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В канун празднования Дня Первого 
Президента РК в Абайском районе со-
стоялось вручение ключей от квартир 
работникам бюджетных организаций 
и участковым инспекторам в селах 
Агрогородок и Коксу. 

В этом году в Абайском районе по по-
ручению акима области были построены 
и восстановлены дома в сельской мест-
ности для предоставления служебного 
жилья работникам правоохранительных 
органов, здравоохранения, образования, 
социально-уязвимым слоям населения. 
Двухквартирные жилые дома для слу-
жебного пользования были построены в 
селах Кулайгыр, Коксу и Сарепта,   не-
сколько квартир восстановили в селе 
Агрогородок, поселках Южный и Карабас.

В радостной обстановке прошла 
церемония вручения ключей в селе 
Агрогородок. Здесь были восстановле-

ны 4  квартиры общей площадью 185 
кв.метров. Проведены работы по уста-
новке окон, дверей, внутренняя отделка, 
установлены котлы отопления и ремонт 
кровли. В церемонии вручения ключей 
от квартир приняли участие заместитель 
начальника ДВД  Карагандинской об-
ласти Ардак Ынтыкбаев, жители села. 
Организаторы украсили фасад здания 
разноцветными шарами. На лицах сель-
чан сияли улыбки, а в руках они держали 
флажки с надписью День Первого Пре-
зидента РК. 

НОВОСЕЛЬЕ ПРАЗДНУЮТ СЕЛЬЧАНЕ
- Дорогие новоселы, от всей души 

поздравляю Вас со значимым событием. 
Своя квартира, свой дом – это стабиль-
ность, уверенность в завтрашнем дне. 
Я поздравляю всех с Днем Первого Пре-
зидента РК и желаю   побольше таких 

радостных моментов в нашей жизни. 
Счастья, здоровья, мира и благополу-
чия, - сказал в приветственной речи аким 
Абайского района Бауржан Асанов.

Действительно, село переживает но-
вый расцвет, меняет свой облик. Вместе с 
селом меняются и люди – любовью, забо-
той и добротой наполняются их сердца. 
Вот и председатель Совета старейшин 
села Василий Васильевич Михальченко 
рад этому событию и смотрит уверенно в 
будущее. Он поздравил всех с наступаю-
щим праздником и пожелал всего самого 
наилучшего. Обряд шашу зарядил всех  
доброй энергетикой.

После торжественной церемонии го-

сти ознакомились с жилищно-бытовыми 
условиями. Участковому инспектору Ах-
мету Куанышу, получившему ключи, дали 
наказ работать с удвоенной энергией и 
эффективно решать поставленные зада-
чи. Также участковому вручили подарок.

В атмосфере добра и благополучия 
прошла церемония вручения ключей и в 
селе Коксу. Двухквартирный жилой дом 
расположен в центре села. Новоселами 
стали участковый инспектор Асатулла 
Муталиев и врач сельской амбулатории 
Севара Исматиллаева. Их поздравили 

аким района Бауржан Асанов и руково-
дитель областного управления здраво-
охранения  Ержан Нурлыбаев.

- Празднуя День Первого Президента 

Казахстана, мы отдаем дань уважения 
Нурсултану Назарбаеву, его выдающим-
ся историческим заслугам в становлении 
и развитии нашей страны. Успехи нашей 
республики признаны во всем мире. И 
все достижения за годы независимо-
сти были бы невозможны без единства 

народа и Лидера нации. В Абайском 
районе уделяется внимание развитию 
жилищного строительства. Выделяют-
ся квартиры работникам бюджетных 

организаций, в том числе и работникам 
здравоохранения.Меня переполняют 
радостные эмоции. Хочу поблагодарить 
Главу государства, руководство области 
и района за предоставленное жилье. - 
сказала Севара Исматиллаева.

К. БЛЯЛОВ

Список работников бюджетной сферы 
получивших ключи от  
служебных квартир

с.Коксу – Врач – Исматиллаева Севара Батурханкызы
с.Коксу - участковый инспектор – Муталиев Асатулла Серикбаевич
с.Агрогородок – учитель колледжа –Шимгенов Мади Турсунжанұлы
с.Агрогородок – участковый инспектор – Ахмет Куаныш Сымбатул
с.Агрогородок – очередник, мать одиночка- Нурпеисова Маргарита Сергеевна
с.Агрогородок – очередник, мать одиночка – Мельникова Анна Сергеевна
п.Южный – очередник, многодетная мама – Тлеуханова Салтанат Муратка-

лиевна
п.Южный – очередник – Лунцова Ирина Петровна
п.Южный – очередник – Ауеспекова Дидара Болатовна 

Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Абайского района
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ВИЗИТ

Абай аудандық мәслихатының 40 кезекті сес-
сия төрағасының ШЕШІМІ

Абай қ.         № 40/427    2018 жылғы 6 желтоқсан  
Абай аудандық мәслихатының 40 кезекті сессиясын шақыру туралы 
Абай аудандық мәслихатының  40 кезекті сессиясы 2018 жылғы 25 желтоқсанда сағат 

10-00-да  аудан әкімдігінің ғимаратына шақырылсын, Жеңіс даңғылы 3, № 25 кабинет.                                                             
Сессия төрағасы  М.Лозинский

ХАБАРЛАМА
Абай аудандық мәслихаттың 40 кезекті сессиясында қарауға енгізілген мәселелер:
1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджетті бекіту туралы.
2. Абай аудандық мәслихаты хатшысының 2018 жылғы атқарылған жұмыс жөніндегі 

есебі.
3. Қарабас кенті әкімінің 2018 жылғы атқарылған жұмыс жөніндегі есебі.
4. Көксу ауылдық округі әкімінің 2018 жылғы атқарылған жұмыс жөніндегі есебі.
5. Құрма ауылдық округі әкімінің 2018 жылғы атқарылған жұмыс жөніндегі есебі.
6. Әр түрлі.
  Абай аудандық  мәслихатының хатшысы                          Б. Цай                 

РЕШЕНИЕ Председателя  40 очередной сессии 
Абайского районного маслихата

г.Абай           № 40/427     от  6 декабря 2018 года  
О созыве  40 очередной   сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 40 очередную сессию Абайского районного маслихата  25 декабря  2018 года  

в  10-00  часов  в  здании  акимата района, пр.Победы, 3, кабинет № 25.
Председатель сессии  М.Лозинский

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 40 очередной сессии Абайского районного маслихата вносятся  во-

просы:
1. Об утверждении районного бюджета на 2019-2021 годы.
2. Отчет секретаря Абайского районного маслихата о проделанной работе за 2018 год.
3.  Отчет акима п.Карабас о проделанной работе за 2018 год.  
4. Отчет акима  Коксунского сельского округа о проделанной работе за 2018 год.  
5. Отчет акима  Курминского сельского округа о проделанной работе за 2018 год.   
6. Разное.
Секретарь Абайского районного маслихата   Б.Цай 

Абай аудандық мәслихатының 41 кезектен тыс 
сессия төрағасының ШЕШІМІ

Абай қ.                                  2018 жылғы  6 желтоқсан  
Абай аудандық мәслихатының 41 кезектен тыс сессиясын шақыру туралы 
Абай аудандық мәслихатының  41 кезектен тыс сессиясы 2018 жылғы 26 желтоқсанда 

сағат 10-00-да,  аудан әкімдігінің ғимаратына шақырылсын, Жеңіс даңғылы 3, № 25 кабинет.
Сессия төрағасы   М.Лозинский
 ХАБАРЛАМА
Абай аудандық мәслихаттың 41 кезектен тыс сессиясында қарауға енгізілген мәселе:
1. Аудандық маңызы бар калалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің 2019-2021 

жылдарға арналған бюджеттері туралы.  
Абай аудандық мәслихатының хатшысы                    Б. Цай                 

РЕШЕНИЕ Председателя  41 внеочередной 
сессии Абайского районного маслихата
г.Абай                  от  6 декабря  2018 года  

О созыве  41 внеочередной сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 41 внеочередную сессию Абайского районного маслихата  26 декабря  2018 

года  в  10-00  часов  в  здании  акимата района, пр.Победы, 3, кабинет № 25.
Председатель сессии   М.Лозинский

СООБЩЕНИЕ
На  рассмотрение 41 внеочередной сессии Абайского районного маслихата вносится  

вопрос:
1. О бюджетах города районного значения, поселков, сельского округа на 2019-2021 

годы.
Секретарь Абайского районного маслихата  Б. Цай

ЯРМАРКА ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ УСЛУГ
6  д е -

к а б р я  в 
з д а н и и 
Д К  с е л а 
Д у б о в к а 
п р о ш л а 
я р м а р к а 
г о с у д а р -
ственных 
услуг. При 
входе каж-
дому при-
шедшему 
раздавали 
информа-
ц и о н н ы е 
буклеты о 
д е я т ел ь -
н о с т и 
п о р т а л а 
Электрон-
ного прави-
тельства. 
Свои кон-
сультации 
сельчанам 
д а в а л и 
специали-
сты районного отдела образования, службы РАГСа, районного отдела занятости и социальных 
программ, управления государственных доходов, отдела земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства, других государственных органов. Жители села имели возможность за-
дать вопросы, касающиеся оформления документов, предоставления государственных услуг 
и др. На все вопросы сельчане получили подробные ответы.

В доброжелательной атмосфере прошла викторина на знание услуг, предоставляемых 
порталом еgov.kz. Победители получили памятные подарки. Ярмарку государственных услуг 
посетил аким района Б.К. Асанов.

Соб.корр.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЕЛКА
30 ноября аким района Б.К.Асанов в п.Топар встретился с местным сообществом. На встрече 

были обсуждены вопросы тарифной политики, развитие поселка, уборка мусора и т.д. Стоит 
отметить, что при содействии акима Карагандинской области принято решение о не повышении 

тарифов за теплоснабжение и электроэнергию для жителей поселка. Данный вопрос был оз-
вучен на личном приеме акима района и Бауржан Конирбаевич взял его под личный контроль. 
Вопрос был решен положительно и члены местного сообщества поблагодарили акима области 
и акима района за защиту интересов населения. Также аким район сообщил членам местного 
сообщества о том, что День Независимости РК на районном уровне планируется провести в 
поселке Топар. В этот же день глава района посетил Stem центр или «Центр умственного раз-
вития» при КГУ «Школа-центр дополнительного образования имени П.Корниенко» п.Топар. В 
здании был проведен ремонт, закуплено новейшее оборудования для обучения.

Соб.корр.

5 декабря в акимате района состоялась 
встреча акима района Бауржана Асанова с ли-
цами, имеющими особые потребности. В ней 
приняли участие председатели общественных 
объединений инвалидов, а также лица, имею-

щие инвалидность и их представители. 
На сегодняшний день в районе проживает 

2202 инвалидов. В целях защиты прав и за-
конных интересов инвалидов в 2018 году из 
средств местного бюджета выделено 100 млн. 
533 тыс. тг., на которые были оплачены услуги 
индивидуальных помощников, специалистов 
жестового языка, 243 нуждающихся инвали-

дов обеспечены обязательными гигиениче-
скими средствами, оказаны дополнительные 
виды социальной помощи инвалидам 1 группы 
и детям-инвалидам до 16 лет и другое. Реаби-
литационные средства из местного бюджета 
обеспечиваются на 100%.

Глава района рассказал об обеспечении 
специальными средствами реабилитации и 
санаторно-курортным лечением, о доступ-
ности объектов социальной инфраструктуры 
и государственных учреждений. 

Район по праву гордится инвалидами, ве-
дущими активный образ жизни. Аким района 
озвучил такие имена, как Вадутов Валерий 
- спортсмен из п.Южный, Валиулов Руслан 
- программист из г.Абай, которые приняли 
участие в республиканских конкурсах. Публи-

В ФОРМАТЕ 
ДИАЛОГА

куют свои стихи Титова Виктория, поэтесса 
из г.Абай. Участвуют в областных соревно-
ваниях по теннису- Гейнинг Анна, Достахин 
Хамит, радуют своими вокальными данными 
на областных конкурсах Сексенбай Мархат и 

Достахин Хамит.
В мае 2018 года 13 спортсменов района 

приняли участие в областной спартакиаде 
среди спортсменов-инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата, с поражени-
ем органов слуха и зрения на призы акима 
Карагандинской области, где сборная команда 
района заняла почетное 1 место.

Благодаря систематической и последова-
тельной работе по подготовке спортсменов 
высокого класса за последние годы достигну-
ты значительные успехи среди инвалидов-ко-
лясочников. Гордость района -«Мастер спорта 
РК международного класса» - Афанасьев 
Андрей (плавание)

-«Мастер спорта Республики Казахстан» - 
Вадутов Валерий (легкая атлетика) 

-получила разряд «Кандидат в мастера 
спорта РК» - Гейнинг Анна (настольный 
теннис).

Встреча прошла в формате диалога. При-
сутствующие задали интересующие вопросы, 
как личного, так и общественного характера. 
Все вопросы взяты на контроль.

Соб.корр.

В РАЙОННОМ АКИМАТЕ

ЯРМАРКА
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ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ

МЕЗГІЛ МӘСЕЛЕСІ

Мы – против коррупции!
3 декабря 2018 года в Абайском многопрофильном колледже для преподавателей и студен-

тов отделения с.Агрогородок было проведено мероприятие правового направления «Единый 
час борьбы против коррупции». 

В ходе этого мероприятия были рассмотрены понятия «коррупция», «коррумпированность», 
формы проявления коррупции, ответственность за коррупционные деяния, законодательные 
акты против коррупции, последствия коррупционных правонарушений.

Студенты и преподаватели просмотрели тематические социальные ролики, получили 
важную и интересную информацию о способах борьбы с коррупцией, детально рассмотрели 
вопрос об уголовной ответственности за коррупционные деяния. Собравшиеся решали смо-
делированные ситуации, в которых действовали лица, пытающиеся обойти закон с помощью 
коррупционных правонарушений. 

Данное мероприятие было направлено на развитие у студентов чувства ответственности 
за собственные действия и поступки, на  воспитание  гражданской сознательности и нулевой 
терпимости к коррупции как необходимой составляющей патриотизма каждого гражданина 
Республики Казахстан.

По завершении мероприятия его организаторы провели анонимное анкетирование и предо-
ставили контактные данные,  по которым можно сообщить о коррупционных правонарушениях.  

Ю.Конюченко Заместитель директора по воспитательной работе 

С ы б а й л а с 
жемқорлық - заманмен 
бірге өсіп-өркендеп, 
н е б і р  т е г е у р і н д і 
қарсылықтарға төтеп 
б е р і п ,  қ а й д а  м о л 
қаражат, пайда болса, 
сол жерге тамыр жай-
ып, бүгінге дейін жой-
ылмай отырған қауіпті 
кеселдің бірі.

Қ а з а қ с т а н 
Ре с п у бл и к а с ы н ы ң 
П р е з и д е н т і  Н . Ә . 
Н а з а р б а е в  ө з і н і ң 
« Қ а з а қ с т а н н ы ң 
әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің 
қатарына қосылу стратегиясы, Қазақстан өз 
дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» 
атты халыққа жолдауында ұлттық қауіпсіздік 
пен қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер 
ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жөніндегі жалпыұлттық кешенді бағдарламаны 
дәйекті түрде жүзеге асырудың қажеттігін ай-
тып, сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық 
мүшелеріне, сондықтан жемқорлықпен күрес 
жалпы барша халықтың борышы екенін атап 
көрсетті.

 Тарихи тереңнен бастау алған сыбайлас 
жемқорлық бүгінде бүкіл әлем қоғамдастығына 
қауіп төндіріп отыр. Біздің республикамызда 
да бұл мәселеге қарсы күрес шаралары 
тәуелсіздік алған сәттен бастап мемлекеттің 
бірінші кезектегі міндетіне айналды.

 Әрине, сыбайлас жемқорлық сылып 
тастайтын сыртқы жара емес, бұл тамырын 
тереңге жайған, өзге сау органдарын шырмап, 
тыныс-тіршілігін тарылтатын, сөйтіп олардың 
толыққанды қызмет етуіне қатер төндіретін 
қауіпті кесел. Оны емдемес бұрын аурудың 
пайда болу, даму, таралу жолдарын біліп, 
дерттің қозуына қолайлы жағдай тууына жол 
бермеу керек. Ол үшін бұл ауруға қоғам болып 
қарсы тұруымыз қажет. Яғни бұқара көпшілік 
тарапынан сыбайлас жемқорлық көрністеріне 
қолдан келгенше тосқауыл қойылып, қолында 
билігі бар азаматтар осы жолда өзгелерге 
үлгі болуы тиіс. Сонда ғана халық сенімінің 
үддесінен шығатынымыз сөзсіз. Сыбайлас 
жемқорлық қылмыстардың белгісімен іс 
қозғаудың бір негізі-азаматтардың арызы. 
Әрбір азамат өзінің конституциялық құқығын 
қорғауға міндетті, Қандай да болмасын «қолы 
да, жолы да ұзын» адамдар азаматтардың 
құқығын таптап, заңсыз әрекеттерге бара-
тын болса, әділдікті орнатушы құқық қорғау 
органдары. 

    2018 жылдың 24 қараша  айында  
мемлекеттік қызмет істері және  сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс- қимыл агенттігің  
төрағасы Алик Шпекбаевтың Қарағанды 
қаласында  жұмыс сапары  Қарағандылық 
кәсіпкерлердің жұмысының ілгерілеуіне оң 
ықпал жасайтыны сөзсіз. Сапар барысында 
«Сарыарқа –адалдық алаңы»  жобасының 
жарғысына қол қойылды.Сонымен қатар 
«Сыбайлас жемқорлықпен азат өңірлер» 
жобасының  басталғаны туралы жарияланып, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың 
аспектілерімен қатар, азаматтарға бағытталған 

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ
м е м л е к е т т і к 
а п п а р а т т а р д ы ң 
келешегі сөз болды.

Ж о б а 
мемлекеттік қызмет 
сапасын жақсартуға, 
т ұ р м ы с т ы қ 
ж е м қ о р л ы қ т ы 
жоюға, азаматтар 
мен бизнес үшін 
бөгетсіз және жайлы 
жағдайла жасауға 
,  м е м л е к е т т і к 
органдардың  іс-
әрекетінде  ашықтық 
пен  жариялықты 

қамтамасыз 
«Жемқорлыққа қарсы күрес жан-жақты, 

үздіксіз, ашық әрі әділетті түрде жүргізілуі тиіс. 
Біз сонда ғана алға қойған биік мақсаттарға 
қол жеткізе аламыз» деп еді Елбасымыз. 
Сондықтан қоғамды жегідей жеп жатқан 
қауіпті індетпен көп болып күресуіміз  қажет. 
Соған  сәйкес  Абай аудандық  қоғамдық 
денсаулық сақтау басқармасында мемлекеттік 
қызметкерлер арасында  жалпы құқықтық білім 
беру, семинарлар және жиналыстар ай сайын 
өткізіліп отырады.Мемлекеттік қызметкерлер 
жыл сайын жұбайларымен бірге декларация 
тапсырады.

ҚР Әдеп кодексінің бұзушылық фактілері 
туралы хабарлау үшін Абай аудандық 
қоғамдық денсаулық сақтау басқармасында 
«Сенім телефоны» 8(72131)4-14-31 жұмыс 
істейді.

Азаматтардың жеке мәселесі бойынша 
Басқарма басшысының қабылдауы дүйсенбі 
күні, басшының орынбасарының қабылдауы 
жұма күні сағат 16.00- 18.00 дейін.

Мемлекеттік қызметтерді, жеке және 
заңды  тұлғалардың өтініштерін қабылдау 
және беру «бір терезе»қағидасы бойынша 
жүргізіледі.

Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тәртібі, азаматтарды жеке сұрақтармен 
қабылдау жұмыстары заң аясында және 
нұсқауларға  сәйкес жүргізіледі. Бүгінгі 
күнде өтініштердің  кешіктірілгені немесе 
қанағаттандырыл- мағаны туралы фактілер 
жоқ. 

Тұрғындардың ұсыныс пікірлері мен арыз 
шағымдарына арналған жәшік 2 қабатта 
кіреберісте орналасқан. 2018 жылдың 10 ай-
ында заң бұзушылықтар бойынша сенім теле-
фонына, орнатылған жәшікке арыз шағымдар 
түскен жоқ.

Басқармада ай сайын үшінші сәрсенбіде 
жеке кәсіпкерлерге кеңес және түсініктеме 
жұмыстарын жүргізу үшін «Ашық есік күні» 
жарияланған.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» 
тақырыбында арнайы орын дайындалып, оған 
қажетті материалдар жинақталып қойылған. 

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  м е м л е к ет т і к 
қызметтердің атына кір келтіретін әрекеттерден 
әркімнің де аулақ болғаны жөн.

Г.Даутпаева
Абай аудандық  қоғамдық денсаулық 

сақтау басқармасын басшысы

Адамзат 
ба л а с ы н ы ң 
өрісі болған 
т і р ш і л і к 
а й м а ғ ы н ы ң 
батысы мен 
шығысының, 
Е у р о п а 
м е н  А з и я 
құрлығының 
о р т а с ы н д а 
ұ л а ң ғ а й ы р 
а л қ а п т ы 
алып жатқан 
ұшы қиырсыз 
к е ң і с т і к . 
Әлмисақтан 
Ә б і л д і ң 
ұрпағы, төрт 
түлігін өргізіп, 
т ө ң і р е г і н 
к и і з б е н 
қымтап, көшіп 
ш а р л а ғ а н 
алып сахара. 

М і н е 
осы далада 
бағзыдан күні 
кешеге дейін 
Б а т ы с  п е н 
Шығыстан өзгеше Көшпелілер өркениеті 
қалыптасқан. Адамзат мәдениетінің дамуына 
өлшеусіз үлес қосып алға жылжытқан да осы 
атқа мінгендер еді.

 «Ұлы даланың жеті қыры»  атты ұлт 
көшбасшысының кезекті мақаласы арғы 
бабаларымыздың адамзаттың даму тари-
хына қосқан үлесі мен оның маңыздылығын 
нақтылай отырып, тағылымды тарихымыздың 
тереңділігіне тағы бір талдау жасап берді. Ел-
басы Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар 
Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы 
болып табылатын бұл мақаласының бірінші 
бөлімінде кеңістік пен уақыт тоғысуының 
нәтижес інде қалыптасқан Ұлы дала 
өркениетінің алар орыны қысқаша әрі нақты 
сипатталған. Жеті жетістіктің алғашқысы етіп 
жылқы малының  жерімізде қолға үйретілуін 
атап береді. 

Халқымыз жеті қазынаның бірі санаған, «Ер 
жігіттің- қанаты » деп әспеттеген сәйгүліктер 
расымен де ұлы дала көшпелілерімен бірге 
жасасып келе жатқанының нақты дәлелі та-
рих ғылымында тас дәуірі деп аталатын ең 
ежелгі кезеңде-ақ  жеріміздегі тау жартаста-
рына қашалып салынған петроглифтердегі 
салт атты бейнелердің арагідік көрініс табуы. 
Одан кейінірек кезеңдегі «Мұртты оба-
лар», «Берел»,  «Шілікті » қорғандарында 
иесімен бірге сән- салтанатымен жерленген 
тұлпарлар өз заманында Ұлы даланың сим-
волы болды десек те болады. Қазақ фоль-
клорында кездесетін Ертөстіктің Шалқұйрығы, 
Алпамыстың Байшұбары, Қобыландының 
Тайбурылы  көшпелі халықтың дала дүлдүлін 
жаужүрек  батырмен теңдей бағалағанының 
көрінісі . Көшпелілер өркениетінің ең соңғы 
кезеңінің өкілдерінің бірі дала бұлбұлы Ақан 
сері мен дүлдүл Құлагер өзара ажырағысыз 
ұғымдар. Далалықтар пайымынша Жылқысыз 
тірлік- тірлік емес,  тұлпарсыз ерлік- ерлік емес 
сияқты. Ал ақиқаты да сол. 

Әңгіме басындағы сөз еткен әлемнің ба-
тысы мен шығысын ортасында орналасқан 
көшпелілер өз заманында уысында ұстап, 
талай мәрте тәубесіне түсіріп отырғаны 
тарихи шындық. Осы жолда ұлы даланың  
ұландарының мерейінің үнемі үстем шығуына  
өлшеусіз үлес қосқан тағы сол қылқұйрықты 

Ұлы дала - сәйгүліктер мекені 

серіктері болды. Сақ заманында Еуропада 
кең тараған мистикалық кентавр бейнесін 
қалыптастырған, «Мәңгілік Римнің » құлауына, 
әлемдік сапырылысқа себепші болған 
ғұндардың құдіретті Еділ патшасының , орта 
ғасырларда ұлы далада ту көтеріп жарты 
дүниені тітіреткен көк түріктер мен сайыпқыран 
Шыңғыс қағанның айбынын асырған алтын 
жалды тұлпарлар емес пе. Жалпы осы Еділ 
патшаның батыс жұртындағы  «Аттила» 
аталуының мәні жайлы да әртүрлі болжамдар 
жасалған. Ал «Өнерге әркімнің ақ бар таласы» 
демекші, тарихшы ретіндегі менің жорамалым,  
атау «Аттылы» деген сөзден шыққан тәрізді. 
Мәселен сол заманның куәгері Рим тарих-
шысы Аммиан Марцеллин өз деректерінде « 
...Ғұндар өздерінің төзімді, бірақ көрер көзге 
сүйкімсіз аттарына  шегелеп қойғандай отырып 
алып, өздерінің дағдылы шаруаларын атқара 
береді. Олар күндіз түні аттан түспейді, сауда 
саттығын да ат үстінде жүріп жасап, тамақты 
да ат үстінде ішіп жейді, аттың жалына еңкейіп 
ұйықтай береді және қатты ұйықтайтыны сон-
ша, тіпті түс те көреді. Олар маңызды істер 
жайында кеңесуге тура келгенде, мәслихатты 
да ат үстінде отырып ақ жүргізеді...»- дегеніне 
қарап олардың атпен біте қабысып кеткендігін 
аңғару қиын емес. Ал Түрік қағанаты болса 
тарихи деректерде «Жылқылар патшалығы » 
деп те аталған.

Жаугершілік замандардағы жаппай ұран 
«Аттан» сөзінің мағынасы «атқа қон» дегенді 
білдірсе, бүгінгі сөз қолданысымызда да 
қанша жерден заманауи темір тұлпарларға 
мініп жүрсек те алыс жолға шығарда «атта-
нып» жататынымыз тарихи сабақтастықтың 
заңдылығы емес пе.

Сонымен бұл сөзімізде елбасының 
мақаласында көрсетілген географиялық 
кеңістіктегі, тарихи уақытта ұлы далада 
ұлағатты ғұмыр кешіп, адамзат дамуына 
айтарлықтай негіз жасаған бабаларымыздың 
төрт түліктің төресі жылқы малына байла-
нысты қалыптасқан мәдениетінің алғашқы 
әсерде асығыс ойға оралған кейб ір 
дүниелерімен бөліскіміз келді. Замана көшінде 
тұлпарларымыз сүрінбесін ! 

 Охан Закария 
Абай көпсалалы колледжінің 

тарих пәнінің оқытушысы 

КОМИССИЯ

Сенім телефоны қызмет етеді
Қазақстан  Республикасындағы  заңдылығын  және  сыбайлас жемқорлыққа  қарсы, 

ҚР Мемлекеттік  қызметшілердің  Этикалық нормаларын Басқарманың  мемлекеттік  
қызметшілерімен бұзушылық  фактілері  туралы хабарлау үшін Абай  ауданының  қоғамдық  
денсаулық сақтау  Басқармасында  «Сенім телефоны» 8 (72131)-4-14-31  қызмет етеді.

Азаматтардың  жеке  мәселесі бойынша  Басқарманың  басшысының  қабылдауы  
дүйсенбі күні және басқарма басшысының орынбасарының қабылдауы  жұма  күні  сағат 
16.00-18.00 дейін.

Телефон доверия
В  Абайском  районном  Управлении  охраны общественного здоровья действует  

«Телефон  доверия»  8 (72131) 4 -14 -31  для сообщения о фактах нарушения государ-
ственными  служащими Управления норм  Этического   Кодекса  государственных служа-
щих Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственной 
службе и противодействию  коррупции. 

Прием  граждан  по личным  вопросам  проводится  по понедельникам  у руководителя 
Управления  и по пятницам  у заместителя руководителя  Управления,   с 16.00-18.00 ч.

Құқық бұзушылық жауапсыз қалмайды
6 қазан күні аудандық әкімдікте аудан әкімінің орынбасары Ә.Жүніспекованың төрағалығымен 

әкімдік жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссияның отырысы өтті. Бұл жиында екі мәселе қаралды. 

Мұндағы екі мәселе де Топар кентінде тұратын, Мичурин көпсалалы колледжінің студенттері 
мамыр – маусым айларында ұрлық жасап, қазіргі таңда қыркүйек айынан бастап, сабаққа қатысу 
үлгерімдері тексерілді. Екі отбасы да бұндай фактілердің болғанын растап, қазіргі таңда дұрыс 
жолға түскендерін айтты. Алайда, заң бойынша екі немесе одан да көп құқық бұзушылық фактісі 
тіркелетін болса, мұндай жағдайда жасөспірімдерді арнай мектепке жібереді екен.

 Бұл мәселе бойынша ата – аналарына бала тәрбиесін қолға алып, барлық жағдайды жасау-
ды комиссия мүшелері ескертті. Бала кәмілеттік жасқа толмағаннан кейін ата – аналары жауапты 
болатынын қадап айтты. Бұған байланысты қатаң бақылауда болатындығын тілге тиек етті. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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Дубовка жалпы білім беру мектеп  кітапханасында  Президент күніне арналған балаларға 
«Менің елбасым-менің мақтанышым» атты кітап көрмесімен танысты. Балалар Елбасының 
өмір баянымен және жеткен жетістіктері қызыға тыңдады. Олай дейтін себебіміз біздің 
кітапханамыздың қоржынына өте бағалы кітаппен толықты.Бағалы дейтін себебіміз елбасының 

балалық шағы жайлы жазылған,орыс жазушысы Николай Зенькович жазған «Быть таким, как 
Назарбаев!»  қазақшаға аударған Қанат Қайымның «Назарбаевтай болғам келеді», атты  он 
бес тілге аударылған кітабымен танысты. Кітапта  елбасының басынан кешкен жекелеген 
оқиғалары жайлы және беделді тұлғаға тән қасиеттері жайлы жазылған.Кітаптың танысу ба-
рысында  «Мақтанышы кластың», «Кім болам?»,  «Әлемдік деңгейдегі көшбасшылыққа жол»  
атты мақаласын топен оқып танысты.Мақала әр балаға ой салғандай. Елбасының жетістіктерге 
жеткен дара жолының қызықты да ,әр балаға болашақта менде  Президент болғым келеді деп   
армандағандай.

Елубаева Куляш Олжабайқызы
Дубовка жалпы білім беру мектебінің  кітапханашысы

МЕНІҢ ЕЛБАСЫМ-
МЕНІҢ МАҚТАНЫШЫМ

НАШ ПРЕЗИДЕНТ – НАША ГОРДОСТЬ!
29 ноября в КГКП «Ясли-сад Балбөбек» прошел торжественный праздник,  посвященный   

Дню Первого Президента Республики Казахстан. 
В начале праздника детям был показан фильм «Небо моего детства», в котором повеству-

ется о детстве маленького Нурсултана. 
Очень понравилась детям инсценировка старшей группы «Ақ бұлақ» , с эпизодом из фильма 

«Небо моего детства», в  котором  бабушка рассказала  маленькому Нурсултану о происхож-
дении  своей семьи. Роль маленького Президента играл воспитанник Садвакасов Искандер.

Ещё детей впечатлила любимая сказка Нурсултана о дружбе и сплоченности, которую 
нельзя сломить, если держаться всем вместе. Наглядно  дети убедились в этом играя в игру 

«Сломай прутья».
«Будете держаться вместе, никто не сломает вас, а будете жить порознь-сломают по- од-

ному». Нурсултан навсегда запомнил эту истину  и сумел сделать так,  чтобы в Казахстане 
никогда не было войны, люди живут в мире и согласии. 

Дети читали стихи о Родине, Президенте на трёх языках, играли в весёлые казахские на-
циональные игры. 

Дети старшего возраста познакомили своих младших друзей с городами Казахстана, ис-
полнив танец «Города». 

Завершилось торжественное мероприятие финальной песней «Нұр Аға» в исполнении 
детей и педагогов. 

Праздничная торжественнная атмосфера, чувство гордости за свою Родину, Президента 
не оставило никого равнодушным и запомнится детям надолго.

Г.Шокубаева учитель казахского языка «Ясли-сад Балбөбек» п.Топар

НАЗНАЧЕНИЯҚР ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ / ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

В преддверии праздника в Самарской 
ОШ с целью информационного обе-
спечения праздника и акцентирования 
внимания на роли Первого Президента 
РК Н.А.Назарбаева  в становлении и раз-
витии государства был оформлен обще-
школьный информационный стенд. На 
торжественной  линейке учащиеся школы  
рассказали о Первом Президенте- Лидере 
нации, составили хронологическую картину 
деятельности Главы государства, читали 
стихотворения о Родине, Президенте на 
3-х  языках (кл. руководители Абабова Н.Н., 
Балясникова Н.В.). Библиотекарь школы 
Тулеуова А. с целью ознакомления уча-
щихся с биографией Президента РК  про-
вела библиотечный урок на тему «Тәуелсіз 
ұлттың көшбасшысы».

 Также в школе был проведен конкурс 
рисунков  (учитель нач. классов Иванова 
В.И), конкурс выразительного чтения сти-
хотворений (учителя-языковеды Могалова 
Н.В. и  Рахимберлина Н.О). Оба конкур-
са     объединены единой  темой «Менің 
Қазақстаным» и направлены на  воспитание 
чувства гордости за нашего Президента, 
формирования патриотических чувств, 
любви к Родине.   Победителями конкур-
сов  стали ученики 1 класса Блошак Ю., 
Костенко А.,  Дуйсен А. и ученики 7 «б» 
класса Зырянов Я. и Герина В.

В ходе заочной эксурсии по столице на 

День Первого Президента РК

тему «Астана – менің мақтанышым» (учитель 
истории Касымов Е) учащимся школы расска-

зали об огромной заслуге Президента Н. 
Назарбаева, который, мобилизовав усилия 
всего  народа, создал  новую столицу Не-
зависимого Казахстана. Самые маленькие 
дети- воспитанники мини- центра «Бала-
уса» выразили свою любовь к столице 
нашей Родины посредством выставки 
рисунков  «Астана глазами детей».

Во всех классах школы и группах 
мини- центра прошли единые Президент-
ские классные часы и занятия на тему 
«Елбасы және Тәуелсіз Қазақстан». С 
особым интересом учащиеся школы рас-
сказывали о происхождении праздника,  
смотрели демонстрируемые фильмы об 
истории международного признания на-
шего  государства, о казахстаном пути 
развития и  об отзывах мировых лидеров 
о  Н.А.Назарбаеве.

Все проведенные мероприятия, по-
священные праздничной дате, еще раз 
доказывают, что Казахстан признан про-
грессивным, интенсивно развивающимся  
государством, а Президент Н.Назарбаев 
считается одним из выдающихся лидеров 
современности.

Н.Тукенова 
Заместитель директора по ВР                                        

Н.Могалова 
Учитель русского языка и 

литературы                         

1 декабря – весь народ Казахстана с 
гордостью отметил День Первого Президен-
та Республики Казахстан. Основная цель 
празднования - консолидация вокруг идей и 
политики Главы Государства, которая стала 
фундаментом стабильного развития страны 
за годы Независимости, в настоящее время 
и будущем.       

В библиотеке школы села Курма состоя-
лась литературно-музыкальная встреча «Ел-
басы жолы – Путь Лидера» посвященная Дню 
Президента Республики Казахстан, на котором 
была представлена книжная выставка «Елін 
сүйген, елі сүйген Елбасы». 

Мероприятие было проведено совместно 
с культработниками С.Л. Волощук, А.Б. Абено-
вым, библиотекарем школы А.К. Жумабековой 
и акиматом, целью которой было познакомить 
учащихся с историческими событиями разви-
тия и становления нашей страны Республики 
Казахстан, раскрыть важную роль Президента 
Н. А. Назарбаева  в формировании независи-
мого Казахстана, воспитывать гордость за на-
шего Президента, патриотизм, любовь к Роди-
не. С поздравительными словами выступили 
представитель акимата Койшибаева Мариям и 
Волощук С.Л., которая подчеркнула что решая 
экономические проблемы страны, Первый 
Президент — Лидер Нации Н.Назарбаев 
уделял не меньшее внимание поддержанию 
мира и согласия в казахстанском обществе.

Литературно-музыкальная встреча 
«Елбасы жолы – Путь Лидера»

В ходе мероприятия библиотекари рас-
сказали о выдающихся заслугах Первого 
Президента  Казахстана Нурсултана Назарба-
ева перед Республикой. Все ребята приняли 
активное участие в викторине «Тұңғыш пре-
зидент туралы не білесіздер?», посмотрели 
слайдовую презентацию о Президенте, про-
слушали песни подготовленные культработни-
ками, ответили на вопросы Софьи Лукьяновны 
задаваемые в ходе всего мероприятия

Для становления молодого независимого 
государства Президентом страны сделано 
многое, причем в самый ответственный пе-
риод его истории, когда мало кто верил, что 

Казахстан может состояться как суверенное 
государство. Сегодня наша страна узнаваема 
в мире, у нее немало амбициозных проектов 
по совершенствованию своего развития. Во 
многом достижения современного Казахстана 
стали возможными только благодаря поли-
тической воле, мужеству, дальновидности и 
решительности Нурсултана Назарбаева.

Мы, сердечно поздравляем всех казах-
станцев с этим знаменательным праздником 
– Днем Первого Президента Республики Ка-
захстан! Желаем всем мира и благополучия, 
счастья и добра!

Ш.Камышева Библиотекарь с. Курма

Елін сүйген Елбасы
В Ясли – саду «Айналайын» п. Топар, прошел утренник, посвященный празднованию Дня 

Первого Президента Республики Казахстан. В подготовке и проведении принимали активное 
участие все группы. 

Утренник начали с исполнения государственного Гимна Республики Казахстан.  Дети 
исполняли стихи на государственном языке, а также на русском и английском языках. Дети 
средней группы «Ақбота» исполнили песню «Нұр аға»,  группа «Ертегі» и «Ақбота» исполнили 

песню «Отан». А также совместно группы «Күншуақ» и «Ақтолқын» исполнили песню «Отаным 
тірегім». На утреннике были проведены национальные игры «Шаңырақ», «Байга». Также были 
исполнены танцы «Айгөлек», «Айналайын». 

В заключение утренника, посвященного Дню Первого Президента все группы исполнили 
хором песню «Қазақстан менің отаным!», а так же хоровое исполнение педагогами песни 
«Атамекен».

Во время праздника дети с гордостью за своего Президента исполняли песни и танцы на-
родов Казахстана. Проводимые мероприятия необходимы для сплочения народов Казахстана, 
для нравственно-патриотического воспитания дошкольников.

Шон Анна Воспитатель КГКП «Ясли – сад «Айналайын» 
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МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

МОЙ ПРЕЗИДЕНТ – 
МОЯ ГОРДОСТЬ!

В рамках празднования Дня  Первого Президента Республики Казахстан 28 ноября 2018 г. 
в г. Абай состоялся районный конкурс агитбригад «Мой Президент – моя гордость!».

В конкурсе приняли участие агитбригады  25 школ района. В ярких, оригинальных высту-
плениях команд  был отражен вклад Лидера нации в становление государства - свободной 
суверенной страны, граждане которой уверенно смотрят в будущее, что именно благодаря 
Нурсултану Абишевичу  о Казахстане знают во всем мире, что именно наш Президент стал 
инициатором переносяа столицы в Астану, проведения  ЭКСПО-2017 и Универсиады,  Сам-
мита ОБСЕ  и форума мировых и традиционных религий в Казахстане, создания  Ассамблеи 
народа Казахстана и Детско-юношеской организации  «Жас Ұлан». В выступлениях  ребят 
действительно звучала гордость за нашего Президента. 

Призерами конкурса стали: 
1 место  - агитбригады ОШ им. Момышулы и Коксунской ОШ
2 место  - агитбригады Мичуринской ОСШ и ШЦДО № 1
3 место – агитбригады ШГ № 10, ОШ № 4 и ШГ № 5.

Соб.корр.

Президенту Республики Казахстан – 
наши спортивные успехи!

29 ноября 2018 года 
в спортзале школы-ли-
цея № 14 прошли сорев-
нования по настольному 
теннису, посвященные 
Дню  Первого Президен-
та Республики Казахстан,  
среди сборных команд 
школ Абайского района.  
В соревнованиях приня-
ло участие 16 команд, В 
финал вышли: ОШ(РЦ) 
им. Момышулы п. Топар, 
ШГ № 10 г.Абай, ШЛ № 
14 г. Абай, Мичуринская 
ОСШ  с. Агрогородок.                

В упорной борьбе за 
призовые места в побе-
дители вышли:                          

 I место - ОШ(РЦ) им. 
Момышулы,    

 II место -  Мичуринская ОСШ,                          
 III место - ШГ № 10.                            

Соб.корр.

Кітап – күш. Кітап – құдірет. Рухани дүниеңді 
байытатын, дүниетанымыңды кеңейтетін 
де кітап. Кітапта ғана шекара жоқ. Алғашқы 
алланың сөзі де адамзатқа кітап болып түскен. 
Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың артқы 
ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Ендеше, 
Абай ауданының орталық кітапханасында 

Қазақстан Тәуелсіздігі күніне орай жергілікті 
ақын Дәулетхан Әбілқайырұлының «Ата-
мекен – Аба қазық» кітабінің тұсаукесеріне 
арналған «Келдім де, Сарыарқаны мекен 
еттім» шығармашылық кеші өтті.

Игі шараға «Нұр Отан» партиясының 
Абай аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Нұрлан Адашев, Абай 
ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы, жергілікті 
ақын Зағыпар Шәкентайұлы, Есенгелді 
ауылдық округінің әкімі  Анжела Григорян , 
аудандық мәдениет үйінің әдіскері, «Парасат» 
Қазақ тілі» қоғамдық бірлестігінің төрағасы, 
ақын, әнші Боташ Ноғаева сияқты құрметті 
азаматтар және кітапханадағы «Үміт» әдеби 
клубының қатысушылары, кітапханашылар, 
оқушылар қатысты. Тілекші болып келген 
қонақтар құттықтау сөз сөйлеп, кітаптың 
мазмұны мен маңыздылығына қатысты 
пікірлерін білдірді. 

Оқу залында Абай ауданының жергілікті 
жазушыларының еңбектері орын алған «Өлең 
деген, бауырым, бақыт құсы» атты кітап 
көрмесі келушілер назарынан тыс қалмады. 
Көрменің басты сөресі кездесуге себепші 
болған Дәулетхан Әбілқайырұлының жыр 
жинақтарына арналды.

Кездесудің басты қонағы, Абай ауда-
ны Есенгелді ауылының тұрғыны – «Ата-
мекен – Аба қазық» кітабінің авторын 
үлкен қошеметпен, шашумен оқу залында 

«Атамекен – Аба қазық» 
кітабының тұсаукесері

жиналған қауым қарсы алды. Тәуелсіздік 
күні қарсаңында баспадан жарыққа шыққан 
бұл жинаққа автордың 80 астам өлеңі еніп, 
6 бөлімнен тұрады. Бұл жинақ  Моңғолиядан 
қоныс аударған ағамыздың өзінің туған 
жерінде шыққан тұңғыш туындысы. Кез-
десу барысында автор осы жинағының 

шығуына септігін тигізген Абай ауданының 
әкімі Бауыржан Асановқа алғыс айтып, 
шынайы ризашылығын білдірді. Сонымен 
қатар, кітаптің шығуына көмек қолын созып, 
атсалысқан Абай ауданының азаматтары мен 
азаматшаларына алғысын айтты. 

Жыр кешін ауданымыздағы музыкалық 
мектеп оқушылары әсерлі «Адай» күйімен 
ашты. Бұдан кейін қонақтар ақынның 
өмірі және шығармашылығымен танысты. 
Автордың “Атамекенге тағзым”, “Оралман 
емеспін отаншылмын”, «Ұрпаққа ар-
нау», «Тіл», «Оралу жырлары», «СМС», 
«Бес парыз» атты туған елге, туған жер-
ге деген сағыныштан шыққан назды 
өлеңдері, жас ұрпаққа рухани күш беріп, 
өмір құндылықтары мен ұлттық мәдениетті 
сақтап, діни тазалыққа шақыратын туын-
дыларды шығармашылық кеш барысын-
да «Ақжол» аудандық театр клубының 
қатысушылары оқыды. 

Дәулетхан Әбілқайырұлының өмірі 
мен шығармашылығы Абай ОКЖ сай-
тында «Жергілікті жазушылар» бөлімінде 
орын алған. Кітапхананың бастамасымен 
ақынның есімі Қарағанды облысының әдеби 
атласында қарағандылық жазушылардың 
қатарында тұр.

Мерекелік шара барысында кітапхана 
мен автор келісім шартқа отырды. Автормен 
шарт жасасу негізінде, автор кітапханаға өз 
кітаптарінің электрондық нұсқасын сайтқа 

жариялауға жәнеде Қазақстандық Ұлттық 
электрондық кітапхана базасына енгізу 
құқығын береді. Автор қолтаңбасын қойып өз 
кітабын орталық аудандық кітапханаға сыйға 
тартты. 

Келген қонақтар ақынға ризашылығын 

білдіріп, жазар дүниеңіз көп болсын деген 
тілектер айтып жатты. Дәулетхан ағамыздың 
өлеңдерінен әрдайым туған жерге деген 
риясыз алғысы мен мақтанышының ұшқыны 
білініп тұрады. Мәселен «Атамекенге – 
тағзым» атты өлеңінде: 

Әр күнім шат – шадыман тойға ұласқан,
Мақсатым туындағын ойлы бастан.
Қалайша мақтанбаймын қазағыма,
«Ұлым» деп, келгенімде қойнын ашқан.
Ат баптап, ұзын арқан, кең шідермен,
Сыйынан мін сезілсе, ерсі көрген.
Алыстан көлік сайлап, көшіріп ап,
Ас салып қазаныма, енші берген,  – деп 

өлеңдері арқылы еліне деген зор құрметін 
білдіреді.  

Айта кету керек, ақынның бұған дейін 
Баян – өлгей аймағының жергілікті баспасынан 
«Дала дидары», «Ой өрнегі», «Соны соқпақ»  
атты жыр жинақтары жарық көрген. 1984 жылы 
аймақтық «Шұғыла» журналының сыйлығын, 
1988 жылы ақындар арасында өткізілген 
мүшәйраның жеңімпазы. Өлеңдері монғол 
тілінде басылған таңдамалы жинақтарға ен-
ген. 2015 жылы Абай ауданында өткізілген 
«Абай дана – Абай дара қазақта» атты 
ұлы ақынның 170 – жылдық мерей тойына 
арналған мүшәйрада үшінші орын иеленген. 
1992 жылы ата мекенге қоныс аударып, Абай 
ауданы  Есенгелді ауылында ағайындарымен 
бірге ғұмыр кешуде.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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30 ноября в Детской школе искусств села 
Дубовка  состоялся праздник «Посвящение в 
первоклассники». Для проведения праздника  
Дом культуры села гостеприимно распахнул 
свои двери. Посвящение в первоклассни-
ки – замечательная традиция, старательно 
поддерживаемая педагогами ДШИ, это шаг 
учащихся на пути к искусству, которое со 
временем станет частью их жизни, а может 
быть и ее основой. Обучение детей различным 
видам искусства – это важное мероприятие 
в воспитании ребенка, становлении его лич-
ности, раскрытии особых художественных 
способностей. А яркость, увлекательность и 
праздничность мероприятия  «Посвящение 
в Первоклассники»  дает ребятам ощущение 
значимости и важности произошедшего в их 
жизни события, а родителям позволяет лучше 
осознать ответственность, которая с этого дня 
ложится на них.  

Торжественные, нарядные первокласс-

ники собрались в  зале. Прозвучала торже-
ственная музыка и сказочная Фея Музыки  
- преподаватель Павлова С.А.-   открыла 
праздник. Первоклассники с удовольствием 
разгадывали музыкальные загадки, пели, 
танцевали, играли в игры.

Нежданная гостья Старуха Скрипуха  
- преподаватель БабенкоТ.П., всячески ста-
ралась помешать всеобщей радости. Ребята 
своими знаниями и умениями растопили 
сердце злой Старухи Скрипухи.   

В проведении праздника  приняли участие  

педагоги  и учащиеся 1 класса школы искусств.  
Учащиеся преподавателей Невзгода О.А,  
педагогов художественного отделения,  под-
готовили выставку рисунков и поделок.  

Домбристы  преподавателя Толеубековой 
Н.Б., ученица класса пения с домброй   пре-
подавателя Абишкеновой Д.А.,   пианистка 
преподавателя Вечорко С.И. ,  вокалисты  
преподавателей Ахметова Р.А. и  Алексеевой 
Т.А., проучившись в школе искусств всего 
несколько месяцев выступили со своими 
лучшими  музыкальными номерами.   Зрители, 
затаив дыхание, слушали своих маленьких 
артистов.  Маленькие артисты хореографиче-
еского отделения под руководством Емерши-
ной Б.Б.выступили с весёлым, зажигательным 
танцем.

Первоклассники произнесли клятву, в 
которой дали  обещание хорошо учиться, 
держать в порядке школьные принадлежности 
и дорожить честью школы. Присутствующие 

в зале родители тепло приветствовали всех 
участников  праздника. Кульминацией празд-
ника стало поздравление  директора  школы 
Титовской Т.В. и вручение «Свидетельства 
ученика школы искусств».

Надеемся, что эти ребята, только на-
чинающие постигать волшебный мир звуков 
и красок, научатся ценить прекрасное и со 
временем внесут свой вклад в формирование 
культурной жизни нашего района.

С.Павлова 
Зам. директора по ВР  

План мероприятий
по реализации предложений и замечаний, поступивших в ходе подготовки и проведения отчетных 

встреч акимов района, городов районного значения, сельских округов, а также поселков и сел 
Абайского района перед населением, утвержденный постановлением акимата Абайского района от 

8 февраля 2018 года № 05/02
№ Содержание предложения, за-

мечания (автор, адрес)
Мероприятия Форма завершения Срок исполнения Ответственные за ис-

полнение
Исполнение

1 О ремонте дороги Жартас–Долин-
ка (Какарманова Б.А. с.Жартас)

Организовать 
работу 

Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.11.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Жабагин К.Х.

В текущем году начат капитальный ремонт участка автомобильной дороги об-
ластного значения «Абай-Карабас-Жартас-Долинка» км 0-17,8 на общую сумму 
308 010 тыс. тенге. Объект является переходящим. Заказчик ГУ «Управление 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

2 О ремонте внутрипоселковых 
дорог (Матвиенко П.И. п.Южный)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Икишева Б.М.

В текущем году проведен средний ремонт автомобильной дороги по ул. Комсо-
мольская, протяженностью 800 метров. Подрядная организация ТОО «Аксу-Т».

3 О б  у к л а д к е  т р от уа р о в  от 
ул.Калинина до 4 мкрн (Манкаева 
Ж.А. г.Абай)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.11.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Ахметов М.А.

В 2018 году подрядной организацией ТОО «UNIVERSAL XXI» проведена укладка 
пешеходного тротуара от ул. Калинина до 4 мкр.

4 Об открытии центра обучения 
языков (Муздыбаева Б.А. г.Абай)

Рассмотреть в 
соответствии 
с законода-
тельством 

Открыть центр обучения 
языков 

01.10.2018г. Джунуспекова А.А.
Ашкеев К.Т.

Направлена бюджетная заявка со всеми расчетами по открытию центра обучения 
языков. В данный момент бюджетная заявка рассматривается. 

5 О ремонте автомобильной до-
роги п.Караган (Соколова И.В. 
с.Жартас)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д. 
Ахметов М.А.

В сентябре месяце силами подрядной организации КГП «ЖолКызмет» проведена 
отсыпка автомобильной дороги. 

6 О ремонте подъездной дороги к 
зданию ГАИ (Михальченко В.В. 
с.Агрогородок)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Ахметов М.А.

В 2018 году подрядной организацией ТОО «Аксу-Т» проведен средний ремонт 
автомобильной дороги от кольца 2-3 мкр. до здания ГАИ.

7 О ремонте внутрипоселковых до-
рог (Рамазанова С.Т. с.Акбастау)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Туякбаев Р.Б.

В июне проведена отсыпка внутрипоселковых дорог по улице Болашак и Бірлік 
в полном объеме.

8 О ремонте водопровода (Артемов 
В. с.Дубовка)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Абдулкаримов С.Г.

При проведении обследования было установлено, что задвижка водопровода 
в исправном состоянии. Замена не требуется.

9 Об установке опор уличного осве-
щения (Ардыхан Қ. с.Есенгельды) 

Рассмотреть Обеспечить установку опоры 
уличного освещения

01.11.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д. 
Григорьян А.Л.

По улице Набережная установлены опоры уличного освещения в количе-
стве 6 шт. За счет экономии установлена 1 опора уличного освещения по 
ул.Центральная.

10 О ремонте внутрипоселковых до-
рог (Штукатурова Е.А. с.Самарка)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Таубаева З.У.

В 2018 году проведен средний ремонт автомобильной дороги протяженностью 
2,7 км. Подрядчик ТОО «ДСП Караколь». 

11 О ремонте внутрипоселковых до-
рог (Залелхан Н. с.Сарепта)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Махфуз А.

В 2018 году проведен средний ремонт автомобильной дороги протяженностью 
0,8 км. Подрядчик ТОО «ДСП Караколь».

12 Об установке детской площадки 
в с.Жартас (Абдрахманова С.Ж. 
с.Жартас)

Рассмотреть Обеспечить установку дет-
ской площадки

01.11.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Оразбеков Б.М.

23 июня 2018 года была установлена детская площадка, подрядная организация 
ИП «Жайык».

13 О ремонте внутрипоселковых 
дорог (Маюрова Г. М. с.Кулайгыр)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.10.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Кенжебаев Н.С.

В текущем году проведена работа по среднему ремонту автомобильной дороги 
по ул. Мира, с. Кулаайгыр, площадью 6200 квадратных метров, общей про-
тяженностью 1,2 км, на сумму 17 млн. 456 тыс. тенге. Подрядная организация 
ТОО «Аксу-Т».

14 О восстановлении пустующих 
квартир по ул.Садовая дом 6 
(Михальченко В.В. с.Агрогородок)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.12.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Баймагамбетов Е.О.

Проведены работы по восстановлению квартир на сумму 18 млн.541 тыс.тенге. 
Вручение ключей очередникам было проведено 30.11. 2018 года.

15 О текущем ремонте тепловых 
сетей по ул.Б.Хмельницкого (Ке-
римбаев Е. п.Топар)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.09.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Муслимова К.О.

В 2018 году проведен текущий ремонт тепловых сетей по ул.Б.Хмельницкого 
на общую сумму 5 млн. 014 тысяч тенге. Подрядная организация ТОО «Рентал 
ЛТД». Работы завершены.

16 О восстановлении пустующих 
квартир по ул.Кирова дом 9 (Ха-
сенов К. п.Карабас)

Рассмотреть Обеспечить проведение 
ремонтных работ

01.12.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Тукебаев Е.Т.

Проведены работы по восстановлению квартир на сумму 10,4 млн.тг. Вручение 
ключей очередникам планируется 15.12. 2018 года.

17 Об установке опор улично-
го освещения (Волкова Е.В. 
с.Юбилейное) 

Рассмотреть Обеспечить установку опоры 
уличного освещения

01.11.2018г. Магзин М.С.
Кабаев Д.Д.
Байтурсынов Е.Х.

В 2018 году в рамках программы «Развитие регионов» на сумму 1050 тыс.
тенге по улице Целинная установлено 8 опор уличного освещения. Подрядная 
организация ИП «Сенім». Работа проведена на 100%.

ПРАЗДНИК
Мемлекеттік қызмет – қоғам және мемлекет 
тарапынан білдірілетін аса жоғарғы сенім

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Конституциясының 1 бабында бекітілгендей 
елімізді зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде қалыптастыру үшін ең ал-
дымен мықты, тәуелсіз сот билігін болуы қажет 
және де бұл басты шарттың бірі. 

Сот билігінің шын мәніндегі дербестігіне 
қол жетпейінше және соттар азаматтар мен 
заңды тұлғалардың бұзылған құқықтарының, 
бостандықтарының және заңды мүдделерінің 
қалпына келтіретін қорғау күші ретінде 
пәрменді орган болмайынша, еліміздегі 
экономикалық және әлеуметтік мәселелердің 
табысты шешілуіне, жемқорлыққа қарсы және 
қылмыспен күресте қабылданған заңдарды 
тиімді пайдаланып, оң нәтижеге жету мүмкін 
емес.

Қазақстан тәуелсіздігін жарияланған 
соң ғана сот органдарының жұмысына көп 
көңіл аударыла бастады. Біріңғай сот жүйесі 
құрылды, сот билігі тәуелсіздігін қамтамасыз 
етуге бағытталған заң құжаттары: азаматтық 
және азаматтық іс жүргізу, қылмыстық және 
қылмыстық іс жүргізу, салық, әкімшілік құқық 
бұзушылық кодекстері қабылданды. 

Құқықтық қағидалар әрбір адам, әрбір 
шенеунік, әрбір кәсіпкер, лауазымды тұлға, 
басшы үшін заң болуы қажет. Ең бастысы әр 
азаматтың құқығы бұзылған жағдайда ол сот 
мекемелеріне жүгініп онда өз мүддесін тиімді 
қорғай ала алатындығына сенімін артттыру 
өте қажет.

Қазіргі уақытта еліміздегі сот жүйесі 
қызметін реттейтін негізгі құжаттар ол 
Қазақстан Республикасының Конституциясы 
және «Қазақстан Республикасының сот жүйесі 
мен судьяларының мәртебесі туралы» заңы. 
Мемлекеттік жүйедегі сот билігінің орны 
оған жүктелетін функциялардын сипатымен 
анықталады. Оның ішіндегі ең бастысы - сот 
төрелігін атқару болып табылады. 

Сот төреліг і  – бұл азаматтардың, 
мемлекеттің және мекемелердің құқығын 
қорғауды сот арқылы жүзеге асырып, Конститу-
ция мен заңдардың орындалуын қамтамасыз 
ететін, мемлекеттік қызмет.

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі 
мен судьяларының мәртебесі туралы»   
заңның қабылдануымен демократиялық 
процестердің дамуында, мемлекетте құқықтық 
қатынастардың орнығуында соттар мен 
судьялардың рөлі артты. Бұл акт судьялардың 

әлеуметтік және құқықтық жағынан қорғалуын 
нығайтып, қоғамдағы әлеуметтік дәрежесін 
жоғарлатты. Осының нәтижесі болар, соңғы 
жылдарда өз құқығын қорғау үшінсот ор-
гандарына жүгінген азаматтардың саны 
едәуір көбейіп, шешім шығарылып қаралған 
азаматтық істердің мөлшері күрт артты.

Алайда сот қоғамдастығында барлық 
мәселелер шешіліп, сот жұмысындағы 
кемшіліктер жойылды деп айтуға тағы бол-
майды. Қазіргі уақытта судьялар мен сот 
жүйесіндегі  проблемаларға қатысты жаңа 
заңдардын потенциалын іске асыру маңызды 
мәселе болып отыр. Сондықтан бүгінгі 
күннің мақсаты – соңғы жылдардағы сот 
реформасының жетістіктерін нығайтып, оны 
ары қарай жалғастыру.

Бұл ретте, тәжрибе көрсеткендей, 
аудандық буынды нығайту – сот органдарының 
беделін көтеріп, сот төрелігінің сапасын 
жоғарлатқанын атап өту қажет. Өйткені 
сот жүйесінің тиімділігі және әділдігі ту-
ралы пікірлер халықтың аудандық сотқа 
шағымдануы барысында қалыптасады деп 
айтуға болады. Себебі түсетін сот істерінің 
негізгі ауқымы осы соттарда қаралып шешімін 
табады. 

Соңғы жылдары еліміздің сот жүйесі кәсіби 
мамандармен толығып, оның материалдық 
жағынан толық қамтамасыз етілу мәселесіне 
ерекше назар аударылуда. Қазіргі заманға 
сай барлық құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етілген сот ғимараттары оның беделін 
жоғарлатып азаматардың сот билігіне деген 
тиісті құрметпен қарауына әсер етуі сөзсіз.

Жыл сайын ел басшысы мен ҚР Жоғарғы 
сотының төрағасының соттарға қойып отырған 
басты талаптары ол қарапайым халыққа адал 
да әділ қызмет жасап әділеті сапалы сот 
шешімдерін қабылдап халық сенімін ақтау. 
Сондықтан да сотқа соңғы үмітімен маңдай 
тіреп осы сотта ғана әділеттілікпен құқығым 
қорғалады деп жүгінген адамның сенімін ақтап 
заң талаптарын қатал сақтап, әділеттілікті 
жүзеге асырып, сот беделі мен абырой-
ын көтеруді қалыптастыруға, соттардың 
тәуелсіздігін нығайтуға әрбір судья өз үлесін 
қосу қажет. 

Н.Кизирова
Абай аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі 

ҚОҒАМ
ПОСВЯЩЕНИЕ 

В ПЕРВОКЛАССНИКИ
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ЖАСАМПАЗДЫҚ ЖОЛЫНДА

30 ноября в читальном зале Есен-
гельдинской библиотеки состоялось 
мероприятие «Вместе мы можем 
больше» в рамках Международного 
дня инвалидов. 

Библиотекарем была подготовлен-
на литературная подборка «Первый 
среди Первых», посвященная Перво-
му Президенту РК, по которой прошёл 
краткий обзор книжной литературы, 
затем был проведен просмотр слай-
довой презентации «Наш Назарбаев».

В мероприятии приняли участие  
специалисты аппарата акима Есен-
гельдинского сельского округа Саяпи-
на С.Л., Мылтыкбаева А.С., которые 
поздравили приглашенных участников 
мероприятия с наступающим празд-
ником и пожелали им крепкого здоровья и 
неугасающего оптимизма. 

«В 1992 году в конце «Десятилетия инва-
лидов Организации Объединенных Наций» 
(1983-1992 годы) Генеральная Ассамблея 
провозгласила 3 декабря «Международным 
днем инвалидов». 

Конечно, наверное, слово «праздник» 
здесь не уместно, но это ваш день - день 
сильных, устремлённых людей, людей, на-
чавших жизнь заново, людей, понимающих, 
как эта жизнь дорога, какой бы она не была!».

Специалисты аппарата акима напомнили 
приглашенным участникам мероприятия, о 
том,  что они всегда готовы помочь и оказать 
им  посильную  помощь. 

Үштілділік – заман сұранысы
«Қазақстан бүкіл әлемде үш тілді пайдаланып жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. 

Бұлар, қазақ тілі-мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кірігу тілі» - деп Елбасымыз өз жолдауында айтып кеткендей, қазіргі 
заман ағылшын тілін талап етуде. Ағылшын тілі бірінші дүниежүзілік әмбебап тілі болып табы-
лады. Еліміздің тарихында болып жатқан әлеуметтік - экономикалық, мемлекеттік зор ұлттар 
мен ұлыстардың бір-бірін түсінуіне халықаралық сипат алған ағылшын тілінің өзіндік рөлі зор. 
Әлемдегі көптеген елдер ағылшын тілінде сөйлейді. Бұл тіл қазіргі заманда жаһандық тіл 
болғандықтан, оның Қазақстандағы рөлі және болашақтағы маңызы зор. ХХІ ғасырда қазақ 
елі биік белестерге көтерілуде. Бір жарым ғасырлық тарихы бар дүниежүзілік ЭКСПО-ны өткізу 
мәртебесіне посткеңестік кеңістікте бірінші болып Қазақстан қол жеткізді. Яғни, бұл Қазақстанның 
әлемдік денгейдегі абыройлы мегажобасы. 

Ағылшын тілін білмей, заман талабына лайықты, бәсекеге қабілетті тұлға қалыптастыруға 
толық қол жеткізе алмаймыз. Іргелес мемлекеттерден анағұрлым ілгері тұрған Қазақстан қазіргі 
жетістіктерімен шектеліп қалмау үшін де көптілділікке ұмтылуда. Өйткені, еліміздің біліктілігі 
мен сауаттылық деңгейін әлемге танытып, алпауыт мемлекеттермен тереземізді теңестіру 
мүмкіндігіне жетелейтін қадамдардың маңыздысы - көптілділік.

Сая Дәулетқызы Абай ауданы білім бөлімінің әдіскері

В библиотеке поселка Топар накануне 
Международного дня инвалидов прошло 
праздничное мероприятие.

Как отметил один из организаторов 
праздника, внештатный советник акима Абай-
ского района по работе с инвалидами Серик 
Картбеков, проведение третьего декабря 
Дня инвалидов направлено на привлечение 
внимания к проблемам этой категории людей, 
защиту их достоинства, права и жизненных 
интересов. Еще 20-30 лет назад в арсенале 
незрячих и слабовидящих граждан были 
лишь трости, собаки-поводыри и простейшие 
электронные приборы (часы, стационарные 
телефоны) с голосовой функцией. А сегодня 
инвалиды по зрению живут в цифровом мире, 
мире гаджетов, мессенджеров и социальных 
сетей - современные технологии стремятся 
сделать их жизнь лучше.

С. Картбеков напомнил, что на основании 
социальной части индивидуальной програм-
мы реабилитации инвалиды за счет средств 
республиканского бюджета через отделы заня-
тости и социальных программ стали получать 
ноутбуки с программным обеспечением экран-
ного доступа и синтезатором речи. Благодаря 
этому те, кто имеет серьезные проблемы со 
зрением, получили возможность учиться, 
приобретать профессию, общаться с миром 
по скайпу. Кроме этого, люди обеспечивают-
ся читающими машинами, тифлотростями, 
приборами для письма по системе Брайля, 
говорящими самоучителями брайлевского 
шрифта, азбуками по Брайлю, бумагой для 

Б ә р і м і з д і 
б ү г і н г і  т а ң д а 
а л а ң д а т а т ы н 
мәселе - ұрпақтың 
сапалы б іл імд і 
игеруі.  Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев: 
«Білімді, сауатты 
адамдар-бұл ХХІ 
ғасырда адамзат 
дамуының негізгі 
қозғаушы күші» 
деуінің өзі-үлкен 
көргендіктің белгісі. 
Сондықтан мектеп 
мемлекеттік білім 
беру саясатының 
б а ғ ы т ы н д а 
баланың даму -
ын жүзеге асы -
р ы п ,  т ұ л ғ а н ы ң 
қ а б і л е т т і л і г і н 
ескеріп, бір қалыпта қалыптасуын қамтамасыз 
етуі керек. Осыған орай, Көксу жалпы білім 
беретін мектебі қарашаның жиырма екісі қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің «Жаңартылған 
білім беру бағдарламасы аясында қазақ тілі 
сабақтарында оқушылардың коммуникативтік 
шығармашылығын арттырудың маңыздылығы» 
тақырыбында  аудандық семинар өткізді. 

Семинарды мектеп директоры Веккер Ак-
сана Парфеновна салтанатты түрде ашты. Ол: 
Мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты – 
Қазақстанда тұратын барлық этностардың тілін 
сақтай отырып, ұлт бірлігін нығайтудың маңызды 
факторы ретінде саналады, бірақ мемлекеттік 
тілді қазақстандықтардың өмірлік қажеттілігіне 
айналдыру керек – деді. 

Семинар бағдарламасы бойынша оқыту 
қазақ тілді емес мектептерінің 7  - сыныбында 
«Футбол –спорт түрі»  тақырыбында ашық 
сабақты қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 
Манаргуль Беримхан өткізді. Сабақтың түрі 
жаңартылған білім мазмұнына сай, жаңа тех-
нологиялар арқылы жүзеге асты. Манаргуль 
Беримхан өзінің сабағында бейнеролик, кластер, 
топқа бөлу, диаологтық оқыту әдістерді шебер 
қолданды. Оқушылар бір-біріне сұрақ қойып, 
қойылған сұрақтарына толық жауап беріп отыр-
ды. Сабақ өте қызықты өтті. Оқыту қазақ тілді 
мектептерінің 7 – сыныбында «Отанға, туған 
жерге деген сүйіспеншілік» атты тақырыпта 
тағы бір ашық сабақ берілді. Сабақ беруші - 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі – Айнур 
Хабылхай. Сабақ барысында оқушылар топпен, 
жұппен, жеке жұмыс түрлерін жасап, өз білім 
деңгейлерінің жоғары екендігін көрсете білді. 
Олар сабақта өте белсенді болып, қазақ тілінің 
ең бір әдемі де көркем тіл екенін шеберлікпен 
жеткізіп, өздерінің сөздік қорларының мол 
екенін дәлелдеді. Үшінші ашық сабақты оқыту 
қазақ тілді емес мектептерінің 9  - сыныбында 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Малике 

ERKİN ELDİŃ ERTEŃİ
Kók baıraqtyń astynda kók bóriniń tuqymy táýelsiz tańǵa jetti. Álemdik sahnaǵa qazaq shyqty. 

Adamzattyq úrdisterge qazaq ulty aralasa otyryp, ózderiniń komaqty úlesin qosa bastady. Biz, búgingi 
kúnniń adamy, qurbandyqqa shalynǵan qaıran babalarymyzdyń urpaǵy – baqytty urpaqpyz. Sonymen 
birge, jaýgershiligi mol, toǵyz joldyń torabynda atar tańǵa úmitpen qaraǵan – jigerli jastarmyz.

Iá, biz – Tonykóktiń tuqymy, elim dep eńirep ótken, qan maıdanda bas tikken, atannyń qomynda 
júrip kún keshken batyr babalarymyz aq bilektiń kúshimen, aq naızanyń ushymen qorǵaǵan, san 
jaýdan saqtanyp qalǵan bahadúrlerdiń erlik isteri búgingi urpaq týǵan jerimizge jyl qusyndaı saǵyndyryp 
jetken azattyqtyń tátti dámin, sol babalarymyzdyń arman etken araıly tańnyń shýaǵyna bólenýdemiz. 

Jas memleketimizdiń qaz basqan alǵashqy qadamyna birinshi bolyp qol soqqan, ıaǵnı, táýelsizdikti 
tuńǵysh tanyǵan tegi bir túrikter boldy. Sodan beri synaptaı syrǵyp óte shyqqan jıyrma jeti jylda 
ǵasyrǵa bergis.

E.Ahmetjanova
Abaı aýdanynyń ishki saıasat, mádenıet jáne tilderdi damytý bólimi MM bas mamany

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА НАЧИНАЕТСЯ 
С НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

В городе Абай прошел рейд под названием «Визуальная реклама должна быть грамотной!», 
объявленный отделом внутренней политики, культуры, развития языков, в период с 15 ноября 
по 15 декабря 2018 года. Мероприятие было проведено в целях выявления соответствия визу-
альной информации и рекламы требованиям Закона РК «О языках в Республике Казахстан».

Главная цель проводимого рейда – устранить нарушения в использовании государственного 
языка в визуальной информации. Особое внимание было уделено на исполнение информации 
на государственном и русском языках. -Чаще всего встречаются смысловые неточности, кото-
рые, вероятно, возникают из-за неправильного перевода, - рассказывает главный специалист 
Э.Есембаевна - На втором месте ошибки, которые заключаются в том, что реклама только на 
одном языке – русском. Радует, что владельцы и администраторы адекватно реагируют на 
указанные недочеты.

Согласно 21-й статье, которая называется «Язык реквизитов и визуальной информации», 
тексты печатей и штампов государственных органов должны содержать их названия на го-
сударственном языке, а также тексты печатей, штампов организаций, независимо от форм 
собственности, составляются на государственном и русском языках. Помимо этого, бланки, 
вывески, объявления, реклама, прейскуранты, ценники, другая визуальная информация 
должны излагаться на государственном и русском, а при необходимости и на других языках.  
В законодательстве четко прописано, что все тексты визуальной информации располагаются 
в следующем порядке: слева или сверху – на государственном, справа или снизу – на русском 
языках, и пишутся одинаковыми по размеру буквами. 

 Соб.корр.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ

Мероприятие закончилось чаепитием.
Присутствовало 12 человек. 
В Казахстане  День инвалидов отмечается 

во втором воскресенье октября, в этот день, 
аким Есенгельдинского сельского округа 
Григорьян А. Л. с главным специалистом по 
социальным вопросам, делам молодежи и 
спорта – Саяпиной С.Л. посетили инвалидов 
на дому,  пожелали им крепкого здоровья, 
мира, радости, благополучия и долголетия. 
Каждому инвалиду вручили подарок из  мо-
лочных продуктов. 

Выражаем огромную благодарность в вы-
делении спонсорской помощи директору ТОО 
«Адал сүт» Абишевой А.К. 

Усачёва О.В.
 Библиотекарь Есенгельдинской 

сельской  библиотеки 

Касиевна Абеуова өткізді. Сабақтың тақырыбы:  
«Ғаламторды қолдану әдебі». Малике Касиевна 
сабақ барысында айтылым, тыңдалым, оқылым, 
жазылым дағдылары бойынша әртүрлі жұмыс 
түрлерін көрсете білді. Осы жерде ұлтымыздың 
ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың «Ең әуелі 
мектепке керегі – білімді, педогогика, методи-
кадан хабардар, оқыта білетін мұғалім. Екінші, 
керек құралдар, құралсыз іс істелмейді» деген 
сөзі ойға оралады. Оқушылар мұғалімді түсініп, 
мұғалім қойған сұрақтарына толық та, нақты 
жауап беріп отырды. Сабақта топты бағалау, 
бірін — бірі бағалау жұмыстары да көрсетілді. 
Жаңа инновациялық-технологияларды қолдану 
мен ұстаздың біліктілігің арқасында сабақ өз 
нәтижесіне жетті. Сабақ өте жоғары деңгейде 
өтті. Қазақстан Республикасының Президенті Н. 
Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» элементтері оқушылардың оқу әрекетін 
дамыту, олардың оқуға деген ынтасын ояту және 
оқушының ойлау қабілетін арттыру  мақсатында 
барлық үш сабақта жүргізілді. Семинардың 
нүктесін «Тілім-асыл мұрам» тақырыбында сы-
ныптан тыс іс-шара қойылды. Онда оқушылар 
Ғабит Мүсіреповтың «Өлімді жеңген ана» 
қойылымын көрсетті. Семинарға қатысушылар 
оқушылардың актерлік шеберлігін жоғары 
бағалады. Семинар соңында қатысушылармен 
дөңгелек үстел ұйымдастырылып, әр мұғалім өз 
пікірлерін ортаға салды. Осы семинардан жас 
мамандар жаңартылған білім мазмұны бойынша 
мұғалімдердің оқытуда қолданған әдіс-тәсілдерін 
тәжірибе алмасу мақсатында пайдаланады деп 
сенімдіміз. 

Жалпы семинар бойынша  мұғалімдердің 
алған әсерлері жоғары, кері байланыс жасалып, 
әр мұғалім өз ойын, пікірін,  жылы лебіздерін 
білдірді. 

Г.О. Олжакельды.
Көксу жалпы білім беретін мектебінің 

оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары 

ТІЛ ҚҰДІРЕТІ – 
ЕЛ ҚҰРМЕТІ

рельефно-точечного письма, телефонами, 
диктофонами, плейерами, тонометрами и 
глюкометрами с речевыми выходами. 

В этот день инвалиды по зрению подели-
лись своим опытом работы с новыми тифло-
техническими средствами. А Серик Картбеков 
провел мастер-класс по теме реабилитаци-
онных возможностей мобильных устройств, 
специальных приборов для письма и чтения 
по системе Брайля, учебников. 

Присутствующие отметили, что благодаря 
коворкинг-центру, открытому в этом году в 
библиотеке поселка Топар, созданы все ус-
ловия для развития духовного и творческого 
потенциала людей с ограниченными возмож-
ностями. Центр предоставляет бесплатный 
выход в интернет, доступ к аудиокнигам, 
видеофильмам с тифлокомментариями, 
брайлевской литературе, в том числе об-
зорам периодической печати. Здесь можно 
поиграть в шашки, шахматы, тогыз кумалак, 
нарды, домино, а также получить знания по 
компьютерной грамотности. Помогают людям 
с инвалидностью специалисты библиотеки, ко-
торые готовят различные культурно-массовые 
мероприятия, посвященные государственным 
и международным праздникам.

В Международный день инвалидов би-
блиотекари организовали презентацию 
информационно-библиографического крае-
ведческого буклета «Люди особой судьбы», 
рассказывающего о людях с ограниченными 
возможностями, добившихся известности.

 Наталья ПРУС 

В ОБЩЕНИИ С МИРОМ ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Цыбуля Виктора Владимировича, умершего 03 августа 2018 года. Всем за-

интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Ким Ильи Трофимовича, умершего 03 сентября 2018 года. Всем заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Лопуцкого Юрия Алексеевича, умершего 11 ноября 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая, кв.1, тел.872131 47805.

После смерти Аманжановой Мейраш Мухатаевны, умершей 08 ноября 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая, кв.1, тел.872131 47805.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Утерянный акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) земле-

пользования (аренды) №0456285. Кадастровый № зем.участка 09-134-008-206. Адрес реги-
страционный код адреса (при его наличии) участка: Карагандинская область, Абайский район, 
Карагандинский сельский округ, село Восход (353259300). Акт изготовлен Абайским районным 
отд. «Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости» - фи-
лиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство 
для граждан» по Карагандинской области от 05.06.2017г.

Утерянный акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) зем-
лепользования (аренды) №0456830. Кадастровый № зем.участка 09-134-008-209. Адрес 
регистрационный код адреса (при его наличии) участка: Карагандинская область, Абайский 
район, Карагандинский сельский округ, село Восход. Акт изготовлен Абайским районным отд. 
«Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости» - филиал 
некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для 
граждан» по Карагандинской области от 22.12.2017г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
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ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РК

Уважаемые жители города Абай!
Приглашаем вас на сельскохозяйственную 
ярмарку «Ауыл Береке 2018», которая 

пройдет в городе Абай  
15 декабря 2018 года. 

 Место и время проведения ярмарки: 
площадь районного дома культуры,

с 09.00 часов.
Не упустите возможность приобрести каче-

ственную сельскохозяйственную 
продукцию по сниженным ценам!

Ерекше аяулы да ардақты анамыз, 
тыл ардагері Фаузия Кильмехаметқызын 
90 жасқа тоған мерейлі туған күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз. 

Абылгазина (Юлбаева) Фаузия Кильме-
хаметовна 1928 жылдың 11 желтоқсанында 
Башқұртстанда , Уфа облысы Шешмен ау-
даны Шукраклы ауылдық кеңесінің Бигиш 
деревнясында дүниеге келген. 

1951 жылдың 13 сәуірінде Қазақстанға, 
оның ішінде Қарағанды облысындағы Ду-
бовка елді-мекеніне мұнай өндіру жұмысы 
бойынша келген. 10 шақты машинамен 
елу адам еңбек ету үшін осында қоныс 
аударылған болатын. Көбісі жастар болған 
екен. Олар мұнай бұрғылау жұмысымен 
айналысқан. Фаузия Кильмехаметовна бір 
маусымдық жұмыстан соң осы жақтың жігіті 
Абылғазин Қабдоллаға тұрмысқа шығады. 
Содан соң осы жақта қалып, отбасылық 
ғұмырын кеше бастайды. 

Отбасылық өмірінің алғашқы жылда-
рын осы Дубовка елді мекенінде өткізеді. 
Жолдасының жұмыс бабымен, кейіннен 
Абай ауданына қарасты Южный Қараған 
ауылына көшеді. Дүниеге 7 бала әкеліп, 
көп балалы ана аталады. Оның ішінде 4 
ұл, 3 қыз тәрбиелейді. 

1961 жылы ауыл шаруашылығымен 
айналысатын Құлайғыр кеңшарына көшіп 
келеді. Бау - бақшада жұмыс жасап, 
кейіннен сиыр сауушы болып, еңбек етеді.  
Қазіргі таңда Фаузия апа Топар кентінде кенже ұлы Рашиттің қолында бақытты ғұмыр ке-
шуде. Балалары ер жетіп, қызын қияға, ұлын ұяға қондырып, үбірлі-шүбірлі бір-бір жанұя 
иегерлері. Апамыздың 11 немересі және 10 шөбересі бар. 

Осы жылдың жазында Фаузия апай өзінің бас арманы болған, бірнеше жылдар бойы 
Интернет желісімен тіл табысып жүрген  туған жеріндегі туған-туыстарымен қауышып келді. 
70-жылдан аса көрмеген туған жерін көрсеткен өз баласына дән риза.

Апамыз 90 жылдығын мерейтой иегері өз жақындары мен көршілерімен бірге осы 
маңызды мерекені атап өтпек. Мерейтой иесі Фаузия апамызға денсаулық, ұзақ ғұмыр, алда 
келе жатқан 2019 жаңа  жылда армандарыңыздың орындалуын тілейміз!

Құтты болсын туған күн, мерекеңіз,
Арта берсін ырыс - құт, берекеңіз.
Алла берген бағыңыз ортаймасын,
Әрқашанда көңіліңіз қартаймасын!
Әлі де сан алуан асулардан асыңыз, 
Аққан судай қуанышпен тасыңыз.
Қайда болсын сый - құрметке бөленіп, 
Құтты болсын шаттық тұнған күніңіз!

Ізгі тілекпен: ұл - қыздары, күйеу балалары, келіндері, 
немерелері, шөберелері, құда - құдағилары, туыстары.

1 декабря в поселке Южный прошло торжественное мероприятие с вручением ключей от 
квартир, восстановленных на бюджетные средства. 

В ДК  состоялось торжественное мероприятие и праздничный концерт: «Елі сүйген, елің 
сүйген - Елбасы». Торжественное мероприятие прошло в рамках программы «Рухани жанғыру». 
Основной целью празднования Дня Первого Президента РК является консолидация общества 
вокруг идей и политики Главы государства, которая стала фундаментом стабильного развития 
страны за годы Независимости, в настоящее время и будущем. 

Официальную часть праздника открыла аким поселка Южный Икишева Б.М., которая по-

здравила всех жителей поселка  с праздником, а также в честь Дня Президента РК торжественно 
вручила  троим семьям  поселка ключи от квартир и памятные подарки.

- Хочу всех вас поздравить с Днём Первого Президента РК. Примечательно, что именно в 
этот день сбывается ваша мечта - вы получаете собственные квартиры. Я знаю, здесь будет 
тепло, уютно, в этих квартирах созданы все условия для построения счастливой семьи, для 
достойной жизни. 

Квартиры получили 3 жителя поселка Южный, это очередники из социально защищаемых 
категорий: многодетные и неполные семьи, работник бюджетной организации. Некоторые из 
них ждали этого события более десяти лет.

Праздничный день завершил танцевальный диско-вечер , который прошел в в фойе Дома 
культуры. 

А.Нурпейсова 
Главный специалист ГУ Аппарат акима п.Южный

Уважаемые жители города Абай!
Сообщаем Вам, что в соответствии с постановлением Правительства РК № 145 от 1 марта 

2010 года «Об утверждении перечня социально-значимых продовольственных товаров» в ком-
мунальном рынке г.Абай, расположенном по адресу: г.Абай, ул.Абая, д. 46, государственным 
учреждением «Отдел предпринимательства и промышленности Абайского района» установ-
лены текущие розничные цены на 19 видов социально-значимых продовольственных товаров, 
действующие с 27 ноября 2018 года .

1.    Мука пшеничная 1 сорта    86 тенге
2.    Хлеб пшеничный из 1 сорта  (формовой)    63 тенге
3.    Рожки  (весовые)    128 тенге
4.    Крупа гречневая  (весовой)    90 тенге
5.    Рис шлифованный (весовой)    210 тенге
6.    Сахар-песок    210 тенге
7.    Масло растительное    362 тенге
8.    Соль поваренная пищевая    35 тенге
9.    Говядина (лоп.-грудная часть)    1320 тенге
10.    Мясо кур    780 тенге
11.    Молоко пастеризованное  2,5% жирности    205 тенге
12.    Кефир 2,5% жирности    205 тенге
13.    Творог    600 тенге
14.    Масло сливочное    750 тенге
15.    Яйцо куриное   (1 категория)    237 тенге
16.    Картофель    64 тенге
17.    Морковь    62 тенге
18.    Лук репчатый    60 тенге
19.    Капуста    60 тенге

Ш а х м а т ы 
– одна из са-
мых красивых, 
впечатляющих, 
интересных и 
популярных игр. 
В целях повыше-
ния статуса пе-
дагога, мотива-
ции профсоюз-
ного членства, 
укрепления ор-
ганизационного 
единства Про-
фсоюза,  пропа-
ганды здорового 
образа жизни, 
популяризации 
и развития шах-
матного спорта 
среди работни-
ков образования 
с 2012 года Абайский районный профсоюзный 
комитет работников образования  совместно с 
районным филиалом партии «Нур Отан»  про-
водит шахматный турнир среди работников 
образования, посвящённый празднованию 
Дня Первого Президента.  С каждым годом 
увеличивается количество участников тур-
нира,  в этом году их количество составило 
58 членов профсоюза из 33-х организаций 
образования района.

С приветственной речью  к участникам 
турнира обратились первый заместитель 
председателя районного филиала партии 
«Нур Отан» Адашев Н.Р., заместитель акима 
г.Абай Даулетов К.С. и руководитель районно-
го отдела образования Курпешова Б.К. Гости 
пожелали всем участникам турнира здоровья, 
отличного настроения, бодрости духа и успеш-
ного достижения личных рекордов. 

Яркость шахматному турниру добавило 
выступление агитбригады, подготовленное 
учащимися школы-гимназии №10.

Главным судьёй соревнований стал член 
профсоюза, преподаватель НВП школы-лицей 
№14 мастер спорта по шахматам Могила В.С.  

По сигналу судьи начались соревнова-
тельные баталии. Воцарилась напряженная 
тишина. Она иногда нарушалась негромким 
стуком переставляемых фигур, тихими ре-
пликами болельщиков.  Победители не были 
известны до самого окончания соревнований. 
Лучшие в личном и командном первенстве 

были выявлены в последних встречах. Борь-
ба на черно-белых полях шла напряженная, 
каждый участник хотел принести очки, как в 
командную, так и в свою личную копилку.

В командном зачете  1 место заняла со-
вместная команда школы-лицей №14 г.Абай 
и ОШ(РЦ)№12, 2 место у КШДС№9 п.Южный 
и совместной команде Караганской ОСШ 
п.Н.Караган и ОСШ№8 п.Кзыл, 3 место за-
воевали работники  ШЦДО им.П.Корниенко 
п.Топар, КШДС «Жұлдыз», школы-гимназии 
№10 и Мичуринской ОСШ с.Агрогородок. 
Победители были награждены дипломами 
и кубками. 

Приятно осознавать, что шахматы пользу-
ются популярностью среди педагогов нашего 
района. Пожалуй, лучшим комплиментом тур-
ниру стали искренние горящие глаза шахмати-
стов, а этот факт является неопровержимым 
подтверждением того, что данный турнир 
удался.

Надеемся, что благодаря проведению 
подобных турниров,   учителей района уве-
личится количество поклонников этой заме-
чательной игры!

Пфайфер Л.,
Председатель Абайского районного 

комитета Карагандинской областной 
организации Казахстанского отраслевого 

профессионального союза работников 
образования и науки

Этот загадочный мир шахмат
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ


