
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем вас с чудесным весенним праздником – 

Международным женским днем 8 марта!
В этом празднике много символики и глубокого значения. Это начало весны 

– праздника жизни, красоты и нежности. Этот весенний день – замечатель-
ный повод вновь выразить вам свою любовь и благо-

дарность, посвятить самые теплые и нежные слова. 
Ведь именно вы, красивые и добрые, талантливые 
и трудолюбивые, являетесь основой семейного 
очага и крепкой опорой для нас, мужчин.

Благодаря поддержке Главы государства 
Нурсултана Абишевича Назарбаева в республике 
особое внимание уделяется гендерной полити-
ке, охране материнства, детства и становится 
все больше женщин, достигших значительных 
успехов в обществе.

Весомый вклад вносят современные женщи-
ны в экономическую, политическую и обществен-
ную жизнь страны. Самоотверженно трудясь 
в промышленности и сельском хозяйстве, в 
бизнесе, сфере культуры, образования, здра-
воохранения, вы остаетесь заботливыми мате-
рями, любящими женами, хорошими хозяйками. 
Сегодня вы являетесь той основой, без которой 
невозможно дальнейшее гармоничное развитие 
общества.

Особое уважение заслужили женщины стар-
шего поколения – ветераны войны и труда, ко-
торые, не жалея сил, работали на благо родного 
Казахстана в самое тяжелое время.

Женские доброта, любовь и милосердие всегда помогали преодолевать 
любые трудности, способствовали сохранению в обществе высоких мо-
ральных ценностей, укреплению согласия и единства среди людей разных 
национальностей и поколений.

Желаем вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех делах и 
светлого весеннего настроения, улыбок, цветов и радости!

Аким Абайского района                  Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата   Б.Цай

АЯУЛЫ АРУЛАР!
Сіздерді көктемнің күн нұрын төккен шуақты 

мерекесі –   8 Наурыз – халықаралық әйелдер күнімен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Осы бір тамаша көктем мерекесі әйелге тән 
әдемілік пен нәзіктіктің мәңгілік белгісі сияқты. Гүл 
көктемнің алғашқы мерекесі - әсемдік пен әдеміліктің, 
сұлулық пен ізгіліктің жаршысындай жайма-шуақ 
күйге бөлейтін жарқын мейрам. Өйткені, әйел ана 
- өмірдің өзі, бақ пен берекенің көзі, нәзіктік пен 
көркемдіктің сәні, мейірімділік пен парасаттың 
мәні. Бұл – мейірімділік пен ізгіліктің, сұлулық пен 
жылулықтың мейрамы. 

Ел болашағын ертеден ойлаған Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Тәуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен бастап, әйел-ананың әлеуметтік 
жағдайына, денсаулығына баса көңіл аударып келеді.  

Қазіргі кезде қоғамның кез келген саласын 
әйелдерсіз елестету мүмкін емес. Сіздер адал жар, 
қамқор ана, сенімді дос ғана емес, сонымен бірге 
жақсы басшы, білікті маман, іскер ұйымдастырушы 
болып, заман талабына сай қызмет атқарып 
жүрсіздер. Қоғамымыздың әлеуметтік-экономикалық, 
қоғамдық-саяси дамуына араласып жүрген әйел 
заты, еліміздің білім беру, денсаулық сақтау, 
мәдениет, кәсіпкерлік пен өндіріс саласында ерлер-
мен тең жұмыс атқаруда.  

Біздің аналарымыз - жарқын істерді бастаушы, 
ел бірлігінің ұйытқысы, ырыс пен ынтымақтың ал-
тын діңгегі. Еңбекте, өнерде, білім беруде баршаға 
үлгі. Кейінгі толқын осынау игі дәстүрді лайықты 
жалғастыруда.

Әйелдер ел алдында - түрлі саланың қызметкерлері болғанымен, отба-
сында - аяулы ана, асыл жар, шаңырақтың шаттығы, отбасының ұйытқысы 
болып отыр.

Көктем – гүлімен, отбасы – нұрымен көркем, өмірімізге мән, тіршілігімізге 
сән берген Сіздерге отбасының амандығын, ұзақ ғұмыр, шаттық пен шапағат, 
ырыс пен ынтымақ, бақыт пен береке тілеймін!

Абай ауданының әкімі                  Б.Асанов

Абай аудандық мәслихатының хатшысы     Б.Цай

1 наурыз күні Абай қаласында 
заманауи үлгідегі жабық бассейіннің 
ашылу салтанатты өтті. Алғыс айту 
күні қарсаңында тұрғындармен 
осындай қуанышты сәтті бөлісуге 
Қарағанды облысы әкімінің орын-
басары Серік Шайдаров келді.  Со-
нымен қатар шараға аудан әкімі 
Бауырж ан Ас анов,  Қарағанды 
облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасының басшысы На-
талья Сухорукова, Абай қаласындағы 
бокс мектебінің негізін салушы, 
еңбек сіңірген жаттықтырушы, 
ауданымыздың Құрметті азаматы 
Андрей Райш, аудан ардагерлері, жа-
стар және аудан тұрғындары қатысты. 

Алдымен Серік Жаманқұлұлы күрделі 
жөндеуден өткен жаңартылған халықты 
жұмыспен қамту орталығына барды. Айта 
керу керек,  ағымдағы жылдың басынан 
бастап жұмыспен қамту орталығы күрделі 
жөндеуден өтіп, жаңа ұйымдық құрылым және  
жаңа лауазымдық нұсқаулықтар бекітілді. Сол 
сияқты күту залының құрал – жабдықтары, 
т іркеу орны,  келушілер және жұмыс 
берушілерді қабылдау бөлмелері ашылып, 
электрондық кезек орнатылды. Оған аудандық 
бюджеттен 8558 мың теңге көлемінде қаражат 
бөлінген. Былтырғы жылы нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікпен айналысу 
бағдарламасын жүзеге асыруда 449,3 млн. 
теңге бөлініп, бұл бағдарламаға 3161 адам 
қатысқан.

Бұдан кейін облыс әкімінің орынбаса-
ры С.Шайдаров  жаңадан ашылған жабық 
бассейіннің ашылу салтанатына қатысып, 
құтықтау сөз сөйледі. 

- Бюджет есебінен бұндай нысандар 
салынбайды. Сондықтан біз ең алдымен, 

Абай ауданы тұрғындарының сұрауын жер-
ге тастамаған Елбасына алғысымызды 
білдіреміз. Шағын қалада осындай үлкен 
нысанның ашылып жатқандығы өте 
қуанышты жағдай. Сіздердің болашақта 
денсаулықтарыңыздың нығайуына, бұқаралық 

спорттың да-
муына үлкен 
үлесін қосады 
деп сенеміз. 
Игіліктеріңізге 
ұстаңыздар! 
– деді, өзінің 
қ ұ т т ы қ т а у 
с ө з і н д е . 
Құттықтау сөзден кейін бассейіннің кілтін 
Андрей Богдановичқа табыстап, спорт ны-
санына тұрғындардың спортпен жақсы ай-
налысу үшін тренажер сыйлады. Мерекелік 
шара бассейіннің ашылу салтанатына 
ұйымдастырылған театрландырылған 
көрініске ұласты.

Жаңа спорт кешені суды жылытатын 
және тазартатын ең соңғы заманауи 
технологиялық құралдармен жабдықталған. 
Бассейіннің ұзындығы 25 метр, ені 11 метр 
болады. Ол барлық стандарттарға сай етіліп 
жасалған. Мұнда бір кезеңде 50 – ге жуық  
адам қатар жүзе алады. Жалпы ауданы 
2769,42 м2, орталық ғимаратының аумағы 
1,029  шаршы метрді алып жатқан спорт 
сарайының сметалық құны 397 442 мың 
теңгеге шыққан. Құрылысқа «Аймақтарды 
дамыту – 2020» бағдарламасы бойынша 
облыстық және аудандық бюджеттен 
қаражат бөлінді. Аталмыш нысанның 
мердігер компаниясы – «Наладочный центр 

Темиртау»  ЖШС – і болды. Игілікті нысанда 
37 адам қызмет жасайтын болады. 

ЗАМАНАУИ ҮЛГІДЕГІ БАССЕЙН

(Жалғасы 2-бетте)
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В рамках реализации программы «Рухани 
Жаңғыру» и в честь Дня благодарности в Абае 
прошел форум меценатов Абайского района, 
на котором состоялось чествование самых 
активных и щедрых благотворителей регио-
на. В торжественной обстановке меценатам 
вручили специальные дипломы и статуэтки 
«Нұрлы жүрек».

Перед началом мероприятия, прошедшего 
в районном Доме культуры, приглашенные 
имели возможность ознакомиться с выстав-
кой, на которой помимо новейшей литературы, 
были представлены краеведческие сборники 
библиотек района. Этнокультурные объедине-
ния представили выставку декоративно-при-

кладного искусства. Для собравшихся работал 
«Стол заказов» по сбору предложений по 
реализации программы «Рухани Жангыру». 
Центральное место в фойе занял красочный 
тускиіз с изображением карты Казахстана, 
символизирующий единство всего казахстан-
ского народа.

 На инициативу Главы государства по 
реализации социальных проектов в рамках 
программы «Рухани жаңғыру» активно отклик-
нулись бизнесмены и предприятия Абайского 
района. Реализация социальных проектов, 
направленных на развитие малой Родины, 
желание стать «двигателем» социальных 

С БОЛЬШОЙ ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
улучшений, и через 
полученный опыт и 
знания стать актив-
ным, ответственным 
гражданином своего 
населенного пункта – 
вот к чему стремились 
участники форума. В 
День благодарности 
это мероприятие при-
обрело особое зна-
чение для каждого 
жителя.

 С приветствен-
ным словом в адрес 
участников фору-
ма обратился аким 
Абайского района 
Бауржан Асанов, 
который поздравил 
присутствующих с Днем благодарности, 
символизирующим мир, согласие и общена-
циональное единство всего казахстанского 
народа. Глава района поблагодарил ме-
ценатов за активную жизненную позицию, 
заботу о будущих поколениях и развитие 
малой Родины.

- Пусть этот праздник добра станет при-
зывом для действий для каждого в этом зале 
и в нашем районе. Впереди еще много до-
брых дел. Каждый житель, отдельно взятый 
человек, может внести свой вклад.   Сегодня 
у нас есть уникальная возможность строить 
будущее для своих детей своими руками. 

Объединенные патриотическим духом и еди-
ным стремлением сделать нашу жизнь лучше, 
мы с вами – мощная созидательная сила, 
способная обеспечить эффективное развитие 
нашего района и всей нашей страны! Я желаю 
всем нам успехов в реализации благих целей! 
– сказал Бауржан Конирбаевич

В торжественной обстановке состоялось 
чествование меценатов. На специальном 
экране демонстрировалась деятельность 
виновников торжества, в видеообращениях 
люди благодарили их за милосердие, вели-
кодушие и отзывчивость, любовь к родному 
краю.

 Под аплодисменты зрителей секретарь 
районного маслихата Борис Цай вручил 
диплом и статуэтку «Нұрлы жүрек» руково-
дителю крестьянского хозяйства «Шыгыс» 
Шамилю Осину. Хозяйство Шамиля Абзалет-
диновича выступило спонсором строитель-
ства детской площадки в селе Юбилейное. 

Кроме того, он принимает постоянное участие 
в оказании спонсорской помощи в проведе-
нии благотворительных акций и проведении 
праздников.

В 2017 году в Абае  было запущено новое 
предприятие по переработке мяса - ТОО «Во-
лынка». Под руководством Данияра Сакенова 
колбасный цех производит  около  двух тонн 
продукции в сутки. По программе 
развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства при 
предприятии был открыт учебный 
центр, в котором прошли обучение 40 
человек из числа безработных, и на 
данный момент все они трудоустро-
ены. Данияр Мергалиевич оказывает 
спонсорскую и благотворительную 
помощь ветеранам, инвалидам и 
малообеспеченным  жителям нашего 
района. Для проведения церемонии 
награждения на сцену пригласили 
первого заместителя председателя 

районного филиала партии 
«Нұр Отан» Нурлана Адаше-
ва который вручил Данияру 
Сакенову диплом, статуэтку 
и цветы.

Большой вклад в разви-
тие района вносит директор 
ГРЭС пос. Топар Владимир 
Черепанов. Под руковод-
ством Владимира Ивановича про-
водится постоянная модернизация 
предприятия электростанции, обе-
спечивающего рабочими местами 
и коммунальными благами жителей 
нашего района.  Являясь на протяже-
нии многих лет депутатом районного 
маслихата, Владимир Иванович под-
нимает жизненно важные вопросы 
- оказывает индивидуальную по-
мощь жителям в решении бытовых 

проблем, проводит обслуживание и ремонты 
инженерной инфраструктуры поселка Топар. 
Немало средств направляет на проведение 
благотворительных акций, охватывая соци-
ально-уязвимые слои населения, ветеранов 
войны и труда. На протяжении многих лет 
ГРЭС продолжает традицию шефства над 
Парком и Мемориалом Победы, ежегодно 
осуществляя их благоустройство и ремонт. 
Заслуженную награду Владимиру Черепанову 
вручил Почетный гражданин Абайского райо-
на Баязид Жумабеков.

На деле свою любовь к малой Родине 

проявляет генеральный директор 
ТОО «Агрофреш» Елтай Арбиев,  
являющийся инициатором и меце-
натом строительства мемориалов 
Славы и мусульманских мечетей 
по всей стране. В этом году в по-
селке Топар будет открыта мечеть,  
спонсором строительства рели-
гиозного сооружения выступил 
Елтай Арбиев. В торжественной 

обстановке председатель общественного со-
вета района, Почетный гражданин Абайского 
района Наталья Филипенко наградила пред-
ставителя Елтая Арбиева директора ТОО 
«Агрофреш» Султана Мурсалимова дипло-
мом и статуэткой.

Слова благодарности на форуме адресо-
вали также другим меценатам района. Среди 

них - Виталий Подвысоцкий, Амангельды 
Мукашев, Саяхат Ыбышев, Виктор Петров, 
Абдуахат Ибрагимов.

На форуме также чествовали меценатов, 
готовых подхватить эстафету добрых дел. 
На сцене районного ДК состоялось подписа-
ние меморандума о сотрудничестве между 
меценатами и акимами сел и поселков Абай-
ского района. Скрепив подписями договоры, 
стороны дали старт новым благим делам. 
Благодаря таким инициативам в селах будут 
построены детские спортивные площадки, 
благоустроены парки отдыха, скверы, стеллы 
и другое. В этот вечер со своими творческими 
номерами выступили коллектив славянского 
этнокультурного объединения «Родники» из 
села Курминское, артисты районного дома 
культуры, группа «Қыздар», хореографиче-
ский коллектив «Шолпан» г. Караганда. Фи-
нальная песня в исполнении всех артистов и 
праздничный фейерверк стал завершающим 
аккордом мероприятия.

К.Блялов

Сонымен қатар ғимаратта  аудан 
тұрғындары үшін бассейіннен басқа кең әрі 
қолайлы жаттығу және теннис залы, демалыс 
орны, киім ілетін орын мен киім ауыстыра-

тын, жуынатын бөлмелер бар. Бағасы да 
тұрғындардың қалтасы көтеретін деңгейде. 

Осы ретте аудан әкімінің орынбасары 
Мұрат Мағзин: «Көктемнің алғашқы күні 
қаламызда жүзу бассейні ашылып жатыр. 
Жүзу бассейіні 2015 жылдан бастап аудандық 
және облыстық бюджет есебінен салынды. 
Жергілікті билік өкілдері салынып жатқан 
кезден бастап қадағаладық. Сапасы жоғары 

дәрежеде деп ойлаймын. Техникалық және 
авторлық қадағалау, сол сияқты «Нұр Отан» 
аудандық филиал өкілдері аудандық мәслихат 
депуттарымен бірлесе отырып бақылады. 
Барлық жұртшылық болып ғимараттың сапалы 
салынуына ат салыстық. Аудан ардагерлер 

ұйымы Елбасына хат жазып, ғимараттың 
салынуына мұрындық болды. Келешекте 
320 орындық денешынықтыру – сауықтыру 
спорт кешенін салу жоспарлануда. Спорттың 
дамуы мен халықаралық дәрежедегі спорт 
шеберлерін дайындауға жаңа серпін береді. 
– деді.

Жалпы, Абай ауданында халықтық спорт 

түрлерін дамытуға, саламатты өмір салтын 
қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінеді. Және 
тұрғындардың спортпен шұғылдануына мұнда 
барлық жағдай қарастырылған. Ауданның 
спорттағы жетістіктері де бір төбе. Оның 
айғағы, аудандық спорт мектебінің шәкірттері 
Әлемдік және Олимпиада ареналарында биік 
шыңдарды бағындырып, жоғары жетістіктерге 
жетті. Атап айтар болсақ, Серік Нұрқазов, 

Серік Сәпиев Олег Москаев, Абылайхан 
Жүсіпов, Наталья Рогозина, Андрей Афана-
сьев. 

Сонымен қатар жүзу бассейнінің ашы-
луы – бұл спорттың дамуына ғана емес, 
тұрғындардың денсаулығына қосылған сүбелі 
үлес болып табылады.

Гұлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

(Соңы. Басы 1-бетте)

ЗАМАНАУИ ҮЛГІДЕГІ БАССЕЙН
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ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС

В РАЙОННОМ МАСЛИХАТЕ

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, 
тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге 
танылғанымызға жиырма бес жылдан астам 
уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген 
саясатының арқасында мемлекетіміздің тамы-
ры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған 
құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар 
қабылданып, ел экономикасы мен әлеуметтік 
жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің 
ортасынан өз орынын айқындады. Бүкіл 
әлемге өзінің біртұтастығымен, ажырамас 
бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа 
жолын таңдап, уақыттан туындаған әртүрлі 
кеселдерден айығуды міндет етіп қойды. Ол 
жол - Президенетіміз Нұрсұлтан Әбішұлының 
бастауымен алға қойылған сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жолы.  Елбасымыздың 
Қазақстан халқына арнаған ««Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктері» деп аталған 
жолдауында Қазақстанның мемлекеттілігін 
нығайту жолындағы стратегиялық маңызды 
мәселелерді айқындап, қоғам мен мемлекетті 
түбегейлі қайта өзгертуге, жаңғыртуға 
бағытталған 10  негізгі басымдылықты 
белгілеп берді. Бұл құжатта маңыздылығы 
жөнінен айрықша көтерілген мәселе сыбайлас 
жемқорлықпен күреске қатысты жемқорлықпен 
күрес және заңның үстемдігін айқын көрсеткен. 

Аудан әкімі аппараты және аудан әкімдігіне 
қарасты барлық бөлімдер мен ауылдық округ-
терде сыбайлас жемқорлық фактілерінің ал-
дын алу және болдырмау жөніндегі жұмыстар 
жүйелі түрде жолға қойылған.  Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы  Қазақстан 
Республикасындағы 2015-2025 жылдарға 
арналған стратегиялық жоспарын жүзеге 
асыру туралы 2015 жылдың 16 қыркүйек 
айында Абай ауданы әкімдігінің №30/06 
қаулысымен іс-шаралар жоспары бекітілген. 
Ауданда 25 үкіметтік емес ұйымдар тіркеуден 
өтіп, бүгінгі күні өз жұмыстарын жалғастырып 
жатыр. Жұмыс жоспарына сәйкес сыбайлас 
жемқорлықпен күрес мәселелері туралы 
аудандағы мемлекеттік қызметшілерге, 
үкіметтік емес ұйым басшыларына тұрақты 
түрде ақпараттық-насихаттау, түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді. Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл шаралары «Нұр Отан» 
партиясының филиалымен бірігіп жүргізіліп, 
бюджет қаражатына жөндеу және құрылыс  жа-
салып жатқан кешендерде париялық бақылау 
жасалуда. 

Жемқорлыққа «мүлдем төзбеушілікті» 
қалыптастыру мақсатында ауданда мобильді 
топ құрылып, үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері және қоғамдық кеңестің қатысуымен 
аудан бойынша барлық елді мекендерді 
аралап жемқорлыққа қарсы жүргізіліп 
жатқан мемлекеттік саясатты түсіндіру және 
қоғамда жемқорлыққа қарсы мәдениетті 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес – 
баршамызға ортақ іс

қалыптастыруды, жеке қабылдау өткізуді 
ұйымдастуда. Есептік кезең аралығында 16 
дөңгелек үстел, 2 семинар ұйымдастырылды. 
БАҚ баспаларында  22 мақалалар  жария-
ланды. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жөніндегі аудандық комиссияның жоспарына 
сәйкес 2017 жылы 4 отырыс өткізілді, онда 
8 мәселе қаралып, ААҚ өкілдерінің есептері 
тыңдалды. 

2017 жылы 27020 мемлекеттік қызмет 
түрі көрсетіліп, оның 18530 қағаз түрінде 
көрсетілген. Сонымен қатар, ХҚКО арқылы 
6959 және электронды түрде 1531 қызмет түрі 
көрсетілген. Электронды қызмет түрін арттыру 
мақсатында ауданда 6 баннер орналасқан. 
Мемлекеттік қөрсетілетін қызмет түрлеріне қол 
жетімділігін қамтамасыз ету үшін аудандағы 
31 мектепте және әлеуметтік сала бойынша 
қызмет көрсететін нысандарда  теледидарлар 
арқылы, видеороликтер қамтамасыз етілген. 
«Өзіне-өзі қызмет көрсету»  бұрышына жауап-
ты қызметкерлерді, ХҚКО мамандары жылдың 
соңына дейін «е-gov» порталында мемлекеттік 
қызметтерді қалай алуға болатындығы туралы 
оқыту курстары өткізіліп жатыр.  

Бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға 
орналасуға конкурстар бақылаушылардың 
қатыстырылуымен өткізіледі. 2017 жылы 52 
мемлекеттік әкімшілік лауазымдар конкустары 
өткізіліп, 39 тұлға лайықты деп танылды.  

Бірыңғай мемлекеттік кадр саясатын 
іске асыру үшін мемлекеттік қызметшілердің 
біліктілігін арттыруға және қайта даярлау 
мақсатында жыл сайын аудандық бюджеттен 
қаражат бөлінеді.  2017 жылы  біліктілікті 
артыру үшін 1 млн. 608 276 теңге қаражат 
бөлінсе, қайта даярлау курстарына 2 млн. 251 
587 теңге бөлінді. Жоспар 100% орындалды. 

Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу 
үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жо-
ятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі 
мен сапасын арттыру керектігінің маңызы 
зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне 
қарсы қандай да бір құқыққа қайшы іс-әрекет 
жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану 
керектігінің нақты жолдарын толық білулері 
қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сы-
байлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, 
бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің 
барлық салаларында сыбайлас жемқорлық 
пен оның көріністері деңгейін төмендету, 
қоғамның мемлекетке және оның институт-
тарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты 
мақсат болып табылады.

Сондықтан, сыбайлас жемқорлықпен 
күресу барлық Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы деп білу 
керек.

Б.Асанов 
Абай ауданының әкімі 

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
26 февраля под председательством И.Соколовой состоялось заседание 27 внеочередной 

сессии маслихата. На сессии было принято решение «О внесении изменений в решение  23 
сессии Абайского районного маслихата от  14  декабря 2017 года  № 23/236 «О районном 
бюджете на 2018- 2020 годы».  

На заседании постоянной комиссии Абайского районного маслихата по экономике, жи-
лищно-коммунальному хозяйству  и аграрным вопросам (председатель комиссии Лозинский 
М.З.), которое состоялось 26 февраля 2018 года, был заслушан отчет и.о.руководителя ГУ 
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог  
и жилищной инспекции» Баймагамбетова Е.О. по вопросу «О работе жилищной комиссии  по 
выполнению Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях». 

      В этот же день в районном маслихате на совместном заседании постоянных комиссий 
были проведены публичные слушания по вопросу «Об организации досуга детей в Абайском 
районе в 2018 году». С информацией о проводимой работе по организации досуга детей вы-
ступили руководителей государственных учреждений «Отдел образования» Курпешова Б.К.,  
«Отдел физической культуры и спорта» Нурмуханов А.М. и «Отдел внутренней политики, 
культуры и развития языков» Цой О.В.

Соб.корр.

 Жемқорлықпен күресу – 
ұлтқа жанашырлық

Сыбайлас жемқорлық.  Бүгінгі күннің дертті де өзекті мәселесі.   Бірақ бұл жемқорларды 
насихаттау деген сөз емес. Еліміздің түпкір-түпкірінде жемқорлықтың алдын алуға арналған 
шаралар көптеп  ұйымдастырылып,  түсіндірме жұмыстары жиі жүргізілуде.  Бұл ретте Елба-
сы: Қазақстан халқына Жолдауының тоғызыншы бағытында: «Жемқорлықтың алдын алуға 
бағытталған күрес жалғаса береді» деп, жемқорлықпен күресуге басымдық берген.

Бүгін Абай ауданының жастар ресурстық  орталығы Елбасының Қазақстан халқына Жолдау-
ын  негізге ала отырып, «Жемқорлыққа жол жоқ!» тақырыбы  бойынша ауқымды іс-шара өткізді. 
Арнайы өткізіп отырған жиынға Абай ауданына қарасты мектептерден  ұстаздар мен оқушылар 
бір адамдай қатысып, шараның жүйелі өтуіне өз үлестерін қосты. Сүбелі  кездесудің мақсаты: 
кейінгі өскелең ұрпаққа сыбайлас жемқорлықтың  астарын  мейілінше түсіндіріп, тақырып ая-
сын кеңінен жеткізу болатын.  Шара барысында жемқорлыққа бастар жол, оның салдары мен 
заң жүзінде жауапқа тартылуы  жайында сөз болды. «Үлкендер тарапы жемқорлықтың  соңы 
жамандыққа алып келетінін білсек, кейінгі өскелең ұрпақ біле ме?» деген сауал ортаға салы-
нып, жасөспірімдердің өзіндік көзқарастары айшықталды. Сонымен қатар  оқушылар пара алу, 
пара беру сынды сөздерге өзіндік ойларын қағазға жазып, сыбайлас жемқорлыққа түбегейлі 
қарсы екендерін жеткізді. Ұйымдастырушылар оқушыларға  өтірік сөйлемеуге, бөтеннің затын 
рұқсатсыз алмауға, ірілі-ұсақты ұрлық жасамауға үндеді. Отызға жуық жиналған оқушылар 
сыбайлас жемқорлық жөнінен көптеген мәліметтер алып, алдағы уақытта Жастар орталығы 
ұйымдастыратын басқа да шараларына қатысамыз деп тарқасты.  

Абай ауданының жастар ресурстық  орталығы

ЗАСЕДАНИЕ
Заседание Общественного совета 
по противодействию коррупции
28 февраля  в Абайском районном филиале партии «Нұр Отан» состоялось заседание 

Общественного совета по противодействию коррупции. В работе совета приняли участие депу-
таты областного и районного маслихатов, председатели ППО, руководители государственных 
учреждений, представители СМИ.

На заседании были заслушаны отчеты главного специалиста Управления юстиции Абайского 
района Шертаева С.Н. о состоянии работы по противодействию коррупции в органах юстиции 
и руководителя государственно-правового отдела района Алипбекова А.Ж. о состоянии работы 
региональной комиссии по вопросам борьбы с коррупцией Абайского района.

В порядке информации заслушан доклад члена совета, депутата Абайского районного 
маслихата Тусенова Д.М. о работе Общественного совета по выполнению партийной «Про-
граммы противодействия коррупции на 2015-2025 годы».

Депутат Карагандинского областного маслихата Мухутдинова Л.П. выступила с разъ-
яснением Послания Президента РК «Новые возможности развития в условиях Четвёртой 
промышленной революции».

В заключение первый заместитель председателя филиала Адашев Н.Р. поздравил при-
сутствующих с наступающим 1 марта Днем партии и Днем благодарности и пожелал всем 
здоровья, процветания и успехов.

Соб.корр.

РЕШЕНИЕ
председателя 28  очередной сессии 

Абайского районного маслихата
г.Абай                                             № 28/302               от  2 марта   2018 года 

О созыве 28  очередной сессии  Абайского районного маслихата  
Созвать 28 очередную сессию Абайского районного маслихата  15 марта  2018 года  

в 10-00  часов  в  здании  районного  акимата,   в кабинете № 25.

Председатель сессии   И.Соколова

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение 28 очередной сессии Абайского районного маслихата вносятся  во-

просы:
1. О реализации государственной политики в области религиозной деятельности на 

территории Абайского района.
2. Отчеты акимов  сельких округов Кулаайгырский, Акбастауский  и села Юбилейное  

за 2017 год.         
3.Разное.      

Секретарь Абайского районного маслихата  Б. Цай

НАЗНАЧЕНИЯ
На основании распоряжения акима 

Абайского района от 1 марта 2018 года 
№16 л/с исполняющим обязанности 
директора товарищества с ограни-
ченной ответственностью «Абай 
Көркем» назначен Бегманов Куат 
Хахбергенович.

Бегманов Куат Хахбергенович 
родился в 1977 году в Костанайской 
области, Аулиекольский район, по-
селок Косагал. В 2005 году закончил 
Костанайский социально-экономиче-
ский колледж, по специальности «Та-
моженное дело». В 2008 году закончил 
Казахстанско-Российский университет 
открытого образования, по специаль-
ности «Экономика». 

Трудовую деятельность начал в 
1997 году водителем к/х «Алтынай», 
Костанайская область, п.Косагал.

С 2005 года по 2007 год работал 
специалистом отдела материально-
технического обеспечения РГП «Центр 
по недвижимости» КРС МЮ РК по 
Северно-Казахстанской области.

С июля 2007 года работал специ-
алистом отдела кадров, организации 
документооборота и развития государ-
ственного языка РГП «Центр по недвижимости 
по Карагандинской области». 

С 2008 года по 2016 год работал руко-
водителем отдела административно-хозяй-

ственного обеспечения Департамента «Центр 
по недвижимости» - филиал НАО ГК ПГ по 
Карагандинской области.
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В  А ба й с к о м 
районе большое 
внимание уделяет-
ся образователь-
ном у  процессу 
подрастающего 
поколения. Так, в 
районном ДК дей-
ствуют несколько 
кружков, направ-
ленных на разви-
тие творческого начала детей. 

При общественном славянском  
этнокультурном центре «Русалица» 
функционирует вокальная группа 
«Жемчужина», в которой занима-
ются дети в возрасте от 7 до 12 лет. 
Уделяется в центре и патриотиче-
скому воспитанию, что такое Родина 
и ее значении ребята узнают при 
посещении подросткового клуба 
«Патриот». Круглые столы, дебаты и 
различные творческие мероприятия 
проводят члены молодежного крыла 
«Кайсар» при содействии старших 
товарищей этнокультурного центра. 
25 юных художников с удовольстви-
ем посещают изостудию, где их 
обучают рисованию, творческому 
мышлению.

Каждое воскресение в здании 
районного Дома Культуры про-

ходят встречи 
клуба "Формула 
рукоделия" по 
вязанию. Клуб 
о р г а н и з о в а н 
Молодежным 
ресурсным цен-
тром Абайско-
го района со-
вместно с Сове-
том ветеранов 

Абайского района. Целью клуба 

является поддержка и развитие 
творческих способностей молоде-
жи, передача опыта молодому по-
колению и сближение ценностных 
ориентаций молодежи и старшего 
поколения.  Под чутким руковод-
ством преподавателя участники 
клуба (молодые девочки, девушки) 
осваивают основные приемы вяза-
ния спицами и крючком.

Чтобы научиться танцевать в 
районном ДК работает образцовый 
хореографический коллектив «Ди-
дар. С самого начала творческой 
деятельности коллектив определил 
основное направление - народно- 
сценический танец. И вот уже 13 лет 
коллектив верен своему выбранно-
му пути.  В коллективе занимаются 
более 60 детей. Самое главное к 

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

Жители Курминского сельского округа в 
первые весенние дни получили прекрасный 
подарок. 2 марта  при Курминской школе 
состоялось открытие мини-центра для до-
школят «Еркетай» на 50 мест.  В нем будут 

функционировать 2 разновозрастные группы 
с казахским и русским языками обучения и 
воспитания. Для открытия мини-центра из 
средств местного бюджета было выделено 

ВСЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

более 7 млн. тенге.
В этот день возле школы собрались 

родители, ветераны  труда, представители 
местного сообщества  и жители села. На лицах 
людей сияли счастливые улыбки. Организа-

торы мероприятия красочно украсили вход в 
учебное заведение, создав всем праздничное 
настроение.

Поздравил 
сельчан с ра-
достным со -
бытием аким 
Абайского рай-
она Бауржан 
Асанов.

 - Уважае-
мые земляки! 
Дорогие дети 
и  родители! 
С е год н я   в 
вашем селе 
открывается 
м и н и - ц е н т р 
для дошколь-
ников. А это 
значит, еще 50 
маленьких жи-
телей нашего 
района обре-
тают возмож-
ность получать 
качественное 
д о ш к ол ь н о е 
образование 
и воспитание. 
Современные 
образовательные стандарты 
требуют от педагогов и вос-
питателей выполнения роли 
проводника в совершенно 
обновленном обществе, вос-
питание будущего достой-
ного человека и гражданина 
нашей страны. И я желаю 
вам, уважаемые педагоги, 
в этом больших успехов. 
Дети –  это наше будущее, 
наше богатство. И всё, что 
мы, взрослые, делаем в 
жизни - ради детей и во имя 
их будущего. Пусть у наших 
детей будет радостное, без-
заботное, счастливое дет-
ство! Ещё раз поздравляю 
всех с радостным событием! 
Здоровья, счастья, благопо-
лучия! - сказал аким района.

Родители дошколят по-
благодарили Главу государства за возмож-
ность, предоставленную их детям, получать 
качественное дошкольное образование. В ми-
ни-центре гостей встретили сказочные герои, 
которые ознакомили  их с группами, с муль-

тимедий-
ным ка -
бинетом 

и комнатой робототехники,  показали спальню 
и столовую, кабинеты психолога, методиста и 
другие помещения.

К.Блялов

чему стремится каждый воспитанник 
- это научиться красиво танцевать, 
познать мир музыки и танца, овла-
деть сценическим   мастерством.  
Творческие поездки на фестивали, 
конкурсы, остаются в памяти на 
всю жизнь и повышают творческий 
потенциал воспитанников к дальней-
шему развитию и росту.

В 2011 году был образован театр 
детской песни «Жулдыз». Музыка 
играет важную роль в жизни людей, 

а для детей первой возможностью 
выразить себя в мире становятся 
песни. Песня - не только форма 
художественного отображения жиз-
ни, но и форма общения людей. В 
настоящее время в театре детской 
песни «Жулдыз» занимается  более 
40 учащихся. Деятельность направ-
лена на музыкально-эстетическое 
воспитание детей, формирование 
у них навыков ансамблевого и 
сольного пения, развитие навыков 
самостоятельного музицирования, 
что позволяет учащимся активней 
участвовать в мероприятиях раз-
личного уровня, и главное успешнее 
адаптироваться в окружающем 
мире.

Соб.корр.

Құрметті асыл әжелер, аяулы аналар, 
көктемдей құлпырған қыз – 

келіншектер!
Шұғылалы көктемнің алғашқы мерекесі – 8 наурыз Халықаралық 

әйелдер күні мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз! Ана қуанышы, 
әйел қуанышы – әр үйдің, отбасының, Отанның мерейі. 

Әйел бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді  тербетеді 
деген екен бір ғұлама. Расында да әйелдер қауымынсыз мына 
әлемді елестету мүмкін бе? Бүгінгі күнде қандай да болмасын кәсіби 
қызметте нәзік жандар белсенді роль атқарып келеді. Сіздердің ерен 
еңбектеріңіздің арқасында қоғам өмірінде оң өзгерістер пайда болып, 
білім саласы алға басып келеді. Ұлы дала елінің мәңгілік болашағы үшін 
жасап жатқан еңбектеріңіздің тек қана жемісін көріп, денсаулық, дәулет, 
береке, бірлікте өмір сүріңіздер!

Сіздерге дүниедегі барлық бақытты тілейміз! Көңілдеріңіз көктемдей 
көрікті болсын!

Мерекелеріңізбен! 
Б. Көрпешова

Абай ауданының білім бөлімінің басшысы 
Л.Пфайфер 

Аудандық білім ұйымдары қызметкерлері 
кәсіподағының  төрайымы                                                

От всей души поздравляем женщин, 
работниц образования!

Примите искреннии поздравления  с замечательным праздником – 
Международным женским днем  8 Марта!   Этот праздник для всех нас 
— символ пробуждения природы, радости и надежд!

Бережно храня преемственность поколений, вы сочетаете в себе и 
традиционные семейные, и неповторимые индивидуальные, и ценные 
деловые качества. Вас всегда отличает активная жизненная позиция 
и  целеустремленность. Пусть с первым дыханием весны в ваш  дом 
войдут счастье, любовь, благополучие и хорошее настроение. Благо-
дарим вас за трудолюбие, самоотверженность, любовь и верность 
нашей профессии. 

Дорогие женщины, желаем, чтобы теплые поздравления, трогатель-
ные комплименты и признания звучали в ваш адрес как можно чаще. 
Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надежных и 
чутких сердец. Крепкого здоровья, успехов,  мира, добра вам и вашим 
близким!

 Будьте любимы и счастливы!
    Б. Курпешова

руководитель  районного отдела образования 
Л. Пфайфер                                            

председатель районного профсоюзного комитета работников 
образования

СОБЫТИЕ
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МЕРЕКЕ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! / С ПРАЗДНИКОМ! 

Нургаян Галиахметов,
автоюрист
Каждый уважающий себя мужчина про-

сто обязан по случаю наступления между-
народного женского дня подарить немного 
своего внимания и позитива тем женщинам, 
которые для него небезразличны. 8 марта я с 
огромным удовольствием преподнесу доро-
гим женщинам в подарок букеты роз - символ 
любви и романтики, и пожелаю им здоровья, 
неувядающей красоты и долголетия!

Ақыш Ахан Ыдырұлы, пенсионер
8 марта – праздник любви и восхищения 

женщинами, самыми прекрасными создания-
ми на земле. В Международный женский день 
я обязательно поздравлю представительниц 
прекрасной половины человечества  с этим 
замечательным праздником и подарю цветы. 

Дорогие женщины! В этот весенний день 
желаю Вам улыбок, замечательного празд-
ничного настроения, семейного счастья, бла-
гополучия, здоровья Вам и Вашим близким!  
Будьте всегда обаятельными, женственными 
и любимыми!

В преддверии весеннего праздника 
8 марта мы поинтересовались у мужчин, 
какие подарки они подарят женщинам?

Жунусов Таймаз,  Ученик 9 «А» класса 
школы-гимназии №10

Каждому известно, что нет на Земле 
ближе и роднее человека, чем мама. Мама - 
это самый дорогой для меня человек и я ее 
очень люблю. Люблю не за что то, а просто 
так. С самых первых минут нашей жизни мы 
окружены ее теплом и заботой. Становясь 
старше мы доверяем ей наши тайны и страхи, 
и всегда сталкиваемся с полным пониманием 
и поддержкой с ее стороны. 

Я очень горжусь и дорожу своей мамой. 
Она очень любит цветы, а именно розы. И 
поэтому на праздник я решил подарить букет 
роз и эти прекрасные строчки: 

«Мамочка милая, мамочка добрая!
У тебя в глазах таится радость,
У тебя в душе живет любовь!
Ты у меня любимая,
И самая  самая милая!
В трудный час на помощь ты придешь!
Спасибо тебе за ласку и любовь!
Спасибо за нежность и тепло!!!»

Данияр Нұрмағанбетов, қала тұрғыны: 
-Бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді 

тербеткен әйелдерге қандай сыйлық сыйласаң 
да еш баға жетпейді. Әйел – ана. Бір ауыз 
сөзге барлық құдырет сыйып кетеді. Оны 
сыйлықтың құнымен өлшеу мүмкін емес. Бірақ 
үйдегі жеңгелерің риза болу үшін бір шоқ гүл 
міндетті түрде аламын. Ал қандай сыйлық 
сыйлайтыным – ол енді құпия. 

Ерик Оразбаев, қала тұрғыны 
-Әйелдерге сыйлықты мерекесіз де сый-

лау керек деп ойлаймын. Ол үшін міндетті 
түрде 8-наурызды күтіп жүру қажет емес. 
«Әйел жерден шыққан жоқ, ол еркектің ба-
ласы, еркек көктен түскен жоқ, әйел оның 
анасы» деген жақсы бір сөз бар. Біз аналары-
мызды, әйелдерімізді, қарындастарымызды, 
кішкентай қыздарымызды жақсы көреміз. 

Сіз 8 наурыз мерекесінде әйелдер 
қауымына қандай сыйлық сыйлайсыз? 

Мен өз басым, үйдегі нәзік жандылардың 
барлығына бірдей сыйлық жасаймын. Әрине, 
анам мен әйеліме гүл сыйлаймын, ал қызыма 
қалаған ойыншығын алып беремін. 

Абай Елеусіз, оқушы
-8-наурыз мерекесі дейсіз бе? Иә, біз 

сыныптағы қыздарға гүл міндетті түрде 
береміз. Сосын мен анама ашық хат жасадым. 
Соны тарту етемін. Мен үшін жақындарыңа 
өз қолыңнан жасалған бұйымды сыйлау-
дан  артық сыйлық жоқ. Әрі бұл өте бағалы 
дүние болмақ.  Анашым, алда келе жатқан 
мерекеңізбен! 

Ана – өмірдің 
шырағы!

Ана – өмірдің шырағы, 
Шырағы болып қалады. 
Өмір онсыз жанбайды, 
Ұрпақ бола алмайды. 

Қасым Қарақат 
№1 ҚББМ орталығының 4 «А» 

сынып оқушысы 

Аналар күніне 
арнау

Асыл анам, аяулым да ардағым, 
Асыл анам, бақытым да бар бағым!
Тілеп жүрер, жатса-дағы, тұрса да, 
Басымдағы бақыт құсы жанғанын! 

Анам менің - қасиетті тілегім! 
Анам менің - лүпілдеген жүрегім!
Өте шығар бес күндік бұл өмірде, 
Тек анамның амандығын тіледім! 

Тілеухан Альмира 
№1 ҚББМ орталығының 4 «А» сынып 

оқушысы 

Жазира әжеме 
Әжем мені еркелетіп «Адилек» деп атайды, 
Әжемнің әр тыйымымен 
Буынымыз қатайды.
Аямайды бар тәттісін, бізге бөліп береді, 
«Құртасың ғой тісіңді» деп, 
Мейірімін төгеді. 

Сансызбай  Әділет  
№1 ҚББМ орталығының 1 сынып 

оқушысы 

АНАЛАРҒА АРНАЛАДЫ АҚ ТІЛЕК!

Әже – сен бақыттысың! 
Әже – сен бақыттысың! 
Гүлің болып өсіп келем, 
Жайнап жүрші, 
Күліп жүрші, 
Алладан мен тілеп жүрем! 

Қартаймашы, жүзге жетші, 
Бізді әрдайым еркелетші! 

Мақан Еркеназ 
№1 ҚББМ орталығының 1 «Ә» сынып 

оқушысы 

Анашым 
Мейрім төккен баршаға, 
Онымен өмір қаншама? 
Анасыз өмір бола ма, 
Айтыңдаршы баршаң да?

Алысөа кетсем де, 
Сағынамын мен сені! 
Әрқашан да жанымнан 
Табылатын менің анашым! 
Қанат Руслан №1 ҚББМ орталығының 

4 «А» сынып оқушысы  

АНАМА ХАТ
Кезің жоқ, мейірленіп, тіл қатпаған, 

Сөзің жоқ өнегесін тыңдатпаған. 
Осынау дөңгеленген дүниеде, 

Жан анам, кім бар сендей қымбат маған? 
Дүниеде  не 

тәтті? Ананың сүті 
тәтті! Дүниеде не 
жұмсақ? Ананың 
алақаны жұмсақ. 
Ақ  сүт  берген , 
әлпештеген ана-
ш ы м ,  с і з  м е н 
үшін әлемдегі ең 
сүйікті адамсыз! 
Сіздің бізге, яғни 
балаларыңызға 
д е г е н  а н а 
м а х а б бат ы ң ы з 
шексіз. Дүниеге 
іңгәлап келгеннен-
ақ ,  жүрег ің і з ге 
мейірім ұялап, түн 
ұйқыңызды төрт 
бөліп, аман өсіп, 
адам болуыңызды 
тілеп жүресіз. 

Аяулы анам! 
М е н  ө з і м д і 
бақыттымын деп 
санаймын. Себебі анасы бар адамдар – ешқашан қартаймайтын бақытты жандар. Олар қанат 
астындағы балапандар секілді үнемі ана жылуын, махабатын, мейірімін сезініп жүреді. 

Анашым, сіз менің қамқоршымсыз, ақылшымсыз, тәрбиешімсіз. Әрдайым жақсыны үйретіп, 
жаманға жолаттырмайсыз. Жетістіктерге жетсем, менімен бірге қуанып, сүрінсем – жұбатып, 
жігерлендіре түсесіз. 

Мейірбан анам – имандылыққа, адамгершілікке де тәрбиелеген сізсіз. Сіз үйреткендей 
жақсы адам болуға тырысып жүрмін. 

Анашым, егер сені ренжтікен жерім болса, кешірім сұраймын. Менің бар тілегім – әрқашан 
әкем екеуіңіздің жадыраған жүздеріңізді көріп, бақытты болу.  Мен сізді жақсы көремін анашым! 

Мақан Жібек 
№1 ҚББМ орталығының 4 «А» сынып оқушысы 
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ҚАЙ ЖЕРДЕ, МЕЙЛІ,ҚАЙ ЕЛДЕ,  ӘЛЕМНІҢ МӘНІ - ӘЙЕЛДЕ!

«Арсыз күлкің тыйылмас, жылауың да, 
Айтысың да басылмас ылаңың да. 

Араздасып ағайын кетер еді, 
Бір қария болмаса бір ауылда». 

(Мұқағали Мақатаев) 

Бір қолына құманын, бір қолына құранын 
ұстаған, ұрпағына ұлылықты өсиет етіп, 
кеудесінде жусанның иісі аңқыған ақылгөй 
қарттарымыз – қазіргі тілмен айтқанда 
қоғамның рухани қабырғасы. Ақ самай-
лы, ақ шашты руханияттың сандығы 
қарияларымыздың сонау балалы шағы соғыс 
пен жоқшылыққа тап келген. 

Асқар таудай әкелері соғысқа атта-
нып,  алаңсыз балалық шақпен ерте 
қош  айтысқан оларды қамшы салдыр-
мас ауыр заман еркелетіп, бастарынан 
сипаған жоқ. Мықшыңдап жүріп, үлкендерге 
жәрдемдесіп, аналарының қолқанатына 
айналған қарадомалақтардың бүгінде соңы 
жетпістің желкенін ессе, алды сексеннің 
сеңгіріне шықты. Балалығын соғыс ұрлаған 
сол ұрпақтың бірі – Құрма ауылының тұрғыны 
Забида Смақова апамыз. 

Есімі ауыл ғана емес, аудан жұртына 
мәшһүр Забида апа салиқалы ғұмырын 
халық игілігіне арнап, ерен еңбекқорлығы 
мен адамгершілігінің арқасында ел құрметіне 
бөленген жандардың бірі. Содан болар, етене 
араласқан кез-келген жан Зәбеңнің еңбегі мен 
адалдығы жайында сөз қозғауға бейім тұрады.  

Забида апа 1939-ыншы жылы Қарағанды 
облысы, Қарқаралы ауданы, Беталыс ауы-
лында дүниеге келген. Ауылдық орта мектепті 
бітіріп, тұрмыс құрған. Жолдасы Сайлау 
Исабайұлы Тілеубергенов Қарқаралы тумасы,  
көп жылдар бойы шөп шабу бригадирі болып 

СЕКСЕННІҢ СЕҢГІРІНЕ ШЫҚҚАН ҚАРИЯ

еңбек еткен. Зәбең аспазшы, күзетші және 
басқа да кез-келген жұмыстан тартынбай, 
еңбек еткен. Қазіргі кездегідей емес, жұмыстың 
барлығы қол күшімен атқарылатын сол за-

манда кез-келген жұмысты іліп 
алып кеткен. 1975-1980 жылдар 
аралығында ауылшаруашылық 
саласында жолдасы шопан, ал 
өзі шопанның көмекшісі болып 
еңбек еткен. Еңбектегі табыстары 
үшін «Құрмет» грамотасы және І, 
ІІ, ІІІ дәрежелі «Еңбек ардагері» 
медалімен марапатталған. 

Бала кезінен өмірдің қиын 
сәттерінен мойымай, жеңе білген 
кейуана қазір туған-туыстың ғана 
емес, күллі ауылдың ақылшысына 
айналып отыр. Сегіз баладан 
тараған 16 немере мен 2 шөбереге 
қамқор бола білетін ардақты ақ 
жаулықты ана – олардың асқар та-
уындай. Балаларының әрқайсысы 
өздері қалаған мамандықтарымен 
абыройлы қызмет атқарады. 
Еңбекқор шаруаға тиянақты, үлгілі 
жанұя. Ауыл тұрғындарының арасында 
абыройлы, көршілеріне құрметті, сыйлы. 
Жиырма жылдан бері Құрма ауылының 
тұрғыны болған Зәбең – әулеттің үлкені, 
қадірлі ана. 

Б ү г і н д е  с е к с е н н і ң  с е к с е н н і ң 
сеңгіріндегі Забида Смақова ұлы Ерхан 
мен келіні Айжанның қолында тұрып 
келеді. Жылдар бойы татулықтың үлгісін 
паш еткен ене, келініне дән риза: «Мен 
барлық балаларым мен келіндеріме ри-
замын. Ақ сүтімді ақтады. Ішкенім алдым-
да, киімім таза, немерелерім жанымда 
әжелеп шауып жүр.  Одан артық не керек? 

Ибалы болып иіліп, отбасының бірлігі мен 
тірлігін қатар алып жүрген келінімнің арқасы 
деп білемін. Жан-жағымда өрісімді кеңейтіп, 

өз алдарына үйлі –баранды күн кешіп жатқан 
қыздарымның да тілеуін тілеумен боламын» 
дейді қарт  ана. 

Айтпақшы, Забида әже 2000-жылы 
Күміс алқа және 2010 жылы алтын алқамен 
марапатталған. 

Ақиық ақын Сағи Жиенбаев қазақтың 
қазыналы қарттарының жиынтық бейнесін: 

«Дүниеге келер бір рет, 
Дария кеуде тау мүсін. 
Құрыштан құйған құдырет, 
Қарттарым, аман-саумысың? » - деп төрт 

шумақ өлеңге сыйғызған екен. Дария кеуде, 
тау мүсіндерге аналар мерекесі қарсаңында 
ақыннан артық теңдессіз теңеу мен тамаша 
тілек таппаспыз сірә. 

Фатима Жулаева: Бақытым – 
отбасым, байлығым – балаларым

Көп балалы отба-
сы – береке-бірліктің 
ү й л е с к е н  ж е р і . 
Адамзат тарихында 
есімі елге танылған 
тұлғалардың көпшілігі 
көп балалы отбасында 
дүниеге келген. Қазір 
көп балалы отбасын 
көрсек, таңдай қағып, 
таңқалатынымыз бар. 
Көпшіліктің көкейінде 
оның бәрін қалай асы-
райды деген сауал 
туындайды. Артын-
ша «Әр баланың өз 
несібесі бар» деп жа-
тамыз, десе де оның 
оқуы, жоғары білім 
алуы мен қазақ үшін 
қасиетті үйлену той-
ын жасап, баспана 
әперу – әрбір қазақтың 
мұңы болғандықтан, 
көп балалы отбасына 
таңсықпен қарайтыны 
б а р .  О с ы н д а й д а 
Алланың бергеніне 
тәубе деп, балаларын 
«қанаттыға қақтырмай, 
т ұ м с ы қ т ы ғ а 
шоқтырмай» өсіріп 
отырған аналардан айналасың. Әсіресе 
жастығына қарамастан, көп балалы ана атағына 
ие болған келіншектер көпке үлгі бола алады.   

Солардың арасынан  абайлық қауым Топар 
кентінің тұрғыны Фатима Ходжагалиевнаны да 
көп балалы ана ретінде жақсы біледі. 

Отбасының берекесі, жас ана бүгінд еліміздің 
екніші астанасы саналатын сонау Алматы 
өңірінде  туып-өскен. Өзінің балалық шағын да, 
жасөспірім кезеңі мен студенттік қызығы мен 
шыжығы мол жылдарды да сол жақта өткізген. 
Отағасы Алтаймен бірге бір жоғары оқу орнында 
оқыған. Екеуі де технология бойынша жоғары 
білімді мамандар. 

Фатиманың өз отбасында отбасында көрген 
тәрбиесі үлкен шаңыраққа келін болу тағдырын 
бұйыртты. Алайда жұмыс бабымен басқа қалаға 
қоныс аударып, өмірлік серігі Алтаймен бөлек 
отау тігіп, үй-жай болады. Жанұяның  ұйытқысы 
болу, ерін сыйлау, кішіпейілділік сияқты ізгі 
қасиеттер қара шаңырақтан алған тәлімі. Қазір 
өзі де өз отбасының отын жағып, балаларына 
сүйікті ана атануы Құдайдың берген сыйы дейді. 
Өткен жылдың қыркүйек айында бұл жанұя тағы 
бір мүшемен толықты. Бүгінде балаларының 
алды  сегізінші сыныпта оқыса, ал кішісі – 5 айлық.  

Отыздан енді асқан келіншектің сырттай 
қарағанда жеті баласы бар екеніне біреу сенсе, 
енді біреу сене қоймас. Былтыр аналар мерекесі 
қарсаңында «Күміс алқа» иегері атанып, бақытқа 
бөленген-ді. 

Фатиманың айтуынша, ол Құдай қанша бала 
берсе, сонша баланы болысы келеді. "Иә, оңай 
емес. Бірақ мен барлығы жақсы болатынына 
сенемін. Әрбір бала үлкен бақыт қой", – деп сыр 
бөлісті көп балалы ана. 7 баланы тәрбиелеу, 
сабағын оқытып, киіндіру  үшін қосымша көмек 
қажет. Бірақ Фатима үй шаруасы мен бала 
тәрбиесін бір өзі дөңгелетіп отыр. Оқу бітіргеннен 
соң бар-жоғы 4-ақ ай ғана жұмыс істедім, содан 
бері құрмет демалысындамын деп қалжыңдайды. 

Десе де, көп балалы ана уақытын балала-
рына арнап, бала тәрбиесін басқа парыздан 
жоғары қойған және жұмысқа шықпағанына 
қынжылмайды да. Қазіргі таңда бала-шаға қамы 
үшін жұмысқа шығатын аналардың үй шару-

асы мен жұмыстың 
екі ортасында сабы-
латыны үйреншікті 
жайтқа айналды. Оған 
отбасының қаржылық 
қ и ы н д ы ғ ы  с е б е п 
шығар, бәлкім жас 
аналардың тұлғалық 
қ а л ы п т а с у ы  ү ш і н 
жұмысқа асығатын 
шығар. Шын мәнінде 
от ба с ы н д а  ба рд ы 
қанағат  ет іп ,  ер ін 
піріндей көретін жастар 
азайып бара жатқан 
мына аумалы-төкпелі 
заманда жастар ара-
сында көп балалы 
болу сирек кездеседі. 
Отбасын құруды жо-
спарлап, оңды-солын 
танып жүргенде жас 
ш а м а с ы  д а  к ел і п 
қалып, бір-екі баланы 
қанағат тұтып, барыма 
береке берсін дейтін 
шаңырақтар қаншама. 
Оның қасында көп 
балалы ана атанып, 
ә ул ет і н  ш ат т ы қ қ а 
бөлеп отырған Фатима 
әйел бақытына лайық 

жан. Дегенмен, жас ананы мазаламайтын мәселе 
жоқ емес. Үйде отырып, жұмыс істеп, ас пісіру мен 
тігін тігу кәсібін айналысып, табыс тауып, күйеуіне 
демеу болу мақсатын алдына қойып, балаларын 
қатарынан кем етпей өсіру - оның арманы. 

Бір айта кетер жайт, Фатима мен Алтайдың 
мектеп жасындағы балаларының  барлығы 
шетінен өнерлі. Бірі сурет үйірмесіне қатысса, 
енді бірі бишілікке бет бұрған. Тағы бір оқушы – 
пианинода ойнайды. Үйдегі 4 оқушы да мектеп 
қабырғасындағы барлық шараларға белсене 
қатысады. 

-Ата-ана алдымен ата-аналық парызды, 
міндетті түсінгені абзал. Әр баланы дүниеге 
әкелген соң ең бірінші денсаулығына, білім алуы-
на назар аударып, иманды, ізетті, адал, еңбекқор 
етіп тәрбиелеуге тиіспіз. Егер ата-ана өз парызын 
дұрыс орындаса, бала да перзенттік парызын 
мінсіз орындайды. Балаң сені ұятқа қалдырмасын 
десең, дұрыс ата-ана бол. Отағасы екеуміздің 
ұстанымымыз осы, – дейді байыпты ана.

Осылайша ол әр баланың өз несібесі бар деп, 
тағдырына тәубе айтып, өмір сүріп келеді. «Шүкір 
тағдырыма ризамын, бақыттымын. Мені шын 
сүйетін жұбайым бар, Алла берген балаларымыз 
бар. Осылардың рахатын көрсек деп жүрміз», – 
дейді Фатима. Жұбайы Алтай Байноғаев Топар 
кентіндегі ЖЭС станцияның ауысым бастығы бо-
лып жұмыс істейді. Отасқандарына он бес жылға 
жуық уақыт болған ерлі зайыптылар бүгінде тату-
тәтті отбасылардың көшін бастап келеді. 

Бүгінде Байноғаев Алтай мен Жулае-
ва Фатиманың отбасында Айбол, Аяулым, 
Аян, Алтын, Айжан, Ғазиза мен Айназ есімді 
балғындар өсіп келеді. Олардың алдыңғылары 
мектеп оқушылары болса, соңғыларының біреуі 
балабақшада, біреуі үйде, біреуі бесікте. Қазақ 
«балалы үй – базар» дейді. Ендеше  барлығының 
басы қосылғанда базар болатын шаңырақта 
бақыт құсы қалықтай берсін деген тілектеміз.

Бетті әзірлеген
Меруерт Балкеева

К ү й  ө н е р і  –  қ аз а қ т ы ң  ба с т ы 
құндылықтарының бірі. Ал, арқаның 
күйшілік мектебі — шертпе мәдениетінің 
алтын қазығы деуге  тұрарлық үлкен мек-
теп. Бүгінде осы өнерді жалғастыруда, 
өскелең ұрпаққа жеткізуде ұстаздың 
алатын орны ерекше. Сондай дәстүрлі 
өнерді таратушылардың бірі аудандық 
өнер мектебінің, күй үйірмесінің ұстазы 
Жарқынгүл Бірлесқызы Садықова. 

Төкпе және шерпе күйлердің маманы 
әкесінің бағыт бағдар беруімен 3 – сы-
ныптан бастап өнер мектебіне барады. 
Домбыра өнеріне деген қызығушылығын 
әкесі оянқан болатын. Себебі, өзі де 
дәстүрді әндерді дәріптеп, домбыраның 
құлағында ойнаған. Халқы¬мыздың ішкі 
жан – дүниесінің, арман мүддесінің, 
болмысының сырын үнімен жеткізетін 
мол мұраның бірін болашақ дәстүрлі әннің 
жалғастырушы үздік тәмамдап шығады. 
Бар ғұмырын осы өнерге салатынын 
біліп Қарағанды қаласындағы Тәтімбет 
атындағы өнер колледжіне түсіп, оны үздік 
қызыл дипломмен аяқтап шығады. Оқуын 
тәмамдағаннан кейін қара шаңырақта 
жұмыс істей бастайды. Сонымен қатар 
Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер 
университетін білімін жалғастырады. 
Мұнда Ұлттық өнер университетінің про-
фессоры, күйші Орынбай Дүйсеннен 
тәлім алады. Бұл мамандықты жан – 
жақты меңгерген Жарқынгүл Бірлесқызы 
талай  шәк ірттерд і  тәрбиелейд і . 
Бүгінде шәкірттердің алды бірнеше 
республикалық байқаулардың жеңімпаздары 
болып, өнерлерін жалғастыруда. Соның 

ішінде Манап Бағдатұлы Анықбеков «Шертпе 
күйдің шебері» атағын иеленген, қазіргі таңда 
ұстазымен бірге Қарағанды қаласындағы №1 
музыка мектебінде оқытушы болып қызмет 
жасайды. 

Әлі де болса болшақ жастарға берерім мол 
деген ұстаз шәкірттерінің жетістігіне әрдайым 
қуанатындығын жеткізді. 

- Мен алдыма келген шәкірттерімнің 
барлығының бойынан бір пайыз болса да, 
өнерін шығаруға тырысамын. Себебі кез – кел-
ген адамның бойында бұл қасиет баршылық. 
Тек оны біз әрі қарай дамытпаймыз. Ал, 
қалғанының бәрі еңбекпен, сол жасап жатқан 
өнерге деген қызығушылық пен құлшынысқа 
байланысты болып келеді. Осы жылдар 
ішіндегі бір түйгенім, домбыра тартудағы 
күй өнерін қазақ халқының өзінен басқа 
жетесіне жеткізіп бере алмайды екен. Бұл да 
болса біздің бір ерекшелігіміз деп білемін, – 
деді өз тәжірибесімен бөліскен Жарқынгүл 
Бірлесқызы.

Күй – қазаққа ғана тән, қазақтың қанымен 
де, жанымен де бірге жаралған қасиетті 
өнер. Қазақтың қуанышын да, күйінішін 
де домбыраның қос шегімен жеткізіп, үні 
ғасырлардан ғасырларға жетіп отырған жасам-
паз өнер. Қазақтың тарихын да, тағдырын да 
осы күйден естіп, атадан балаға мұра боп қала 
берген, әлі де жалғасып жете береді. Өйткені 
қасиетті күй ғұмыры – мына Ұлы Даламыз 
сияқты мәңгілік.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ 

Күй құдіретін шәкірт бойына 
сіңдірген ұстаз
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УМНЫЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ, РАБОТЯЩИЕ...
ТРУД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

С нетерпением 
ждет приближение 
Международного 
женского дня Нина 
Васильевна Жоги-
на, которая работа-
ет техником по ухо-
ду за растениями 
в ТОО «Топарские 
теплицы». Наша 
собеседница ра-
ботает на данном 
предприятии с 1980 
года. 

-В защищенном 
грунте работать ин-
тересно и познава-
тельно. На улице 
снег, зима, а у нас 
лето. Все растет, 
цветет, зеленеет. 
Мне нравится на-
блюдать за процес-
сом роста расте-
ний, - рассказывает  
Нина Васильевна.

Н а ш а  с о б е -
седница окончила 
Мичуринский сель-
скохозяйственный 
техникум по специ-
альности агроном- 
плодоовощевод и 
виноградарь, за-
тем Казахский сель-
скохозяйственный 
институт г.Алматы 
получив специальность плодоовощеводство.

Трудовой путь на предприятии Нина Жо-
гина начинала с должности рабочей звена 
защиты растений,  заметив стремление и 
упорство молодого специалиста, назначили 
помощником бригадира.  На начальном этапе 
девушке во всем помогали опытные настав-
ники, среди них главный агроном А.Я. Шмидт. 
В 1985 году Нине Васильевне доверили от-
ветственную должность старшего агронома. 
Несколько лет она работала начальником 
блока №6и №7, с 2014 года перевелась на 
8 блок. Это новый современный тепличный 
блок, где выращивают огурцы.  Руководит им 
грамотный и опытный специалист Мормышев 
Артем Алексеевич. 

В бригаде Нины Васильевны трудятся 

как молодые, так 
и опытные работ-
ники. В советские 
года продукция хо-
зяйства славилась 
на весь Советский 
Союз, работники 
теплицы награж-
дались медалями 
ВДНХ. На сегод-
няшний день работа 
предприятия осно-
вана на внедрении и 
применении совре-
менных, наиболее 
эффективных тех-
нологий в теплич-
ном хозяйстве. При 
этом предприятие 
ориентируется на 
получение экологи-
чески чистой про-
дукции высокого 
качества, выращен-
ной при минималь-
ном использовании 
химических сред-
ства защиты рас-
тений. В техниче-
скую комплектацию 
комплекса входят 
все современные 
технологические 
системы, использу-
емые в передовом 
тепличном произ-
водстве. Коллектив 

дружный и сплоченный, все помогают друг 
другу. В прошлом году на современном блоке 
получили неплохой урожай огурцов.

Трудовой стаж Нины Васильевны состав-
ляет более 30 лет, за добросовестный труд 
она награждена многочисленными Почетными 
грамотами. 

Стоит отметить, что руководство предпри-
ятия нацелено на результат. Текучести кадров 
нет вследствие того, что заработная плата 
была повышена. Работа сдельная, поэтому 
все работают в едином русле.

- Я хотела бы поздравить всех женщин с 
Международным женским днем 8 марта, поже-
лать крепкого здоровья, хорошего настроения 
и семейного благополучия, - сказала Н.Жогина

Н а  ва ж н е й ш е м 
стратегическом пред-
приятии нашего района 
– ГРЭС п.Топар тру-
дятся много предста-
вительниц прекрасной 
половины человече-
ства. Своим трудом 
они вносят вклад в раз-
витие электростанции. 
Одна из них - Несып 
Сагындыковна Апаха-
ева, работающая аппа-
ратчиком электроцеха.

На электростанции 
Несып Сагындыковна 
трудится с 1996 года 
в должности электро-
монтера. С улыбкой 
она вспоминает свой 
первый рабочий день. 
Кругом все гудело, ши-
пело и  скрежетало, и 
поначалу было нелегко 
привыкнуть к такому 
шуму. Но благодаря 
трудовому коллективу 
и наставникам Несып 
смогла адаптироваться 
к условиям работы. 
Своими мудрыми со-
ветами девушке помог-
ла наставник Галина 
Кузьминична Хизовец. 
Глаза боятся, но руки 
делают, приободрила 
она Несып Апахаеву. 
Через несколько лет, 
пройдя курсы повы-
шения квалификации, 
Несып Сыгындыковна 
перешла на должность 
аппаратчика электроцеха, где и работает в 
настоящее время. Это очень ответственная 
работа,  необходимо следить за множеством 
специальных датчиков, знать температуру 
и давление. В обязанность Несып Сагын-
дыковны как аппаратчика входит выработка 
водорода для охлаждения турбогенераторов.

Наша беседа с Несып проходила в пред-
дверии самого нежного праздника в году – 

восьмого марта. Стоит 
отметить, что на пред-
приятии ежегодно в 
преддверии Междуна-
родного женского дня 
проходит чествова-
ние женщин. В торже-
ственной обстановке 
руководство станции  
д а р и т  ж е н щ и н а м 
цветы и подарки. Не 
остается в стороне 
и профсоюзный ко-
митет, который также 
одаривает предста-
вительниц прекрасной 
половины памятными 
подарками. Несып Са-
гындыковна отмечает, 
что на предприятии 
трудятся грамотные 
специалисты и про-
фессионалы своего 
дела, которые много 
лет посвятили работе 
на электростанции. 
Она горда тем, что 
работает вместе с 
ними. Вот и ее супруг 
Жолдыбай Оразали-
евич Апахаев более 
40 лет проработал 
на электростанции.  
Они познакомились 
в нашем шахтерском 
городе Абай, а затем 
в 1978 году создали 
семью. Вместе вос-
питали двух сыновей. 
Старший сын Марат 
пошел по стопам отца 
и работает на ГРЭС 

в должности инженера-метролога. Своими 
успехами их радуют 3 внучки.

 - Поздравляю всех женщин с этим за-
мечательным весенним праздником! Хочу от 
всей души пожелать семейного благополучия, 
крепкого здоровья, счастья и успехов в делах. 

СОЗДАВАЯ ЭНЕРГИЮ

Самое главное 
богатство ЦОФ «Вос-
точная» - это люди, 
работающие на пред-
приятии. Основной ко-
стяк коллектива  - это 
ветераны и молодежь. 
Более 30 лет на фабри-
ке работает Саидова 
Наталья Владимиров-
на.

Наша собеседни-
ца родилась в семье 
шахтера, поэтому не 
понаслышке знала, как 
нелегок труд горняка. 
Свой трудовой путь 
на фабрике Наталья 
Владимировна начала 
с должности маши-
ниста насосных уста-
новок цеха погрузки. 
Девятнадцатилетней 
девушке было очень 
интересно работать на 
таком громадном пред-
приятии, она быстро 
включилась в работу и вместе с трудовым 
коллективом выполняла план. Фабрика толь-
ко начинала работать в полную силу, много 
опытных рабочих перешло работать на новую 
ЦОФ с родственных предприятий. Среди них 
была машинист конвейера Лугенова Антонина 
Ивановна, которой поручили стать наставни-
ком для Натальи Саидовой. Она помогала во 
всем молодому специалисту и поддерживала 
в работе. Девушке приходилось откачивать 
воду насосами, ей выдали каску и униформу. 
Таким образом, она стала частью крепкой 
команды по обогащению угля. Около 15 лет 
лет Н.Саидова проработала на погрузке 
машинистом конвейеров, машинистом омас-
ливания вагонов.

Наталья Владимировна всегда уделяла 
внимание технике безопасности, изучала 
сложные механизмы и проходила курсы по-
вышения квалификации. С ностальгией она 
вспоминает то, как вместе с обогатителями 
ударно выполняли социалистический план, 
принимали участие в социалистических 

Обогащая и приумножая
соревнованиях, пере-
рабатывая миллионы 
тонн угля и получая из 
него коксовый уголь, 
сортовой концентрат и 
промпродукт.

В 1996 году Ната-
лья Саидова переве-
лась в главный корпус 
на должность машини-
ста ленточного конвей-
ера. Целеустремлен-
ная девушка, успешно 
совмещая трудовую 
деятельность с учебой, 
окончила Копейский 
горный техникум, по-
лучив специальность 
технолога обогащения. 

Наталья Владими-
ровна стояла у исто-
ков создания фабри-
ки,  была свидетелем 
расцвета предприятия 
в советские времена, 
пережила непростой 
период консервации и 

сейчас, с удовольствием наблюдает, как про-
исходит процесс модернизации оборудования 
на предприятии. На фабрике внедряются 
новые технологии, что приводит к увеличению 
производительности труда.

На данный момент Наталья Владимиров-
на работает аппаратчиком углеобогащения. 
Обогащает крупный класс угля,  выделяя 
кокс и промпродукт. За профессионализм 
Н.Саидова награждена многочисленными 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами. Стоит отметить, что супруг Ната-
лии Владимировны Гофир Рахматович также 
трудится на ЦОф «Восточная» дежурным 
электриком. Его трудовой стаж более 30 лет. 
Вместе они воспитали двух сыновей, подрас-
тают 2 внука.

Доброй традицией на предприятии явля-
ется проведение праздника, посвященного 
Международному женскому дню 8 марта. 
Руководство фабрики дарит цветы и подарки 
женщинам, благодарит их за труд. Ждет этот 
замечательный весенний праздник и Наталья 
Владимировна.

В эти  теплые 
предпраздничные дни 
Ольга Владимиров-
на Безукладникова 
испытывает особое, 
весеннее настроение. 
А все потому, что че-
рез несколько дней, 
мы будем отмечать 
Международный жен-
ский день- 8 марта. 
С этим праздников 
Ольгу Владимировну 
поздравят близкие и 
родные, а также кол-
леги, горняки шахты 
«Абайская», где она 
работает электросле-
сарем более 30 лет. 

Ольга Владими-
ровна родилась в шах-
терской семье. Отец, 
мама и сестра рабо-
тали на шахте. По-
сле окончания школы 
Ольга решила связать 
свою судьбу с шахтой и, пройдя курсы лам-
повшиц в 1991 году, стала работать на шахте 
имени Калинина.

Молодой девушке понравилась дружеская 
атмосфера в шахтерском коллективе. Горняки 
старались выдавать на гора уголь, стать побе-
дителями соцсоревнований. Особое внимание 
на предприятии в то время, и сейчас уделяется 
технике безопасности. Вот и Ольга Владими-
ровна по работе имеет дело с приборами, 
показывающими наличие газа. Раньше она 
работала с лампами спасателей шахтеров, 
сейчас О.Безукладникова выдает горнякам 

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
газоанализаторы. Работа 
очень ответственная и 
требует всестороннего 
внимания.

Супруг Ольги Влади-
мировны Козин Сергей 
Михайлович тоже шахтер. 
Он работает подземным 
электрослесарем на вто-
ром добычном участке 
шахте «Абайская», стаж 
36 лет.

В мире и согласии 
живут  более 20 лет, вос-
питали двоих детей. Сын 
Кирилл, окончив Абай-
ский горный техникум, 
работает на шахте «Шах-
тинская». Дочь  Ирина 
студентка Карагандин-
ского экономического 
университета Казпотреб-
союза учится на эколога. 
Подрастают внуки.

В преддверии 8 марта 
на шахте Абайская прово-

дятся праздничные мероприятия, Руководство 
предприятия и профсоюзный комитет дарят 
цветы и подарки женщинам. 

В теплой семейной обстановке этот за-
мечательный весенний праздник встретит и 
Ольга Владимировна. 

- Поздравляю всех женщин с наступаю-
щим праздником 8 марта. Пусть исполнятся 
все ваши мечты! Пусть в ваших домах всегда 
царят мир и согласие, - сказала Ольга Вла-
димировна.

Страницу подготовил 
Кайрат Блялов

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Приближается самый нежный праздник в году – Международный женский день 8 марта. 

От всей души поздравляем всех милых женщин – мам и бабушек, дочерей, жен и сестер с 
весенним праздником и желаем всего самого доброго. Особые слова благодарности хочется 
высказать прекрасной женской половине ЦОФ «Восточная». Вы всегда были и остаетесь 
символом красоты, душевной щедрости и теплоты. Благодарим Вас за трудолюбие, само-
отверженность, верность профессии.

В этот праздничный день желаем вам новых успехов и заслуженных признаний. Пусть 
сбудутся все ваши надежды и заветные мечты.

Дорогие женщины, желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья 
Вам и Вашим родным и близким!

Директор ЦОФ «Восточная» Д.В.Боярский,
Председатель профсоюзного комитета А.М.Джуматаев
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Жартас ауылы  тұрғындарының назарына!
Қарағанды ауылдық округі, Жартас ауылындағы Ленина, Советская, Комсомольская көше 

атауларын қайта атау жөніндегі ұсыныстарды жинақтау мақсатында 2018 жылдың 4 сәуірінде 
сағат 10.00–де «Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты»  ММ ғимаратында  қоғамдық 
тыңдаулар өткізіледі.

Барлық ұсыныстар мен ескертулер «Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ, 
Жартас ауылы, Қазақстанның 60 жылдығы көшесі 24 мекен жайы бойынша қабылданады.

 «Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ

Вниманию жителей села Жартас!
4 апреля 2018 года в 10.00 часов в здании ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского 

округа» проводятся публичные слушания в целях сбора предложений на переименование улиц 
Ленина, Советская, Комсомольская села Жартас Карагандинского сельского округа.

Предложения и замечания принимаются в ГУ «Аппарт акима Карагандинского сельского 
округа» по адресу с. Жартас, ул. 60 лет Казахстана 24.

ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа»

Южный кенті тұрғындарының назарына!
2018 жылдың 05 сәуір айында, сағат 18.00 де Южный кентіндегі мәдениет үйінде қоғамдық 

тыңдаулар өткізіледі. Күн тәртібінде Комсомольская, Больничная, Садовая, Дальняя көшелерін 
қайта атау мәселесі қарастырылады. 

Барлық ұсыныстар мен ескертулер «Южный кенті әкімінің аппараты» ММ,  Южный кенті, 
Комсомольская к-сі 14 мекенжайы бойынша қабылданады.  

«Южный кенті әкімінің аппараты» ММ

Вниманию жителям поселка Южный!
05 апреля 2018 года в 18.00 часов в здании  Дома культуры п.Южный будут проводится 

публичные слушания. Сообщаем, что на повестке дня вопрос о переименовании улиц  Ком-
сомольская, Больничная, Садовая, Дальняя.

Предложения и замечания принимаются в ГУ «Аппарат акима п.Южный» по адресу  
п.Южный, ул. Комсомольская 14, 

ГУ «Аппарат акима п.Южный»

Ежегодно в Основной средней школе №8 
проводится декада «Самопознание: педагоги-
ка Любви и Творчества». 

Декада посвящена дню рождения Сары 
Назарбаевой, которая является основателем 
и президентом республиканского детского 
благотворительного фонда «Бөбек». 

Данное мероприятие способствует форми-
рованию нравственно-духовного воспитания 
через учебную дисциплину «Самопознание» 
— источника духовности, нравственности, 
совести, добра, уважения, честности, долга в 
жизни каждого человека.

1 февраля  состоялось открытие декады. 
На торжественной линейке учащихся позна-
комили с планом проведения мероприятий. 
Были сказаны слова поздравления, направ-
ленные в адрес учащихся и учителей. Дети 
рассказывали об инициаторе проекта Саре 
Алпысовне, читали стихи о доброте, дружбе, 
взаимоуважении. Ни один день не остался 
незамеченным, ежедневно проводились раз-
личные мероприятия не только с детьми, но 
и с их родителями.

На всех занятиях наблюдалась атмос-
фера творческого поиска, взаимопонимания, 
доброжелательности и взаимного доверия.  
Вся работа способствовала формированию 
правильного отношения учеников друг к дру-
гу, развивала умение работать фронтально, 
индивидуально и в группах.

Педагогика Любви и Творчества
Проведение декады ещё раз убеждает 

нас: обучение курсу нравственных ценно-
стей требует от учителя быть для учеников 
заботливым воспитателем, служить для них 
примером, превратить класс в дружный кол-
лектив, утвердить нравственную дис¬циплину, 
использовать все школьные предметы для 
нравственного воспитания, создать в школе 
хороший нравственный климат.  

12 февраля Демьянова Татьяна Анато-
льевна  провела торжественное закрытие 
декады. Учащиеся были награждены за про-
деланную работу грамотами, пели песни, рас-
сказывали стихи. Итогом мероприятия «Само-
познание — педагогика Любви и Творчества» 
стало обучение детей навыкам коллективной 
деятельности, сплочение школьного коллекти-
ва, поднятие эмоционального тонуса, стрем-
ление проявлять доброту не только в словах, 
но и в поступках, воспитание в себе доброго, 
чуткого отношения к окружающим.

«Самопознание» действительно помогает 
человеку найти себя, раскрыть свои лучшие 
качества, сохранять свое достоинство и всег-
да оставаться человеком, в полном смысле 
этого слова.

Т.Демьянова, педагог самопознания 
СОШ №8 пос.Кзыл

Отбасы-бұл ұлттың, елдің, әлемнің, 
адамзаттың негізі. Ертеде даналар «От-
басында тыныштық болса-үйде тыныштық 
болады,үйде тыныштық болса-елде тыныштық 
болады, елде тыныштық болса-бүкіл әлемде 
тыныштық болады» деген екен. Сондықтан 
да отбасындағы тыныштық бала тәрбиесіне 
ықпалы зор.Әрбір ата-ана өз баласының 
әдепті, саналы, рухани бай, мейірімді қамқор, 
Отанының сүйікті және кішіпейіл азаматы 
болып жетілуін қалайды. Ата-ана баласының 
жақсы азамат болып жетілуі үшін өз отбасында 
балаларын тәрбиелеудің нәзік жақтарының 
зандылықтарын білуі шарт. Мейірімділік, 
сыйластық, түсіністік, үлкен жауапкершілік 
сезімдері бар рухани-адамгершіліктерді 
бойларына сіңірген отбасы – бақытты от-
басы. Бақытты отбасында ғана ата-ана және 
олардың өзара қатынасы мазмұнды, берілген 
тәрбие ізгілікті,сенімді болады.

Бала сіздің бүкіл өміріңізді иеленетін, 
жаныңыз бен қаныңыз ғана емес, ол асыл 
өмірдің сыйы. Өмір сізге оны сақтауға және 
оның шығармашылық шыңын дамытуға береді 
Әр бала ана мен әкенің берік махаббатында 
өсуі керек. Сондықтан ата-ана махаббаты 
балаңыздың өмірге деген құштарлығын, жолын 
ашады. Халқымыз «Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілерсің» дейді. Бала әрқашанда ата 
-анадан мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек 
жылуын қажет етіп, ата-ананы өмірдің тірегі 
санайды.

ОТБАСЫМ БАҚЫТ МЕКЕНІ
Ата-ананың тіршілігіндегі көрген қызығы, 

жақсылығының ең бағалысы перзенті. Отбасы 
бала тәрбиесінің ең алғашқы ошағы. Баланың 
тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының 
тигізетін әсері мол. Сол себепті отбасында 
әкенің де, ананыңда орны ерекше.

Ата-аналардың басты міндеті ұлын нағыз 
азамат болуға, қызын ибалы инабатты 
болуға үйрету. Әрбір отбасы үшін ұлдың да, 
қыздың да тәрбиесі маңызды. Ұл баланы 
ертең осы үйдің тірегі, қамқоршысы болуға 
тәрбиелеу. Қыз баланың бойына сыпайылық 
пен мейірімділікті қасиеттерін сіңірту ата-
ананың қолында. Сол себепті ең алдымен 
ата-ананың рухани-адамгершілігі мол болуы 
маңызды. Ата-анадан көрген мейірімділік, 
адалдық, қамқорлық, сыпайылық қасиеттерді 
ешқандай мектеп үйрете алмайды. Сондықтан  
отбасы - жалпы адамзаттық құндылықтар мен 
өмірдің мәні туралы  алғашқы түсінік берілетін, 
баланың бірінші ұжымы. Дәл осы жерде бала 
ең бірінші қайырымдылық, ізгілік, еңбекқорлық 
пен сабырлылықтың алғашқы сабақтарын 
алады. Әрбір баланың дамуы отбасынан 
басталады. 

Сол себепті әр отбасы әрбір мүшесін 
әлпештеп, аялайтын, тәлім-тәрбие беретін, 
ізгілік пен жақсылық ордасы.

М.Улатаева 
Қоянды негізгі орта мектебінің өзін-өзі 

тану мұғалімі

Қазақ халқының алдында ғасырлар бойы 
мыңдаған міндеттер тұрды.

Соның ішінде ұлттық қазыналарымыз 
- рухани құндылықтарымыз, тіліміз, салт-
дәстүрімізді құрметтеу, сақтау болып табыла-
ды. Елбасының «Болашаққа бағдар, рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 
осы мұраларымызды жаңғырту, дамыту бой-
ынша үлкен мақсат-міндеттер айқындалды. 
Мақала мазмұнында ұлттың тағдыры, елдің 
ертеңі жатыр. Соның бірі - латын әліпбиіне 
көшу мәселесі. Жаңа әліпбиге көшуі тәуелсіз 
мемлекет пен қазақ қоғамының жеке дара ісі 
мен таңдауы. Бұл маңызды шешім бүгін ғана 
туындап отырған жоқ, талай жылдан бері күн 
тәртібінен түспей келеді. Жаңа әліпбиге өту - 
ұлттық өркениеттік таңдау, ұлттық жаңғырудың 
мызғымас бөлігі болып табылады. Латын 
графикасына көшу біреуден оқшалау немесе 
біреуге жақындау жасалып жатқан жоқ. Ең 
алдымен ұлттық мүддеден туындап отырған 
орасан зор маңызы бар қадам.

Сондықтан  Елбасы барлық мәселенің 
түйінін бір өзі тарқатып, латын әліпбиіне  
көшудің дұрыс екендігін айқындап берді. 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ
ЖАҢА ӘЛІПБИ – ЖАҢҒЫРУ ЖОЛЫ

Қазақ тілінің ғылым мен бизнес тіліне айналуы 
үшін, өзге елдермен терезе теңестіру үшін 
қолға алынды. Осыған орай қазақтың жаңа 
орфография және орфоэпиясын жаңа заманға 
лайықты қайта жақсарту маңызды. Тілдің ішкі-
сыртқы жағдайы қазіргі жазудың(орфография) 
айтылымға (орфоэпия) кері әсер етіп,өзге 
тілден кірген сөздердің салмағы артып, кірме 
дыбыстардың төл сөздеріміздің фонетика-
грамматикалық талаптарын бұза бастау 
секілді түрлі жағдайлар әліпбиді өзгерту 
мәселесін алға тартты.

Елбасымыз атап көрсеткендей «Біз 
жаңғыру жолында бабадан мирас болып, 
қанымызға сіңген, бүгінгі тамырымызда 
бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді түлетуіміз 
керек».

Бұл еліміздің зиялы қауым өкілдері, ба-
рынша интеллектуал топтарға жекеленген 
азататтарға берілетін міндет, жауапкершілік, 
ұрпақ алдында парызымыз. Енді тек сөзден 
іске көшетін уақыт келіп жетті.

Светлана Бердіқұлқызы
"Ақерке бөбекжай" балабақшасының 

тәрбиешісі

ТОО «МЦФЭР–Казахстан», Комитет труда, социаль-
ной защиты и миграции совместно с РГКП «Республикан-
ский научно-исследовательский институт по охране труда 
Министерства труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан» при поддержке Федерации про-
фсоюзов Республики Казахстан объявляет КОНКУРС 
«СЕНІМ» по безопасности и охране труда среди работо-
дателей республики.

Прием заявок на конкурс – с 1 декабря 2017 года по 
1 апреля 2018 года.

Участие в конкурсе осуществляется на безвозмезд-
ной основе. 

Награждение победителей состоится в апреле 2018 
года в г. Астане. 

Номинации конкурса:
 1. «Лучшая служба охраны труда» (I, II, III места)
 Деятельность службы охраны труда по обеспечению 

внутреннего контроля условий труда, соблюдению уста-
новленных требований по безопасности и охране труда 
на рабочих местах и принятию незамедлительных мер по 
устранению выявленных нарушений.

2. «Лучший инженер по охране труда» (I, II, III места)
Деятельность инженера по охране труда, осущест-

вляющего работы по обеспечению безопасности и охраны 
труда в структурных подразделениях организации.

 3. «Лучший технический инспектор по охране труда» 
(I, II, III места)

Деятельность технического инспектора по охране 
труда, осуществляющего защиту прав работников на 
охрану труда перед работодателем посредством обще-
ственного контроля над соблюдением работодателями 
нормативных правовых актов по безопасности и охране 
труда.

Лучший – значит первый
Почему необходимо принять участие в конкурсе
«СЕНІМ» – единственный конкурс в Казахстане для 

профессионалов в области охраны труда.
 Участие в конкурсе – практические шаги для под-

тверждения делового статуса, демонстрация компетент-
ности и социальной ответственности перед сотрудниками 
и клиентами. Информация о победителях конкурса публи-
куется на интернет-ресурсах организаторов конкурса и в 
деловом печатном издании «Охрана труда. Казахстан». 
Участие в конкурсе предоставляет возможность устано-
вить полезные контакты. Конкурс – это уникальный шанс 
показать высокую эффективность работы специалистов 
службы охраны труда вашего предприятия. Конкурс про-
водится среди организаций всех форм собственности и 
индивидуальных предпринимателей в целях повышения 
эффективности профилактики производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости работников 
предприятий, а также стимулирования работодателей для 
создания безопасных условий труда работников.

Пять шагов, чтобы стать участником конкурса
1. Иметь подписку на один из журналов: «Охрана 

труда. Казахстан» или «Нормативные акты по безопас-
ности и охране труда» (электронная версия) либо наличие 
доступа к электронной системе «ACTUALIS: Кадровое 
дело» в 2017–2018 годах.

2. Представить заполненную анкету-заявку на уча-
стие в конкурсе. В анкете указать номинацию и фамилию, 
имя и отчество (при его наличии) номинанта. Для каждой 
номинации предоставляется отдельная анкета-заявка.

3. Подготовить материалы и сведения для участия 
в конкурсе, касающиеся сферы безопасности и охраны 
труда на конкретном предприятии (инструкции, положения 
в формате Word, фотографии, презентации).

4. Написать статью, содержащую информацию о ме-
тодах и технологиях в сфере охраны труда, применяемых 
на вашем производстве (3–5 стр., А 4, шрифт Times 12). 
Лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Охрана 

КОНКУРС «СЕНІМ»
труда. Казахстан» в 2018 году.

 5. Выполнить конкурсную работу на тему (по выбору) 
(от 2 до 3 страниц):

 – «Если б я…» (как бы я улучшил работу по охране 
труда на своем предприятии, в Казахстане);

 – «Самый лучший день…» (как прошло лучшее, на 
ваш взгляд, мероприятие по охране труда в 2017 году).

– «Безопасный труд в моем представлении – это …».
Требования к материалам участника
1. Участнику необходимо с 1 декабря 2017 года до 

1 апреля 2018 года представить конкурсной комиссии 
оформленные и подписанные руководителем предпри-
ятия-участника и ответственным исполнителем практиче-
ские материалы о выполненных мероприятиях по охране 
труда, отдельно по каждой номинации.

2. Практические материалы должны содержать 
описание:

– выполненных работ по внедрению системы управ-
ления охраной труда;

– международных стандартов по безопасности и 
охране труда;

– новых безопасных технологий;
– методов модернизации и обновления оборудо-

вания;
– системы финансирования мероприятий по охране 

труда;
– организации работ по снижению опасных и вредных 

факторов и рисков на производстве;
– мер по предотвращению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости 
персонала;

– социальной ответственности бизнеса с указанием 
выполненных обязательств по коллективному договору, 
социальному и обязательному страхованию работников от 
несчастных случаев на конкретном предприятии.

Представленные материалы должны содержать 
фотографии, производственные схемы, диаграммы, 
таблицы со ссылками на них в тексте и пояснительными 
записками.

Материалы принимаются на бумажном и электрон-
ном носителях.

Материалы следует подшить в папку, отдельно по 
номинациям, с указанием реквизитов предприятия, фа-
милии, имени и отчества (при его наличии) исполнителя.

3. Статья (не опубликованная ранее в журнале «Ох-
рана труда. Казахстан») должна соответствовать одной 
из следующих рубрик:

Контроль и надзор
Обеспечение безопасности труда
Аттестация рабочих мест
Зеленая экономика
Промышленная безопасность
Охрана здоровья и окружающей среды
Организация работы по охране труда
Расследование и учет несчастных случаев
Техническое регулирование безопасности
Средства индивидуальной защиты
Обучение в системе охраны труда
Управление охраной труда
Пожарная безопасность
Социальное партнерство
Практикум специалиста по охране труда
Материалы и анкету-заявку на участие отправляйте 

по адресу:
050009, г. Алматы, ул. Шевченко, уг. ул. Радостовца, 

165б/72г, оф. 712,
Объединенная редакция «Охрана труда, кадры и 

делопроизводство» тел.: +7 (727) 323-62-08 (вн. 117, 
118) факс: +7 (727) 323-62-12 e-mail: otk@mcfr.kz, head.
kadry@mcfr.kz

В условиях, когда глобальное общество 
становится более открытым, стимулируя 
свободное перемещение людей, информации 
и идей, важнейшим аспектом модернизации 
казахстанского образования становится реа-
лизация трехъязычия. Оно обеспечивается 
через преподавание языковых предметов 
и предметов на трех языках, а также через 
внеурочную деятельность. Стремясь обе-
спечить учащимся все условия для усиленной 
языковой подготовки и мотивировать их к 
успешному изучению языков, мы наладили 
сотрудничество с кафедрой английского языка 
и лингводидактики факультета иностранных 
языков КарГУ им.Е.А. Букетова и в рамках 
этого сотрудничества состоялась ежегодная 
выездная олимпиада по английскому языку 
среди учащихся старших классов, которая 
состоялась 24-го февраля 2018 года на базе 
школы-гимназии №10 г. Абай. В данном меро-
приятии изъявили желание принять участие 
школьники  Осакаровского района. 

Первый тур олимпиады–написание он-
лайн-конкурс эссе по заданной теме.  Пись-
менные работы участников оценивало жюри, 
состоящее из преподавателей кафедры. 
Учитывая мнения членов жюри, номинации 
распределились по следующим категориям:

В номинации «Самое креативное виде-
ние проблемы» победителем конкурса стал 
Габдолла Алихан, учащийся 10-го класса 
средней школы №1 Осакаровского района; 
в номинации «Самое оригинальное решение 
проблемы» победителем стал Герт Владис-
лав, выпускник 11-го класса КГУ «ШЦДО им. 
П. Корниенко» Абайского района; учащийся 
11-го класса КГУ «Школа-гимназия №5 г.Абай» 
Алибеков Алихан стал обладателем номина-
ции «Самое грамотное эссе».  

 Остальные туры олимпиады, которые 
включали в себя этапы, направленные на 

Внедряем трехъязычие 
в школе-гимназии

определение уровня знаний: лексико-грамма-
тический тест, чтение и этап говорения, про-
ходили в стенах школы-гимназии №10 г. Абай.  

 По результатам прохождения всех туров 
следующие учащиеся были отмечены ди-
пломами и памятными призами. Дипломом 
I степени был награжден учащийся школы-
гимназии №10 г. Абай Фицек Марк. Диплом II 
степени завоевала Пашкевич Алина, учаща-
яся 11-го класса школы-лицея №14 г. Абай. 
Шрейдер Яна, учащаяся КГУ «ШЦДО им. П. 
Корниенко» Абайского района обладателем 
диплома III степени. 

Остальные участники олимпиады были 
удостоены сертификатов участия.  

В рамках олимпиады старшим препо-
давателем кафедры английского языка и 
лингводидактики Тимошенко Валерией Иго-
ревной был проведен обучающий семинар для 
учителей языковых и неязыковых специаль-
ностей по теме «General guideline of computer 
technologies usage in FLT».

В целом, данная олимпиада получила 
положительный отзыв и в дальнейшем пла-
нируется продолжить опыт организации и 
проведения выездных олимпиад.  

Знать английский язык сегодня необходи-
мо для каждого образованного человека, для 
каждого хорошего специалиста. Изучение 
языка не является легким делом, поэтому 
мы будем продолжать сотрудничество с 
кафедрой английского языка и лингводидак-
тики факультета иностранных языков КарГУ 
им.Е.А. Букетова и надеемся, что английский 
язык станет одним из любимых предметов 
для наших учащихся, поможет им в выборе 
специальности и в дальнейшей жизни.

М.Мустахаева 
Учитель английского языка 

КГУ «Школы-гимназии №10»

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
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АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ / ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

Невозможно представить нашу жизнь без 
общественного транспорта. Однако нельзя 
при этом забывать о его потенциальной опас-
ности. Автобус, легковые машины и т.д. могут 
попасть в дорожно-транспортное происше-
ствие, упасть в реку. В салоне общественного 
транспорта возможен пожар. Электрическое 
питание создает угрозу поражения током при 
передвижении. Кроме того, общественный 
транспорт представляет опасность для Вас 
как для пешехода.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ ЛИЧНУЮ БЕЗОПАС-
НОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Находясь в общественном транспорте, 
при отсутствии свободных сидячих мест, по-
старайтесь встать в центре салона, держась 
за поручень для большей устойчивости. Об-
ратите внимание на расположение аварийных 
и запасных выходов. Если обнаружилось, что 
салон находится под напряжением - покиньте 
его. При аварии у выходов возможна паника и 
давка. В этом случае воспользуйтесь аварий-
ным выходом, выдернув специальный шнур 
и выдавив стекло. В случае пожара в салоне 
сообщите об этом водителю, откройте двери (с 
помощью аварийного открывания), аварийные 
выходы или разбейте окно. При наличии в 
салоне огнетушителя примите меры к ликви-
дации очага пожара. Защитите органы дыха-
ния от дыма платком, шарфом или другими 

элементами одежды. Выбирайтесь из салона 
наружу, пригнувшись и не касаясь металличе-
ских частей, так как в трамвае и троллейбусе 
возможно поражение электричеством.

При падении автобуса в воду дождитесь 
заполнения салона водой наполовину, задер-
жите дыхание и выныривайте через дверь, 
аварийный выход или разбитое окно.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ В 
ТРАНСПОРТЕ

Немедленно сообщите о пожаре води-
телю. Откройте двери кнопкой аварийного 
открывания дверей. Если это не удается, 
разбейте боковые окна или откройте их ава-
рийные выходы (по инструкции). По возмож-
ности тушите огонь с помощью огнетушителя, 
находящегося в салоне. Боритесь с паникой. 
Спасайте в первую очередь детей и тех, кто не 
может сам о себе позаботиться. Не толпитесь 
у дверей, если там образовалась давка, лучше 
выбейте окно. Защитите рот и нос от дыма 
платком, шарфом, рукавом, полой куртки и т. д. 
Выбравшись из горящего транспорта, сразу же 
начинайте помогать другим. Не трогайте при 
этом металлические части транспорта - они 
могут оказаться под напряжением.

Г.Баешова 
Старший инженер ОЧС Абайского рай-

она лейтенант гражданской защиты

БЕЗОПАСНЫЙ ТРАНСПОРТ

Единый номер вызова экстренных служб 
«112» работает на территории Карагандинской 
области несколько лет. С каждым годом коли-
чество звонков увеличивается. 

Ежедневно диспетчеры «Службы спасе-
ния-112» принимают свыше тысячи звонков, из 
которых 70%  составляют непрофильной на-
правленности, информационно-справочного 
характера, а то и вовсе - ложные. 

Ложные звонки, как правило, бывают 
двух категорий: с сообщениями о «мнимых» 
происшествиях или так называемая «детская 
шалость». Кроме того, и дети, и взрослые зво-
нят на номер «112» с целью проверить работу 
сим-карты либо задают неуместные вопросы, 
к примеру, «как вызвать такси», «какой сегодня 
день недели», «который час» и т.д.

На ложные звонки с сообщением о про-
исшествии привлекаются несколько опера-
тивных служб: пожарные, полиция, скорая 
медицинская помощь и др. Каждый такой 
выезд обходится «в копеечку»: перекрывают 
подъездные пути, эвакуируют людей, мобили-
зуют кареты «скорой помощи», полицейские 
патрули, взрывотехников, кинологов с со-
баками, отменяют или задерживают рейсы. 
Вызов скорой, полиции или пожарных, а в 
особо «трудных» случаях и всех вместе, из 
хулиганских побуждений, карается законом. 
Называется это - заведомо ложный вызов 
специализированных служб. 

Согласно Кодекса РК «Об администра-
тивных правонарушениях»,   статьи 438   - За-
ведомо ложный вызов специальных служб:

1. Заведомо ложный вызов органов го-
сударственной противопожарной службы, 
полиции, скорой медицинской помощи, ава-
рийных служб -

влечет штраф на физических лиц в разме-
ре тридцати месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, совершенные по-
вторно в течение года после наложения адми-
нистративного взыскания либо совершенные 
в период ликвидации аварии, пожаров, по-
следствий стихийных бедствий, -

влекут штраф на физических лиц в раз-
мере шестидесяти месячных расчетных по-
казателей.

3. Действия, предусмотренные частями 
первой и второй настоящей статьи, совер-
шенные несовершеннолетними в возрасте от 
четырнадцати до шестнадцати лет, -

влекут предупреждение или штраф на 
родителей или лиц, их заменяющих, в размере 
пятнадцати месячных расчетных показателей.

Современные технические средства по-
могают без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена 
ложного вызова не измеряется только в де-
нежном эквиваленте. В первую очередь, за 
каждым вызовом сотрудников пожарной охра-
ны стоит возможность спасения человеческой 
жизни или имущества. Помните - всегда есть 
шанс, что огненная стихия может коснуться 
и вас лично!

РГУ «ОЧС Абайского района» в очеред-
ной раз напоминает населению: «Служба 
спасения – 112» - это единый номер вызова 
экстренных служб, по которому круглосуточ-
но и бесплатно можно вызвать пожарных, 
медиков, полицию, службы жизнеобеспече-
ния. Помните о том, что каждая шалость по 
номеру «112» может стоить кому-то потери 
материального имущества, здоровья и самого 
ценного – жизни.

А.Казаков
Главный специалист РГУ «ОЧС 

Абайского района» капитан гражданской 
защиты 

Использование телефонов экстренных 
служб не по назначению!

В целях усиления контроля за исполнением постановлений по делам об административных 
правонарушениях в части своевременной уплаты наложенных штрафов, в период с 19 по 21 
февраля 2018  года на территории Абайского района проводилось оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Должник». 

На период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Должник» были 
созданы группы в составе 2-х сотрудников МПС УВД Абайского района и судебного исполни-
теля для проведения поквартирного обхода должников, уклоняющихся от уплаты штрафов за 
совершенные административные правонарушения. 

При посещении по месту жительства в отношении правонарушителей, не оплативших 
административные штрафы в 40-дневный срок, предусмотренный Кодексом Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях, были возбуждены административные дела 
по ст. 669 КРКобАП. Основной санкцией данной статьи является административный штраф 
или  административный арест до 5 суток.

Также совместно с судоисполнителями осуществляется комплекс мер по задержанию и 
доставлению на штрафстоянки автомашин должников в соответствии с главой 5 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

М. Абдрахманов Зам. начальника ОАП УВД Абайского района 
подполковник полиции

Жасалған әрбір құқықбұзушылық  үшін  
жазаның қатаң орындалуын қадағалау 
мақсатында, әрі салынған айыппұлдарды 
өндіру жұмыстарын жетілдіру мақсатында 
Абай ауданы аумағында 2018 жылдың  ақпан 
айының 19 мен 21 аралығында «Борыш-
кер»  жедел- алдын алу іс-шарасын  Абай 
ауданының Ішкі істер басқармасы және Топар 
полиция бөлімі  қызметкерлері өткізді. 

«Борышкер» іс-шарасын өткізу барысын-
да   Абай ауданының Ішкі істер басқармасы 
және Топар полиция бөлімі, әкімшілік по-
лиция бөлімшесі, жергілікті потрульдік по-
лиция бөлімі және жергілікті полиция қызметі  
қызметкерлері жоспарға сәйкес өз міндеттерін 
адал, күш жігерін сала аянбастан қызмет етті. 
Басты мақсат қойылған талапты ақырына 
дейін, жоспар бойынша  мүлтіксіз орындау.  

О л а р  ө з  қ ы з м ет і н д е  Қ а з а қ с т а н 
Республикасының 2013 жылдың 5 сәуіріндегі  ІІМ №181, ҚР ӘМ  №65,  ҚР ҚМ №169 
бұйрықтарын басшылыққа ала отырып Абай ауданының  прокуратурасы және аумақтық 
жеке сот орындаушыларымен бірлесе отырып,  әкімшілік айыппұлдар мәселелері бойынша 
жұмыс топтарын құрып, аталған  жоспарды іске асырды.  Сонымен қоса жергілікті полиция 
қызметінің участкілік полиция инспекторлары, әкімшілік инспекторларымен берілген тізіммен 
борышкерлердің әрқайсысының тұрғылықты мекен жайлары бойынша  іздестіріп, олардан 
әкімшілік айыппұлдарды жинау, әкімшілік істерді ҚР ҚК  ӘҚ 669 бабы бойынша тарту, құқық 
бұзған өтеушілерді  тиісті құжаттарымен сотқа беру жұмыстарын атқарды. Жергілікті полиция  
қызметінің жауынгерлік бөлімшелерінің қызметкерлері автокөлік құралын тоқтатқан кезде 
хабарландыру беру және түсіндірме әңгімелесу арқылы  айыппұлшылармен тиісті жұмыстар 
жүргізді.    Абай ауданының ІІБ және Топар ПБ қызметкерлері өткізілген іс-шара бойынша ары 
қарай жұмыстарын жалғастыра бермек. 

Ұлжан Бөрібаева Абай ауданының ІІБ  МТАТ жетекші маманы 

Салық төлеушілер назарына!
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасы заң актілерімен шаруа не-

месе фермер қожалықтары үшін (БЖС) және патент негізіндегі арнаулы салық режимдерін 
қолданатын салық төлеушілер үшін әлеуметтік салықты жоюдың, және міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға жарналарды төлеудің 2020 жылға көшіру қарастырылғанын 
назарларыңызға жеткіземіз.

Осыған байланысты, «Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту 
туралы» ҚР ҚМ Бұйрығы бекітілгенге дейін, 2018 жылғы салық міндеттемелері бойынша 910.00, 
911.00, 920.00 СЕН – дарының мына жолдарын толтырмау немесе «0» көрсеткішін көрсету қажет:

911.00 СЕН-да: 
- «Бюджетке төлеуге жататын әлеуметтік салық сомасы» 911.00.004 жолын;
- «Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналарының сомасы»  911.00.008 

жолын;
- «Әлеуметтік салық» және «міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыруға жарналары» 911.00.010 жолын.
910.00 СЕН-да:
- «Дара кәсіпкерлер үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жарналарының 

сомасы» 910.00.014 жолын.
 920.00 СЕН-да:
- «Әлеуметтік салықты есептеу» бөлімін;
- «Шаруашылық басшысының және мүшелерінің төленуге жататын міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыруға жарналарының сомасы» 920.00.025 жолын.
Егер де 911.00 СЕН-ын өңдемеуі туралы хабарлама 911.00.002; 911.00.003; 911.00.004 

және 911.00.008 жолдарына (жеке немесе жиынтығында)  байланысты болған жағдайда, бұл 
СЕН-дары кешірек өнделіп, патент берілетін болады (СЕН-ын  қайта жіберу талап етілмейді). 
Ал егерде қателердің басқа да түрлері бар болған жағдайда 911.00 СЕН-ы табыс етілмеген 
деп есептеледі».

Абай ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

БОРЫШКЕР ҚАРЫЗЫҢДЫ ӨТЕ!  

БРИФИНГ СО СЛУЖБАМИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ!

В целях 
реализации 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы 
р а з в и т и я 
Г р а ж д а н -
ской защиты 
в Абайском 
р а й о н е ,  в 
Р Г У  « ОЧ С 
А б а й с к о -
го района» 
21 .02 .2018 
г о д а  с о 
с л у ж б а м и 
Гражданской 
защиты, про-
веден бри-
финга с пред-
ставителями 
СМИ с целью освещения ряда важнейших вопросов. 

Проведено разъяснение основных задач Послания Президента Республики Казахстан 
Назарбаева Н.А. от 10.01.2018г. «Новые возможности развития в условиях четвертой про-
мышленной революции», по реализации программной статьи Главы государства от 12.04.2017г. 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и повышении имиджа органов внутренних дел РК.

Затронуты вопросы по проведению среди населения разъяснительной работы по недо-
пущению использования непрофильной направленности номеров вызова экстренных служб 
101,102,103,112.   По соблюдению правил пожарной безопасности при использовании газового 
оборудования, печного отопления, а так же профилактике отравления угарным газом, пред-
упреждение ЧС зимнего периода (снежные заносы, гололед). 

А.Казаков Главный специалист РГУ «ОЧС Абайского района»
капитан гражданской защиты

Құрметті газет оқырмандары, 
Абай қаласының және Абай ауданына 
қарасты жергілікті жердің тұрғындары 
сіздердің назарларыңызға өрт сөндіру 
бөлімінің жұмысы мен өрт автокөлігінің 
тактика техникалық сипаттамасын 
ұсынамын.

Өрт  сөнд іруш і  мамандығы 
Ғаламдағы ең қауіпті мамандықтардың 
бірі – өрт сөндіруші қызметі. Нағыз 
ер азаматтарға тән мамандық 
жүректілік пен батылдықты талап 
етеді. Күнде өлім мен өмірдің арасын-
да арпалысып жүрген батырлардың 
құрал-саймандары сақадай сай, 
дайындықтары жоғары болуы ке-
рек. Себебі, бұл іс сәл мүлт кетуді 
кешірмеуі мүмкін. 

Белгілі бір жерде өрт шыққан жағдайда ең 
бірінші қоңырау дабылы осы мекемеге түседі. 
Арнайы тұтқада отырған кезекші диспетчер 
оқиға болған орынды анықтап, жақын маңдағы 
өрт сөндіру көлігін жіберуге тырысады. 
Лаулаған оттың көп аймақты шарпымағаны 
анықталса бір ғана көлік барады. 

Өрт орнына келіп жеткен автокөліктің ци-
стернасына 2500 литр су сияды, жауынгерлік 
қанат жаю барысында өрт сөндіру бөлімінің 
жеке құрамы өрт орнына суды бір оқпанмен, 
немесе керегінше бірнеше оқпанмен береді 

Бір оқпанмен автоцистернаның суы шама-
мен 12 минутқа шақталған. Бірнеше оқпанды 
пайдаланған сәтте сәйкесінше су санаулы 
минуттарға ғана жетеді. Осыдан халық ара-
сында өрт сөндіру бөлімі сусыз келеді деген 
аңыздар таралған.  

Дабыл қоңырауы түскен жерге бірінші 
болып жеткен өрт сөндірушілер ең бірінші 
арнайы құбыршекті жақын маңдағы су ағатын 
құбырларға болмаса көліктің су сақтайтын 
бөлігіне қосады. Қызыл жалынның беті қашан 
қайтатынын ешкім білмейді. Кейбір лаулаған 
отпен арпалыс, бірталай күнге созылады. 

Осы уақытта шарпыған оттың арасында 
қалып қойған жандарды құтқару үшін өрт 
сөндірушілер лаулаған жалынның ортасына 
кіруге тура келеді. Өрт сөндіруші болу үшін 
ең бірінші сіз детектив секілді жұмыс жасай 
білуді үйренгеніңіз жөн. Бұл қайда бара 
жатқаныңызды, қандай құжаттарды алу керегін 
және қандай алғашқы көмектерді жасау керек 
екенін бес саусағыңыздай білгеніңіз дұрыс. 

Тағы да мынадай қағидалардан сүрінбей 
өтуіңіз керек: 

1. Нормативтерді жақсылап тапсыру. Шы-
дамды әрі күшті болғаныңыз дұрыс. Кейде, 
биік ғимараттардан тек заттар ғана емес адам-
дарды да түсіруге тура келеді. Сондықтан, 
қандай күш керектігін бағамдай беріңіз.

2. Арнайы техниканың барлық қыр-сырын 
меңгеру керек.  

3. Алғашқы көмек көрсетудің жолдарын 
білу.

4. Денсаулығыңыз мықты болғаны дұрыс.  
5. Биіктікте жұмыс жасап үйрену. 

Ж.Куатов «ҚР ІІМ ТЖК Қарағанды 
облысы ТЖД ӨСжАҚЖҚ» ММ №30 ӨСБ 

бастығының орынбасары азаматтық 
қорғау аға лейтенанты

БАТЫРҒА ТӘН МАМАНДЫҚ!  
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В целях реализации задач, вытекающих 
из Послания Президента Республики Казах-
стан Н. Назарбаева народу Казахстана от 
10 января 2018 г. «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой промышленной 
революции»,  разработана Дорожная карта 
по обеспечению полного изьятия неиспользу-
емых и используемых с нарушением земель, 
утвержденная акиматом и Прокуратурой обла-
сти (Протокольное поручение акима области)  
по рациональному использованию  земель 
сельскохозяйственного назначения. Для коо-
динации работы в районах созданы рабочие 
группы по выявлению неиспользуемых и ис-
пользуемых земель сельскохозяйственного 
назначения с нарушением земельного зако-
нодательства возглавляемые заместителями 
акимов районов. На 1 января 2018 года по 
Абайскому району площадь неиспользуемых 
пахотно пригодных земель (залежь) 5336га, за-
креплены за 20 сельхоз субъектами. В рамках 
осуществления государственного контроля за 
использованием и охраной земель действую-
щим законодательством РК предусмотрены 
определенные меры ответственности в от-
ношении землепользователей.

I.  В Земельном кодексе РК Согласно п. 
3 ст. 92 «в случаях если земельный участок, 
предназначенный для ведения сельскохо-
зяйственного производства, в том числе 
крестьянского или фермерского хозяйства, 
не используется по назначению в общей 
сложности два года в пятилетний период с 
момента первоначального выявления факта 
неиспользования, то такой земельный участок 
подлежит принудительному изъятию в поряд-
ке, предусмотренном статьей 94 настоящего 
Кодекса».

К случаям неиспользования земельного 
участка, предоставленного для ведения сель-
скохозяйственного производства по назначе-
нию, относятся в соответствии п. 4 ст. 92 ЗК РК.

1) на пашне – непроведение работ по 
обработке земельного участка под посевы 
сельскохозяйственных культур;

2) на сенокосах – непроведение на 
земельном участке сенокошения, наличие 

зарастания его сорняками, кустарниками, 
мелколесьем и иных признаков деградации 
травостоя более двух лет;

3) на пастбищах – отсутствие сельскохо-
зяйственных животных для выпаса либо их 
наличие в количестве менее двадцати процен-
тов от предельно допустимой нормы нагрузки 
на общую площадь пастбищ, установленной 
уполномоченным органом в области развития 
агропромышленного комплекса, и (или) сено-
кошения в целях заготовки кормов;

4) на многолетних насаждениях – непро-
ведение работ по уходу, уборке урожая и рас-
корчевке списанных многолетних насаждений.

ІІ.  В кодексе РК «Об административных 
правонарушениях» согласно ст. 338 «Нерацио-
нальное использование или неиспользование 
земель сельскохозяйственного назначения 
– влекут предупреждение или  штраф на фи-
зических лиц в размере десяти, на субъектов 
малого предпринимательства или некоммер-
ческие организации – в размере сорока, на 
субъектов среднего предпринимательства – в 
размере семидесяти, на субъектов крупного 
предпринимательства – в размере двухсот 
месячных расчетных показателей».

После принятия соответствующих мер 
административного характера сведения 
передаются в Департамент государственных 
доходов для повышения ставки земельного на-
лога и Департамент юстиции для постановки 
обременения.

ІІІ. В Налоговом Кодексе РК согласно 
ст. 509 «Местные представительные органы 
на основании предложений местных испол-
нительных органов имеют право повышать 
базовые ставки земельного налога, установ-
ленные статьей 503 настоящего Кодекса, на 
земли сельскохозяйственного назначения, не 
используемые в соответствии с земельным 
законодательством Республики Казахстан, не 
более чем в десять раз» 

По  возникшим вопросам  обращаться 
по телефону доверия: 8(7212) 47-82-25 и в 
акимат района.

В приложении:  список недобросовестных 
землепользователей по району

В ответе за каждый гектар

СПИСОК недобросовестных землепользователей не использующие пахотно-пригодные 
земли (залежь) по Абайскому району на 01.01.2018 г.

№/№ п/п Землепользователи Сельский округ Площадь, га
1 Башеков Т.М. Дзержинский 156
2 Каржасов Г.Б. Дзержинский 615
3 Бадмаев Борис Есенгельдинский 1037
4 Коновалов В.С. Есенгельдинский 72
5 Шарипов А. Есенгельдинский 1017
6 Безродный Е. Ильичевский 91
7 Жуманова Ы.А. Кулайгырский 19
8 Магзумбеков М Кулайгырский 93
9 Сыздыкова Г.Л. Кулайгырский 9
10 Туткушев К.И. Кулайгырский 355
11 Абылгазина Т. Кулайгырский 11
12 Абылгазина С.А. Кулайгырский 10
13 ТОО Даулет и К Кулайгырский 179
14 Абдуахасов К Самарский 488
15 Ахтан Жанболат Самарский 338
16 Абуева А.Н. Самарский 209
17 Потапов И.И. Самарский 203
18 ПК Нияз-Батыр Самарский 144
19 ТОО Астро-Агро ЛТД Коксуский 91
20 Не известные 199
Итого по району 5336

ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ

ГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской 
области»

Глава государства в своем очередном 
Послании народу Казахстана озвучил про-
грамму развития Четвертой промышленной 
революции.

Для динамичного развития промышлен-
ности на 2018 год, запланирован рост объема 
промышленности на 2,3% (80,3 млрд.тенге), 
рост объема обрабатывающей промышлен-
ности на 15,4% (1 500 млн.тенге), инвестиций 
в основной капитал запланирован с ростом 
на 4% (11,9 млрд.тенге) к предыдущему году.

Предприятиями района в текущем году 
будет продолжена работа по внедрению новых 
инструментов, направленных на модерниза-
цию и цифровизацию наших предприятий с 
ориентацией на экспорт продукции, что по-
зволит  выполнить поставленные задачи по 
достижению плановых показателей.

Большинство наших предприятий имеют 
современное технологическое оборудование, 
автоматизированные или полуавтоматизиро-
ванные технологические линии.

Только в этом году в модернизацию и циф-
ровизацию производства системообразующие 
предприятия района инвестируют порядка 10 
млрд. тенге. 

На крупных системообразующих пред-
приятиях района будет продолжена работа 
по внедрению в производство программного 
обеспечения.

На предприятиях УД АО «АрселорМиттал 
Темиртау» разрабатывается система управле-
ния производственными процессами – MES (от 
англ. manufacturingexecutionsystem система 
управления производственными процессами, 
специализированное прикладное программ-
ное обеспечение), которая касается каждого 
передела.

Система обеспечивает автоматизацию 
производственных операций и информаци-
онную поддержку следующих процессов: 
оперативное планирование производства, 
учёт производства, качества металлопродук-
ции; отслеживание истории каждого продукта; 
управление оборудованием и анализ произ-
водительности.

Внедрение данной системы на УД АО 
«АрселорМиттал Темиртау»  разделено на 
3 фазы. Последняя 3 фаза проекта заплани-
рована на 2017-2022 годы и должна охватить 
производства  предприятий шахты «Абайская» 
и ЦОФ «Восточная»

1).Учет угля от шахты до потребителя 
системой CoalTrackingSystem.

2)Фабрика по обогащению угля ЦОФ Вос-
точная и УОФ2.

Модернизация предприятий 
с ориентацией на экспорт

Для внедрения проекта MES используются 
различные технологии, такие как RFID метки, 
видео распознавание номеров вагонов, видео 
аналитика и видеонаблюдение и аналитика 
BIGDATA.

Компания УД АО «АрселорМиттал Те-
миртау»  успешно проводит политику по 
внедрению инновационных технологий, тесно 
связанных с программой «Индустрия 4.0». 

В целях увеличения производственных 
мощностей на основных крупных предпри-
ятиях района проводится поэтапная модер-
низация предприятий.

На предприятии ЦОФ «Восточная» про-
водится поэтапная модернизация. В текущем 
году будут реализованы следующие крупные 
проекты:

1.Внедрение тяжелосредных гидроцикло-
нов. Проект будет способствовать увеличению 
выхода угольного концентрата на 2%. Срок 
окупаемости составит 1,5-2 года.

2.Будет продолжено строительство второй 
очереди нового хвостохранилища (второй 
пусковой комплекс). 

3.Будет проведена модернизация отде-
ления приёмки, дозировки и подачи рядовых 
углей на обогащение, благодаря чему будет 
обеспечена стабилизация качества рядовых 
углей, подаваемых на обогащение, улучшится 
качество продукции и выхода на 0,5%;

4.Также проводится модернизация отде-
ления сушки угольного концентрата, которая 
будет способствовать стабилизации влажно-
сти угольного концентрата.

По предприятию ГРЭС в 2017 году с пере-
ходом на текущий год продолжается поэтапная 
модернизация предприятия по замене турбо-
агрегата №2 типа К-50мВт на турбоагрегат 
типа К-130мВт, что позволит увеличить выра-
батываемую мощность электроэнергии на 215 
МВт. Принимаемые меры позволят увеличить 
объемы производства промышленности на 
2,3%  в 2018 году. 

В своей работе мы, в первую очередь, бу-
дем исходить из задач, поставленных Главой 
Государства в Послании народу Казахстана 
«Новые возможности развития в условиях 
Четвертой промышленной революции».

А.Шакенова 
И.о руководителя ГУ «Отдел пред-

принимательства и промышленности 
Абайского района»                                               

ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ

Агроөнеркәсіптік кешен 
сапалы түрлендіру

Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің 
болашағы зор. Көптеген позициялар бой-
ынша біз әлемде ірі аграрлық экспорттық 
өнім өндірушілердің бірі бола аламыз. Бұл, 
әсіресе, заманауи техниканы қолдану және 
экологиялық таза тағамдарға қатысты.  2018 
жылдың 10 қаңтарындағы Елбасы Қазақстан 
халқына Жолдауында  «Ақылды техноло-
гиялар» – агроөнеркәсіп кешенін қарқынды 
дамыту мүмкіндігі екендігін атады.

"Агрофирма Құрма" ЖШС осы бағытта, 
алдыңғы қатарлы АҚШ, Германия, Италия 
дамыған елдер сияқты тәжірибесін  қолдана 
отырып заманауи озық технологиялар мен 
инвестициялық жобалармен белсенді жұмыстар атқаруда.

2009 жылдан бастап жалпы сомасы 665,0 млн. теңге құрайтын қайта жаңғырту мен 14 құс 
қора жөндеуден өтті. Осыған орай 2017 жылы жұмыртқа өнімі 253,7 млн.дана құрады, 2009 
жылмен салыстырғанда 2,5 есе өсті. 2016 жылы жұмыртқаларды тасымалдауға арналған 
таспалы конвейердің және сұрыптау желісі және жұмыртқа орау қондырғылары орнатылды. 
Автоматтандыру өндірістік процессі айтарлықтай еңбек өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді, 
өндірістік шығындарды  азайтады, сондай-ақ өнім сапасын жақсартады. 2018 жылы жалпы со-
масы 230,0 млн. теңге құрайтын қайта жаңғырту мен 2 құс қора жөндеуден өткізуді жоспарлауда.

Елбасының алға қойған міндеттер орындай отырып, заманауи техниканы қолдану үшін 
барлық күш-жiгер салу қажет.

А.Санаубаров «Абай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ басшысы

К СВЕДЕНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
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ЕСКЕ АЛУ
Ардақты ана, аяулы әже, адал жар, бар ғұмырын ұрпақ тәрбиелеуге арнаған ұлағатты 

ұстаз Макенова Роза Бекетовнаның дүниеден озғанына 1 жыл  болды. Амал қанша? Аз 
ғана ғұмырында бар көрген-білгенін, оқыған-тоқығанын шәкірттеріне жеткізіп, тер төге білді. 
Бар ынтасы, арман-аңсары туған еліне, жеріне қызмет ету болып еді. Ата-баба жолын берік 
ұстанған қазақи имандылығы жоғары, мейірімді, жақсылық жасауға жаны құмар, өмірге 
құштар адам еді. Адамгершілікті, сыйластықты, татулықты бағалай білген адал жан еді. 
Әттең, өмірдің қызығы мен қиыншылығын бірге көріп жүргенде сол өмірдің тым қысқа екенін  
байқамаппыз.Үлкенді құрметтей алатын, кішіге ізет білдіруден жалықпайтын ашық-жарқын 
мінезді жанның бұл дүниеден көрері  көп болмады.

Көңілге медеу, соңында  өшпейтін ізі қалды, орнын 
жоқтатпайтын ұрпағы қалды. Өзі көрмеген бұл дүниенің 
бар қызығын Алла ұрпақтарының көруіне нәсіп етсін. 
Марқұмның жатқан жері жәннаттың төрі болсын, жаны 
бейіш нұрына шалқысын дейік... 

Ілмедің болар жайды қаперіңе,
Не ойлар мазалады өтеріңде.
Жанұя артта қалды дедің бе екен,
Ұжымға соғып едің кетерінде.

Сонда біз білмедік қой қоштасуға,
Жазбапты тағдыр енді бас қосуға.
Қол бұлғап кете бардың, қайран тағдыр,
Алланың жазған күні арқасында.

Ақ көңіл жан едің сен жоқ кектілік,
Ана болып балаларды ержеттіріп.
Жүргенде қызық көрмей өтті-ау дәурен,
Жатсың ба жер бесікте тербетіліп.

 Еске алушылар: Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназиясы ұжымы

«Қызыл гүлге  бір қуанып, 
Сары гүлге бір қуанып, 
Өмір өтті-ау зырғып ағып, 

зырғып ағып...» деп айта-
тын Мейрамбектің осы өлең 
жолдары Роза Бекетқызына 
арналғандай. 

Н еб ә р і  5 5  ж ы л  ө м і р 
сүрген ұлағатты ұстаз ту-
ралы сағынышқа толы үзік 
мақаламды жазғым келді.

Роза Петропавлдың тума-
сы. Әке-шешелері өз еліне, ор-
тасына сыйлы жандар болған. 
Әкесі сауда қызметкері, анасы 
өмірге 9 ұл-қыз әкелген белгілі 
ұстаз.

1997 жылы қазақ мектебі 
енді-енді аяғынан тұрып, ойы 
мен бойын жоғары көтеріп 
келе жатқанда, Роза Бекетқызы 
тарих пәнінің мұғалімі болып қабылданды. 
«Адамды жақынырақ танып білу үшін, оны-
мен жақын қарым-қатынаста болуың керек» 
деп бір шығыс данасы айтқандай, Роза 
Бекетқызымен жұмыс барысында араласа 
келе, жақсылығы мен шарапаты, ғибраты 
мен парасатын ізгілікке жалғаған жан екенін 
білдім. Табиғатында байсалды да байыпты, 
педагогикалық шеберлігі қалыптасқан Роза 
Бекетқызы – шәкірттерінің аяулы ұстазы, 
педагогикалық ұжымда сенімді әріптес, 
ұстанымы берік тәлімгер болды. 

Ал бауырмалдығы мен көпшілдігін 
дос-жарасы мен ағайын-туыстары мақтан 
тұтады.

30 жылға жуық жас ұрпақты адамгершілік 
пен еңбексүйгіштікке тәрбиелеген білікті 
ұстаз еңбегінің жемісін көре алды. Ұстаздың 
алдынан тәлім алған шәкірттері аудандық, 
облыстық, республикалық олимпиадаларда 
жоғарғы орындарды иеленді. 

Ерең еңбегіне сай Роза Бекетқызы 
Қазақстан Республикасының Б іл ім 
Министрлігінің грамотасымен марапатта-
лып, республикалық, халықаралық жоба-
лардан жүлделі орындарға ие болды.

Дүние – көшкен керуен... 
Өмір мен өлім арпаласып, ақырғы 55 

жасында Роза Бекетқызы фәниден 2017 
жылдың 6 наурызында бақиға өтіп кетті. 

Сіз біздің жүрегіміздесіз, асыл ана!
Артында жары Жасұлан, 
қос ұлдары Нұржан мен 
Ержан қалды. 

Балалары анасының 
денсаулығына ерекше 
көңіл бөлді. Сонау Ко-
рей еліне дәрігерлердің 
ұйғарымы бойынша ота 
жасатуға апару керек 
болды.  Балалардың 
класстастары, курстаста-
ры, жұмыс барысындағы 
қ ы з м ет к е рл е р і ,  № 5 
қазақ мектебінің ұжымы, 
оқушылары қолдарынан 
келген көмекті аямады.  
Туыстарының көмегі өз 
алдына бір төбе ғой. 
Ағасы Қабидолла мен 
жеңгесі Жұмагүл күндіз-
түні  қасында болып, 

елдегі апа-жеңгелері жанынан табылды. 
Бірақ-бірақ ауру меңдеп кетті, бетін бері 
қаратпады.

Жасұлан жан жарынан айрылып, 
жалғызсырап қалды. Келіні Нұржамалмен 
сұхбаттасқанда, маған төмендегі өкінішін, 
сағынышын мына сөздермен жеткізді: «Анам-
дай болып кеткен енем, мені өте жақсы 
көріп, ақыл-кеңесін үнемі айтып отырушы 
еді. Нұржамал, менің көретін жарығым аз 
қалғандай, бәрін саған тапсырдым. Атаңа 
ерекше көңіл бөл, ең қиыны соған болады. 
Қос ұлым-қос қанатым еді, ал сен үйімізге 
келген шамшырақсың. Қайтейін, Нұрайымның 
алғашқы тәй-тәй басқанын, әжем-ау деген 
сөзін ести, көре алмай өтіп барамын деп 
еді. Есіме түссе, көзімнің жасын тыя алар 
емеспін. Нұрайым әжесінен аумайды. Мінез-
құлқы, іс-әрекеті керемет ұқсайды. Енемнің 
орнын жоқтатпауға тырысып, бағамын». 
Міне, кезінде оқушысы болған, артынан келіні 
болып, үйге имене кіріп, шамшырақ болып 
отырған Нұржамалдың пікірі осындай.

Арамыздан кеткеніне де 1 жыл бо-
лып қалды. Жаның жәннатта болып, о 
дүниеде иманды бол. Сен біздің әрқашан да 
жүрегіміздесің.

Сағынышпен еске алушы, Роза 
Кәкімқызы

Астана қаласы.

Мобильное приложение 
медицинских сервисов DamuMed, 

стартовало в Казахстане
В Казахстане стартовал новый инновационный 

проект – мобильное приложение электронных меди-
цинских сервисов DamuMed, разработанное Центром 
Информационных Технологий «ДАМУ».

С помощью мобильного приложения DamuMed 
пользователи могут записаться на прием или вызвать 
врача на дом, посмотреть выписанные рецепты и 
результаты лабораторных исследований, скачивать 
больничные листы. Функция «Тревожная кнопка» 
позволяет родителям детей до 5 лет, беременным 
и пациентам по отдельным группам диспансерного 
наблюдения экстренно, в один клик, вызывать врача 
на дом.

В настоящее время приложение полностью 
покрывает все медицинские организации Караган-
динской области, которые обслуживают население 
в рамках государственного заказа, независимо от 
формы собственности.

Доступ к DamuMed есть у пациентов, прикре-
пленных к  поликлиникам в 12 регионах страны. И 
этот перечень постоянно пополняется.

DamuMed доступно для пользователей опера-
ционных систем Apple и Android.

Главное преимущество DamuMed – экономия 
времени врачей и пациентов. Приложение ускоря-
ет процесс обращений и получения результатов, 
предоставляет пациентам необходимую медицин-
скую информацию в доступном виде, улучшает 
коммуникации между врачом и пациентом, помогает 
пациенту правильно выполнять назначения, а также 
напоминает ему о необходимых мероприятиях, ка-
сающихся его здоровья.

Внедрение DamuMed позволит значительно 
уменьшить, а в перспективе ликвидировать очереди 
в медицинских учреждениях.

Как отметил руководитель управления здравоох-
ранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев, 

информационные системы в медицине позволяют 
освободить врача от рутинной монотонной работы, а, 
значит, он может уделять пациенту больше времени. 
Такой подход значительно повышает качество и эф-
фективность оказания медицинских услуг.

– Уже 3 года электронные услуги жителям на-
шей области были доступны через сайт пациента 
и терминалы самозаписи, установленные в поли-
клиниках. За это время  пациенты записались на 
прием онлайн, через терминал, сделаны  вызова 
на дом. Поэтому для наших жителей такой формат 
общения с поликлиниками привычен и уже плотно 
вошел в их жизнь. Мы видим, что информационные 
технологии позволяют нам повысить эффективность 
работы здравоохранения нашего региона, повысить 
качество медицинской помощи. В рамках программы 
цифровизации Казахстана здравоохранение нашей 
области ставит перед собой задачу с начала 2018 
года полностью перейти на безбумажную медицину, 
– говорит Е.Нурлыбаев.

Разработчики DamuMed постоянно совершен-
ствуют приложение и в ближайших планах рас-
ширение линейки мобильных медицинских услуг, 
востребованных населением. Это – электронный 
паспорт здоровья, оповещения пациента о назначен-
ных приемах в поликлиниках для прохождения дис-
пансеризации или профилактических мероприятий, 
справочная информация по профилактике заболе-
ваний и их осложнений в общем и индивидуально 
для каждого пациента, медицинский архив, дневник 
наблюдения, умный рецепт (уведомления о приеме 
лекарства, фиксирование самочувствия, поиск ле-
карств в аптеках по расположению и времени работы 
аптек), расширение функционала «Тревожная кноп-
ка» при взаимодействие с системами скорой помощи.

Администрация КГП «Центральная больни-
ца г. Абая»

Соңғы кезде, бұқаралық ақпараттарда, 
оның ішінде газеттер мен жарнамалық бу-
клеттерде, биологиялық белсенді қоспаларға 
қатысты жалған  жарнаманың жариялануы 
жиі кездеседі.Кей жағдайларда олардың 
қасиеттері мен қолдану нәтижесіне қатысты 
жалған ақпарат тұтынушыны жаңылыстырады. 
Алғашқы кезекте биологиялық белсенді 
қоспаның не екенін түсіну керек. Бұл 
тұрғыда Заң бізге нақты анықтама береді. 
Кеден одағының «Тағам қауіпсіздігі туралы» 
техникалық регламентіне сәйкес (КО ТР 
021/2011), биологиялық қоспалар табиғи 
биологиялық белсенді заттарға ұқсас, сондай-
ақ азық-түлікпен немесе тағаммен бірге 
пайдалануға арналған өнімдер пробиотикалық 
микроорганизмдер ретінде анықталады. Бір 
сөзбен айтқанда, ББҚ адамның тамақтануын 
оңтайландыруға арналған және азық-түліктің 
немесе диеталық тамақтанудың  жалғыз көзі 
ғана емес. Ең бастысы, ББҚ сатып алу кезінде 
тұтынушыларолардың  дәрілік зат емес және 
емдік қасиеттері жоқ екендігі жөнінде білуі 
керек. 

Тұтынушы тамаққа арналған ББҚ жар-
нама арқылы сатып алғанда келесі міндетті 
ақпаратқа: сауда атауына;  құрамына кіретін 
белсенді  құрамдауыштар туралы мәліметтер;  
қолдануға берілетін негізгі ұсынымдар; 
қолдану тәсілі мен дозасына; негізгі жанама 
әсерлеріне;  негізгі қарсы көрсетілімдерге; 

Биологиялық белсенді қоспа - дәрі-дәрмек пе 
әлде өнімге қоспа ма?

балаларға, жүкті әйелдерге қатысты, сондай-
ақ емізу кезеңіндегі айрықша нұсқауларға;сату 
шарттарына; көрнекі және пайдалануға 
түсінікті нұсқаулыққа; өндірушінің атауына, 
мекенжайына және Қазақстан Республика-
сында наразылықтарды қабылдауға өндіруші 
уәкілеттік берген тұлғаның атына; мемлекеттік 
тіркеу туралы куәліктің нөміріне, берілген 
күніне назар аударулары қажет.

Диеталық қоспаларды жарнамалау-
да ғалымдардың, денсаулық сақтау са-
ласы мамандарының және мемлекеттік  
органдардың қызметкерлерінің ұсыныстарына 
сілтемелер болмауы тиіс. Егер де сіз 
қоспалардың жерасты жолдарында, күдікті 
баршаға қолжетімді орындарда сатылып 
жатқандығын  немесе сізге бір таблеткамен 
барлық ауруларды емдеу туралы ұсыныс жа-
салса – көп жағдайларда бұл алдау.

Өндірушін і  мұқият  таңдаңыз.  Б ір 
күндіктерге сенудің қажеті жоқ. Жақсы ком-
паниялар нарықта өте көп жыл болуы шарт. 
Еуразиялық экономикалық комиссияның www.
eurasiancommission.org.  ресми сайтында 
мемлекеттік тіркелуі туралы куәлікті міндетті 
түрде тексеру қажет.

Диеталық қоспаларды таңдағанда өзі 
денсаулығыңызға ұқыпты қарап және негізгі 
нұсқаулықтарды орындаңыз!

АБАЙ  АУДАНДЫҚ   ҚОҒАМДЫҚ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ

ЗДОРОВЬЕ

МАМАН КЕҢЕСІ

Вирусный гепатитом А- это 
острое инфекционное заболе-
вание,  протекающее с пре-
имущественным поражением 
печени. Возбудитель гепатита 
– вирус, который относится к 
кишечной группе вирусов. Он 
устойчив во внешней среде. 
При температуре +40° сохра-
няется в течение нескольких 
месяцев, при кипячении вирус 
погибает через 45 минут.

Источником инфекции яв-
ляется больной человек. От 
больного вирус выделяется в 
основном с испражнениями. 
Как же происходит заражение? 
В организм человека вирус за-
носится грязными руками или 
при употреблении продуктов, 
овощей, фруктов. Заражение 
может произойти при купании в 
водоемах, загрязненных хозяйственно-фекальными 
стоками.

После попадания вируса в организм здорового 
человека проходит скрытый, так называемый инку-
бационный период, который при гепатите  А длится 
от 14 до 35 дней. Затем начинается проявление 
болезни: повышается температура тела, появляется 
головная боль, снижается аппетит, наблюдается вя-
лость, тошнота, рвота. У большинства заболевших  
отмечаются  катаральные явления, покраснение 
зева. Моча темнеет, приобретает цвет пива, фекалии 
же, наоборот, светлеют.

Гепатит А  может протекать в желтушной форме, 
т. е. с проявлением желтушного окрашивания сли-
зистых глаз, кожных покровов. Но могут быть, чаще 
у детей, и безжелтушные  формы. При той и другой 
форме заболевания, прежде всего, поражается пе-
чень, что проявляется ощущением тяжести в правом 
подреберье, увеличением размеров печени.

Вирус гепатита  А  начинает выделяться с ис-
пражнениями больного значительно раньше, чем 
появляется желтуха, то есть в  преджелтушном пе-
риоде. Именно в этом периоде болезни заболевшие 
являются наиболее опасными для окружающих в 
смысле заражения их. С появлением желтушного 
периода окрашивания склер, кожных покровов  
выделение вируса резко уменьшается. Еще более 

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНОГО 
ГЕПАТИТА А

опасны больные безжелтушной 
формой гепатита, так как у них 
отсутствует основной диффе-
ренциальный признак гепатита 
– желтуха, но выделение вируса 
продолжается. Нужно знать и 
помнить, что больной любой 
формой гепатита А является 
источником заражения для 
окружающих.

После перенесенного за-
болевания остается стойкий, 
пожизненный иммунитет. По-
скольку вирусный гепатит А за-
разен, следует соблюдать меры 
безопасности при обращении с 
больным. Микробы передаются 
с посудой, остаются на других 
предметах, дверных ручках, 
санузле и т. д. Больному надо 
мыть руки после посещения туа-
лета. Ему необходимо выделить 

отдельную посуду, а остальные кухонные предметы 
прокипятить или обработать дезинфицирующими 
средствами.

Меры профилактики гепатита А  просты и до-
ступны каждому:

- Строгое выполнение правил личной гигиены. 
Мыть руки перед едой, после посещения туалета, 
при возвращении с работы, прогулки и т. п.

- Овощи, ягоды, фрукты, зелень мыть под 
сильной струей водопроводной воды, ополаскивать 
кипяченой водой.

- Употреблять для питья только кипяченую воду.
- Не купаться в водоемах.
Содержать в чистоте помещения, где находятся 

люди: дома, на работе, объектах общественного 
питания, торговли, коммунальных, промышленных 
помещений.

На сегодняшний день самым эффективным ме-
тодом профилактики вирусного гепатита А является 
вакцинация.

Для проведения  прививок используется высоко-
эффективная и безопасная вакцина. Вакцина вводит-
ся двукратно и формирует защиту от заболевания  
на срок до 20 лет.

Е.Пивень Врач эпидемиолог  ЦРБ Абайско-
го района п.Топар            

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

КГП «Жігер-су» сообщает, что на основании приказа №35-ОД  от 
23.02.2018 г. Республиканского Государсвенного Учреждения «Департамента 
Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции 
и прав потребителей Министерства Национальной Экономики Республики 
Казахстан по Карагандинской области» утвержден  с введением в действие 
с 19 марта 2018 г. тариф и тарифная смета на услуги по подаче воды по 
распределительным сетям с. Дубовка Абайского района в размере – 48,38 
тенге за м3 без НДС.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ Г.АБАЙ!
ТОО « Абайлық жылу жүйелері» доводит до вашего сведения, что в 

связи с приостановкой подачи услуг оператором Kcell начисления за 
февраль 2018 года будут производиться по норме потребления тепловой 
энергии на 1м2. 

После смерти Клубовой Анны Александровны, умершей 10 октября 2009 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Беликова Алексея Егоровича, умершего 14.09.2017 года, заинтересованным 
лицам необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 26 «А», тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

Утерянный аттестат о среднем образовании выд. Абайской вечерней школой на имя Чер-
нявского Александра Юрьевича (03.12.1980г.р.).
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Ә р  м е к е м е -
де  к ір іс-шығыс 
құжаттары болады, 
сол құжаттардың 
дұрыс сарапталуы   
кеңсе қызметшісінің 
басты міндеті. Сол 
міндеттерді артқа 
ондаған жылдар 
тастап, атқарып 
отырған  ол – Абай 
ауданының Ішк і 
істер басқармасы 
к е ң с е с і н і ң  б а с 
м а м а н ы  И с м а -
г и л о в а  Л а р и с а 
Махметқызы.  

Б ү г і н д е  б ұ л 
қ ы з м е т ш і н і ң 
қ о л ы м е н  А б а й 
а у д а н ы н ы ң 
І ш к і  і с т е р 
басқармасында сан 
мыңдаған хат алы-
нып, сан мыңдаған 
хат жөнелтілгені анық. Кез келген құжатты 
жаңылмастан діттеген орнына  жеткізіліп, әрі 
қарай орындалып жатқанын да басып айта 
аламыз.  

Өмір - үлкен мектеп. Осы мектептен 
үйренген-білгенін жанында қызметтес 
жастарға да үйретуден жалықпаған Лариса 
Махметқызы Абай ауданының тумасы, әрі 
тұрақты тұрғыны. Он жылдық мектептен  соң 
оқуға түсіп, оны тамамдағаннан кейін Ресей 
елінде жұмыс жасаған. Бірақ 1994 жылы  туған 
жер – алтын бесігім деп, ол жақта қалмастан 
туған еліне жанұясымен  оралған.  Содан 
кейін  күйбең тіршіліктің қамымен  1999-2000  
жылдардан бастап,  Абай ауданының Ішкі істер 
басқармасында қылмыстық-орындау тобы 
инспекторы  қызметін атқарып, 2000 жылдың 
мамыр айынан бастап  қазіргі таңда кеңсенің 
бас маманы жұмысын жүргізуде.  

-  О л  к е з д е р і 
бұның бәрі оңай ша-
руа еместін. Күні-түні 
хат алу, хат жіберу  
қолмен жөнелтілетін. 
Б і т п е й т і н  т і р к е у 
жұмысы, тіпті, дема-
лыс күндері де осында 
түнімен отырып құжат 
жолдайтынмын. Бірақ 
жұмысым өзіме қатты 
ұнағаны соншалық, 
тіпті үш жыл бойы 
кезекті еңбек демалы-
сына шықпай жұмыс 
і с т е ге н  к езд е р і м 
болғанын айта ала-
мын. 1998 жылдары 
Төлеген Әукенұлы 
Оспанов басшы еді 
және Бишаев Совет 
Төлеханұлы тергеу 
бөлімінің бастығы, 
кадр жұмысы тобынан 
инспекторы  Алагузова 

Сәуле Стаханқызы  міне осы білімді кісілердің 
арқасында, әрі сол кісілердің үйретуімен ішкі 
істер жұмысының қыр- сырын меңгердім. 
Әрине заман сонымен тоқтап қалған жоқ. Қазір 
жаңа технологияның дамыған заманы,  әрі 
хаттардың үлгісі де өзгерісте, сонымен қазіргі 
уақытта да оқудамыз,- деп жауап берді.     

Құқық қызметіне адал қызмет атқарып 
келе жатқан, жанұяда  балаларының анасы 
және немерелерінің әжесі, жолдасының 
тірегі,  салмақты да сымбатты Лариса ханым 
өз қызметіне өте адал,  кез келген құжатқа 
аса жауапкершілікпен қарайтыны айтпай-ақ  
көрініп тұрады.

Сізге ұзақ ғұмыр тілейміз!    
Ұлжан Бөрібаева

Абай ауданының ІІБ  МТАТ 
 жетекші маманы

Арнайы есеп-
ке алу бөлімінің 
қ ы м - қ у ы т 
жұмысы басқа 
б ө л і м д е р д е н 
а ртық  болма -
с а  к е м  е м е с . 
Айлық, тоқсандық 
ж ә н е  ж ы л д ы қ 
ж о с п а р л а р ғ а 
с ү й е н е  о т ы -
рып,  жазасын 
ө т е у ш і л е р д і 
құжаттандыру, 
есебін жүргізу, 
сонымен бірге 
олардың меке-
м е д е  ұ с т а л у 
заңдылығы мен 
негізділігін сарап-
тау,  уақытылы 
б о с т а н д ы қ қ а 
ш ы ғ у ы н 
қ а д а ғ а л а у 
жұмыстары шаш 
етектен болса да, біздің мекеменің арнайы 
есепке алу бөлімінің инспекторы Супьянова 
Шолпан Қанатқызының бұл салада еткен 
еңбегінен мін табу мүмкін емес. Бойына 
біткен сергектік пен алғырлық қасиеттері мен 
қызметіне деген жоғары жауапкершілігі Шол-
пан Қанатқызын бүгінгі күні әріптестерінің сый-
құрметіне бөлеп отыр. Жоғары тұрған және 
басқа мүдделі органдарға беретін есептері 
тап-тұйнақтай. Бөлімінің құзыреті шегінде 
жазасын өтеушілердің өтініш-шағымдарын, 
азаматтардың хаттарын қарау, тиісті толық жа-
уабын беру, жазасын өтеушілерге мемлекетіміз 
көрсетіп отырған ізгілік шараларын іске 
асыру жұмыстарын да мекемеде ешкімнің 
көзіне аса түсе бермейтін осы бір қазақтың 
қарапайым қызы жолға қойып  отыр. 2010 
жылғы Қарағанды қаласының маңызды білім 
беретін «Болашақ» университетінің түлегі 
еңбек жолын АК-159/5 мекемесі кадр бөлімінің 
инспекторлығынан бастап, қазіргі уақытта 
арнайы есепке алу бөлімінің инспекторы 
міндетін жауапкершілікпен атқарып, бүгінгі күні 
мекеменің белді бір қызметкеріне айналған.

- Әкем қазақ болғанымен, шешем орыс 
ұлтынан. Мен әкемнен халқымның кең 
мінезді қонақжайлығын, шешемнен орыс 
ұлтына тән ұқыптылықты үйрендім. Үйде тек 
қазақ тілінде сөйлесеміз. «Қазақ қазақпен 
қазақша сөйлессін» деген Елбасымыздың 
тапсырмасын орындап жүрген отбасылардың 
бірі – бізбіз. Өткенде теледидардан бір ұйғыр 
жігітінің қазақтың ұл-қыздарына қаратып: - ак-
центпен болса да, қазақша сөйлей беріңдер, 
біртіндеп үйреніп кетесіңдер, - деп ақыл 
айтып тұрғанын көргенімде ұялғанымды-ай, - 

ӨЗ ІСІНІҢ ШЕБЕРІ
дейді Шолпан 
Қ а н ат қ ы з ы . 
А р а л а с  от -
б а с ы н а н 
б о л с а  д а , 
қазақ тілінің 
қамын таза 
қазақтардан 
ә р і  о й -
л а п  т ұ р ғ а н 
әріптесімізге 
таң қалудан 
басқа шара-
мыз жоқ.

 - 
Қазақ тіліне 
е л і м і з д е г і 
ешқандай тілді 
қарсы қоюдың 
қажеті жоқ. Тек 
оның бәсекеге 
қабілеттілігін 
а р т т ы р у 
қажет. Мыса-
лы, ағылшын 

тілін оқып-үйренуге мемлекет тарапынан 
бір тиын да бөлінбейді. Бірақ бұл тілдің 
қажеттілігін білген жұрт оны бірнеше айдың 
ішінде үйреніп алады, - дейді тағы да ол. 
Сонымен бірге, Шолпан Қанатқызының қазақ 
халқының салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын, ұлы 
адамдарымыздың ғибратты нақыл сөздерінен 
кеңінен хабардар екенін де біз әріптестері 
жиі байқаймыз. Ғасырлар қойнауынан пісіп-
жетіліп, бүгінгі ұрпақ, бізге жетіп отырған 
халқымыздың ерлік, мәрттік, қайырымдылық, 
адамгершілік, жомарттық сынды асыл 
қасиеттеріне толы мақал-мәтелдерін де жатқа 
біледі. Алдыңғы жылдары мекеменің қазақ тілі 
кабинетін безендіру жұмысы кезінде. - Төріңде 
қазақтың домбырасы ілулі тұрса, дұшпаның 
да аяғын имене басады, - деген тәмсіл бар.  
Төрге қазақтың домбырасын іліп қойсақ 
қайтеді, сонда қазақ тілі кабинетіне кірген қазақ 
қызметкерінің өзге тілде ойлап, өзге тілде 
сөйлеуге дәті бармайтындай болады, - деп, 
ұсыныс та айтқаны бар. 

Осындай, Шолпан Қанатқызындай қыз-
жігіттеріміз көп болса, еліміздің ертеңіне, 
халқымыздың болашағына аса алаңдай бе-
руге де болмайтындай. Халқымыздың сұңқар 
ұлдары мен қыран қыздары аман болсын. 

Келешегіне еліміз үкілі үмітін жалғап 
отырған жастарымыздың бірі, қызметінде өз 
ісінің шебері атанып, бойында ұлттық намысы 
қайнаған әріптесіміз Шолпан Қанатқызына 
алдағы уақытта да толайым табыстар тілейміз.

З.Қрықбаева Қарағанды облысы 
бойынша ҚАЖД АК-159/5 мекемесінің 

мемлекеттік тіл маманы

ТОПЖАРҒАН ҰСТАЗДАР
« Е л і м і з д і ң 

ертеңі  бүг інг і  жас 
ұрпақтың қолында, 
ал  жас  ұрпақтың 
тағдыры ұстаздардың 
қолында» деп Елба-
сы айтқандай, шәкірт 
тәрбиесінде жанын са-
лып, отансүйгіштікке 
баулып, адамгершілік, 
м е й і р і м ,  і з г і л і к т і 
бойларына с ің ір іп 
жүрген ұстаздардың 
ұ с т а з д а р д ы ң 
қоғамдағы орнына дәл 
баға берген. Ауданы-
мызда осы абыройлы 
еңбегінің жемісін көріп 
жүрген мұғалімдер де 
баршылық. 

Б и ы л ғ ы  ж ы л ы 
«Егемен елімізд ің 
ү зд і к  ұстаздары» 
атты республикалық 
байқауға ауданымыз-
дан №14 мектеп – лицейінің қазақ тілі және әдебиет пәнінің ұстаздары ақтық сынға дейін 
сүрінбей жетіп, Шәрбат Ерханқызы Нұғұманова «Педагогика саласының үздігі» атты және 
Кәмшат Жақсылыққызы Танашева «Үздік педагог» атты төсбелгімен және дипломмен марапат-
талды. Абыройға бөленген ардақты мамандық иелері 3 жылда оқушымен және өздері жеткен 
жетістіктерін тапсырған. Айта кету керек, бұл байқауға республиканың барлық аймақтарынан 
676 педагог қатысып, арасынан жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар ең үздіктері іріктелініп алынған. 
Біздің ауданнан екі ұстаз қатысып, екеуі де жүлделі орынға ие болды. Осындай байқаулар 
ұстаздардың еңбек тәжірибесімен бөлісіп, шеберліктерін шыңдауға берері мол.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Қ а ш а н  д а 
даладай дархан 
м і н е з д е р і м е н 
төр інен қонағы 
арылмаған бұл от-
басы – тамырын 
тереңге жайып, 
өзге рулы елдер-
мен құдандалы 
шаңырақ ретінде 
өрістерін кеңейтіп 
отыр .  Немере-
ш ө б е р е н і ң 
қызығына тоймай, 
жанұя бақытына 
кенелуде.

Б і з д і ң 
м а қ а л а м ы зд ы ң 
бүгінгі кейіпкері – 
Сәрепті ауылының 
тұрғыны Ынгар  
Р а я .  Ж е т п і с т і 
желкелеген қария 
1948-інші жылдың 
желтоқсан айын-
да Моңғолияның 
Б а я н - ө л г е й 
а й м а ғ ы н д а 
д ү н и е г е  к е л -
ге н .  Ж а с та й ы -
нан еңбекке ерте араласып, буыны қатып, 
бұғанасы бекіген. Зейнетке шыққанға дейін 
аспазшы болып жұмыс істеген. 

-Отағасы екеуміз бірге қажымай, талмай  
еңбек еттік. Ол қырық жылдан астам жүрізуші 
болып жұмыс істеді. Мен аспазшы болдым. 
Көп балалы ана ретінде 45 жасымда зейнетке 
шықтым. Қазір «күміс алқа»  иегерімін. Биыл 
марқұм шалым тірі болса, отандасқанымызға 
50 жыл толады екен, - деп әже әңгімені әріден 
бастады. 

Сонау тоқсаныншы жылдардың басында 
жылдар бойы қатқан сеңнің шеті  сөгіліп, 
ағылған қалың көшпен бірге Рая апай мен 
отағасы да балаларын алып, жанұясымен 
бірге ата-бабаларының кіндік қаны тамған 
туған жерге бет түзейді. Алғашқыда Ақтөбе 
облысының Байғанин ауданына көшіп келеді. 
Ал 1994-інші жылы Абай ауданы Сәрепті ауы-
лына қоныс аударады. Содан бері тұңғыш ұлы 
Зарқұмар мен келіні Айманмен  бірге тату-тәтті  
тұрып келеді.  

Рая әженің отағасы Хинаят Хуанышпен 
отасқандарына биыл елу жыл толып отыр. Тек 
бір әттеген-айы, отағасы сексенге жақындап 
келіп, осыдан бірер жыл бұрын дүние салған 
екен.Туған жерден топырақ бұйырды деген 
осы шығар. 

«Біз әрқашан отбасымызбен мақтанамыз. 
Рая әже  бастаған әулеттің өзгелерге үлгі 
болар тұсы көп-ақ. Ол кісі кейінгі келіндерге 
үлгі боларлық үлкен өмір мектебі сынды, 
ақыл-кеңесін айтып, тура жолға салудан, 
тәрбиелеуден таймайды. Қазақы салт-
дәстүрлерді қатаң ұстануымен, ағайынды 
байланыстырып, туыстық қарым-қатынасқа 
да зор мән беретіндігімен сыйлы. Қашан 
да келіндері қия басып, ата-анасының ал-
дынан өткен емес. Немере-шөберелері де, 
жиендері  де әжелеріне баруға  асығып, «үлкен 

үйге» баруға сұранып 
тұрады. Рая әже -  
отбасы берекесінің 
алтын діңгегі» дейді 
ауылдастары. 

 « Қ ы з  ө с і р і п , 
ұ л  т ә р б и е л е п 
отырғандықтан, жат 
жұрттық боп жаралған 
қызды ұзатып, келін 
түсіріп, бүгінгі таңда 
а т а - ә ж е  а т а н ы п 
от ы р ғ а н  ба қ ы т т ы 
жандармыз. «Адам 
ұрпағымен көрікті» 
дейді. Сол рас. Бүгінгі 
жастардың кейбір 
к е л е ң с і з д і к т е р і н 
к ө р і п ,  т ә р б и е н і ң 
осалдығынан ба екен 
деген ойға қаламыз. 
Ш а ң ы р а ғ ы ң а  о ң 
а я ғ ы м е н  ат т а ғ а н 
келін – өзге емес, 
с е н і ң  ө м і р і ң н і ң 
жалғасы. Сондықтан 
да оған анасы ретінде 
құрметпен қарау, өз 
балаңдай мәпелеу 
– сенің қолыңда. Ер 

адам қашан да отбасының асыраушысы. 
Ол түздің адамы деп бекер айтылмаған. 
Ал, жанұядағы жарастықтың кілті – әйелдің 
қолында. Жаманды жасырып, жақсыны 
асыру – өз мерейің, отбасыңдағы келісімнің 
ұйытқысы» дейді қарт ана «ұлағатты 
отбасының ұстанымы қандай болуы керек?»  
деген сауалымызға.

Бұл күнде үлкен әулеттің ғана емес, 
тұтастай өздері қоныс тепкен мөлтек ауылдың 
да ақыл сұрар  ақ жаулықты анасы атанып 
отырған олар – ағайын-туыс тұрмақ, көрші-
қолаңның да балтыры сыздап, басы ауырса, 
қол ұшын созуға даяр тұрады. 

- Біз асарымызды асадық, жасарымызды 
жасадық. Ендігі тілеуім – елімнің амандығы. 
Бейбітшілік заман жасап отырған елбасымызға 
мың алғыс. Елдің ертеңі жастар сендерсіңдер. 
Елдің келешегі нық болу үшін жұдырықтай 
жұмыла біліңдер. Елдің елеулі, халықтың 
қалаулы азаматы болыңдар, - деп сөз соңында 
қария өзінің ақ тілегін жеткізді. 

Қарт ананың балаларының барлығы 
бүгінде білікті маман.  Тоғыз баласынан 
бірнеше немере мен шөбере сүйіп отырған 
аяулы да ардақты әженің шөпшек сүйсем 
деген асыл арманы бар.

Өмірдің ыстығы мен суығына қатар төзіп, 
қалай қиыншылықтан өткен бұл жандар – 
біздің қоғамның басты құндылығы. Өйткені, өз 
ісі мен ұстанымы арқылы өзгелерге үлгі болып 
отырған отбасылар – қашан да мемлекет 
байлығы, ел мерейі.

Ендеше, мерейімізді тасытар, қазақы 
қалыбымыздың абыройын асқақтатар осын-
дай ізгі жандарға ұзақ ғұмыр жазғай деген ізгі 
тілектеміз! Жасай беріңіз Рая әже! Мерекеңіз 
құтты болсын! 

Меруерт БАЛКЕЕВА

ЕҢБЕГІН АЯМАҒАН ҚЫЗМЕТШІ! Жапырағын жайған бәйтерек


