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ПОЛИТИКА

12 июня Абайский район с 
рабочим визитом посетили пер-
вый заместитель председателя 
областного филиала партии «Нұр 
Отан» К.Б.Оспанова и инспектор 
Департамента организационной 
и территориальной работы Цен-
трального аппарата партии Д.Е. 
Бижуманов. В поездке ее сопрово-
ждали аким района Б.К.Асанов и 
первый заместитель председателя 
районного филиала партии «Нұр 
Отан» Н.Р.Адашев.

Первым пунктом посещения 
стал мясоперерабатывающий 
комбинат «Волынка».  Директор 
предприятия Д.М.Сакенов проде-
монстрировал новое оборудова-
ние и ознакомил с дальнейшими 
производственными планами. На 
предприятии состоялась встреча 
К.Оспановой с трудовым коллекти-
вом колбасного цеха ТОО «Волынка», которая 
рассказала об инициативных проектах партии. 

Затем партийцам продемонстрировали 
два 9-тиэтажных дома, построен-
ных по государственной программе 
«Нұрлы жер», крытый плаватель-
ный бассейн г.Абай, Центр занято-
сти населения акимата Абайского 
района. 

В общественной приемной 
Абайского районного филиала пар-
тии «Нұр Отан» состоялся прием 
граждан по волнующим вопросам. 
Директора Централизованной би-
блиотечной системы Абайского рай-
она Наталью Филипенко интересо-
вал вопрос инициативного проекта 
партии, предполагающего передачу 
библиотек в доверительное управ-
ление и включение в функционал 
библиотек продажу современных 
книг. С воодушевлением библиоте-
кари восприняли идею создания в 
библиотеках коворкинг-центра, как 
особого инновационного, креатив-
ного библиотечного пространства 
для взаимодействия представите-
лей разных целевых групп. Кадиша 
Базарбаевна отметила, что библиотеки долж-
ны остаться культурно-просветительскими 
и творческими центрами, способствующими 
модернизации общественного сознания. 
Они должны стать современными центрами, 
где идет процесс освоения информации и 

ПАРТИЯ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

превращения ее в знания, т.е. организуется 
процесс интеллектуального взаимодействия. 
Прорабатывается вопрос развития библиотек 

в рамках государственно-част-
ного партнерства. 

Жительницу с.Есенгельды 
интересовал вопрос получения 
справки об эпизоотическом 
благополучии сельского округа, 
так как в селе зарегистрирова-
ны случаи бруцеллеза, такую 
справку о эпизоотическом бла-
гополучии сельского округа от-
дел ветеринарии не дает. Этот 
вопрос будет решен совместно 
с Фондом финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства.

В районном ДК прошла вне-
очередная XXV конференция 
Абайского районного филиала 

партии «Нұр Отан». В ней приняли участие 
депутаты областного и районного маслихатов, 

партийный актив, представители первичных 
партийных организаций, руководители учреж-
дений и организаций района, члены молодеж-
ного крыла «Жас Отан».

С докладом выступила первый заме-
ститель председателя областного филиа-

ла партии «Нұр Отан» 
К.Б.Оспанова. В своем 
выступлении  она подчер-
кнула: «Пять социальных 
инициатив Елбасы - еще 
один конкретный шаг в 
реализации Стратегии 
«Казахстан - 2050». Эти 
задачи актуальны и от-
вечают проблемным во-
просам общества». Она 
отметила, что в рамках 
их реализации в области 
строительные компании 
области готовы реализо-
вать 17 проектов по стро-
ительству 3700 квартир. И 

каждый год они готовы наращивать объемы 
строительства на 20%. Будет построено 4 но-
вых общежития для студентов вузов и коллед-
жей, реконструировано 4 общежития на 850 
мест. На микрокредитование впервые будет 
направлено 5,7 млрд. тенге. Удастся поддер-
жать около 1500 новых бизнес-проектов, то 
есть в два раза больше, чем в прошлом году. 

В своем докладе Кадиша Оспанова от-
метила, что 80 % газопровода пройдет по 
территории Карагандинской области. Гази-
фикация охватит 6 городов и 130 населенных 
пунктов.  В первую очередь это решает вопрос 
экологии и создает новые возможности для 
развития бизнеса.

«Роль партии в реализации всех этих 
инициатив огромна! В первую очередь, мы 
ответственны за проведение информационной 
и разъяснительной работы среди населения. 
Другая важная задача - это осуществление 
контроля за ходом реализации поставленных 
задач, претворение в жизнь инициативных 

проектов партии», - отметила Кадиша Оспа-
нова.

Подробно она рассказала об инициатив-
ных проектах партии, всего партия предложи-
ла 22 проекта. Сегодня партийцы приступили к 
реализации 10 новых проектов – это в прежде 
всего поддержка малого и среднего 
бизнеса, реализации программы 
«Цифровой Казахстан» и програм-
мы «Рухани Жаңғыру», процесс 
модернизации партии.  Инициатив-
ные проекты стали руководству к 
действиям. Областным филиалом 
партии заключены меморанду-
мы о взаимном сотрудничестве 
с  государственными органами, 
общественными объединениями, 
молодыми предпринимателями. 
Неделю назад мы открыли пер-
вые два  IT-класса в Караганде 
и Бухар-жырауском районе. До 
конца года планируется открытие 
еще 40 IT-классов. По подготовке 

айтиспециалистов созданы два 
специализированных учебных 
центра, которые приступили к 
подготовке айтиспециалистов по 
программе развитие продуктив-
ной занятости и массового пред-
принимательства. Что важно все 
они будут трудоустроены.

Идет работа по дуальному 
обучению. По проектам под-
держки и развития малого и 
среднего бизнеса планируется 
создание школьных комбинатов, 
которые решат злободневный 
проблему цены и качества пита-
ния в школьных столовых. 

Совместно с партнерами ре-
конструировано 20 спортивных 
школьных площадок для кругло-
годичныз занятий спортом. 

Интересен проект Гео ин-
формационный онлайн сервис 

бизнес,  цель проекта- обеспечение прозрач-
ности конкурса в регионах, будут открыты до-
ступы к информации о свободных земельных 
участках для коммерческих целей.

Единогласно участники конференции про-
голосовали за кандидатуру акима района Б.К. 
Асанова на должность председателя район-
ного филиала партии «Нұр Отан» и введение 
его в состав Политсовета и Бюро Политсовета 
Абайского районного филиала партии.

О новых задачах по модернизации партии 
и организации общественного контроля по 
реализации «Пяти социальных инициатив 
Президента РК» в рамках исполнения реше-
ний расширенного заседания Политического 
совета партии «Нұр Отан» от 1 июня 2018 
г. участникам конференции рассказал пер-
вый заместитель председателя районного 
филиала партии «Нұр Отан» Н.Р.Адашев. В 
прениях приняли участие председатель пер-
вичной партийной организации «Дом культуры 
с.о.Агрогородок», заместитель директора   
Абайского многопрофильного колледжа М.С. 
Жумадильдин и председатель молодежного 
крыла районного филиала партии «Нұр Отан» 
Н.С.Салауатов. Приятную миссию вручения 
партийных билетов новым членам партии 
предоставили Кадише Базарбаевне.

В п. Топар гости приняли участие в от-
крытии многофункционального корта на 
базе основной школы им.Б.Момышулы, 
построенного в этом году за средства район-
ного бюджета. В торжественной обстановке 
аким района Бауржан Конирбаевич подарил 
ребятам спортивные мячи и пожелал вести 
здоровый образ жизни.

Затем первого заместителя председате-
ля областного филиала партии «Нұр Отан» 
К.Б.Оспанову и инспектора Департамента 
организационной и территориальной работы 
Центрального аппарата партии Д.Е. Бижума-
нова пригласили в летнюю языковую школу 
пришкольного лагеря школы им.Б.Момышулы. 
Стоит отметить, что данные объекты реали-
зованы в рамках реализации новых «Ини-
циативных проектов партии». В завершение 
первый заместитель председателя областного 
филиала партии «Нұр Отан» К.Б.Оспанова 
ознакомилась с деятельностью ТОО «Топар-
ские теплицы».

К.Блялов
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В РАЙОННОМ АКИМАТЕ
РЕМОНТ НА КОНТРОЛЕ

14 июня аким района Б.К.Асанов встретился с представителями подрядной организации 
ТОО «Caspian Contraktors Trust» , которое проводит реконструкцию канализационных очистных 
сооружений, канализационных станций. На встречу пригласили представителей ТОО «Аста-

настройпроект» выполнивших авторский проект. На встрече обсудили проблемные вопросы 
и пути их решения. Главу района интересовал график работы, наличие специализированной 
техники на объекте. Аким района призвал представителей ТОО «Астанастройпроект» работать 
совместно с подрядчиками и устранить имеющиеся недочеты.

Соб.корр.

В этом году в Абайском районе для 
жителей села открылись три многофункци-
ональных спортивных корта, введен в экс-
плуатацию крытый плавательный бассейн, 
начато строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса  в городе Абай. 

Запланировано строительство еще двух 
спортивных сооружений за счет спонсоров. 
Главы крестьянских хозяйств в селах Коксу 
и Жартас намерены сделать подарок для 
односельчан в виде физкультурно-оздоро-
вительного комплекса и фитнесс- зала, а 
предприниматель из села Сарепта обещал 
оборудовать спортивный зал для занятий 
боксом. Об этом на встрече со спортивной 
общественностью района сообщил аким 
Абайского района Бауржан Асанов.    

Мероприятие прошло в здании нового 
крытого плавательного бассейна города 
Абай. Здесь, в просторном и светлом фойе, 
собрались ветераны спорта, тренеры, титу-
лованные чемпионы и молодые, подающие 
надежды, спортсмены.

Абай – город, прославленный на весь 
мир своими боксерами. Основателем 
Абайской школы бокса является Андрей 
Богданович Райш, который воспитал це-
лую плеяду боксеров с мировым именем 
и сегодня продолжает делиться секретами 
успеха с молодым поколением. Андрей 
Богданович высказал слова благодарно-
сти акиму района за развитие спортивной 
инфраструктуры и поддержку спортсменов, 
пожелал присутствующим новых спортив-
ных побед. Продолжают традицию побе-
дителей и прославляют Казахстан своими 
успехами наши молодые боксеры Аблайхан 
Жусупов и Дмитрий Зиско.

Слова благодарности адресовали ве-
терану спорта Борису Ким, заслуженному 
тренеру РК по боксу Мансуру Гайнуллину, 
тренеру-преподавателю Иса Орал, кан-

СПОРТ

СПОРТИВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
дидату в мастера спорта РК по хоккею 
Евгению Яковенко, тренеру-преподавателю 
высшей категории по летнему и зимнему 
Президентскому многоборьям Александру 
Овсову, тренеру-преподавателю Толегену 
Агибаеву, играющему тренеру по хоккею 

Станиславу Тарасову и молодым спор-
тсменам.

Принимаемые меры по развитию спор-
та в районе вдохновляют спортсменов на 
победы. В зимней областной спартакиаде 
сборная команда Абайского района в 
очередной раз завоевала золото. Особым 
достижением стала победа абайской 
команды в областной спартакиаде среди 
спортсменов-инвалидов под руководством 
Ермека Касенова. В областном турнире 
«Сарыарқа Барысы» абайский спортсмен 
Ерсин Мухаметжанов  одержал уверенную 
победу и получил путевку на участие в 
республиканском соревновании, которое 
пройдет 1 июля в г.Астане.

Встреча прошла в теплой и друже-
ственной обстановке, спортсмены смогли 
высказать свои предложения и пожелания.

- Завоеванные победы – это результат 
труда и усиленных тренировок. Мастерство 
тренеров, сопряженное с упорством моло-
дых спортсменов, обязательно приведут к 
заслуженному успеху. Желаю вам, дорогие 
спортсмены, дальнейших успехов на спор-
тивных помостах. Выражаю уверенность, 
что мы еще не раз услышим ваши имена и 
испытаем чувство гордости, - сказал Баур-
жан Конирбаевич.

Глава района высказал уверенность в 
том, что наша сборная одержит победу и в 
предстоящей летней областной спартаки-
аде. Завершилась встреча приятной цере-
монией – всем тренерам вручили денежные 
подарки, спортсменам – радио телефоны.

Кайрат БЛЯЛОВ

13 июня 2018 года в конференц-зале партии «Нұр Отан» состоялась встреча с предста-
вителями Общественного фонда «Информационно-ресурсный центр» из г.Алматы, которые 
реализуют  государственный социальный заказ Министерства по делам религии и граждан-
ского общества Республики Казахстан по проекту «Проведение комплекса мероприятий, на-
правленных на расширение участия НПО в развитии системы общественного мониторинга». 

В семинаре приняли участие члены Общественного совета Абайского района, аким пос.
Топар Муслимова К.О., главный специалист акимата г.Абай Сагимбекова Б, члены собраний 
местного сообщества г.Абай и пос.Топар Баженов Ю.К. и Кеслер Е.В., член ОО «Славянский 
культурный центр «Русалица» Лепетухина Л.И. и др.

Директор ОФ «Информационно-ресурсный центр» Кобеева Алтынай Орманкалиевна пред-
ставила содержательную программу по вопросам повышения эффективности деятельности 
общественных советов, собраний местных сообществ, НПО, рассказала об опыте работы 
Общественного совета г.Алматы. Большой интерес вызвал обзор международных практик 
деятельности общественных советов и путей совершенствования взаимодействия органов 
власти и гражданских институтов в нашей стране. В диалоге обсуждали критерии и условия 
оценки эффективности деятельности общественных советов.

Все участники отметили актуальность темы, профессионализм организаторов, полезность 
семинара.

Н.Филипенко
председатель Общественного совета Абайского района

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Взаимодействие общества и власти: 
на пути к эффективному партнерству

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Бейсенбі күні аудандық әкімдікте ау-
дан әкімі Б.Асановтың  төрағалығымен 
Діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі 
кеңестің кезекті отырысы өткізілді.

Кеңеске діни бірлестіктердің, мемлекеттік 
органдар мен үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері, сонымен қатар дінтанушы, жергілікті 
полиция қатысты.

Оқушыларды зайырлы мемлек ет 
құндылықтарына баулу жұмыстары ту-
ралы аудандық білім бөлімінің басшысы 
Б.Көрпешова баяндама жасады. Мектеп 
оқушыларының дін туралы факультативтік 
сабақтары өтіп,әрдайым мамандармен 
түсіндіру жұмыстары өткізіліп тұралы. Тек қана 
оқушылар ғана емес, сонымен қатар ата – ана-
ларымен де сұхбат жүргізіледі. Бүгінгі таңда 
аудан бойына 11 оқушы мектепке байлам 
тағып келеді екен. Аудан басшысы белгіленген 
тәртіпке және қабылданған заңға байланысты 
мектеп формасымен жүру керектігін жеткізді. 
Осы орайда, ата – аналарымен түсіндіру 
жұмыстарын жасауды тапсырды. 

Күн тәртібіндегі еенші мәселе балаларына 
екпе жасаудан үзілді – кесілді бас тартқан 
ана – аналармен жұмыс жөнінде Абай 
ауданының орталық аудандық ауруханасы 
директорының орынбасары З.Сәрсекеева 
және абай қаласының орталық аурухана 
директорының орынбасары А.Русакова 
ақпарат берді. 

Дәрігерлердің айтуынша, вакцина био-
препарат болған соң, егуден кейін асқыну 
(баланың дене қызуының жоғарылауы, 
жергілікті ісінулер, аллергиялық реакциялар, 
сирек энцефалиттер) болуы мүмкін. Осындай 
жағдайға байланысты бір – екі мысалдарды 
ақпарат құралдары арқылы көріп – естігендер 
баршылық екен. Бұдан соң халықтың екпеге 
қарсылығы үдеді. Алайда мамандар кез 
келген вакцинациядан кейін баланың ағзасы 
оған өтпелі реакциямен жауап қайтаратынын 
түсіндіруден жалыққан емес. Себебі бұл 
мерзім ішінде ағзаны инфекциядан қорғайтын 

Діни бірлестіктермен байланыс 
жөніндегі кеңес

күш жинақталуы керек. Бөгде зат енген дене-
де міндетті түрде әртүрлі реакциялар орын 
алатыны анық. Бірақ, мұндай реакциялардың 
зардаптары инфекциялардың зиянымен 

салыстырғанда түк емес дейді. Жұқпаға қарсы 
егілмеген адам сол жұқпалардың қайнар көзі 
болып саналады, яғни инфекцияны таратушы. 
Ал егілген адам тіпті ауырып қалған жағдайда 
да ауруы өте жеңіл түрде өтеді. Десе де 
дәрігерлердің ескертуі мен жіті түсіндіруіне 
қарамастан, екпеден бас тартатын ата – ана-
лар саны азаяр емес. Ағымдағы жылы аудан 
бойынша 14 бала, қала бойынша одан да көп. 
Олар өздернің әрекеттерін ішкі сенімдері мен 
діни сенімдеріне жатқызады. 

Бауыржан Қоңырбайұлы бұл жөнінде 
тереңірек және сапалы жұмыс жүргізу 
керектігін, егерде түсіндіру жұмыстары 
нәтижелі болмаса, басқалай бақылау 
керектігін жеткізді. 

Бұдан кейін Мичурин ауылдық округінің 
әкімі Б.Сәрсенбаев ауылдық округте діни 
саласының қалай жасалынып жатқандығы 
жөнінде мәлімет жасады. 

Жиын соңында аудан әкімі біршама тап-
сырмалар жүктеп, бұл салада тиянақты жұмыс 
жасау керектігін нықтап айтты. Аудандық 
орталық мешіттің имамы ұрлық жасау 
фактілерінің азаймай тұрғандығын жеткізді. 
Жақында ғана мешіттің ішндегі бөлмелерде 
қолданылатын кілттердің ұрланғандығын 
жеткізді. Сонымен қатар бірнеше заттар да 
қолды болған. Осындай жат қылықтарды 
істеуге кімнің қолы барады екен деген сұрақ 
келеді? Алланың үйінен ұрлауға арланбаған 
жандар қалай адамдар? Сірә, жауабын тап-
паспыз.

Бұл оқиғаларға байланысты аудан бас-
шысы полиция қызметкерлеріне жұмысты 
күшейтуді, әсіресе жұма намазында апта сай-
ын барып тұруын тапсырды. Сол сияқты бейне 
бақылау камераларын көбейту керектігін 
қадап айтты. 

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ
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КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО

ВЕСТИ ИЗ СЕЛА
Подготовка востребованных специалистов

31 мая 2018 года на базе Абайского многопрофильного колледжа в с.Агрогородок состоялась 
встреча акима Мичуринского сельского округа Сарсенбаева Б.А.  с генеральным директором 
французской компании «Roulex Pack» Кристианом Гошоном. В данной встрече приняли уча-
стие директор ТОО «Деметра-2005» Домоевский С.И., директор Абайского многопрофильного 
колледжа Егешов Б.К., представитель шахты «Казахстанская» Полежаев А.Ю.

В г.Абай планируется запуск предприятия ТОО «Деметра-2005» совместно с компани-
ей «Roulex 
Pack», про-
ектом кото-
рого пред-
усмотрено 
производ-
ство кон -
вейерных 
роликов с 
примене -
нием ев -
ропейских 
технологий 
и комплек-
тующих.

Н а 
встрече об-
судили воз-
можность 
обучения 
квалифи -
ц и р о ва н -
н ы х  с п е -
циалистов 
из  числа 
с ел ь с к о й 
молодежи на базе Абайского многопрофильного колледжа для будущего предприятия. Про-
ведена ознакомительная экскурсия по специализированным классам и лабораториям, были 
показаны специальное оборудование и техника, предназначенные для обучения студентов 
технических специальностей.

Кристиан Гошон в своей речи подчеркнул важность встречи и отметил потенциал в будущем 
сотрудничества по подготовке квалифицированных специалистов  на базе Абайского много-
профильного колледжа.

Соб.корр.

 Накануне Дня государственного служаще-
го, который отмечается по Указу Президента 
Республики Казахстан Н.Назарбаева 23 июня, 
казахстанцы традиционно обращают вни-
мание на людей, посвящающих свою жизнь 
непростой работе управления государством. 
Справедливо говорят: чиновник не принад-
лежит себе: общество рассматривает его под 
микроскопом, предъявляя большие требо-
вания, ведь он представитель государства, 
принимает на себя ответственность за реше-
ние многих вопросов и задач в жизни людей. 
Среди государственных служащих немало тех, 
кто по-настоящему служат интересам страны. 
Мы, к сожалению, мало о них рассказываем…

Когда я вижу сегодня на наших городских 
праздниках группу ветеранов, то знаю, рядом 
с ними обязательно находится Зылиха Сапи-
яновна Надирова. Она стала своеобразным 
связующим звеном между старшим и молодым 
поколениями абайцев. Это неслучайно, ведь 
Зылиха Сапияновна, как никто другой, знает 
старожилов города. Секрет этого знания кро-
ется в ее трудовой биографии. Тридцать пять 
лет посвятила Зылиха Сапияновна государ-
ственной службе, которые являются образцом 
служения обществу. 

Надирова Зылиха Сапияновна родилась 
14 февраля 1950 года в городе Караганде. В 
1971 году после окончания Карагандинского 
кооперативного института была оставлена 
на преподавательскую работу – ассистентом 
кафедры статистики и отраслевых экономик, 
где проработала до августа 1975 года. С 1975 
года работала в Абайском горторге инженером 
НОТ, начальником отдела труда и заработной 
платы, была избрана неосвобожденным се-
кретарем первичной партийной организации.

В 1983 году Надирова З.С. была пригла-
шена на работу в аппарат Абайского горкома 
партии. Работала инструктором отдела про-
паганды и агитации, заместителем заведую-
щего идеологическим отделом, заведующей 
сектором партийного учета.

В декабре 1991 года была назначена на 
должность заведующей отделом социального 
обеспечения города Абай, с июля 1997 года 
- заведующая отделом социальной защиты 
населения Абайского района. В годы соци-
ально-экономического кризиса, когда возникли 
трудности с выплатой пенсий, Зылиха Сапи-
яновна сумела мобилизовать все ресурсы на 
оказание помощи пенсионерам и инвалидам. 
Все трудности этого периода пропустила через 
свое сердце.

Следующим жизненным этапом стала 
работа в аппарате Абайского районного мас-
лихата - с 1998 года по 2011 год. Несмотря на 
большой опыт работы, Зылиха Сапияновна 
стремилась постоянно учиться. В 2002 году 
на конкурсной основе поступила в Академию 
государственной службы при Президенте 
Республики Казахстан в г.Астане, где в тече-
ние года прошла переподготовку и получила 
квалификацию «Менеджер государственной 
службы». В 2011 году была приглашена на 
работу в аппарат акима Абайского района 
референтом, с 2013 года исполняет обязан-
ности пресс-секретаря.

Надирова Зылиха Сапияновна - добросо-

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

вестный, инициативный, целеустремленный 
работник. Ей присущи деловитость, чувство 
нового, умение видеть перспективу. Обладает 
хорошими организаторскими способностями, 
литературно-публицистическими навыками, 
имеет большой опыт информационно-ана-
литической работы, владеет политическими 
технологиями. Сдала кандидатские минимумы 
по философии и французскому языку, англий-
ским пользуется со словарем.

Зылиху Сапияновну отличает высокая 
политическая культура, грамотность и эру-
диция, пунктуальность и принципиальность, 
настойчивость и последовательность в до-
стижении поставленной цели. Она очень 
разносторонний человек, много читает, любит 
спорт. Интересный факт из биографии: будучи 
студенткой кооперативного института Зылиха 
Сапияновна имела первый спортивный  раз-
ряд по фигурному катанию и входила в сбор-
ную Карагандинской области. Эта спортивная 
закалка всегда помогала ей справляться со 
всеми трудностями.

У Зылихи Сапияновны хорошая семья, она 
воспитала двоих детей, дала им высшее об-
разование. Сын Жанат около 20-ти лет живет 
в столице, работает в Управлении парками 
акимата г.Астана. Дочь Кульжан – майор по-
лиции, работает в УВД Абайского района. В 
семье подрастают  четыре внука.

Я много лет знаю Зылиху Сапияновну и 
все эти годы не перестаю удивляться её пре-
данности делу, интересу к людям. К каждому 
находит подход, умеет поговорить доверитель-
но, уважительно, прийти на помощь советом 
и делом. Не случайно Зылиху Сапияновну 
уважают и любят ветераны, жители нашего 
города – у неё для каждого есть доброе слово. 
Стремится, чтобы имена многих старожилов 
города не были забыты. Очень переживает, 
если кто-то остался в стороне, ведь невозмож-
но охватить всех ветеранов. Но всегда при-
слушивается к пожеланиям и предложениям.

 На жизненном примере Зылихи Сапиянов-
ны можно формировать и готовить государ-
ственных служащих. В нынешнее непростое 
время очень важно молодым видеть рядом 
человека, чья нравственная, интеллектуаль-
ная прочность и профессиональная высота 
превышают шаблонные представления о 
чиновничьих стандартах. Их бездушная ско-
ванность стала притчей во языцех простых лю-
дей. Общество сегодня нуждается в чиновнике 
новой формации – мыслящем, образованном, 
духовно обогащенном, понимающем, что его 
главное  предназначение – служение народу.

В своем Послании народу Казахстана 
«Новые возможности развития в условиях 
четвертой промышленной революции» Глава 
государства Нурсултан Абишевич Назарбаев 
определил 10 основных задач, одной из кото-
рых является – «Эффективное государствен-
ное управление». К новым стратегическим 
целям позволит подойти профессиональный 
государственный аппарат, «для которого слу-
жение народу и государству превыше всего».

.
Н.Филипенко, 

председатель Общественного совета 
Абайского района

ҚҰҚЫҚ / ПРАВО
«Doing Business» рейтингімен 

бизнесті дамыту
Елбасының жыл сайынғы халыққа Жол-

дауларында мемлекеттік қызметтерді көрсету 
үдерісін мейілінше оңтайландыру, құжаттардың 
мерзімі мен тізбесін қысқарту, қайталанатын 
рәсімдерді жою, мемлекеттік қызметтерді 
толық электрондық форматқа көшу керектігі 
туралы, сонымен қатар, өңірлерде бизнес 
жүргізу үшін жағдайды жақсарту жөнінде нақты 
жоспарлар әзірлеу туралы айтылып келеді.

Ол үшін Үкімет жүйелі түрде кәсіпкерлік 
бастамаларды іске асыруға қолайлы құқықтық, 
экономикалық және әлеуметтік жағдайлар 
жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде.Со-
нын нәтидесінде, бүгінде Қазақстан «Doing 
Business» Дүниежүзілік банкінің рейтингісінде 
35 орынды иеленіп, алдынғы жылмен 
салыстырғанда көрсеткіштерін 16 пунктке 
жақсартты. Бұл жетістікке жетуде әділет ор-
гандарымен көптеген іс-шаралар атқарды. 

Осы ретте Қазақстан Республикасының 
аталған рейтингке қатысуы арқылы бизнестің 
дамуына қолдау  жасау  мақсатында 
қоланыстағы бірқатар заңнамларға түбегейлі 
өзгерістер енгізілді.

Айталық, бизнесті  т іркеуде келесі 
өзгерістер мен жеңілдіктер қарасытырылған:

• Кәсіпорын ашу мақсатымен мемлекеттік 
тіркеуден өту электронды үкімет порталы 
арқылы электронды нұсқада әділет органдары 
қызметкерлерінің қатысуынсыз 1 сағат ішінде 
жүргізіледі;

• Тіркеу барысында жарғы және тұрған 
орнын растайтын құжат ұсынылмайды;

• Куәлік порталда кез-келген уақытта, 
кез-келген данада басып шығаруға   болатын 
анықтамамен алмастырылған;

• Кіші және орта кәсіпкерлік субъектілерін 
алғашқы тіркеу мен таратуды тіркеу алымсыз 
жүргізіледі;

• Бизнестің мөрі міндетті түрде болу керек 
деген заң талабы жойылды;

• Бизнестің бастапқы жарғылық капиталы 
нөлмен теңестірілді;

• О р т а  к ә с і п к е р л і к  с у б ъ е к т і с і 
құрылтайшыларының арасындағы құрылтай 
шарт нотариалды куәландыру туралы заң 
талабы жойылды.

Демек, Әділет министрлігі тарапынан 
бизнесті тіркеуде және қызметін кедергісіз 
бастауда көрсетіліп жатқан жеңілдіктер 
мен қолдауда, азаматтар мен мемлекеттік 
қызметкерлердің уақыты мен қаражатын 
үнемдеп, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, 
сондай ақ, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 
бизнесте жол ашу арқылы еліміздің эконо-
микасын қарқындату көзделген. Келешекте 
де, қолданыстағы заңнамаларға бизнесті 
қолдау және одан әрі дамытуға бағытталған 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселелері 
талқыланып қарастырылуда.

М.Ибрагимов Абай ауданы Әділет 
басқармасы басшысының орынбасары

В настоящее время в Казахстане расши-
рилась сфера  имущественных отношений, 
особенно в части перехода прав на недвижи-
мое  имущество. Одним из способов защиты 
прав собственников недвижимости призна-
ется государственная регистрация. Государ-
ственная регистрация является элементом 
частно-правового  регулирования отношений, 
связанных с недвижимостью.

Одним из способов защиты прав собствен-
ников (владельцев) недвижимости, а также 
лиц имеющих намерение заключить какие 
либо сделки с недвижимым имуществом, 
признается государственная регистрация. 
Учитывая большое значение объектов не-
движимости в жизни и деятельности граждан 
и юридических лиц, а также в гражданском 
обороте, закон закрепил ее специальный 
правовой режим. Он заключается в том, что 
право собственности, другие вечные права 
на недвижимость, их ограничения, возник-
новение, переход и прекращение подлежат 
в обязательном порядке государственной 
регистрации в Едином государственном 
реестре учреждениями  юстиции. Должны 
быть зарегистрированы право собственности, 
право хозяйственного ведения, право опе-
ративного управления, право пожизненного 
наследуемого владения, право постоянного 
пользования ипотека.

Государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
осуществляют Министерство юстиции Респу-
блики Казахстан и подведомственные органам  

Эффективность законодательства 
в решении спорных вопросов

юстиции государственные предприятия. Госу-
дарственная регистрация прав на недвижимое 
имущество- юридический акт признания и 
подтверждения государством возникновения, 
ограничения (обременения), перехода или 
прекращения прав на недвижимое имущество 
в соответствии с Гражданским   законода-
тельством. Государственная  регистрация  
является единственным  доказательством 
существования  зарегистрированного права. 
Зарегистрированное право на недвижимое 
имущество может  быть оспорено только в 
судебном порядке. При реорганизации субъ-
ектов естественных монополий в регистриру-
ющий орган представляется согласие уполно-
моченного органа, осуществляющего руковод-
ство в сферах естественных монополий и на 
регулируемых рынках. При преобразовании, 
слиянии, присоединении и разделении акци-
онерного общества в регистрирующий орган 
предоставляется свидетельство об аннули-
ровании всех эмиссий акций акционерного 
общества.

Таким образом, законодатель закрепил, 
а Министерство юстиции реализовало  ком-
плекс мер направленных  на сокращение 
затрат времени и средств при формировании  
пакета документов, минимизации коррупцио-
генных факторов и других  административных 
барьеров, введение дополнительных механиз-
мов защиты прав граждан и юридических лиц.

И.Хрипков 
Руководитель Управления юстиции 

Абайского района

В Акбастауском сельском округе про-
должается планомерное выполнение меро-
приятий по благоустройству и санитарной 
очистке населенного пункта, проведение 
работ по реализации программ развития. 
В 2018 году предусмотрено проведение 
следующих мероприятий: 

- проведение работ по отсыпке дорог 
населенного пункта с. Акбастау – за счет 
трансфертов выделено 9000,0 тыс. тенге, 
на которые предусмотрено проведение от-
сыпки дорог  по улицам  Бірлік и Болашак. 
С подрядчиком КГП «ЖолҚызмет» акимата 
Абайского района заключен договор на вы-
полнение работ. Срок исполнения – июнь 
месяц. На данный момент все работы по 
отсыпке завершены 100%;

- за счет трансфертов выделено 1000,0 
тыс. тенге на проведение работ по санитарной 
очистке села -  вывозу на полигон ТБО мусора 
от разрушенных объектов. Проведена проце-
дура государственных закупок, с победителем  
ТОО «Даму 2013» заключен договор на сумму 
550,0 тыс. тенге на вывоз мусора в объеме 
3270 тонн. Срок исполнения – май-июнь. В на-
стоящее время работы завершены. На сумму 
экономии в 450,0 тыс. тенге запланировано 
проведение дополнительных работ по вывозу 
мусора, проводятся закупки способом запроса 
ценовых предложений;

- в целях реализации проектов в рамках 
приоритета «Финансовая поддержка местного 
самоуправления»  по Программе «Развитие 
регионов» выделено 496,0 тыс. тенге на уста-
новку отдельных игровых элементов на дет-
ской игровой дворовой площадке. Проведены 
государственные закупки, с поставщиком ИП 
«ВЕК» заключен договор на сумму 496,0 тыс. 
тенге. Срок исполнения – июнь месяц. Работы  
завершены, договор исполнен;

- за счет трансфертов органам местного 

самоуправления  в июле месяце  планируется 
проведение работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту опор уличного освещения на 
сумму 400,0 тыс. тенге. В с. Акбастау на улицах 
Тәуелсіздік, Болашак и Байтерек установлено 
30 опор уличного освещения. Предусмотрено 
проведение работ по  ремонту светильников, 
замене энергосберегающих ламп, перетяжке 
проводов, установке автоматов, реле времени. 
На данный момент проводятся процедуры 
государственных закупок;

- в июле 2018 г. планируется проведение 
среднего ремонта дороги областного значения 
протяженностью 20 км. Срок исполнения – 
июль-август месяц;

- ведется текущий ремонт здания КГУ 
«Акбастауская общеобразовательная школа» 
подрядчиком ИП Махмудов на сумму 14 млн. 
тенег. Предусмотрена замена 129 окон на 
пластиковые и ремонт кровли. На данный 
момент выполнено 50 % работ. 

С.Карамышева 
гл. специалист ГУ «Аппарат акима 

Акбастауского с/о»

Расцветает сельский округ
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«Кеңестік дәуірде қалыптасқан «қазақ тілі – тұрмыстық тіл» деген стереотипті жоюға көмектесіп, 
халықаралық деңгейдегі биік мінберлерден қазақ тілінің естілуіне жол ашатын да – осы ілеспе аударма. 
Ол бізге ана тіліміздің мемлекеттік тіл ретінде орнығуына берік негіз қалауға үлес қосуымен қымбат»

Камал ӘЛПЕЙІСОВА, 
филология ғылымдарының кандидаты, Республикалық «Үздік аудармашы» конкурсының 

жеңімпазы, ілеспе аудармашы

Ілеспе аударма – ауызша 
аударманың ең көрнекті түрі

Қарағанды облысының тілдерді 
дамыту жөніндегі басқармасының 
ұйымдастыруымен 30-31 мамыр 
күндері Қарағанды қаласындағы 
«Достық үйінде» «Ілеспе аударма 
тәжірибе жүзінде» дайындық курсы  
өтті. Дайындық курсының мақсаты: 
ілеспе аударма (синхрондық аудар-
ма) жасайтын аудармашылардың 
біліктілігін арттыру, аударма те-
ориясы саласында біліктілік, ау-
дарма мәдениеті, аудару іскерлігі 
қабілеттерін қалыптастыру. Екі 
күндік курсқа Қарағанды облысының 
30-дан астам аудармашылары, ау-
дарма жөніндегі редакторлары және 
құжаттама бөлімінің бас мамандары 
қатысты. 

К ур с т ы ң  б і р і н ш і  к ү н і н д е 
Қазақстан Жазушылар Одағының 
мүшесі, Республикалық «Үздік ау-
дармашы» байқауының бас жүлде 
иегері, ілеспе аудармашы, фи-
лология ғылымының кандидаты 
Әлпейісова Камал Әбілқасымқызы 
дәріс берді. Камал Әбілқасымқызы 
ж азба  ауд а р м а  м е н  і л е с п е 
аударманың айырмашылығы және 
ілеспе аударманың түрлері туралы 

мағлұмат берді. Ілеспе аударма 
жасаудың теориялық негіздерімен 
таныстырды, және аудармашы иге-
руге тиіс машықтар мен дағдыларын 
атап кетті. Ілеспе аудармашының 
бойында негізгі қасиеттер болуы 
керек. Олар: есте сақтау қабілеті, 
тіл байлығы дамыған, реакциясы 
жылдам және әрқашанда ақпарат 
ортасында болу. Дәріс берушінің ай-
туынша, ілеспе аударма жасамастан 
бұрын аудармашы психологиялық 
тұрғыда дайын болуы керек, яғни 
ешқандай қорқыныш сезімі, қобалжу 
сияқты жағдайлардың туындауын 
болдырмай, дауыс тембрі құлаққа 
жағымды естілу үшін дыбыстарды 
анық және дұрыс айту керек, ол үшін 
дикциясы орнықты болғаны жөн. 
Осы аталған қасиеттерді дамыту 
үшін, Камал Әбілқасымқызы екі тілде 
(қазақша, орысша) жатқа мәнерлеп 
өлең оқу жаттығуларын ұсынды. 
Фразеологиялық тіркестердің бала-
маларын табу мен ауызекі сөйлеу 
дағдысын пайдалану бойынша 
жаттығуларды жүргізу арқылы ау-
дармашы шығармашылығының 
одан әрі дамуына ықпал етті. Дәріс 

Мемлекеттік Тіл, 
мәртебесі  консти-
туцияда бекітілген, 
мемлекеттік меке-
мелерде іс-қағаздар 
осы тілде жүргізіледі. 
Әдетте  мемлекет 
негізін құраушы әрі 
ж е р д і ң  б а й ы р ғ ы 
иесі болып санала-
тын халықтың тілі 
мемлекеттік тіл болып 
бекітіледі. Бірақ ұзақ 
уақыт отар болып, өз 
тілін ұмыта бастаған 
кейбір елдерде отар-
лаушы елдің тілі мемлекеттік тіл бол 
Мемлекеттік тіл, яғни, қазақ тілі — 
әлемдегі алты мыңға жуық тілдердің 
ішіндегі қолдану өрісі жағынан 
жетпісінші, ал тіл байлығы мен 
көркемдігі,  оралымдығы жағынан 
алғашқы ондықтар қатарындағы тіл.   

Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі 
ауызша және жазбаша тіл мәдениеті 
қалыптасқан алты жүз тілдің және 
мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз 
тілдің қатарында тұр.

Қазақстанда тұратын жүзден аса 
ұлт өкілдері Қазақстанның халқын, 
соның ішінде қазақ халқының 
тұрмыс-әдебиетін, әдет-ғұрпын, 
мәдениетін, әдебиетін, тілін білуі 
міндетті.

Тілге деген құрмет – халыққа 
деген құрмет. Тілсіз халықтың, 
елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем 
таныған ел болу үшін тіліміздің 
жұлдызын биіктетуіміз керек.

Тіл – қастерлі де, қасиетті ұғым. 
Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге 
еніп, қалыптасады. Ана  тілін сүйген 
адам – туған жерін, елін, Отанын, 
атамекенін сүйеді деген сөз.  Ал, 
бұлардың бәрі – адам баласы үшін 
ең қасиетті ұғымдар. Өмірдің ал-
мастай қырын, абзал сырын түсіне 

Мемлекеттік тілді қолдау - 
басты мақсат

білуіне басты  се-
бепкер – ана тілі.

Қ а з а қ с т а н 
Республикасының 
Конституциясы 
(1995ж. ) ,  «Т іл 
саясаты туралы” 
Тұжырымдамасы 
(1996ж. )  және 
о с ы л а р ғ а 
н е г і з д е л г е н 
« Т і л  т у р а л ы ” 
З а ң  ( 1 9 9 7 ж . ) 
республикадағы 
т і л д е р д і ң 
ұ л т а р а л ы қ 

ж а р а с т ы қ  п е н  р у х а н и 
ынтымақтастықтың құралы ретінде 
қызмет етуін және тіл алуандығын 
көздейді. Республикада мемлекеттік 
тіл ретінде бір ғана тіл – қазақ тіліне 
конституциялық мәртебе беріліп 
отыр.

Е л б а с ы  Н . Ә . Н а з а р б а е в 
«Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде” деген тұжырымдаманы үнемі 
айтып келеді. Қазақ тілі мәселесі 
мемлекеттік деңгейге көтерілген 
кейінгі жылдары бұқара жұртшылық 
та ана тілі үшін белсенділік таны-
туда. Бірақ  әлі шешілмей жатқан 
түйінді мәселелер де баршылық.

Халық тәуелсіздігінің ең басты 
белгісі — оның ана тілі, ұлттық 
мәдениеті. Өзінің ана тілі, ұлттық 
мәдениеті  жоқ ел өз алдына 
мемлекет болып өмір сүре ал-
майды. Дүниедегі барлық халық 
тәуелсіздікке ұлттық қадір-қасиетін, 
мәдениетін, ана тілін сақтап қалу 
үшін ұмтылады. Сондықтан, кез-
келген мемлекет өзінің аумақтық 
салт-дәстүрін, ана тілін ерекше 
қорғайды.

Б.Сыздыков Абай 
ауданының№2 аудандық 

сотының бас маманы

«Ұлттық мәдениеті, салт-дәстүрі 
жоғары дамыған ел кез-келген өркениетті 
деген елден оқ бойы озық тұрады» де-
ген түрік ағайындардың ұстанған берік 
қағидасы бар.  Осындай қағиданы ұстанған 
қазақ халқы да басынан небір қиын-қыстау 
заманды өткерсе де ата-бабаларымыз 
өзімізідің мәдениетімізді, дәстүрімізді, төл 
өнерімізді ұмыт қалдырмай, оны ұрпақтан-
ұрпаққа сақтап, жеткізіп отырған. 

Газетіміздің №15 санында «Ғибрат» 
айдарымен «Қазақтың салт-дәстүрлері» 
деген мақала жариялаған болатынбыз. 
Алдағы уақытта ұлттық дәстүрді ұлықтаған 
айдар әрі қарай да өз жалғасын табатын 
болады. 

Байғазы беру. Үлкеннің кішіге, яғни балаға 
беретін сыйы. Жас ұл-қыз, бойжеткен, бозба-
ла жаңа киім кигенде, жаңа зат алғанда аға, 
апа, ата-әжесінен, туған-туыстарынан оған 
байғазы сұрайды. Олар байғазыға ақша, мал, 
мүлік, әйтеуір бір зат беріп, құтты болсын ай-
тады. Базарлық әкелу. Алыс сапарға шыққан, 
қыдырып қайтқан, сауда жасап келген адамдар 
туған-туысқандарына, көрші-көлемдеріне, 
дос-жарандарына ірілі-ұсақты сыйлықтар 
әкеліп береді. Мұны базарлық деп атайды. Ол 
жақсы көргеннің, сыйлағанның белгісі.

Бастаңғы жасау. Үйдегі үлкендер жо-
лаушылап кеткенінде қалған жастар өздері 
бас қосып (келіндер, абысындар, күйеулер, 
балдыздар болып), немесе замандастарын 
шақырып ойын-суық өткізеді, әңгіме-дүкен 
құрады, әр түрлі дәмді тағамдар жасап ішеді. 
Бұл әдет-ғұрыпты бастаңғы жасау деп атайды.

Бәсіре атау. Ежелгі әдет-ғұрыптардың 
бірі. Ата-анасы баласына арнап жас төлге ен 
салады да оны «бәсіре» деп атайды. Бәсіре 
аталған төл өскен соң сол баланың қажетіне, 
тойына жаратылады. Оны ен салып, малды 
таңбалаумен шатастырмау қажет.

Босаға майлау. Жастар шаңырақ 
құрғанында немесе біреу жаңа үй алғанында 
жақын туған-туыстары келіп жаңа үйдің 
босағасына май жағу салтын жасайды. Ол осы 
үй берекелі, майдай жұғымды, көптің үйі бол-
сын деген ниеттен туған. Босағасын майлаған 
адамға шаңырақ иелері кәде береді.

Ен салу. Малдың құлағын тіліп, немесе 
оны ойып белгі – ен салады. Ол малын табу, 
жоғалып, басқа малдармен араласып кетсе 
тану үшін жасалады. Енді әр құлақтың алды-
артына алмастыра салу арқылы мынандай 
түрлерін жасайды: тілік ен, бұрыш ен, кез ен, 
қиық ен, құмырсқа ен, тесік ен, кесік ен, т.б. 

Енші беру. Ата-анасы баласы балалы 
болғаннан кейін «енді өз күндерін өздері көре 
алады» деген сенімге келіп, отау тігіп, бөлек 
шығарады. Сонда малынан – мал, мүлкінен – 

ҒИБРАТ 

АТА-САЛТЫҢ – ХАЛЫҚТЫҚ ҚАЛПЫҢ 
мүлік бөліп береді, ыдыс-аяқ сыйлайды. Оған 
келіннің төркінінен келген дүниесі қосылып, 
жас жұбайлар жеке шаңырақ болып шыға 
келеді. Мұны енші беру деп атайды. Ата-анасы 
қайтыс болса, олардың малы мен дүние-мүлкі 
қалған ағасы інісіне еншібас беруге тиіс. 
Әке орнында әке болып отырған ағасының 
ата-анасынан қалған мұраны бауырына 
басып алып, оның бар рахаты мен қызығын 
өзінің ғана көруі – тасбауырлық. Ондай аға 
кейін інісі өз бетінше күн көріп, бақ-дәулетке 
ие болғанында «Інім маған, балаларыма 
қараспайды» деп күңкілдемеуге тиіс. Кейбір 
ата-ана балаларының енші басын алдын-ала 
бөліп, атап қояды.

Ерулік беру. Ауылға басқа жақтан бір 
үй көшіп келсе, бауырларының бірі туған-
туыстарына жапсарлас келіп қонса, көрші-
көлемі немесе жақындары жаңа үйге «ерулік» 
деп ас пісіреді, табақ тартып, қонақасы береді. 
Бұл салтты ерулік деп атайды. Осылайша 
қазақтар танысын, танымасын бір-бірін 
бөтенсімей, өз ортасына тарта білген.

Жол беру. Қазақта үлкен адам келе 
жатқанында алдын кесіп өтпейді, оған жол 
береді, үйге кіргенінде орнынан тұрып төрге 
отырғызады. Аң аулағанда да жасы үлкен 
адам бірінші болып оқ шығарады, олжаның 
алғашқысын иемденеді. Алыстан келген 
қонаққа да, қызметі мен шені үлкен адамдарға 
да әр істе жол береді. Мұның бәрі қазақтың 
дәстүрлі әдет-ғұрыптарындағы этикалық 
жоралғы болып саналады.

Жылу жинау.  Б ір  бақытсыздыққа 
ұшырағанында ,  үй  мүлк і ,  малынан 
айырылғанында ауыл тұрғындары, көрші-
көлемі, туған-туыстары мал, дүние, ақшалай 
көмек көрсетеді. Мұны олардың ор- тасынан 
бір адам ұйымдас тырады. Бұл жәрдем – 
жылу жинау деп аталады. Арам жолмен 
шығынға ұшырағандарға жылу жиналмайды. 
Олар: дүние-мүлкін қартаға салып ұтқызып 
жібергендер, зинақорлыққа салғандар, ішіп 
құртқандар, қоғамның, мемлекеттің дүние-
мүлкін жеп қойғандар.

Жұмалық. Бұрындары дәріс алып жүрген 
шәкірттері жұма күні молдасына сыбағаға ет, 
қымыз, май, құрт әкелетін болған. Оны халық 
жұмалық деп атап кеткен. 

Көрімдік беру. Нәрестелі болғанында, 
келін түсіргенінде «құтты болсын» айта кел-
гендерден сәбиді, келінді көрсетпей тұрып 
«көрімдігін бермесеңдер көрсетпейміз» деп 
кәдесін сұрайды. Қыз ұзатыларда ұл жағынан 
келген құдаларға болашақ келіндерінің жаса-
уын көрсетіп те көрімдік сұрайтын әдет-ғұрып 
бар. Қазір жоғары оқу орнын бітіріп диплом 
алған жастар да туған-туыстарынан көрімдік 
сұрап жатады.

Көрісу. Қазақ салты бойынша сағынысып 
кездескен адамдар бір-бірімен құшақтасып 
амандасады, к іс і  қайтыс болғанында 
құшақтасып жыласады, қыз ұзатылғанда да 
қимастықпен қоштасып, жылайды. Мұны көрісу 
деп атайды.

Көгентүп беру. Малды адамдар жақын 
туған-туыстарының кішкентай баласына 
бұзауларының, құлындарының, қозыларының, 
лақтарының, боталарының бірін атайды. Бұл 
көгентүп беру. Атаған көгентүбін кейін бермей 
кету - өнегесіздік, дүние-қоңыздық. 

Қайырлы болсын айту. Бала туғанда, 
келін түсіргенде, тағы да басқа үлкен 
қуаныштарға ие болғанында туған-туыстары, 
көрші көлемі келіп «қайырлы болсын» деп 
құттықтайды. Ол – қазақтың қуанышты бірге 
бөлісетін ізгі салты. Адамдар қайырлы болсын 
айтпағандарға ренжиді де.

Қазан шегелеу.  Жақын туыс, әзіл-
қалжыңы жарасқан адамдардың үйіне екі-үш 
адам бірге барып: «Осы үйдің қазанын шеге-
лей келдік» дейді. Бұл олардың түстеніп, ет 
жеуге келгендігі. Үй иесі оған әзілмен жауап 
қайтарып: «Жақсы болды, қазан шегелейтін 
адам таба алмай отыр едік» деп қонақжайлық 
танытады, әйелі ет асып қонақасы береді.

Қалау айту. Біреудің жақсы малына, 
мүлкіне көңілі кеткен адам сол үйдің иесіне не-
месе әйеліне, баласына соған лайықты бағалы 
бір тарту әкеліп, әлгі дүниені, жануарды «менің 
қалауым осы» деп сұрайды. Кейде үй иесі 
мұндай сыйлы, жөн-жоралғысымен келген 
қонаққа өзі сөз салып: «Бұл үйден қалаған бір 
заттың бар ма? Қалауыңызды айтыңыз» деп 
сұрап, қалаған затын сыйлайды. 

Қонақкәде айту. Үй иесі қонағына «Қонақ 
кәде айта отырыңыз», - деп қолқа салатын 
болған. Ол - өлең айтыңыз, күй тартыңыз, 
өнер көрсетіңіз, деген тілек, қонақтың өнерін, 
қабілетін сынау, көңілді отыру. Сол себепті 
қазақтар баласын жастайынан ән айту, күй тар-
ту тәрізді өнерге баулыған. Өйткені қонақкәде 
айта алмай қалу – ыңғайсыз жағдай.

Қорықтық құю. Ол – емдік ғұрып. Ауырған 
адамның төбесінің үстіне (басына тигізбей) 
май құйылған табаны әкеліп, екінші бір ыдыста 
қорытылған сұйық (ыстық) қорғасынды оның 
үстіне құйып кеп жібереді. Сонда «шар» етіп 
кішкене қорғасын сұйығы бір бейне қалпына 
түседі. Емші соған қарап ауруға «Сіз иттен 
немесе адамнан, жыланнан қорыққансыз» 
дегендей болжам айтып, ауруды жазылаты-
нына сендіреді. 

Мойнына бұршақ салу. Ертеде баласы 
жоқ адамдар мойнына көгеннің бұр шағын 
салып Аллаһ Тағала дан перзент сұрап жалба 
рынған, жылаған. Мойынға бұршақты бала 

тілегенде ғана салады. 

С а л а у а т  а й т у.  О л  –  А л л а һ т ы , 
Пайғамбарды мадақтап айтылатын дұға. 
Оны намаздың соңында зор ынта-ықыласпен 
оқиды. Сауға сұрау. Бұрындары қылмысы үшін 
бір адам ауыр жазаға, өлімге бұйырылғанында 
өте беделді кісілер барып оның жазасын 
жеңілдетуді, кешіруді сұраған. Сөзі өтсе ай-
ыптаушы жақ та, билер де ондай адамдардың 
өтінішін орындаған. Мұны сауға сұрау деп 
атайды. Сауғаға жазасы сұрап алынған адам 
да жолынан жығылмай құн, шығын төлеген, 
екі жақты бітістіруге күш салған. 

Сауын айту. Бір ауылда, елде үлкен ас, 
үлкен той болатын болса, алдын-ала (бірнеше 
ай, бір жыл бұрын) жан-жаққа хабар жіберіліп, 
адамдарды соған шақырады. Бұл сауын айту. 
Яғни, әр жүз, әр ру мұндай асқа қымызын, 
малын ала келіп, батыр, балуан, ақын, әнші, 
күйшілерімен өнер көрсетіп, бәйгеге жүйрік 
аттарын қосып, астың, тойдың жақсы өтуіне 
жан-жақты қолдау көрсетеді. Жиынға қымыз 
әкелгендердің ыдысына сойылған малдың 
жіліктерін салып жібереді. Мұхтар Әуезовтің 
«Абай жолы» кітабында: «Мырза өз әкесі 
Өсекеңе ас берем деп, Көкшетауға сауын ай-
тып, елді жиды ғой» деген сөздер бар. 

Сүйінші сұрау. Өте қуанышты хабарды 
жеткізуші адам ол үйге «Сүйінші, сүйінші!», 
- деп кіреді. Бұл сөз тосынан естілсе де үй 
ішіндегілерді шошындырмай, қайта қуантады. 
Сол кезде үй иесі: «Қалағаныңызды алыңыз» 
дейді немесе ол риза болатындай бір жақсы 
сыйлық береді. Сүйінші алудың сөкеттігі жоқ. 

Сәлемдеме. Біреу арқылы беріп жіберілген 
затты сәлемдеме деп атайды. Сәлемдемеге 
жіберілетін заттар: сыбаға, ақша, көйлек-
көншек, орамал (бір ұшына сақина, білезік 
байланған). Сәлемдеме жолаушының жүгін 
ауырлатпай тындай болуға тиіс. Алыстағы 
адамдар бір-біріне таныстары арқылы ауыз-
ша сәлем, өтініштерін де жолдайды. Сірге 
мөлдіретер. Бие ағытар күні берілген қымызды 
- «Сірге мөлдіретер» деп атайды. Оған 
ауылдың ақсақалдары, әжелер, ел ағалары 
шақырылады.

Сүйек жаңғырту. Бұрындары құда-құдағи 
болған жақтар қайтадан қыз алысып, қыз 
берісіп құдалықты одан әрі жалғастырса, оны 
сүйек жаңғырту дейді. Бұл салт қыз бен жігіттің 
келісімімен қазір де жасалып жүр.

Дайындаған М.Балкеева

беруші  ілеспе аударма барысын-
да артық мағыналық жүк салып 
тұрған сөздерді қысқарту, жалпы-
лама сөздерді алып тастау арқылы 
аударма жасау дағдыларына 
үлкен мән берді.  Аудармашы 
курс қатысушыларына жұмыс ба-
рысында кездескен мысалдарды 
келтіре отыра, өз тәжірибесінде 
пайдаланған тәсілдерді көрсетіп, 
ілеспе аударманың қыр-сырларын 
ашты.

Екінші күні Саяси ғылымдарының 
докторы, Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университетінің профессоры 
Мейірманов Сәтжан Тұрғанәліұлы 
мен аудармашы Абдрахмано-
ва Ақерке Жұмашқызы «Ілеспе 
аудармашының психологиялық және 
кәсіби дайындығы»,  «Терминдерді 
игеру жолдары», «Аудитория ал-
дында сөз сөйлеу технология-
сы», «Мақал-мәтелдерді аудару 
ерекшеліктері», «Ілеспе аудармада 
қолданылатын әдістер мен тәсілдер 
ерекшеліктері» тақырыптары бой-
ынша дәріс берді. Дәріс барысында 
практикалық жұмыстар жүргізілді. 

Дәріс соңында қатысушыларға 
сертификаттар табысталды.

Айта кететін жағдай, Камал 
Әбілқасымқызының айтуынша, 
ілеспе аудармашылар Қазақстанда 
санаулы ғана ,  осы  к урстың 
нәтижесінде ілеспе аудармамен 
айналысатын мамандардың білім 
деңгейі жоғарлап, саны көбейеді 
деген сенімдемін.

Ш.Сұлтанбекова, 
курсқа қатысқан аудармашы

ТІЛ
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

АСТАНАҒА АРНАЛАДЫ 
Астана – Байтерекпен биікпе екен,
Әдемі даламдағы киікпе екен.
Армандар санғасырғы орындалып,
Бар қазақ астанама сыйыппа екен.

Бір өзіңе арналған сөз маржанын,
Мен сияқты басқалар жыйыппа екен,
Қазақтың астанасын менен артық,
Басқалар шыныменен сүйіппе екен.

Астанам қазағымның бас қаласы,
Гүлдей боп жайнай берші жас қаласы.
Асқар таудай айбынды бола берші,
Көркейген «Қазақ елі»- Астанасы.

Астанам – Отанымның жүрегі ғой,
Астанам – қазағымның тірегі ғой.
Мәңгі жаса құлпырып гүлдене бер,
Айтатын бұл балаңның тілегі ғой.

ЕҢ БАСТЫСЫ БІР ІСТІ 
БАСТАУ КЕРЕК

Ең бастысы бір істі бастау керек,
Бәрін біреу береді деп жатпау керек.
Қазақтың бойға сіңген қасиеті,
Жалқаулықты мәңгіге тастау керек.

Жұмысыңыз алға егер жүрсін десең,
Береке мен бірлікті сақтау керек.
Іскер болған қазақтың ұл-қыздарын, 
Басқаларға үлгі етіп мақтау керек.

Рухани жаңғырулар бізге керек,
Өткенге зер салып көр болсаң зерек.
Тарихыңды, салт-сана, дәстүріңді
Білмей тұрып күн көру кімге керек.

Өзін-өзі таныса бар адамдар,
Жақсылыққа баратын бұл қадамдар.
Өзге тұрмақ өзінде білмейтіндер,
Басқаны да жарытпас сол надандар.

Жеті атасын білмеген жетесіз ғой,
Абай айтқан надан болып кетесіз ғой. 
Дінін, тілін білгісі келмейтіндер, 
«Мәңгүрт» болып өмірден өтесіз ғой.

Айтшы, жақсы адамдар қайда олар,
Деген сөзге зерек адам ойға шомар.
Тәрбие мен білімі ұштасқанда,
Нағыз жақсы адамдар сонда болар.

«Отыз елге» жету ғой басты мақсат,
Харакет қыл, соған сәйкес істі бастап.
«Мәңгілік ел» болудың алғы шарты,
Тәрбиелеу жастарды бастан баптап.

Бақпен бақыт ойласаң кімге қонар,
Тыйя білсең нәпсіңді иман толар.
«Тәңіріміз жаратқан» қаласа егер,
Сол бақытқа жететін күнде болар!...

Егеев Мухамет Субебекұлы   

Ақындығымен Арқа өңіріне аты мәлім 
болған, өткір тілді, от ауызды Қақпан 
Жиренбайұлы ел аузынан жеткен мәліметтерге 
қарағанда 1864  жылы қазіргі Қарағанды об-
лысына қарасты Шет ауданындағы Бұғылы 
тауының баурайында дүниеге келіп, 1934 
жылы Қызылжарда қайтыс болған. Ол әрі 
кедей, әрі дау-дамайдан аулақ жүретін момын 
Жиренбайдың бес ұлының ішіндегі ең кенжесі. 
Мұны ақынның: 

Туысқан бесеу едік Жиренбайдан, 
Қолымда басқа мал жоқ жалғыз тайдан, - 
деген өлең жолдарынан да байқаймыз. 

Қақпанның азан шақырып қойған аты – 
Батырбек. Ақынның аталас бауыры, Шет 
ауданының Ақсу-Аюлы кентінде өмір сүрген 
Ермек Мұстафиннің айтуы бойынша Жирен-
байдан туған Құттыбек, Бұлдыбек, Құлыбек, 
Ысқақ және Батырбек. Міне, осы ең кенжесін 
өнерлі азаматтарды айрықша ілтіпат көрсетіп, 
сыйлайтын халқымыз ақындық қабілетін 
ерекше бағалап, сөзімен тіліп түсетін қасиетін 
байқап, Қақпан деп атап кетеді. Ақынның туған 
жері – Бұғылы тауының бір үлкен қойнауы – 
Қақпан сайы деп аталады. Шет ауданындағы 
Нұраталды ауылының сол кездегі тұрғыны Тай-
жанов Өкеннен 1973 жылдың 29 қарашасында 
облыстық «Жезқазған туы» газетіне келіп 
түскен хатта былай дейді: «Алыстан мұнартып 
көрінген Бұғылы-Тағылы, Құсмұрын-сымбыл 
қойнаулары Шет ауданындағы асыл өлкелердің 
бірі. Осы өлкеде өкпек желден саябыр сай 
бар. Бұл сай – Қақпан сайы деп аталады. Бұл 
сайдағы анау бір қораның орыны кедей се-
мьясында туып-өскен Батырбек Жиранбайұлы 
тұрған үйдің орыны». Өкен де Қақпанның 1864 
жылы дүниеге келгендігін айтады. Батырбек 
жеті жасқа келген шағында сол кезде ел ішінде 
етек алған шешек деген аурумен ауырып, қос 
жанарынан айрылады. Сөйтіп: 

 Көзімді алды менің бұл қорасан, 
 Көрмедім мұндай ауру мен орасан, - 
деп жырлаған ақынның сауат ашуға 

мүмкіндігі мүлдем жабылады. Ақынның 
жанарының жеті жаста кеткендігін оның өз 
өлеңдерінен де байқаймыз: 

 Қарқабат, Қаракесек, атым Қақпан, 
 Жүйрікпін шығанақтан шыға шапқан. 
 Тәңірім жеті жаста көзімді алып, 
 Соқыр қып әр нәрседен мені қаққан. 
 Әдебиеттер мен әр түрлі басылымдар-

да Қақпан туралы мәліметтер айтарлықтай 
көп емес. Дегенмен, аздаған дүниелердің 
өзінен ақынның өз кезінде алдына жан 
салмаған шебер тілді, өткір сөзді әрі саз-
гер, әрі әнші өнерпаз болғандығын айқын 
аңғаруға болады. Қарт журналист О.Орынтаев 
«Орталық Қазақстан» газетінің 1977 жылғы 
20 қыркүйектегі санына шыққан «Қақпан ақын 
хақында» деген мақаласында мынадай естелік 
айтады: «Тоқырауын бойын мекендейтін 
Тобықты елінің Манас руынан шыққан атақты 
ақын Кенішбаймен жұп жазбай он жыл дәмдес-
сырлас, жолдас болдым. Ол көпті көрген көне 
қария, әрі суырып салма тәсілмен айтатын 
төкпе ақын еді. Сол Кеншекең 1960 жылы 94 
жасында дүние салды. 

Кеншекең бір реттегі әңгімесінде шаншар 
руынан шыққан атақты ақын Соқыр-Ажарға 
амандаса барғанда, сол елде жүрген Қақпан 
ақынмен кездескенін әңгіме етіп айтқанды 
Қақпанның бір-екі өлеңін де айтып берген-ді. 

Қақпан ақынның өлеңдері мен толғаулары
- Мен Қақпан ақынмен екі рет кездестім. 

Бірінде Қу еліндегі Ажар ақынның үйінде 
алғаш көріп, амандасып танысқанбыз. Мен 
сияқты, Қақпан да амандаса барған екен. 
Бұл жолы сөзді Ажар бастап айтты да, біз 
пәлендей шешіліп сөйлескеніміз жоқ, Ажардың 
әңгімесінен тыңдаумен болдық. Екінші рет 
Қақпанды әдейі еліне іздеп барып, сөйлесіп, 
сыр шертіскенімізде білгенім мынау еді, - деп 
Кеншекең әңгімесін одан әрі созды. 

- Қақпан өзімізбен көрші отырған мына 
Шет ауданының адамы. Ұмытпасам әкесінің 
аты Жиенбек (не Жиенбай) еді. Өзі тым сөзуар, 
өткір тілді, орақ ауызды, шешен адам еді. Ер-
теде Семей губерниясына қарасты Қарқаралы 
уезінің Қызылтау деп аталатын болысында, 
кедей шаруаның семьясында туып-өскен. Руы 
– Қояныштағай. Бес-алты шамасында қорсан 
шығып, екі көзі бірдей майып болып қалған. 
Кішкентай кезінен домбыра тартып, естіген 
күйлерін қалт жібермей, нақысына келтіре тар-
тылатын болып, ауыл-аймақ, естірмендерінің 
алғысына бөлене берген». Расында Қақпанның 
ақындығымен көпшілікке танылуы бала 
кезінде басталғандығын көптеген көне көз 
қариялардың айтқан әңгімелерінен анықтауға 
болады. Ақынның қос жанарынан айрылып көзі 
көруден қалғанымен көңілі, ақыл-ойы алысты 
барлайтын ақындарға тән байқампаздығы мен 
тіл өрнектері шығарған толғауларынан көрініп 
отырады. Бірте-бірте өзінің ақындық өнерін 
күн көріс кәсібіне айналдырады. Нәтижесінде 
жеке адамдарға арналған арнау өлеңдер 
өмірге келіп, олардың бір тобы өткір сынға 
бағытталса, екінші тобы, мақтап, марапаттауға 
негізделген. Ақынның ағайындарының 
бірі Ермек Мұстафин Қақпанды жиырма-
сыншы жылдары біраз уақыт Шу өңірінде 
болғандығын айтады. 1958 жылдың 23 
наурызындағы «Советтік Қарағанды» газетінде 
жарияланған «Соқыр Қақпан ақын» деген топ-
тама өлеңдердің кіріспесінде Қақпанның үш 
баласының болғандығын, үлкені – Торғайбекке 
қастандықпен у беріп өлтіргендігін, ал, кейінгі 
– Саулебек пен Қасымхан деген балаларының 
Ұлы Отан соғысында қаза тапқандығын жазған. 
Ал, Ермек ақсақалдың өзімен тілдескенде 1939 
жылы Қызылжарға барып Қақпанның үйінде 
болғандығын Сәулебек пен Қасымханның 
ет комбинатында жұмыс істеп жүргенде 
көргендігін әңгімеледі. Бәйбішесі Ақбикешті 
1948 жылы шет ауданының Шет совхозы-
на қарасты Тұмсық бөлімшесінде тұратын 
Қақпанның туысқаны Әбікей Кәрібеков деген 
кісі көшіріп әкеледі. Ақбикеш 650 жылдардың 
орта кезінде қайтыс болған. 

Ақын туралы жазылған деректер 
айтарлықтай деректер көп емес. Деген-
мен,  1961 жылы Қазақ  ССР Ғылым 
академиясының баспасынан Д.Шалабековтың 
құрастыруымен жарыққа шыққан «Қарағанды 
жұмысшыларының әңгіме-жырлары» деген 
жинақтың кіріспесінде мынадай мәлімет 
берілген: «1946 жылы Қазақ ССР Ғылым 
академиясының Тарих, археология және этно-
графия институты бастырып шығарған Балхаш 
Әбиевтің «Қарағанды кені» дейтін кітабында: 

Жолығар пәнде өмірдің әр ісіне, 
Нілдінің тас ұнталар дәрісіне. 
Қыдырғанда қызырдың ісін басып, 
Кез келдім Байшағардың Әлісіне. 
Және: 

 Әуелі бісміллә деп сөзді бастап, 
 Бұлбұлдай тілді безеп мен бір қақсап. 
 Ел тозған, заман азған турасында, 
 Артыма кетейінші аз сөз тастап. 

 Жатқанымыз ағылшынның казарма үйі, 
 Лас, былық, жан тынығар жоқ бір күйі.
Жүргеніміз жер асты күңгір білте шаммен, 
Адамның айналғандай баста миы. 

Сатыдан күнде түсіп булужка алып, 
Осындай күйде жатыр талай халық, 
Жас өмір жапан түзден күн кешіп ек, 
Япырмай көрерміз бе енді жарық? 

Қайғылы мұңды болып ғаззі басты, 
Төзімсіз күйде кешіріп өмір жасы, 
Зорлықты тартып жатқан сан мұңлықпыз, - 
деген текст келтіріліп, бұл өлеңдердің 

біріншісінің авторы 1934 жылы қайтыс болған 
Соқыр-қақпан екендігі, екіншісінің авторы 
белгісіз, бірақ Қарағанды жұмысшыларының 
арасында туғандығы айтылады». Келтіріліген 
деректен қақпан ақынның өз кезінде көпшілікке 
танымалы болған, өлең-жырларының ел ішіне 
кеңінен тарағандығын байқаймыз. Ақынға 
байланысты келесі бір керемет суреттеуді 
атақты жазушы Ғабиден Мұстафиннің «Көз 
көрген» романынан кездестіреміз. Туынды 
көркем шығарма болғанымен Қақпанның 
бет-бейнесі өте шебер әрі нанымды бейне-
ленген. Оқырманға түсінікті болу үшін үзіндіні 
толық келтіргенді жөн көрдік: «Осы кезде көзі 
жұмулы, қолында таяқ, беті шұп-шұбар, дом-
быра асынған бір бала жетелеп келді. Келе-ақ 
домбырасына қосыла сарнады сол адам:

«... Сұрасаң руымды Қояныштағай,
Ішінде Қояныштағай Дәулет-Таңай, 
Белгілі Қақбан ақын мен боламын, 
Саумысың, Махамбетше жарқыным-ай. 
Тал қармап, сөз сауады соқыр Қақбан, 
Тәңірім ораза ашар әлі болса, 
Тентіреп қақсар ма еді жақ жаппастан. 
Құдайым көзімді алды көрмесін деп, 
Жын-шайтан әзәзәлге ермесін деп, 
Ырзығым ел үстінде болғаннан соң, 
Тауышқа ишарат та жетер деген, 
Жаманға жер жарады Махамбетше, 
Малталап сөз қадырын езген емен». 
- Иә, иә, жетер, Қақбан. Мені несіне 

торисың. Өзім де торушының бірімін, - деп 
Махамбетше кірпідей жиырылды. Жұрт 
жиналып қалған. Базарға шөп, мал әкелген 
қыр қазақтары арбасының үстінен, аттылары 
жаяуларды қоршаған көпті дыбысынан сезіп, 
дәуірлей соқты: 

«... Асып ед әкең Қыдыр Қуандықтан, 
Кәнікей шыққан мүйіз жуандықтан. 
Аузыңды аждаһадай ашсаң-дағы, 
Түйені түгіменнен жұтсаң-дағы, 
Ақыретке әкетерің үш қабат бөз, 
Жиғаның қалар бір күн болып тоз-тоз: 
Шын жыласа көз соқырдан жас тамады, 
Шын қызса тас та балқып ағады. 
Шыңына жетпей қызыл тілім тоқтамас, 
Ерегіссе у шашқан аузымнан кім қағады. 
Қара есек мінген қара сарт, 
Қара арғымақ жегіпті. 
Қағазымды сорған соң, 
Майға әбден бөгепті. 
Қойшыны құдай атарда, 
Шопанға тиер таяғы. 

Байды құдай атарда, 
Төбеңе ойнар аяғы. 
«Кет!» деді-ау, сарт қақсамай!
Әдейі іздеп келгенде, 
Сен де отырсың жақтамай. 
Бай мен биде қайыр қалмады, 
Қайтсің Қақбан ел ақтамай». 
Тырысып отырған Махамбетше «Қара 

сарт» дегенде жараңдап, жымың ете түсті. 
Ақын Сейіткемелдің Әубәкіріне салып еді 
тілін. Кейін байыған, кірме ауылдас Әбубәкір 
ру басы Махамбетшенің сиқымбайымен 
қырқысып алған жерін, бауыр басқан елін 
меңгеріп барады. Феодал Махамбетше түгілі 
Мәскеу шауып жүрген Егордың өзі «Мынау 
қайтеді?!» дей бастаған. Сондықтан Әбубәкірді 
мұқатқан әрбір сөз екеуінің қышыған жеріне 
тиді. Сараң Махамбетше «Бірдеме беріп 
құтылмаса болмас» деп дамбалдық шөжім 
бергенде, Егор көйлектік үш кез тізбен берді. 
Ойында ештеме жоқ бала Абдрақман енді 
ғана аңғарып «Соқыр ит» деді де үйіне жы-
ламсырай жөнелді. Сары бала бәріне бейта-
рап. Жиын тараған соң жалғыз қайтты. Ақын 
сөзі есінлде. Бірнеше шумағын жатқа айтып 
келеді...» 

Республикаға танымалы журналист 
Ырымқұл Сүлейменов Қызыкең Түсіпов 
деген кісінің Қақпан туралы айтқан естілген 
былай деп келтірген: «Мен Қақпанды талай 
рет көрдім, ел аралап өлең айтып жүруші еді. 
Хиссаларды көп білетін. «Алпамысты» ұзақ 
түнге айтып тауса алмайтын. Зейіні күшті, 
бір естігенін ұмытпайтын-ды. Қақпан тамаша 
домбырашы еді. Ол ән де шығарған адам. 
«Рти-рти» әнін қазір де көп адам айтады». 
Қақпанның «Ішкенім – айран-шалап, тіккенім 
– қос» деген өлеңіне байланысты «Қарағанды 
жұмысшыларының әңгіме-жырлары» деген 
кітапта мынадай түсінік берілген: «1956 жылы 
5 майда Хасен Манкиннен жазылып алынды. 
Х.Манкин өлеңнің тууы туралы былай дейді: 
«Ұмытпасам 1905 жылы желтоқсан айында 
ағылшын байларына қарсы жанжал жасады. 
Сонда ағылшын байына Нілді болысы Жәкен 
көмектесіп, қазақтардың қожайындарға қарсы 
төбелісін қойғызған екен дейді. Сол үшін 
ағылшыннан көп сыйлық алады. Бір ретте 
осы маңдағы соқыр Қақпан деген атақты ақын 
Ақмола жәрмеңкесіне барып жүріп, Майлықұл 
деген кісінің үйінде Жәкен болыспен қағысып 
қалады. Сол жерде Жәкен болысқа осылай 
деп айтып салған екен» Өлең жолдарына 
назар аударар болсақ Жәкен болыстан басқа 
Белден деген адамның есімі кездеседі: 

Ішкенім айран-шалап, тіккенім қос, 
Мал үшін Белденменен болмадым дос. 
Мұндағы Белден ағылшын байының 

есімі болса керек. Олай дейтін себебіміз осы 
жинақтың ішіндегі Ілияс Манкиннің «Бір Алла 
жәрдемші бол, өзің айла» деген өлеңінің 
соңында: 

Жас бала, қара қазан қамы үшін, 
Болдық біз ағылшын бай Белденмен 

қас, - деген жолдар бар. Осы түйінге сүйене 
отырып, біз жоғарыдағыдай пікірге тоқтағанды 
жөн көрдік. 

Әбдуов Мухаммадғали Ильясұлы, 
ф.ғ.д.,  профессор, Е.А. Бөкетов 

а т ы н д а ғ ы  Қ а р М У - д ы ң  ф и лоло г и я 
факультетінің деканы

АСТАНАҒА - 20 ЖЫЛ

Он не виноват, что орлом родился,
Он не виноват, что Родину любил.
Защищая небо, над страной кружился,
Подлый враг пока его не сбил.

Он родился на гнезде орлином, 
Слышал клекот дедушки орла.
Слышал песни Родины любимой,
Пищу ел, достойную лишь орла.

Он не может небо не любить,
Он не может по-другому жить,
Он не может падалью питаться,
Он приучен кровь живую пить.

С кровью в него впиталась гордость,
Он ни разу голову не склонил.
Не терпел и не воспринял подлость, 
Что увидел в детстве – так и жил.

Хан Кене – ты славный сын народа,
Недостойно нами позабыт,
Ты гордость и совесть всего 

рода,
Твои заслуги нам нельзя забыть!

Он родился в неспокойном хан-
стве,

Слышал песни доблестных сынов.
Про орлов, что землю защищали,
Продолжая путь своих дедов.

И на плахе он не покорился, 
Как орел последнюю песнь запел.
Сожалея, что народ не объеди-

нился,
Без единства крах он потерпел.

ПУТЬ ОРЛА
Он пел про то, как Родину любил,
Свободным был, свободой дорожил.
Даже враги с горестью умолкли,
Завидуя тому, как он жил.

Его тело в клочья разорвали
И слетелись вороны клевать.
Вороны трусливо понимали, 
Иначе дух свободы не унять. 

Его душа над страной витает,
Не успокоился, не нашел покой. 
Его орлята ввысь уж не летают,
Как он мечтал – свободы нет такой.

Есть приданье, что народ не будет 
счастлив

Пока не найдена голова его.
Пока не будет по достоинству про-

славлен
Великий сын народа моего!

Сайбанов Багдат
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МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

Қымбатты медицина саласының 
қызметкерлері мен ардагерлері!

Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз- Медицина қызметкерлері  күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз! Адам жанының арашашысы дәрігерлер мен медицина саласы 
қызметкерлерінің атқарып отырған қызметтері–ежелгі заманнан бері келе жатқан 
және адамзат баласы ерекше қадір тұтатын мамандықтардың бірі. Бүгінгі таңда 
қазақстандықтардың денсаулығын жақсарту – еліміздің мемлекеттік саясатының басым 
бағыттарының бірі.

Елбасымыз Н.Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдаған Жолдауларында елімізде 
салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы айтып келеді. Сондықтан, Сіздердің 
биік парасаттарыңыз бен асқан іскерліктеріңіз, жоғары біліктіліктеріңіз қоғам үшін 
аса маңызды. Баға жетпес қоғамдық байлық – әрбір адамның басты бақытына, 
әрқайсысымыздың, болашақ ұрпақтың және жалпы ұлт саулығына деген сіздердің 
қосып жатқан үлестеріңіз ең жылы лебіздерге лайықты.

Аудан бойынша тұрғындарға қол жетімді медициналық көмек барлық бағытта және 
шектелген көлемде көрсетіледі. Жылдан-жылға емдеу мекемелерінің материалдық-
техникалық базасы жетілдірілуде, озық технологиялар енгізілуде. Сонымен қатар, 
пациенттің амбулаторлық медициналық картасы алып тасталынып, электрондық 
денсаулық паспорты қалыптастырылды. DamuMed мобильді қосымшасына 
тұрғындардың 40% - дан астамы қол жеткізген. 

Медицина қызметкерлерінің ішінде өз қызметіне адал, білімді дәрігерлер мен 
мейірбикелер аз емес. Медицина қызметкерлерінің кәсіби қызметі аясы мейірімділік, 
рақымшылық, адамгершілік сынды адами құндылықтарға негізделеді. 

Денсаулық сақтау саласының ардагерлері ерекше алғысқа лайық, олар өздерінің 
баға жетпейтін тәжірибелерін жас буын дәрігерлерге үйретті. Олар өмірінің көп жыл-
дарын осы мақсатқа арнап, таңдап алған кәсібінен айнымай, еңбекте жетістікке жеткен. 
Сіздерге денсаулық пен береке-бірлік, отбасыларыңызға амандық, халық денсаулығы 
үшін атқарып отырған қызметтеріңізде кәсіби шеберлік пен шексіз табыс тілейміз.

Абай ауданының әкімі                  Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы                 Б.Цай

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем меди-
цинского работника! Ваш труд – это высокое служение во имя и на благо людей. На 
медицинских работников возложена огромная ответственность за будущее Казахстана, 
так как здоровье нации во все времена является одним из приоритетов социально-эко-
номической стратегии государства.

Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в своих ежегодных Посланиях 
отмечает, что важным направлением повышения уровня человеческого потенциала 
являются доступность и качество оказания медицинских услуг, продвижение здорового 
образа жизни.

Медицинская помощь прикрепленному населению района доступна по всем на-
правлениям и оказывается в рамках предельных объемов. Год от года совершенству-
ется материально-техническая база лечебных учреждений, внедряются передовые 
технологии. Так, отменена медицинская карта амбулаторного пациента,  формируется 
электронный паспорт здоровья. Доступ  к мобильному приложению DamuMed имеют 
более 40% жителей нашего региона.

Работа врачей и медицинских сестер – это огромная ответственность за человеческое 
здоровье и жизнь, плюс нелегкий труд, требующий от сотрудников лечебных учреждений 
не только знаний, но и доброты, самоотдачи, стремления прийти на помощь. Выражаем 
вам искреннюю благодарность за ваш труд.

Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны здравоохранения, которые 
передают свой бесценный опыт молодому поколению врачей. Ваш труд и заслуги до-
стойны самого высокого почета и уважения.

Желаем вам и вашим семьям благополучия, счастья, здоровья!

Аким Абайского района                Б.Асанов

Секретарь Абайского
районного маслихата                     Б.Цай

В Центральной районной больнице 
п.Топар работают грамотные и профессио-
нальные специалисты. Одной из них явля-
ется врач-педиатр, инфекционист Резеда 
Ракиповна Гинатулина, которая руководит 
детским инфекционным отделением. Стать 
врачом она мечтала еще в школьные годы, 
целеустремленная ученица регулярно уча-
ствовала в олимпиаде по биологии и в целом 
любила естественные науки. Родители Резеды 
поддержали выбор своей дочери посвятить 
свою жизнь медицине. В 2009 году Р. Гина-
тулина успешно окончила Карагандинскую 
государственную медицинскую академию по 
специальности педиатрия. Свой трудовой путь 
наша собеседница начала в Центральной 
районной больнице п.Топар в должности врача 
педиатра, и вот уже более 8 лет она лечит 
людей. С благодарностью Резеда Ракиповна 
вспоминает своих наставников Белан Наталью 
Григорьевну, Виктора Ивановича Криксина, 
Идрисову Зауре Сарсекеевну, Бошекову Ай-
гуль Жорабековну.

В инфекционном отделении дружный и 
сплоченный коллектив, здесь  трудятся как 
опытные, так и молодые сотрудники.  Резеда 
Ракиповна и ее коллеги занимаются лечением 
детей и взрослых,  проводят осмотры. Врачу 
помогает старшая медсестра высшей катего-
рии Шугай Светлана Васильевна.

В Казахстане созданы все условия для 
развития медицины, внедряются новые 

Призвание – дарить здоровье
технологии в рамках государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан», о чем в 
своем Послании народу Казахстана «Новые 
возможности развития в условиях четвертой 
промышленной революции»  отметил Глава 
государства Н.А.Назарбаев. Это во многом 
облегчает работу,  говорит Резеда Ракиповна.

Топарский врач постоянно повышает свою 
квалификацию и участвует в различных семи-
нарах и конференциях, на которых  медики 
обсуждают вопросы внедрения новых методов 
лечения и др.

- Я рада, что рядом со мной трудятся  
грамотные специалисты и отзывчивые люди, 
- говорит врач.  Вселяет оптимизм темпы 
развития здравоохранения в республике, в 
нашей больнице приобретено современное 
медицинское оборудование. В преддверии 
профессионального праздника поздравляю 
всех врачей, средний и младший медперсо-
нал с Днем медицинского работника. Желаю 
счастья, успехов в работе, семейного благопо-
лучия. Хочется поблагодарить директора рай-

онной больницы Наталию Григорьевну Белан. 
Она старается создать врачам и медссетрам 
хорошие условия для работы, направляет их 
на различные курсы повышения квалифика-
ции и  поддерживает молодых специалистов,- 
сказала Резеда Ракиповна.

К.БЛЯЛОВ

«Бейнетің қатты болса, татқаның тәтті 
болады» дейді дана халқымыз. Саналы 
ғұмырының жарты ғасырға жуық уақытын 
сүйікті ісіне арнаған адамдар кем де кем 
шығар. Солардың бірі де бірегейі – аудандық 
қоғамдық денсаулық сақтау басқармасында 
елу жылға жуық еңбек еткен Захарова Людми-
ла Николаевна. кеншілер өңірінде туып өскен 
жас қыз бүгінде қоғам үшін құрметті еңбек 
адамы, әріптестері, қызметтестері үшін білікті 
де білгір маман,  ал отбасында ақ жаулықты 
ана,  асыл әже, аяулы жар. Жә, әңгімемізді 
басынан бастайық.

- Мен қарағандыда туып-өстім. 1954-інші 
жылдың қазан айында біздің отбасымыз Абай 
қаласына көшіп келді. Содан бері осы қалада 
тұрамын. Гёте көшесінің құрметті тұрғынымын, 

- деп Людмила Захарова риясыз әңгіменің 
басын бастады. 

Мектеп бітірген жас қыз өзінің болашақ 
мамандығын медицина саласымен байла-
ныстырды. Омбыдағы медицина училищесін 
санитар-фелдьшер мамандығы бойынша 
ойдағыдай аяқтап, алғашқы еңбек жолын 
солтүстік қазақстан обьлысынан бастаған. 
Алайда 1981-інші жылдан бастап, өзі өскен 
қаласында жұмысын жалғастырады. 

- Мен медицина саласына ойда-жоқта 
келген жоқпын. Менің анам, әпкелерім – 
осы саланың мамандары. Иә, олар емдеу 
жағынан мамандар. Ал мен сәл басқалашау 
саланы таңдадым. Маған өзімнің жұмысым 
ұнайды. Біз жұмыс жасап отырған мекеме ең 
басында қалалық болды, одан кейін аудандық 
атауға ие болды, ал 2003-інші жылдан бастап 
мемлекеттік мекеме болып бекітілді. Міне, осы 
жерде зейнетке шыққанға дейін жұмыс істедім. 
Қазір де келісім шарт бойынша еңбек етудемін, 
- дейді Людмила Николайқызы. 

Айта кету керек, бұл кісі  аталмыш меке-
меде келісім-шарт бойынша іс-жүргізуші ин-
спектор болып қызмет атқарады. Әріптестері 
Людмила Захарова туралы тек оң пікірде. 
Бәрін жан-жақты білетін, қолға алған ісін 
соңына дейін жеткізетін, керек кезде ақыл-
кеңес беретін сыйлы адам ретінде ерекше 
құрмет тұтады. 

- Талай жыл осы салада еңбек етті. 
Тәжірибесі мол, еңбек жолынан  жастарға ай-

Адам еңбегімен ардақты, 
мінезімен қадірлі  

тары да, берер үлгісі  де бар адам. Барлығын 
да білетін танымды маманмен қызметтес 
болғанымызға өте қуаныштымыз, - дейді 
әріптестері. 

Ал Людмила Захаровна жарты ғасыр 
ғұмырын арнаған, өзі жұмыс жасаған сала 
туралы былай деп ой қозғады:  

- Медицина саласының жұмысы өте жау-
апты еңбек. Мен айтар едім, ол ұқыптылықты, 
тыңғылықтықты, тиянақтылықты қажет 
етеді. Мұнда қателесуге жол жоқ. Қоғамдық 
денсаулық сақтау басқармасы – ең алдымен 
қоғамның саулығы үшін жауап беретін сала. 
Жұмыс істеген кезде мен не аламын деп емес, 
мен еліме не беремін деп келу керек. 

Адамның ғана емес, қоғамдың саулығына 
сақтықпен қарайтын мамандар жұмысы, шы-

нын айту керек елеулі. Себебі көпшілікті дүр 
сілкіндіретін аурулар ошағын анықтап, оларды 
жоятын да, дабыл қағатын да осы мамандар. 
Сондықтан жұртшылық біле бермейтін, еш 
жерде жарияланбайтын еңбектеріңіз  алдағы 
уақытта да елене берсін деген ой түйдік.   

Меруерт Арғын
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МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН / С ПРАЗДНИКОМ!
Қоғамның ең басты құндылығы адам дейтін болсақ, барша қоғамның алдындағы өзекті мәселенің бірі – азаматтардың 

денсаулығын сақтау болып табылады. Ал медицина саласын таңдап, «дәрігер» деген құдіреті мен мәртебесі мол кәсіптің 
құпияларын жүзеге асыру, халықтың алғысы мен қуанышына бөленіп, өз еңбегінің нәтижесі мен жемісін көру ең алды-

мен біліктілікті, мамандықты жақсы меңгеру талап етіледі. Дәрігер мамандығы бүкіл адамзат жан дүниесінің өшпес абзал 
құбылыстарын бақылау мен бағалау – адамға деген шексіз сүйіспеншілік, қайырымдылық, өзгенің қамы деп соғатын ыстық 

жүректі ізгі ниет пен адамгершілікті талап ететіні сөзсіз. Осы орайда Абай қаласының орталық ауруханасының дәрігерлер 
ұжымын ерекше атап өткен жөн. Адам өміріне арашашы абзал жандарды төл мерекелерімен құттықтай отырып, отбасыла-

рына амандық, дендеріне саулық тілей отырып, кәсіби біліктіліктеріңіздің арқасында биік асулардан көріне беріңіздер деген 
тілегімізді білдіреміз.

Абай аудандық орталық емхана 
қызметкерлері

Акушер-гинекологиялық бөлімі

Терапевтік және 
неврологиялық бөлімі

Хирургия және травматология 
бөлімі

Орталықтандырылған 
зарарсыздандыру бөлімі

Қабылдау бөлімі

Ультра-дыбыстық зерттеу 
бөлімі

Рентген кабинеті

Дәріхана

Клиника-диагностикалық зертхана 
бөлімі

Тіркеу бөлімі

Абай аудандық орталық аурухана 
әкімшілігі

Алғашқы психикалық-денсаулық 
орталығы

Күндізгі стационар

Жедел-жәрдем бөлімі
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БІЛІМ / ОБРАЗОВАНИЕ

Казалось бы, наступило лето, счастливая 
пора для детей. Занятия закончились, много 
свободного времени и огромное количество 
занятий и мест для отдыха. Но летний отдых 

может нести в себе и  много угроз и опас-
ностей, как для здоровья, так и для жизни 
несовершеннолетних детей. Часто дети предо-
ставлены самим себе. Это и есть основная 
причина разного рода ЧП. 

Поэтому ежегодно в целях создания необ-
ходимых условий для организации оздорови-
тельного отдыха, занятости  и досуга,  профи-
лактики детской безнадзорности, правонару-
шений и преступности, укрепления здоровья, 
безопасности и творческого развития детей в 
период летних каникул в КГУ «Школа-центр 
дополнительного образования им. П. Корниен-
ко» составляется план мероприятий, который 
включает в себя организацию пришкольного 
лагеря «Достық», летней школы, языковой 
школы, «Школы интересных каникул».

В «Школе интересных каникул»  занима-
ются дети из неблагополучных семей и дети, 
состоящие на внутришкольном учете и учете 
в ГЮП. Каждый день с детьми работают со-
циальный педагог Сарсембаева А.С., психолог 
Егорова О.В., медработник Адашева Г.К. 

Согласно плана совместных мероприятий 
с Топарским ОП, в школе ведется работа 
с сотрудниками ГЮП. Проводятся беседы, 
воспитательные мероприятия с учащимися 
девиантного поведения, проводятся рейды 
«Подросток», «Дети в ночном городе» и т.д.

В рамках национальной информационной 

Школа и ГЮП: детство под защитой
кампании «12 дней борьбы против эксплу-
атации детского труда» в КГУ ШЦДО им. П. 
Корниенко проведены информационно-разъ-
яснительные,  рейдовые мероприятия. Вся 

необходимая информация размещена на 
стенде «Ақпарат». Работает телефон доверия, 
имеется ящик доверия.  

06.06.2018 года учащимися 9 класса и 
социальным педагогом Сарсембаевой А.С. 
была проведена акция «Мы за счастливое 
детство». Дети раздавали жителям поселка 
листовки, где была информация о  НИК «12 
дней борьбы против эксплуатации детского 
труда», объясняли цель данной акции. 

В ходе рейда, проведенного зам.дирек-
тора по ВР Нургалиевой А.М. и УИП ГЮП 
Ниязбековой А.К., были посещены квартиры 
неблагополучных семей, а также были про-
верены торговые точки на предмет выявления 
фактов эксплуатации детского труда. Фактов 
использования труда несовершеннолетних 
выявлено не было.

Бесспорно, в первую очередь, родители, 
семья должны создать  детям условия для 
полноценного и безопасного отдыха во время 
летних каникул. Но и мы, педагоги и полиция 
не остаемся в стороне. Поэтому совместная 
работа социально-психологической службы 
школы с Топарским отделом полиции  по за-
щите наших детей ведется постоянно и будет 
продолжена в дальнейшем. 

Арайлым Сарсембаева,
социальный педагог  

ШЦДО им. П. Корниенко п.Топар

Бала еңбегін пайдалану Қазақстанда да 
кеңінен етек жайып келеді. Жүргізіліп жатқан 
зерттеулер нәтижесіне көз тіксек, бала 
еңбегі масштабының артып келе жатқанын 
байқаймыз. Еркін нарықтың артуымен қатар 
заңсыз жұмыс жасайтын жұмысшы балалардың 
саны да қарқынды өсуде. Жасөспірімдер 
тиіст і  заңның,  әк імшілік  бақылаудың 
жеткіліксіздігінен және арнайы заңнаманың 
іске асыруының мардымсыздығынан көбіне 
үлкен әділетсіздікке тап болып, пайдалану 
объктісіне айналуда.

Бала еңбегінің қаналуы жайлы айтпас 
бұрын, бала еңбегі деген не? Ол еңбектің ең 
нашар түрлері қандай? Осымен күреспесе 
соңы нендей жағдайға әкеп соқтыруы мүмкін? 
Осыған тоқтала кетсек.

Балалар  еңбег іне  -  балалардың 
денсаулығына, ақыл- есіне, мінез- құлқына 
зиян келтіретін немесе білім алуына кедергі 
келтіретін кез-келген жұмыс түрлері жатады . 
«Балалар еңбегі» ұғымы өзіне психологиялық, 
физикалық, әлеуметтік –адамгершілік 
қатынастарға зиян келтірудің себебі болатын 
және қауіпті, ақылы әрі ақысыз жұмыстар 
жатқызады. 

Олар балаларды оқу мүмкіндігінен айы-
рады немесе оларға мектептегі сабақтары, 
үйдегі міндеттермен қоса өздеріне қосымша 
жұмыс жүктеп, отбасынан жекешеленіп 
басқа жерлерде жүріп істеуге мәжбүрлейді. 
Бала еңбегінің ең нашар түрлері: шаруаға 
міндеттеу, жезөкшелікпен айналысуға 
тару, порнографиялық суреттер өндірісіне 
пайдалану,соған итермелеу. Сондай-ақ, 
баланы анаша өнімдерін сатуға пайдалану. 
Осы айтылған сорақы қызмет түрлері барлық 
жағынан орындалса, бала өміріне қауіп 
тудырып, денсаулыққа зиян, адамгершілік 
құндылығына зақым келтіреді. Заң бойын-
ша 14-16 жастағы балалар аптасына 24, 
ал 16-18 жастағы жеткіншектер 36 сағаттан 

артық жұмыс істемеуі керек. Еліміздің еңбек 
кодексінде жасөспірімдерге қатысты арнайы 
кепілдіктер мен жеңілдіктер нақтыланған. 
Соның ішінде, кәмелетке толмағандардың 
еңбек құқық қатынастары да бар.

Ал, «Бала құқығы» туралы заңға сәйкес, 
кез-келген 14 жасқа толған бала ата- анасының 
рұқсатымен, оқудан тыс уақытта денсаулығы 
жараса, қоғамдық пайдалы жұмыстармен 
айналысуына болады. Алайда, қазіргі таңда 
оны түсінбегендер бала еңбегін өздеріне 
қажетінше пайдалануды   еш ар санамайды.

Ал,  біз,  күреспесек, қандай күйге түсеміз?!
Иә, бала еңбегінің ең нашар түрлерімен 

дер кезінде күреспесе, болашақта ұлтымызды 
сауатсыздыққа, ұлт кедейлігіне, аурушаңдыққа, 
физикалық және зияткерлігі шектеулі ере-
сек жандардың қатарының  артуына әкеп 
соқтыруы әбден мүмкін.

Мына, қазіргідей  бәсекелестік заманда 
кез-келген мемлекеттің гүлденуі, ондағы адам 
ресурстарының сапасына тікелей тәуелді. 
Сондықтан бала еңбегінің нашар түрлеріне 
қарсы жұмыс жүргізбеу - ұлтымыздың ерте 
қартайып, мемлекеттің дамуына үлесін 
қосатын азаматтар санының артуына ора-
сан зор нұқсан келтіреді. Рас, баланы 
еңбеккорлыққа тәрбиелеудің де өз мәні зор. 
«Балаңды 7 жасқа дейін ханыңдай күт, 7-14 
жасқа дейін құлыңдай жұмса, 14-тен ары қарай 
досыңдай сыйла» деген қазақта аталы мақал 
бар. Алайда, ата- аналар асыра сілтеп, көбіне 
өз балаларын балалық шағынан аяусыз айрып 
жатқандарын біледі ме екен?! Жас шыбыққа 
да су құйып баптамаса, жайқалып өспейді. 
Ендеше, балалар ересектер тарапынан күтім 
мен сүйіспеншілік күтетінін естен шығармайық!

А.Нурпеисова 
№15 ЖББМ  қазақ тілі мен әдебиеті 

пәні мұғалімі

«Бала еңбегін қанауға қарсы 12 күн» науқаны
Бала еңбегін қанауға қарсы 

12 күн науқанына байланысты 
А.Құнанбаев атындағы №5 
мектеп-гимназиясның бас-
шы лагері Тулеубаева А.Б 
жоспарға сай іс- шараларды 
уақытында өткізе білді. Атап 
айтсақ, 01.06.2018 жылы «Біз 
бақытты балдырған» мерекелік 
і с -шара  ұйымдастырып , 
02.06.2018 жылы отбасылық 
құндылықтарды насихаттайтын 
позитивті бейнероликтерді 
көрсетті. 

04.06.2018 жылы жазғы 
мектеп басшысы Т.Биімбетова 
«Біздің нұрлы балалық шақ!» 
тақырыбында дөңгелек үстел 
өткізді. 

05.06.2018 жылы Бала-
ларды сатуды алдын алу бой-
ынша плакаттар, үндеухаттар 
таратты. 

06.06.2018жылы Педагог-психолог Айгожина А.Е «Мен үшін не қымбат?» тақырыбында 
психологиялық семинар-тренинг өткізді. 08.06.2018 жылы күніне жазғы мектеппен бірлесе 
отырып, нормативтік құқықтық әдебиеттер қөрмесін ұйымдасырылды. 

09.06.2018жылы бала еңбегінің ең нашар проблемасы бойынша жазғы мектеп оқушыларымен 
педагог-психолог А.Е.Айгожина тренинг өткізді. 11.06.2018жылы «Бала еңбегі тоқтатылсын!» 
жазғы мектеппен бірлесе отырып, флешмоб биі жоспарланып отыр. 

12.06.2018жылы әлеуметтік педагог Б.М Қамысбаева «Балалық шағымның аспаны» 
кинофильмін көрсетіледі.  

13.06.2018жылы «Қазақстан балалары спортты тандайды» атты спорттық жарыстарды 
жазғы алаң тәрбиешілері А.Омаровпен Н.Қызырата ұйымдастырады.

А.Тулеубаева А.Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназиясның тәлімгері 

Лагерь - это новый образ жизни детей, 
новый режим с его особым романтическим 
стилем и тоном. Это время игр, развлечений, 
свободы в выборе занятий, снятия накопивше-
гося за год напряжения, восполнения израс-

ходованных сил, восстановления здоровья, 
период свободного общения детей в новом 
коллективе.

В нашей школе работает летний оздоро-
вительный лагерь с дневным пребыванием 
«Күншуақ». Программа   деятельности лагеря 

по своей направленности является ком-
плексной, т. е. включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные направ-
ления оздоровления, отдыха и воспитания де-
тей в условиях пришкольного лагеря, а также 
где большое внимание уделяется концепции 
«Мәңгілік Ел», выдвинутой Первым Прези-
дентом Республики Казахстан – Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым, реализации про-
граммы «Рухани жанғыру». 

Дни в лагере насыщены спортивно-позна-
вательными, развивающими мероприятиями, 
играми, которые способствуют активному от-
дыху детей, а главное, формируют творческие 

способности детей. Они принимают активное 
участие в проведении игровых программ, кон-
цертов. Участвуют в больших коллективных 
делах лагеря.

Каждый день имеет свое название:    

«Детство – это радость!», «День памяти 
жертв политических репрессий», «День госу-
дарственных символов РК», «День Успеха», 
«День Дружбы», «День Астаны», «День Толе-
рантности», «День книги», «День природы», 
Декада «Мы за здоровый образ жизни!», 
«День патриотизма», «День закрытия лагеря». 
Мероприятия, проводимые в эти дни, напол-
няют детские души патриотизмом, любовью, 
помогают воспитанникам осознавать, почитать 
традиции и культуру своей родины.

Администрация лагеря выражает огром-
ную благодарность спонсорам Смаковой 
Марине, Перову Евгению, Корниенко Ольге 
за предоставленное мороженое в День за-
щиты детей.

Н.Бакеева начальник лагеря                                             
КГУ «ОСШ №4 п. Вольный» Абайского 

района

Время самого интересного …

Компьютерді білген 
көштен қалмайды

Бүгінгі ақпаратқа толы 
дүниеде электрондық 
есептеу машинасынсыз 
аттап баса алмайсың.

Ол тек ұялы телефон-
мен сөйлесу мен интер-
неттен музыка тыңдап, 
кино көру емес. Оның 
тілін біліп, барлық опера-
цияларды терең игеріп, 
меңгерген адам ғана за-
мана көшіне ілеспек.

Міне ,  б і зд ің  Абай 
көпсалалы колледжіндегі 
әр түрлі мамандықтардағы 
оқу топтарында Әсель 
Қашқынбайқызы инфор-
матика және арнайы 
пәндерден сабақ береді. 
Ол академик Е. Бөкетов атындағы ҚарМУ-дің математика  факультетінің информатика бөлімін 
бітірген соң "Дипломмен-ауылға" бағдарламасымен колледжге келіп, орналасқан еді. Содан 
бергі бес жыл уақыт ішінде жас маман өзінің сауаттылығы мен біліктілігін танытып, ұжым 
мүшелері арасында беделге ие болып үлгерді. Оның сабақтары, сыныптан тыс шаралары 
өте қызықты және мазмұнды ұйымдастырылып, студенттер оған белсене қатысады. Мәселен, 
жақында колледждің Абай бөлімшесінің әр түрлі мамандықтарда оқитын 1 курс студенттерімен 
өткізілген "Не? Қайда? Қашан?" интеллектуалдық ойыны туралы да осыны айтуға болады. 
Студенттердің қабілеттері мен логикалық ойлауын тексеріп көруді мақсат етіп қойған ойын 
барысы ешкімді бей-жай қалдырмады. Атап айтқанда, құрамында төрт-төрттен мүшесі бар 
"Мегамозг", "Жастар", "Эрудит", "Позитив" командалары 3 тур бойы өзара күш сынасып, қызу 
бәсекелесті. Аталған пән бойыншы қойылған сұрақтарға жылдам және дұрыс жауап беруге 
тырысты. Бұдан олардың компьютерге деген құштарлығы анық байқалып тұрды. Нәтижесінде 
қазылар алқасының шешімімен "Эрудит" командасы жеңімпаз атанды. Енді олар алда өтетін 
облыстық осындай сайысқа барады.

Ержан Имашев
Абай көпсалалы колледжінің оқытушысы



16.06.2018 / №23 9АБАЙ - АҚИҚАТ abayhabar@mail.ru

АДАМ. ҚОҒАМ. ЗАҢ / ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЗАКОН

Дежурные части УВД Абайского района 
и Топарского ОП принимают граждан кругло-
суточно.

Адрес и номера телефонов дежурных 
частей  УВД Абайского района и Топарского 
отдела  полиции:

УВД Абайского района расположено по ул. 
К.Маркса-21, телефон дежурной части-102, 
4-46-66.

Топарский  отдел полиции  расположен: 
пос. Топар,  ул. Сейфуллина-15,  телефон 
дежурной части – 102,  3-21-02.

Приём  граждан руководством УВД Абай-
ского района по личным вопросам проводится 
ежедневно в течение рабочего дня с 9.00 до 
18.30, перерыв с 13.00 до  14.30. 

Прием осуществляют:
начальник УВД Абайского района полков-

ник полиции Бакаев Т.К.;
заместители начальника УВД Абайского 

района: подполковник полиции Имашев 
Ш.К., полковник полиции Маматиминов А.А., 
подполковник  полиции Ыбырай Е.А., майор 
полиции Ахметов А.Ж. и начальник МПС УВД 
подполковник полиции Смаилов С.С.;

начальник Топарского ОП майор полиции  
Исин С.С.;

заместители начальника Топарского ОП: 
майор полиции Орымбеков С.М., майор по-
лиции Жолданов Д.К. и начальник МПС ОП 
Буратаев В.В.

Кроме того, в УВД Абайского района уста-
новлен анонимный телефон доверия 4-46-90 

и в Топарском ОП 3-15-68, которые работают 
в круглосуточном режиме. По данному теле-
фону граждане могут  сообщать  о фактах 
неправомерных  действий сотрудников по-
лиции, нарушений законности, информацию о 
ставших известными им фактах готовящихся, 
совершаемых  или совершенных правонару-
шений. Сообщения, поступающие на телефон 
доверия, записываются  на автоответчик, 
после чего  они будут распечатаны и рас-
смотрены.

Также в УВД Абайского района и Топар-
ского ОП в фойе напротив дежурной части 
установлены 2  почтовых ящика,  первый - для 
писем, жалоб и предложений граждан, второй 
- почтовый ящик начальника УВД Абайского 
района и Топарского ОП, корреспонденция 
которых рассматривается ежедневно. 

Своевременное обращение в полицию 
поможет предотвратить противоправные 
деяния,  задержать  и наказать преступни-
ков и нарушителей общественного порядка. 
Если вы стали случайным свидетелем огра-
бления, драки, торговли наркотиками, ДТП, 
перестрелки, пожара, словом, любого ЧП  не 
проходите мимо, проявите свою гражданскую 
ответственность и  позвоните на номер «102», 
либо «112», вы дозвонитесь дежурную часть 
УВД Абайского района или Топарского ОП  
или Центр оперативного управления  ДВД 
Карагандинской области. 

Звонки на данные номера  бесплатные!  
УВД Абайского района

Для сведения населения сообщаем!

Закон Респу-
блики Казахстан 
«О медиации» 
был подписан 
П р е з и д е н т о м 
Республики Ка-
захстан 28 ян-
варя 2011 года, 
вступил в силу 
с 5 августа 2011 
года.

Профессио-
нальным меди-
атором может 
быть лицо с выс-
шим образова-
нием, старше 25 лет, имеющее сертификат, 
подтверждающий обучение по программе под-
готовки медиаторов, утверждаемой в порядке, 
определяемом Правительством Республики 
Казахстан, и состоящее в реестре професси-
ональных медиаторов. Профессиональный 
медиатор имеет право на вознаграждение и 
возмещение расходов.

Непрофессиональным медиатором может 
быть лицо, достигшие сорокалетнего возраста 
и состоящее в реестре непрофессиональных 
медиаторов, а также судьи при проведении 
примирительных процедур в суде в соот-
ветствии с  Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Казахстан. Непрофес-
сиональным медиаторам возмещаются только 
расходы на проведение медиации, их работа 
не оплачивается.

Наряду с медиаторами, осуществляю-
щими свою деятельность на непрофессио-
нальной основе, медиацию могут проводить 
избираемые собранием (сходом) местного 
сообщества для этих целей члены местного 
сообщества, имеющие большой жизненный 
опыт, авторитет и безупречную репутацию.

Реестры медиаторов ведут:
• Реестр профессиональных медиаторов - 

организации профессиональных медиаторов;
• Реестр непрофессиональных медиа-

торов - акимы районов (городов областного 
значения), районов в городах, городов район-
ного значения, поселков, сёл, сельских округов 
(далее - уполномоченный орган).

Реестр профессиональных медиаторов 
должен быть размещен на интернет-ресурсе 
организации медиаторов на казахском и рус-
ском языках и обновляться по мере включения 
в него медиаторов. Организации медиаторов 
вправе опубликовывать реестр профессио-
нальных медиаторов в периодических печат-
ных изданиях.

Реестр непрофессиональных медиаторов 
должен быть размещен на интернет-ресурсе 
уполномоченного органа на казахском и 
русском языках либо в доступных для обще-
ственности местах и обновляться по мере 
включения в него медиаторов.

Кратко остановимся на непрофессиональ-
ных медиаторах: чем должны заниматься 
непрофессиональные медиаторы, каковы их 
полномочия, какой круг вопросов вправе они 
рассматривать?

Анализируя нормы Закона «О медиации» 
и руководствуясь принципом права «разреше-
но всё, что не запрещено законом», отметим, 

КТО МОЖЕТ БЫТЬ МЕДИАТОРОМ?

что законодателем не установлены какие-либо 
ограничения для непрофессиональных медиа-
торов, за исключением того, что они не вправе:

а) вступать в организации медиаторов (по 
смыслу статей 13 и 14 Закона);

б) получать вознаграждение (в силу по-
ложений статьи 22 Закона).

Других ограничений для непрофессио-
нальных медиаторов Законом не предусмо-
трено. Так, по смыслу подпункта 5) пункта 
2 статьи 21 Закона непрофессиональные 
медиаторы вправе заключать договора о 
медиации. Также Закон не содержит ограни-
чений, касающихся возможностей заключения 
непрофессиональными медиаторами и меди-
ативных соглашений, в том числе связанных с 
участием непрофессиональных медиаторов в 
гражданском или уголовном процессе.

В то же время, во избежание нежелатель-
ных последствий для сторон, представляется 
нецелесообразным участие непрофессио-
нальных медиаторов в процедуре судебной 
медиации. Слишком высокой может быть цена 
ошибки или недостаточной подготовленности 
медиатора в этом случае.

Что касается участия непрофессиональ-
ных медиаторов в сфере досудебной меди-
ации, то ещё раз необходимо подчеркнуть, 
что медиативное соглашение, заключённое 
до рассмотрения гражданского дела в суде, 
представляет собой сделку (договор), на-
правленную на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав или обязанно-
стей сторон, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которой может повлечь за собой 
судебный процесс.

В этой связи важное значение  имеет 
правильность составления медиативного 
соглашения, наличие в соглашении всех его 
условий, предусмотренных статьей 27 Закона. 
Это важно, поскольку в силу положений статьи 
393 Гражданского кодекса договор считается 
заключённым, когда между сторонами в тре-
буемой в подлежащих случаю форме достиг-
нуто соглашение по всем его существенным 
условиям.

Поэтому согласимся с мнением специ-
алистов - юристов и профессиональных меди-
аторов - о том, что если медиатор не прошел 
соответствующую подготовку, он может вместо 
помощи создать дополнительные трудности 
сторонам, и для разрешения серьезных 
споров желательно прибегать к помощи про-
фессиональных медиаторов.

 К.Досымханова
Заведующий канцелярией

районного суда №2  Абайского района                                            

ВСТРЕЧА У ВОРОТ 
В целя реализации социального проекта «Встреча у ворот» 08.06.2018г.  совместно с ин-

спектором службы пробации Казыбекбийского района г.Караганды старшим лейтенантом юсти-
ции Жаксыбековой Г.К. проведен данный проект в отношении освобожденного из учреждения 
АК-159/5 по замене не отбытой части наказания более мягким видом наказания (ограничение 
свободы), для  ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации путем оказания со-

циально-правовой помощи,  содействия в восстановлении и формировании поддерживающей 
системы социальных связей,  социально-бытовой адаптации и предоставления консультаций 
по социально-правовым  вопросам. Данный проект на сегодняшний день реализуется на по-
стоянной основе.   

С.Лукьянова
Начальник отряда ОВСПРСО Учреждения АК-159/5 ДУИС 

по Карагандинской области майор юстиции

В рамках реализации социального проекта «Встреча у ворот» 12 июня 2018 года  со-
трудниками  учреждения АК 159/9 Департамента УИС по Карагандинской области совместно 
с инспектором службы пробации, старшим лейтенантом юстиции Серикбаевым Ж.Е., специ-
алистом КГУ «Центр занятости населения» акимата г. Караганды Тюлюбаевой А.Е., главным 
специалистом ГУ«Отдел занятости и социальных программ» г. Караганды Айтмукушевой Д.Н 
была проведена «встреча у ворот» для осужденных Гесиной О.В.- освободившейся по статье 
73 УК РК - замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания - ограничение 

свободы и Вир Г.Л.- освободившейся по статье 72 УК РК - условно досрочно освобождение, 
которая убыла в центр социальной адаптации для лиц, не имеющих постоянного места житель-
ства г. Караганды под сопровождением. Осужденным были разъяснены  порядок регистрации по 
месту жительства, постановка на учет в органах занятости, здравоохранения. Вручены памятки, 
брошюры с контактными данными государственных учреждений в целях получения содействия 
в реабилитации, профессиональном обучении, социальной выплаты на случай потери работы.

Н.Салфетникова 
Начальник ОВиСПРСО Учреждения АК 159/9 ДУИС по Карагандинской области 

майор юстиции

Без этого отдела, ну ни как
Многие понимают, что всякая работа сложна по – своему. Однако есть сферы деятель-

ности, где требуются  специальное  тщательное отношение, серьезность в работе,  знание 
законодательства, грамотность, внимательность.  Одними из таких являются сотрудницы 
отдела специального учета учреждения АК-159/5  департамента УИС по Карагандинской об-
ласти.  Каждый день их работы в отделе является полезным и важным звеном, что позволяет 
профессионально подойти к решению служебных задач не только в отделе, но и в оказании   
помощи службам других отраслей учреждения. Мало того, когда другие отделы учреждения 
решают задачи, поставленные вышестоящими органами, без  содействия сотрудников отдела 
специального учета они не могут обойтись, так как вся необходимая информация имеется лишь  
в указанном отделе.  

Не считаясь со своим личным временем,  инспектора и начальник отдела специального 
учета  ежедневно проводят большую работу,  тщательно  изучают каждое дело и принимают 
правильное решение по поставленным перед ними задачам. Они всегда спешат на помощь, 
выслушаю, направят на верный путь  решения.  

У наших прекрасных женщин много достоинств, но особенно выделяют их такие качества 
как отзывчивость, человеколюбие, чего так не хватает в наше время. Именно такие ответствен-
ные, грамотные, целеустремленные женщины должны работать в отделе специального учета. 
В коллективе учреждения пользуются большим уважением, всегда активные, полны жизненных 
сил, принимают участие во всех мероприятиях учреждения.  

Конечно, каждый отдел по своему важен в работе учреждения.  Однако, отдел специального 
учета это  важное звено колонии.

И.Оспанова 
Инспектор ОСУ капитан юстиции Учреждения АК-159/5    

В районе имеется 1 родник расположенный в 6-ти км восточнее поселка Карабас, ис-
пользуемый для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения.

Абайским районным управлением охраны общественного здоровья организовано 
ежеквартальное обследование  качество  питьевой воды родника. Результаты проведен-
ных исследований на 2 квартале 2018 года показали, что родниковая вода соответствует 
санитарным правилам  № 209   от 16.03.2015 года  ««Санитарно - эпидемиологические 
требования к источникам воды, хозяйственно-питьевому водоснабжению, местам культур-
но-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденных МНЭ РК 
№ 209 от 16.03.2015 года по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
(протоколы исследований №230 от 05.05.2018 года и 190 от 10.05.2018 года.) 

Абжанов Б.Е и.о. руководителя Абайского районного УООЗ 
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ЧС СООБЩАЕТ

Настоящие правила устанавливают по-
рядок пользования маломерными судами 
и базами (сооружениями) для их стоянок и 
служат для обеспечения безопасности  и 
движения маломерных судов в акватории 
водоемов,  в пределах административных 
границ Карагандинской области:

1.Определить и оборудовать базу стоянки 
судов в специально отведенном месте.

2.Контролировать безопасную эксплу-
атацию маломерных судов путем ведения 

журнала учета эксплуатации. Форма ведения 
журнала согласовывается в территориальном 
подразделении транспортного контроля.

3. Для проведения технического осмотра  
все маломерные суда  при вводе, дальнейшей 
эксплуатации должны быть предъявлены 
работнику территориального подразделения 
транспортного контроля по безопасности 
судоходства.

4. Маломерное судно должно быть уком-
плектовано спасательными средствами: кру-
гами, жилетами, поясами, лодочными концами 
из расчета индивидуальный спасательный 
жилет на каждого человека, согласно техниче-
ских данных пассажира,  вместимости  судна.

5.Судоводителям и судовладельцам  за-
прещается управлять маломерным судном 
без удостоверения на право управления мало-
мерным судном.  

Передавать управление судном лицам, не 
достигшим 16летнего возраста, а также лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического опьянения, и лицам, страдающим 
психическими заболеваниями.

6.  Не допускается использование мало-
мерного судна, не прошедшего ежегодного 
технического осмотра.

7. Не допускается эксплуатация мало-

мерных судов и других плавучих средств 
ближе 100 метров от пляжей, мест массового 
купания людей, кроме маломерных судов и 
иных средств используемых для спасения 
пострадавших.

8.  Не допускается буксировать  наду-
вные прогулочные плавательные средства, 
летательные средства(парашют)  в акватории 
мест купания

и судами, не предназначенными для бук-
сировки данного средства.

9.  На базе стоянки маломерных судов 
иметь телефонную или радиосвязь.

10.Оборудовать комнату по оказанию 
первой медицинской помощи.

11.Оборудовать спасательный пост с на-
блюдением за акваторией.

12.Установить стенд с информацией по 
правилам безопасности на воде, пользования 
плавсредствами и оказания первой медицин-
ской помощи.

13.Обеспечить коридор для прохода мало-
мерных судов за акваторию места купания.

14. Разрешается 2 и 
более владельцам зон отдыха оборудовать 
единую базу стоянки.

15.В случае травматизма, связанного с 
водным транспортом, владельцы зон отдыха, 
администраторы, должны незамедлительно 
передать сообщение в органы внутренних 
дел, службы скорой помощи, а также в тер-
риториальные подразделения транспортного 
контроля.

16. Лица виновные в нарушении настоя-
щих Правил, несут ответственность  в соот-
ветствии с законодательством Республики 
Казахстан.

В.Мартынов
Главный спасатель  спасательного 

подразделения п. Топар

Правила  пользования маломерными 
судами и базами на  водоемах  

Карагандинской области

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – ПРИЧИНА ПОЖАРА
В связи с наступлением периода цветения тополей и обильного появления тополиного пуха, 

установившейся сухой и жаркой погоды, резко повысилась пожарная опасность.
Сейчас даже маленькая искра, не затушенный костер, брошенная горящая спичка, сигарета 

могут легко воспламенить тополиный пух, высохшую траву, не убранный мусор, сгораемые 
строения.

РГУ ОЧС Абайского района считает необходимым напомнить,  о том, что скопление тополи-
ного пуха у деревянных построек, заборов, сеновалов является благоприятным фактором для 
возникновения пожара. Во избежание пожара необходимо убирать, периодически увлажнять пух.

Категорически запрещается поджигать тополиный пух. Не проходите мимо, если видите 
детей поджигающих пух, детские забавы со спичками часто оборачиваются большой бедой!

С.Бахшиев
Старший инженер РГУ ОЧС Абайского района 

Старший лейтенант гражданской защиты

СПОРТ

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАН!
Аудан айнасы «Абай-Ақиқат» газетіне 2018 жылдың ІI-

жарты жылдығына жазылу науқаны жүріп жатыр.
Сүйікті басылымдарыңызға «Қазпошта» АҚ-ның 

бөлімшелері арқылы  жазылуға болады.
Жеке адамдар үшін – 1057, 76 теңге,

( индекс- 65625)
Заңды тұлғалар үшін – 2005,76 теңге. 

( индекс 15625)
Аудандық басылымды Абай қ., 3 - шағынаудан, 
43 үй мекенжайы бойынша редакциямызға келіп, 

жазылуларыңызға болады.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания на IІ полугодие 2018 

года на районную газету «Абай - Ақиқат». 
Подписку на газету можно 
оформить в отделениях 

почтовой связи АО «Казпочта», а также 
в редакции районной газеты .

На полугодие для физических лиц - 1057,76 тенге 
( индекс- 65625), 

для юридических лиц - 2005, 76 тенге 
( индекс 15625)

СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ
Наступило лето, а это значит долгожданные каникулы. Доброй традицией в этот период ста-

ло проведение мастер классов сотрудниками Детско-юношеской спортивной школы Абайского 

района . На этой неделе для воспитанников детских садиков города Абай был проведен мастер 
класс по казакша қүресі, который провел опытный тренер Орал Иса. С интересом малыши 
смотрели как юные палуаны демонстирровали им приемы. Возможно, после проведения этого 
мероприятия кто –то из них заинтересуется единоборствами и запишется в спортивные секции.

Соб.корр.

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ПРИЗЫВЫ АБЛЯЗОВА О 
ПЛАНИРУЕМЫХ МИТИНГАХ НЕЗАКОННЫ 

В сети Интернет и социальных сетях Аблязовым и другими сторонниками экстре-
мистского движения «ДВК» распространяются провокационные ролики, в которых якобы 
«жители Казахстана» призывают население Казахстана прийти на митинги 23 июня и 
поддержать идеи «ДВК».

Генеральной прокуратурой установлено, что в этих роликах роли «казахстанских воспи-
тателей и рабочих» сыграли профессиональные актеры из Киева и родственники Аблязова.

Более того, надзорный орган разъясняет, что призывы к участию в митингах прямо 
нарушают положения Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, 
митингов, шествий, пикетов и демонстраций».

Для проведения публичных акций необходимо получить разрешение в акимате  путем 
подачи соответствующего заявления не позднее, чем за 10 дней до намеченной даты ее 
проведения.

В этой связи прокуроры напоминают, что митинги будут считаться незаконными и за их 
организацию и участие в них предусмотрена административная ответственность, вплоть 
до ареста на 15 суток.

Генеральная прокуратура призывает народ Казахстана не поддаваться провокациям 
экстремисткой организации и ее сторонников.

«Абай-Ақиқат» газетінің 2018ж. 09 маусымдағы №22 санындағы 
«Абай аудандық мешіті ақсақалдар алқасының үндеуі! Сауапты іс 
- берекеге бастайды!» атты жариялымда көрсетілген есеп-шоттан 
қателік кеткен. Дұрыс есеп шоты былай:

Частное учреждение Позитивное развитие 
БИН/ИИН 100340019488, 
ОКПО 50903470,  КБе 18.
№ КZ126010191000089937 KZT
АО Народный банк Казахстана  г Караганда ул Театральная 56
SWIFT BIC HSBK  KZKX
БИН 961041000115
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ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

КГП «Жігер-Су» сообщает Вам, что 20.06.2018 г. в 10-30 часов  состоятся 
публичные слушания по утверждению тарифа и тарифной сметы на услу-
ги по подаче воды по распределительным сетям с. Акбастау  Абайского 
района на 2018 г.  по адресу: с. Акбастау  ул. Тәуелсіздік д. 1 (здание ДК). 

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»   в лице Управляющего 
директора  Скакова Данеля Мажыновича, действующего на основании Доверенности  
№02-06/026  от 17.01.2018года, именуемого в дальнейшем «Услугодатель» с одной 
стороны, и бытовой потребитель (физическое лицо, использующие техническую 
воду для полива приусадебного участка) именуемого  в дальнейшем «Потреби-
тель», далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:                                                                          

                                      
1. Предмет договора

1.1 «Услугодатель» обязуется оказывать «Потребителю» услуги по поставке тех-
нической воды (далее - Услуги). «Потребитель» обязуется принимать и оплачивать 
данные услуги.

1.2 При исполнении настоящего Договора «Услугодатель» и «Потребитель» ру-
ководствуются Гражданским кодексом РК, Законом РК «О естественных монополиях 
и регулируемых рынках» и другими нормативными актами.

1.3. Срок оказания услуг с «01» июня 2018 г.  по « 31» августа 2018 г.
                                                      

2.Порядок учета продаваемых услуг
2.1. Количество отпущенной технической воды определяется по показаниям 

индивидуальных приборов учета, при отсутствии индивидуальных приборов учета 
– расчетным путем по нормам водопотребления, утвержденным уполномоченным 
органом для данного населенного пункта. 

                    
3.Порядок оплаты за пользование технической водой.

3.1 Платежи за поставляемые услуги производятся Потребителями ежемесячно, 
на основании предъявляемого ему счета, по следующим нормам:

3.1.1 Тариф согласно калькуляции составляет  31,03  тенге за 1м3 с НДС.
3.2 Расчет стоимости потребленной технической воды производится на основании 

показателей приборов учета, при отсутствии таковых на основании норм, утверж-
денных уполномоченным органом.

3.3 Оплата за оказанные услуги должна производиться Потребителем не позднее 
25 числа месяца, следующего после расчетного. 

3.4 Тарифы за  поставляемые услуги Потребителю по настоящему Договору, могут 
быть изменены в соответствии с действующим Законодательством. Измененные 
тарифы вступают в силу с момента официального опубликования информации об 
изменениях в средствах массовой информации без дополнительных согласования 
с Потребителем.

3.5 В случае несвоевременной оплаты за получаемые услуги, Потребитель 
оплачивает Услугодателю пеню в размере 1.5 кратной ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком РК, от суммы долга за каждый день просроч-
ки платежа. Начисление пени производится с 26-го числа месяца, следующего за 
расчетным периодом, и подлежит оплате согласно ст. 282 Гражданского кодекса РК.

4. Условия ограничения и прекращения поставки технической воды.
4.1 Поставка технической воды Потребителю может быть прекращена полностью 

или частично в случаях:
а) отсутствие оплаты в договорные сроки;
б) самовольное присоединение к сетям Услугодателя;
г)снижение показателей в качестве  услуг по вине Потребителя до значений 

нарушающих нормальное функционирование установок Услугодателя и других По-
требителей;

4.2 Для принятия неотложных мер по предупреждению или устранения аварий 
Услугодатель вправе отключить Потребителя с последующим сообщением Потре-
бителя о причинах отключения.

4.3 В случае просрочки оплаты Услугодатель вправе прекратить поставку техни-
ческой воды Потребителю с обязательным письменным  извещением Потребителя 
за 24 часа до отключения.

4.4 В случае отключения Потребителя от предоставляемых услуг за неоплату 
получаемых услуг, подключение его производится после полного погашения задол-
женности. При неоднократном отключении (более одного раза) подключение его 
производится после погашения долга и внесения платы за подключение, в размере 
тарифа, утвержденного уполномоченным органом. 

5. Права и обязанности Услугодателя
5.1 Услугодатель обязан:
5.1.1 Обеспечить Потребителя в сроки, указанные в п.п.1.1 технической водой 

соответствующей , санитарным нормам и другими нормативно- техническим до-
кументам.

5.1.2 Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нару-
шений качества предоставляемых Потребителю услуг. В случае изменения качества 
услуг немедленно информировать Потребителя.

5.1.3. Предъявлять Потребителю ежемесячно счет на оплату поставленных услуг.
5.1.4 Предоставлять по требованию Потребителя акт сверки.
5.2 Услугодатель имеет право:
5.2.1 Своевременно получать оплату за предоставленные  услуги и применять 

меры, предусмотренные действующим Законодательством и настоящим Договором 
в случае нарушения сроков оплаты.

5.2.2 Ограничить и прекращать подачу  технической воды в случаях предусмо-
тренных п.4 настоящего Договора. 

5.2.3 В одностороннем порядке приостановить исполнение настоящего Договора 
в связи неоплатой Потребителем при условии предупреждения Потребителя в сроки, 
установленные Договором.

5.2.4 Обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с Потребителя, суммы 
оплаты за оказанные услуги, по истечении 15 дней с момента наступления срока 
оплаты, указанного в п. 3.3 Договора.

Публичный  договор №81
на  оказание  услуг по поставке технической воды

п. Южный Карагандинская обл.                                                                                                 «04» мая  2018г.
5.3 Услугодателю запрещается:
5.3.1 отказывать в предоставлении услуг или ограничивать Потребителя в по-

лучении услуги по причинам невыполнения требований п.4 настоящего Договора 
другими потребителями.

5.3.2 Требовать от Потребителя ежемесячной оплаты услуг без предоставления 
на них счета по вине Услугодателя.

                                                              
                                            6. Правила и обязанности Потребителя.
6.1 Потребитель имеет право:
6.1.1 Получать услуги в необходимом объеме и надлежащего  качества в соот-

ветствии действующим в РК нормативно – правовыми актами.
6.1.2 Использовать предоставленные услуги при условии своевременной оплаты.
6.1.3 Расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии уведомления 

об этом Услугодателя и полной оплаты за полученные услуги. 
6.1.4 Получать информацию о действующем тарифе и ценах на получаемые виды 

услуг, произведенных начислениях, а также получать консультации от Услугодателя 
по вопросам исполнения настоящего Договора.

6.1.5 Требовать перерасчет по оплате за услуги за время перерывов и недопо-
ставки более суток. Обращение Потребителя рассматривается при наличии под-
писанного  двухстороннего акта. 

6.2 Потребитель обязан:
6.2.1 Своевременно производить оплату за использование технической воды.
6.2.2 Беспрепятственно обеспечить доступ уполномоченных представителей Ус-

лугодателя на свою территорию для устранения аварий, осмотра состояния систем.
6.2.3 В соответствии действующим Законодательством РК нести ответственность 

за состояние и эксплуатацию общей долевой собственности, к которой относятся 
общие места домов, внутридомовые тепловые сети и т.д.

6.2.4 соблюдать требования техники безопасности при пользовании услугами;
6.2.5 иметь приборы учета регулируемых услуги, а также своевременно и в полном 

объеме оплачивать приобретение и установку приборов учета регулируемых услуги 
в соответствии с условиями заключенных договоров.

6.2.6 Выполнять предписания Услугодателя.
6.2.7 Немедленно сообщить Услугодателю о неисправности и/или отсутствии 

прибора учета, срыве пломб и другие данные, необходимые для исполнения на-
стоящего Договора.

6.3 Потребителю запрещается:
6.3.1 нарушать имеющиеся схемы учета предоставляемых услуг.

7. Прочие условия
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий на-

стоящего Договора, если то явилось следствием обязательств  непреодолимой 
силы ( форс- мажор). Условия форс- мажора определяются соответствующими 
государственными органами в соответствии с действующим Законодательством РК.

7.2 Услугодатель не несет ответственности перед Потребителем  за невыпол-
нение обязательств настоящего Договора, вызванных неправильными действиями 
Потребителя или посторонних лиц.

7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон 
с письменным уведомлением другой стороны не менее чем за 30 суток. При пре-
кращении действия Договора стороны не освобождаются от обязанностей по до-
говорным взаиморасчетам.

7.4 Отсутствие разрешения Услугодателя и Акта раздела границ является са-
мовольным присоединением, в этом случае производится отключение сетей По-
требителя Услугодателем, оплата за этот период пользования  услугами взимается 
по расчету.

7.5 Услугодатель не несет материальной ответственности:
7.5.1 За недоотпуск  услуг в случаях, предусмотренных в п.4 настоящего Договора.
7.5.2 Нарушения, допущенные Потребителем при пользовании услугами, в том 

числе самовольное подключение, установка водоразборных кранов отсутствие 
пломб и т.д. оформляются актом в двух экземплярах, подписанных представителем 
Услугодателя, один из которых вручается Потребителю.

7.5.3 Все споры по настоящему Договору разрешения в порядке, установленном 
действующим Законодательством РК

                                                                 
Реквизиты сторон:                                     
«УСЛУГОДАТЕЛЬ»
 Акционерное общество «Темиртауский электрометаллургический                                               
 комбинат»                                                                                                                                                                                          
Юридический адрес: 101400, Республика Казахстан,
Карагандинская обл.,
г. Темиртау, ул. Привокзальная, 2
БИН 941 140 001 633
Банковские реквизиты:
АО "Казкоммерцбанк"
ИИК KZ07926110119P123000 
БИК KZKOKZKX   
КБЕ 17
  
Управляющий директор                                                                                                                   
АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат»                  Скаков Д.М.              

«ПОТРЕБИТЕЛЬ»
 
Жители п. Южный  Абайского района Карагандинской области.

После смерти Муканова Елюбая Оразбековича, умершего 12 сентября 1994 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 54, каб.8, тел. 87024441894.

После смерти Муканова Саята Елюбаевича, умершего 12 сентября 1994 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Бейсенбековой Дариге Аскаровне, по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 54, каб.8, тел. 87024441894.

После смерти Хамия Комбинат, умершего 06 апреля 2018 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Байтуловой Тамары Васильевны, умершей 21 мая 2018 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 Березнёвой Варвары Сергеевны, умершей 26 февраля 2018 года. Всем за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Жумадильдиновой Менсулу Фахразиевны, умершей 01 июня 2018 года, за-
интересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Ермагамбетова Амангельды Елюбаевича, умершего 31декабря 2017 года, 
заинтересованным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Руденко Натальи Александровны, умершей 02 июня 2018 года, заинтересо-
ванным лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, 
ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

ИП Тишбаев Р.Б. объявляет о прекращении деятельности. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя серия 3002 №0000573.
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ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

Ораза айтта қандай 
амалдар жасау керек?  

Ораза айты —  отыз күндік оразаны аман-есен аяқтағаннан кейін Аллаға шүкіршілік етіп, 
қуанышқа кенелетін шуағы мол мереке. Ай бойы Алланың разылығы үшін ашқұрсақ жүріп, көзді 
харамнан, құлақты өсек тыңдаудан, тілді ғайбат сөйлеуден тыйып, көңілі тазарған мұсылман Алла 
тағалаға сансыз шүкіршілік ретінде Ораза айты күні екі рәкат намаз оқиды. Намаздан кейін «Ораза 
қабыл болсын!», «Айт құтты болсын!» деп бірін-бірі құттықтап, мәре-сәре болып ерекше қуанышқа 
бөленеді. Осы күні дүйім жұрт дүркіретіп той жасап, дастарқан жайып, аста-төк ас беріп, бары мен 
нарын хақ жолына жұмсайды.

Қазақ халқында айт күндері жеті, қырық немесе жетпіс үйге айттап кіріп шығу керек деген 
дәстүр бар. Әлбетте, шариғат мұндай санды міндеттемейді. Бұл қонақжай қазақ халқының ақкөңіл, 
кең пейілдігінен туындаған ізгі салт екені белгілі. Жалпы, отыз күнгі ораза мұсылмандарды 
тақуалыққа баулыса, айт күнгі қуаныш күйбең тіршіліктегі өкпе-назды ұмыттырып, мұсылмандардың 
бауырмалдығын күшейте түседі.

Қасиетті Рамазан айы аяқталған соң Ораза айт мерекесі басталады. Ораза айтта әр мұсылман 
атқаруы тиіс 6 амалды назарларыңызға ұсынамыз.

1. Үлкен мереке етіп тойлау.
Пайғамбарымыз (с.а.у.) Ораза айт мерекесін алғаш рет хижраның екінші жылы (624 жылы) атап өткен. 

Бізге жеткен салих дереккөздерге қарағанда, Исламға дейін Мәдина халқы әрбір жылы екі күн ұлан-асыр 
той жасайтын болған. Меккеліктер: «Бұл қандай мереке?» – деп сұрағанда, мәдиналықтар: «Жаһилиет 
дәуірінен бері тойлап келе жатқан мерекеміз»,- деп жауап беретін. Бұны естіген Хақ Елшісі (с.а.у.): «Алла 
тағала сіздердің бұл мерекелеріңізді Фитр (ораза айты) мен Құрбан мерекесі етіп өзгертті»,- деп бұйырады. 
Осы хадистегі «Фитр мерекесін» Ислам ғұламалары отыз күнгі оразадан кейінгі Ораза айт мерекесі деп 
біледі. Осылайша, Алла Елшісінің (с.а.у.) бастамасымен ескінің сарқыншағы жаңа илаһи екі мерекемен 
алмастырылған болатын.

Айт – арабтың «иъид» деген сөзiнен шыққан. «Иъид» сөзiнiң негізгі түбiрi – «ъада». Ол «мерекелеу», 
«бiр-бiрiн мерекемен құттықтау» деген мағынаны қамтиды. «Ъада» сөзiнiң масдары (iс-әрекеттi бiлдiретiн 
терминi) – «иъадат», яғни «хал сұрасу», «бiр-бiрiн қуанту», «қуанышқа топталу». Демек, айт сөзiн «мереке», 
«мейрам», «қуаныш», «шаттық» деп түсінеміз. Сондықтан айт – оразаның аяқталғанын білдіретін мереке.

2. Әдемі киіну.
Жафар бин Мұхаммедтің жеткізуіне қарағанда, Алла Елшісі (с.а.у.) Ораза айт мерекесі күндері әдемі 

киімдерін киіп жүретін. Ораза айтының намазын оқымай тұрып, май мен құрма жейтін. Хасан ас-Сабит: «Екі 
айтта да Хақ Елшісі (с.а.у.) бізге әдемі киінуді, жұпар иіс себуді, жағдайымыз мүмкіндігіне қарай семіз малды 
шалуды бұйыратын еді», — дейді. Осы хадиске байланысты Ислам ғұламалары мұсылмандарды Ораза 
айтының таң сәрісінде бой дәрет алып, тістерін тазалап, мұнтаздай таза һәм әдемі киімдерін киіп жүруге 
үндейді. Ораза айт намазынан бұрын пітір садақа беріп, мешітке барып уағыз-насихат тыңдаудың мұстахаб 
(амалдардың абзалы) екенін айтады.

3. Ораза айт намазын оқу.
Ханафия мазхабының ғұламалары «Кәусар» сүресіндегі «Фасалли ли Раббикәні…» (Сондықтан айт 

намазын оқы) Ораза айт намазына жасалған ишара деп біледі. Осыған орай біздің мазхабымызда Ораза 
айтының намазын оқу уәжіп (міндетті) саналады. Ал, Шафийлер мен Маликилерде сүннет муәккада (уәжіпке 
жақын сүннет), Ханбалияда парыз кифая (ешкім қылмаса, барлығына күнә жазылады) болып табылады. 
Ораза айт намазы күн найза бойы көтерілгенде (кераһат уақытының шығуы, яғни күн шыққаннан кейін қырық 
бес минут өткен соң) мешіттерде оқылады.

Айт күні жұма намазындағыдай көпшiлiк бір-бірімен араласады. Жұма күнi қандай амал сүннет болса, 
айт күнiнде де олар сүннет. Айтқа байланысты тағы бір хадисте: «Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) айт күнi мешiтке 
барған жолмен қайтпай, басқа жолмен қайтатын едi», – делiнген. Демек, айт көпшiлiкпен дидарласып, кең 
ауқымда өткiзiлетiн мереке.

3. Айналамызға жылы шырай таныту.
Шариғат бойынша айт күндері қуанышты болу, жүзiмізден нұрлы шырай тарату – Алланың рахметi, 

пайғамбардың шапағаты, жәннәт және оның нығметтерiне үмiт арту белгiсi. Сондықтан мереке күндерi 
адамдарға мейiрiммен қарау амалдардың ең сауаптысы және абзалы, айт күнгi жүріс-тұрысымыз, киiнуiмiз, 
жүзiмiздiң шырайы – дұға iспеттес ғибадат болып табылады.

Айтта шариғат мұсылмандарға мешiтке жиналып бiрге айт намазын оқуды, одан соң бiрiн-бiрi мерекемен 
құттықтауды, үйлерiнде тәттi тағамдар жасауды, келген қонақтарды күтудi, алыс-жақын туған-туысқандарына 
барып жүздесудi, олардың iшiнде қиыншылыққа тап болғандарына көмек қолын созуды және басына қайғы 
келгендерге арнайы сыйлықтар жасап, көңiлдерiн көтеруді, сырқат таныстарына зиярат жасауды, өткендердi 
еске алуды, араздасқандарға мiндеттi түрде бiр-бiрiмен татуласуды бұйырады.

4. Айттау.
Мұхаммедтің (с.а.у) үмбеті Қазақ халқында айт күндері қырық немесе жетпіс үйге айттап кіріп шығу керек 

деген дәстүр бар. Әлбетте, шариғат мұндай санды міндеттемейді. Бұл қонақжай қазақ халқының ақжарма, 
кең пейілдігінен туындаған ізгі салт екені белгілі. Десек те, Ислам тарихында да айт мерекесіне дастархан 
жаю үлгісі бұрын да болған.

Ал, Аббасилер Х ғасырда Ислам мерекелерiн насихаттау үшiн, әсiресе Византияға көршiлес Тарсус және 
Аусым секiлдi қалаларда ислами мейрамдарды өте жоғарғы деңгейде өткiзiп отырған.

Фатимиттер айтты «йд әл-Хуләл», яғни «киiм мерекесi» деп атайтын. Өйткенi халифа жұртты мерекемен 
құттықтау үшiн сарайдан мешiтке дейiн әдемi киiнген сарай нөкерлерiн жолдың екi жағына тұрғызып, өзi 
тамаша киiнiп, жолмен жаяу баратын болған. Халифаның артында тамаша керуен, онда безендiрiлген пiл, 
оның үстiнде бiр сарбаз отыратын.

Халифа Әзиз Билләһтің (976-996) кезiнде «Дар әл-Фитра» деп аталатын тек тәттi тағамдар жасайтын 
асхананы ережеп айының ортасынан бастап iске қостыратын. Ол асхана ораза iшiнде ауызашарға көптеген 
тапсырыс орындайтын. Айт намазынан кейiн халифа үлкен дастарқан жайып қонақ күтетiн. Ол қонаққа 
Каирдағы басқа дiн өкiлдерi де шақырылатын.

Мұсылманшылығы өркендеген бүгінгі Түркия елінде «шекер» дейтiн тәттi тағам ораза айтқа арналып 
дайындалады екен. Сондықтан да Рамазан айт мерекесiн олар тағамның атымен «шекер байрам» деп те 
атап кеткен.

Қазақ елі де өзге мұсылмандар секілді айт мейрамына арнап дастарқан жаяды. Ата-бабамыз ысырапқа 
бармай айттап келушi қонақтарға құрмет көрсетуді мұсылмандық іс деп білген. Қонақжайлылық – халқымыздың 
әдет-ғұрпы тұрғысынан да, шариғат тұрғысынан да ең маңызды қасиеті. Себебі, Пайғамбарымыз (с.а.у.): 
«Аллаға және қиямет күнiне сенетiн кiсi қонағын жақсылап күтсiн», – дейді. Тағы бiр хадисінде дұғасы қабыл 
болатын үш кiсiнiң бiрi қонақ екенін айтып өткен. Ал, халқымыз «Мейманды қарсы ал, Қыдырына жолығасың», 
– деген даналық сөз қалдырған.

5. Жақсылық жасау.
Айт мейрамында ата-аналарымыздың, науқастардың, туған-туыстардың хал-жағдайын сұрап бару 

– үлкен сауап iс. Алла тағала қасиеттi Құранда: «Аллаға сыйыныңдар, оған ештеңенi теңестiрмеңдер, ата-
аналарыңа, туыс-туғандарыңа, жақын көршi (дiндегi туыстығы бар көршi), бөгде көршiге (жай ғана көршi), жан 
жолдастарыңа (бiрге жұмыс iстейтiндеріңе), мүсәпiрге, қол астыңдағыларға жақсылық жасаңдар», – дейді 
(«Ниса» сүресi, 36-аят). Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.): «Ата-ана разы болмай, Алла тағала разы бол-
майды», – деген. Олай болса, айт күндері ата-анаға қошемет көрсетiп, разылығын алу қажет-ақ. Ал, бақилық 
болғандарға Құран оқылып, сауабы бағышталады.

Айт күндері бала-шағаға сыйлық, жаңа киiм-кешек сыйлау, көрiктi орындарды аралатып қыдырту жақсы 
амал. Сол арқылы бала мұсылманшылыққа тәрбиеленеді.

Әр қоғамда ерекше көңiл бөлудi, жылы қабақ танытуды қажет ететiн жандар бар. Жетiм-жесiр, тағы да 
басқа мұқтаж кісілерге айт мейрамдарында көңiл бөлу – мұсылмандардың мiндетi. Өйткенi, олар көмекке, 
жылы сөзге аса зәру. Пайғамбарымыз (с.а.у.): «Жетiмге қарайласқан кiсi менiмен жәннатта мына екi саусақтай 
бiрге болады», – деп ортаншы және сұқ саусақтарын көрсеткен. Жетiмдер секiлдi жесiр әйелдер мен кедей 
мiскiндерге де көмек беру сауапты iстерден. «Жесiр әйелдiң және кедейдiң бiр күндiк нәпақасы үшiн жүгiрген 
мұсылман Алла тағала жолында соғысқан мұжтаһид сияқты. Немесе түнiмен намаз оқып, күнi бойы ораза 
ұстаған кiсi тәрiздi», – дейді Алла елшісі (с.а.у.).

6. Пітір садақасын беру.
Оразаның нәтижесімен жанашырлық, мейiрiмдiлiк деген қасиеттерді бойына дарыта бiлген мұсылманға 

айт күнi пiтiр садақа беру міндеті жүктеледi. Пайғамбарымыз (с.а.у.): «Пiтiр садақа ораза ұстағанның айтқан 
пайдасыз сөзiнiң, басқа жағымсыз амалдарының ластығынан тазалаушы және мұқтаждарға азық ретiнде 
берілуі уәжiп етілдi», – дейді (Әбу Дәуіт риуаят еткен). Демек, пiтiр садақа Рамазандағы ғибадаттардың са-
уабын толықтыру үшiн берiледi. Бұл хижраның екiншi жылында мұсылмандарға оразамен қатар жүктелген 
амал. Сондықтан мереке күнгi садақаларымызды шын көңiлмен берiп, өзгеге жәрдемдесу мұсылманға ортақ 
іс. Қасиеттi Құранда: «…Қайырдан не iстесеңдер, Алла оны күдiксiз бiледi», – делiнген («Ниса» сүресi, 127-
аят). Демек, қандай жақсылық жасасақ та, ол сауапсыз қалмайды. Олай болса, айт мерекелерінде сауапты 
амалдарды арттырсақ, нұр үстіне нұр болмақ.

Топар кентінде Жұмабек 
Тәшен атындағы мешіт 

ашылды 
Отыз күн оразадан соң қасиетті айт күні Топар кентінде Жұмабек Тәшен атындағы жаңа 

мешіт ашылды. Осыдан бірер жыл бұрын рамазан айында құрбандық шалынып, құран 
оқытылып,  іргетасы қаланған мешіт құрылысы енді міне, халық игілігіне беріліп отыр. Мешіттің 
салынуына мәрт меценант Арбиев Елтай  Төлеутайұлы  мұрындық болған. 200 орынға арналып 
салынған көпке үлгі әрі сауапты іске бүгін Топар кентінің тұрғындары куә болды. 

Отыз күн оаразадан соң, қасиетті ораза айтында  Топар кентінде сәулеті мен келбеті келіскен 
Жұмабек Тәшен атындағы мешіт  мұсылман жамағаттың пайдалануына берілді. Имандылық 
үйінің құрылысы кәсіпкер Арбиев Елтай Төлеутайұлының демеушілігімен жүргізілген. Мәрт 
жанды кәсіпкердің бұл бірінші салдырған мешіті емес. Әр шаңырақтың несібесін молайтып, 
берекелі ауылдың әрбір игі ісіне қол ұшын беріп жүрген азамат өзі жұмыс жасаған барлық об-

лыстарда мешіт пен ғибадатханаларды салуға үнемі мұрындық болып жүреді.  
Айта кету керек, бұл Топар кентіндегі екінші мешіт. Мешіттің ашылу салтанатына аудан 

әкімінің орынбасары Мұрат Мағзин, ақын, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері Серік 
Тұрғынбекұлы, облыстың бас иамамы Өмірзақ қажы Бекқожа, аудандық орталық мешіттің бас 
имамы Аманболды қажы Мұқаев, сондай-ақ Жұмабек Тәшеневтің келіні, профессор  Фатима 
Сыдыққызы арнайы келіп қатысты. 

Мешіттің салттанатты ашылуында сөз алғандар жиналған жамағатты қасиетті ораза 
айтымен және мешіттің ашылуымен құттықтады. Ақын Серік Тұрғынбайұлы жыр жолдарын 
арнаса, алаштың ардақты азаматының келіні Фатима Ысқаққызы мешітке ерекше сый тарту 
етті. Мешіттің ашылу салтанатына 
жиылған халық шашу шашып, бір-
бірінен  сүйінші сұрап жатты. 

Қасиетті жұма күні жұртшылық 
игілігіне пайдалануға берілген Жұмабек 
Тәшен атындағы  мешітте бүгін алғаш 
рет жамағатпен жұма намазы оқылды. 
Жаңа мешіттің бас имамы болып 
тағайындалған Камалжан Мирзоев   
имамдыққа шығып, жаңа жұмысындағы 
алғашқы қызметін орындады. 

Сәнді де сәулетті мешіттің Жұмабек 
Тәшен атындағы мешіт деп аталуы да 
бекер емес. Ұлтының басына күн туған, 
қиын кездерінде қасынан табылған 
Жұмабек Ахметұлы қазақ жерінің телім-
телім болып, ұстағанның қолында, 
тістегеннің тісінде кетпеуі үшін жан 
аямай күрескен ұлы отаншылы.  Ата-баба аманатына адалдығымен, жерін жатқа беруге қарсы 
жан аямай күрескен ерлігімен, өз еліне адал азаматтығымен есте қалған қайсар азамат. 

Саналы ғұмырында сындарлы сырбаз тұлғасымен, көркем мінез, кең дүниетанымы, биік 
мәдениет тілегімен, терең де жан-жақты білімімен, халқына сіңірген ерен еңбегімен жұ¬рт 
қадіріне бөленіп, артында ғибратты тағылым, өнегелі із қалдыратын негізі текті, бейнесі бекзат, 
рухы асқақ, ары кіршіксіз, көңілі пәк дегдарлар болады. Оларды ел «асылдың сынығы» деп 
ұрпақтарына үлгі етіп, көзкөргендер елге өлгенше ұлағатын қастерлеп сүйсіне естеріне алады. 
Адам тіршілігінің мағына-мәнділігі де, бағы мен бақыты да, арманының баяндылығы да осында.

 Меруерт Арғын 


