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15 ноября - День национальной
валюты - тенге

Национальной валюте
Казахстана - 25 лет!

После обретения независимости
государствами бывшего СССР
функционировавшая единая денежная система
находилась в крайне нестабильной ситуации. В
этих условиях Казахстан решил ввести в
обращение национальную валюту - тенге, днем
введения которой стало 15 ноября 1993 года.
Эта дата имеет особое значение для
суверенного Казахстана, поскольку
собственная валюта наравне с Конституцией,
Флагом и Гербом является не только важным
атрибутом независимости любого
государства, но и «визитной карточкой»,
определяющей историю государства,
культуру, быт и его традиции. Вот уже 25 лет
исполнилось, как 15 ноября объявлено Днем
национальной валюты, праздником всех
финансистов и работников банковской
системы.

Сегодня можно уверенно говорить, что тенге за короткий про-
межуток времени выстоял и вполне состоялся как полноценная
национальная денежная единица. Он исполняет все функции
денег и служит мерой стоимости, средством обращения, сред-
ством платежа, средством накопления. За годы независимости
финансовая и банковская системы Казахстана достигли высо-
ких результатов, которые являются результатом труда в первую
очередь специалистов, реализующих государственную денежно-
кредитную политику. В этих достижениях есть заслуга и работ-
ников финансовых органов нашего района, среди которых
немало опытных, преданных своему делу специалистов. Ноябрь
1993 года - это дни напряженной работы, период, который был
значительным в сборе и выводе из обращения российских руб-
лей. Выполнить такой большой объем работы в сжатые сроки
было невозможно без команды в которую входили: Санаубарова
Г.М., Чеботарева Г.Н., Московченко Т.И., Соболева Р.В., Еремина
А., Пригожук Н., Алькулов Г., Калиакпаров Б.К., Бургард Л., Кузь-
минов В., Елизарова В.Ф., Григорьев В.С., Толеубаева Д.К., Ко-
нинская А.В. 

(Окончание читайте на 4 стр.).

Прямая линия
Когда у нас будет
физиокабинет?

В нашем селе Доскей есть врачебная амбу-
латория. Ее открытие четыре года назад
стало самым радостным, ярким событием
в жизни села.

Но до сих пор в СВА не работает физкабинет и нет медработ-
ника. Исполняющая обязанности медсестры Сандугаш Али про-
шла подготовку, потом вышла в декретный отпуск и проводить
медпроцедуры стало некому. 

В маленьком кабинете есть 3 аппарата - кварц, ингалятор, УФО
– это очень мало для процедур.

В прошлом в СВА был большой физиокабинет, сразу несколько
кабин. Делалось много процедур. Руководила кабинетом медсе-
стра Константиниди Раиса Николаевна. Мы были довольные. Здо-
ровью эти процедуры помогали. Почему сейчас такую помощь мы
не можем получить?

Общественный комитет местного самоуправления обратил вни-
мание на этот важный вопрос. Провел заседание, пригласил мед-
работников на это заседание. Написали письмо главному врачу
ЦРБ, получили ответ: «вопрос рассматривается». И вот уже целый
год вопрос рассматривается. А мы продолжаем ездить  на физио-
процедуры в Майкудук, что составляет большие неудобства. 

Хотелось бы через газету получить конкретный ответ руковод-
ства ЦРБ на это важный вопрос: когда у нас будет физиокабинет?

Физиокабинет должен работать, помогать лечить больных.
Р.КУРАЕВА, 

ветеран труда
с.Доскей

Құрметті қаржы саласының
қызметкерлері!

Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – Ұлттық валюта күнімен құттықтаймыз!
Мемлекет егемендігі мен тəуелсіздігіміздің нышанды белгілерінің бірі ұлттық валюта –

теңге 25 жыл бойы еліміздің қажеттілігін өтеп, қолданымда келеді. 
Осы жылдар ішінде жүргізілген елеулі экономикалық реформалар елдің қаржы жүйесін

нығайтып, айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді. Атаулы жетістіктерді бағындыру кезінде
сіздер ауданның əлеуметтік-экономикалық дамуына жəне ақша-несие саясатын табысты іске
асыруда елеулі үлес қостыңыздар.  

Осынау еңбек жолдарыңызда, сіздердің қызметтеріңізге табыс, мықты денсаулық, отба-
сылық бақыт жəне амандық тілейміз.

Ш.МАМАЛИНОВ, А.ƏЛИ,
аудан əкімі мəслихат хатшысы

Уважаемые работники
финансовой системы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем национальной валюты! 
Вот уже 25 лет в Казахстане находится в обращении национальная валюта – тенге, яв-

ляющаяся одним из признаков суверенитета государства, символом нашей независимости. 
Проведенные за эти годы серьезные экономические реформы укрепили финансовую си-

стему страны, были достигнуты немалые успехи. В этом есть и ваша заслуга, своим трудом
вы вносите значительный вклад в успешную  реализацию денежно-кредитной политики и
социально-экономическое развитие  района. 

Желаем дальнейших успехов в вашей деятельности, крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия.

Ш.МАМАЛИНОВ,                                                                                                                      А.ƏЛИ, 
аким района секретарь маслихата

Теперь название страны на
государственном символе
пишется латинской графикой —
«Qazaqstan».

Обновлённый герб с названием страны на
латинице появился на здании Акорды в Астане.

Также национальный символ государства
заменили на зданиях Парламента и
Правительства РК.

Изменения вступили в силу с 1 ноября 2018
года согласно закону о государственных
символах.

12 сентября состоялось заседание научно-
технической комиссии с участием автора
государственного герба Жандарбека
Малибекова. Участники заседания приняли
решение внести изменения в герб и писать слово «Қазақстан» на латинской графике.

Strategy2050.kz.

Снизить стоимость электроэнергии для
казахстанцев поручил Президент РК

Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил снизить стоимость
электроэнергии для казахстанцев.

«Поручаю министру энергетики до конца года решить, наконец, вопрос со снижением стоимости
электроэнергии. Канат, это будет или невозможно?», - обратился Президент к министру энергетики
Канату Бозумбаеву в ходе заседания Совета безопасности РК.

Министр в свою очередь предположил, что «на системообразующих предприятиях будет
снижение».

«Для населения в целом, для простых граждан (…) Все Правительство здесь, вместе работайте»,
- сказал Президент в свою очередь.

«Я обращаюсь ко всем - государственным и негосударственным владельцам
энергопроизводящих компаний. Население должно знать, куда и на какие цели расходуются их
деньги, за что платят граждане. Перестроите работу, почувствуйте социальную ответственность,
будьте открытыми и заслужите доверие людей. Это относится ко всем нашим крупным компаниям»,
- обратился Глава государства.

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вынес на заседание Совета
безопасности вопрос  незаконного обогащения монополистов за счет потребителей и потребовал
наказать субъектов естественных монополий, незаконно повышающих тарифы на коммунальные
услуги.

МИА «Казинформ»

На гербе Казахстана в Акорде
появилось название страны на латинице
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Хаттар
сөйлегенде...

Мемлекеттік
тіл – бүгіні

мен
болашағы

Мемлекеттік тіл –
еліміздің
тұтастығы мен
бірлігінің ең басты
белгісі. Кең байтақ,
дархан еліміз бүгінгі
таңда 130 ұлттың
басын біріктіріп,
қазақ жерінде тату-
тəтті өмір сүріп
жатыр. Тіліміз бен
дініміз бөлек болса
да, тілегіміз бір
екенін əр уақыта
дəлелдеп келеміз.

Ана тілі -  бойына ана сүті-
мен бірге берілетіндіктен, əр
ұлт өз ана тілінде сөйлейді.
Сондықтан жүрегінде на-
мысы, бойында анасының
сүті бар əр қазақ өз ана ті-
лінде сөйлеуге міндетті. «Тəр-
бие басы - тілден» деп
М.Қашқари айтқандай, əр
перзентке тілге деген құрмет,
елге деген парыз бесікте жа-
тқанында-ақ берілуі керек.
1989 жылы қазақ тілі мемле-
кеттік мəртебе алғанан бері,
отыз жыл уақыт болды. Бірақ
осыншама уақыт өтсе де, тіл
мəселесі қоғамда жиі айтыла-
тын тақырыптың бірі. Қазақ ті-
лінің болашағына  күмəнмен
қарайтындар əлі де болса
баршылық, себебі ана тіліміз
өз дəрежесінде дəріптелмей
жатқаны шындық. Сонымен
бірге, «Үш тұғырлы тіл» ту-
ралы идея балабақшадан ба-
стау алып жатыр. Себебі, бұл
- заман талабы. Бүгінгі таңда
кең тараған ағылшын тілін
білу ең негізгі міндеттердің
бірі болып отыр. Үш тұғырлы
тіл - бəсекеге қабылетті ұлт
болудың бірінші сатысы.
Десек те ана тіліміз көлеңкеде
қалып қоймас үшін, жас ұр-
паққа Қазақстанның бола-
шағы – қазақ тілінде екенін
ұғындыруымыз керек. 

Əрбір тілде сөйле əлемді
таң қылып,

Ана тілін білмеу қандай заң-
дылық.

Өсер балаң, байтақ далаң
тұрғанда,

Қазақ тілі жасау керек мəң-
гілік,-деп шырылдаған Шын-
болат Ділдебаевтың əрбір
сөзі санамызда жаңғырып тұ-
рғаны абзал.

Жүректерінде жігері мен
жалыны, бойында намысы
мен рухы бар қылықты қызда-
рымыз бен ұлықты ұлдары-
мыз барда қазақ тілінің
болашағы жарқын болаты-
нына сенемін. Жалпы қазақ
елінің шарапаты мен шапаға-
тына бөленіп, көк аспанның
астында бақытты ғұмыр кешіп
жатқан барша ұлт қазақ тілін
білуге міндетті.

Тілім менің!
Тілім үшін мың өліп, тірілді

елім.
Аралыммен, арымен қатар

қойып,
Тілді қорғау - парызым бүгін

менің.

Əлжан АРДАҚ,
Шешенқара

орта мектебінің
қазақ тілі жəне əдебиеті

пəні мұғалімі 

Кешке жоғары сыныптар-
дың дайындаған мерекелік іс-
шарасы жалғасын тапты.
Алдын ала берілген тапсыр-
малар бойынша əр сынып та-
биғи заттардан зергерлік

бұйым жасауы керек болды.
Əр сыныптың жасаған зергер-
лік бұйымдарын бағалап, əді-
лқазылар алқасының
шешімімен  8-ші сынып оқу-
шысы Мукиден Гаухар, 9-

сынып оқушысы Жолдыбе-
кова Нұрсұлу «Жыл зергері»
атағына лайық деп танылды.
Сонымен қатар сыныптар
арасында сайыстар өткізілді. 

Сайыста 1орынды 11-
сынып, 2 орынды 10-сынып, 3
орынды 7 орыс сыныбы жеңіп
алды. Барлығына сыйлықтар
тарту етілді. Мектебіміздің аға
тəлімгері М.Сайдалина «Күз
кереметі», «Осенняя фанта-
зия» тақырыбында көрме
ұйымдастырды. Жасалған жұ-
мыстар бағаланып, марапат-
талды. 

«Алтын күз» мерекесіне
орай 1-11 сыныптар ара-

сында “Жəрмеңке-2018”
ұйымдастырылып, өткізілді.
Сатып алушылар көп болды.
Əр сынып өздері əкелген за-
ттарын сатуға тырысты.
“Жəрмеңке» соңында «Ең
үздік сатушылар» атты номи-
нациясы бойынша 1орынмен
2-қазақ сыныбы, 2 орынмен
7-8 қазақ сыныптары, 3 орын-
мен 3 орыс сыныбы марапат-
талды. 

Барлық қатысушыларға
алғысымызды айтып,  іс-ша-
рамызды аяқтадық.

К.МИНАП,
Белағаш орта мектебінің

ұстазы

«Өзге тілдің бəрін біл, өз ті-
ліңді құрметте!» - демекші, көп
тіл үйрену ешуақытта артықтық
етпейді. Қазақ атамның осы сө-
зінің жаны бар секілді. Алды-

мен, ана тіліне деген үлкен құр-
меттің қалыптасуы маңызды.
Өз тіліңді сыйламау, түп-тамы-
рыңды білмей, басқаны бағын-
дырам деу - бекершілік. Елбасы

Нұрсұлтан Назарбаев 2025
жылға қарай қазақстандықтар-
дың 95 пайызы қазақ тілін бі-
луге тиіс екендігін баса айтқан
болатын.  

Сонымен қатар, елімізде бір-
неше тіл меңгерем деген ада-
мға да мүмкіндік жоқ емес. Білім
көкжиегін кеңейту үшін əртүрлі
тілді меңгеру қазіргі заман тала-
бына айналды. Мемлекет бо-
йынша қазіргі таңда 30-дан
астам мектептерде 1-ші сынып-
тан бастап дəрістер қазақ, орыс,
ағылшын тілдерінде жүргізіледі.
Сондай- ақ, бірқатар оқу орын-
дарында көп тілді білім беру жү-
йесі енгізілген. Бастауыш
сыныптардан бастап, қазақ,
орыс, ағылшын, француз,

неміс, қытай тілдерін тереңдетіп
оқытатын лингвистикалық гим-
назиялар көптеп ашылып
жатыр.

Кез келген ел үшін біліммен
қаруланған ұрпағының  өз туған
тіліне деген құрмет пен сүйіс-
пеншілігін жоймауы маңызды.
Қорытындылай келгенде, бола-
шақ жастарымыз өз тілін ардақ-
тай отырып, заман талабы
тудырып отырған үш тілде еркін
сөйлеп, əлемнің кез келген же-
рімен еркін байланысқа түсіп
жатса, еліміздің ертеңіне əсер
етері сөзсіз.  

Д.КАМАЕВА,
Көкпекті орта мектебінің

ұстазы

Соревнования проводились
по круговой системе, в итоге
первое место среди девушек
заняла сборная команда Ель-
тайской СШ, второе место у
СШ им.Ю.А.Гагарина и третье
место заняла команда Ушто-

бинской СШ. Лучшим игроком
была признана ученица Ель-
тайской СШ Айткенова Меру-
ерт.

Соревнования среди юно-
шеских сборных команд про-
ходили в спортзале КСШ №1.

В турнире также приняли
участие 6 команд: СШ
им.Ю.А.Гагарина, Ельтайской,
Куучекинской, Петровской,
Центральной и Кокпектинской
школ.

В итоге победителями стали

ребята Куучекинской СШ, вто-
рое место завоевала команда
Петровской СШ и третье
место у команды Центральной
средней школы.

Лучшим игроком среди юно-
шей стал ученик Петровской
СШ Кушенов Ерторе.

Победители и призеры со-
ревнований  награждены куб-
ком и медалями
соответствующей степени.

О.ЦЫГАНКОВ,
руководитель

отдела физической 
культуры
и спорта

Мемлекеттік тіл - менің тілім

«Көп тіл білу» ұғымын
қалай түсініп жүрміз?

«Бір тіл білсең - бір адамсың, екі тіл білсең-
екі адамсың» деген сөз текке айтылмаған.
Көп тілді меңгергеннің білімі мен
дүниетанымы да кеңейе түсетіні рас.
Тарихтан белгілі ғұламалардың өзі мұны сол
заманның өзінде қолға алып, келер ұрпаққа ой
тастаған. Мəселен, ғұлама Əбу Насыр Əл-
Фараби жетпіске жуық тіл білгені тарихта
белгілі. Өйткені, ғылым мен білімнің дамуы
да тілді үйренумен тікелей байланысты.  

Алтын күзім - осындай
Берекелі де мерекелі күз мерекесі
Белағаш орта мектебінде атап өтілді.
«Алтын күз» мерекесіне орай
бастауыш сыныптар арасында ата-
аналар жəне келген қонақтармен
ойындар ұйымдастырылып, əр
сыныптың дайындаған əні мен билері
көрермен қауымның көңілінен шықты. 

Турнир по волейболу

1 ноября в п.Ботакара прошел турнир по волейболу между
сборными командами девушек и юношей общеобразовательных
школ.
Соревнования среди девушек проходили в спортзале СШ
им.Ю.А.Гагарина. В турнире приняли участие 6 команд из СШ
им.Гагарина, Ельтайской, Кузнецкой, Белагашской, Уштобинской,
Кушокинской школ.

Даланың дара данасы
Қазақстан халқы Ассамб-

леясының «Қазақтану» жо-
басы аясында Қарағанды
облысының «Достық
үйінде» этно-мəдени бірле-
стіктерінің мүшелері ара-
сында Бұқар жырау

Қалқаманұлы шығармаларын орындаушылар-
дың «Даланың дара данасы» байқауы өтті.

Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазан айының соңында Бай-
мырза ауылдық округінің «Славяночка» этно-мəдени бірлестігі «Дала-
ның дара данасы», «Музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен орындау»
номинациялары бойынша 1-орынға ие болды. «Славяночка» этно-мə-
дени бірлестігінің мүшелері Кокорина Лидия Дмитриевна, Бородыня
Людмила Николаевна, Суесинова Несібелі Құдайбергенқызы ерекше
дауыстарымен 10 жыл бойы əн шырқап келеді. 

«Славяночка» этно-мəдени бірлестігі орыс, украин жəне қазақ тілінде
əн шырқайды. Ауылымыздың əр мереке, іс-шараларына қатысып, ауыл
тұрғындардың қошеметіне бөленген топ. Оларды осынау жеңістерімен
тағы бір мəрте құттықтаймыз.

А.ИСКАКОВА,
Баймырза ауылының мəдениет үйінің

меңгерушісі

М.Мақатаевтың «Фантазия»,
«Мен таулықпын» 

өлеңдерінен туған ой
Адамның асыл тұлғасы,
Қашан да биік тұрасың.
Айтылған əрбір сөздерің,
Ой түбіндегі бір асыл.
Елестетсем бейнені,
Тау көргендей боламын.
Тау ұлысыз, қасиетті
Асқар шыңға ұқсаған.
Кімдер сізді пір тұтпас,
Ой-қиялды ұштаған.
Данышпандық сарқылмас
Болашаққа сыйлаған.
Өшпес мұраң тамсандырып,
Биіктерге жол ашқан.
Жыр-сəулеңнен қанаттанып,
Талай жастар талпынған.
Жырларың - қуанышым,
Жылуынан от алған.
Тау тұлғалы мақтанышым,
Жыр дарабозы атанған.

Назым НАРЫНБЕКОВА,
Үштөбе орта мектебінің
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Жуырда аудандық “Жыл мұғалімі” бəсекесі
өтті. Ауданымыздың мəдени-рухани дүние-
сіне күнде болмаса да, апта аралатып, қызу
отау болып жүрген №1 қазақ мектебі ғима-
ратында өтті бұл шара. Бəс тіккен шараға
аумақтағы мұғалімдердің 9-ы қатысты. Атап
айтсақ, Сағанған Бахатгүл ( математика
пəні, Калинин орта мектебі), Темірбек
Нағима (физика №1 ҚОМ), Алқұлова Динара
(орыс тілі, Гагарин орта мектебі), Нұрпейі-
сова Жанаргүл (бастауыш, Үштөбе орта мек-
тебі), Хавий Мұхаммет (тарих, Березняк
орта мектебі), Қазимова Нұрғаным (қазақ
тілі, Көкпекті орта мектебі), Əбілдина Радана
(қазақ тілі, Керней ОМ), Батурина Алиса
(тарих, Көкпекті орта мектебі) сынды дəріс-
керлер.

Бұл ұстаздар əр түрлі пəннен болғанымен,
қойылған талап - біреу. Əуелі əрбірі өз пəні
бойынша ашық сабақ өткізді, екінші - сынып
сағатын өткізді. Бұл үддеден шыққан ұстаз-
дар сахнада жалғады өз өнерлерін. Оларға
білікті мамандар қазылық жасады. 

Олар  А.Дүкенбаева ( білім бөлімі тəрбие
секторының меңгерушісі), əдіскерлер -
Ж.Қиқымбекова, Б.Ойғырбай, Б.Туртбаева,
Г.Ахатаева (Байқадам мектебі), Ə.Оспанова
(Петровка мектебі) сынды білікті де білімдар
жандар.

Əу баста барлық мəрелі шаралар əн мен
күй, бимен басталды ғой. Мың бұралған би-
шілер ортаға шығып, сəнді сахна үлгісін бей-
неледі. Құттықтау сөзді білім бөлімі атынан
Айсұлу Рымбайқызы бағыштады. Қатысу-
шыларға ақ жол тіледі. Бұл сайыста бəсеке-
лестер үшінші сынақпен сыналды. Əуелгі
екеуін айттық. Мұнда қатысушыларға мына-
дай талап қойылды. “Педагогтың визит кар-
точкасы” атты шығармашылық байқау.
Екіншісі - ашық микрофон, үшіншісі - педаго-
гикалық жағдай. Соңғысы үй тапсырмасы -
“Мұғалімнің демалыс күні”. Міне, осындай
сындардан сынбай, майрылмай өтуге тиіс

сайыскерлердің барынша абай, мұқият да-
йындалғандары көрініп тұрды. 

Бəрі бір кісідей дайындықпен өз мəнерінде
алғашқы сынды аяқтады. Екінші шарт - ашық
микрофонда ойларын бүкпей  айтып, түрлі
шартты сұрақтардың жауабын берді. Үшінші
талаптағы сабақ үстіндегі педагогикалық
жағдайдың қалай өрбитіні жөніндегі ойла-
рын ортаға салды. Төртінші шарт - ұстаздың
демалыстағы бір күнін көрініспен, бейнеро-
ликпен əрледі. Қайсібірін тізерсің. Күллісі бір
кісідей кəнігі маман екенін көрсетті. 

Ұстаз деген - ғылым, өнер, білім-білік тоғы-
сқан қиын мамандық. Əрбір адам əр түрлі
пайым жасағанымен, біз осыны түсіндік. 

Қаншама еңбек, қаншама қобалжу, қан-
шама уақыт дайындық бір сəттегі сахнамен
шешіле қоймасы анық. Жүздеріне үміт пен
күдік ұялатқан ұстаздарға бəйге былайша
бөлінді. 

“Ең үздік сабақ” номинациясы Д.Алқұло-
ваға, “Үздік үй тапсырмасы” Б.Сағанғанға,
“Сыныптан тыс іс-шара” Д.Хавиийге, “Бел-
сене қатысқаны үшін” - Б.Шинварға, сондай
сыйлық - Н.Қазимоваға, “Көрермен көза-
йымы” А.Батуринаға берілсе, 3 орынмен
Р.Əбілдина, 2 жүлде Ж.Əбілдинаға, бірінші
орын Н.Темірбековаға бұйырды. 

Баршасы бағалы сыйлықпен қоса марапат
қағаздарына ие болды. Жəне “Ауданның
үздік мұғалімі” мадақтамасына ие болды. 

Ауданның, мектептің абыройын асқақта-
тқан Нағима Темірбекова ұстазға деген
алғыс, мадақ ерекше.

Ұстаз деген оңай ма,

Ізгі іс жайған ғаламға.

Шəкірті - жеміс, еңбегі,

Жалғасар ғасыр талайға. 

Еңбегің жансын, ұлы адам, 

Алғыс сіздей адамға. 

Қ.ШЫНЫБЕКТЕГІ

Живя в обществе, он также
обладает определенными пра-
вами и обязанностями, о кото-
рых ему необходимо знать.
Ведь незнание закона, как из-
вестно, не освобождает несо-
вершеннолетнего от
ответственности за возможные
проступки и правонарушения.
Правовое сознание следует
воспитывать в ребенке уже со
школьной скамьи, чтобы к
окончанию школы он осозна-
вал себя полноценным граж-
данином своей страны. 

В рамках работы в данном
направлении 5 ноября Ельтай-
скую среднюю школу в очеред-
ной раз посетила старший
инспектор группы ювенальной
полиции (по делам несовер-
шеннолетних) МПС УВД  рай-
она, майор полиции Канина
В.Н. Целью визита стала про-
филактическая беседа с уча-
щимися школы на знание
законов РК «О правах ре-
бенка», «Об образовании»,
Административном и Уголов-
ном кодексе РК. 

Учащимся школы Викто-
рией Николаевной еще раз
были даны рекомендации по
соблюдению правил дорож-
ного движения, об ответствен-
ности детей за беспричинные
пропуски уроков, о ненахожде-
нии несовершеннолетних в
темное время суток, после
22.00 в увеселительных заве-
дениях и на улице, без сопро-
вождения взрослых. 

Лектор привела примеры ра-
боты ювенальной полиции
района с детьми из «группы

риска» и детьми, состоящими
на учете в УВД из других школ
и поселков. В конце беседы

детям вручили постеры и бук-
леты с правилами ПДД и ОБЖ. 

Также в ходе посещения
были проведены индивиду-
альные беседы с учащимися
«группы риска» и ВШК. Уве-
рены, что такие встречи,
когда дети из первых уст
узнают о своих правах и обя-
занностях, повысят знания и
качество правового сознания
у учащихся.

Все были едины во мнении,
что важно всем, и школе, и ро-
дительской общественности,

повышать ответственность за
исполнение своих обязанно-
стей: заботиться о воспитании
детей, повышать правовое со-
знание несовершеннолетних,
растить достойными членами
общества и государства. 

Р.ИСАИНОВ,
заместитель директора 

по воспитательной
работе

Ельтайской школы

Редакция қоржынынан

Ұлт тəрбиесі ұсақталып
бара ма?

Заман! Осы сөзді естігенде бірден көз алдыма
мені қоршаған орта, айналамдағы адамдар еле-
стейді. Менің ойымша, қазіргі заман - қиын
заман. Бірақ, негізінде заман емес, қазіргі адам-
дар қиын сияқты. Көбісі айтады «Ойбай, қазіргі
заман өзгерген» - деп. Бірдеңе болса заман осын-
дай деп шыға келеді. Ал, негізінде заман емес,
адам өзгерген.

Заманды өзгертетін де осы адамдар. Қазіргі адамдардың өзгерген-
дері соншалықты, тіпті, кейде ешкіммен сөйлескім келмейді. Біреумен
дос болып, ол адаммен сырлас болғым да келмейді. «Неге?» - де-
сеңіздер айтайын. Себебі, қазіргі заманда əке-шешеңнен, туғандарың-
нан басқа ешкімге сенуге болмайды. Қалғандарын білмеймін, өз басым
қыздардың арасындағы достыққа мүлде сенбеймін. Себебі, қыздардың
арасындағы достық ұзаққа бармайды. Қыздардың арасында қызғаныш,
көре алмаушылық жиі болып тұрады. Қыз баланың досы, ол - анасы,
əпкесі немесе сіңілісі. Ал, күйеуге шыққаннан кейін - құдай қосқан жан
жары. Міне, қыз баланың досы да, сырласы да осы адамдар. 

Ал, қазіргі ұлдарға келетін болсам, мен тіпті қазіргі ұлдарға сенуден
қалдым. Қыздарды сыйлаудан, құрметтеуден қалған. Бұрынғы кезде
қазақ жігіттерінің барлығы «Жігіттің сұлтаны» деген атқа лайық болған.
Ал, қазір ше? Ұлдар өзге түгілі, өздерін сыйлаудан қалған. Бұл сөздің
дəлелі - қазіргі жігіттердің көбісі ішімдік пен нашақорлыққа беріліп кет-
кен. Жəне маған қазақ жігіттерінің қыздарды балағаттағаны, бопсалап,
зорлағандары, қорлағандары, мазақ қылғандары жаныма қатты батады.
Осындай жағдайлардың жиі орын алып жатқанын естіген кезде мен
өзіме осындай сұрақ қоямын: «Егер қазақ қыздарын, яғни, біздерді қа-
зақтың «жігіттің сұлтаны» деп жүрген жігіттері қорғай алмаса, бақытты
қыла алмаса, сонда біздерді қай ұлттың жігіттері келіп қорғап, бақытты
етеді?! Міне, осы сұрақ мені жиі мазалайды. 

Мұндай қателіктер жігіттерде ғана емес, қазіргі қыздарда да бар. Қыз-
дардың қателіктері - тəндерін сатқандары. Ақша үшін тəнін, пəктігін сату
бұл мүлде кешірілмейтін күнə. Сонымен қатар, шылым шегіп, ішімдік
ішетін қыздар да аз емес. Менің бар тілерім, бар арманым, осы қазақ жі-
гіттері «Жігіттің сұлтаны, ел қорғайтын, жер қорғайтын қазақ батыры» -
деген атқа лайық болыңыздаршы. Себебі, сіздер болашақ əке, бола-
шақ отау иесі, болашақ əйеліңіз бен балаларыңызға қорған болатын
адамсыздар. Ал қыздар, яғни біздер:

Мен қазақ қыздарына қайран қалам, 
Жанары жаны жаздай жайраңдаған.
Қыз өссе елдің көркі деген сөзді,
Қапысыз қалай айтқан қайран бабам?! - деген атқа барынша лайық

болайық. Себебі, біз - болашақ əйел, болашақ анамыз. Егер де болашақ
жарларымызға сыйлы, болашақ балаларымызға ардақты да, аяулы ана
болғымыз келсе, барынша өз-өзімізді жаман əдеттен тыйып жүрейік.
Сонда ғана біз айналамызға сыйлы бола аламыз. Өміріміз де мəнді де,
сəнді болады. Сондықтан да қазақ жастары, ояныңыздар! Естеріңізді
жиыңыздар. Барынша өз-өздеріңізді қолға алыңыздар. Себебі болашақ
- біздің қолымызда. Кезінде біздің ата-бабаларымыз «Біз жастарға се-
неміз!» -деп босқа айтпаған болар. Ата-бабаларымыздың, əке-шеше-
леріміздің, ұстаздарымыздың үміттерін, сенімдерін ақтауға тырысайық. 

А.МҰСА,
Байқадам ауылы

Правовое воспитание
Полезная встреча

Одной из самых актуальных и социально значимых задач,
стоящих перед обществом в целом и школой в частности,
безусловно, является поиск путей по снижению роста
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и
повышение эффективности их профилактики.
Актуальность данной проблемы продиктована тем, что с
каждым годом растет количество подростков «группы риска» в
школах, а вместе с тем возникают проблемы, которые они не
могут самостоятельно осознать, а тем более разрешить их,
поэтому сегодня необходимы новые методы по
профилактической работе с такими подростками. Каждый
человек, большой или маленький, является отдельной,
самодостаточной личностью, с собственным мнением,
желаниями и мыслями.

Ұстаздық
қылған жалықпас

“Алты Алаштың баласы бас қосса, төрдегі орын
мұғалімдікі”-деген екен түркінің ұлы ақыны Мағжан
Жұмабаев.
Ұстаз деген - ұлық есім деп бұрнадан айтып, жазып
келеміз. Алайда іс жүзінде кейде кері жағдайға кезігіп
жататынымыз жасырын емес. Осы түйткіл мəселенің
шешімін жуырда Елбасы Жолдауы шешкендей болды.
Ұстаздар қауымының көңілі біраз жайланып, ертеңге деген
сенімі нықталды. 
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Ел іші – өнер кеніші

Апта сайын бақтарын сынайтын өнер ұжымдарының
соңғы легі желтоқсанның 7-сі күні өнер көрсетпек. Оған
дейін аудан аумағындағы өнерлі жандар сəрсенбі, бей-
сенбі күндері таңертең, жұма күні кешкілік өнер көрсе-
тіп, оларды əділқазылар төрағасы - аудандық
мəслихаттың хатшысы Асхат Əли, аудан əкімінің орын-
басары Айғаным Ақпанова, аудандық мəдениет жəне
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Ержан Найманбай,
аудандық мəдениет үйінің басшысы Раушан Жұманова,
аудандық мəдени-сауықтыру бөлімінің жетекшісі Зəуре
Төлеубаева жəне көркемөнерпаздар бөлімінің жетек-
шісі Азамат Амантайұлы бағалайды. 

Байқаудың алғашқы лек қатысушыларына ақ жол ті-
леген аудан əкімінің орынбасары А.Ақпанова мерейлі
даталардың тарихи құндылығына тоқталып, Бұқар
жырау мұрасын ел арасында насихаттаудың сіз бен

бізге парыз екендігін баса айтты.
- Бүгін шара шымылдығы ашылып, өнерпаздар өз

өнерлерін ортаға салып, бақтарын сынамақ. Сіздерге
ақ жол тілеп, шығармашылықтарыңызға шабыт, баста-

рыңызға бақыт тілеймін, - деді.  
Сахнада өз өнерлерімен тамсантқан ауылдар мен

кент тұрғындары фойеде арнайы қойылған қолөнер
туындыларымен де ерекшеленді. Көкпекті ауылдық
округіне қарасты Сарытөбе ауылының тұрғыны Мəлік
Жомарт пен шəкірті Бөкейхан Ақжолдың қолынан
шыққан қазақи нақыштағы «жолашар» картиналар,
тері, мүйіз сияқты қолда бар шикізаттардан жасалған
түрлі бұйымдар əділқазылар, мен қатар өзге қатысу-
шылардың да қызығушылығын тудырды. Ботақара ауы-
лының көрмесімен танысқан А.Əли бастаған қазылар
қауымы У.Нокина, Е.Темірғалиев, О.Абаханова, М.Жұ-
манбаева сияқты ауыл өнерпаздарының жəдігерлері-
мен танысты. Ал, Петровка ауылдық округі көрмеге
мектеп оқушыларының биссерден тоқыған, қағаздан
өрген, күрішпен өрнектеген түрлі бұйымдарын қойса,
сахна иелері күйдірілген қышты əрлеу арқылы жаса-
лған бейбітшілік құсы – кептер, гжелкамен өрнектелген
ыдыс-аяқ, ежелгі жəдігерлермен таныстырды. 

Кəсіби əнші-биші болмаса да, өз ауылдарының абы-
ройын ойлап, өнерлерін ортаға салған байқауға қаты-
сушылардың қай-қайсысы да құрметке лайық. Бойдағы
үрей мен қорқынышты жеңіп, сахна төрінде айтатын сө-

зіңді ұмытпау жəне оны мəнерлеп тыңдау-
шыға жеткізе білу үлкен ерік-жігерді қажет
етеді. Бұл күні де əрбір қатысушы ең алды-
мен бойларындағы үрейді жеңіп, өз өнерле-
рін көрсетуге барын салды. 

Аудан тұрғындарының шығармашылығын
дамыту мақсатында ұйымдастырылған ба-
йқаудың шарттарына сəйкес əр округ не-
месе ұйым 35-40 минут бойы өнер
көрсетеді. Алғашқы болып ортаға шыққан
өнерпаздар Көкпекті ауылдық округінің
өнерпаздары болды. Бұқар жыраудың
халық қамын ойлаған бейнесін ашқан сах-
налық көрініс те, мерекеге шашу ретінде
мың бұралған бишілердің қазақ биі де өнер-
паздардың дайындығы мен ынталарын та-

нытты. Қайролла Бауыржан
А.Сейдімбектің «Сарыарқасын»
қазақтың қара домбырасының
қос шегіне салып əуелетсе,
«Верба» этномəдени бірлестігі-
нің мүшелері «Деревенька моя»
əніне тербеді. Айта кетуі керек,
Көкпекті ауылы өз бағдарлама-
сында əн, күй, би, көрініс, мəнер-
леп оқу сияқты өнердің қай түрінен де
дайын келгендіктерін көрсетті. «Əсемсаз»
халық аспаптар оркестрінің
орындауындағы «Жастар» күйі,
Ысқақ Айдананың орындауын-
дағы Астанамызға арналған
«Елімнің жүрегі» əні, Мəліктер
əулетінің «Келешек» күйі - бар-
лығы жарасымды болды. 

Бұқар бабамыздың адамның
жасы туралы толғанған жырын
ауыл кейуанасы Венера Фархут-
динова тебірене оқып, Анаста-
сия Протосеня жастық
жалынмен «Ай, Абылай, Абы-
лай» шағырмасын қазақ, орыс,

ағылшын тілдерінде қатар оқығаны көрер-
мендердің жүрегіне жол тапты. Ауылдық
округтің қырық минуттық бағдарламасы
«Арнау» дуэтінің орындауындағы «Елім

менің» əнімен мəресіне жетті. 
Бұл күні өнер көрсеткен əрбір

округ өздерінің ерекше нөмірлерімен есте
қалды. Петровка ауылдық округі өз қойы-
лымдарын үш тілде жүргізіп, жас күйшілер-
дің күй тартысын, кішкентай
бүлдіршіндердің қазақ биін тарту
етті. Ауылдық округ əкімі Кəрібай
Каржанов Бұқар жыраудың
өлеңін, ауыл тұрғыны Марта
Нажар баба рухына арнауын мə-
нерлеп оқыса, ауыл өнерпаз-
дары Сая Халидолда, кішкентай
Аружан мен Ақерке, Үния Иман-
хан əсем əннің құшағында тер-
беді. Ауыл өнерпаздарының
бас-аяғы жарты сағатқа созы-
лған бағдарламасын Үния мен
Қайраттың орындауындағы
«Ауылым» əні қорытындылады.

Ауыл өнерпаздарының талан-
тын шыңдап, сахнаға шығару
мақсатында ұйымдастырылған

байқаудың өтуі алғаш емес. Сондықтан сах-
наға шыққан көпшілік іс-шараның бағыт-бағ-
дарын, қойылатын талаптарын барынша
ескерген. Жырау мұрасын насихаттап,
ұлағатты сөздерін сахна төрінен төгілту,
мəні мен мағынасын ашу – қойылымдардың басты мақ-
саты болды. 

Ботақара ауылының өнерпаздар ұжымы сахналаған
қойылым да Абылай ордасын, Бұқар жыраудың дана-
гөй бейнесін аша білді. «Дүниеде не өлмейді» деп күңі-
ренген жыраудың монологын ұлттық нақышта
«Шолпан» би тобы əрлеп, Майрол Роза мен Серікбол
Əсемгүл Абай əндеріне попуриймен жалғады. Байқау
жекелей өнер иелерін ғана емес, тұтас өнерпаз əулет-
тердің де талантын танытты. Төлеуовтер əулетінің
орындауындағы «Аққу арман» əні анасы мен қос ұлы-
ның үнімен жүректерге жол тартса, Дана Өміршекова,
Роза Майрол орындаған əндер кеш шырайын кіргізді.

Жоғарыда айтқанымыздай, сахнаға бойдағы қорқы-
ныш пен үрейді жеңіп шығу бір батырлық болса, нөмі-
ріңді сəтті көрсетіп шығу тіпті бақыт. Ал, сахна төрінде
кəсіби емес, өзіміз сияқты ұстаз, мемлекеттік қызметші,
дəрігер сияқты түрлі сала маманы тұрғандығын ескер-

сек, олардың дайындығы
мен ынтасына еріксіз
риза боласыз.

Бұл күнгі өнерпаздар
шеруін Қушоқы кентінің
тұрғындары қойған кон-
церттік бағдарлама тə-
мамдады. Кент
тұрғындарының үлкені
мен кішісі қалыспай,
Бұқар жырау Қалқаманұлының өмірге келген сəтінен
бастап өсіп-жетілу, абыздыққа жеткен кезіне дейін сом-
дады. Бекзат Қалиеваның орындауындағы «Туған
жер», «Славянские узоры» этномəдени бірлестігінің

«На горе стоял казак» əндері орындаушылардың кə-
сіби шеберлігімен ерекшеленді. Кент мекеме қызмет-

керлерінің орындауындағы қазақ биі де кəсіби емес
бишілердің ерік-жігерінің арқасында көрермен көзайы-
мына айналды. Светлана Нұрқайдарова орындаған

«Астана» əні өнерпаздардың алғашқы легінің əдемі қо-
рытындысы болды. 

Айта кету керек, күнделікті тірішілік күйбеңімен жүрсе
де, би билеп, əн айтып, күй тартуға уақыт тауып, оны
сахнаға алып шығу үлкен қажыр-қайратты талап етеді.
Əрине, кемшіліктерсіз де болмайды, алайда уақытта-
рын бөліп қыруар дайындық жасаған округ өнерпазда-
рының қай-қайсысы құрметке лайық. Аудандық
мəдениет үйінің өнерпаздары Жоламан Қосжанов, Ма-
дина Шарманова концерттік бағдарламаны үйлестіріп,
жүргізіп, əнмен шашу шашты.

Бір өкініштісі, жұмыс күні таңертеңгілік уақытта бо-
лғандықтан концерттік бағдарлама көрерменге кедей
болды. Сол себепті де алдағы уақытта өзге ауылдарға
ат басын тірейтін өнер керуеніне қолдау көрсете біле-
йік.

Н.ƏБІКЕЕВА
Ж.Мақышевтың суреттері

Мақаламыздың атауында тұрған халық даналығына
қарашаның 7-сі күні басталған ауылдық округтер мен
кенттердің, сонымен қатар аудандық мекемелердің
көркемөнерпаздар ұжымдары арасында өтетін аудандық
шығармашылық байқауда тағы бір мəрте көз жеткіздік.
Қушоқы кентінде бастау алып, Көмекей əулие Бұқар жырау

Қалқаманұлының 350-жылдығына, аяулы Астанамыздың 20-жылдығына
орай ұйымдастырылған мəдени шара шымылдығын Көкпекті, Петровка
ауылдық округтері, Ботақара ауылы мен Қушоқы кентінің өнерпаздары
ашты.
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15 ноября – День национальной валюты – тенге
Главное дело жизни

В то время считали на счетах
и калькуляторах. Компьютеров
еще не было, вспоминает свои
первые шаги в профессии
Светлана, но было желание
многому научиться и остаться
работать в этой сфере.

Шло время. Осваивать про-
фессию бухгалтера помогали
целеустремленный характер,
желание, интерес к работе, ко-
торый впоследствии перерос в
большой профессионализм,
опыт и знания. 

В РАПО Светлана работала
бухгалтером, а затем финанси-
стом. А через несколько лет
сменила сельскохозяйствен-
ный профиль на банковскую
работу. Трудилась в сберкассе
заместителем главного бухгал-
тера, затем работала в «Иги-
лик банке». Но эти структуры
закрылись, менялись времена,
менялось многое. Не стало и

Тельманского района, его ад-
министративная единица, род-
ной для Светланы поселок
Токаревка, лишился районных
организаций. Поэтому многие
сотрудники были вынуждены
перейти на работу в новый
районный центр – поселок Бо-
такара после объединения
двух районов в Бухар-Жырау-
ский. Среди них была и Свет-
лана. В Ботакаре она работала
в Налоговой инспекции, затем
трудилась в отделе экономики.
А с 2006 года по настоящее
время работает главным спе-
циалистом-бухгалтером аппа-
рата акима Казылкаинского
сельского округа.

За время трудовой деятель-
ности Светлана освоила ком-
пьютер и новые методы
работы. Ведь за 36 лет труда
многое поменялось и в си-
стеме самого бухгалтерского

учета, и в законодательстве, и
в жизни.

За эти годы Светлана Алек-
сандровна значительно повы-
сила свой профессиональный
уровень, заочно получила об-
разование, да и душой прики-
пела к своей профессии,
которой посвятила всю жизнь.

Работа бухгалтера ответ-
ственная, требует точности, ак-
куратности, большой
самоотдачи. Но, в то же время,
она очень интересная, нужная,
востребованная. Работая в
бухгалтерии, нужно иметь тер-
пение и усидчивость, говорит
Светлана Гарт. А работая в
акимате, тем более на селе,
попутно приобретается еще и
большой опыт общения с
людьми, умение решать мно-
гие другие проблемы сельчан,
не свойственные бухгалтеру.
Но и с этим Светлана Алексан-

дровна справляется хорошо. 
Вот что говорит о Светлане

Александровне аким Казыл-
каинского сельского округа
Раушан Серикбаевна Жуке-
нова: 

- Так сложилось, что на ра-
боту мы со Светланой Алек-
сандровной в аппарат акима
пришли в один год, с тех пор и
трудимся вместе, - говорит

Раушан Серикбаевна. - Свет-
лана умеет ладить с людьми,

выстраивать взаимоотношения
с коллегами в своем коллек-
тиве, не пасует перед трудно-
стями. Она постоянно
повышает свой профессио-
нальный уровень, осваивает
новшества в работе. Знает тру-
довое и налоговое законода-
тельство, владеет
компьютерными программами,
всегда вовремя сдает отчет-

ность. За все время ра-
боты у нас никогда не
было проблем с район-
ным отделом эконо-
мики и бюджетного
планирования, с Казна-
чейством, с оформле-
нием и проведением
различных финансо-
вых процедур, конкур-
сов, сдачей отчетов, с
выполнением других
функциональных обя-
занностей, возложен-
ных на бухгалтера, так
как Светлана выпол-
няет их с полной ответ-
ственностью, грамотно
и оперативно.

Профессия в сфере
финансов стала для
Светланы Алексан-
дровны Гарт призва-
нием и главным делом

в жизни. 
Т.КУРБАНОВА

Трудовая биография Светланы Александровны Гарт в профессии
бухгалтера началась в 1989 году в Тельманском РАПО. Тогда она еще
не имела специального образования. И постигала основы новой
профессии от наставников, опытных знатоков «дебета» и
«кредита». На первых порах было трудно. Ведь профессия
бухгалтера никогда не считалась легкой. Мир цифр требует
большой усидчивости, терпения, ответственного подхода к
работе.

Фильм алғашқы минуттары-
нан-ақ ХІХ ғасырдағы Еуропа-
ның мəдениет деңгейі мен
сахара қазағының жат елді та-
биғи өнерімен баурап алғаны-
ның, 1925 жылғы ЭКСПО
көрмесінің тарихымен
астасып, көрерменін бау-
рап əкетеді. Қазақ бала-
сының дарынды да
қайталанбас дауысы оны
Еуропаның мəдениеті
жетік дамыған қаласына
апарып қана қоймай,
онда дос тауып, көпшілік
құрметіне ие болуына мұ-
рындық болды.

Жалшы болған жас
бала… Əлемді мойында-
тқан Əміре… Мұстафа
Шоқаймен кездесуге ба-
тылы барған Əміре… Өзі-
нің өнерін қасқайып
тұрып көрсетіп, тізе баты-
рғандардың ығынан қайт-
паған қайсар қазақ
азаматы... Осының бар-
лығы фильм желісінен кө-
рініс тауып қана қоймай,
байқаудың əр кезеңі
сайын оған жанашыр,
жанкүйер болып, тақымымызды
қысуға шақырды. Атағы Еуро-
пада дүркіреп тұрған танымал
джаз композиторы Жорж Герш-
виннің дала даусына тəнті
болып, Əміремен достасып
кетуі өнерде шекараның жоқ
екенін айқындайды. Егер, Əміре
Жоржбен Коламбия Рекордсқа
барып даусын жаздырып, Па-
рижде қалса, ғұмыры қалай
болар еді деген де ой сана-

мызды жаулайды. Фильмнің
өне бойында өрілген махаббат
желісі де, Отанға деген сүйіс-
пеншілігі, Мұстафа Шоқай бей-
несін сомдаған Еркебұлан

Дайровтың туған жерге деген
сағынышын, қазақ азаматының
нар тұлғасын аша түскендей.

Фильмде оқиғалар желісі бі-
різді болғанымен, көрерменін
жалықтырмайды. Фильмдегі
Əміре бір қарағанда даусы зор,
таланты тасып жатқан өнер иесі
болғанымен, өмірде мінезі жуа-
стау болған деседі. Бұл туралы
Əміре шығармашылығына ар-
налған кітап авторы Жарқын

Шəкəрім «өмірде ол биязы жəне
жуас болған» дегені дəлел.

«Əміре» фильмін көруге ба-
рған залдағы көрермен ə деген-
нен демін ішіне тартып,

шетелдік режиссер мен от-
андық актер Санжар Мəдиев-
тің актерлік шеберлігін
бағамдайды. Қазақтың қара
домбырасымен үйлесіп, Сер-
жан Мұсайынның орында-
уындағы Əміреге байқаудың
күміс медалін əперген «Екі
жирен», «Жагорқызы Мə-
риам» əндері құлақтың құры-
шын қандырып, Сорбонна
университетінің профессор-
лары жазып алған əншінің
шынайы дауысы жүйкемізді
шымырлатып, жанымызды
рахатқа бөледі.

Фильм басталғаннан-ақ ак-
терлардың киімдерінің са-
палы таңдалғанын аңғаруға
болады. Фильм кадрлары
əлемнің үш елінде, соның
ішінде Рига қаласында ше-
телдік мамандардың басқа-
руымен түсірілгендіктен
актерлердің ағылшын тілін
меңгеруі басты талаптардың

бірі болды. Əміренің рөлін сом-
дайтын Санжар Мəдиевтің бо-
йынан ақсүйектікке тəн
зиялылық пен қазаққа тəн бек-
задалықты көруге болады.
Джефф Веспа қазақ болмаса
да, қазақтың болмысын ба-
рынша кəсіби түрде жеткізуге
тырысқан. Көп қазақ Əміренің
Парижді таң қалдырғанын біл-
генімен, оның ЭКСПО көрмесі-
нің аясында өнер

көрсеткендігін, ұлт көсемі Мұ-
стафа Шоқаймен кездескені
үшін қуғынға ұшырағанынан
бейхабар.

Осындай ғасырда бір туатын
əншінің Париж сапарына арна-
лған кино көңілден шығып қана
қоймай, қазақ азаматының да-
рынды бейнесіне, өткен жолына
қызығушылықты оятты. Филь-
мнен соң көпшіліктің əншінің
өмір дерегімен танысып, қа-
йғылы да жұмбақ өлімі туралы
оқығаны анық.

Көркемсуретті фильм көркем-
дігімен көңілді жаулады. Қуа-
нарлығы, туынды тарихи
дерекке құрылып түсірілгенімен

қатып қалған қасаң деректерге
байланып қалмаған. Тарих пен
фэнтезидің шебер синтезіне құ-
рылған фильм биік талғам мен
есті эстетиканың жемісі екеніне
ешкім шүбə келтіре алмайды.
Социализм дəуірінде Жарқын
Шəкəрім ағамыз халықты Əмі-
ремен қайта табыстырса, осы
фильм жас ұрпақтың Əміренің
кім екенін білуге құштарлығын
оятты. 

Аудандық ішкі саясат бөлімі-
нің басшысы А.Жексенбаева
фильмді тамашалағандардың
бірі. 

- Осындай фильмдер жас ұр-
пақтың тəрбиесіне тікелей əсер

етіп, олардың өнер мен да-
рынды бабаларына деген құр-
метін қалыптастырмақ. Ең
бастысы, фильм көрерменді ой-
лауға, өзінше шындықты іздеуге
итермелеуімен құнды дер едім,
- дейді. 

Ал, аудандық тарихи-өлке-
тану мұражайының маманы
Б.Досанбектің айтуынша филь-
мде тарихи ауытқушылықтар
кездеседі. Алайда, көркем
туынды ретінде фильмнен
ерекше лəззат алғандығын да
айтады.

Вариацияның хас шебері ата-
нған Əміренің өнер мен өмір
жолы, көрген азабы өнерді ер-

мекке айналдырған көпшілікке
үлгі болмақ. Кинотуындыгерлер
дəл қазір өмір сүріп жатқан жас
ұрпақты өз тарихын түсінуге
жəне оны тануға, төл тарихы-
мен мақтануға талпынысын ту-
дыра алғандығымен
ерекшеленгенін алдымен ай-
туымыз керек. 

Туындының аудан орта-
лығына арнайы əкелініп, көпші-
лікке тегін көрсетілуі де рухани
жаңғыру аясында жасалған игі-
лікті істің бірі деп білеміз.

Н.ƏБІКЕЕВА

Суреттерінде: Ə.Қашаубаев;
фильмге постер.

Əміре салған əн еді...
Тарихтың да, тарихи тұлғалардың да

қайталанбайтыны өмір заңдылығы. Сол
себепті араға жылдарды салып, біртуар
азаматтарымыздың үлгі-өнегесін еске
алып, халық арасында насихаттау, өшкені-
мізді жағып, ұмытқанымызды тұтандыру

–  өткенге құрметіміздің белгісі болса керек.
Қазақтың біртуар азаматы, кең диапазонды əнші, əлемді табын-

дырған Əміре Қашаубаев туралы фильмнің түсірілуі көпшілікті қу-
антып қана қоймай, кинотеатрларға қарай қадам бастырды. Ал,
қарашаның 6-сы күні АҚШ-тың Лос-Анджелес қаласында өткен Hol-
lywood Film Festival байқауында бас жүлдеге ие болған «Əміре. Ерте
үзілген əн» туындысы Ботақара кентінің тұрғындарының назарына
ұсынылды.
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Жолдауға 
- қолдау

Біз -

Елбасымызбен

біргеміз
Ақбел ауылдық

əкімдігінде клуб, кі-
тапхана  қызмет-
к е р л е р і н і ң
қатысуымен  Елба-
сымыздың кезекті
Жолдауын талдау
үшін дөңгелек үстел
өткізілді.

Елбасы өзінің дəстүрлі Жол-
дауында ауыл еңбеккерлері
үшін агроөнеркəсіп кешені елі-
міздің экономикасының негізгі
тетігі екенін, бұл сала алдында
маңызды міндеттер қойылға-
нына тоқталғаны туралы,
«Ауыл - ел бесігі» жобасы мен
мектеп оқушыларына арналған
«Өз жеріңді танып біл» бағдар-
ламасы туралы əкімшілік ма-
маны Алиленова Нұргүл айтып
берді.

Клуб қызметкері Дүйсекова
Айгерім бюджет саласындағы
қызметкерлердің жалақысы
өсетінін, жастарға ерекше сенім
артылып, олардың жағдайын
жасауға баса назар аударғаны
туралы жəне де қуанарлық жағ-
дай - Елбасымыздың келесі
жылды «Жастар жылы» деп
белгілегенін айтты.

Б.МАУИЯНОВА,
Ақбел ауылдық əкімдігінің

бас маманы

Библиотека Гагаринского сельского
округа приняла участие в акции. Читатели
библиотеки Абукадыров Ағзам, Сала-
даева Кристина откликнулись на просьбу
об участии в проводимой акции. 

Их работы вошли в книгу «История
страны в судьбах людей». А.Абукадыров
в материале «Менің əжем жақсы  адам»
рассказал о жизни своей бабушки Абы-
шевой Сағадат Ақынқызы. К.Саладаева в
работе «Обретение моей второй родины»
рассказала о жизни бабушки мужа Коже-

мякиной Александры Петровны.
В своих рассказах читатели рассказали

о жизни своих родных в те далекие, труд-
ные годы жизни, где было все: радость,
печаль, голод, разруха, начало новой
жизни. Эти люди оставили огромный след
в истории и культуре нашей страны.

Хочется сказать огромное спасибо от
имени читателей и от себя лично Обще-
ственному фонду «Центр образования и
культуры Каюма Мухамедханова», кото-
рый был создан в г.Алматы в 2008 году

для просвещения и повы-
шения культуры общества,
для воспитания патрио-
тизма и консолидации на-
рода через возрождение
исторической правды и ду-
ховно-нравственных цен-
ностей. И лично Дине
Мухамедхан за проведен-
ную акцию. Эта книга ос-
нована на рассказах
пожилых людей, записан-
ных детьми внуками,
школьниками, студентами,
работниками культуры.

Индивидуальная память
– основа сохранения па-
мяти социальной, поэтому
содержание рассказов не
подвергалось редактиро-

ванию, ведь каждая история помогает
лучше понять и принять общую судьбу
нашего народа.

Спасибо сотрудникам и коллегам Кара-
гандинской детской юношеской библио-
теки имени.Ж Бектурова за прекрасно
организованное мероприятие, посвящен-
ное презентации книги, проходившее в
кругу авторов рассказов, вошедших в

книгу. За теплую атмосферу мероприятия
и ее простоту. Каждый автор рассказа по-
лучил в память книгу с личным автогра-
фом Дины Мухамедхан.

Теплота встречи надолго останется в
памяти участников мероприятия.

И.ЗЕЗЕВА,
библиотекарь модельной библиотеки

с.Гагаринское

На фото: Кожемякина Алекандра Пет-
ровна и Абукадыров Ағзам.

Кітап жалпы оқырман қауы-
мға лингвистика ғылымы жө-
нінде алғашқы мағлұмат
беруді көздейді .

Он екі тараудан тұратын
аталмыш еңбектің бірінші та-
рауында тілдің пайда бо-
луына байланысты
пайымдаулар, тіл мен ой, жа-
нуарлар тілі, ым тілі қарасты-
рылады. Екінші тарауда
сөзжасам, морфология, грам-
матикасы сипатталады.

Сөз – тіл білімінің маңызды
бөлігі жəне ментальды грам-
матиканың  құрамдас бөлшегі
екені дəлелденеді. Үшінші та-
рауда толығымен синтаксис
заңдылықтары, категория-
лары зерттеледі, соның
ішінде ым тілінің синтаксисіне
де көңіл бөлінеді.

Төртінші тарау «Тілдің
мағынасы» атауымен беріліп
барлық тілдік құбылыстардың
мағынаға келіп тірелетіні
нақты мысалдармен көмке-

рілген. Бесінші жəне алтыншы
тараулар фонетика мен фо-
нологияға арналады, əсіресе
фонологиялық заңдылықта-
рға ерекше назар аудары-
лған. Жетінші тарауда тіл
жəне қоғам мəселесі аясында
əлеуметтік лингвистика қағи-
даттары мен факторларына,
оның негізінде тілдердің өмір
сүру жəне қолдану тағдырына
əсер ететін жағдайлар да на-
зардан тыс қалмаған.

Сегізінші тарауда тілдік бай-
ланыс жəне тілдердің типоло-
гиясы туралы мəселелер тілге
тиек етілген. Тоғыншы «Тілді
меңгеру» тарауында балалар-
дың лингвистикалық қабілеті,
былдырлаудан бастап тілде
жатық сөйлеуге дейінгі тілді
меңгеру кезеңдері, фоноло-
гияны, сөз мағынасын, мор-
фологияны, синтаксисті,
прагматиканы, ым тілдерін
меңгеру мəселелері айқын кө-
рініс тапқан; сонымен қатар

лингвистикалық ортаның рөлі,
көп тіл білу, билингвизм тео-
риясы, екінші тілді меңгеру,
оның ана тілімен арақаты-
насы туралы мəселелер нақ-
тыланған.

Оныншы тарау психолин-
гвистикалық негізде тіл мен
адам миы үйлесімі, сөйлеу ак-
тісінің негізгі белгілері, ақпа-
ратты қабылдау, өңдеу, оны
қолдану мəселелері туралы
оқырмандарды хабардар
етеді. Сонымен қатар, афазия
синдромы, ми сыңарларының
қызметі, нейролингвистика-
лық зерттеулердің нəтижелері
баяндалады.

Он бірінші тарауда компью-
терлік лингвистика, яғни та-
биғи тілдер мен компьютер
тілінің өзара байланысын
зерттейтін ғылымның соны
жетістіктері баяндалып,
соның аясында лексикогра-
фияға, машиналық аудармаға
жəне компютерлік сот лингви-

стикасына қатысты мəселе-
лер талқыланады.

Он екінші тарау « Жазба тіл-
дердің негіздері» деп аталып
жазу тарихы, қазіргі жазу жү-
йелерін, жазу жəне сөйлеу,
емле жүйесі, орфоэпия, псев-
дожазу сияқты қызу талас ту-
дыратын мəселелер де
оқырманның көңілінен
шығады деп сенеміз. 

Кітаптың тағы бір құнды-
лығы – əр тараудан кейін қо-
сымша оқуға арналған
əдебиеттер тізімінің берілуі
жəне əр түрлі деректерден
алынған жəне бірнеше шетел
тілдерінде келтірілген жат-
тығулар жүйесінің болуы. 

Кітаптың соңында мазмұн-
мен жұмыс істеуді жеңілдете-
тін 700-ге жуық терминдерді
қамтитын глоссарий  берілген.

Оқулықта келтірілген мульт-
фильмдер жəне кез келген та-
раудың басында қоғам
дамуының əр кезеңінде өмір

сүрген атақты адамдардың
тілге қатысты қанатты сөзде-
рінің берілуі оқу үдерісінде ой-
тамызық болып, қуаныш
сəттерді сыйлайды деп айтуға
болады. 

Елбасымыз жаңа оқулық-
тарды бірегей гуманитарлық
кітапхана деп бағалады, оның
қағаз, электронды форматта
жəне үздік дəріс берушілердің
ашық дəріс видеотекасы
болуы маңызды.

Осындай сапалы дайында-
лған құнды оқулықтар кейін
латын қарпімен басылып шет
елдерде тұратын қандастары-
мызға да қол жетімді бола-
тыны көңілімізге қуаныш
ұялатады. 

Ж.ҚАҒАЗБАЕВ,
КарМУ-дың доценті,

шетел тілінен даярлаудың
теориясы мен 

əдістемесі кафедрасы-
ның аға оқытушысы 

В Карагандинской областной юношеской библиотеке
имени Ж.Бектурова прошла презентация книги «История
страны в судьбах людей». Централизованная
библиотечная система Бухар-Жырауского района стала
координатором республиканской акции, объявленной
Общественным фондом «Центр образования и культуры
имени Каюма Мухамедханова» (г.Алматы) по сбору
материалов для книги  «История страны в судьбах
людей».

Рухани жаңғырудың басты өзегі – тіл
Тіл дегеніміз – əр адам бір кірпіштен қабырғасын  қалайтын қала. (Ральф Уолдо
Эмерсон «Хаттар жəне əлеуметтік мақсаттар», 1876ж.). 
Қазақстан Республикасының  Президенті Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты санаға серпіліс əкелген бағдарламалық
мақаласында «... Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық
бағыттары бойынша əлемдегі ең жақсы 100 оқулықты əртүрлі тілден  қазақ
тіліне аударып, жастарға дүниежүзіндегі таңдаулы үлгілердің  негізінде білім
алуға мүмкіндік жасаймыз»деп атап көрсетілген. Осы оқулықтардың бірі жəне

бірегейі – «Жаңа гуманиталық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясында ағылшын
тілінен қазақ тіліне аударылған «Тіл біліміне кіріспе. Халықаралық басылым»  (An Introduction to
Language. Іnternational edition) оқулығы. Авторлары Виктория Фромкин, Роберт Родман, Нина Хайамс
– осы саладағы өздерінің ғылым саласындағы жетістіктерімен  жəне  құнды зерттеулерімен тіл
саласымен айналысатын мамандарға белгілі  шетелдік ғалымдар.
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Обеспечить действенный контроль

Сколько жилья и какого каче-
ства смогут получить жители
поселка Ботакара в текущем
году и в последующем – об
этом шел разговор 8 ноября на
заседании комиссии партийного
контроля районного филиала
партии «Нур отан» под предсе-
дательством Мурата Айткуло-
вича Набиева.

В заседании комиссии при-
няли участие председатели
первичных партийных органи-
заций ряда сельских округов и
поселков, руководители отде-
лов строительства, культуры и
развития языков.

С информацией выступил
руководитель отдела строи-
тельства Ардагер Капашев.

- В конце ноября текущего
года в эксплуатацию будет сдан
16-квартирный арендный дом
10А по улице Ауэзова, - со-
общил А.Капашев. – В настоя-
щее время в доме завершаются
отделочные работы. Во всех
квартирах установлено печное
отопление, полы постелены с
утеплителем. Возле дома воз-
ведены хозяйственные по-
стройки, уложен асфальт,

посажены кустарники – жимо-
лость и бузина. Возле дома
установлена детская площадка.

Из бюджетных средств на
строительство дома было вы-
делено 102 698 млн. тенге. Под-
рядчиком строительства
является ТОО «Агропром-
строй».

Выступающий сказал, что
проведена работа по подго-
товке к новому строительному
сезону. Произведена разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации (далее ПСД) на
строительство и подведение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры (далее ИКИ) к
четырем двухквартирным
арендным жилым домам по
улице Торегожина (5, 5А, 7А,
7Б) и трем 16-квартирным
арендным жилым домам.

Завершается работа по соз-
данию ПСД и ИКИ к десяти 12-
квартирным арендным жилым
домам. Таковы ближайшие пер-
спективы на возведение в рай-
онном центре арендного жилья. 

А.Капашев рассказал также о
судьбе незавершенного 12-
квартирного арендного жилого

дома по ул.Ауэзова 8Б:
- Дом 8Б по улице Ауэзова

был демонтирован. Эту работу
провели строители ТОО «Тау-
екель», выигравшего конкурс.
Все строительные материалы
складированы в ДЭУ-45. Дом
планируется восстановить.

По завершению информации
руководителю отдела строи-
тельства было задано немало
вопросов, в частности, как
будет обеспечиваться давление
в водопроводных сетях на вто-
ром этаже двухэтажных домов,
почему до сих пор реализуются
проекты, по которым двухэтаж-
ные дома отапливаются
печами, а квартиры плани-
руются как малогабаритные.

Первый заместитель руково-
дителя районного филиала
партии «Нур Отан» М.Нурланов
подчеркнул, что новое жилье
должно соответствовать совре-
менным требованиям. К этому
нужно стремиться. В данном
случае это и есть работа по по-
вышению уровня жизни казах-
станцев, о котором говорит в
Послании Президент.

Комиссия рекомендовала

держать на постоянном конт-
роле вопрос реализации про-
граммы «Нұрлы жер» в районе,
проводить рейды на объекты
строительства по данной про-
грамме для контроля и монито-
ринга эффективного
расходования бюджетных
средств и сроков реализации
проектов.

Участники заседания прослу-
шали также информацию спе-
циалиста отдела ЖКХ, ПТ и АД
о распределении льготного
жилья. В новом доме, который
планируется сдать в эксплуата-
цию в этом году, квартиры будут
распределены в порядке оче-
редности. Шесть квартир пред-
назначены льготникам, шесть –
бюджетникам и четыре – детям-
сиротам.

Члены комиссии обратили
внимание отдела ЖКХ, ПТ и АД
на необходимость обеспечить
прозрачность и открытость оче-
редности и выделения аренд-
ного государственного жилья,
контролировать, добиваться его
своевременной оплаты – долг
жильцов перед государством
достиг суммы в полтора мил-
лиона тенге.

Традиционно в районном фи-
лиале уделяют немало внима-
ния вопросам партийной
дисциплины, планированию
внутрипартийной работы. На
данном заседании комиссии
партийного контроля нурота-
новцы обратились к вопросу
сбора членских взносов и по-
полнения партийных рядов.

После информации заведую-
щей сектором учета Жанар
Алауовой, Марат Куанышевич,
адресуясь к присутствующим
председателям первичных пар-
тийных организаций пп.Муста-
фина, Ботакара,
Тогызкудукского, Уштобинского,
Доскейского с\о и других, яв-
ляющихся акимами поселков и
сельских округов, подчеркнул,
что суммы задолженности гово-
рят о недостаточном внимании
к учету и контролю за поступле-
нием взносов, к сверке списоч-
ного состава членов первичных
организаций. Рекомендовано
ликвидировать задолженность
по взносам, активизировать
деятельность первичек.

На комиссии было рассмот-
рено персональное дело члена
партии, акима п.Кушоки Кай-
рата Кусаинова по нарушению
«Кодекса этики члена партии и
внутрипартийной дисциплины».
К.Кусаинов был задержан в ав-
густе текущего года блюстите-
лями порядка за вождение
автомобиля в состоянии алко-
гольного опьянения.  

Комиссия партийного конт-
роля рекомендовала рассмот-
реть данное дело на бюро
первичной партийной организа-
ции п.Кушоки, объявить члену
партии Кусаинову К.Н. дисцип-
линарное взыскание.

Членами комиссии был при-
нят план работы районного фи-
лиала партии «Нур Отан» на
2019 год.

З.БОГДАНЦЕВА

Аталған диктанттың дайын-
дығы мен қазақ тілін латын гра-
фикасына көшіру бойынша
түсіндіру жұмыстарын жүргізуге
арналып Ботақара кентінің мə-
дениет үйінде «Емле ережесін-
дегі өзгерістер» атты
ақпараттық-насихаттау шарасы
өтті. Мемлекеттік мекемелердің
қызметкерлері мен тілге жау-
апты мамандар қатысқан ша-
раға Қарағанды облысының
тілдерді дамыту жөніндегі ба-
сқармасы жанындағы Ресур-
стық тіл орталығының Латын
графикасына көшу бойынша
оқыту жəне əдістемелік жұмыс
бөлімінің меңгерушісі Жұпар
Жақанова мен облыстық тіл-
дерді дамыту жөніндегі басқар-
масы жанындағы Ресурстық тіл
орталығының оқытушысы Лəз-
зат Есембаева арнайы келіп,
қатысушылармен тренинг өт-
кізді. 

Шараның басында сөз алған
аудандық білім бөлімі басшы-
сының орынбасары Айдар Ос-
панов:

- Елбасымыздың латын əліп-
биіне көшу мəселесі жайлы
қоғамда түрлі пікірлер айтылды.
Бірі қолдаса, бірі қарсы пікірле-
рін білдіріп жатты. Қандай пікір-
лер айтылса да, біз латын
əліпбиіне көшуде еш қорқыныш
танытпауымыз керек. Себебі,
бұл қадам тəуелсіздігімізді
нығайта түседі. Қазақ тілінің
мəртебесін көтереді. Осы
жолда ұстаздар мен тіл жана-
шыларының атқарар рөлі ора-
сан зор. Тағы бір айта кететін
дүние - біздің халық бəрін де

игеріп кете алатын мықты ел.
Сол себепті де «бұл бізге не
үшін керек» деген сөздерге аса
мəн бермегеніміз дұрыс,- деді.    

Ж.Жақанова «Емле ережесін-
дегі өзгерістер» атты баяндама-
сында латын əліпбиінің емле

жобасының жасауда еліміздің
белді ғалымдары бірігіп үлкен
жұмыс жасап жатқандығын
айтып өтті.   

- Көптеген аудиторияларда
жасалып жүрген түсіндірме жұ-
мыстары барысында əліпбидегі
кейбір əріптерге байланысты,
мысалы «ш», «ч» əріптері көңі-
лімізге қонбайды. Оны неге
олай берген, «и» мен «і» жазы-
лғанда бір-біріне ұқсап кетеді,
ерең ажырата алмаймыз деген
сұрақтар қойылуда. Ғалымдар-
дың айтуынша əліпби 100
пайыз өгермейді, ол анық

дүние. Бірақ, ішінара бір-екі дү-
ниелерде өзгеріс болуы мүмкін.
«Не үшін» деген сұрақ туын-

дайды. Қандай керемет əліпби
болса да ол шикі дүние болып
есептеледі. Емле ережесін
түзеу барысында əліпби кедергі
келтірмесе бүкіл əріптер жазуға
икемді болса ол əліпби жақсы

құралған болады. Ал, əліпби
емле ережесіне бағынбаған
жағдайда, емле ережесін бере
алмаған кезде кейбір əріптер
өзеруі мүмкін,- деген Ж.Жақа-
нова емле ережесінің жобасы-
мен таныстырды.  

Лəззат Есембаеваның «Ла-
тынша жазып дағдыланамыз»
атты тренингі қатысушылардың
ішіндегі «жаңа əліпбиді қалай
игереміз» деген қорқыныштан
арылуға жəрдемдесті десек
артық айтпағанымыз болар.
Шараға қатысушылар тренинг
арқылы жаңа алфавитпен жазу,

оқу дағдысына қалыптасты.
Тыңдалым арқылы бірнеше сөз-
дерді жазып, мəтін оқып жат-

тыққан қатысушылар тренинг
соңында еш қорқыныш жоқ
екендігіне көз жеткізді. Ауданы-

мыз көлемінде екінші мəрте өтіп
отырған тренингтің берері көп
екендігін қатысушылардың
жаңа əліпбиге дағдыланып қа-
лғанынан аңғардық. Екі топқа
бөлініп, сөздерді, тіпті сөйлем-
дерді жазуға белсенді атсалы-
сқан қатысушылар өз
сұрақтарын қойып, жауап алды.

Құрметті қонақтарымыз «Каз-
Тест» жүйесі бойынша тестілеу-
ден өткен қатысушыларға
сертификаттар табыстап, тілі-
міздің өркендеуі жолында тал-
май еңбек етуге шақырды. 

Шараның соңында А.Оспанов
ауданымызға келген қонақта-
рға, кездесуге қатысуға келген
ауыл, аудан тұрғындарына
алғысын білдірді.

Б.ЖАКЕШОВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: Ж.Жақанованың мағлұ-
маты; тренингке қатысушы
тыңдарман.

Итоги конкурса,
объявленного 22 сентября 2018 года

на право аренды земельных участков
сельскохозяйственного назначения для

сельскохозяйственного производства сроком 
на 10 лет по Бухар-Жыраускому району

По остальным лотам конкурс не состоялся.
Конкурсная комиссия

Увеличить строительство в стране арендного
жилья – такую задачу поставил Президент РК
Нурсултан Назарбаев в Послании «Рост
благосостояния казахстанцев: повышение
доходов и качества жизни». Главная цель –
повысить комфортность проживания

казахстанцев, а значит и уровень жизни.

Қараша айының 14-і
күні
бұқаржыраулықтар
латын графикасы
негізінде
жалпыхалықтық

диктант жазады. Барлық өңірлерде бір
мезгілде өтетін диктантты жазуға
ауданымыз бойынша 4000 адам қатыспақ. 80-
90 сөзден құралған диктант мəтіні 30 минут
ішінде аудиожазба арқылы жазылып,
қорытындысы 5 күнтізбелік күнде берілетін
болады.
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Ұлттық кодта халқымыздың
мəдениеті, тілі жəне салт-дəс-
түрі, ұлттық құндылықтары кіре-
тінін жас ұрпақтың санасына
сіңіруіміз қажет. Ұлттық кодты
сақтай отырып, əлемдегі ал-
дыңғы елдердің қатарына қо-
сылу үшін ең алдымен əрбір
қазақстандық ұлттық сананы
сақтай отырып, терең білім
алып, сол алған білімін елдің
ертеңі үшін жаратса нұр үстіне
нұр болары сөзсіз.

Рухани жаңғырудағы мақса-
тымыз - бабалардан мирас бо-
лған асыл қасиеттерді қайта
түлетіп, салт-дəстүрлеріміз, ті-
ліміз бен музыкамыз, əдебиеті-
міз бен мəдени
құндылықтарымызды ел игілі-
гіне айналдыру.

Қазіргі уақытта ел аумағында
осы бағытта атқарылып жатқан
шаралар өте көп. Олар латын
əліпбиіне көшу, гуманитарлық
білім жүйесін жаңарту, ұлттық
мəдениетті шетелге таныту,
«Туған жер» бағдарламасы,
«Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқу-
лық», «Қазақстанның қасиетті
рухани құндылықтары» жəне
«Қазақстандағы 100 жаңа есім»
жобалары жəне т.б.

Менің ойымша, ұлттық код –
ең алдымен тілде. Дандай

Ысқақұлының «Тіл дегеніміз –
адам, ұлт, мемлекет, руханият,
тарих, өркениет. Тіл – адамзат
баласының қоғамдық-əлеумет-
тік дамуының бірден-бір көрсет-
кіші» дейді. Ал қазақ ұлтының
адамы, ұлты, мемлекеті, руха-
нияты, тарихы, өркениеті ол -
қазақ тілі. 

Біз қаншалықты осы ұлттық
кодты сақтап жүрміз деген мə-
селеге келсек, ол да бүгінгі күн-
нің өзекті мəселесі екені айдан
анық! Жас ұрпақтың санасына
сонау ауыз əдебиеті жəне
жазба əдебиеті өкілдері, Абай,
Ыбырай, Шəкəрім, Шоқан, Мағ-
жан т.б. ақын -жазушыларымыз-
дың тілін құрметтеуді, сол
атадан мұра болған ана тілін
сүюді сіңдіру.

Сондай-ақ күнделікті өзіміз
жүріп жүрген көше атаулары бү-
гінгі рухани жаңғыру заманына
келе ме? Оған да мəн берген
жөн. Мысалы: «Советская»,
«Октябрьская», «Ленин»,
«Строительная», «Октябрь»,
«Тракторная» т.б. толып жатқан
идеологиялық ескірген атаулар-
дың орнына ұлттық танымға
жақын жалпы ұлттық деңгейде
танылған Əбу Насыр əл-Фа-
раби, Жүсіп Баласағұн, Бейба-
рыс сұлтан, Қасым хан, Қазыбек

би, Бұқар жырау, Мəшһүр
Жүсіп, Əлихан Бөкейхан т.б.
сияқты тарихи тұлғалардың есі-
мімен қайта атаса, ол да ұлттық
кодқа жатады.

Тағы бір жағдай, елді мекен-
дердегі жеке меншік нысандар-
дың - дүкен, тойхана, сауда
орталықтары, қонақ үй т.б. атау-
лары ұлттық танымға жақын
атаулармен алмастырылса игі
еді. Мұндай орындар халықтың
көп баратын жерлері болған-
дықтан маңызы орасан зор. 

Дүрбелеңге толы дүниеде
əлемдегі бар мемлекеттер за-
манға сəйкес ұлттық кодты сақ-
тай отырып жаңғыруды
қалайды. 

Əсіресе, цифрландыру дəуі-
рінде ұлттық құндылықтары-
мызды сақтай отырып, осы
замандағы озық дəстүрлермен
үйлесім табуы аса құнды. Ол
үшін кəсіби тұрғыдан жетілуге
мəн беріп, болмысымызға тəн
қарапайымдылық пен үнемді-
лікті пайдалана отырып, ұлттық
кодымызды сақтай білсек,
алынбайтын қамал болмайды. 

Ержан НАЙМАНБАЙ,
Бұқар жырау аудандық
мəдениет жəне тілдерді

дамыту бөлімінің
басшысы                   

Жолдауға - қолдау

Белсенді жастар
арасында 

Елбасының «Төртінші өнеркəсіптік рево-
люция жағдайындағы дамудың жаңа мүм-
кіндіктері» атты Жолдауына байланысты
жастар ресурстық орталығында дөңгелек
үстел өтті. Аталмыш іс-шараға Петровка
ауылдық округінің Жаңақала елдімекенінде
еріктілер қатарындағы ағылшын тілінің
маманы Ботакөз Зайдулина жəне Бұқар
жырау ауданының Ішкі істер басқармасы-
ның қызметкері Гүлден Қайырбекова қонақ
болып, №1 қазақ тірек мектебінің жоғарғы
сынып оқушылары мен ауданымыздың жа-
стар тəжірибесінде жүрген қызметкерлер
қатысты.

Жастар ресурстық орталығының басшысы Ертарғын Құрашев
сөз бастап, Қазақстанды цифрландыру аясындағы мəселелерге
тоқталып өтті. Қонақтарымызға бірнеше сауалдар қойылып, жа-
уаптар алынды. 

- Болашақта өзімнің мамандығым сұранысты қажет етеді деп
ойлаймын, неге десеңіз шет тілін білу өте маңызды жəне Елба-
сының Жолдауында дамыған 30 елдің қатарына кіреміз десек,
осы үш тілді емін-еркін жетік білуіміз керек,- деген Ботакөз Зай-
дулина өз мамандығының болашақтағы маңыздылғын, сұраны-
сқа ие екендігін айтып өтті. 

Ал өз мамандығына адалдығымен ерекшеленетін Гүлден Қа-
йырбекова:

- Болашақты полиция қызметкерісіз елестету қиын тəрізді. Елі-
міздің ішкі қауіпсіздігін кім қорғамақ,-деген болатын.

Қонақтарымызды екі топқа бөліп, біреуі цифрландыру керек
десе, екінші жақ керек емес деп өз ойларын білдірді. Тақырыпты
жан-жақты талқылап, əрқайсысының ой-пікірін тыңдап, саралап
көрдік. Отырысымызға белсенді қатысқандар - 11-сынып оқу-
шысы Фариза Ахмедия мен Зайдулина Ботакөз жəне Жанел Сей-
сенбайқызы болды. Қандай мамандықтар болашақта сұранысқа
ие болады, қайсысы жарамсыз боп қалады деген сауалға да өз
ойларын білдірді. Отырысымыз өте қызықты өтті. 

Əркім өз ойларын айтып болған соң, мекеме басшысы сөзін
қорытындылап, барлық қатысқандарға рахметін айтты.

Əділхан СОКИРОВ,
жастар ресурстық орталығының

инспекторы
Ботақара кенті

Бос жүрме, кəсіп үйрен, қызмет қыл

Аудандық жастар ресурстық
орталығының мұрындық болуы-
мен ұйымдастырылған кезде-
суге Ботақара кентіндегі
жұмыссыз, өз ісін ашсам деген
жəне жастар тəжірибесі бо-
йынша еңбек етіп жүрген аза-
маттар шақырылды. Жастар
ресурстық орталығының бас-
шысы Е.Құрашев бастаған ма-
мандар, соның ішінде
«Атамекен» кəсіпкерлер пала-
тасының аудандық филиалы-
ның төрағасы Ж.Азыханов,
жұмыспен қамту орталығынан
З.Жексенбаева, Ботақара кенті
əкімі аппаратынан М.Сыз-
дықова елімізде атаулы бағытта
атқарылып жатқан нақты іс-ша-
ралар жөнінде деректермен бө-
лісті.

Е.Құрашев қазіргі уақытта
басты мəселе жұмыс орында-
рының жоқтығында емес, көпте-
ген жастардың жалақысы төмен
жұмыстарды атқаруға құлық-
сыздық танытуында дейді. Бү-
гінде экономика жəне қаржы
бөліміне іс жүргізуші, кəсіпкерлік

жəне өнеркəсіп бөліміне, тұрғын
үй коммуналды шаруашылығы
бөлімі жəне архитектура бөлім-
деріне мамандардың қажет
болып отырғандығын, алайда,
жастардың қатарынан ынталы-
лардың табылмай отырған-
дығын айтты. 

Көз қорқақ, қол батыр де-
мекші, белгілі бір іске бар ынта-
сымен кірісіп, соны
бүге-шігесіне дейін ойласты-
рған жағдайда табысқа жетуге
болатындығын Ж.Азыханов
нақты мысалдар келтіріп, «аз
жалақыға, мемлекеттік мекеме-
лерде қызмет істегілеріңіз кел-
месе, несие алып, кəсіп
бастаңыздар» деп шақырды.

Айта кету керек, осыған дейін
аудан бойынша «Бизнес ба-
стау» кəсіпкерлерді дайындау
курсы бойынша 209 адам білім
алса, соның 23-і 29 жасқа де-
йінгі жастар. 

- Біреуі арнайы техника сатып
алып, халыққа қызмет көрсетіп
жүрсе, енді бірі алынған не-
сиеге қажетті жабдықтарын

алып, үйінде əшекей бұйымда-
рын жасап сатумен айналы-
суда, - деді Ж.Азыханов. 

Курсты тəмамдаған жастар ті-
келей кəсіпкерлер палатасының
көмегімен бизнес-жоспар əзір-
леп, «Даму» қаржылай қолдау
қоры немесе агронесие компа-
ниялары арқылы арнайы –де-
малысы бар, небəрі алты

пайыздық жылдық үстемемен
несие ала алады. 

Кəсіпкерлікпен айналысамын
деген жастарға аудан, облыс
əкімдерінің гранттары да қара-
стырылған. Ол туралы Е.Құра-
шев тоқталып, атаулы соманы
алудың тиімділігі, оны несие
сияқты қайтару қажеттілігі жоқ
екендігін айтты. Яғни, кез-кел-
ген ынталы жас бизнес-жоспар
жасап, гранттар конкурсына қа-
тыса алмақ.

Ал, Елбасының тапсырмасы-
мен атауы өзгерсе де түпкілікті
мақсаты өзгермеген нəтижелі
жұмыспен қамту жəне жаппай

кəсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған бағ-
дарламасы жөнінде
З.Жексенбаева таныстырып, бі-
рінші бағыт бойынша қайта да-
ярлау курстарына жібере
алатындықтарын айтты. 

- 9-11 сынып оқушыларын біз
тегін түрде техникалық кəсіби
білім беретін оқу орындарына

жолдап оқыта аламыз. Ал, мек-
тепті тəмамдаған азаматтарды
қысқа дайындау курстарына жі-
беріп, қазіргі уақытта сұранысқа
ие мамандық бойынша білім бе-
реміз. Білім алу кезінде оларға
шəкіртақы, жолақы, пəтерақы
сияқты əлеуметтік төлемдер
төлеу қарастырылған. Ал, оқу
курсы аяқталған соң, жұмысқа
орналасуына жəрдемдесеміз, -
деді.

Сонымен қатар, жұмыспен
қамту бөлімінің маманы бағдар-
ламаның екінші – несие беру
жəне үшінші – жастар тəжіри-
бесі туралы бағыттарына да

тоқаталып, ақпарат беріп өтті.
Оның айтуынша, көп жағдайда
тəжірибеден өтуге барған жа-
стар сол жерде тұрғылықты
қызметке қалады екен.

Солардың бірі,  аудандық ар-
хивте тəжірибеден өтіп жүрген
Бибінұр Қалижан:

- Бітірген мамандығым – іс-
жүргізуші жəне архив жүргізуші
болғандықтан, тамыз айынан
бастап аудандық мұрағатқа ор-
наластым. Бөлім басшылығы
тəжірибе уақыты біткен соң, тұ-
рақты түрде жұмысқа алатын-
дықтарын айтуда, - дейді.

Мемлекетіміздің жастар сая-
саты саласында атқарып жа-
тқан жұмысы қыруар. Алдағы
жылы қойылған міндеттерге
сəйкес, олар артпаса, азаймасы
белгілі. Өмірін дұрыс арнаға
бұрып, еңбек еткісі келетін жа-
старға есігіміз əрдайым ашық
деді кездесу соңында жауапты
сала мамандары. Оған қоса
кездесуге қатысқан жастарға да
достарын құлаққағыс етіп,
еңбек етуге шақыра жүру жө-
нінде өтініш айтылды.

«Алма піс, аузыма түс» деп
жатуды қазіргі нарықтық заман-
ның көтермесі белгілі. «Оян,
қазақ» деп аттандайтын алаш-
шыл ағаларымыздың да, «мен
жанбасам, сен жанбасаң, біз
жанбасақ лапылдап, аспан
қалай ашылмақ» дейтін шығыс
ақындарының жырлары да бос
жатпай, еңбекке араласуға
шақыратындығын, қай заманда
да ерінбей еңбек еткеннің көй-
легі көк, көңілі тоқ болатын-
дығын ұмытпайық. 

Н.ƏБІКЕЕВА
Д.Торжановтың суреті

Жастарды жұмыспен қамту, олардың
болашақта өздерінің жəне отбасыларының
қажеттіліктерін толықтай өтей алатын
азаматтар ретінде қалыптасуы қоғамның
ерте бастан ойлануы тиіс маңызды
мəселесі.
Осынау тұрғыда аудан жастарының
жұмыспен қамтылу деңгейін талдап, қолдау
көрсету ғана емес, нақты жол нұсқау
мақсатында қарашаның 6-сы күні «Нұр
Отан» партиясының аудандық ғимаратында
«Жастар - нұрлы болашақ жолында»
тақырыбында кездесу өтті. 

Ұлттық кодты сақтау арқылы
мақсатқа жетеміз

Бүгінгі жаһандану заманында қазақ
халқының көне заманан келе жатқан бай
мұрасын, əдеп-ғұрпын, салт-дəстүрін,
ұлттық санасын сақтай отырып,
болашаққа нық қадаммен бару келешек
ұрпақтың еншісінде екенін естен
шығармау керек. Келешек ұрпақтың
ұлттық санасын дамытудың нақты

жолы жəне рухани жаңғырудың ең басты шарты – ұлттық
кодты сақтау. 
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15 ноября - День национальной валюты - тенге
Национальной валюте Казахстана - 25 лет!

(Окончание. Начало на 1
стр.).

В конце 1996 года Расчетно-
кассовый центр преобразо-
вали в Бюджетный банк, но
Бюджетный банк рассматри-
вался как временная струк-
тура, организованная для
перевода функции обслужива-
ния кассового исполнения го-
сударственного бюджета из
Национального банка в казна-
чейскую систему. Бюджетный
банк полностью реализовал
возложенные на него задачи,
создал  и подготовил систему,

которая позволила Казначей-
ству эффективно исполнять
свои функции на протяжении
вот уже 22 лет. Следует отме-
тить, что роль Казначейства
немаловажна, сегодня Казна-
чейство Казахстана достигло
такого уровня, что обеспечи-
вает все государственные уч-
реждения, администраторов
бюджетных программ, уполно-
моченных органов по исполне-
нию бюджета всей
необходимой для эффектив-
ного и результативного испол-
нения бюджетов
информацией, что способ-

ствует принятию своевремен-
ных и обоснованных финан-
сово-экономических решений.

На сегодняшний день органы
Казначейства работают в ин-
формационной системе элек-
тронного документооборота
«Казначейство-Клиент», в ре-
зультате запуска ИС «Казна-
чейство-Клиент» обеспечено
дистанционное обслуживание
государственных учреждений,
что значительно повысило эф-
фективность работы органов
казначейства при взаимодей-
ствии с государственными уч-
реждениями и соответственно

улучшило качество исполне-
ния бюджетов.   

Перед Казначейством Казах-
стана поставлена цель по по-
вышению уровня
своевременного проведения
финансовых операций, по до-
стижению максимальной ста-
бильности при увеличении
нагрузки на информационную
систему с увеличением поль-
зователей, расширению функ-
ц и о н а л ь н о с т и
интегрированной информа-
ционной системы казначей-
ства.                                                                                                        

В преддверии праздника –

Дня национальной валюты -
тенге коллектив  районного
управления Казначейства
поздравляет всех служащих
финансовых органов с
праздником, желает крепкого
здоровья, благополучия, ус-
пехов и новых профессио-
нальных достижений на
благо процветания нашей
Родины - Республики Казах-
стан!

А.БЛЯЛОВ,
руководитель

районного управления
казначейства

Байланыс орталығының
жұмысы туралы

«Азаматтарға арналған үкімет» мемле-
кеттік корпорациясы КЕАҚ Қоғамның əлеу-
меттік жəне зейнетақымен қамсыздандыру
қызметін үйлестіру жөніндегі орталық фи-
лиалының əлеуметтік-еңбек саласында ақ-
параттық-кеңес беру қызметін көрсету
басқармасы (байланыс орталығы) ел игілі-
гіне еңбек етуде.

1411 бірыңғай қысқа нөміріне қалалық жəне ұялы телефондар-
дан тегін қоңырау шала отырып, сіздер зейнетақымен қамсыз-
дандыру, əлеуметтік қамсыздандыру жəне əлеуметтік
сақтандыру, еңбек қатынастары, жұмыспен қамту, мүгедек бала-
ларды тəрбиелеуші тұлғаларға онлайн-психологиялық кеңес бе-
руге өтінімдерді қабылдау мəселелері бойынша кеңес ала
аласыз. 

Сонымен қатар, байланыс-орталығына info@info.mintrud.kz
электрондық почта жəне www.info.mintrud.kz web-порталы
арқылы жүгіне аласыз. 

Жұмыс іздеп жүрсіз бе? Онда сіз 1411 нөміріне SMS- хабарла-
маны тегін жібере отырып, өз елді мекеніңіздегі бос жұмыс орын-
дары туралы ақпаратты ала аласыз. Сұраудан кейін ұялы
телефоныңызға сұратылатын мамандық бойынша бос жұмыс
орындары бар жұмыс берушілердің байланыс ақпаратымен ха-
барлама жіберілетін болады. SMS-хабарламаның үлгісі: *жұмыс*
қаланың коды*мамандық#. Мысалы: *жұмыс*7182*жүргізуші#;
*жұмыс*7282мұғалім#; *жұмыс*72834*медбике#.

Əлеуметтік еңбек саласындағы барлық сұрақтарыңыз бойынша
Азаматтарға арналған үкіметтің 1411 Байланыс-орталығына
сенбі, жексенбі жəне мереке күндерінен басқа кез келген күні
сағат 09.00 - 18.00-ге дейін түскі үзіліссіз хабарласа аласыз (қоңы-
рау тегін). 

«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік
корпорациясы» КЕ АҚ Қарағанды облысы бойынша 

филиалы халыққа қызмет көрсету жөніндегі
Бұқар жырау аудандық №1 бөлімі

Контакт-центр в
социально-трудовой сфере
Создано управление по оказанию инфор-

мационно-консультационных услуг в соци-
ально-трудовой сфере (Контакт-центр)
центрального филиала НАО «Государст-
венная корпорация «Правительство для
граждан» по координации деятельности со-
циального и пенсионного обеспечения. В
центр можно позвонить на бесплатный
единый короткий номер 1411 с городского и
мобильного телефона и получить консуль-
тацию по вопросам: 

- пенсионного обеспечения; 
- социального обеспечения и социального страхования; 
- трудовых отношений; 
- занятости населения; 
- прием заявок на онлайн-психологическую консультацию лиц,

воспитывающих детей-инвалидов.
Кроме того, обратиться в Контакт-центр можно по электронной

почте info@info.mintrud.kz и через web портал www.info.mintrud.kz.
Ищете работу? Вы можете бесплатно отправить SMS сообще-

ние на номер 1411 и получить информацию о вакансиях рабочих
мест в вашем населением пункте. 

После запроса на ваш мобильный телефон будет выслано со-
общение с контактной информацией работодателей, у которых
имеются вакансии по запрошенной специальности.
Формат SMS сообщения: *работа*код города*специальность#.
Например, *работа*7182*водитель#; *работа*7282*учитель#; *ра-
бота*72834*медицинская сестра#.

По всем вопросам вы можете обращаться в Контакт-центр в
социально-трудовой сфере – 1411 (звонок бесплатный). График
работы: с 9.00 – 18.00 часов без перерыва на обед, кроме суб-
боты, воскресенья и праздничных дней. 

Отдел №1 Бухар-Жырауского района по обслуживанию
населения филиала НАО «Государственная корпорация

«Правительство для граждан» по Карагандинской области

Биржа представляет собой
крупнейшую базу данных
Enbek.kz. На сегодняшний
день здесь зарегистрировано
свыше 72 тыс. работодателей,
которые опубликовали по-
рядка 620 вакансий. Более 318
тыс. граждан уже устроились
на постоянную работу за 2018
год.

Благодаря интеграции
и Enbek.kz с M-Gov теперь уве-
домления можно получать
в личном кабинете M-Gov.
Также работать с биржей
можно через приложения
на базе Android и iOS.

В скором будущем будет ре-
ально:

- определение актуальных
навыков для трудовых ресур-
сов посредством банка компе-
тенций, внедренных на портал
Enbek.kz и в систему «Рынок
труда» Центров занятости на-
селения;

- интеграция с единой систе-
мой учета трудовых договоров
в части регистрации договоров
работодателями;

- передача в ЦЗН в режиме
онлайн информации о прогно-
зируемых рабочих местах
и о планируемом высвобожде-
нии работников посредством
личного кабинета работода-
теля.

Усовершенствование систем
социально-трудовой сферы
будет проходить до конца 2020
года.

В рамках пилотного проекта
по регистрации трудовых дого-
воров, на данный момент
в список пилотных организа-
ций входит 21 предприятие.
Всего на данный момент в си-
стеме зарегистрировано 5460
договоров. Разработана ин-
струкция по работе подключе-
ния предприятий к проекту
e-HR для регионов. На данный
момент проконсультировано
249 предприятий из которых 24
предприятия начали дораба-
тывать свои информационные
системы для дальнейшей ин-
теграции.

Как пользоваться электрон-
ной биржей соискателю ра-

боты.
Для регистрации на портале

нужно пройти по ссылке
www.enbek.kz и нажать кнопку
«Войти» в правом верхнем
углу главной страницы. От-
кроется новое окно, в котором
необходимо выбрать кнопку
«Регистрация». После нажатия
откроется форма регистрации
с полями для заполнения.

В случае, если имеется за-
регистрированный аккаунт
в какой-либо из социальных
сетей Facebook, Vkontakte, OK,
MailAgent, возможно войти
на портал (авторизоваться)
через соответствующие кнопки
сразу, без процедуры регист-
рации.

Для добавления резюме
в личном кабинете, необхо-
димо нажать на ссылку «Доба-
вить новое резюме» или
воспользоваться кнопкой «До-
бавить». При нажатии
на кнопку «Сохранить» создан-
ное резюме отобразится в Лич-
ном кабинете соискателя
и на портале.

Аналогично соискатель
имеет возможность добавлять
резюме на другие желаемые
должности, во вкладке «Ре-
зюме» нажмите на кнопку «До-
бавить». Соискатель в любое
время может изменить разме-
щенное резюме, нажав выпа-
дающем меню «Действие»
на соответствующую ссылку.

После добавления резюме
можно воспользоваться функ-
цией подбора вакансий.
Для этого необходимо в Лич-
ном кабинете во вкладке «Ре-
зюме» выбрать резюме
и в выпадающем меню «Дей-
ствие» нажать на ссылку «Под-
бор вакансий».

Портал автоматически под-
берет и составит список подхо-
дящих вакансий
для соискателя.

Отправить резюме работо-
дателю можно из каждой кар-
точки вакансии, нажав
на кнопку «Отправить свое ре-
зюме» в конце страницы с ва-
кансией.

Список вакансий, на которые

было отправлено резюме
можно просмотреть во вкладке
«Отправленные резюме»
в личном кабинете.

Во вкладке «Полученные
приглашения» Личного каби-
нета находятся приглашения
на собеседование, отправлен-
ные работодателями. Рассмот-
рев приглашение, можно
принять его и оправить со-
общение о согласии прийти
на собеседование работода-
телю или отказаться от собе-
седования по средством
портала.

Для того чтобы увидеть текст
приглашения, необходимо на-
жать на кнопку «Сообщения»
напротив приглашения
во вкладке «Новые». Далее от-
кроется страница с текстом
приглашения.

Каждый соискатель на пор-
тале может пройти тест
на Профориентацию и опреде-
лить, в какой профессии ему
будет легче себя реализовать.
Пройти тест можно перейдя
по ссылке «Профориентация»
в шапке сайта или во вкладке
в Личном кабинете.

По результатам прохожде-
ния теста соискателю будет
предложен список подходящих
профессий. Результаты прой-
денных тестов сохраняются
в Личном кабинете, где
их можно просмотреть в любое
время, сохранить в формате
*pdf.

Для того чтобы перенести
резюме в архив, необходимо
в Личном кабинете нажать
в выпадающем меню «Дей-
ствие» напротив резюме
ссылку «Перенести в архив».

Далее обязательно необхо-
димо ответить на вопрос
«Помог ли Вам портал в трудо-
устройстве?» выбрав кнопку
«Да» или «Нет».

Если необходимо восстано-
вить перенесенное в архив ре-
зюме, нужно перейти в Личном
кабинете во вкладку «Архив
резюме», нажать в выпадаю-
щем меню «Действие» напро-
тив резюме ссылку
«Восстановить из архива».
Перед восстановлением ре-
зюме из архива необходимо
убедиться в актуальности дан-
ных, откроется форма для ре-
дактирования резюме,
в которой можно изменить
любые данные, выбрать срок
хранения резюме на портале
и восстановить его, нажав
на кнопку «Сохранить».

zakon.kz

«Цифровой Казахстан»

Казахстанская электронная
биржа труда стала первой

среди стран СНГ
Здесь зарегистрировано свыше 72 тыс.
работодателей, которые опубликовали
порядка 620 вакансий.
В Казахстане в рамках цифровизации
социально-трудовой сферы создана
электронная биржа труда, которая стала
первой среди стран СНГ.
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Американская корпорация выбрала
Карагандинскую область для реализации крупного проекта

Американская компания взя-
лась за создание в регионе На-
учно-исследовательск ого
генетического селекционно-гиб-
ридного центра в отрасли сви-
новодства. Реализация этого
проекта даст Казахстану новые
экспортные возможности. 
Под строительство центра уже
выделено 200 гектаров земли в
Бухар-Жырауском районе, в
окрестностях села Шешенкара.
Сейчас согласовываются во-
просы финансирования и госу-
дарственной поддержки. 
Проект дорогостоящий: его
стоимость - свыше 16 млрд
тенге.

- В течение трёх лет мы ана-

лизировали перспективы реа-
лизации этого проекта в Казах-
стане. Мы изучали различные
локации по всему миру для вы-
ращивания именно генетиче-
ского материала.
Рассматривались такие
аспекты, как наличие рабочей
силы, свободных земельных
участков. Но самое главное -
это эффективность затрат с
точки зрения кормовой базы. И
в этом плане Казахстан имеет
огромные преимущества, - рас-
сказал старший вице-президент
AGCO Томас Ф.Велке.

Бизнесмен отметил благопри-
ятный инвестиционный климат
в республике и Карагандинской

области.
По его словам, подобные

предприятия имеются во Вьет-
наме и на Филиппинах, и после
создания аналогичного центра
Казахстан сможет конкуриро-
вать с этими странами. Наибо-

лее перспективными рынками
для экспорта свинины корпора-

ция определила Китай и Рос-
сию. А генетический материал
планируется приобретать в Ев-
ропе.

Бизнесмен обещал сделать
ставку на трансферт мировых
технологий и знаний.

- Мы уже получили поддержку
от руководства области. Нужно

решить ряд вопросов на цент-
ральном уровне: по стадии фи-
нансирования и получению
субсидий - это важно с точки
зрения конкурентоспособности
на мировом рынке. После ре-
шения этих вопросов понадо-
бится около полугода, чтобы
начать строительство. И ра-
боты займут порядка 18 меся-
цев, - сообщил представитель
корпорации.

Ерлан Кошанов поручил под-
чинённым помогать инвестору,
чтобы довести проект до логи-
ческого завершения.

- Это очень выгодный проект
не только для нашей области,
но и республики в целом. И мы
заинтересованы в его реализа-
ции. Поддержку уже оказываем
и будем дальше содействовать
- для этого имеются государст-
венные механизмы, - подчерк-
нул глава региона.

Офис корпорации AGCO рас-
положен в городе Assumption,
штат Иллинойс, США.

karaganda-region.gov.kz 

Жолдауға – қолдау
Жаңа бағыт,
жаңа – тəртіп

Облыстық ішкі істер департаменті ба-
стығының орынбасары, полиция полков-
нигі Қ.Исмагуловтың басшылығымен
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақ-
стан халқына арнаған кезекті Жолдауын
талқылаған жиын өтті. Жиынға Бұқар
жырау ауданының ішкі істер басқармасы,
Ғ.Мұстафин кентіндегі полиция бөлімінің
қызметкерлері қатысты. 

Елбасы Жолдауында келесі жылдан бастап құқыққорғау ор-
гандарының жұмысын жаңғырту бағдарламасы басталатынын
жариялады. Полиция енді қажетсіз функциялардан арылып, жа-
лақысы көбейеді. Биыл бұл құптарлық жаңалық. Өйткені, сақ-
шылардың жұмысы біршама жеңілдеп, тек қоғамдық тəртіпті
сақтаумен ғана айналыспақ. Сонымен қатар ішкі істер органда-
рының штаттық құрамы оңтайландырылады.

- Елбасымыз Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған
Жолдауын тыңдадық. Əсіресе, Жолдаудағы азаматтар сана-
сында полицейлер жазалаушы емес, керісінше, қиын жағдайда
көмек көрсетуші деген түсінік орнығуы керек. Полицейлер –
халық арасындағы менің өкілдерім,- деген сөздері жүрекке өте
жақын тиді. Бұл бізге, яғни, тəртіп сақшыларына үлкен жауап-
кершілік жүктейді. Нұрсұлтан Əбішұлы ішкі істер органдарын
үнемі қолдап, қызметкерлердің баспана мəселесін шешу, жа-
лақысын көтеру, қызметіне жағдай жасау сынды тұстарда жан-
жақты қолдап отыр. Полицейлер осындай мəртебеге лайық
болуы керек деп ойлаймын,- дейді Бұқар жырау ауданының Ішкі
істер басқармасы бастығының орынбасары полиция подполков-
нигі Б.Көпбаев. 

Осы Жолдауды қолдау мақсатында облыстық ішкі істер де-
партаменті бастығының орынбасары, полиция полковнигі Қ.Ис-
магулов қызметкерлерді жұмылып жұмыс жасауға шақырды.

Ғалима ҚАЗАЛИЕВА,
Бұқар жырау ауданының ІІБ МТАТ жетекші маманы

По акту надзора уполномо-
ченным органом введен вре-
менный компенсирующий
тариф в отношении ТОО «Кара-
гандинская региональная энер-
гетическая компания» в
размере 4,08 тенге кВт/час, АО
«Жезказганская распредели-
тельная электросетевая компа-

ния» – 2,95 тенге/кВтч, ТОО
фирма «Казахстан» - 2,62
тенге/кВтч и ТОО «Теплотран-
зит Караганда» - 2 123,94 тенге
за Гкал.

Средний тариф на услуги теп-
лоснабжения в городах Кара-
ганда и Балхаш снижен на 25
тенге.

ТОО «ҚарағандыЖылуСбыт»
средне отпускная цена на
услуги электроснабжения в го-
роде Караганде снижена с
14,27 до 14,12 тенге/кВтч.

В результате принятых орга-
нами прокуратуры мер защи-
щены права свыше 462 тыс.
потребителей области.

Монополистами оплачены
административные штрафы на
сумму более 42 млн. тенге.

Прокуратура
Карагандинской

области

Ответчик не находился в
зале суда. Но участвовал в за-
седании в режиме реального
времени, используя мобиль-
ное приложение TrueConf.

Проект «Виртуальный суд»
стал удобной, доступной, опе-
ративной альтернативой при
рассмотрении дел. Мобильная
видео-конференц-связь позво-
ляет сэкономить средства и
время, отмечает пресс-служба
Бухар-Жырауского районного

суда.
В январе этого года предсе-

датель Верховного Суда Ка-
захстана Жакип Асанов
поручил создать в стране вир-
туальный суд. 
«Искусственный интеллект -
это не дань модному слову.
Представьте, компьютер за се-
кунды обрабатывает всю су-
дебную практику и законы, и
выдаёт каждому судье нужные
рекомендации. Мы должны

сделать так, чтобы возможно-
сти IT-технологий мог исполь-
зовать каждый судья. Конечно,
нам это кажется фантастикой,
но совсем скоро это станет ре-
альностью. На эти два-три
года ставим задачу - создать
виртуальные суды, где не надо
будет собирать всех участни-
ков процесса в зале суда.
Любой из них может, находясь
дома, за рубежом, участвовать
в процессе», - сказал Жакип
Асанов на расширенном сове-
щании судей Верховного Суда
страны.

karaganda-region.gov.kz

Составляется список
присяжных заседателей
В соответствии с подпунктом 4) пункта

1 статьи 6 Законом Республики Казахстан
от 16 января 2006 года «О присяжных засе-
дателях» для составления первичного
списка кандидатов в присяжные заседа-
тели местный исполнительный орган рай-
она по результатам случайной выборки
составляет первичный список кандидатов
в присяжные заседатели.

В связи с этим ГУ «Аппарата акима Бухар-Жырауского района
Карагандинской области» составлен список кандидатов присяж-
ных заседателей по Бухар-Жыраускому району для Карагандин-
ского областного суда.

Согласно пункта 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О
присяжных заседателях», желающие граждане могут ознако-
миться со списками кандидатов в присяжные заседатели в по-
рядке, установленном настоящим законом в отделе правового
обеспечения аппарата акима района по адресу: Бухар-Жырау-
ский район, п.Ботакара, ул.Абылай хана, 39.

Аппарат акима района

Так и в с.Тегизжол Самар-
кандского сельского округа при-
шла долгожданная радость с
проведением водопровода в 2-х
квартирный дом. Это событие
произошло в октябре месяце
благодаря неравнодушию депу-
тата районного маслихата Ра-
химберлинова Жолдебая.

В с.Тегизжол имеется общая
водокачка, где все жители села

набирают воду. Чтобы принести
воды в дом, нужно идти на во-
докачку и в снег, и в стужу, и
когда светит солнце.

Мы - жители села Тегизжол
Жаудина А.С. - многодетная
мама, ее свекровь Жаудина Г. -
тоже многодетная мать, обла-
датель подвески «Алтын алка»,
а также Тусупова Б.Ж. - много-
детная мать, пенсионер расска-

зали о своей многолетней про-
блеме с питьевой водой депу-
тату районного маслихата
Ж.Рахимберлинову, попросили
его помочь провести водопро-
вод в дом. Жолдебай Балма-
хаевич оказал спонсорскую
помощь, чтобы в домах сельчан
появилась вода.

Через районную газету выра-
жаем искреннюю признатель-
ность депутату
Рахимберлинову Ж.Б. за ока-
занную помощь и заботу о сель-
чанах.

А.ЖАУДИНОВА,
Г.ЖАУДИНОВА, 

Б.ТУСУПОВА
с.Тегизжол

Аким Карагандинской области Ерлан
Кошанов принял инвестора из США -
представителя корпорации AGCO Томаса
Ф.Велке. На встрече обсуждались вопросы
реализации масштабного проекта в сфере
животноводства.

Прокуратура Карагандинской
области добилась снижения тарифов

на коммунальные услуги
Прокуратурой Карагандинской области

установлены нарушения при формировании
тарифов в деятельности 6 монополистов
на сумму 1,1 млрд. тенге.

«Цифровой Казахстан»

Виртуальный судебный процесс
В суде Бухар-Жырауского района с помощью
видео-конференц-связи рассмотрели
гражданское дело о расторжении брака.

Из почты редакции
Как мало нужно для счастья

Просыпаясь рано утром, все мы идем умы-
ваться и готовить себя к новому дню. Когда
в доме из крана идет вода и не надо идти с
ведрами, с флягами к источнику жизни - это
такое счастье, согласитесь.
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Салықтан қашқан табылады

Жұмыс тобы ең алдымен са-
лықтық міндеттемелерді өтеу-

ден қашып, мүліктерін жалға
беріп отырған, қоластында қыз-
мет жасайтын адамдардың
санын, жалақысын азайтып көр-
сеткен тұлғаларға қатысты
жəне жергілікті бюджетке төле-
нетін салықтар мен төлемдер-
дің қосымша көздерін анықтау

мақсатында өкілетті органдар
арасындағы іскерлік байланы-

сты ұйымдастыру жөнінде ау-
дандық қаржы жəне экономика
бөлімінің басшысы Е.Жұмаше-
ваның баяндамасын тыңдады. 

Баяндамада аудан ау-
мағында еңбек ете отырып, қо-
ластындағы жұмысшыларды
нақты тіркемеген азаматтар жө-

нінде деректер келтірілді. Со-
лардың бірқатарын орындары-
нан көтерген аудан басшысы
салықтан қашу себептерін сұ-

рады. 
Ботақара кентіндегі «Ерасыл»

кафесінің қожайыны Ə.Сиса-
баев, Новоузенка ауылдық
округіндегі «Бекзат» шаруа қо-
жалығының иесі А.Кенжебаев,
Новостройка ауылындағы «Аза-
мат» шаруа қожалығының иесі
А.Түсіпбеков алдағы уақытта
заңға сəйкес азаматтарды тір-
кейтіндіктерін айтты. 

Шаруа қожалықтарының ие-
лері, шағын кəсіпкерлер қа-
уымы, сіздер жыл сайын
мемлекеттік қолдау шарала-
рына жүгініп келесіздер. Ол -
бизенсті қолдауға арналған
мемлекеттік бағдарламалар,
арнайы техника алуға лизинг,
түрлі субсидиялар. Мемлекет
қолдауына ие бола отырып, на-
рықта өздеріңізді көрсетіп келе-

сіздер. Соған сəйкес, сіздердің
де мемлекет алдындағы жауап-
кершіліктеріңіз уақытылы жəне
толық түрде салық төлеу, жұ-

мысшылар санын дұрыс көр-
сету жəне жұмысқа қабылдау
кезінде Еңбек заңына сəйкес
рəсімдеу жүргізу, - деген аудан
басшысы барлық аудандық ша-
руашылық қожалықтарына
олқылықтардың орнын толты-
руға, тұрғын үйлерді жалға бе-
румен айналысатын жеке
тұлғаларға кəсіпкер ретінде тір-
келуге, əкімдерге, жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдар-
ламалар бөліміне ауылдар мен
ауылдық округтердегі еңбек ке-
лісімшартынсыз жұмыс істеп
жатқан азаматтарды анықтап,
жұмыс жүргізуге тапсырма
берді. 

Жұмыс тобының алдында
мемлекеттік кіріс басқармасы
басшысы С.Абишев салық салу
базасын кеңейту жөніндегі іс-

шаралар жоспарының орында-
луы жөнінде тоқталып, былты-
рғы жылмен салыстырғанда
жоспар толық орындалғанын,
заңсыз түрде үйлерін жалға
беріп, жолаушылар тасымалы-
мен айналысып жүрген тұлға-
ларға қатысты деректерді
келтірді. 

Отырыс барысында аудан
басшысы шақырылған жеке кə-
сіпкерлер мен қожалық иелері-
нің толық келмеуіне қатысты
əрбір ауыл мен ауылдық окру-
гіне нақты жұмыс атқарудың, тү-
сіндіру жұмыстарын жүргізудің
қажеттілігі жөнінде баса айтты.
Оған қоса, Ш.Мамалинов салық
төлеу базасын кеңейту мақса-
тында елдімекендерде жұмыс
жасап жатқан кəсіп нысандарын
тіркеуге, аудандық жер қатына-
стары бөлімінің басшысы Е.Мə-
дениетовке пайдаланылмай
отырған мақсатты жерлерге қа-
тысты жол картасын дайында-
уға, Ж.Абишев пен аудандық
ішкі істер бөлімі басшысы
М.Менисовқа бірлесе отырып,
тіркелмеген кəсіп нысандарын
тіркеуді жүзеге асыру жұмыста-
рын жүйелі түрде атқаруды тап-
сырды. 

Үйін немесе техникасын
жалға беріп, кіріс басқармасына
тіркелмеген тұлғаларды анық-
тау жұмыстары əлі де жүргізіл-
мек. Қосымша салық көздері
ауданымыздың қажеттіліктеріне
жаратылып, əлеуметтік нысан-
дарға жұмсалатындығын ескер-
сек, атаулы жұмыстың дұрыс
жүргені маңызды. 

Н.ƏБІКЕЕВА
Д.Торжановтың суретте-

рінде: президиумде Ш.Мамали-
нов жəне А.Əли; қатысушылар.

В целях недопущения кор-
рупционных правонарушений
в подразделениях органов го-
сударственных доходов по-
всеместно размещена
информация, предупреждаю-
щая население об уголовной
ответственности за дачу
взятки должностному лицу,
также совместно с другими
правоохранительными орга-
нами проводятся мероприя-
тия по пересечению
подобных фактов. 

Принимаемые меры дают
положительные результаты в
борьбе с таким опасным для
государства явлением, од-
нако для полного искорене-
ния коррупции нам
необходимы подержка и пони-
мание со стороны населения,
выраженное в проявлении не-
терпимости к данному явле-
нию. 

Говоря о борьбе с корруп-
цией, Президент Республики
Казахстана Н.А.Назарбаев
неоднократно подчеркивал,
что без участия общества
нельзя победить коррупцию.
Преодоление коррупции яв-

ляется одним из главных на-
правлений государственной
политики, приоритетность ко-
торого четко обозначена Гла-
вой государства. 

Управлением государствен-
ных доходов по Бухар-Жыра-
ускому району уделяется
особое внимание борьбе с
коррупцией, принимаются
меры по предупреждению и
недопущению проявлений
коррупций, а также на посто-
янной основе ведется работа
по воспитанию нетерпимости
к коррупции среди сотрудни-
ков управления. 

Так, управлением госу-
дарственных доходов ведется
следущая работа: в целях ин-
формирования населения об
изменениях в законодатель-
стве, сотрудниками управле-
ния даются разьяснения,
консультации по различным
направлениям законодатель-
ства, любой гражданин также
может по своему усмотрению
обратиться в органы госу-
дарственных доходов как в
явочном порядке, так и по-
средством интернет-ресур-

сов. В таких целях в управле-
нии государственных доходов
функционирует портал «элек-
тронного правительства», при
помощи которого могут быть
направлены обращения и жа-
лобы. 

Хотелось бы отметить, что
усилия только управления го-
сударственных доходов не
могут быть достаточно эф-
фективными без комплекс-
ного подхода к вопросам
борьбы с коррупцией, без ак-
тивного участия в этой работе
всех государственных орга-
нов, общественных обьеди -
нений и населения. 

Только таким образом
можно реально снизить уро-
вень коррупции, укрепить до-
верие общества к
представителям государст-
венной власти и обеспечить
социальную и политическую
стабильность в стране. 

С.АБИШЕВ,
руководитель 

Управления 
государственных

доходов

Селекционно-
гибридный центр

на 1250 свиноматок
В селе Шешенкара планируют построить
селекционно-гибридный центр на 1250
основных свиноматок.

- Наш проект позволит обеспечить племенной продукцией весь
Казахстан. К 2023 году мы хотим на 35% увеличить поголовье
свиней, на 40% - производство мяса. Нашим партнером является
американская корпорация «AGCO». Центром кластера должна
стать Карагандинская область. В предстоящие 9 лет перед нами
стоит задача повысить экспорт свинины на 100 тысяч тонн в Ки-
тайскую Народную Республику, - рассказал на заседании совета
по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного кли-
мата Карагандинской области предприниматель Кайрат Максю-
тов.

Как выяснилось, проект стоит баснословных денег - 16,2 мил-
лиарда тенге. При этом 1,8 миллиарда тенге из этой суммы ин-
весторы просят у государства по программе «Дорожная карта
бизнеса-2020». Эта сумма нужна для проведения инфраструк-
туры: очистных сооружений, котельной, телефонной сети и линии
электропередачи.

- На встрече с Премьер-Министром мы доложили о реализа-
ции проекта. Основные вопросы у нас все решены в плане вы-
деления земельных участков, структуры финансирования.
Собственные средства с казахстанской стороны составляют 1,8
миллиарда тенге, привлеченные средства инвесторов – 4,6 мил-
лиарда тенге, заемные средства от «КазАгро» - 8 миллиардов
тенге, строительство инфраструктуры -1,8 миллиарда тенге, -
конкретизировал бизнесмен.

Кайрат Максютов также попросил об инвестсубсидиях, про-
кладке дороги и обеспечении арендным жильем молодых спе-
циалистов.

Нельзя сказать, что аким Карагандинской области Ерлан Ко-
шанов отреагировал на просьбу благосклонно.
- Вы о чем говорите? Есть установленные правила выдачи
арендного жилья. Мы инвалидам не можем найти. Это же ваш
бизнес. Решайте этот вопрос сами. Проект очень интересный, но
нельзя же так, - сказал глава региона.

Заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров
предложил предусмотреть водоочистные сооружения на стадии
структурирования финансирования. Проектно-сметная докумен-
тация будущего центра еще не составлена. Однако есть на-
дежды, что в июне 2019 года проект будет направлен на
госэкспертизу.

- Это абсолютно правильно – включить в основной проект, - за-
метил Ерлан Кошанов. - В целом мы проект поддерживаем, он
очень интересный. Но 1,8 миллиарда тенге - это слишком боль-
шая сумма.

Источник http://ekaraganda.kz

Аудан қазынасына түсетін қаржының бір
бөлігі салық төлеушілер есебінен келетіні
белгілі. Осыған орай, салықтар мен
төлемдердің түсімдері бойынша қосымша
резервтерді анықтау мақсатында 30 қазан
күні жұмыс тобының отырысы өтті.
Отырысқа аудан əкімі Ш.Мамалинов
төрағалық жасап, аудандық мəслихат
хатшысы А.Əли, аудандық бөлім
басшылары, кент, ауылдық округ жəне ауыл
əкімдері, шаруа қожалықтары мен кəсіпкерлік
нысандарының қожайындары қатысты.

Борьба с коррупцией
– необходим комплексный подход

Борьба с коррупцией определена в
качестве одного из основных
приоритетов государственной
политики и является важнейшей
задачей для управления
государственных доходов.
Коррупция как социальное явление
оказывает негативное влияние на

имидж управления государственных доходов, подрывает
доверие населения, кроме того, угрожает развитию рыночной
экономики государства, наносит огромный вред экономической
и национальной безопасности нашего государства. 
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