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Жаңа жылмен
 ҚҰТТЫҚТАУЫ

Құрметті алакөлдіктер!
Қымбатты жерлестер!
Баршаңызды келе жатқан 2020 – Жаңа жылдарыңызбен шын 

жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл қашанда әр адамның жүрегіне 
жаңа үміттер мен ізгі армандар ұялататын ерекше мереке. Барша 
адамзат бұл күні өткенді ой елегінен өткізіп, саралап, болашаққа де-
ген мол сеніммен аттағанды қалайды.

2019 жыл біздің еліміз үшін жетістік тарихының тағы бір ұмытыл-
мас беті болды деп санауға барлық негіз бар. Ел Тәуелсіздігінің 28 
жылдығын атап өтіп, Қазақстан экономикасы дамуының жоғары 
қарқынын және оның азаматтарының әл-ауқатының ұдайы өсуін 
көрсететін неғұрлым қуатты және мықты мемлекетке айналды.

Бүкіл елмен бірге біз мемелекет  басшысы Қ.К.Тоқаевтың «Сын-
дарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркенде-
уінің негізі» атты халыққа арнаған Жолдауын іске асыру бойынша 
ауқымды жұмысты бастадық. Ауданның әлеуметтік-экономикалық 
дамуы, абаттандыру, әлеуметтік сала нысандарын және жолдарды 
жөндеу бойынша бірқатар маңызды іс-шаралар өткізілді.

Алдағы уақытта да тұрғындар өмірінің сапасын жақсарту бағы-
тындағы жұмыстар өз жалғасын таба беретін болады. Ол үшін бізге 
тек қана ауызбіршілік пен тұрақтылық керек деп есептеймін. 

Ардақты ағайын!
Келер жыл өмірімізді мәнді оқиғаларға, татулық пен жасампаз-

дыққа толтырсын. 
Ортақ шаңырағымыздың жарқын келешегі үшін еңбектеніп жүр-

ген барша азаматтарға бейбіт өмір, тыныштық, мол жақсылық тілей-
мін. 

Жаңа жыл үлкен үміт, шаттық пен қуаныштың жылы болсын. 
Әрбір шаңыраққа бейбіт өмір, молшылық пен ізгілік, денсаулық 

пен бақыт әкелсін. 
Елiмiз тыныш, ынтымағымыз мәңгi, болашағымыз баянды бол-

сын.
Жаңа жыл құтты болсын, ағайын!
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Жаңа жыл құтты болсын!

С Новым годом!

Уважаемые алакольцы!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2020 го-

дом!  Это всегда особый праздник, который приносит новые  на-
дежды и светлые мечты в сердце каждого человека. Все человече-
ство размышляет, анализирует и желает  праздновать Новый год с 
чистым сердцем и ясным взглядом на будущее.

Есть все основания полагать, что 2019 год стал еще одной 
незабываемой страницей в истории успеха нашей страны. Отме-
чая 28-ю годовщину своей независимости, Казахстан стал более 
могучим и сильным государством, демонстрируя высокие темпы 
экономического развития и постоянный рост благосостояния своих 
граждан.

Вместе со всей страной мы начали масштабную работу по вы-
полнению Послания Главы государства К. Токаева «Конструктив-
ный общественный диалог - основа стабильности и процветания 
Казахстана». Был предпринят ряд важных действий для социаль-
но-экономического развития района, благоустройства, ремонта 
объектов социальной сферы и дорог.

В дальнейшем работа по улучшению качества жизни населения 
будет продолжена. Я думаю, что для этого нам нужны только един-
ство и стабильность.

Дорогие земляки!
В следующем году пусть ваша жизнь будет наполнена важными 

событиями, вдохновением и творчеством!
 Я желаю мира и процветания всем, кто работает на благо буду-

щего нашего общего дома.
Пусть Новый год будет годом великой надежды и радости.
Пусть мир,  процветание, добро, здоровье и  счастье будут в 

каждой семье!
Тишины и покоя нашей стране,  процветания в будущем!
С Новым годом, алакольцы!

Поздравление 
акима района А. Жаканбаева 

с Новым 2020 годом!
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Өмірлік тәжірибе мен темір-
дей ұстанымымыздың және 
еңбекке   деген    ықыласымыз-
дың арқасында барлығымыз 
да жыл өткен сайын жаңа 
жетістіктердің биігіне шығып, 
жаңа биіктерді бағындыруда-
мыз. Кешегіден сабақ алып, 
бүгінімізден бастап баянды 
болашағымызды қалауға ба-
рымызды салудамыз. Ол үшін 
керегі мақсатшылдық, тәртіп, 
талпыныс және жауапкершілік 
пен еңбекқорлық екендігін бек 
түсінудеміз.

Айналаға назар салсаңыз 
бірін бірі басып озуға талпынған 
адамдар, бәсекелестік бәйгесін-
де жарысқа түскен азаматтар. 
Бұл жаһандық тайталастағы Қа-
зақстанның салмағын арттыратын 
бірден бір себеп деп түсінемін. 
Өйткені өзара бақталастық шека-
ра сыртындағы шабысымыздың 
шапшаңдығын арттырудың да бір 
кепілі. 

Бәрімізге мәлім болғандай 
2019 жыл жалпы Қазақстан-
дықтар үшін жақсылығымен 
аяқталды. Соның ішінде Жеті-
судың жақұт мекені санала-
тын айдынды өңіріміз үшін де 
түрлі игілігін нәсіп етті.

Әсіресе туризм саласы 
тұғырын биіктете түскенін қуа- 
нышпен айта аламыз. Осы 
жылы 1 млн. 340 мың турист 
келіп, 7 млрд. 951 млн. теңге 
игерілді. Биыл барлығы 240 ны-
сан қызмет етсе, оның ішінде 2 
млрд. 630 мың теңгеге 35 дема-
лыс орындары ашылды. Нәти-
жесінде 263 адам жұмыспен 
қамтылған.

Салықтар мен басқа да бюд-
жетке міндетті төлемдерді жи-

Адам баласын 
бір бірінен жоғары 
қылатын таза еңбек. 
Маңдайдан тамшы-
лаған әр тердің 
өтеуі адал ас екендігі 
мәлім. Бұл – айны-
мас қағидат.

Толайым табыстарға 
кенеле берейік

Қарап тұрсаңыз 2019 жыл 
көбімізге жемісті де жеңісті тә-
мамдалды. Сан бағыттағы мақсат-
тарымыз өз мінберіне көтеріліп, 

тұрақты даму мен өркендеудің 
даңғылына да түстік. Өзім өмірімнің 
өзегі қылып отырған жеке кәсіпкер-
лікте де біршама табысқа кенелдік. 

Бұл таза еңбек пен қалтқысыз қыз-
меттің өтеуі.

Жыл бедеріне назар аударсам 
«Алакөл көмір» ЖШС-де 432500 
м3 қиыршық тас, құм, 33961 тонна 
асфальт, 1027000 м3 құм-шағал 
қоспасы, 9808 тонна темір-бетонды 
бұйымдар өндірілді.  Талдықорған - 
Қалбатау тас жолын жөндеуге 784 
585 тонна қиыршық тас жеткізілді. 
Бұлардың барлығы аудан аумағын-
да қолданыс тауып, өз игілігімізге 
қарай жаратылғаны қуантады.

Сонымен қатар «Алакөл жолда-
ры» ЖШС арқылы 22,67 км орта, 
16,4 күрделі, 17783 м3 ағымды 
және «Талапкер» саябағы мен ав-
тобекетте де орташа  жөндеу жұ-
мыстары жүргізілді. Бұл ретте қан-
шама адам жұмыспен қамтылып, 
адалынан ас тауып отырғанын айт- 
пай кетпесе болмас.

Бір қуантарлығы, талай жылғы 
еңбек пен маңдай тердің арқасында 
Қазақстан Республикасының Тәуел-
сіздігі күні қарсаңында ел Прези-
денті Қ.Тоқаевтың Жарлығымен 
«Парасат» орденінің иегері атан-
дым. Салтанатты жиында облыс 
әкімі А.Баталов осы марапатты ар-
найы табыстаған болатын. Аталған 
орден жеке дара адамның ісі емес, 
менімен бірге талай жылдан бері 
иық тіресе еңбек етіп келе жатқан 
барлық қызметкерлердің ортақ 
жеңісі деп білемін. 

Міне енді, жаңа жылға аяқ басып, 
бар қайғы-мұң мен ауртпалықты 
ескі жылдың еншісіне қалдырып ба-

рамыз. Жыл басы саналатын бұл 
кезеңде барлығымыз да көштің 
басында, бәйгенің алдында жүре 
берейік дегім келеді.

Әр адамның өзінің ғұмырлық 
миссиясы, өмірлік мақсат-мін-
деттері бар. Оларды орындау 
өжеттілік пен қайсарлықты, та-
бандылық пен тапқырлықты та-
лап ететіні мәлім. Осы ретте бар-
лығыңыз да өз діттегендеріңізден 
танбай, жоғарыда аталған игі 
қасиеттердің арқасында алдыға 
қарай батыл қадамдар жасай 
беріңіздер. Жаңа жыл құтты бол-
сын, құрметті алакөлдіктер!

Е.АБДРАХМАНОВ,
«Алакөл көмір», 

«Алакөл-Жолдары» 
ЖШС-нің директоры,

  «Парасат» орденінің иегері.

Келер жыл
берекесін бұйыртсын

нау жоспары 
да артығымен 
о р ы н д а л ы п , 
қазіргі таңда 
кеңінен қанат 
жайып келе жат-
қан  шағын  жә-
не  орта  кәсіп-
керлік субъекті-
лерінің  жергі-
лікті бюджетте-
гі үлесі едәуір 
артты. 

Қуатты тіре-
гіміз  болып  отыр-
ған     аграрлық
секторда жал-
пы  өндірілген
ауыл шаруашы-
лығы өнімінің 
жоспары да 
белгіленген ме-
жеден жоғары 
мінберге шық-
ты. Бұл биылғы  
жылы егістік 
алқабы 84667 
гектарға   игері-

луінің нәтижесі.
Мемлекет  басшысы  Қ.Тоқаев-

тың тапсырмасы бойынша өңір-
лерге инвестиция тарту жұмыс- 
тары да басты назарда тұр. Осы 
орайда аудан экономикасына 
биыл 27 млрд. теңгеден астам 
инвестиция тартылып,  тиісті   ба-
ғыттарда игерілді. 

Бұның барлығы бергі көрінісі 
ғана. Бұдан бөлек құрылыс, 
жол, инфрақұрылым, денсаулық 
сақтау, білім, әлеуметті сала-
ларда да жеткен жетістіктеріміз 
шаш етектен. Ол аудан тұрғын-
дарының еңбекқорлығы мен бе-
реке құмарлығының бір көрінісі 
деп білемін. Себебі ауызбірлік 
пен тастүйін ымырашылдық қана 
әр қауымды, қоғамды білгілі бір 

шыңдарға қарай жетелемек. Ал 
татулықтың тұғыры теңселген ор-
тада табыс та, талпыныс та бол-
майтыны айқын.

Келіп жеткен тышқан жылы 
да елімізге, ауданымызға өзін-
дік ырысын нәсіп етеді деген 
ойдамын. Жылдың басы сана-
латын бұл кезеңде республика-
мыз әлем аренасында өзін өзге 
қырларынан көрсетіп, өңіріміз 
де облыстағы, мемлекетмізде-
гі беделді аудандардың көшін 
бастай берсін. Айбынымыз асып, 
абыройымыз тасып, мәңгілік-
тен мыңжылдыққа қарай басқан 
әр қадамымызға Алланың нұры 
жаусын. Тәуелсіздікті тақымға 
қысқан сәттен бері мақсат еткен 
дамыған отыз елдің сапынан 
ойып тұрып орын алып, сол мем-
лекеттердің көшін алдыға сүйрер 
дәрежеге жетейік.

Шыны керек, доңыз жылы ау-
дан үшін ғана емес жеке басым 
үшін де жемісті аяқталды. Жыл 
соңында, егемендіктің 28 жыл-
дығының қарсаңында ҚР Прези-
дентінің Жарлығымен кеудеме 
«Ерен еңбегі үшін» медалі тағыл-
ды. Бұл тек менің ғана емес, әріп-
тестерімнің де еңбегінің өтеуі деп 
білемін.

Жаңа жыл баршаңызға жаңа 
бақытын, жаңа қуанышын, жаңа 
табысын нәсіп етсін. Отбасыла-
рыңыздағы жылылықтан айы-
рылмай, шаңырақтарыңыздан 
шаттық арылмасын. Дендеріңіз 
күйлі-қуатты, еңбектеріңіз жемісті 
болып, аңсаған армандарыңыз-
дың асқарынан көріне беріңіздер.

С.БЕКБОЛАТОВ,
аудандық экономика 

және бюджеттік жоспарлау 
бөлімінің басшысы.

Жақсылығымыз  еселене  түссін

Мен де өз еңбек жолымда ада-
лынан ас тауып, абыроймен қызмет 
етуге барынша тырыстым.  Ман-
саптық ілгерілеуімді «Путь Ленина» 
ұжымшарында бастап,  кейіннен  
жекешелендіруге дейін «Үшарал» 
кеңшары болып аталған шаруа- 
шылыққа есепші ретінде жұмысқа  
орналастым. Сол  шаруашылықта 
зейнеткерлік демалысқа шыққанша 
бөлімше зоотехнигі, меңгерушісі, 
бас зоотехник,  кооператив төраға-
сы қызметтерін абыроймен атқар-
дым. 

Өз заманымда  «Үшарал» кең-

шары ауданда барлық көрсет-
кіштері жағынан алдыңғы қатарлы  
900-ге  жуық  адамды жұмыспен 
қамтыған іргелі  шаруашылықтар-
дың бірі  болды. Бүкіл ұжым мү-
шелері жоспарлы экономиканың 
«Жоспарды орындайық, мал басын 
көбейтейік» деген ұрандарын ести 
жүріп, мемлекетке ет, сүт, жүн, ар-
па-бидай, т.б. өнімдерін өткізудің 
жоспарын орындау мақсатында 
ерен еңбектің үлгісін көрсетті. Ал 
мамандар шопан, бақташы, ме-
ханизатор, жұмысшылардың  күн-
делікті  міндеттерін дұрыс орында-
уын қадағалап, еңбек нәтижесіне 
тікелей жауапты  болды. 

Мол кәсіби және өмірлік тәжіри-
бемді ұштастырып, жақсы жетістік-
терге жеткенім үшін басшылар  
тарапынан жоғары бағаланып, «Ле-
ниннің туғанына 100 жыл», «Еңбек 
даңқы», «Еңбек ардагері», «Қа-
зақстан Республикасының Тәуел-
сіздігіне  20 жыл» медальдарымен 
және «Социалистік жарыстың 
жеңімпазы» төс белгісімен мара-
патталып, мал шаруашылығын да-
мытудағы жақсы көрсеткіштері үшін 

Уаз-469 автокөлігін сыйға алған 
болатынмын. Сондай-ақ 1971 
жылы Алакөл аудандық Кеңесінің 
депутаты болып сайландым.

Зейнеткерлік демалысқа 
шыққан уақыттан бері «Бесағаш» 
шаруа  қожалығын  басқарып  
отырмын.

Бүгінде барлық ісімді бағалап, 
өңір басшысы Ә.Жақанбаев «Ау-
данның Құрметті азаматы» деген 
атақты берді. Бұл мен үшін өте 
бағалы дүние. 

Енді міне жаңа жылға жаңа 
құрметпен аяқ бастым. Бұндай 
мәртебеге ие болу екінің бірінің 
маңдайына жазыла берер дүние 
емес. Осы ретте барша алакөл-
діктерді кезекті жылға адымдау-
ларымен құттықтап, шаңырақта-
рына шаттық, таусылмас бақыт 
пен береке тілегім келеді. Жаңа 
жыл мол табысын, қуанышы мен 
толайым ырысын ала келсін.

Ә.ЫДЫРЫШЕВ,
«Бесағаш» шаруа 

қожалығының төрағасы, 
ауданның Құрметті азаматы.
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  Даже в самые сложные 
времена необходимо 
помнить о том, что есть 
такие простые и вечные 
ценности как любовь и 
дружба, доброта и красо-
та. Именно они помогают 
нам каждый раз с верой и 
надеждой встречать утро 
нового дня.
    В нынешнем году я пе-
решагнул восьмой десяток 
лет. С молодых лет связал 
себя с работой на матушке  
земле – был агрономом.  
Даже будучи на пенсии 
продолжал работать. И по 
сей день  глубоко  рад  за 
тех, кто связал свою жизнь 
с аграрной отраслью, за 
выбор столь ответствен-
ной миссии, вдохновенный 
труд, высокое мастерство 
и деятельную любовь к 
Родине. Ведь аграрии не 
понаслышке знают, какой 
нелегкой ценой дается по-
беда. Впереди – непрос- 
тые испытания. Всем нам 
нужно поддерживать друг 
друга, неустанно и слажен-
но работать, чтобы стать 
сильнее и крепче.
 Хотя сегодня я на заслу-
женном отдыхе, все же 
меня интересует происхо-
дящие в близкой мне сфе-
ре изменения и достиже-
ния.   Регулярно читаю и 
смотрю последние новости. 
К примеру, отрадные пока-
затели недавно прочел со 
страницы газет. Чтобы не 
быть  голословным, проци-
тирую: «В течение несколь-
ких лет подряд отмечается 
устойчивый рост основных 
показателей социально- 
экономического развития 
и индекса человеческого 
развития. В аграрном сек-
торе  района достигнуты 
значительные результаты: 
наблюдается рост произ-
водства, увеличивается 
производительность труда, 

Горжусь
 высоким 
   званием  

Хочется отметить, что Ыргайтинский сельский округ 
имел положительную динамику социально – экономи-
ческого роста в ушедшем году. Особенность в процессе 
развития  - это несомненно сфера туризма. Нынешний  
туристический сезон  стал, безо всякого преувеличе-
ния, рекордным  во всех отношениях: 249 объектов ту-
ристической инфраструктуры (гостиницы, пансионаты, 
турбазы, дома отдыха и гостевые дома) приняли  и об-
служили  1 млн 340 тысяч   отдыхающих. А это на 30,2  
процента больше уровня прошлого года. Казахстанцам 
и гостям из ближнего зарубежья  оказано платных услуг 
на  7 млрд 951 млн  тенге. Мониторинг показал, что за 
2015 – 2019 годы  поток туристов на «Пестрое» озеро 
увеличился в 2,4 раза, объем оказываемых платных 
услуг – в 2,7 раза, занятость населения выросла  в 1,5 
раза.   

К началу нынешнего сезона  отдыха, за счет частных 
инвестиций, в поселках Акши и Коктума  были открыты  
35 объектов туристической  инфраструктуры с суммой 
инвестиций 2,63 млрд тенге. При этом создано 263 но-
вых рабочих места. Пальма первенства, безусловно, 
принадлежит  крупнейшему туристическому объекту –
пятизвездочному  отелю «Falkon Petroleum» на 500 
мест. Но скоро его может потеснить один из  самых ам-
бициозных инвестиционных проектов  в сфере туризма 
региона– гостиничный комплекс ТОО «Феникс компа-
ния» стоимостью в 10 млрд тенге.

 Кроме того, разработана ПСД для строительства и 
обустройства парка отдыха в поселке Акши. Он займет 
площадь в 4 гектара вдоль побережья озера Алаколь.  
Завершены СМР по  реконструкции дорог от поселка  к 
зонам отдыха. Их протяженность составила  23,78 ки-
лометров, а стоимость превысила  3 млрд тенге. Также 
реализован проект строительства системы централи-
зованной подачи питьевой  воды с учетом дальнейшей 
перспективы развития  зон отдыха. На него затрачено 
359 млн тенге.

В селе Акши сдана в эксплуатацию центральная 
мечеть и аллея. Открылся и фунционирует филал ком-
хоза ТОО «Алакөл Тазалық», машинно – тракторный 
парк, состоящий из 9 единиц спецтехники. 

На улице Достык села Коктума установлено уличное 
освещение, и здесь же  сдана в эксплуатацию игровая 
площадка для детей. На 9 улицах были заменены мос- 
тики в арычной системе. На побережье озера Алаколь 
устнавлены 48 контейнеров для бытовых отходов. 

А к новому 2020 году мы подошли с новыми планами 
и перспективами развития. 

На улице Алтынсарина села  Акши, а также на 3 
улицах села Коктума: улицах Алибаева, Безродных и 
Жастар планируем установить уличное освещение. 
Жителей улицы Турысбек села Коктума обеспечить 
питьевой водой. Приложить усилия для решения зе-
мельного вопроса. И в дальнейшем увеличивать коли-
чество новых рабочих мест.

В преддверии нового года на день Независимости 
Республики Казахстан я был отмечен Почетной грамо-
той РК «Құрмет» за заслуги в государственной и обще-
ственной деятельности, значительный вклад в соци-
ально – экономическое и культурное развитие страны, 
укрепление дружбы и сотрудничества между народами 
от Президента страны К. Токаева.  Приятное событие и 
церемония вручения, прошедшее в области, и тот вол-
нительный момент,  когда аким Алматинской области 
А. Баталов вручил грамоту оставил неизгладимое впе-
чатление. Такие награды создают стимул для дальней-
шей плодотворной деятельности. 

Вступая в новый 2020 год от имени жителей Ыргай-
тинского сельского округа желаю всем  крепкого здоро-
вья, новогоднего настроения, энергии, успехов и удачи. 

Д. МУКАБАЕВ, 
аким Ыргайтинского сельского округа.

Оценивая события уходящего года, мы думаем, преж-
де всего, о своих близких, о семье, о том, как сами про-
жили этот год. Ведь из наших судеб, поступков и чувств 
складывается жизнь нашей школы, нашего села, нашей 
страны. Ушел 2019. Мы вспоминаем, что было для нас 
важным и главным. Мы подводим итог тому, что было 
сделано. В целом, он был успешным во всех наших де-
лах.

Образование стало мощной силой, определяющей 
стратегию развития страны на десятилетия вперед. 
Елбасы в своей статье «Взгляд в будущее: модерни-
зация  общественного сознания»  отметил: «Любому 
казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обла-
дать набором качеств, достойных XXI  века. Каждый ка-
захстанец  должен понимать, что образование- самый 
фундаментальный фактор успеха. В системе приори-
тетов молодежи «образование» должно стоять первым 
номером».

В связи с этим ключевой целью нашей школы явля-
ется- повышение качества и доступности  образования, 
формирование конкурентоспособной, мобильной лич-
ности. Работа осуществляется в соответствии  с по-
ставленными задачами. 

Педагогический коллектив достойно решает их, о 
чем свидетельствуют мониторинговые и рейтинговые 
показатели по различным направлениям. Можно отме-
тить работу учителей, которые не только обучают, но и 
занимаются   повышением своей творческой деятель-
ности. 

Об этом свидетельствует плодотворная работа  кол-
лектива средней школы имени О. Молдагожина. Напри-
мер, в первой половине  учебного года  мы не пропусти-
ли ни одного районного, областного интеллектуального 
и образовательного, спортивного мероприятия, област-
ного конкурса научных проектов, республиканских тур-
ниров, предметных олимпиад. Буквально, недавно в на-
шем округе десять старшеклассников приняли участие 
в предметной олимпиаде, которые дополнили призовой 
фонд. То есть работа учителей никогда не стоит на ме-
сте, они идут в ногу со временем. 

Учительский комитет  стремится  обеспечить качест-
венное воспитание, также тесно сотрудничает с роди-
телями  и попечительскими советами. Благодаря спло-
ченности у нас были организованы благотворительные 
мероприятия. 

Год был насыщен событиями. Не обошлось без проб-
лем, но мы с ними справились.  

Для нас главным остается открытость всему, что нас 
окружает, наша активная позиция по отношению к жиз-
ни. Мы - команда. Команда учителей, учеников, родите-
лей и партнеров. И в этом наша сила.

Для меня прошедший год был полон сюрпризов. На-
кануне Дня  Независимости меня наградили медалью 
«Шапағат». Хочу поблагодарить акима нашего района 
Алибека Жаканбаева, который верит в меня, поддержи-
вает и выдвинул  на эту награду.

Выражаю огромную благодарность всем, кто не 
оставляет мой труд незамеченным. Хочется отметить, 
что эта медаль – заслуга моего коллектива. 

Надеюсь и верю , что 2020 год  будет таким же на-
сыщенным на новые открытия, знакомства, дела. Пусть 
же наша с вами «не успокоенность» приносит радость 
от того, что и как мы делаем. Мы заявили, что мы - шко-
ла поиска, творчества и успеха. Так давайте же этому 
соответствовать! Помните: "Только стремящихся ждет 
успех!".

Р.ЖАНАБАЕВА,
директор Кабанбайской СШ №2 

им. О.Молдагожина.

Новыми шагами 
в новый год

  Новый год -
один из 
самых наших 
любимых 
праздников, 
это время, 
когда все мы 
вспоминаем 
прошедший, 
в котором, 
конечно же, 
было разное: 
счастье и ра-
зочарование, 
радость и 
грусть, откры-
тия и потери. 
У каждого 
они - свои.
 И мы будем 
помнить о 
них. производится обнов-

ление основных фон-
дов, достигнута са-
мообеспеченность по 
основным продуктам 
питания. В сельско-
хозяйственном про-
изводстве действуют 
1184 крестьянских 
хозяйства и 31 юри-
дическое лицо. Кроме 
того, более 6,6 тысяч 
населения  занимают-
ся разведением ско-
та и птицы, а так-
же выращиванием 
сельхозпродукции в 
домашних условиях.  
Укрепляется матери-
ально - техническая 
база  отрасли.  По  об-
новлению парка тех-
ники в текущем году 

сельхозформирования-
ми за счет собственных 
средств и через лизинго-
вые компании приобретено 
39 единиц сельхозтехники 
на сумму 445,13 млн тен-
ге. Объем валовой продук-
ции сельского хозяйства в 
2018 году составил  более 
34 млрд тенге. Из года в 
год увеличивается объем 
посевных площадей сель-
скохозяйственных куль-
тур. В 2019 году посевная 
площадь сельскохозяй-
ственных культур состави-
ла 84666 га. В том числе, 
зерновых культур 33354 га, 
масличных культур - 36195 
га. В отрасли животновод-
ства наблюдается поло-
жительная динамика.  По 
сравнению с 2018 годом по-
головье КРС увеличилось. 
В районе функционируют 
6 откормочных площадок 
на 6100 голов. Растет про-
изводство животноводчес- 
кой продукции». Это лишь 
малая часть того, что про-
исходит, и это не может не 
радовать. 
  Буквально, недавно  я был 
удостоен звания «Почет-
ный гражданин Алаколь-
ского района». Это важная 
награда для меня, ведь 
мой многолетний труд  не 
забыт  и все трудовые  под-
виги давали свои результа-
ты. Значит жизнь прожита 
не зря, а нужное дело было 
сделано. 
  В новом году желаю  ала-
кольцам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополу-
чия, успешного достижения 
поставленных целей. Будь-
те счастливы!

 Николай ФИЛАТОВ, 
Почетный гражданин 

района.

Вот и 
подошел к 
концу еще 
один год 
в истории 
летоис-
числения. 
В новый 
2020  мы 
вступаем 
с новыми 
планами, 
перспек-
тивами 
развития и 
целями. 

С перспективами 
развития и целями
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На днях в торжественной 
предновогодней обстановке 
состоялось подведение ито-
гов работы алакольских биз-
нес – леди.  Гендерный бал 
прошел в непринужденной 
обстановке доверительного 
диалога.

Быть успешной – веление  
времени. Эти слова вполне 
можно отнести к пришедшим на 
мероприятие женщинам. Совре-
менный ресторан «Бәйтерек» 
был неспроста выбран местом 
встречи, поскольку владелица 
и успешная бизнесвуман Дина-
ра Слямова на своем примере 
показывает, как можно   и нужно 
развиваться.        

Жаңа жыл құр-
метіне орай аудан 
әкімі Ә.Жақанбаев 
өңіріміздің өркенде-
уіне өзіндік үлесін 
қосқан қариялар-
дың басын қосып, 
мерекелік дастар-
хан жайды.

Уағдалы уақы-
тында қадірменді қо-
нақтар да жиналып, 
іс-шара да басталды.

Сөз алған өңір 
басшысы Ә.Жақан-
баев: «Шаңырағыңда 
қартың болса жазулы 
тұрған хатпен тең. 
Бұл бағзыдан қалып-
тасқан түсінік. Біл-
мегенімізді көрсетіп, 
өмір жолында сүрін-
беудің жолдарын нұс-
қайтын қариялардың
қадірі үнемі жоғары. 
Дуалы ауыздарынан 
шыққан дұғалы бата-

Жаңа жылдық 
дастархан

ларының өзі арттан ерген ұрпаққа 
шарапаты мен шапағатын сыйлай-
ды. Сондықтан да біз жасы үлкенге 
құрмет көрсетуді өзіміздің парызы-
мыз, борышымыз деп білеміз»,- 
дей келе, жиналғандарды келе 
жатқан тышқан жылымен құттықта-
ды.

Артынша аудандық қоғамдық 
кеңестің төрағасы О.Мұхаметқа-
лиев, облыстың Құрметті азамат 
М.Жолжанов ғажайып мереке са-
налар жаңа жылға орай ақжарма 

тілектерін жеткізді.
Шара барысында аудан өнер-

паздары дайындаған концерттік 
бағдарлама және мерекелік сый-
лықтар табысталды. 

Бұның барлығы өңір басшы-
сының қарттарға деген құрметінің 
бір көрінісі. Өмірден көрген-біл-
гені мол қариялармен үнемі етене 
жақын араласып, әр істе ақыл-
кеңес сұрау дағдыға айналған. 

Н.МАҚСАТҰЛЫ.

В новый год с новыми идеями
М е р о п р и я т и е 

было организова-
но советом палаты 
предпринимателей 
района (председа-
тель Баршагул Са-
ятова),  совместно с  
местным филиалом 
палаты предприни-
мателей (директор  
Мухтар Адиков).  В 
нем приняли учас- 
тие заместитель 

акима района – Алмас  Абдинов,  
заместитель директора по соци-
альным вопросам областной па-
латы предпринимателей  Алма-
гул  Онгарбаева. Также встречу  
посетили  руководители отделов 
и организаций, представители 
бизнес - структур. 

Женщина XXI века - какая 
она? Конечно,  в идеале она - 
заботливая хозяйка, любящая 
мама и так далее. Но сегодня для 
них открыты не только эти пути, 
ведь современницы уже давно 
успешно занимают руководящие 
должности, ведут собственный 
бизнес и реализуют личный по-
тенциал в полную силу.

Открывая мероприятие обра-

тился к залу  Алмас  Абдинов. Он 
поздравил женщин  с   праздни-
ком и отметил их особый вклад. 
Так, из  более  чем  двух тысяч 
предпринимателей, зарегистри-
рованных в  районе, 60% со-
ставляют    женщины. Тут особой 
строкой  можно отметить   пред-
седателя КХ «Аскартау» Саятову 
Баршагуль,  директора продю-
серского центра «ЛМ» Ермоза-
нову Ляззат, Шынар Болатханову,  
Валентину Лучину, Ишевских Ва-
лентину, Ляйлю Юсупову, Клав-
дию Власенко, Ирину Абдухали-
кову и  многих других. Интересен 
и тот факт, что 20 представитель-
ниц прекрасного пола являются 
председателями крестьянских 
хозяйств.   

Далее   прошло награждение 
специальными номинациями 
тех, кто добился особых успе-
хов в году ушедшем.  Так, Кул-
бараш Садыкова, председатель 
КХ «Садыков. М» стала облада-
тельницей номинации «Тұрақты 
бизнес», Райса Досмагулова, 
председатель КХ « Бейсембаев» -
«Көп балалы касіпкер ана», за 
безотказную спонсорскую по-
мощь награждена  была  дипло-

мом в номинации «Жыл демеу- 
шісі»  Бейсембала Ирмекеева. 

 Далее с поздравлениями к 
пришедшим обратилась Алма-
гуль Онгарбаева, она отметила   
работу  совета,  направленную 
на  стратегическое улучшение 
климата в женском предпринима-
тельстве,  стимулирование   их
экономической активности и 
инициатив,   проведение  инфор-
мационно - просветительской 
деятельности в сфере финанси-
рования  малого и среднего биз-
неса, организацию  методической 
поддержки  начинающим женщи-
нам – предпринимательницам. 

Также она передала благо-
дарственные письма  и теплые 
поздравления от имени органи-
зации акиму района Алибеку Жа-
канбаеву, Саятовой Баршагуль 
и Ермозановой Ляззат, а  специ-
альный нагрудный знак от совета 
палаты предпринимателей райо-
на был вручен Галие Абейтали-
повой.

Добрых слов не бывает много. 
Поэтому  присутствующих также 
поздравила и председатель со-
вета матерей района Улжалгас 
Бурасановна,  руководитель сла-

вянского этнокультурного цент- 
ра «Алаколь - Социум. Диалог. 
РЦСК» Клавдия Власенко. 

Кроме того, руководитель 
центра занятости   населения 
Ляззат Косантаева подробно 
остановилась на государствен-
ной  программе развития про-
дуктивной занятости и мас-
сового предпринимательства 
«Еңбек» на 2017-2021 гг. К 
примеру, в нашем районе моло-
дежь активно участвует в ней. 
Прокредитованы проекты на 
сумму  28 млн 700 тыс. тенге. 

Поделилась собственным 
опытом работы  и молодая пред-
принимательница Карлыгаш 
Нуркасымова, отметив, как важ-
но для начинающих заручиться 
поддержкой не только родных и 
близких, но и государства.

  Надо сказать, что в рамках 
гендерного бала   подготовлена 
также праздничная концертная 
программа, а за  щедро на-
крытым столом  гости еще раз 
обсудили важные вопросы, по-
здравили друг друга, пообещав 
встретиться вновь.

 В.ИВАНОВА.

Новый год - это время вол-
шебства, улыбок и счастья. В 
этот день можно поверить в 
сказку, окунуться в атмосферу 
чего-то необыкновенного, таин-
ственного, завораживающего 
и, несомненно, незабываемого. 
Он важен для каждого без ис-
ключения. 

Накануне во Дворце спорта 
состоялся главный новогодний 
бал района. Гирлянды, разноцвет-
ные воздушные шары, баннеры, 
и главный атрибут Нового года   
елка- радушно встречали малень-
ких и взрослых гостей в ярких мас-
карадных костюмах. В течение 
всего праздника в зале царила ат-

Главный бал детворы

мосфера радости, веселья и дру-
жеского общения.

Рука об руку с   маленькими 
снежинками в зал вошел аким 
района Алибек Жаканбаев. Он 

сердечно поздравил всех собрав-
шихся на балу:

-Сегодня у вас свои герои, все 
вы пришли на елку в новогодних 
костюмах и загадали сокровенные 
желания, которые обязательно сбу-
дутся. Главное - хорошо учитесь и 
стремитесь к знаниям, благодаря 
которым вы станете успешными 
гражданами нашей большой стра-
ны и сможете внести свой вклад в 
развитие любимого города. Как мы 
знаем, этот год был «Годом моло-
дежи», а  вы – наше будущее. Же-
лаю, чтобы 2020 принес в каждый 
дом веселье, радость, счастье, 
удачу и успех. Пусть в наступаю-
щем году исполнятся ваши самые 
сокровенные мечты. Сегодня в на-
шей стране созданы все условия 
для успешной учебы, работы и от-
дыха детей. Будьте уверены в себе. 
Любите свою Родину. Старайтесь 
всегда делать добро и быть мило-
сердными. А вашим близким и род-
ным желаю здоровья, согревайте 
их заботой и вниманием.

Далее праздник продолжился 
театрализованным  представлени-
ем. Танец в исполнении маленьких 
Санта Клаусов, военное дефиле, 
танец маленьких Микки  маусов, 
«Северный танец» воспитанни-
ков Центра детского творчества, 
красочный вальс и много других 
номеров порадовали всех присут-
ствующих. 

Затем ребята хором позвали 
Дедушку Мороза и Снегурочку, а 
после, маленькие снежинки и гла-
ва района   волшебной палочкой 
со словами: «Раз, два, три Елочка 
гори!» зажгли новогодние огни зе-
леной красавицы. 

Вниманию гостей праздника 
была представлена сценка «12 
месяцев», а потом все дружно с 
песнями и танцами проводили Ста-
рый год. Веселая музыка, хорошее 
настроение, поздравления  от Деда 
Мороза и Снегурочки дали всем 
участникам заряд бодрости и энер-
гии на целый год. 

Никто не ушел с новогоднего 
бала без подарков. Ведь это самое 
долгожданное событие, которого 
ждет каждый.

Надо сказать, что  новогоднее 
шоу посетили  более 100 юных 
алакольцев, среди них были дети 
с ограниченными возможностями, 
дети сироты,  из малообеспечен-
ных семей и многие другие. 

Новогодний бал-маскарад про-
шел в уютной,  веселой атмосфе-
ре и принес  массу ярких эмоций. 
Ведь это время исполнения жела-
ний, сбывшихся надежд и красоч-
ных впечатлений! 

А.ЖАНАТОВА.
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Ширек ғасырлық тарих

Елмен бірге жасап, халықтың 
тілек-талабын үнемі алдыңғы 
қатарға қоятын  мәслихаттың 
құрылғанына биыл 25 жыл то-
лып отыр.

Ширек ғасыр бұрын жергілік-
ті өкілетті органның жасақталуы 
мемлекеттік құрылымдағы өз-
герістердің бастамасы еді. Бүгінгі 
таңда әр деңгейдегі мәслихаттар 
халық пен билік арасын жалғап, 
өңірдің дамуына бағытталған 
істерді келісе атқаруға арналған 
ашық алаңға айналды. 

Сонау 1994 жылы өз тарихы-
ның алғашқы әріптерін басып, осы 
күнге дейін қалың бұқараның қа-
мына қарай талай игілікті істердің 
бастама көтеруіне ұйытқы болған 
мәслихат ұжымының жұмысына 
жұртшылықтың да айтар алғысы 
шексіз.

Айдыны тулаған, ақ шағаласы 
шулаған ауданымызда да халық 
қалаулыларының басын біріктіріп 
отырған мәслихат өңіріміздің да-
муына өзіндік үлесін қосып келеді. 
Сан бағыттағы келелі бастама-
лардың, кемел істердің ірге көте-
руінде барлық мәселелерді та-
разы басына тастап, кенен шешім 
шығаруда ең алдымен алакөл-
діктердің мүддесін көздеуде. Бұл 
елдің артқан сенімінен шығу және 
қызметтегі әділдік пен адалдықты 
сақтаудың бір көрінісі.

Аудандық мәслихаттың бірін-
ші шақырылымында хатшылыққа 
Саяхат Жабжанов тағайындал-
са, 2-3-ші шақырылымда Тұқаш 
Нұрғалиев, 4-5 шақырылымда Бо-
лат Сиырбаев басшылық етті. Бұл 
уақыт аралықтарында өңіріміздің 
өрлеу тарихында айтарлықтай 
өзгерістер орын алып, халықтың 
хал-ахуалы да көтеріле түсті. Ал 
алты шақырылымда барлығы 52 
депутат сайланып, ел мүддесіне 
қарай еңбек еткен.

Билік пен бұқараның арасында 
алтын көпір болған мәслихат са-
пында талай майталман мамандар 
қызмет етіп, өздерінің есімдері мен 
еңбектерін аудан тарихына алтын 
әріптермен қашап кетті. Олардың 
қалтқысыз қызметтері мен істеріне 
деген адалдықтарының арқасында 
25 жылдың ішінде мәслихат ме-
кенжайына ешқандай сыни пікір 
яки теріс ойлар айтылмады. Бұның 
барлығы темірдей тәртіп пен та-
лапшылдықтың арқасы деп білеміз.

Қазіргі таңда халықтың тікелей 
таңдауымен өз лауазымдарына 
орналасқан депутаттар да ауыл-
дық округтерде жемісті еңбек етіп, 
әр мәселенің тиімді шешімін та-
уып, тұрғындарға көмегін тигізуде, 
өңіріміздегі тұрақтылық пен бере-
ке-бірлікті сақтауда аянып қалған 

емес. Мойындарына жүктелген істі 
абыроймен атқарып, талай бедел 
биігінен де көріне білді.

Аталған азаматтарға құрмет көр-
сету және ел үшін еткен еңбектерін 
бағалау мақсатында З.Қойшыбаева 
атындағы аудандық мәдениет үйін-
де салтанатты жиын өтті.

Мерейтойлық кездесуге облыс- 

тық, аудандық мәслихаттардың 
депутаттары, осы саланың арда-
гер қызметкерлері, жергілікті округ 
әкімдері, бөлім, мекеме, құқық 
қорғау органдарының басшылары, 
өңіріміздің белді, беделді азаматта-
ры, белсенді жастар қатысты.

Әр қазақстандықтың рухын көте-
рер гимніміз асқақталып, жиналған-

дар оң қолдарын 
кеуде тұсына қойып, 
қосыла шырқады.

Сөз алған аудан 
әкімі Ә.Жақанбаев: 
«Ширек ғасыр ішін-
де мәслихат өзінің 
қоғамдағы рөлін ай-
қындап, өз жолын 
қ а л ы п т а с т ы р д ы . 
Жергілікті атқарушы 
органның да, мәс-
лихаттың да ортақ 
міндеті ел игілігіне 
қызмет ету болған-
дықтан, осы жыл-
дар ішінде біз бір 
мақсат, бір мүддеге 
жұмылып, ауқымды 
жұмыстарды бір-
ге атқардық»,- дей 

келе, мерейтоймен құттықтап, 
біршама азаматтарға марапат та-
быстады. Атап айтсақ «Қазақстан 
Республикасы мәслихаттарының 
Құрметті депутаты» төсбелгісін  
аудандық мәслихаттың хатшысы 
С.Жабжанов, «ҚР мәслихатына 25 
жыл» мерекелік медалін  ауданның
бетке ұстар азаматтары О.Мұха-

метқалиев, М.Жолжанов, Қ.Қожа-
беков, депутаттар Е.Абдрахма-
нов, Қ.Абрахманов, Ө.Ахметов, 
А.Бабичев, М.Байғұжанов, Е.Жуа-
нышбаев, В.Игнатченко, Қ.Көке- 
баев, С.Қарабеков, А.Қасымжано-
ва, Қ.Қатықбаев, Ө.Қойшыма-
нов, Н.Оралтаев, А.Слямов, 
осы салада қызмет еткен Б.Сейр- 
баев, С.Ақтымбаев, Б.Атанбеков, 
С.Бегайдаров, К.Власенко, Ұ.Дүй-
себаева, А.Жазылбеков, А.Ма-
шенов, Б.Қошқаров, Г.Тұмабае-
ва, Ш.Шүрегеева,  мәслихаттың 
аппарат басшысы Ұ.Жақыпбек, 
мәслихат бөлімінің басшысы 
А.Байдилдаев,  мамандар Б.Оспа-
нова, А.Өмірзақов кеуделеріне 
тақты.

Келесі болып мінбер төріне кө-
терілген 2,3,4,5 шақырылымдағы 
мәслихат депутаты А.Жазылбе-
ков әріптестерін ширек ғасырға 
толған мерекелерімен құттықта-
ды.

Аудандық мәслихаттың де-
путаты, Көктұма орта мектебінің 
директоры А.Қасымжанова өзінің 
жүрекжарды лебізін жеткізіп, ақ-
жарма тілегін ақтарды.

Қорытынды сөз алған аудан-
дық мәслихаттың хатшысы 
С.Жабжанов: «Халық сайлайтын 
аудандық мәслихат депутаттары 
да тынымсыз еңбек, жауапкер-
шілік пен жаңашылдықты ұстана 
отырып, табысқа жететін қоғам-
ды қалыптастыруды өздерінің 
негізгі ұстанымы деп біледі. 1994 
жылғы 7 наурызда алғашқы сай-
лау өткізіліп, жергілікті мәсли-
хаттың депутаттары сайланды. 
Енді міне, еліміздің тарихындағы 
елеулі оқиғаға ширек ғасыр то-
лып отыр. Осы мерзім ішінде 
мәслихаттар толық қалыптасып, 
өз өміршеңдігін дәлелдеді»,- деп, 
мәслихаттың қоғамдағы орнын 
және ел дамуындағы үлестерінің 
мол екендігін атап өтті.

Жиын соңы аудан өнерпазда-
ры әзірлеген концерттік бағдар-
ламаға ұласып, мереке қонақта-
ры әдемі ән мен күмбірлі күйдің 
құшағында тербелді.

А.ЕСЕНБЕКОВ.

Новые планы и цели

«Будущее принадлежит челове-
ку мысли и человеку труда», – пи-
сал  Виктор Гюго.   Уверен,  25    ле-
тие со дня образования  маслиха-
та  мы  встретили  с неизменным 
желанием трудиться и добиваться 
нового счастья для себя, своей се-
мьи и своего края.

Прошедшие  четверть века для 
нас всех  не только время достиже-
ний, которое  проверило наши воз-
можности, профессионализм, умение 
адекватно реагировать на меняющи-
еся финансово-экономические усло-
вия, но  и научило принимать взве-
шенные решения. 

Как депутат районного маслихата, 
остановлюсь на ключевых моментах 
в реализации прорывных проектов. 

С начала года реализованы два 
крупных инвестиционных проекта в 
животноводстве. По–прежнему при-
оритетным для нас остается соци-
альный блок вопросов. Это реализа-
ция таких программ, как «Ақ бұлақ», 
«Денсаулық», «Доступное жилье», 
«С дипломом - в село», «Балапан» и 
ряда других.

     Работаем на благо 

 Говоря  о здравоохранении,  
за последние годы в отдален-
ных селах и аулах построены 
8  врачебных амбулаторий 
и больница за 1 млрд тенге 
на станции Достык; в городе 
Ушарале действуют Центры 
гемодиализа и травматологии, 
оснащенные современным обо-
рудованием. А недавно был 
открыт кабинет компьютерной 
томографии, в котором уста-
новлен новейший томограф 
«Philips Ingenuitu CT». Взирая 
на все это, остается только 
радоваться, ведь все достигну-

то благодаря слаженному труду и 
единству наших алакольцев. 

Будучи избранным нашими 
гражданами, считаю своим долгом 
активно участвовать в  социальной  
жизни района.  Ежегодная респу-
бликанская акция «Дорога в шко-
лу», различные спортивные турни-
ры и соревнования по волейболу, 
вольной борьбе всегда находят  
отклик с моей стороны.

В новом году хочется сказать и 
то, что   Глава государства  ставит  
перед казахстанцами весьма амби-
циозные цели, воплотить которые 
под силу, лишь активным, целеу-
стремленным, верящим в  светлое 
будущее, а также небезразличным 
к судьбе страны и народа гражда-
нам.  

Желаю не терять бодрости духа, 
в любой ситуации сохранять веру 
и надежду. Всего самого доброго, 
светлого, чистого вам и вашим се-
мьям! 

В. ИГНАТЧЕНКО,
 депутат районного 

маслихата.

Первое Послание народу Ка-
захстана К. Токаева обратило на 
себя внимание тем, что Глава 
государства четко представил 
свое видение основных векто-
ров развития страны на буду-
щее. В программном документе 
затронуты основные жизнен-
ные аспекты, которые необхо-
димы для повышения благосос-
тояния казахстанцев, указаны 
пути решения. 

Как депутат районного масли-
хата я приветствую слова Главы 
государства о том, что депута-
ты могут и должны пользоваться 
своими законными правами, в 
том числе направлять запросы в 
Правительство по злободневным 
проблемам и требовать принятия 
конкретных мер.

Прошедший 2019 годы был оз-
наменован замечательным юби-

леем, исполнилось 25 лет 
со дня образования в стране 
местных представительных 
органов – маслихатов. Со-
стоялись мероприятия, по-
священные знаменательной 
дате. 

Среди депутатов я  един-
ственный представитель 
женского пола.  В  своей де-
ятельности стараюсь соблю-
дать права женщин, всяче-
ски отстаивать их интересы,  
провожу работу с малообес- 
печенными и многодетными 
семьями. В рамках акции «До-

рога в школу» я подготовила двоих 
детей на сумму 50 тыс. тенге, обес-
печив самым необходимым. Яв-
ляясь членом партии «Нур Отан»,  
человеку с ограниченными возмож-
ностями  помогла приобрести инва-
лидную коляску. 

Отрадно, что развитию систе-
мы образования и науки уделяется 
большое внимание в списке по-
ставленных Президентом задач.  В 
этой сфере за последние годы уже 
проведена немалая работа. Новые 
планы и цели, озвученные в высту-
плении Президента – постепенно 
приводятся в действие.  

 В связи с этим, ключевой целью 
нашей школы является – повыше-
ние качества и доступности обра-
зования, формирование конкурен-
тоспособной мобильной личности. 

Необходимо отметить, что за 
учебный 2019 – 2020 год у нашей 

школы много достижений. При-
няв участие в районном конкурсе 
«Үздік ауыл мектебі» мы получили 
2 место, а на областном уровне из 
18 средних школ наше общеобра-
зовательное учреждение заняло 
почетное 2 место. Из 22 выпуск-
ников 17 стали обладателями го-
сударственного гранта, это очень 
большое достижение. 

Как руководитель школы, я уча-
ствовала   в конкурсе «Табысты 
басшы» и была удостоена гран – 
при, а в областном мероприятии 
стала обладательницей благодар-
ственного письма.

Вступая в новый 2020 год, у каж-
дого человека есть определенные 
планы на будущее. Как руководи-
тель школы  и депутат  планирую  
приложить усилия для строитель-
ства спортивного комплекса для 
молодежи на селе, а также для ор-
ганизации досуга учащихся  необ-
ходима спортивная площадка при 
школе. 

Также  как депутаты раймасли-
хата, не останавливаясь на достиг-
нутом, будем искать и находить  ре-
шения для дальнейшего развития 
благосостояния жителей района, 
и их благополучия.  От всей души 
поздравляю  своих земляков  с Но-
вым годом! Желаю всем успехов, 
процветания и всего самого наи-
лучшего.

А. КАСЫМЖАНОВА, 
директор Коктуминской СШ, 

депутат раймаслихата. 
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Молодежь – это та часть 
нашего общества от которой 
во многом зависит будущее 
страны, «решение самых 
главных вопросов», в том 
числе и проблем борьбы с 
преступностью, укрепления 
общественного порядка. 
Принцип «привлечения мо-
лодежи к непосредственному 
участию в формировании 
и реализации политики и 
программ, касавшихся всего 
общества», лежит в основе 
государственной молодеж-
ной политики, о которой 
говорил Елбасы, назвавший 
этот год  «Годом молодежи». 

Так, в преддверии нового 
года в АГТК нашего города про-
шел слет студенческого отряда 

Во Дворце едино-
борств «Жекпе-жек 
Сарайы» в столице 
Казахстана прошёл V 
международный турнир 
по рукопашному и ар-
мейскому рукопашному 
бою.

В поединках за Кубок 
Первого  Президента РК –
Елбасы боролись силь-
нейшие представители ру-
копашного боя из Арме-
нии, Беларуси, Казахста-
на,  Кыргызстана, Монго-
лии, России, Таджикистана 
и Узбекистана.

Год ушедший порадо-
вал многих алакольцев.  

Білімнің салтанат құрған за-
манында ешкім де ескіліктің 
шекпенін ұстап, ессіз ұстанымда-
рымен өз қимылын шегермегені 
абзал. Қазір мүлгу, маужырау 
деген кешірілмес күнә есепте-
леді. Себебі техникалық прогресс 
алға жылжып, тек осы салада 
ұпайы түгелдер ғана аламан ба-
сынан көрінуде. Осы ретте кейінгі 
толқынның әр салада үздік бо-
лып, оқу, үйрену деген дүниелерге 
келгенде кенжелеп қалмауы заң-
дылық.

Мемлекеттің тұрақты дамуы-
ның негізі – бәсекеге қабілетті 
жастар буыны, ал бұл тікелей жас 
қазақстандықтардың білім мен 
білік сапасына, олардың ұмтылы-
сы мен ынтасына байланысты. 
Сондықтан да мемлекеттік сая-
саттың негізгі бағытының бірі – 
жастар секторы. Оған Қазақстанда 
айрықша назар аударылады. Сон-
дықтан ел болу жолында кейінгі 
буын өкілдерін ұлттық тәрбиеге 
баулып өсірудің маңызы айрықша. 
Бұл тұрғыда сана-сезімі қалыптас- 
қан, ұлттық мүдденің өркендеуіне 
үлес қосып, жалпы адамзаттық 
құндылықтарды өзара ұштастыра 
алатын ұрпақ тәрбиелеу – тұтас 

ХХІ ғасыр себеп пен сыл-
тау іздеп еңбектен, істен қа-
шатындарды мүлдем көзіне 
де ілмейді. Қазір тек нағыз 
темірді қызған шағында соға-
тын уақыт. Себебі бір орнын-
да дамылдап қалмайтын за-
ман көші алпауыт елдердің 
даму процесімен бірге едәуір 
алда кетіп барады. Келешекке 
қарай бағытталған мемлекет-
тер көшінде Қазақстан қазіргі 
мезетте орта шегінде келеді. 
Оның қадамын жеделдетіп, 
қозғалысын арттыру тікелей 
жастарға байланысты деп ой-
лаймын.

Тек қана алға адымдайық
қоғам алдындағы ортақ міндет. 
Кейінгі жылдары жастар саясаты 
ауқымында жобаларды қаржылан-
дыру көлемі айтарлықтай ұлғайды. 
Мәселен, «Болашақ», «Жасыл ел», 
«Дипломмен – ауылға», «Жастар 
тәжірибесі» сияқты көптеген мем-
лекеттік бағдарламалардың жүзеге 
асырылуы – аталмыш қолдаудың 
бір көрінісі.

Енді саннан сапаға ауысу, білім 
деңгейін көтеру, жастардың тың 
идеяларына кеңінен қолдау көр-
сетіп, талапты әрі табанды жастар 
ғана жасампаз болашақтың жемісін 
көреді деген идеология қалыптас- 
тыру басты приоритет болуы тиіс. 
Ол үшін жастардың еңбекке арала-
суына, олардың әлеуметтік жағдай-
ларының жақсаруына мемлекет 
тарапынан бүгінгіден де артық 
көңіл бөлінгені жөн. Жастар саяса-
тының жүзеге асырылу барысына, 
кәсіпкерлікке баулу және жұмыспен 
қамтуға, жалын иелеріне арналған 
ресурстық орталықтардың қызметі 
мен бағыттарына, таланттылар 
мен дарындыларға қолдау көрсету-
ге аса ыждағаттылықпен қарау ке-
рек. Осы міндеттер үдесінен шыға 
білсек кемел келешекке қарай қа-
рымды қадамдар істемекпіз. 

Менің ұстанымым «Мәңгілік 
елдің» іргетасын қалауда өзімдік 
қолтаңбамды қалдыру. Тәуелсіз 
ел тарихын қалыптастыруда ел-
мен бірге есімі жасайтын ерлердің 
қатарына табылу. Талмай, танбай 
еңбектену, халықтың мүддесі үшін 
күн демей, түн демей дамыл тап-
пау. 

Елбасы Н.Назарбаев жастар-
дың потенциалын арттыру мақса-
тында «Қазақстандықтардың әл 
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 
сапасын   арттыру» атты  Жолдауын-
да 2019 жылды «Жастар жылы» 
деп жариялап, жалын иелеріне 
жаңа мүмкіндіктер ұсынды. Осы 
жылы тиісті міндеттер атқарылып, 
көптеген кемел бастамалардың 
куәгері де болдық.

Осы ретте барша алакөлдік 
жалынды жастардың атынан жер-
лестерімді жаңа жыл мерекесімен 
құттықтаймын. Әрқайсыңызға ден-
нің саулығын, өмірдің ұзақтығын 
тілеймін. Қазақстан атты ортақ 
Отанымызды гүлдендіру үшін бар 
күш-жігерімізді сарп етіп, аянып 
қалмауға шақырамын. Жаңа жыл-
дарыңызбен, алакөлдіктер!

Б.ӘЛІБАЕВ,
облыс әкімінің «Көшбасшы –
 2019» жастар сыйлығының 

«Үздік жас әскери қызметші» 
аталымының жеңімпазы.

Награды Кубка 
Елбасы 

Мы - помощники
 полиции

«Жалын-2019», создан-
ного в рамках государ-
ственного социального 
заказа Управления по 
вопросам молодеж-
ной политики области. 
Проект был создан с 
целью укрепления об-
щественного порядка 
и поддержки полиции 
в учебных заведениях, 
общественных местах, 
основанного на патрио- 
тизме.

Для этой ответ-
ственной службы было 

отобрано 7 учащихся колледжа 
старших классов с хорошим ака-
демическим положением, спор-
тивным образованием и хоро-
шим знанием закона, принявшие  
участие в различных рейдах с 
сотрудниками полиции и реша-
ющих  проблемы преступности 
среди несовершеннолетних.

  Открыл данное мероприятие 
директор заведения А.Ибраи-
мов. 

«Наша группа  будет  прини-
мать участие не просто в охране 
порядка, а в первую очередь в 
профилактике различных пра-
вонарушений, формировании 
культуры безопасности. Их зада-
ча – разъяснять, предотвращать 
преступления и несчастные слу-
чаи», - отметил он. 

 Далее ребят поздравил стар-
ший инспектор группы ювеналь-
ной полиции, капитан А.Мусаба-
ев «Я очень рад, что у нас есть 
такие ответственные помощники. 
Несмотря на столь юный возраст 
они могут справиться с любой за-
дачей. Конечно, это существен-
ная помощь, особенно ввиду 
большой   загруженности   наших

сотрудников. В первую очередь, 
мы рассчитываем на органи-
зацию профилактики правона-
рушений в молодёжной среде, 
взаимодействие с органами вну-
тренних  дел  по вопросам преду-
преждения и пресечения право-
нарушений.  Ведь  молодежь - на-
ше  будущее».

 Затем с поздравительной 
речью ко всем обратился заслу-
женный ветеран Министерства 
внутренних дел Республики Ка-

захстан, Почетный гражданин 
района Б.Кусбеков. «Ваша основ-
ная задача - в обеспечении об-
щественного порядка, в первую 
очередь, на территории учебного 
заведения. На территории горо-
да общественные помощники 
вносят немалый вклад в охра-
ну правопорядка. За последние 
годы накоплен достаточный опыт 

работы помощников полиции, 
свидетельствующий о том, на-
сколько важной является роль 
граждан в охране общественного 
порядка», - заключил он.

Под звуки фанфар  он вручил  
специальные удостоверения и 
благодарственные письма луч-
шим дружинникам - студентам.

 От имени бригады выступила 
капитан группы А.Герасименко 
«Обещаем всем,  что мы будем 
с большой ответственностью от-

носиться к своей работе и бу-
дем следить за порядком не 
только нашего колледжа, но и 
нашего города. Мы -  патриоты 
своей страны и понимаем, что 
в нашей помощи нуждаются не 
только полицейские и студен-
ты, но и обычные граждане. От 
лица нашей группы хочу выра-
зить благодарность  за оказан-
ное доверие». 

 Дружинники всегда готовы 
прийти на помощь. Теперь у 
них в руках еще и официаль-
ное подтверждение -  документ.  
Приятно осознавать, что сре-
ди подрастающего поколения 
есть те, кто желает внести свой 
вклад в борьбу с правонару-
шениями уже сейчас. Оказы-
вая помощь полицейским, они 
вносят огромный вклад в про-
филактику  правонарушений 
и преступности в целом. Для 
многих участников этот этап 
жизни будет являться отлич-
ной подготовкой к работе в бу-
дущем в правоохранительных 
органах.

 Завершилось данное ме-
роприятие мини-концертом 
студентов. Пожелаем нашим  
помощникам успехов и больше 
добрых дел!

А.ЖАНАТОВА.

Сфера спорта в особенности 
принесла множество наград.

Недавно стало известно, что 
алакольцы   и на этих  соревнова-
ниях доказали свое мастерство. 
В составе сборной команды Рес- 
публики Казахстан честь нашей 
страны отстаивали  в    том числе  
и уроженцы нашего района, вос-

питанники  старшего 
тренера Алаколь-
ской ДЮСШ Леонида 
Ложникова, - курсант
III курса Караган-
динской академии  
Министерства вну-
тренних дел  РК им. 
Б.Байсенова сер-
жант полиции Сейт-
мурат Анеля ( 70 кг). 
Она также является 
чемпионкой Казах-
стана и победителем 
II Международного 
турнира по рукопаш-

ному бою на Кубок Председате-
ля комитета УИС  МВД  Респуб-
лики Казахстан среди мужчин 
и женщин, мастером спорта. 
Среди женщин по рукопашному 
бою  Анеля завоевала бронзу. 
А  среди  мужчин Абдуллаев 
Бауыржан (50 кг) также стал об-
ладателем бронзы.

Наш корр.



Балапанов ауылындағы мешіт
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Жыл ны с а н д а ры
Ақши ауылындағы мешіт

Бескөлдегі темір жол үстінен өтетін 
аспалы көпір

Бескөлдегі балық 
өңдеу зауыты

Лепсі ауылындағы дәрігерлік 
амбулатория

Үшарал қаласындағы бес қабатты тұрғын үй

Үшарал қаласындағы «Бақытты отбасы» бағдарламасы бойынша
 салынған тұрғын үйлер

Үшаралдағы саяси 
қуғын-сүргін 

құрбандарына 
орнатылған ескерткіш

Талапкер саябағы
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қайрат, ұзақ өмір тілейміз. Әрқашанда балаларыңыздың шаттығына бөленіп, 
ұзақ ғұмыр кешіңіз. Бақыттың баяндысын, қуаныштың ең тәттісін тілеп, бала–
шағаңыздың көзайымы болып, жүзге жете беріңіз демекшіміз. Абыройыңыз 
асқақтай берсін!

Жан әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.

Анамыз Күләндәменен қанаттасып,
Жүріңіз әр күн сайын алға басып.
Сіздерді мақтан етіп біз тұралық,
Мөлдір бұлақ суындай асып-тасып.

Ізгі ниетпен: жұбайы Күләндә, ұлдары мен келіндері Асхат-Раушан, 
Талғат-Диана, Жанат-Балнұр, қызы мен күйеу баласы Нұрлан – Айжан 

және немерелері.

8 1 қаңтар 2020  жыл

Құрылтайшылар:
Алакөл ауданының әкімдігі мен 

«Алакөл айнасы» ЖШС-і.
Меншік иесі:

«Алакөл айнасы» ЖШС-і.
Директор - бас редактор

Азат ЖАҚЫПБЕК.

Телефондар:
Бас редактор: 3-52-63

Бас редактордың орынбасары: 3-51-74
Оператор: 3-52-68, факс:3-52-63

E-mail:  alakred@mail.ru
Сайт: alakol-aynasy.kz Газет «Алакөл баспагері» жеке кәсіпкерлігінде басылады. 

Инд.: 040200.  Үшарал қаласы,  Жеңіс көшесі, 129. Тел.: 3-52-84.

Қазақстан Республикасы 
Ақпарат және  қоғамдық даму 

министрлігінде 2019 жылғы
 10 қазанда тіркеліп, 
№KZ34VPY00015810

 куәлігі берілген.

Үшарал қаласы, Жеңіс 
көшесі, 129.

ИНДЕКС: 040200.

Осы шығарылымның 
таралымы 4535

Газет аптасына бір рет 
сенбі күні шығады 

Газета выходит один раз 
в неделю, в субботу

Құжат жоғалту

Қазақстан Республикасы ІІМ 
Төтенше жағдайлар комитетінің нұс-
қауына сәйкес, ауданның су айдын-
дарында  (мұзда)  2019-2020   жыл-
дарда қыс кезеңдерінде төтенше 
жағдайларға тиімді ден қою және 
адамдардың қазасын болдырмау 
мақсатында  тиісті  жұмыстар  атқа-
рылуда. Мұз тұру кезеңіндегі су 
айдынындағы қайғылы оқиғалардың 
ең  үлкен  қаупі  адамдардың  осал
мұзға шығуы салдарынан туындай-
ды.

Мұз тұру кезеңі балалар мен 
балықшылар үшін өте қауіпті болып
келеді. Ата-аналары мен үлкендер-
дің қараусыз қалған балалар 
әуестікпен құламалы жағада 
ойнайды, кейде қолдан істелген 
сал, тақтайларға мініп, мұз үстінде 
серуендейді. Сонымен қатар 
құмарлыққа салынған балықшылар 
да сақтық шараларын елемей жұқа 
мұз бетіне шығып, өз өмірлерін 
қауіпті жағдайға әкеліп соқтырады.

Балық аулау кезеңінде қайғылы 
оқиғаны болдырмау мақсатында 
аудандық ТЖБ - ның ұйытқы 
болуымен «Алакөл өңірлік  құтқару 
жасағы» ММ-нің қызметкерлерінің  
қатысуымен  тұрғындар  арасында  
қысқы  кезеңдегі су айдындарында 
қауіпсіздік   шарасы  бойынша  про-
филактикалық бағыттағы рейдттер 
ұйымдастырылды.  Жергілікті  атқа-
рушы органдармен бірлесіп қысқы 
балық аулау орындарында, Алакөл 
көлінің  бойында  орналасқан   бар-
лық елді - мекендерде қауіпсіздік 
қағидасын  сақтау бойынша   жады-
нама     парақшаларын  тарату   жұ-
мыстары  жүргізілді. 

Мұзда балық аулау 
кезінде абай болыңыз

«Алакөл базары» ЖШС жабылып, 
өз жұмысын тоқтатуына байланысты  
бір айдың көлемінде есеп айырысуын 
сұраймыз. 

Мекен жайымыз Қонаев көшесі, 
82. Тел.: 2-35-58. 

Құттықтаймыз!

ТОО «Кредитное товарищество «Алакөл» 1 февраля 2020 года в 10-
00 часов проводит внеочередное общее собрание участников ТОО «КТ 
«Алакөл» по адресу: Алматинская область, Алакольский район,  г. Ушарал, 
ул. Кабанбай батыр, №104.

Повестка дня: 
1. Выход и вход новых участников ТОО «КТ«Алакөл».
2. О предоставлении в залог АО «Аграрная кредитная корпорация» 

в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Кредитное 
товарищество «Алакөл» перед АО «Аграрная кредитная корпорация», с 
правом безакцепного списания денежных средств в размере 17 500 000 тенге.

3. О делигировании полномочий общего собрания участников Правлению 
КТ по приему и выводу участников КТ.

4. Об увеличении срока кредитной линии товарищества до 30 лет.
5. Об утверждении бюджета товарищества на 2020 год.

Табиғаты жайсаң, 
топырағы киелі ақ 
айдынды Алакөлде 
туып-өсіп, осы 
өңірдің дамуына 
бір адамдай үлес 
қосқан қадырменді 
қария, ел құрметі мен 
алғысына бөленген 
Мәжен Өнербекұлы 
жақында тоқсан 
жастың төріне 
шықты.

Сындарлы кезеңде 
халық  пен  билік  ара-
сындағы  алтын  көпір
бола   отырып,  ауданы-
мызда талай өзекті 

Жерлесіміз 
тоқсанның төрінде

мәселелерді шешуге ықпал етті.
Осынау жылдар ішінде өмірдің 

талай белестерінен табысты 
өтіп, бүгінде өркен жайған алып 
бәйтеректей үлкен бір әулеттің 
ақылшы тірегі арқа сүйері болып 
отыр.

Мерейтой  құрметіне  орай ау-
дандық әкімдік тарапынан аудан 
әкімі аппаратының басшысы 
Д.Сатыбалдиев пен аудандық 
ішкі саясат бөлімінің басшысы 
М.Сүлейменов Талдықорған қала-
сына арнайы барып, өңір 
басшысының ізгі тілегін жеткізді. 
Сондай-ақ  қазақи  дәстүріміз  бо-
йынша иығына шапан жауып 
қайтты.

Мәжен  ақсақалға барша ала-
көлдіктердің  атынан  зор денсау-
лық, ұзақ ғұмыр тілеп, көрер 
қуанышыңыз молынан болсын 
демекпіз. 

Өз тілшіміз.

Көл жағалауында орналасқан 
орта  мектеп  оқушыларына дәріс-
тер оқылып,  мұзда  орын  алған  
оқиғалар бойынша  статистикалық  
мәліметтер беріліп, жұқа мұз 
үстінде балық аулауға, шана 
немесе шаңғы тебуге және балық 
аулауға болмайтындығы туралы 
қауіпсіздік ережелері түсіндірілді. 

Балық  аулаушылармен   ақпа-
раттық - профилактикалық жұмыс-
тар жүргізіліп, Ақши, Көктұма, Қай-
нар, Жайпақ,  Қамысқала ауылда-
рына балық аулау кезінде қауіпсіз-
дік қағидасын сақтау бойынша ҚР 
ІІМ ТЖК әзірленген 230 дана жады-
нама парақшалары таратылды. 
Сондай-ақ қауіпті су айдандарда 
және көлдерде су асты балық 
аулайтын жерлерге, ТЖБ мен 
өңірлік құтқару жасағының маман-
дары бірлесіп, 25 дана ескерту 
белгілерін Тентек өзені және 
Алакөл көлінің қауіпті учаскілеріне 
орнатты.

Аталған бағытта жиі өткізіліп 
жатқан  рейдтік шаралар, түсіндір-
ме жұмыстар және мұз үстіндегі 
қауіпсіздік ережесі бойынша 
жадынама тарату – адамдардың 
қайғылы жағдайларға ұшырамауы-
на және төтенше жағдайлардың 
орын алмауына мүмкіндік береді.

Әрбір азамат балық аулау, 
серуендеу, су айдынынан өту 
кезінде  мұздағы  қауіпсіздік  шара-
ларын қатаң сақтауға міндетті.

Ө.МҰҚАТАЕВ,
аудандық ТЖБ-ның 

бас маманы.                                                             

Объявление

Құрметті Ибрагим Дайыржанұлы, 
сізді адам өмірінің айтулы белесі – 60 жасқа 
толған мерейтойыңызбен шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Сізді өмірден тоқығаны мол, кең ойлап, 
қамқор қолын ұсынып жүретін аяулы жар, 
ұлағатты ұстаз, қамқор әке және ата ретінде 
білеміз. Өзіңіз еңбегіңізді арнаған саланы 
дамытуға сіңірген белсенді қызметіңіз, кемел 
қабілетіңіз тәнті етпей қоймайды. Жыланды 
орта мектебінде ұзақ жылдар бойы, әр 
баланың бойына білім нәрін құйып, азамат 
етіп тәрбиелеуде шаршамаған ұлағатты 
ұстазсыз. Сізге зор денсаулық, қажымас 

ҚОҒАМДЫҚ ЖИЫН ШЕШІМІ 
Ырғайты ауылдық округіне 

қарасты  Ақши  ауылындағы  көше-
лерге атау беру мақсатында 
2019 жылдың 30 желтоқсанында 
тұрғындардың жалпы жиналысы 
өтіп, оған барлығы 60 адам қатысты.
Қоғамдық жиынның қорытындысы 
бойынша көшелерге Д.Қонаев, 
Абай атауларын беру жөнінде 
шешім  қабылдау  туралы   ұсыныс
облыстық онамастика комиссиясы-
на жолданды.

Ұлттық бірыңғай тестілеу(ҰБТ) –
жоғары және (немесе) жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру 
ұйымдарына түсуге арналған 
іріктеу емтихандарының бір ныса-
ны.

Ағымдағы жылы ҰБТ тапсыру 
форматы бұрынғыдай қалады. 
Сонымен қатар, оқуға түсушілерге 
көмек  ретінде  бірқатар жаңалық-
тар қарастырылған.

2020  жылы  ҰБТ  4 рет ақылы 
негізде (қаңтар; наурыз; маусым- 
шілде; тамыз) өткізіледі. Мектеп 
бітіруші түлектер 4 рет қатарынан 
конкурсқа қатыса алады.

Ал, білім беру грантын тағайын-
дау конкурсына қатысу үшін 
оқуға түсушілер маусым-шілде 
айларында  өтетін  ҰБТ-ны тапсы-
руы қажет. 

2020 жылғы 15 - 20 қаңтар ара-
лығында өткізілетін ҰБТ-ға қатысу 
үшін өтініштер 2019 жылдың 
1-15 желтоқсаны аралығында 
қабылданды. 

- тестілеу бағасы – 2242 теңге.
Ұлттық бірыңғай тестілеуге 

қатысу үшін төлемді Қазақстан 

 ҰБТ - 2020
Республикасының барлық екінші 
деңгейлі  банктері  кассасынан  тө-
мендегі реквизит бойынша жасауға 
болады:

«Ұлттық тестілеу орталығы» 
РМҚК  ҚР БҒМ

010011 Астана қ., Жеңiс д., 60
БИН 000140001853
ИИК KZ536010111000001515
БИК HSBKKZKX     КБE 16
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
Төлемнің атауы – "Кешенді 

тестілеу үшін" (2242 теңге).
Сондай-ақ «Қазақстан Халық 

Банкі» АҚ терминалдары арқылы 
ғана төлем жасауға болады.

Бақылаушылар: министрлік өкіл-
дері.

Апелляция: қарастырылған.
ҰБТ форматы: 5 пән (3 міндетті + 

2 бейіндік).
Барлық тест тапсырмалар саны- 

120.
Тестілеудің жалпы уақыты: 3 

сағат 50 минут (230 минут)
    

А. АТАНБЕКОВА, 
 аудандық  білім

 бөлімінің бас маманы. 

РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СЛУШАНИЯ

30 декабря 2019 года в селе 
Акши Ыргайтинского сельского 
округа состоялось общее собрание 
населения, в котором приняли 
участие 60 человек. По итогам 
собрания было принято решение 
о присвоении названия улицам 
Д.Кунаева, Абай. Предложение 
о переименовании улиц было 
направлено в областную комиссию 
по ономастике.

ОҚЫРМАН НАЗАРЫНА!
Газетіміздің келесі саны 6 қаңтарда жарық көреді.

Редакция алқасы.

Новый год – это самый долгождан-
ный и чудесный праздник. Мы  
ожидаем  исполнения  желаний, 
очередного чуда, нового  счастья. В
нашем городе во всех  общеобразо-
вательных учреждениях празднова-
ли любимое детьми торжество. 
Свою неизменную лепту внес и 
акимат города.

В центре актового зала виновни-
ца торжества  - зеленая  елка, свер-
кающая разноцветной мишурой, 
а еще сказочные персонажи – 
символы уходящего и  наступающего 
года - Кабан и Крыса.

Это праздник, который и взрослые,
и дети ждут с большим нетерпением. 
И именно сегодня, в нарядном 
актовом зале СШ им. С. Иманасова 
собрались нарядные детишки. 
Мальчишки и девчонки, всего 40 
человек, с радостью встретили 
ведущих в том числе Деда Мороза, 
Снегурочку и Бабу -  Ягу. 

Стоит отметить, что мероприятие
было организовано опытными педа-
гогами данной школы и секретарем 
комиссии по назначению адресной –
социальной помощи аппарата 
акима города Г. Абейталиповой, а в 
новогодней   насыщенной   програм-

Новогодний праздник для детей
ме были  задействова-
ны многие активисты 
школы. 

Кульминацией ново-
годнего утренника аки-
ма города М. Сайдиль-
динова стало вручение 
подарков. Счастливые 
глаза детей, радости 
которых  не  было  пре-
дела, ведь именно 
этого момента ждал 
каждый ребенок и 
участник мероприятия.

Долгожданные   но-
вогодние   кульки, упа-
ковки с посудой и 
полотенцами – все 
это по собственной 
инициативе подарили 
спонсоры  данного ме-
роприятия - ТОО «Болашак Бастау», 
руководителем  которого   является  
Т. Алтыбаев.  Подарки передала 
ребятам Э. Ильясова.

Аким города М. Садильдинов от 
лица  всех  присутствующих  выразил
огромную благодарность  за  незабы-
ваемые впечатления для счастливой 
детворы.

Можно с уверенностью сказать, 
что  яркий  праздник  удался  и запом-
нится надолго.

Множество эмоций, счастливые 
глаза детишек, восторг и хорошее 
настроение – все это придаст положи-
тельный заряд радости и веселья 
каждому участнику на будущее.

Ш. НУКЕБАЕВА.


