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Жер реформасы

Бүгінде екі адамның басы қосылса, араларында міндетті 
түрде жер туралы әңгіме өрбиді. Бұл түсінікті де. Қазірде 
біздің кәрімізді де, жасымызды да  мазасыздандырып отырған 
бір мәселе - ол өткен жылы қабылданған Жер Кодексі. Өмір 
бойы  көзіміздің қарашығындай сақтап келе жатқан жерді 
қазақстандықтарға сату, шетелдіктерге жиырма бес жылға 
жалға беру   туралы  оның бабы  ауылдың да ұйқысын қашырды. 

жер тағдыры - ел 
тағдыры екендігін де 

ұмытпайық

МеМҚызМеткерлерді ҚұттыҚтады
Маусымның 23 жұлдызында 

аудан әкімі Ахметқали Нұрғожин 
мемлекеттік қызметкерлерді 
құттықтады.

Аудандық әкімдіктің отырыс за-

лында өткен салтанатты жиынға 
бұл күні ауылдық округтердің, 
аудандық мәслихаттың, аудан 
әкімі аппаратының және әкімдік 
бөлімдерінің басшылары мен 
қызметкерлері, ұзақ жылдар бойы 
мемлекеттік қызметті мінсіз атқарған 
ардагерлер жиналды.

Салтанатты жиынды аудан 
әкімі аппаратының жетекшісі Р. 
Құрманбаев ашып, алғашқы сөзді 
аудан әкімі А. Нұрғожинге берді. 

Жиналғандарды мемлекеттік  
қызметкерлер күнімен құттықтаған 
аудан әкімі, оларды Отанымызға 
адал қызмет етуге шақыра оты-
рып, Елбасының саясатын жүзеге 
асыру жолындағы еңбектеріне 
табыс, денсаулық және отбасы-
ларына амандық тіледі. Онан 
соң, А. Нұрғожин бүгінгі күні зей-
нет демалысындағы бұрынғы 
мемқызметкерлер – В.Т. Таинчино-

ва, Б.А. Испаев, К. Беркәрімова, Н.Е. 
Сидельникова, Б.Қ. Қалиахметов, 
Т.А. Әлімбаев, О.С. Тұрысбаевқа 
естелік сыйлықтар және қазіргі 
уақытта әр салада еңбек етіп жүрген 
бірқатар мемқызметкерлерге Құрмет 

грамоталарын табыс етті.
Онан соң, мемлекеттік 

қызметкерлерді мерекелерімен 
аудандық мәслихат хатшысы Д.З. 
Бралинов құттықтап, бұл мереке 
біздің Республикамызда үшінші жыл 
атап өтіліп  отырғандығын айта келіп, 
ел экономикасының нығаюына, 
халықтың әл-ауқатының жақсаруына 
мемлекеттік қызметкерлердің зор 
үлес қосып отырғандығын атап өтті. 
Сондай-ақ, ол мемқызметкерлерге 
алғыс білдіріп, қызметтеріне 
сәттіліктер тіледі.

Онан соң, жиналғандарды 
аудандық ардагерлер Кеңесінің 
төрағасы О.С. Тұрысбаев, В.Т. Таин-
чинова, аудан әкімінің көмекшісі О.М. 
Аңсабаев (суретте) құттықтады.

Нұрзада Исабаева.
Сурет Б. Базархановтікі.

АзАмАттАр  тыныштығын қорғАйды
Ауданда Қазақстан полици-

ясы қызметкерлерінің кәсіби 
мерекесін атап өту 23 маусым күні 
салтанатты митингтен басталды. 

Митинг қызмет бабында қаза 
болған милиционерлерге арналған 
ескерткіш жанында өтті. Жыл сай-
ын кәсіби мерекелері күні бұл жерде 
митинг өткізу дәстүрге айналды. 

Ескерткішке гүлтәждері қойылып, 
қаза болғандарды еске алу құрметіне 
мылтық атылды. 

Жеке құрамды, ішкі істер ор-

гандары ардагерлерін аудан 
әкімі Ахметқали Нұрғожин, АІІБ 
бастығы полиция подполковнигі 
Ермек Қоңырбаев және ардагер-
лер құттықтады. Өз сөздерінде 
олар ішкі істер органдарының 
әрдайым құқықтық тәртіпті, қоғам 
мен жеке азаматтардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етіп келе жатқандығын 
атап өтті. Және бүгінгі күні ел өмірінің 
тыныштығы көпшілік жағдайда по-
лицейлер қызметіне байланысты 
екенін айтты. 

Салтанатты жиында ШҚО Ішкі 
Істер Департаментінің бастығы Жа-
нарбек Бақтыбаевтың құттықтау 
хаты оқылды. Сондай-ақ, бірқатар 
қызметкерлер грамоталармен және 
ақшалай сыйлықтармен марапат-
талды. 

Бөлім басшылығы тарапынан  
марапатталғандардың қатарында 
АІІБ ардагері Ержан Әбдіғалиев пен 
кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі 
инспектор Шұғыла Дүйсенбекова 
(суретте) бар. 

Бұл күні полиция қызметкерлерін 
аудандық мәслихат хатшысы Дүйсен 
Бралинов, ардагерлер атынан – 
Лұқбек Жақсылықов, жеке құрам 

атынан – тергеуші Е. Манажанов 
және басқалар құттықтады. 

Соңынан Ленин атындағы орта 
мектептің стадионында спорт сайы-
стары ұйымдастырылды. Полиция 
қызметкерлері шағын футболдан 
және турникке тартылудан сайыс 
өткізді. Сайыстың барлық түрлерінен 
«Күзет» қызметкерлері бірінші орын-
дарды иеленді (команда капитаны 
Сайранбек Арабаев). Жеңімпаздар 
АІІБ басшылығының грамоталары-
мен және естелік сыйлықтармен ма-
рапатталды.  

Татьяна Самойлова.
Сурет автордікі.  

Біздің қазақ халқы үшін  ана мен жер - ең 
қасиетті де қастерлі ұғым. Сондықтан да,  
жерді жалға беру мен сату мәселесін ар-
тынан өкініп қалмайтындай байыппен, 
кеңінен ойланып, көпшілікпен кеңесіп ба-
рып, шешкен дұрыс деп білемін.

Ата-бабамыз ақ найзаның ұшымен, 
ақ білектің күшімен қорғап, ұрпақтан- 
ұрпаққа аманат етіп келе жатқан Ұлы 
даламызды ат үстінен  тоқымға кесілген 
туырлықтай бөліп алу оңай. Ал, одан ой-
ланбай істеген ісіміздің  зардабы он, жүз 
есе қиын  болатындығын да ескеруіміз 
керек. Біз мемлекеттік меншік жойылып, 
ұжымшарлар мен кеңшарлар таратылған 
кездегі жіберілген қателіктерден де 
сабақ алуымыз керек. Ол кезде көптеген 
шұрайлы жерлеріміз жерге ешқандай 
да қатысы жоқ, қалталы азаматтардың, 
биліктегілердің  қарамағына өтіп кетті. Ал,  
өмір бойы жер төсін емген дихандарымыз 
бен  малшыларымыз, сол шаруалардың 
балаларын оқытқан мұғалімдер мен 
денсаулықтарының күзетінде тұрған 
дәрігерлер, тағы басқа қызметкерлер 
құрқол қалды.  Жасыратыны жоқ кейбір 
ауылдарымыздың маңайында бұзау жай-
ылатын жер де қалмады. Барлығы үлеске 
түсіп кетті.

 Жер-жерлерде түсінбеушілік туын-
дауына байланысты, таяуда жоғарғы 
палата Сенаты депутаттарының оты-
рысында 2015 жылдың 2 қарашасында 
қабылданған Жер Кодексінің жеке-
леген  нормаларын қолдануға тоқтау 
салғандығы туралы заң қабылданды. 

Өз басым Елбасының бұл шешімін өте 
дұрыс, халықтың ой-пікірімен санасқан 
шешім деп қабылдаймын. Туған жер - адам 
өмірінде киелі орын алады. Нақты осы жер 
оны елімен, өткенмен және болашақпен 
байланыстырады. Міне, сондықтан да 
тіпті балалық шақтан бастап-ақ, адамда 
Отанға деген махаббат сезімі оянады. 
Әрбір адам үшін Отан ошақ басынан ба-
сталады. Туған жер, туған көше, туған 
ауыл, туған қала...  Ата-бабамыз осы 
жерді сақтап қалу үшін, ешкімге сатпай, 
бізге қалдырды. Біз оны ертеңгі ұрпаққа 
қалдыруымыз керек. Сондықтан да, жер 
мәселесін талқылағанда болашақты, 
еліміздің, халқымыздың тағдырын ойла-
уымыз қажет.

                                  
  А. Смағұлова, 

дәрігер, аудандық мәслихат 
депутаты.

Біздің міндет - елге  қызмет

Қазақстан полициясының күні
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«Берел орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры Мұратов  Амангелді  Мұсаұлы 
1975 жылы  Семей педагогикалық институтын тарих пәні 
мамандығы бойынша  тәмамдап, туған ауылы  Берелдегі  
сегізжылдық  мектепте  еңбек жолын бастады. 

1986 жылы Жамбыл ауылдық кеңесінің төрағасы болып 
тағайындалды, онан соң Жамбыл ауылдық округінің әкімі етіп 
ауыстырылды. Араға  жиырма  жыл  салып, 2006 жылдың 
қыркүйек айында қайтадан «Берел  орта  мектебі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы  болып  тағайындалды және осы қызметтен 
биылғы жылы зейнеткерлікке шығып отыр. 

Әкімшілікте еңбек еткен жылдарында округтегі  ауылдарды 
көркейтуге, шаруашылығын дамытуға айтарлықтай үлес  қосты. 

Көптеген жылдар бойы  мектеп мұғалімдерінің білімі мен 
біліктілігін арттыруға, оқушылардың тәрбиелі және білімді аза-
мат болып өсуіне жол ашып, мектептің абыройын асқақтату  үшін  
жұмыс  атқарып келді. Өз кәсібін жетік меңгерген білгір маман 
ретінде өзі басқарған ұжым мүшелерінен лайықты ізбасарларын 
дайындап, іскерлігін шыңдады.

Осы еңбегі бағаланып, ол «Тәуелсіздіктің 10 жылдығы» 
медалімен, аудан әкімінің «Құрмет грамотасымен», бірнеше рет 
ауылдық округтің   грамоталарымен  және  бағалы сыйлықпен 
марапатталды.  

Осы жылдар арасында зайыбы  Бақытжамал 
Ақметқалиқызымен бірге бес баланы өсіріп, ұлын ұяға, қызын 
қияға қондырып, қазіргі уақытта немерелерінің ортасында сүйікті 
ата, әже атанып отыр.   

Ауыл жұртшылығы мен  өз ұжымы сыйлаған, абыройлы аза-
мат Амангелді Мұсаұлының еңбегін бағалап, 16 маусым күні  
Катонқарағай ауданының әкімі А. Нұрғожин, Катонқарағай 
аудандық білім беру, дене шынықтыру және спорт бөлімінің 
басшысы Ғ. Көшенова, Жамбыл ауылдық округінің әкімі А. 
Аманов және Өрел ауылдық округінің әкімі Е. Көбешов  Берел 
орта мектебінің ұжымымен Амангелді Мұсаұлын зейнеткерлікке  
шығарып салуға арналған салтанатты жиын  өткізді. Осы жиын-
да аудан әкімі А. Нұрғожин, А.Мұсаұлына көп жылғы қажырлы 
еңбегінің зейнетін көруді тілей отырып, Құрмет грамотасы мен 
бағалы сыйлық тапсырды. 

Аудан әкімі А. Нұрғожиннің қатысуымен мектеп басшыларын 
құрметпен зейнеткерлікке шығарып салуға арналған осындай 
салтанатты жиындар Катонқарағай өңіріндегі Үштөбе орталау 
мектебі, Топқайың, Аршаты, Катонқарағай ауылындағы Ленин 
атындағы орта мектептерде де  өткізілді.  Мұндай шаралар ау-
дан басшыларының білім саласы қызметкерлеріне деген үлкен 
құрметін білдіретін игілікті іс. 

Т. Құнанбаева,
мектеп психологы.

ЕңбЕгімЕн абыройлы

Өз ісін ашты
Солдатово ауылындағы жеке 

кәсіпкер Светлана Сидирова 
2003 жылы өз ісін ашты. Өзінің 
үй-жайының маңындағы жа-
рым-жартылай қираған үйді 
сатып алып, жұбайы Генна-
дий Васильевич екеуі жөндеу 
жұмыстарын жүргізіп, аралас 
тауарлар сататын дүкен ашты. 
Оны – «Тополек» деп ата-
ды. Біртіндеп сауда аумағын 

кеңейтіп, үш ауылдастарын 
жұмыспен қамтыды.

Татьяна Полторанина 
Сидированың дүкенінде сатушы 
болғанына – он жыл, ал сатушы-
лар Светлана Демидова мен қамту 
қызметкері Қамария Қараталова – 
бір-бір жылдан еңбек етті. 

Дүкенге келушілер көп. Дүкен 
иелері тауарлар ассортиментін 
үнемі толықтырып отыруға ты-
рысады. Бұл үшін олар өзге 
кәсіпкерлермен бірге аудан 
орталығындағы жүк тасымалдау 
көліктерінің қызметін пайдала-
нып, оңтүстік Астанаға барып тау-

ар әкеледі. Өздерінің де меншікті 
«ГАЗель» автокөліктері бар. Олар 
мұнымен облыс орталығынан 
азық-түлік тасымалдайды. Әртүрлі 
фирмаларға да тапсырыстар 
береді. 

-Дүкендегі азық-түлік үнемі 
жаңаланып отырады, қызмет 
көрсетушілер де өте сыпайы. 
Тұрғындар сұранысы да ескеріліп 
отырады. Тапсырыс бойынша 

Светлана Алексеев-
на кез-келген тауар-
ды, немесе құрылыс 
материалын жеткізіп 
береді,- дейді мектеп 
мұғалімі Айжан Бей-
секина. 

Күн сайын таң-
ертең «Тополек» 
дүкеніне аудан ор-
талығындағы Жұ-
мажановтың нау 
байханасынан жаңа 
піскен нан әкеледі. 

Қазіргі уақытта ау-
дан аумағындағы 
м е к т е п т е р д і ң 
барлығының жа-
нында асханалар 
ашылған, оларды 
кәсіпкерлер жалға 
алған. Ағымдағы 

жылдың сәуірінен бастап, кәсіпкер 
Сидирова да мектеп асханасын 
жалға алды. Мектеп асханасын-
да барлық елу бала тамақтанады, 
олардың түскі асының бағасы 
орташа есеппен 150 теңгені 
құрайды. Оның ішінде он бала 
кәсіпкер қаржысы есебінен тегін 
тамақтанады. 

Солдатово ауылдық округі 
қызметкерлерінің айтуынша, С. 
Сидирова ауылда өткізілетін 
барлық шараларға үнемі 
демеушілік көрсетеді.

Шағын және орта бизнес

Жемқорлыққа жол жоқ
Ж е м қ о р л ы қ қ а 

жол жоқ. Бiз мүлде 
жаңа қоғамда өмiр 
сүрiп жатырмыз. 
Жаңа қоғамның 
сипаты iскерлiк 
болса, бұл жолда 
жетiстiктерiмiз де 
аз емес. Ал шешiмi 
күрделi мәселелер 

де бар. Ол – әлеуметтiлiк мәселе. Бұл сала-
да қоғам өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай 
тұрған мәселе, ол – коррупция. Елiмiзде осы 
мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, 
атқарылып жатқан жұмыстар да баршылық, 
бiрақ бұл мәселе әлi толық шешiмiн тапқан жоқ. 
Қазақстан Республикасының заңнамаларына 
сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға, 
негізінен, лауазымды қылмыстарға жатады. 
Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс пай-
далану, билікті не қызметтік өкілеттікті асыра 
пайдалану, пара алу, пара беру, парақорлыққа 
делдал болу, қызметтік жалғандық жасау, 
көрінеу жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған 
бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, 
көрінеу жалған жауап беру, сарапшының жалған 
қорытыңдысы немесе қате аудару, жалған жа-
уап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, 
жалған қорытынды беруге не қате аударуға са-
тып алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот 
шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, 
осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық 
сыбайластық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады. 

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен 
пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын артты-

ру керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің 
құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты 
жолдарын толық білулері қажет. Кез-келген 
өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен 
күрес ең өзекті мәселелердің бірі болып табы-
лады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен 
жоюдың бастамасы және жетістіктерді жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер 
әкелетін әрекет екені күмәнсіз. Сондықтан 
да, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдықтарының бірі бо-
лып, осы зұлымдықпен күресу болып табыла-
ды. Қоғамның барлық күш- жігерін біріктіріп, осы 
дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл 
құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. 
Сондықтан, сыбайлас жемқорлықпен күресу 
барлық ҚР азаматтарының азаматтық борышы 
деп білу керек 

Солардың бірі - Катонқарағай ауданының 
Қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің жеке құрамы, 
соңғы кезде Қазақстан Республикасының 
Қорғаныс Министрінің бағынысындағы 
мекемелерінде де, осындай жемқорлық 
қылмыстар кездесіп жатыр.

Жемқорлыққа қарсы заң бұзушылықты бол-
дырмау мақсатында Катонқарағай ауданының 
Қорғаныс істері жөніндегі бөлімде жеке 
құрам заңның және қылмыстық әкімшілік 
Кодекстерінің талаптарын жеткізу мақсатында 
сабақтар өткізіп, дөңгелек үстел отырыстары  
ұйымдастырылуда.

К.Мұсапиров,
Катонқарағай ауданының қорғаныс істері 

жөніндегі бөлім бастығы, капитан.                               

«Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ» акциясы 
негізінде Ақсу орта мектебінде жоспар бой-
ынша  тиісті іс - шаралар  ұйымдастырылып, 
жүргізілді.

 Кәсіподақ төрағасы  Инсебаева Ш.К  мек-
теп әкімшілігімен «Жемқорлыққа жол жоқ»  
тақырыбында дөңгелек үстел өткізді, шара өте 
қызықты ұйымдастырылды. Ұжымда Қазақстан 
Республикасының сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы заңға енгізілген өзгерістер 
мен толықтырулар талқыланды. 

Кітапханада осы тақырыпта  сөре 
ұйымдастырылып,  7-9 сыныптар арасында 

пікір-талас, Е.Д,Серікқалиевтің жетекшілігімен 
сүрет көрмесі өткізілді. 

Тәуелсіздігімізді нығайтудағы өзекті шара-  
біздің мемлекетіміздің құндылығы – сыбайлас 
жемқорлықты жою. Сыбайлаc жемқорлыққа 
қарсы күресте өзге де жолмен жәрдемдескен 
адамдарды көтермелеу қағидалары жүргізіледі. 
Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа  қолдау 
көрсеткен жағдайда жауапкершілікке  тартыла-
тыны  ескертіліп  айтылды.

Г. Далиманова,
кітапханашы.  

отбасылық бизнесті 
жалғастыруда

Свинчатка  ауылына жақын жер-
де орналасқан Лотошное деген жер-
де небәрі төрт үй бар. Бірақ, олардың 
барлығының да салынғаны жақсы. 
Солардың бірінде екі кішкентай бала-
сымен және зайыбы Мариямен Михаил  
Гопиенко тұрады.

-Бұл менің әжем – Агафья Тро-
фимовна Ошлокованың үйі. Мұнда 
менің ата-аналарым зейнеткерлер 
– әкем Виктор Егорович пен анам 
Зоя Прокопьевна тұрады. Біздің 
отбасымыз Зырян қаласында тұрған, 
бірақ мен бүкіл балалық шағымды осын-
да өткіздім. Қалалық мектепте оқысам да, 
жазғы каникулда әжеме келетінмін,- дейді 
Михаил. –Осыдан бес жыл бұрын ойлан-
бастан, отбасыммен осында көшіп келдім. 

Михаилдың әжесі үлкен бау-бақша 
салып, оның басым бөлігін қызанақ 
құрайтын. Әрине, әжем құлпынай өсірумен 
шұғылданатын. Оның бау-бақшасында 
бірде-бір арамшөп болмайтын. Тіпті, 
шошқа қораның да еденін жуатын! Ол өте 
еңбекқор еді, сондықтан да болар, ұзақ 
өмір сүрді. 

Жеміс-жидек өсірудің қыр-сырын 

әжесінен үйренген Михаил, отбасылық 
бизнесті жалғастыруға бел буды. Барлығын 
заңдастырды. Бау-бақша дақылдарын 
өсіру бойынша жеке кәсіпкерлік құрды. 
Оған зайыбы да қолдау көрсетті. Мария 
ШҚМТУ-дың «тау ісі» факультетін бітірген. 

Іске құлшына кіріскен олар, бау-бақша 
аумағын біртіндеп кеңейте отырып, 
жиырма сотокқа дейін жеткізді. Отба-
сы құлпынайдың «сахалинка» сортын 
өсірумен шұғылданады, ол маусымы-
на екі мәрте өнім береді. Сәуір айынан  
бастап олар іске кіріседі. Бұл уақыттағы 
құлпынайдың күтімі өте көп уақыт ала-
ды.

-Әдетте, бұл жидек маусымның 4-28 
аралығында піседі. Тамыз айында 
екінші рет өнімді жинаймыз, ол қыркүйек 
айының соңына дейін жалғасады. 

Биылғы жылы біз жаңбырдың 
кесірінен өнімнің жартысын жоғалттық, 
оған қолайлы ауа-райы қажет, 

ылғалдың көптігінен ол шіри 
бастайды,- дейді Мария. 

Дәруменді өнімді сауда-
лау – жақсы кіріс әкеледі. 
Сондықтан да, Гопиенконың 
отбасы ешкімді жалдамай, 
бұл істі өздері атқаруға тыры-
сады. 

Кәсіпкер отбасының куль-
тиваторы, қытайлық шағын тракторы бар. 
Жуықта олар техникалық жағдайы жақсы 
«Ниссан» автокөлігін сатып алды. Осының 
арқасында жас кәсіпкер Катонқарағай,  
Зырян, Үлкен Нарын және басқа да 
ауылдарға өз өнімін апарып саудалайды. 

Михаилдың ата-анасы бірнеше бас ірі-
қара ұстайды. Төлдері бар. Қыс айларын-
да малға қасқыр шабатын кездер де бола-
ды. Осыны ескерген Михаил, аңшылықпен 
де айналысады. 2011 жылы аңшылар 
қоғамына кірді. Өткен жылы үйіне жақын 
жерде бес қасқырдың көзін жойды...

Материалдарды даярлаған Татьяна Самойлова.
Суреттер автордікі. 

Еңбек пен зейнет
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Уақытында төленген шот - 
жақсы демалыс кепілі

«Шығысэнерготрейд» ЖШС өз 
клиенттеріне демалыстар маусымында 
электр энергиясын төлеу жөнінде алдын 
ала қамдануды ұсынады.     

Ең оңтайлы нұсқасы – бұл жаз мезгіліне 
алдын-ала төлеу. Бұл үшін сапарға шығар 
алдында кез-келген төлем қабылдау 
пунктінде шотта көрсетілген алдын-ала 
есептеуді төлеу қажет. Сондай-ақ, сіз 
үйде болмаған уақытта үйді электр энер-
гиясынан уақытша ажырату туралы өтініш 
жазуыңызға болады.  

«Компания сайтында www.shygys.
kz Жеке кабинет әрекет етеді, оны-
мен қазіргі уақытта он мыңнан астам 
тұтынушы пайдаланады. Осы қызметтің 
көмегімен өз шотыңыздың жай-күйін тек-
серуге, төлемге түбіртек негіздеуге және 
есепке алу аспабының көрсеткіштерін 
беруге болады. Сонымен қатар, 

«Шығысэнерготрейд» ЖШС бас дирек-
торы Вячеслав Аксенов жеке кабинет 
арқылы  Visa және MasterCard төлем 
жүйесінің банк карталарының көмегімен 
тұтынылған электр энергиясы үшін шотты 
төлеуге болатынын еске салады.  

Тұтынылған электр энергиясы үшін есеп 
айырысу мерзімінен кейінгі айдың 25-
нен кешіктірмей төлеу қажет. Электрмен 
жабдықтау келісім-шартының шарттарын 
бұзу - электр энергиясының ажыратылу-
ына ғана емес, электр қуатын қосқанда 
қосымша шығындарға әкеліп соғады.  

«Шығысэнерготрейд» ЖШС өз 
тұтынушыларына жайлы жаз бен бейғам 
демалыс тілейді, сондай-ақ, электр энер-
гиясы үшін уақытында төлейтін барлық 
тұтынушыларына алғыс айтады.   

Шоқан Уәлиханов атындағы Кадет КорпУсына оқУға Шақырамыз!
Катонқарағай ауданының қорғаныс 

істері жөніндегі бөлімі жыл сайын 
ақмола облысы, Щучинск қаласында 
орналасқан Шоқан Уалиханов атындағы 
Кадет Корпусына үміткерлер дайындай-

ды.
Кадет корпусына: оқуға түсетін жылы 

17 жасқа толған, мектеп бітіруші түлектер 
қабылданады. Кадет Корпусын аяқтаған 
түлектерге «сержант» шені беріліп, жоғары 
әскери оқуға түсуге жолдама алады, 
яғни, олар өз еркімен  ҚР әскери жоғары 
оқу орындарына  барып, оқуға түсуге зор 
мүмкіндігі бар. 

Аталған әскери оқу орнына ҰБТ 
қорытындысы бойынша, немесе, кешенді 

тестілеу қорытындысы бойынша 50 ұпай 
жинай алмаған  үміткерлер де бара алады. 
Үміткердің қолында орта білім алғандығын 
растайтын аттестат болса жеткілікті. 

Үміткерлерді қабылдау олардың 
өтініштері бойынша жүзеге асырыла-
ды. Ол үшін әрбір үміткер Катонқарағай 
ауданының қорғаныс істері жөніндегі 
бөліміне келіп, оқуға түсетін жылдың 1 
шілде айына дейін ниет білдіріп, өтініш 
жазады. Аудандық дәрігерлік комиссиядан 
өтіп, қажетті құжаттары рәсімделеді. Оқуға 
түсу үшін үміткер қажетті құжаттарымен 
шілде айының 20-сына дейін аталған оқу 
орнына барып, жалпы негізде конкурстық 
комиссияға қатысады. Жалпы негіздегі 
конкурстық комиссия:

-тестілеу;
-психологиялық тест;
-дене дайындығы (100 және 1000 м. 

жүгіру, турникке тартылу) болып табылады.
Кадеттердің тұрмысы жалпыәскери 

жарғылардың талаптарына және ҚР 
Қорғаныс Министрінің бұйрықтарына 
сәйкес ұйымдастырылған. Оқу кезінде 
тәрбиеленушілер толық мемлекеттік 
қамқорлықта болады. Оларға ай сайын 
ақшалай жәрдемақы төленеді. Оқитындар 
Кадет корпусы жатақханасының бөлмесінде 
3-4 адамнан тұрады. Ата-аналарына (ту-
ыстарына) сейілдемеге шығу сенбі және 

жексенбі күндері беріледі. Семестрлер 
аралығында кадеттерге каникулдық де-
малыс беріледі. Қысқы уақыттағы дема-
лыс әр оқу жылының бірінші семестрі 
аяқталғаннан кейін беріледі және он төрт 
тәулікті құрайды. Жазғы уақыттағы дема-
лыс оқу жылы аяқталғаннан кейін беріледі 
және ол отыз тәулікті құрайды. Демалыс 
кезінде кадеттерге ата-анасының неме-
се оларды ауыстыратын адамдардың 
тұрғылықты жеріне баруға рұқсат беріледі. 

Кадет корпусында:
-интерактивті оқу сыныптары;
-компьютер сыныптары;
-лингвистикалық зертхана;
-әскери пәндер бойынша сыныптар;
-кітапхана;
-оқу орталығы (полигон) бар.
Болашақ Отан қорғаушысы дені сау, 

күшті және төзімді болуы керек. Денесінің 
негізгі қасиеттерін қалыптастыру және да-
мыту үшін Кадет корпусында үлкен мән 
беріледі. 

Ол үшін:
-тренажер залы;
-ойын залы бар.
Кадет корпусының аумағында ашық типті 

спорт алаңы, жалпыәскери кедергілер 
жолағы, баскетбол және волейбол 
алаңы бар. Кәсіптік әскери даярлық пен 
Отан қорғау-болашақ мамандығына 

сүйіспеншілікті тәрбиелеу үшін кадет-
терге ҚР ҚМ әскери білім және ғылым 
Департаментімен әзірленген әскери 
даярлық оқытылады. Қорытынды 
мемлекеттік аттестаттаудан табысты өткен 
бітірушілерге  Кадет корпусының мөрімен 
расталған техникалық және кәсіптік 
білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжат 
беріледі. Келісім-шарт кадеттермен 18 
жасқа толған уақытта, бірақ бірінші курсты 
бітіргенге дейін оқытудың қалған мерзіміне 
және әскери қызметті Кадет корпусын 
бітіргеннен кейін сержант құрамы лауазы-
мында ҚР Қарулы Күштерінде он жыл бойы 
өткеруге жасалады. 

Үміткерлерді қабылдау олардың 
өтініштері бойынша жүзеге асырылады. Ол 
үшін әрбір үміткер Катонқарағай ауданының 
қорғаныс істері жөніндегі бөліміне келіп, 
оқуға түсетін жылдың 1 шілде айына дейін 
ниет білдіріп, өтініш жазады. 

Оқуға түсуге ниет білдірушілер 
Катонқарағай ауданының қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімге келіп, немесе 8-723-
41-2-17-07, 2-15-47 байланыс телефон-
дары арқылы толық ақпарат алуға бола-
ды. 

 мейірхат саябаев,
келісім-шарт бойынша әскери 

қызметшілерді қабылдау және әскерге 
шақыру бөлімшесінің бастығы, майор.                               

Мектеп бітіруші түлектер Мен олардың ата-аналарының назарына!

Наиб имам тағайындалды

КәсіпКерлерге аУызаШар берді

діншілерге көмек қажет
аудан орталығы Үлкен нарындағы 

православиелік дінге сенушілердің 
алғашқы жиыны 2011 жылдың 
қарашасында өткізілген, мұнда осы 
елдімекенде шіркеу салу туралы 
шешім бірауыздан қабылданған. онан 
бері жер телімін ресімдеу, шіркеу 
құрылысына қаржы жинау бойынша 
көптеген жұмыстар атқарылды. 

Қаржы жинауға арналған арнайы 
жәшіктер бірнеше қоғамдық орындарға 
қойылды. 

Тек, өткен жылдың шілде айының 
соңында ғана жиналған қаржыны сегіз 
адамнан құралған арнайы комиссия санап 
алды. Оның сомасы – 216 мың 495 теңгені 
құрады, бұл әрине, шіркеу құрылысына 
тіптен де жетпейді. 

Жеке кәсіпкер Сергей Коровин бұл 
іске 500 мың теңге бөліп, Өскемен 
қаласындағы сәулетшілерге шағын 
шіркеу құрылысының жобалық-сметалық 
құжаттарын әзірлеуге тапсырыс берілді, 
оның  құны – 677 мың теңгені құрады. 

Зыряндағы православиелік шіркеудің 
аға попы Михайл әкей Өскемен және 
Семей Амфилохия Епископының, 
православиелік шіркеудің батасын алу 
үшін Епархияға барлық құжаттарды 
ұсынды. Енді міне, биылғы жылдың 7 ма-
мырында, салтанатты жағдайда болашақ 
шағын шіркеу іргетысының алғашқы тасы 
қаланды, бұл туралы біздің газетімізде 
жазылған болатын. 

Аталмыш рәсімде шағын шіркеудің 
құрылысына біздің көптеген жерлестеріміз 
240 мың теңге қосты. Облыстық мәслихат 
депутаты Лұқбек Тумашинов, «Жас қанат» 
ШҚ басшысы Анатолий Матасов, аудан 
әкімі Ахметқали Нұрғожин және басқалар 
айтарлықтай көмек көрсетті. 

Қазіргі уақытта шағын шіркеудің 
іргетасының құрылысы аяқталып, Өскемен 
қаласынан құрылыс материалдарының 

алғашқы партиясы жеткізілді. Шағын шіркеу 
құрылысын тұрғызуға тікелей қатысуға 
ниет білдіргендердің барлығына шынайы 
ризашылықтарымызды білдіреміз. Олар 
– С. Коровин, «Элхон» ЖШС-нің про-
рабы Б. Ахметжанов, жұмысшылар – В. 
Зимановский, А. Медведев, И. Константи-
нов және басқалар. Сондай-ақ, кәсіпкер 
Тілек Тоқановқа құрылыс материалдарын 
жеткізуге КАМаз автокөлігін бөлгені үшін 
ризашылығымызды білдіреміз. Құрылыс 
жалғасуда. 

Дегенмен, оны толықтай аяқтау үшін, 
әлі де көп қаржы қажет. Сондықтан, 
православиелік дінге сенушілер 
тұрғындардан және аудан тумалары-
нан шағын шіркеу құрылысын әрі қарай 
жалғастыру үшін қаржы жинау жөнінде 
көмек сұрайды. 

Сіздер өз үлестеріңізді қосам 
десеңіздер, қолма-қол қаржыны төлем 
терминалдары арқылы аудара аласыздар. 
Ол үшін: иин – 590427402431, есеп-шот 
– KZ 296011423000003705 Катонқарағай 
«халық банкі» ақ бөлімшесі, мекен-
жайы: Катонқарағай ауданы, Үлкен на-
рын а., амангелді к-сі, 57/1.

Мұнан өзге, шағын шіркеу құрылысына 
берілетін қаржылай көмек Үлкен 
Нарындағы дүкендерде – «Хозяюшка» 
(ж. к. Тузикова) және «Запчасти» (ж.к. 
Коровин С.) тіркеліп отырады, ал «Рус-
лан», «Канцелярские товары», «Мадина», 
«Мойдодыр» және Новохайрузовкадағы 
«Виолла» дүкендерінде қаржы жинау үшін 
жәшік орнатылған.

Біздің телефондар: 2-11-55; 
87776214758 (Г. Тузикова) және 
87014498630 (С. Коровин).

галина тузикова,
Үлкен нарындағы христиандар 
шіркеуінің құрылысы бойынша 

ынталы топтың мүшесі.

Әбу Һурайрадан (оған Ала разы 
болсын) имам Бұхари жеткізген 
хадисте Пайғамбарымыз (оған 
Алланың игілігі мен сәлемі бол-
сын) «Кім Рамазан айының ора-
засын шын иман және ықыласпен 
ұстаса, оның бұрын істелген 
күнәлары кешіріледі» дейді. 
Ардақты Пайғамбарымыз тағы 
бір өсиетінде: «Рамазан келген-
де Жәннаттың есігі ашылып, 
Тозақ есігі жабылады, шайтандар 
кісенделеді» деген.

Айлардың сұлтаны қасиетті Ра-
мазан айында мұсылман бауыр-
қарындастарымызға Ораза ұстау 
қаншалықты   парыз болса, Алла 
разылығы үшін ораза ұстаған 
құлдарының ауызын аштыру да 
соншалықты сауапқа кенелетін іс бо-
лып саналады. Осыны  мақсат еткен  
жомарт  мұсылмандар қай жерде 
болмасын жетерлік.  Биылғы Рама-
зан айының алғашқы күндерінен-ақ, 
ауданымызда дінімізді сыйлайтын 
тұрғындардың көпшілігі   жергілікті 
мешіттерде  ауызашар жасап,  
құптарлық   үлгі көрсетуде. Рамазан 
айының қасиеті, ораза ұстаудың па-
рыз болуы, оразаның екі дүниедегі 
пайдасы туралы уағыз-насихаттарын 
қатар жүргізуде.

18 маусым күні  Катонқарағай 
ауылдық  мешітінде ауылдық имам 
Ерлан Исиннің  ұйтқы болуымен 
жеке кәсіпкерлер Ербол Нұрсейітов,   
Нәзима Ибраева, сонымен қатар, 
ауыл тұрғыны  Мерхат Әбенов   Алла 
Тағаланың парызын орындап, ораза 
ұстағандарға  ниеттерінің қабыл бо-
луын тілеп, 40  адамға  дастархан  
жайып, ауызашар берді. Ауызашарға  
мешіт жамағаттары, ауылдың  

қадірлі тұрғындары, әртүрлі сала 
өкілдері және  жастар   қатысты.    
Дастархан басында ауылдық мешіт 
имамы ата-бабалар рухына Құран 
бағыштап, Рамазан айының қадір-
қасиеті, ораза ұстаудың сауабы 
сияқты келелі уағыз-насихаттар айт-
ты. Ауызашарға қатысқан қонақтар,  
ауыл тұрғындары   Ертай Кешілбаев, 
Тоқтасын Бәкімбаев, топқайыңдық 
Рафхат Бақатаев    жиналған қауымды 
қасиетті рамазан айымен құттықтай 
келе, ораза ұстаушыларға ауыза-
шар жасап, осылайша көпшілікке  
адамгершіліктің зор үлгісін көрсетіп 
жүрген  ауылдың жомарт жандары-
на  өз алғыстарын білдіріп,  барша 
жақсылықтарды тіледі.   

- Рақым айы – Рамазан құтты бол-
сын!  Қасиетті айда ұстаған ора-
замыз, жасаған дұға-тілектеріміз, 
құлшылық-ғибадаттарымыз, әрбір 
қайырлы амалдарымыз қабыл 
болғай! Алла Тағала отбасымызға 
амандық, жұмысымызға береке-
бірлік нәсіп еткей! Тәуелсіздігіміз ба-
янды, еліміз аман, жұртымыз тыныш 
болғай,-деді барша жиналғандарды 
құттықтаған   ауыл имамы Ерлан 
Төлеужанұлы. 

Сонымен қатар, ауыл имамы 
биылғы жылы Рамазан айында ора-
за ұстап, аузын бекіткен азамат-
тар саны жыл сайын артып келе 
жатқандығын да тілге тиек етті. 

Ауызашар соңында   Құран оқылып, 
ел тыныштығы үшін дұға жасалып, 
әдеттегідей ауылдық  мешіт намаз-
ханасында  мешіт жамағаттарының 
қатысуымен   құптан, тарауық намаз-
дарына ұласты.

тимур смағұлов. 

имандылық 

2016 жылдың 27 мамырдан Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының 
төрағасы, бас мүфти Ержан қажы 
Малғажыұлы бұйрығымен «Нұр Мүбарак» 
Египет ислам мәдениеті университетінің 
2016 жылғы түлегі Мәдеш Солтанбек 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы 
Республикалық ислам діни бірлестігінің 
филиалы Шығыс Қазақстан облысы 
Катонқарағай ауданы «Қабдығали ата» 
мешітіне найб имамы болып тағайындалды.  
Ол маусым айының бірінші күндерінен 
қызметіне кірісіп кетті.

 Алдағы уақытта найб имамның жоспа-
рында араб тілін үйренуге ниет білдірген 
жамағатқа аптаның әр күнінің сағат 10-12 
аралығында (жұма күнінен басқа) оқулар 
жүргізу. Сонымен қатар, адамдардың, 
әсіресе, жастардың теріс ағымдар торына 

түсіп кетпеудің алдын алу шаралары мешітте үнемі өткізіліп тұрмақ. 

Өз тілшіміз.



 
6 - бет 1.07.2016 жыл

Бар жақсылық - балаларға!

(Соңы. Басы газеттің  өткен санында.)

Б а ғ и л а - б і л і м 
алған, үлкен кі-
шінің, заман-
дастарының ара-
сында беделді, 

жолдастарын бөліп-жармай, әлеуметтік 
дәрежесіне қарамай бірге жүрген, 
жыр айтып, өлең шығаратын өнері 
бар болатұғын деп көне көз қариялар 
баға берген. Қазақи салт-дәстүр, әдет-
ғұрыппен Бағиланы атасы Ережеп 
тәрбиелеп, қолында ұстаған екен.

Ережеп Бағиланың жас кезінде Қос-
Ағашта тұратын ауқатты көпес Бұқабай 
деген азаматтың ұлы Ақсолтанға 
айттырып қойған. Осы уағда бойын-
ша Бағиланың той-томалағы жаса-
лып Қос-Ағашқа ұзатылады. Бөтен ел, 
бөтен жерге келген соң жас қыз елін, 
жерін, туыстарын аңсап, қайтуға жол 
болмайтындықтан өзін-өзі жұбатып, 
ермек етіп жыр жазды. Сол жырдың 
сақталып қалған жолдары.

Домбыра, грамофон сауығым-ай,
Шақырған мезгілінде тауығым-ай.
Тұрамын тоғыз жолдың торабында 

хатпен біліп,
Күнде той, күнде базар ауылымды-ай.

Көктерек, Күркіреме, Қызылқайың,
Мен қайтып елімді ойлап бұзылмайын.
Ұзаққа мені Әпекем бермес еді, 
Кетіпті атастырып үлкен атам.

Қарасу, Ұзынбұлақ, Бөртегім-ай,
Ішімді елімді ойлап өртедің-ай.
Байбөрді, Әсес екі ауылым-ай,
Елді ойлап елжіреді ет бауырым – ай.

Қарасу есік алды Мұзбел, Татан,
Сөзімді кешір, жұртым, болса қатам.
Алысқа мені Әпекем бермес еді,
Кетіпті атастырып үлкен атам.

Дүние, мен қашсам да қуған екен,
Қақпанын мен байғұсқа құрған екен.
Уақтың ел ішінде бір баласы,
Арналып мен байғұсқа туған екен.

Көктерек, Күркіреме, Қызылқайың,
Мен қайтып елді ойлап бұзылмайын.
Қаперсіз түсім ғой деп жүруші едім,
Әншейін бір қазақтың қызындайын.

Қаракөл, Көкжота мен Жалқарағай,
Иілген самырсыны балқарағай.
Әпекем аққу құстай өсіріп ед,
Бетіме қалайсың деп бір қарамай.

Шолпандай таң алдында тудым, 

                                               баттым,
Ісіне мен риза боп жалғыз һақтың,
Мәпелеп әкем мені өсіріп ед.
Бойжетіп қалғанымды білмей қаппын.

Бұрымдай мөлдір суың ағушы еді,
Көз көрім талай жерге барушы еді.
Ән салып терең сайдан өткенімде,
Үн қосып жар тастарың қалушы еді.

Жаз жайлауым Қарасаз, Мұзбел, 
                                                  Татан,
Жел соқса құбыладан аңқылдаған.
Қолыңда сұңқар болдым саңқылдаған,
Сол сұңқарың қолыңнан ұшып кетіп, 
Әпеке, мен болдым қаз қаңқылдаған.

Қарасу, есік алды Бөртегім-ай,
Ішімді елді ойлап өртедің-ай.
Ойласам елде қалған туысымды,
Ішімді уайым-қайғы  өртеді-ай.

Басында биік таудың қарай жаттым,
Беліме қара дәрі орай жаттым.
Алыста қалған елді сағынғанда, 
Жол тосып жолаушыдан сұрай 
                                              жаттым,

Деген соң мүше-мүше, мүше-мүше,
Сарғайдым қара жолдың суын іше.
Құс қанат құсқа біткен маған бітсе,
Барар ем елге ұшып неше-неше.

Адамдар бұл өмірде бір күн қонақ,
Бақ пен сорды алмайды ешкім сұрап,
Тағы да қош аман бол, туған елім,
Мәңгілік тұрақ болсын келген жерім.

Ойменен шыбын жанды отқа салдым,
Көтеріп күміс ерді атқа салдым,
Елжіреп ет жүрегім елімді ойлап,
Сағынып бауырларды хатқа салдым.
Мінген атым Торалай,
Жалт бересің қарамай.
Татулықтың белгісі – 
Қозы-Көрпеш Баяндай
Аялдашы, Торала,
Аяңдашы, аянбай.

Секілді алтын бесік қайран елім,
Заманым бұрынғыдай қайда менің.
Баласын көкжарлының жалғыз көрсем,
Бұлбұлдай тасқа қонғын сайрар едім.

Дүние дүниеден жалғанына,
Жеткізген кімді Тәңірім арманына
Аспанда айлана ұшқан сұңқар едім,
Мұз қатып қанатыма қалғаны ма?

Көктерек, Күркіреме, Қызылқайың,

Мен қайтып, елімді ойлап, 
                                   бұзылмайын.
Уәдеге қарсы шығып тұратұғын,
Болмады ғой Әпеке, еш қаруың.

Әуелей ұшқан байғұсым,
Тасқа да біткен жалбызым.
Аман да есен жүр ме екен,
Артта да қалған жалғызым.

Қос ағаш бойы екі аша,
Көрінбейді жер таса.
Бұл жалғанда көрер жоқ,
Ақыретте болмаса.

Қарағай басы әлемде,
Бауырлар көрсе сәлем де.
Сағынып жүрмін елімді-ай, 
Туып өскен жерімді-ай.
Бағиланың жары Бұқабаев Ақсолтан 

1895 жылы қазіргі РФ Алтай Респу-
бликасы Қос-Ағаш ауданының Ақтал 
ауылында дүниеге келген. Сауатты, 
«Әйке» атындағы колхоздың мүшесі 
болған. 1928 жылы Бағила ұл тауып, 
атын Боштай қояды. Одан кейін екінші 
балаға босанарда қайтыс болады. Бірақ 
нәресте аман қалып, атын Күлтай қояды. 
Бағиланың зираты Шүй өзенінің бойын-
да Шәкірттоғай 
деген жер-
де. Осы күнге 
дейін немере, 
ш ө б е р е л е р і 
зират басына 
келіп, құран 
оқып, тағзым 
етуде. Дар-
хан дүниеде, 
ж а р ы қ 
ж а л ғ а н д а 
кім сұлу, кім 
пәк, кім күшті 
болып аты 
шықса көбінде 
о л а р д ы ң 
өмірлері неге 
қысқа болды 
екен? Халқымыз «құдайға да жақсы ке-
рек» демей ме, мүмкін солай болар.

Бұқабаевтардың қайғысы осымен 
аяқталмай, қызыл қырғын дүрбелеңінде 
Ақсолтанға жала жабылып, 1937 
жылдың 29 шілдесінде тұтқынға алынып, 
26 қыркүйекте атылады. Балалары Бош-
тай, Күлтай ағайындарының қолында 
қалады. Бұқабайдың Түсіп, Бөгіс, 
Ажықай, Айтқажы деген ұлдарының 
екіншісі Ақсолтан болған. Ақсолтанның 
інісі Бөгістің ұлы Сәмен білімі бар, фер-

ма меңгерушісі, бухгалтер болған аза-
мат. Сәмен ақсақал жеңгесі Бағиланың 
жырларын кейінгі ұрпаққа қажет бола-
рын біліп, қарапайым дәптердің бетіне 
түсіріп сақтаған. «Үйінде ұл-қызы бардың 
көгінде сөнбес жұлдызы бар» дейді 
халқымыз Бағила әжелерінің жырын 
көшіріп берген Сәменнің ұлы Амангелді 
деген азамат. Бағила қызы Күлтайдың 
Аяпберген, Қанас, Олжатайдың бала-
лары, Боштайдың Сапура, Қалия, Пану, 
Әсира, Махаббат, Қайнар, Гүльнардың 
балалары, немере, шөберелері Қос-
Ағаш ауданында тұрып жатыр. 

Бір атадан тараған ұрпақтардың бірі 
Алтайдың солтүстігін мекендесе, бірі 
оңтүстігінде. Жиі, жақын араласайын десе 
үш, төрт елдің шекарасының машақаты 
бар. СУАР-да тұратын Әбдікерімнің 
Байыс деген немересінің ұлы Қонысбек 
жыл аралатып 
Катонқарағайға 
келіп тұрса да 
Қоса ғаштағы 
Б а ғ и л а 
ә ж е с і н е н 
т а р а ғ а н 
ұрпақты біле 
бермейді. Осы 
жерде, оған кім 
кінәлі?  – деген 
сұрақтар туа-
ды. Халқымыз 
« А д а м н ы ң 
басы – 
А л л а н ы ң 
добы» дейді. 
Сол басты 
А л л а н ы ң 
д о б ы н а 
айналдырған 
кім? Әрине, жетілмеген қоғам, сол 
қоғамның солақай саясаты. Ел 
басқарудың дұрыс жолы болмауы 
мыңдаған жыл төрткіл дүниенің халқы 
теңдікті, бірлікті, татулықты, бейбітшілікті 
аңсап, адами қасиеттерді сақтай өмір 
сүргісі келсе де, ат төбеліндей топ 
өзінің бағындыру, халықты тапжылт-
пай ұстау саясатын жүзеге асырып 
келді. Заманымыздағы оңды бетбұрыс 
тарихтағы ақтаңдақтардың орнын 
қалыпқа келтіреді деген сенімдеміз. 
Ылайым солай болсын. 

О. Қажаев. 
аудандық тарихи-өлкетану 

мұражайының басқарушысы.

Бағила Әбдікерімқызы.

Бағиланың ұлы Боштай

Сәмен ақсақал

Бала бағы бар елдің .
Гүлмен келсін келер күн.
Балалардың күлкісі 
Көркі, сәні әлемнің!

Үлкен Нарын ауылындағы мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған жартылай ста-
ционарда айтулы мерекелік іс-шараларды 
өткізіп тұру - дәстүрге айналған. Оның 
мақсаты – қызмет алушыларымыздың аз да 

болса көңіл-күйлерін көтеріп, танымдарын 
кеңейтіп, әр датаға байланысты түсінік беру. 
Осыған орай таяуда жартылай стационарда 
«Бар жақсылық- балаларға» атты мерекелік 
іс-шара өткізілді. Қызмет алушыларымыз-
ды орталық алаңда өткен мерекелік іс-
шараны  тамашалауға мамандар апарды. 
Мерекеден кейін балаларды жартылай 
стационардың меңгерушісі М. Маратов 
құттықтап, демеушілеріміздің дайындаған 
сыйлықтарын тарту етті. Бала десе жүрегі 
елжіреп демеушілік көрсеткен, қашанда 

көмек қолын созып жүрген біздің тұрақты 
демеушілерімізге  В. Н. Провотороваға, 
С. Б. Тоқановаға, Г. Ж. Ағажаеваға, А. 
В. Дүсіповаға, С. Ш. Айдабулинге, А. Ж. 
Нұрпейісоваға, С. Н. Тұрашеваға, Г. К. 
Нарестинаға, сондай-ақ, осы мерекемізге 
көмек көрсеткен медбірлестіктің ұжымына, 

А. Е. Нұрқасыновқа, Б. Китакбаеваға, З. Әй-
гербаеваға, В.Рыжковаға, Б. Самарқановаға, 
Б. Жүнісоваға, Н.Базароваға, Н.Ожароваға, 
С. Буробаеваға, Г.Шағиеваға, Б.Мамыр-
бековаға  алғысымыз шексіз. 

Балалар сыйлықтарын алып, қуанып, 
ризашылықтарын білдірген соң, мерекелік 
дастархан басына жайғасты. Концерттік 
нөмірлерді тамашалап, алаңда билеп, көңіл 
көтерген қызмет алушыларымыздың осы 
күннен алған әсерлері ерекше болды. 

Сәуле Тоқпаева,
мүмкіндігі шектеулі балаларға 

арналған жартылай стационар әдіскері.

2016 жылдың 6 шілдесі күні  
сағат 10-00-де Үлкен Нарын 

ауылының орталық алаңында  
өтетін  Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай   
Астана Күні мерекесіне арналған сал-

танатты мәдени шараның
БАҒДАРЛАМАСЫ:

- Сағат 10-00-да салтанатты жиын, «Нұр Отан» 
қатарына қабылдау салтанаты.

- Сағат 10-20-да «Ұлы дала азаматтары» 
тақырыбына Қазақстанда жасалған автокөліктер 
шеруі; 

- Сағат 10-30-да «Айналайын Астанам, асқақ 
әнім» атты қазақ елінің астанасы жайлы жазылған 
әндер байқауы;

- Сағат 10-40-та «Астанаға  сәлем!» - аудандық 
байқау жеңімпаздары -  Катонқарағай ауылының 
«Жайдарман» жастар тобының өнері;

- «Менің арманымдағы Астана» - Катонқарағай ау-
даны ауылдық округтеріндегі қолөнер шеберлерінің 
көрмесі.  

- «Мен Астанадамын» - фотокөрме.
Фотокөрме дайындау үшін А-4 форматтағы 

фотосуреттеріңізді      3-ші  шілдеге дейін 
шығармашылық үйіне жіберулеріңізді өтінеміз.

- Көше билерінен  фестиваль.   
Фестивальға қатысу сұранысы, музыкалық 

сүйемелдеулер    4-ші шілдеге дейін аудандық 
мәдениет үйінде қабылданады.   Тел.: 2-91-62

- Спорттық жарыстар.
- Мерекелік жәрмеңке, сауда-саттық қатары
- Ауданының барлық мәдениет ошақтарында 

мерекелік концерттер мен кешкі би кештері.
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Назар аударыңыз!
Төрт мемлекеттік кәсіпорын – шаруашылық жүргізу құқығындағы 

«Тұрғындарға қызмет көрсету орталығы РМК, «Жер кадастрлік 
ғылыми-өндірістік орталық» РМК, «Жылжымайтын мүлік бойын-
ша орталық» РМК, «Зейнетақы және жәрдемақы төлеу бойынша 
мемлекеттік орталық» РМКК Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 
жылдың 29 қаңтарындағы  №39 Қаулысына сәйкес «Азаматтар үшін 
Үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғам болып қайта құрылуына байланысты, қазіргі уақытта көрсетілетін 
мемлекеттік  қызмет сапасын жақсарту үшін, «ЗТМО» және «ТҚКО» 
(ЦОН) Мемлекеттік корпорациясының (мамандарын) қызметкерлерін 
біріктіру шаралары жүргізілуде.

2016 жылдың 1 шілдесінен бастап жоғарыда аталған бөлімдерде 
мемлекеттік қызметтер көрсету және  қызмет алушыға оның 
нәтижесін беру «бір терезе» қағидасы бойынша, тек тұрғындарға 
қызмет көрсету орталығы ғимаратында дүйсенбіден бастап 
сенбі күнін қоса алғанда сағат 9.00-20.00 аралығында, үзіліссіз, 
демалыс және мереке күндерінен басқа күндердің барлығында, 
Қазақстан Республикасы Еңбек Заңдылығына сәйкес  жүзеге 
асырылады.

Тұрғындарға қызмет көрсету орталығының мекен-жайы: 
Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан к-сі, 96 үй.

ЗТМО хабарлайды

Жергілікті қоғамдастық комиссия мүшелерін 
қоғамдастық жиынға шақыру туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001жылғы 
23 қаңтардағы Заңының 37- бабының 3- тармағы, 39-3-бабының 8- 
тармағы негізінде:

1. 2016 жылғы 04 шілдеде Белқарағай ауылдық округі әкімшілігі 
ғимаратында өтетін қоғамдастық жиналысына қоғамдастық 
комиссиясының мүшелері шақырылсын.  

2.  Осы өкімнің орындалуын бақылауды өз құзіретіме қалдырамын.
 Д. Қалибеков,

Белқарағай ауылдық округінің әкімі.                                                  

2016 жылғы 20 маусымдағы  №21 өкім

Кімде кім өзін сүйсе, туысқандарын  сүйсе, әсіресе 
адам баласын бауырым    деп білсе, сол адамды ізгі 
атаймыз.

М.Жұмабаев.

Уақыт дегеніңіз сынаптай сырғып өте шығады 
екен. Кеше ғана Әбдікерім атындағы Шыңғыстай 
орта мектебінен түлеп ұшқан  1969 жылы туылған  
түлектердің мектеп бітіргендеріне биыл 30 жыл  тол-
ды. Ізгілікті іс игілікке жеткізеді деген ұстаныммен 
тәрбиеленген түлектер ауылдағы ата – бабаларының 
зиратының қоршауын өз қаражаттарымен жаңалап, 
кеңіту жұмыстарын жүргізді. Туған жеріне, алтын ұя 
мектебіне деген өздерінің махаббаттарын ізгілікті 
істерімен дәлелдеп, ауыл адамдарының алғысы мен 
ризашылығына бөленді. Аз қамтылған отбасыларын-
да тәрбиеленіп жатқан оқушыларды да назардан тыс 
қалдырмай, биылғы оқу жылына мектеп формасын алу 
үшін он бес мың теңге  көлемінде демеушілік жасады. 
«Адамның су мен жер туралы ойлағаны – өзі туралы 
ойлағаны», - деп ұлы жазушы Ш.Айтматов айтқандай, 
Әбдікерім атындағы Шыңғыстай орта мектебінің 1969 
жылы туылған  түлектерінің бұл игілік ісі жас ұрпаққа 
үлгі болары сөзсіз. Ұлы бастамаға ұйтқы бола білген 
барлық түлектерге және жөндеу жұмыстарына көмек 
қолын созып, қолғабыс жасаған ауыл тұрғындары Ри-
шат Смаиловқа, Мұрат Айтмолдинге, Бақытбек Қабинге 
айтар алғысымыз шексіз.  Туған жерінің, ауылының 
көркеюіне өз үлестерін қосқан барлық түлектердің 
мерейі үстем болып, осындай игі істер көбейе берсін 
дегім келеді.

Туған жерге тағзым

Ізгілікке бастар жол

Шығыс Қазақстан облыстық сотының 
қылмыстық істер жөніндегі сот алқасымен 
Катонқарағай ауданының тұрғыны 
Жақановқа (сотталғанның, жәбірленушінің, 
куәнің аты-жөндері белгілі себептермен 
өзгертіліп отыр) қатысты қылмыстық іс 
апелляциялық тәртіппен қаралды.

Сот отырысында анықталғандай 
Катонқарағай ауданының тұрғыны Жақанов 
өзінің үйінен ұрлық жасады деп күдіктеніп, осы 
ауылдың тұрғыны Бейсеннің үйіне келіп, осы 
үйде болған Смаков пен Бейсенге  ұрлаған 
заттарды қайтарып беруді талап еткен. Сма-
ков ешқандай ұрлық жасамағанын айтқанына 
қарамастан, Жақанов жұдырығымен 
Смаковтың бетіне бірнеше рет соққы берген. 
Смаков осы соққылардан еденде жиналып 
тұрған ағаш тақтайлардың бұрышына құлаған. 
Оларды арашаламақ болған Бейсенді де Жа-
канов ұрып жіберіп, диванға құлатқан. Смаков 
далаға шығып кеткен кезде Жаканов далада 
Смаковты тағы да жұдырығымен басынан 
ұрып құлатып, жерде жатқан Смаковтың ба-
сына, денесінің басқа жерлеріне аяқ- 
қолдарымен соққылар жасаған. Алған ауыр 
дене жарақаттарының салдарынан Смаков 
сол жерде есінен танып қалып, кейін аудандық 
ауруханада қайтыс болған.

Сот отырысында Жақанов өзінің 
жәбірленушіге ауыр дене жарақатын келтіру 
ойы болмағанын, түнгі  уақытта өз үйінің ау-
ласында ұйықтап жатқанда, есік алдынан 
Смаковтың  қолына бір нәрсе алып кетіп 
бара жатқанын көргенін,  Смаковтың  жа-
нында Бейсен де  болғанын, өзі ол екеуінің 
артынан айқайлағанда, олар тоқтамай кетіп 

қалғандарын, олардың артынан  ұрлап алған 
заттарды тығып тастамай тұрғанда, қайтарып 
алайын деген оймен барғанын, олардан алған 
нәрсесін қайтарып беруді сұрағанда, ортала-
рында жанжал болып, өзі қолымен бірнеше 
рет Смаковты ұрып жібергенін, Смаков жи-
налып тұрған тақтайлардың қырына құлап, 
сыртқа шығып кеткенін, далада тағы да Сма-
ковты бетінен ұрып құлатқанын көрсеткен.

Сот отырысында жауап алған сот-
медициналық сарапшылар комиссиялық 
сараптама қорытындысын толық қолдап, 
жәбірленуші Смаковтың басынан табылған 
жарақаттар кезекпен, қатты тұйық заттардың 
әсерінен болған соққылардың орны болып 
табылатынын, ол соққылар саны бестен кем 
болмағанын, ол жарақаттар жұдырықпен, 
аяғына киілген аяқ киімнің әсерінен алған 
екпінімен қатты доғал, шектелген заттарға 
құлауынан  пайда болуы да мүмкін екенін, сол 
себепті оларға жеке-жеке квалификациялық 
баға беруге жатпайтынын. Осы соққылардың 
әр қайсысы да мидың қатты қабығына қан 
құйылуына себеп болып, жәбірленушінің 
өліміне әкеп соққанын көрсетті.

Сот алқасы істің мән-жайын, сот-
медициналық сараптаманың қорытындысын 
және басқа да дәлелдерді жан-жақты тексере 
келе, Жақановты ҚК-нің 106-бабы 3-бөлігімен 
кінәлі деп танып, оған осы бапта көзделен бас 
бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

М. Құрманов, 
Шығыс Қазақстан облыстық 

сотының судьясы. 

Жазушы-педагог Ж. Аймауытов:  «Баланы 
тәрбиелеу үшін әрбір тәрбиешінің өзі тәрбиелі бо-
луы керек. Себебі, бала айтып ұқтырғаннан гөрі, 
көргеніне көп еліктегіш келеді. Солай болған соң, 
балаға  жақсы мінез болсын, іспен көрсету керек»  
деген болатын. Ендеше, ұлт ұрпағының болмыс-
бітімін қалыптастыру,  дүниетанымын жетілдіру 
мәселесі  бала шыр етіп дүниеге келген күннен  
бастау алады.  Бала тәуліктің бір бөлігінде, яғни 
6 сағат мектепте болса, 18 сағат өз отбасында 
тәрбие алады. Қоғамдағы отбасының мақсаты 
-  баланы дамытып қана қоймай, оны өмірге дай-
ындап, рухани жағынан жеткізіп, тұлға ретінде 
қалыптастыру. Отбасында баланың жан-жақты 
қалыптасуына ата-ана мен отбасы мүшелерінің 
қарым-қатынасында  махаббат, сүйіспеншілік, 
адамгершілік, қайырымдылық, әділдік, түсінушілік, 
ұйымшылдық, мәдениеттік қасиеттері және т.б. 
кісілік келбетін сақтайтын тұлға тәрбиелеуге ке-
рек екендігі бәрімізге аян. Осындай қасиетке ие 
әрбір  бала құқық бұзушылық  іс – әрекетіне бар-
мауы  шындық. Тәрбиенің тал бесігі – отбасы. Осы 
тақырып аясында  Әбдікерім атындағы Шыңғыстай 
орта мектебінде жасөспірімдер арасындағы құқық 
бұзушылықтың алдын алу мақсатында құрылған 
мобильді топ мүшелері  ата-аналардың құқықтық 
сауаттылық деңгейлерін арттыруға ықпал ету, 
балаға тәрбие берудегі жауапкершіліктерінің 
қалыптасуына көмектесу  мақсатында  ағарту 
сабағын өткізді. Сабаққа қатысқан ата – аналар бала 
тәрбиесі, құқық бұзушылықтың алдын алу туралы 

сауалнамаларға жауап беріп,  ата – ана мен бала 
арасындағы қарым – қатынас туралы бейнеролик 
талдады.  Жағдаяттар шешіліп, өмірден мысалдар 
келтірілді. Әрбір ата – ана өзінің тәрбие стилін са-
раптап, нәтижесімен бөлісті. «Әке», «Ана», «Бала»  
атты топтарға бөлінген ата – аналар рөльдік ойын-
дар ойнап, сұрақтарға жауап берді.  Ә.Смаилованың, 
Ш.Смаилованың,  А.Охинаның, Б.Ажуметованың, 
А.Маңдайбаеваның пікірлері көңілге қонымды бо-
лып, көпшілікке ой салды.

Халқымыз «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» дейді. Ата – аналардың  бала әрқашанда  
мейірімділікті, сүйіспеншілікті, жүрек жылуын қажет 
етіп, ата-ананы өмірдің тірегі санайтындықтарына 
көздері жетті.

Ата-ананың тіршілігіндегі көрген қызығы, 
жақсылығының ең бағалысы - ол перзенті. Баланың 
бойында туған үйдің жылуы – оның көкірегінде көп 
жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде болады. От-
басы – бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Ағарту 
сабағына қатысқан ата – аналардың  баланың 
тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының 
тигізетін әсері мол екендіктеріне көздері жетті.  
Жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың 
алдын алу мақсатында жүргізіліп жатқан мобильді 
топ мүшелерінің жұмыстары өз жалғасын таппақ. 
Мектептің өміріне тығыз араласып, баласының 
тағдыры қобалжытатын, болашағына сеніммен 
қарайтын әрбір ата – анаға ризашылығымызды 
білдіріп, алғысымызды айтамыз!

СОТ Залынан

Материалдарды даярлаған А. Сәрсембаева,
Әбдікерім атындағы Шыңғыстай орта мектебінің педагог-психологы.
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Журналистерді құттықтады

  

1.07.2016 жыл

  

спорт

«ҚРАШМ ветеринарлық бақылау және қадағалау комитетінің 
Катонқарағай аудандық аумақтық инспекциясы» ММ ұжымы осы 
мекеменің басшысы Мұстафин Марат Ержанұлына анасы

Бақтыжамалдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады. 

Жамбыл ауылының тұрғыны болған 
ӘНуАрБЕКовА рӘзИпАНы еске аламыз. Өмірі 
ұлы мен қыздарына үлгі болған, кең пейілді, 
кіршіксіз таза көңілмен ағайын-туғанға қамқор 
болған, қарапайым еңбегімен әріптестеріне, 
ауылдастарына сыйлы бола біліп, артынан 
мәңгілікке өшпестей із қалдырған аяулы анамыз-
ды сағынышпен еске аламыз.  «Анашымыздың 
рухы ұрпағын қолдай жүрсін» деп бақилық 
болғанына 20 жыл толуына байланысты еске 
алып, төмендегі жүректен шыққан жыр жолдарын 
арнаймыз. Қанша жыл өтсе де анамыз мәңгілікке 
біздің жүрегімізде.
Асыл анам! Есіл анам! Жан анам!
Жаным жылап, сағынышпен еске алам.
Өміріңнің өшпейтұғын ізіндей,
Қалды артыңда мәпелеген үш балаң.
Ерте үзілдің, ерте кеттің өмірден,
Біздер жүрміз мейіріміңе шөлдеген.

20 жылда біздер дағы есейдік,
Немерең бар, ана, сені көрмеген.
Ұстаз болдың, білім берген саналы,
Ел-жұртыңа, ағайынға бағалы.
Нұрлы бейнең, жан анашым, мәңгіге,
Үш балаңның жүрегінде қалады.
Ұмытпаймыз, еске аламыз сағынып,
Көзден емес жүректен жас ағылып.
Жаның тыныш болсын, ғазиз анамыз,
Дұғамызды тәңірім алсын қабыл ғып.

Еске алушылар: жұбайы, балалары, 
немерелері.

Қайтыс болғанына  20 жыл толуына бай-
ланысты 8 шілдеде, сағат 12.00-де Жамбыл 
ауылында анамыздың рухына арналып ас 
беріледі. Асқа барлық туған-туысқандарды, 
ауылдастарымызды, құда-жегжат, 
анамыздың көзін көрген замандастарын, 
әріптестерін шақырамыз. 

Үлкен Нарын ауылының орталығында 2 бөлмелі пәтер сатылады. 
Екінші қабатта, жөндеуден өткізілген, күн түсетін жақта.

Тел. 87777094396.

Тез арада, орталықта 1 қабаттағы, жаңа үйдегі 2 бөлмелі пәтер са-
тылады. Жер телімі бар. Бағасы келісім бойынша. Тел. 87779880650.

Катонқарағай ауылының Амангелді көшесінің бойында орналасқан 
№22/3 қосымша құрылыстары, су құдығы бар, мал ұстауға қолайлы 
жерде тұрған 4 бөлмелі үй сатылады. Бағасы келісім бойынша.

Тел. 2-12-16; 87757788527.

  

  Аяулы анамыз БАйғАзИНА МАрЖАН 
МАЛғАЖДАрҚызыН сағынышпен еске аламыз.

Анажан шаңыраққа болдың пана,
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда,
Сағындық, ана, сізді баршамыз да.
Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы,
Сағынышпен ағайын еске алады.

Еске алушылар: қыздары - Әсем, Ақгүл, күйеу 
балалары - Нұрлан, Алмат және немерелері. 

Анамыздың жылдық асы 3 шілде күні, сағат 
12.00-де  Катонқарағай ауылы, орталық мешітте беріледі. 

Топқайың ауылының тұрғындары болған Ұлы отан соғысының 
ардагері, соғыстан соң ұзақ жыл ұстаздық еткен Молдағазы 
Кәсенұлы мен орымхан Бисатқызын сағынышпен еске аламыз.

Күнді айға жалғап, жылдар жылымына еніп жоғалған қайран уақыт-
ай десеңші! Асқар таудай ардақты әкеміз Молдағазы Кәсенұлы 
мен аяулы анамыз Орымхан Бисатқызының өмірден озып, пәниден 
бақилық мәңгілікке аттанғанына да талай жылдар өте шығыпты. Ендігі 
біздің қолдан келері оларды сағынышпен еске алып, жүрегімізде 
сақтау ғана.

2 шілде күні Катонқарағай ауылындағы қатымханада, сағ. 
12.00-де әкеміз Молдағазы Кәсенұлы мен анамыз Орымхан 
Бисатқызына және олардың өмірден ерте өткен балаларына 
арнап құран бағышталып, ас беріледі. Соған әке-шешеміздің 
көзін көрген ауылдастарымызды, туған-туыстарды, құда-
жегжат, барлық дос-жарандарды шақырамыз.

Еске алып, асқа шақырушылар: балалары.

Үлкен Нарын ауылы,  Горная к-сі, 4 мекен-жайындағы үй сатыла-
ды. Шаруашылық құрылыстары, моншасы, араханасы, бау-бақшалық 
жері бар. Бағасы 3,5 млн. теңге. Тел. 87785766107; 87773183582. 

Жамбыл аулының тұрғыны 
болған ардақты әкеміз ҚАСЕН 
ыБырАйыМҰЛыНың қайтыс 
болғанына 30 жыл, аяулы анамыз 
МАТАй БорАНБАйҚызыНың 
қайтыс болғанына 37 жыл толу-
ына орай сағынышпен еске ала-
мыз. 

Әкем менің! 
Айбынды едің, асқар ең,
Бауырына алды сені басқа әлем.
Ұлдарыңды желбіретіп жалаудай,
Қыздарыңа құшағыңды ашқан ең.
Жаның — көкте, мекен етті аспанды,
Сені іздеген көңілдерден жас тамды.
Сағыныш пен өкініші астасқан,
Әке, сенсіз күндеріміз  басталды! 
Анажан шаңыраққа болдың пана.
Жамандық қылмаушы едің ешбір 
                                               жанға.
Амал не, жоқсыз бүгін ортамызда.

Сағындық, ана, сізді баршамыз да.
Жан-ана, ұл-қызыңның тірегі едің,
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Болмасаң да бүгін біздің 
                                     жанымызда,
Айтқан сөзің, ақылың жадымызда.
Есейіп біраз жасқа келсек дағы,
Сағынышпен  көзіме жас аламыз.  
Еркелетіп өсірген ата-анамызды, 
Жылы жүзін әрқашан еске аламыз!

 Еске алушылар: балалары. 

6 шілдеде сағат 11.00-де  Жамбыл ау-
лында ата-анамыздың рухына арна-
лып құран  бағышталып,   ас беріледі. 
Асқа барлық ағайын-туыстарды, құда-
жекжаттарымызды, ауылдастарымызды, 
достарымызды шақырамыз.  

Астан кейін ат жарысы, спорттық ойын-
дар өтеді. 

Абырайымовтар әулеті.

Үлкен Нарын ауылында 2 бөлмелі пәтер сатылады. 
Мекен-жайы: Абылайхан к-сі, 75 үй, 17 пәтер. Тел. 87477464834; 

2-10-77. 

Шыңғыстай ауылының тумасы, 
тұрғыны болған ҚАйСЕНов МАНАрБЕК 
АрТыҚБАйҰЛыН сағынышпен еске ала-
мыз.

Әкетайым, асылым асқарым-ай,
Өте шықты бұл өмір қас қағымдай.   
Ұлдарыңның қызығын көрер шақта,
Жер қойнына сұм ажал тастадың-ай.
Күндер өтті сен жоқсың арамызда,
Сен едің ғой қамқоршы панамыз да,
Аңқылдаған ақкөңіл жайдарым-ай,
Сағынумен сені еске аламыз да.
Көре алмай күлімдеген жүзіңді,
Мөлдір жастар кірпігімнен үзілді,
Жан әкешім бір өзіңнен айырылып,
Жоғалттым-ау, сол бір келер жазымды.
Соңғы күні бауырыңа баспадың,
Зар еңіретіп жанұяңды тастадың.

Жарып шығып жанарыма жас толар,
Әкелерін көргенімде басқаның.
Кім біледі, қанша уақыт жабығамыз,
Кім біледі, өз-өзімнен жалығамыз.
Өмір солай өтеді екен, қайтейік,
Жан Әкешім мәңгі өзіңді сағынамыз...

Қайсенов Манарбек Артықбайұлының 
дүниеден озғанына 40 күн толуына орай, 
2016 жылғы 9 шілдеде Шыңғыстай ау-
ылында марқұмның рухына арналып 
құран бағышталып, ас беріледі. Асқа 
ауылдастарымызды, туыстарды, 
құда-жекжаттарды, сыныптастарын, 
әріптестерін, жолдастарын  шақырамыз.

Еске алушылар: зайыбы, балалары.
 

А ғ ы м д а ғ ы 
жылдың 14-19 ма-
усым аралығында 
Өскемен қаласында 
мектеп және кол-
ледж оқушылары 
арасында VIII 
облыстық спарта-
киада аясында во-
лейбол жарысы 
өтті.

Аталмыш жарысқа 
а у д а н ы м ы з д ы ң  
қыздар құрама ко-
мандасы қатысып, 
тартысты ойындар 
нәтижесінде  үшінші 
жүлделі орынды 
иеленіп, олжалы оралды. Команда капитаны Асылай Асылханова, 
құрамында: Айжан Тұрашева, Айжан Советова, Камила Манажано-
ва, Гүлнара Дүсіпова, Гүлхат Мұнарбекова, Шырайлым Қайырбекова, 
Виктория Абакумова, Әмина Айтмукашева.  Спортшы қыздарымыздың 
жаттықтырушылары Жандос Қанафин, Фархат Емельбаев, Еділ 
Сәрсембаев. 

Сонымен қатар, волейболшы қыздарымыз 20-25 маусым аралығында 
облыс орталығында өткен жағажай волейбол ойындарына қатысып, 
екінші орынды еншіледі.

Жеңімпаз командамыз ШҚО білім басқармасы облыстық қосымша 
білім беру және дене шынықтыру орталығының грамоталарымен және 
кубогімен марапатталды. 

Өз тілшіміз.

28 маусым күні жергілікті билік аудандық 
«Арай» - «Луч» газетінің редакциясында 
БАҚ қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен 
құттықтады.

Аудандық газет журналистері мен баспасөз 
және телестудия қызметкерлерін аудан әкімі 
Ахметқали Нұрғожин, аудандық мәслихат 
хатшысы Дүйсен Бралинов және аудан әкімі 
аппаратының басшысы Ренат Құрмамбаев 
құттықтады.

-Қоғамдық пікірді 
қ а л ы п т а с т ы р у д а 
бұқаралық ақпарат 
құралдары аса зор 
роль атқарады,- деді 
аудан әкімі. – Сіздер 
газет арқылы ау-
дан өмірінің шынайы 
жетістіктерін жарыққа 
шығарып, мемлекет 
басшысының саясаты-
на ақпараттық  қолдау 
көрсетесіздер, ал 
мақалалар мен теле-
сюжеттер біздерге ру-
хани күш береді.

Аудан әкімі аудандық 
газеттің меншікті 
тілшісі, ауданның 
Құрметті азаматы 

Жәнібек Қызыров пен оператор-дизайнер 
Жайдары Нұрғазинаға Құрмет грамоталарын, 
ал, тілші Жанар Қасымхановаға Қазақстанның 
журналистер Одағының грамотасын табыс 
етті.

Шамиль Багаутдинов.
Сурет Бақытжан Базархановтікі.

Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні

  2005 оқу жылында «Оралхан Бөкей атындағы  орта мектебі» ММ бітіргендігі 
туралы Манияров Жанарбек Құдайбергенұлының атына берілген сериясы 
ОБ №1295049 кәмелеттік аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын. 


