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Құттықтаймыз!
Құрметті зейнеткерлер, соғыс және еңбек 

ардагерлері!
Сіздерді шын жүректен аға ұрпақ мерекесі - Қарттар күнімен 

құттықтаймыз! 1 қазан - ата-аналарымыздың даналығына бас иетін 
халық мерекесі болып саналады. Сіздер тек қана осы мереке күндері емес, 
әрқашан құрмет тұтуға лайықты жандарсыздар! Үлкендерге деген 
құрмет пен олар жөніндегі қамқорлық мемлекетіміздің, Елбасымыздың 
әлеуметтік саясатының басым бағыты болып табылады. Әлеуметтік 
маңызы бар бір де бір іс шара сіздерсіз өткізілмейді, себебі сіздерді   
Отанымыздың болашағы, балаларыңыз бен немерелеріңіздің келешегі 
әрқашан толғандырып отырады, сондықтан бізге сіздердің өмірлік 
мол тәжірибелеріңіз, салиқалы кеңестеріңіз ауадай қажет. Сұрапыл 
соғыстағы ерліктеріңіз бен бейбіт өмірдегі еңбектеріңіз үшін шексіз 
алғысымызды білдіреміз. 

Құрметті ақсақалдар, ұрпақтарыңыздың жарқын болашағы үшін 
жандарыңызды пида еткендеріңіз үшін, ғасырлар бойы асыл мұрадай 
жинаған баға жетпес  тәжірибелеріңіз үшін, туған шаңырақтың жылуы 
мен бақыты үшін алдарыңызда шексіз борыштармыз. 

Өздеріңіз сияқты нұрлы да, жарқын мереке күні сіздерге ұзақ жылдарға 
зор денсаулық,  отбасыларыңызға құт-береке, бірлік тілейміз!

Жақындарыңыз бен туысқандарыңыз, немерелеріңіз бен балаларыңыз 
өмірлеріңізді шаттық пен қуанышқа бөлеп, өздерінің табыстарымен 
қуанта берсін! 

Құрметті әділет органдарының қызметкерлері!
Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз – Қазақстан Республикасының Әділет органдары 

қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтаймыз!
Қазақстанның әділет қызметінің қалыптасуы мен даму тарихы 90 жылдан асады.
Қазіргі уақытта, елімізде халықаралық стандарттардың талаптарына сай заңды 

негіз қаланып, әділет органдарының құзыры кеңейтілді, жаңа міндеттер қойылды, ашық 
рәсімдер негізінде әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби корпусы қалыптасты.

Бұл кезеңде әділет  органдарының  негізгі  даму   мақсаттары:   халықтың   құқықтық 
институттары мен құқықтық көмекке деген қажеттіліктерін қамтамасыз ету және 
заңгерлердің жаңа толқынын қалыптастыру болып табылады.

Құқықтық жүйенің жетілдірілуі халыққа көрсетілетін нотариалдық және басқа 
құқықтық қызметтердің заман талабына сай деңгейде жүзеге асырылуын қамтамасыз 
етуге бағытталған.

Бүгінгі таңда әділет органдарының алдына қойылған мақсаттар: заңдылықты 
қамтамасыз ету және сот төрелігінің әсерлілігін әрі қарай арттыру, заң шығармашылығы, 
құқықтық ағарту мен адам құқығын қорғау.

Әділет органдары бұдан былайғы уақытта да құқықтық мемлекет құрылысына күш-
жігерін салатынына және алдымыздағы мақсаттарды абыроймен орындайтынына 
сеніміміз зор, әділет қызметкерлері өз борышын атқарудағы биік біліктілігі, азаматтық 
жауапкершілігі мен ұстанымы азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау 
және қоғам тұрақтылығының сақталуын қамтамасыз етеді.

Сіздерге зор денсаулық, отбасына құт-береке, әділет жолындағы қызметтеріңізге та-
быс тілейміз!

Қалиқан Байғонұсов, аудан әкімі. 
Дүйсен Бралинов, аудандық мәслихат хатшысы. 

Барлық қасиеттер адам бойына атаның 
қанымен, ананың сүтімен дариды. Күлән 
Балтабаеваны көрген кезде осыдан 
бірнеше жыл бұрын қайтыс болып кет-
кен әкесі Қабыл ақсақалды есіме ала-
мын. Ол атам қазақ айтқандайын өрі мен 
қыры бірдей адам еді. Маңайын ұйытып 
жіберетін «жағы жоқ шешендігімен», 
тапқырлығымен, қайраттылығымен, 
аңқылдаған ақжарқын  мінезімен, 
зеректілігімен өз қатарластарынан бір 
бас жоғары тұратын. Онша көп оқуы 
болмаса да, зеректігінің, шаруа жайына 
жетіктігінің арқасында шаруашылықтағы 
кейбір науқандық жұмыстарда басшылық 
та ететін. Ол кісіге қатысты мына бір 
жағдай әлі күнге көз алдыма келеді. 
Жаңылмасам, сексенінші жылдардың 
іші болуы керек. Көктемнің алғашқы айы, 
наурыздың орталаған шағы. «Алтай» 
кеңшарының бірінші бөлімшесінде де 
алда келе жатқан қой төлдету, көктемгі 
егіс жұмыстарына дайындық жұмыстары 
қызу жүріп жатқан. Түс ауа қызмет ба-
бымен кеңшардың бірінші бөлімшесіне 
барғанмын. Бірнеше адам қойманың 
маңын қатқан мұздан тазартып жүр 
екен. Іштерінде соғысқа қатысқан Қабыл 
Балтабаев, Қали Биболов та бар. Бір 
уақытта «тоқта!»- деп біреу жанұшыра 
айғай салды. Жалт қарасам, шынжыр 
табанды трактордың астында Қабыл 
ақсақал жатыр. Енді сәл трактор алға  
жүрсе бел ортадан таптап өтуге шақ 
қалған. Трактор кейін  шегіндірілгенде 
ет қызумен, әрі қатты шошынғаннан 
болар, Қабыл ақсақал орнынан атып 
тұрды. Біреулер тракторшыны  каби-
надан жұлып алып, төмпештеп жа-
тыр. Ойылған мұзды трактордың күрегі 
жететін жерге қарай сыйырып, күреп 
жүрген Қабыл Балтабаевтың аяғы 
тайып құлап қалғанда, трактор үстіне 
келіп қалған екен. Құдай сақтағанда, 
оның құлаған жері ойпаңдау  болып 
трактордың шынжыр  табаны денеге 
онша батпапты. Бір аяғын баса алмай 
қалған Қабекеңді  машинаға  отырғызып 
алып, бірден ауруханаға тартпақ едім, 
ол: «Алдымен үйге апар, киімдерімді 
ауыстырып алайын»,-деді. Жарақаты 
жанына қатты батса да, жолай бір 
қыңқ еткен жоқ. Қайта өзі керісінше 
соғыста көрген қиыншылықтарын, сан 
рет өлімнен де аман қалғанын айтып, 

біздің көңілімізді аулаумен болды. Бірер 
күннен кейін білсем, оны санитарлық 
авияциямен облыс орталығына алып 
кетіпті. Құдай сақтағанда, сүйегіне он-
дай үлкен зақым келмепті. Тек шынжыр 
табанның тісі қалың етті жарақаттап, 
ортан жіліктің басын жамбас сүйектен 
ажыратып, сіңірін созып жіберген. Осын-
шама жарақат алып тұрып, қыңқ етіп 
дауыс шығармаған Қабылмәнәп (Қабыл 
ақсақалдың азан шақырып қойған 
аты) ақсақалдың қайсарлығына таң 
қалғанмын.  Бұдан кейін ол таяқ ұстап, 
мүгедек болып қалды. Әйтсе де, оған 
мойыған емес. Өле-өлгенше кеудесін де 
тік ұстады, көптің алдында жүрді.           

Әкесінің осындай қайсар  мінезі қызы 
Күлән Балтабаеваға да дарыпты. Сөз 
берсе орындайды, айтса бетің -жүзің де-
мей кесіп айтады. Ісіне де мықты. Әзіл-
қалжыңға да  қаражаяу емес. Анда-сан-
да, бір жиындарда кездесіп қалғанымда:

-Таудай болсам да, сенің көзіңе бір 
түспей-ақ қойдым. Құдайдың көзі түзу 
болса, «Арайға» мен туралы жазатын 
біреу табылар. Қырық алты жыл ұстаз 
болып еңбек етсем де, зейнетке кетпей 
мектепті жағалап сені тосып әлі жүрмін,-
деп қалжыңымен іліп, маңайын қыран-
топан күлкіге батыратын. Ал шындығында 
да, ол өзі туралы жазғанды да айтқанды 
да онша жақтырмайды. Оның іскерлігі, 
қызметіне деген адалдығы, Өрел ауылы 
дегенде  жанын беретіндігі жөнінде сырт 

адамдар көп айтады. Әсіресе, Өрел 
ауылдық округінің әкімі Еркін Көбешов 
Күлән Қабдылмәнәпқызын жер-көкке 
сыйғызбай мақтайды.

Шындығында да Өрел орта 
мектебіндегі ардагер ұстаз, әкімшілік 
жанындағы әйелдер кеңесінің төрайымы  
К. Балтабаева қандай да болсын 
мақтауға да, мақтануға да тұратын жан.

Катонқарағай ауылының тұрғындары 
Қабдылмәнәп пен Шынасылдың көп-
балалы отбасында елуінші жылдар-
да дүниеге келген Күлән алдыңғы екі 
ағалары мен апайлары сияқты тез 
есейді. Ол кездегі ел жағдайының өзі 
солай етуге балалардың барлығын 
мәжбүрлейтін. Кеңшарларда, әсіресе 
науқандық жұмыстар кезінде жұмыс 
қолы жетіспеді. Сол себептен де жетінші 
сыныптан кейін балалардың барлығы 
жазғы  каникул кезінде кеңшарға 
жем-шөп дайындауға, көктемде төл 
қабылдауға барып көмектесетін.  Қыс 
айларында шопандарға қи ойысып, 
қораларының төбесін қардан тазарту 
сияқты жұмыстарға да сынып болып ба-
ратын. Бұған қоса,  ата-аналары жұмыста 
болғандықтан, үйдің шаруалары да ере-
сек балалардың мойнына түсетін.

К. Балтабаева мектепте де жақсы 
оқыды, қоғамдық жұмыстарды да 
белсенді атқарды. Оныншы сыныпқа 
жеткенде, болашақта кім болатындығын 
ол белгілеп те қойған. Кіші ағасы 
Әділханның жолын қуып, Өскеменнің 
педагогикалық институтының тарих 
факультетіне еш қиындықсыз түсіп, 
ойдағыдай бітірді. Содан бері табаны 
күректей қырық алты жыл бойы ұстаздық 
етіп, жас ұрпақты білім нәрімен сусында-
тып келеді. Оның «Қазақстан Республи-
касы  халыққа білім беру ісінің үздігі», 
«Аға мұғалім», «Жоғары санатты ұстаз» 
деген атағы, әртүрлі деңгейдегі басшы-
лардан алған  Мақтау грамоталары мен 
Алғыс хаттары бар. Бұл наградалардың 
барлығынан да шәкірттерінің ең алды-
мен адам болып, маман болып, өмірдегі 
өз орындарын дұрыс тапқандарын Күлән 
Балтабаева артық санайды, өзінің төккен 
маңдай терінің өтемін шәкірттерінің 
бүгінгі жетістіктерінен көреді. Оны көріп 
кеудесін қуаныш та кернейді. Бүгін санап 
отырса,  он үш шәкірті өзінің жолын қуып 
тарихшы мамандығын алыпты. Олардың 

арасында ғылыми атақты иеленген-
дер де, басшылық қызметтерде істеп 
жүргендер де бар. Атап айтқанда, бүгінде 
ШҚ гуманитарлық университетінің ка-
федра меңгерушісі болып қызмет 
істейтін тарих ғылымдарының кан-
дидаты Гүлжан Ахметова, Өрел орта 
мектебі директорының орынбасары Ра-
уан Ахметов, Катонқарағайдағы Ленин 
орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі 
Гүлжан Әутешова, Өскеменнен жоғары 
білім алып, біраз жыл жұмыс істеп, 
қазірде Түркияда білімін одан ары 
қарай жетілдіріп жүрген Айнұр Ержеба-
ева, тағы басқалар осы ұлағатты  ұстаз 
К. Балтабаеваның әр жылдардағы 
шәкірттері. Биылғы жылы ғана одан 
дәріс алған екі түлек-Еркежан Кенжебае-
ва мен Мөлдір Қабдуәлиева Астанадағы 
Гумилев атындағы университетке 
грантқа түсті.

Зейнеткерлік жасқа жетсе де, қыз-
меттен қалмаған К. Балтабаева қо-
ғамдық жұмыстағы белсенділігін 
бәсеңдеткен емес. Ол бірнеше жылдан 
бері Өрел ауылдық округіндегі әйелдер 
кеңесін басқарып келеді. Ауыл әкімі Е. 
Көбешовтың қоғамдық ұйымдарға жа-
сап отырған қолдау-көмегінің арқасында 
әйелдер кеңесіне жеке кабинет беріліп, 
жабдықталған. Мұнда Күлән Балтаба-
ева кеңес мүшелері Балқия Аманова, 
Жайнагүл Әбенова,  Айгүл Өтелбаева, 
Нүркө Нұрқасыновалармен бірге ауыл-
дастарынан түскен арыз-шағымдарды 
қарайды, кезекшілік етеді.

Ауылдағы бір де бір мәдени шара К. 
Балтабаеваның қатысуынсыз өтпейді 
десе де болады. Ауылдық клубта «Үлгілі 
келін», «Бала сұлтан», «Үлгілі отба-
сы» сияқты байқаулардың жыл сайын 
өткізіліп тұруына өзі мұрындық болып, 
жарысқа да қазылық етеді.

Күлән Қабдылмәнәпқызы жеке бас 
өмірде де өз бақытын тапқан жан. 
Жолдасы Қабибек-Сәмөк қарапайым, 
еңбекқор, жақсы әке, адал жар. Екеуі 
бірлігі мен берекесі тұнған отбастарынан 
балапандай баптап ұшырған екі ұлы мен 
бір қызының қызықтарына кенеліп, олар-
дан төрт немере сүйіп отыр.

         
  Жәнібек Қызыр.

Сурет автордікі.
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30 қыркүйек - Әділет органдары қызметкерлерінің күні

- Қайрат Жеңісұлы,  бізге әділет 
органдары мемлекеттiң қызметiн 
құқықтық қамтамасыз ететін және 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асы-
ратын орган ретінде мәлім, кейбір 
азаматтар әділет органдары  
әділеттілік төрелікті қамтамасыз 
етеді деп санайды. Оқырмандарға 
әділет органдары  туралы, жал-
пы, әділет органдары  қаңдай 
міндеттерді жүзеге асыратынын 
айтып берсеңіз.

- ҚР Конституциясына сәйкес, 
Қазақстан Республикасы өзін демо-
кратиялық, зайырлы, құқықтық 
және әлеуметтік мемлекет ретінде 
орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы 
- адам және адамның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары.

Біздің елімізде бүгінгі күні  әр азаматтың 
құқықтары мен бостандықтарының 
ауқымды бөлігін қамтамасыз етуі 
әділет органдарымен тығыз байла-
нысты. Қазақстан Республикасының 
«Әділет органдары туралы» Заңы 
негізінде әдiлет органдары өз құзыретi 
шегiнде мемлекеттiң қызметiн құқықтық 
қамтамасыз етудi жүзеге асыратын, 
мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың, 
лауазымды адамдар мен азаматтардың 
жұмысында заңдылық режимiне 
қолдау жасайтын, азаматтардың және 
ұйымдардың құқықтары мен заңды 
мүдделерiн қорғауды қамтамасыз ететiн 
атқарушы билiк органдары болып табы-
лады.

Аудандық әділет басқармасы  заңды 
тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу), филиалдар мен өкілдіктерді 
есептік тіркеу (есептік қайта тіркеу), 
заңды тұлғаларды таратуды тіркеу, 
құрылтай құжаттарына енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулардың 
заңдылығын  тексеру, жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу 
құқықтық  тіркелім жүйесіне  ақпарат 
ұсыну,  құқықтық көмек пен заңдық 
қызмет көрсету, адвокаттардың, но-
тариустардың жұмысын үйлестіру, 
құқықтық ақпараттандыруды қамтама-
сыз ету, авторлық құқық және сабақтас 
құқықтарды насихаттау, сақтау және 
қорғау, зияткерлiк меншiк саласында жеке 
және заңды тұлғаларды тексерудi жүзеге 
асыру,  Қазақстан Республикасының заң 
актiлерiне сәйкес  заңның бұзылуын жою 
туралы ұсыныс енгізу, әкімшілік істерді 
қозғау және қарау міндеттерін жүзеге 

асырады. 
Сонымен қатар, әділет органдары-

мен адвокаттар, нотариат, сот сарап-
тамасы, бағалау қызметі, сот актілерін 
орындаушылар, республикалық құқық-
тық ақпарат орталығы қызметтері  
қамтылады. Жоғарыдағы мекемелер   
азаматтардың  құқығы мен бостандығын 
бірлесе қорғау, біркелкі құқықтық кеңістік 
орнату, азаматтардың заңдық білімдері  
деңгейін көтеру мақсатындағы тұрақты 
кеңесші органы болып табылатын  
Әділет органда-рының үйлестіру Ұйымы 
негізінде әрекет етеді.

- Өткен жылы мемлекеттік бас-
қару жүйесіндегі реформалау бары-
сында әділет органдарында қаңдай 
құрамдық өзгерістер болды? 

   - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 23 қыркүйегіндегі № 1009 
Қаулысымен сот актілерін орындау 
Комитеті  Әділет органдарының аумақтық 
құрылымына қосылып, Комитет  де-
партамент болып қайта құрылды. ҚР 
Президентінің 2014 жылғы 25 тамыздағы 
«Республиканың мемлекеттік басқару 
деңгейлері арасында өкілеттіктердің 
аражігін ажырату жөніндегі шаралар 
туралы» № 898 Жарлығы негізінде 
азаматтық  хал актілерін тіркеу функци-
ясы  жергілікті атқарушы органға берілді.

Әділет органдарымен заңнама 
актілерінде енгізілген соңғы өзгерістер 
мен жаналықтарды халық арасын-
да түсіндіру мен насихаттау жұмысы 
тұрақты түрде жүргізіліп тұрады. 
«Әділет органдары кеңес берді» ак-
циялары, дөңгелек үстелдер мен се-
минарлар, халықпен кездесулер 
ұйымдастырылады, оқырмандарға 
заңнама актілерін түсіндіру, заң-герлерге 
сұрақ қойып заңдық кеңестер алуы 
үшін  жуықта бұқаралық-ақпарат құралы 
бетінде «Сұрақ-жауап» айдарын  ашу 
жоспарлануда.

-Қайрат Жеңісұлы, бүгін  
мемлекеттік органдармен мем-
лекеттік қызмет көрсету сапасын 
жақсарту мәселелері көп айтылуда, 
сіздердің  тараптарыңыздан қаңдай 
іс- шаралар атқарылуда? 

- Бүгінгі күні мемлекеттік  органдардың 
алдына мемлекеттік қызметтерді авто-
маттандыру, оларды мүмкіндігінше ха-
барлау тәртібіне өткізе отырып, барын-
ша қолжетімді ету мәселелері қойылған. 
Әділет органдарымен  Елбасының 
халыққа кезекті Жолдауын, 2050 
-  стратегиялық бағдарламасын орын-
дау, атап айтқанда, электронды Үкімет 
арқылы халыққа мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасын жақсарту және әкімшілік 

кедергілерді жою, заманауи ақпараттық 
технологиялардың мүмкіндігін барынша 
енгізу бойынша жүйелі түрде іс-шаралар 
атқарылуда. 

Біріншіден, әділет министрлігі және 
оның  аумақтық органдарымен жеке 
кәсіпкерлікті мемлекеттік тіркеудің 
(қайта тіркеудің) және таратылуын, 
азаматтардың жылжымайтын мүлікке 
құқықтарын  тіркеудің жеңілдетілген 
тәртібін орнату мәселелері  оңды 
шешілуде. Бүгінгі күні шағын кәсіпкерлік 
субъектісі болып табылатын заңды 
тұлғалар аумақтық әділет органдары-
на мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарын 
тапсырмай-ақ,  «электрондық үкімет» 
веб-порталы арқылы кәсіпкерлік қызметті 
жүзеге асырудың басталғаны туралы ха-
барлама беру арқылы жұмыс жасауға 
болады.

«Электрондық үкімет» порталын-
да заңды тұлға қызметінің тоқтатылуы 
туралы электронды өтінішті  беру 
жүзеге асты. Заңды тұлғаның қызметін 
тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін тіркеу 
органына құрылтайшы (басшы) не сенім 
білдірілген адам «электрондық үкімет» 
веб-порталына қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес сканерленген құжаттарды 
қоса бере отырып, заңды тұлғаның 
филиалдың (өкілдіктің) қызметін тоқтату 
туралы өтінішін ұсынады. 

Халық үшін қолайлы жағдай - шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 
жататын заңды тұлғалар үшін Жарғыны 
мемлекеттік тіркеуге  қоса ұсыну, 
мемлекеттік тіркеу және қызметін 
тоқтатуды тіркеу кезінде тіркеу алымын 
төлеу, шағын кәсіпкерлік субъектілері 
үшін 100 теңге жарғылық капиталын 
талап ету жойылды, жеке кәсіпкерлік 
субъектілеріне жататын заңды тұлғалар 
үшін мөр  талап етілмейді. Шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектілері үшін 
«электронды үкімет» веб-порталында 
тіркеу мерзімі өтінішті берген кезден 
бастап, жұмыс күнінің 1 сағатына дейін 
қысқартылды. «Электрондық үкімет» 
порталы арқылы заңды тұлғаны тіркеу 
мәселелері бойынша тіркеуші органға 
жүгінбей-ақ,  заңды тұлғаларды тіркеу 
мәселелері бойынша тиісті анықтамалар 
алуға болады. 

Екіншіден, қызмет алушылар пор-
талдағы «жеке кабинеттері» арқылы 
жылжымайтын мүлікке тіркелген құ-
қықтар және тоқтатылған құқықтар тура-
лы, жылжымайтын мүліктің техникалық 
сипаттамасы мен жылжымайтын мүліктің 
жоқтығы туралы анықтамалар алуға  
электронды түрде сұраныстар жолдап, 
жауап ала алады. 

Үшіншіден, қазіргі таңда  жылжымай-
тын мүліктерін сататын, сатып алатын  
азаматтар үшін  өте қолайлы жағдай  
жасалды. Азаматтар сатып алу - сату 
шарттарын жасасқан соң, тікелей әділет 
органдарына немесе ХҚКО-на бармай-
ды. Нотариус құқық беретін құжатты,  
мәмілені куәландырғаннан кейін, 
бірыңғай нотариалдық  ақпарат-тық  
жүйе арқылы мемлекеттік тіркеуге өтінім 
жолдайды.Өтінім негізінде әділет орган-
дары бір күн ішінде мемлекеттік тіркеу 
жүргізеді.

Басты мақсат - заманауи  ақпараттық 
технологиялардың мүмкіндігін жұмыс-қа 
барынша енгізу, мемлекеттік қызметті 
оңтайландыру және оны электронды 
форматқа өткізу

-Сөз соңында сізден сұрағым 
келіп отырғаны - өз ұжымыңыздың 
жұмысын қалай бағалайсыз?

 -Біздің ұжымда  өз мамандықтарын  
жақсы меңгерген,  жоғары білікті 
заңгерлер қызмет атқарады десем, 
артық болмас. Әрбіреуінің  атқарып 
жатқан еңбектеріне, түсініктеріне, 
шыдамдылықтарына алғысымды айт-
қым келеді. Заңгерлік мамандықты 
таңдап, жоғары оқу орындарын бітір-
ген түлектер жастар  тәжірибесі арқылы  
жұмыс атқарып, тәжірибе жинақтауда. 
Әділет басқармасында қызмет атқарған 
көп мамандарым есейіп, тәжірибе 
жинақтап, өз армандарын жүзеге асы-
рып, бүгінгі   күні    аудан,   облыс,    рес-
публика көлемінде үлкен лауазымды 
қызметтер атқаруда. Әр маман өз ісінің  
шебері болып, халқына адал қызмет 
атқарулары тиіс деп ойлаймын. 

-Берген сұхбатыңызға көп рах-
мет айта отырып, өзіңізге және 
ұжымыңызға ауыр да жауапты 
қызметте тек жеміс тілеймін және 
кәсіби мерекелеріңіз – Қазақстан 
Республикасының әділет органда-
ры қызметкерлерінің күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!  

-Рахмет, мен аудан халқына, барлық  
оқырмандарға, әділет органдарының 
ардагерлеріне  өз атымнан тек мықты 
денсаулық, бақыт, байлық, бере-
ке тілеймін. Ұрпақтарыңыздың  ыры-
сы ортаймасын, намысы тапталма-
сын. Заңгерлер қауымына ынтымағы 
мен бірлігі жарасқан еліміздің ертеңі 
жолындағы еңбектеріңіз жана берсін 
демекпін.

Сұхбатты жүргізген:
 нұрзада Исабаева. 

қазақстан республикасы Президентінің халыққа кезекті Жолдауында, ұлттық экономикамызды дамытумен қатар, 
әлеуметтік мәселелелерді  - халықтың тұрмысын, әл-ауқатын  жетілдіру басты назарға алынды. мемлекеттің әлеуметтік 
саясатының басты ерекшелігі жеке азаматтардың конституциялық кепілдіктері мен құқықтарын қорғау болып табылады. 
қоғам мен мемлекет дамуының негіздері  көбінде заң саласы қызметкерлері мен заңгерлер қауымдастықтары өкілдерінің  
еңбектеріне байланысты.  заңгерлер заңның ғарпі мен  рухына  қызмет етіп, әділдіктің үстемдік орнауын, конституциялық 
негіздерге қол сұғылмаушылығын  сөзімен де, ісімен де бекітеді.

Бұл мамандық бұрыннан ең құрметті, сонымен қатар ауыр да жауапты деп саналады. қиын жағдайда әр адам білікті 
заңгерге кеңес алуға жүгінеді, сондықтан,  заңның кіршіксіз,  нақты орындалуы, тиісінше мемлекетте тәртіп болуы - 
заңгерлерге көп байланысты. осы саламен біте қайнасқан әділет органдары мемлекеттің  құқықтық саясатын жетілдіруде  
үлкен үлес қосуда. еңбектері ескеріліп,  мемлекет  Басшысы - Ұлт көшбасшысы  нұрсұлтан Әбішұлы назарбаевтың  
Жарлығымен  30-қыркүйек ресми түрде әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби мерекесі деп белгіленді.

Әділет органдарының кәсіби мерекесі қарсаңында катонқарағай ауданының әділет басқармасында болып, басқарма 
басшысы қайрат Жеңісұлы нұрқановпен сұхбат жүргізген едік.  

Басшы болу оңай емес, мемлекеттік қызмет аумақты міндеттерді атқару мен басқарушылық   қабілетті талап етеді. 
Басшы өз қызметінде әр саладан хабардар болуы, мекеме қызметкерлерінен міндеттерін мінсіз атқаруды талап ете білуі 
мен қадағалау орнатуы  тиіс. Басшының  табиғи көрегендігі, ұйымдастырушылық  қабілеті – ұжымның жетістік пен оң 
нәтижеге жетуіне,  мәселелердің  уақтылы шешілуіне, ұжым жұмысының жоғары деңгейде ұйымдастырылуына ықпал 
етері сөзсіз. Бұл тұрғыда  қайрат Жеңісұлы  ұстамдылығымен, әдепті қарым-қатынас орната білуімен, қол астындағы 
қызметкерлеріне сыйластықпен қарауымен, өз көзқарасын дәлелдей білуімен  дараланады. Жас қызметкерлер мен 
заңгерлер оны білікті тәлімгер, әріптестері  - тәжірибелі заңгер ретінде қабылдайды.

Өскемен қаласында тәртіптік 
кеңестің кезекті отырысы өтті.

Кеңес отырысында Шемонай-
ха ауданы әкімі аппаратының 
тәртіптік комиссиясының төрағасы 
Д.Горьковойдың есебі, ҚР мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
ШҚО бойынша Департаментінің 
мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлық профилактикасы 
басқармасы басшысы Қ.Сапарғалиевтің 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауат-
тандыру және жұртшылықпен өзара іс-
қимыл бойынша қабылданып жатқан іс-
шаралар туралы» ақпараты тыңдалды.

Күршім ауданының ішкі істер 
бөлімінің ұсынысы бойынша Теректі 
ауылдық округі әкімінің орынбаса-
ры Е.К.Сайкеновтың тәртіптік ісі 
қаралды. Полиция қызметкерлерінің 
рапортына сәйкес, «Қызыл ту» паром 

өткелінде SUZUKI маркілі автомобилінің 
жүргізушісі паром қызметшісін қағып 
өтіп және балағаттап кеткен. Сонымен 
қатар, оқиға болған жерді тастап, по-
лиция қызметкерлері көлікті тоқтату 
кезінде заңды әрекеттеріне бағынбаған. 
Кейінірек көлік құралы Е.К.Сәйкеновтың 
атында екендігі және оны ұлы жүргізгені 
белгілі болды. Ал түсініктемесінде 
Е.К.Сәйкенов көлікті өзі басқарғандығын 
көрсетіп, жалған ақпарат бере отырып 
істі тергеуге кедергі келтірген, сонымен 
қатар қызметтік міндеттерін орындау 
кезінде полиция қызметкерлеріне қарсы 
дөрекілік көрсеткен. Айтылғандарды 
ескере отырып, Тәртіптік кеңес мүшелері 
Мемлекеттік қызметшілердің ар-
намыс кодексінің тармақтарын өрескел 
бұзғандығы үшін жұмыстан босатуды 
ұсынды.

Екінші мәселе ШҚО сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметінің ұсынысы 

бойынша «Облыстық наркологиялық 
диспансері» шаруашылық жүргізү 
құқығындағы КМК басшысы Х.Ж. 
Смағұловтың тәртіптік ісі қаралды. 
Ұсынысқа сәйкес, ол өзінің қызметтік 
бабын пайдаланып, И. деген азамат-
ты біліктілік санатын көтеру бойынша 
комиссияның оң шешімін алу үшін басқа 
лауазымды тұлғаға пара беруге итерме-
леген. Тәртіптік кеңес денсаулық сақтау 
басқармасының басшылығына Х.Ж. 
Смағұловты тәртіптік жауапқа тартуды 
ұсынды. 

Облыстық прокуратураның ұсынысы 
бойынша мемлекет меншігіне қарасты 
ауылшаруашылық мақсаттары арналған 
жер телімдерін конкурс өткізбей 
беру фактілері бойынша Бородулиха 
ауданының лауазымды тұлғаларына 
қатысты тәртіптік істер қаралды. 
Тәртіптік кеңес аудан әкіміне жер 
телімдерін беру комиссиясының келесі 

мүшелерін тәртіптік жауапкершілікке 
тартуды ұсынды: өзіне жүктелген 
міндеттерді тиесінше орындамағаны 
үшін аудан әкімінің орынбасары 
А.А. Нұрғожинге және сәулет, қала 
құрылысы және құрылыс бөлімінің 
басшысы И.И. Лаукартқа сөгіс жа-
риялау; жер қатынастары бөлімінің 
басшысы З.С. Қожахметоваға «Сы-
байлас жемқорлықпен күрес туралы» 
Заңының 12 бабына сәйкес лауазымы-
нан төмендету, егер төмен тұрған бос 
лауазымдық орын болмаған жағдайда 
«қызметіне толық сәйкес еместігі туралы 
ескерту» жариялау.

қр мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Шқо бойынша 

департаментінің баспасөз қызметі.

Шығыс Қазақстанда әкімнің орынбасарын жұмыстан босатуды ұсынды
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1 қазан - қарттар күні

Кез-келген елдімекенде шешілмеген мәселелер жеткілікті. 
Олардың кейбіреулері жергілікті биліктің көмегімен, кейбіреулері 
ауылдықтардың күш салуымен шешіледі. 

Солоновка ауылында Абай және Әуезов көшелерінің қиылысы 
арқылы  Солоновочка өзені ағады. Көктемгі - күзгі лайсаңда ол арна-
сынан асып, мектепке, балабақшаға, жұмысқа баратын жолды баса-
ды. Ал бұл жерде көпір болған жоқ. Бұл мәселені шешу үшін Әуезов 
көшесінің тұрғындары бірікті, оларға шаруа қожалықтарының бас-
шылары Нұрлыбек Қараталов («Адал» ШҚ), Дархан Қасымханұлы 
(«Сұңқар және К»), Бақтыбала Келебаева («Айнагүл») көмекке 
келіп, қажетті техникаларды бөлді. Ауыл тұрғындары Бақытхан 
Бүркенов, Орал Қазымбаев, Ерік Естаев, Серікбол Естаев, Бауыржан 
Мұрымбаев, Талғат Жылқышинов, Сергей Селютин, Владимир Про-
скуряков және үш Николай - Проскуряков, Петров және Мұсаханов 
іске белсене кірісті. 

Осылайша, ауылдықтардың бірліктерінің арқасында көпір салын-
ды. 

Малонарым ауылында тұрғындар мұсылмандар зиратын қоршау 
үшін әркім шамасына қарай қаржы жинады. Құрылыс материалдарын 
сатып алуға «Жас қанат» ШҚ басшысы А.П. Матасов айтарлықтай 
үлес қосты. 

Раджан Алпыспаев  малонарымдық жастарды игі іске тар-
тып, жұмысты ұйымдастырды, ал құрылысқа Қаныбек Ізғұттынов 
басшылық етті. 

Зиратты қоршау жұмыстары мұсылмандардың Рамазан мейрамы-
мен тұспа-тұс келді, мейрамның соңғы күндерінде ауылдықтар ортақ 
істі қолға алды. 

Дәстүр бойынша қайтыс болғандарға арналып ас берілді.

Өз тілшіміз. 

Азаматтық қоғам

Ауылдықтардың  к үш ім е н

Бұл сөз бекер айтылмаған. Егер, 
әрқайсымыз оны дәстүрлі үлгі деп 
қабылдасақ, бұл – әулеттің тәрбиесі, 
ж а с т а р д ы 
болашаққа дай-
ындау – бүгінгі 
ересек ұрпақтың, 
бүкіл саналы 
қауымның, ата-
ананың мой-
нындағы асыл 
парыз. Олай бол-
са, ана тіліміздің 
тағдырын ше-
шетін болашақ 
қоғамның тұл-
ғасы арамызда 
өсіп келеді.

Сол мақсатқа 
жету үшін 
Аққайнар ауы-
лындағы Чернова орта мектебінде 
қыркүйектің 14-23 аралығында ҚР 
халықтарының тілдері күнін өткізуге 
арналған онкүндік іс-шаралар жоспары 
құрылып, оған сынып жетекшілері және 
оқушылар тартылды. Сынып жетекшілері 
«Тіл – халық жанын танудың кілті» 
тақырыбында сынып сағаттарын өткізді. 
Әрқайсысының сабақтары жоғарғы 

деңгейде өтті. Бірақ, ерекше атап өтуге 
болатын 10 «Б» сыныбында өткен 
«Тілдің мерейі – елдің мерейі» атты сы-
нып сағаты болды. Сынып жетекшісі - 
Мадина Нұрсұлтанова  оқушылармен 
жұмыс істеудегі өзінің тапқырлығы мен 
асқан тәжірибелілігін көрсете білді. Со-
нымен қатар, мектебімізде кітапханашы 
Дәмелі Елубаева «Ана тілім – ардағым» 
тақырыбы аясында кітап көрмесін өткізіп, 
кішкентай оқырмандардың көңілін тапты. 
Тіл мамандары, яғни, қазақ тілі, орыс тілі 
пәндері мұғалімдері Серікхан Серікбаев 
және Айнұр Қанафина  мәнерлеп оқуға 

арнап, 5-10 сынып оқушылары арасында 
«Достықтың терең тамыры» және «Язык – 
живая душа народа» лездемелерін өткізді. 

5-8 сынып оқушылары «Бір шаңырақ 
астында» тақырыбында қабырға газетін 
жасады. Арасынан үздігін табу оңай бол-
мады, сондықтан да, барлығына да жоғары 
баға берілді.

Жас ұрпаққа тілімізді шұбарлатпай, 
ана тілін сақтаудың, бірақ, өзге тілдерге 
де құрмет көрсете білудің мәнін насихат-
тау мақсатында тарих пәнінің мұғалімі 

Дархан Имашбай 
«Тіл – еліміздің 
тірегі» атты дөңгелек 
үстел өткізді. Оған 
10 «А» және «Б» 
сыныптарының оқу-
шылары қатысты. 
Пікірталастың қы-
зықты болғаны сон-
шалық, оқушыларды 
қойып, қатысып 
отырған мұғалімдер 
әңгімеге қалай ара-
ласып кеткендерін де 
байқамай қалды.

23 қыркүйек күні 
онкүндікті қоры-
тындылап, мектеп 
ұстаздары 5-10 сы-
нып оқушыларымен 
бірлесіп, мерекелік 
концерт өткізді. Онда 
қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде мән-мағынасы терең 
өлеңдер оқылып, әндер айтылды. Сонымен 
қатар, оқушылар көңілді көрініс көрсетіп, 
қазақ, америка халықтарының және за-
манауи билерді билеп, көрермендердің 
қошеметіне бөленді.

Осындай шаралар «тамшы тас жара-
ды» дегендей, өскелең ұрпақтың бойын-
да патриоттық сезімді, ұлтжандылықты 
тәрбиелеуге жол ашады.

А. Бұхарбаева,
Чернова орта мектебінің мұғалімі.  

Тіл жалғастығы - өмір 
жалғастығы...

Ұлы Отан соғысы осыдан 70 
жыл бұрын аяқталғанымен оның 
салған жарасы талай жүректе 
әлі де бар. Балғын балалық 
шақтары осынау зұлмат жыл-
дармен тұспа-тұс келген жан-
дар қаншама. Біреуі қару ұстап 
соғысқа аттанса, енді бірі тыл-
да еңбек етті. Міне, ел басы-
на түскен қиын-қыстау шақта 
қара жұмысқа жегілген кешегі 
балалар – бүгінде бір әулеттің 
асыл әжесі, шежірелі қазынасы. 
Солардың бірі - кейіпкеріміз 
Күлбаран  Келебаева.

  Күлбаран апамыз 1935 жылы 
Ново-Поляковка ауылдық округі 
аймағында бұрын болған Чи-
стоводка ауылында қарапайым 
жұмысшы отбасында дүниеге 
келді. Ұлы Отан соғысы 
басталған кезде Күлбаран апа  
алты жаста болатын. Ауылдағы 
барлық ер азаматтар майданға 
аттанған соң, елді мекенде 
қарттар мен әйелдер, бұғанасы 
қата қоймаған балалар қалды.   

Небәрі 8-9 жасында ұжым-
шарда еңбек етіп, қолғаптар, 
жылы байпақтар тоқып, майданға 
жіберіп отырғандардың бірі бол-
ды.

-Таңның атысы, күннің баты-
сы үлкен демей, бала демей 
ұжымшардың қара жұмысына 
белсене атсалысып, ыстығы 
мен суығына бірдей көніп, 
берген тапсырманы уақтында 
орындауға тырысатынбыз,- 
дейді қария. -Соғыстан кейін 
де елдің тұрмысы  ауыр бол-
ды. Жеті сыныпты бітіріп, 
еңбекке ерте араластым. Сол 
кезеңдерде күн көруіміз қиын 
болды. Сүйеу болар азаматта-
рымыз майданнан оралмады. 
Бар ауыртпалық жастар мен 
қарт кісілердің иығына түсті.  
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
демей ме. Жұмысты тыңғылықты 
атқардық. Біздің көрген күнімізді, 
сол қиындықтарымызды енді 
ешкімнің басына бермесін, -деп 
Күлбарам апа көзіне жас алды.

1954 жылы Күлбарам апа 
Бесүй ауылының тұрғыны 
Мұхтар Келебаевпен отау құрып, 
ұзақ жылдар бойы отағасы екеуі  

жергілікті ұжымшарда еңбек 
етіп, төрт қыз, екі ұл тәрбиелеп 
өсірген. Бүгінде ұл-қыздарының 
үбірлі-шүбірлі отбасылары бар. 
Бір өкініштісі, отағасы Мұхтар 
мен ұлдың біреуі өмірден ерте 
озды. 

Күлбарам апа көп жылғы 
сауыншы еңбегі бағаланып, 
бірнеше орден медальдары-
мен марапатталған. 1985 жылы 
мінсіз еңбек етіп, кезекті еңбек 
демалысына шықты.  

Бүгінде қарт апа қызы 
Күлдарай мен күйеу баласы 
Александрдың қолында тұ-
рады. Отбасының ұйытқысы, 
шаңырақтың шаттығы, әу-
леттің ақылшысы болып отыр-
ған әжейді ұрпағы аялап, ала-
қандарына салып бағуда.   

Сексен жасты еңсерген әжеге 
қарап тұрып, бейнетінің зейнетін 
көру деген осы болар деп 
ойладық.

Қарттар – біздің асыл қазы-
намыз. Оларға құрмет көрсету 
– баршамызға ортақ міндет. Қа-
зақстанның гүлденуі үшін олар 
еңбек етіп, аянбай тер төкті. Ата-
әжелерімізді құрметтей білейік. 
Өйткені, ұрпағы ата-анасын 
құрметтеп жатса, ата-ана үшін 
одан асқан бақыт жоқ шығар. 

Жанар Қасымханова.
Сурет автордікі.

ү л к е н  ж ү р е к т і  ұ с т а з ы м  м е н і ң
Әбдікерім атындағы Шыңғыстай орта 

мектебінде Самойлова Нина Алексан-
дровна  атына берілген кабинеттің ашы-
лу салтанаты өтті.  Алматы қаласында 
тұңғыш ашылған қыздар педагогикалық 
институтының 1949 жылғы алғашқы 
түлектерінің бірі - Н.А.Самойлова осы 
мектепте география пәнінен ұзақ жыл-
дар бойы сабақ беріп, білім саласына зор 
еңбегі сіңген ұстаз. Ол қызмет пен отбасын 
қатар ұстап, 10 бала тәрбиелеп жеткізді. 
Кабинеттің ашылу салтанатында казақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі - Қ.Қанапина 
Н.А. Самойлованың өмірбаянымен таны-
стырып өтті. 

"Анаңды меккеге үш рет көтеріп апарсаң 
да, перзенттік борышыңды өтей алмайсың" 
- дегендей, Нина Александровнаның 
ұлы - Мұрат Бимырзаұлы анасының 
құрметіне ашылған кабинетті толықтай 
қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз 
етіп, өзінің ана алдындағы борышын 
өтеу жолындағы және жас ұрпаққа өнеге 

көрсетудегі ізгі бастамаларының бірін 
жүзеге асырды.   

Н.А.Самойловамен бірге өмір кешіп, 
жастық шағын бірге өткізген сырлас-
әріптесі  - Жазира Әміренова өз 
сөзінде жастық шақтарын еске алып, 
жиналғандарды бір тебірентіп тастады.

Ауыл ақсақалдарынан Әкімбаев Нұрлан 
атамыз да жастық шақтағы естеліктерімен 
әңгімесін жалғастырды. Ауылдық 
әкімшіліктен келген Раджан Қайыржанұлы 
өз сөзінде мұндай игі істердің алдағы 
уақытта да жалғаса беруіне тілектестік 
білдірді. Мектеп ұжымының атынан мек-
теп директоры әрі Н.А. Самойлованың 
шәкірті А.Кәсенуәлиева аталмыш игі іске 
мұрындық болған Байыровтар отбасы-
на шағын сыйлығын тапсырып, шексіз 
алғысын білдірді.

 
А.Мәмиева,

Әбдікерім атындағы Шыңғыстай 
орта мектебінің аға тәлімгері. 
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Катонқарағай ау-
даны бойынша 
«Шығыс Ақпарат» 
ЖШС-нің бөлімі 
«Арай» - «Луч» газеті

 Бас редактор
Жомарт Жақыпов

Имандылық

Мерекелік веложарыс

Үлкеннарындықтар Құрбан айтты тойлады

Газет Қазақстан Республикасы Инвестициялар және Даму министрлігі байланыс, ақпараттандыру 
және ақпарат комитетінде тіркеліп,  04. 05. 2015 жылы № 15348-Г тіркеу туралы куәлік берілген. 
Жарияланған мақала авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. Қолжазбалар 
өңделмейді және қайтарылмайды. W белгісі қойылған мақалалар жарнама ретінде жариялана-
ды. Газет «Арай»- «Луч»  компьютерлік цехында теріліп, беттелді.  
Мекенжайы: 070900, Катонқарағай ауданы, Үлкен Нарын ауылы, Абылайхан көшесі, № 96 үй.
Газет “Шығыс - Ақпарат” ЖШС баспаханасында басылды. Өскемен қаласы, Бажов көшесі, 12. 
Тел: 8 (723-2)75-15-38. Жарнамалар мен хабарландырулар мәтіндерінің дұрыстығы үшін редак-
ция жауап бермейді.

құрметті педагогтар!

еске алулар

Әбдікерім атындағы Шыңғыстай орта мектебінің ұжымы осы мектептің мұғалімі Базанова 
Армана Зарқымқызына ардақты әкесі

Зарқым
ақсақалдың қайтыс болуына орай қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Асыл бейнең көзден ұшып 
                                      алыстаған,
Бір көру арман болды енді маған.
Сағынып,  сарғаюмен 
                                 еске аламыз,
Дұғамыз тие берсін бағыштаған.

 Еске алушылар: анасы, аға –
жеңгелері, апа-жезделері, 

бауыры мен келіні,
 қызы - Аянат.

Бекболаттың қайтыс 
болғанына бір жыл толуына 
орай 3-қазанда сағат 12.00-де 
Топқайың ауылындағы Мәдениет 
үйінде құран бағышталып, 
ас беріледі. Соған   туған-
т у ы с қ а н д а р ы м ы з д ы , қ ұ д а -
жегжаттарымызды, ауылда-
старымызды, Бекболаттың 
бірге оқыған сыныптастарын 
шақырамыз.

Құрметті аудан тұрғындары!
«Исатай» ЖШС көлік иелерін 2016 жылға көлік 

құралдарын міндетті техникалық байқаудан өткізуге
шақырады: 

Мекенжайы: Үлкен Нарын а., Сіләмов к-сі, 138 (бұрынғы 
ветдәріхана ғимараты). Тел. 2-23-13; Катонқарағай а.,  
Бөкеев к-сі, 115. Тел. 2-18-72. 
87055309740 (Үлкен Нарын, Әділбек), 87776726229 
(Катонқарағай, Қуаныш).

«Исатай» ЖШС В,С,Е, санатты жүргізушілер даярлай-
ды. Сондай-ақ, пластик терезелер даярлауға тапсыры-
стар қабылдайды. Тел. 87775432971; 87783670154.  

    Шаруа  қожалықтары басшыларының назарына!
Катонқарағай ауданы бойынша мемлекеттік кіріс басқармасы Салық Кодексінің  446 бабының 

1 тармағы 1 тармақшасына сәйкес,  2015 жылдың 9 айдағы төлемдері - бірыңғай жер салығы, 
әлеуметтік салық, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлем, міндетті зейнетақы жарнасын және 
әлеуметтік аударымдар  2015 жылдың 10 қарашасына дейін төленуі тиіс екендігін хабарлай-
ды. 

Және  1 қазаннан 31 желтоқсанға дейін есептелген соманы төлеу,  есепті салық кезеңінен кейінгі 
салық кезеңінің 10 сәуірінен кешіктірілмей жүргізіледі.

Барлық туындаған сұрақтар бойынша Катонқарағай ауданы бойынша мемлекеттік кіріс 
басқарамасына Үлкен Нарын ауылы, Амангелді көшесі 61 мекен-жайына немесе 2-14-84 телефо-
нына хабарласуға болады.

       Катонқарағай ауданы бойынша мемлекеттік кіріс басқармасы.

Облыс орталығында орта және жоғары оқу орындарының 
мұғалімдері мен оқытушылары үшін ғылыми-танымдық журнал 
шығарылмақ.

Журнал заманауи педагогикалық ғылым мен тәжірибенің түрлі 
бағыттары бойынша бұрын еш жерде жарық көрмеген материал-
дарды жариялайды.

Материалды мына электронды поштаға жолдауларыңызға 
болады:

azamat_kasym@mail.ru, тел.: 8-777-355-41-14 ADN@media-
vko/kz, тел. 8-777-228-31-257.

Катонқарағай ауданында 2015 жылғы 1 қазан мен 1 қараша 
айларының  аралығы қайырымдылық айлығы деп жариялана-
ды. Осыған байланысты шаруа қожалықтары мен мемлекеттік 
мекеме басшыларынан, жеке кәсіпкерлерден қайырымдылық 
акциясына белсене қатысуларын сұраймыз.

Л.Тоқсанова,                                                                          
жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімінің басшысы.                                                  

6 бөлмелі кірпіш үй сатылады. Көлік-жайы, моншасы басқа 
да шаруашылық құрылыстары бар. Электр қуатымен және пеш-
пен жылытылады, мал ұстауға қолайлы.

Мекен-жайы: Үлкен Нарын а. Горная к-сі, 4 үй. 
Тел. 2-10-59; 87773183582; 87773476110. 

Үлкен Нарын ауылында 3 бөлмелі, 2-ші қабатта орналасқан 
пәтер және 4 бөлмелі үй сатылады, ағаш моншалары, көлік-
жайы, қора-қопсысы, бау-бақшалық жері бар. Мал ұстауға 
қолайлы.

Мына телефондар арқылы хабарласуға болады: 8(723) 41 
2-19-37; 87773506471; 87052081802. 

Жамбыл ауылының тұрғыны Нұрасылов Айдын 
Кенжалұлын туған күнімен құттықтаймыз!

Уақыт - ешкім тоқтата алмайтын алып кеме. Сол кеменің 
жүрісімен сен де өмір толқындарымен араласа, арпалыса, 
балалық шақ жағалауына қол бұлғап, адам өмірінің көктемі 
жастық шақтан асып, ақыл тоқтатып, орда бұзар 40 жасқа келіп 
жеттің.

40 жасқа толғаның,
Қырдан асып қалғаның.
Арманыңды жалғайтын,
Бақ сыйласын алда күн.
Өмір мәнін шын ұқ та,
Қиялға өрле қырықта.
Бала-шағаң аман боп,
Жан-жарыңмен әрқашан,
Жүре берші жап-жас боп.
Өмірің өкіндірмесін,
Арманың алдамасын!

Достарың: Қанат-Әсел, Жанымхан-Әсел, Досжан-Гуля, 
Медет-Әсем, Қалкен-Рима. 

Құттықтаймыз!

24 қыркүйек күні Үлкен Нарын ауылындағы Қабдығали 
ата атындағы орталық мешітте ауыл тұрғындары мен 
қонақтары   Құрбан айт мейрамын атап өтті. Айт  на-
мазына жиналған жамағат алдында  мешіттің наиб 
имамы Фатих Жұмағали   ұлық мерекенің тарихына, 
артықшылығына кеңінен тоқталып, уағыз-насихат айт-
ты.

Айт намазы оқылған  соң, аудандық мәслихат хатшы-
сы Дүйсен Бралинов  келгендерді Құрбан айт мейрамы-
мен құттықтады. Ол  өз сөзінде бұл тек мұсылмандарды 
емес, барлық ел халқын біріктіретін мейрам екендігін 

айтты.
Сонан соң, мешітке жиналған жұрт  құрбандық  

шалу шарасына қатысты. Оны арнайы ауыл шетіндегі 
қасапқанада  өткізді.  Құрбандыққа  аудан әкімшілігі 
атынан  бір ірі-қара мал   сойылса, онан бөлек басқа да 
азаматтар қой сойып жатты. 

Сойылған малдардың еті Ислам дінінің салты бойын-
ша, ауылдағы аз қамтылған және  әлеуметтік тұрмыс 
жағдайлары нашар  жандарға таратылды.  

Тимур Смағұлов.
Сурет автордікі. 

Әділет органдары қызмет-керлерінің 
кәсіби мерекесі қарсаңында ауданның әділет 
басқармасы веложарыс ұйымдастырды.

Бүгінгі күні біздің Президентіміз тұрғындарды са-
лауатты өмір салтын ұстануға шақырады. Және оны 
насихаттаушылардың бірі – аудандық әділет бас-
қармасының басшысы Қайрат Жеңісұлы Нұрқанов. 
Прокуратура, сот және әділет басқармасы 
қызметкерлерінен құралған ойыншылар коман-
дасы тек аудандық көлемде ғана емес, облыстық 
деңгейде өткізілетін спорт жарыстарының көптеген 
түрлеріне қатысады. Бұл команда футбол аталымы 
бойынша үздік қорғаушы, шабуылдаушы ретінде 
грамоталарға ие болған. 

Әділет органдары қызметкерлері Күні қарсаңында 
берген сұхбатында облыстық әділет департаментінің 
басшысы Асхат Оразхан Катонқарағай әділет 
басқармасының ұжымы туралы жылы лебізін 
білдірген еді. Ол өз сөзінде аудандық әділет 
басқармасының қызметкерлері қайырымдылық ак-
цияларын өткізіп, соғыс және тыл ардагерлеріне, 
әділет органдарының ардагерлеріне құрмет 
көрсетуді дәстүрге айналдырғандығын атап өтті. 
Сондай-ақ, Қазақстан халқы Ассамблеясы жылын, 
Ұлы Жеңістің 70 - жылдығын, ҚР Конституциясының 
20 - жылдығын және  Қазақ хандығының  
550-жылдығын атап өтуге ерекше көңіл бөлінуде. 
Даңқты мерекелерді атап өту құрметіне департа-
мент қызметкерлері волейболдан, үстел теннисінен, 
шахматтан спорт сайыстарын өткізуде. Бұл 
шараларға облыс аумағындағы нотариустар мен ад-
вокаттар, жылжымайтын мүлікті тіркеу орталығының  
қызметкерлері белсене қатысуда. 

Аудан орталығында веложарысты ұйымдастыру 
үшін қазір жақсы жағдай жасалған. «Катонқарағай 
ӨЖУ» ЖШС-і жұмысшыларының арқасында 
Көктерек ауылына дейін тамаша жол салынды, 
бұл велосипедшілер жарысын ұйымдастыруға өте 

ыңғайлы болды. 
Әділет басқармасы қызметкерлері арасында 

мұндай сайыс алғаш рет өткізіліп отыр. 25 қыркүйек 
күні жауған жаңбырдан соң, ауа-райы жылы болды. 

Ерлер арасында бірінші орынды - тұрғындарға 
қызмет көрсету орталығының инспекторы Қанат Са-
марханов, екінші орынды – аудандық соттың мама-
ны Бауыржан Болатханұлы, үшінші орынды – әділет 
басқармасының бас маманы Алмас Амангелдинов 
иеленді. 

Әйелдер арасында әділет басқармасының ин-
спекторы Құралай Тоқтағанова бірінші орын-
ды, екінші орынды тұрғындарға қызмет көрсету 
орталығының инспекторы Айман Шаухина иеленді. 
Жеңімпаздардың барлығы Құрмет грамоталарымен 
және медальдармен марапатталды. 

Салауатты өмір салтын насихаттағаны және оған 
белсене атсалысқандығы үшін аудандық соттың 
төрағасы Бақытжан Секербеков пен нотариус Жан-
болат Еркебаев грамоталармен марапатталды. 

Татьяна Самойлова.
Сурет автордікі. 

Сағынамыз енді бізге келмейсің,
Жанымыздың ауырғанын сезбейсің.
Шыңғыстайдың топырағынан нәр алып,
Бәйтеректей енді көктей алмайсың.
Таусылар ма арманы пендесінің,
Бұл өмірдің ашпайсың енді есігін.
Туыстар мен балалардың тілегі сол,

Тербесін мәңгі сені жер бесігі.
Амалымыз жоқ жаның болсын жұмақта,
Жүрегінде ел-жұртыңның тұрақта.
Сен көрмеген қызықтарға кенеліп,
Ұрпақтарың жетсін дейміз мұратқа.

Еске алушылар: балалары, туыстары. 

Шыңғыстай ауылының тумасы асыл ана, аяулы апайымыз САРСЕКовА 
ДАРИғАНы өмірден озғанына үш жыл толуына орай сағынышпен еске аламыз.

Топқайың ауылының тумасы болған аяулы ұлымыз,  бауырымыз 
ҚАйДАРов БЕКБоЛАТ СӘйпөНұЛыН сағынышпен еске аламыз

Ұстаздарымыз, Сіздер  бізді 
білім тұңғиығынан нәр алды-
рып, қажырлылыққа, ізгілік пен 
адамгершілікке баулып, та-
бандылықпен еңбек етіп, ал-
дымызға биік мақсаттар қоя білуге 
үйреттіңіздер! Төл мерекелеріңіз 
құтты боолсын!

Ұстаз мейірімі-Ана мейіріміне пара-пар,
Тұла бойға қуат болып таралар.
Көп жасаңдар, өмірге шуақ болып,
Бас иеміз, ұлағатты ұстаздар!

А. Сүгірбаева, 
аға тәлімгер, Өрел орта мектебі 
"Жас ұлан" ұйымының жетекшісі.

Мұғалімдер күні қарсаңында Өрел орта мектебінің  ұстаздарын 
мерекелерімен шын жүректен құттықтаймыз!

Назар аударыңыздар!


