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Хабарландыру
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай шығарылатын

естелік кітапқа тапсырылуы тиіс ақпараттар мен
деректер ағымдағы жылдың 1 ақпанына дейін
қабылданады.
Осыған орай соғысқа қатысқан, ұрыс даласынан

аман-есен оралып , қызмет еткен майдангерлер
ұрпақтары, ағайын, туыстары деректерді Ішкі саясат
бөліміне өткізуі тиіс. Деректерді қабылдау уақыты
шектеулі. Қалыс қалмаңыздар!

Естеліктер жинағын
 шығарушылар алқасы

Шыңғыстау жері, Абай елі
қашаннан өнер ұялаған құтты
мекен. Бұл жердің қасиетті
топырағынан өз заманында
небір саңлақтар түлеп ұшты.
Бұл игілікті жалғастық күні
бүгіні де көрініс табуда. Өнер
мен білімнің тізгінін қатар
ұстаған дарынды  жастарымыз
ел абыройын асқақтатып,
мерейін үстем етіп жүр.
Ол күндер бүгінде тарихқа

айналды. Сонау 1980-1990
жылдары аудандық пионерлер үйі
жанынан құрылған «Балдәурен»
ансамблі Германияға барып өнер
көрсетіп қайтқанын бәріміз
білеміз. Кейіннен қаражаттың
жоқтығынан оның  мүшелері
қысқартылып, ансамбль тарап
кеткен болатын.
Әрине, мұнымен балалардың

өнері тоқтап қалған жоқ. Одан
кейінгі жылдары да өнерімен
жарқырап танылған өрендер сан

мәрте түрлі додаларда топ жарып
жүрді. Аудандық «Жауқазын»,
«Ақбота», «Жас керуен», «Жас
қанат» сияқты өнер байқаулары
жыл сайын өткізіліп тұрады.
Десекте нағыз талантты, өнерлі

балалардан ансамбль құрылмады.
Көптің көңілінде көпте жүрген
осы бір ойдың түйінін шешуге
«Өрнек» бишілер  тобының
Республикалық «Айгөлек»
байқауынан жүлделі орын алып
келуі себепші болған еді.
Өнер  мен мәдениеттің

жанашыры, аудан әкімі
Тұрсынғазы Жантұяқұлы: «Биші
өрендеріміздің осынау тамаша
өнері тоқтап, тоқырап қалмасын,
осыған нағыз талантты әнші,
күйшілерді қосып, жаңа қырынан
дамытып, балалардың аудандық
«Айгөлек» ән-би ансамблін
ұйымдастырсаңыз» - деп маған
тапсырған еді.
Бұл жауапты міндетті орындау

барысында  саз мектебінің
мұғалімдерімен ақылдаса отырып,
тек қана жүлделі орындардан
көрініп жүрген оқушыларды
іріктеп, шағын бағдарлама
жасалды. Жауапты адамдарға
тапсырмалар  беріледі. Осылайша
«Айгөлек» ән-би  ансамблі
құрылып, концерттік шараларға
дайындыққа қызу кірісіп кеттік.
Жүргізушілер де іріктеліп алынды.
Ансамбльдің тұсаукесер концерті
- елдің туын көтеріп, абыройын
асқақтатып жүрген Айбек, Мұхит,
Айдос, Зере сынды әлем чемпионы,
«Қазақстан  барысы» атанған
палуандарға арналды.

«Абай елінің құрметті азаматы»
атағын алған өнер қайраткері,
жерлесіміз Кенжеғали Мыржықпай
тұсауын кесіп, «Өнердегі жолымды
берсін» - деп батасын берді, Абай
атамыздың әнін тарту етті. Қазақы
дәстүрге сай «Нұр-Сана» әжелер
ансамблі шашу шашты. Аналық ақ
тілектерін жаудырды. Балаларға
бұдан  артық құрмет барма?
Көрермен халықтың ыстық
ықыласы мен батыр ағаларының
алғысына бөленген «Айгөлек»
ансамбліне зор қамқорлық жасап,
демеушілік көрсеткен аудан әкімі
Тұрсынғазы Жантұяқұлы
балалардың өнерін Семей халқына
көрсетуді де жоспарлап отыр. Бұл
ретте қаладағы Абай театрында 29
қаңтар күні сағат 16-00-да кезекті
концерт ұйымдастырылмақ.
Бүгінде ансамбльдің

құрамында 70-тен аса бала бар.
Репертуар қоры мол. Алдағы
концерттік бағдарламаларға қызу
дайындық  үстінде.
Аудандық білім бөлімі ,

Мәдениет бөлімі мектеп
директорлары қамқорлық танытып,

демеушілік  жасауда. Жаңа киімдер
тігілуде, бағдарламалар қатары да
толықтырылды. Өнерпаздар тобы
құрамында фольклорлық,
камералық ансамбльдер  бар .
Келешекте аудан мектептерінің
өнерлі жұлдыздарымен  ансамбль
мүшелері толықтырылмақ. Игі
бастама жалғастығы осылайша оң
бағытта өрбуде.
Осы орайда сан өнердің

төрінен көрініп жүрген  саз
мектебінің ұстаздары  Қайроллаева
Жаңыл , Төлемісова  Нұргүл,
Кәріпжанова Зайра, Сахариева
Фаризаға, Саржал, Қасқабұлақ,
Көкбай ауылының жетекші
ұстаздарына халықтың алғысы
шексіз.
Өткен демалыста  Семей

қаласына күнбе-күн балалардың
киім үлгісіне, музыкалық
сауаттылығы мақсатымен барып
қайттық. Мәдениет бөлімі осы
сапарға үлкен көмек жасады. Ол
үшін айтар алғысымыз зор. Бұл
өнерге деген құрмет екені анық.
Абайлық өрендерден құралған
«Айгөлек» алдағы уақытта
осындай қамқорлық  пен
жанашырлықтың арқасында талай
биіктерден көрінетіні анық деп
білеміз.

Н.Бұланбаева,
«Айгөлек» ән-би ансамблінің
ұйымдастырушы тәлімгер

ұстазы,
 ҚР мәдениет саласының

үздігі

Өрге жүзген өрендер

Елбасы  Н .Назарбаевтың  баста -
масымен қолға алынған шағын және орта
кәсіпкерлікке  жанды  қолдау  көрсету,
оның ішінде әсіресе мүмкіндігі шектеулі
жандардың  кәсіп  ашып ,  оны
өркендетулеріне елеулі жағдай жасалуда.
Бұл реттегі елеулі қадамдар Абай елінде
де сәтімен жүзеге асып келеді.
Өткен жылдың желтоқсан айының 24

жұлдызында «Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қоры мен «Қазкомерцбанктің» «Құс жолы»
корпоративт ік  қайырымдылық  қоры
ұйымдастырған  «Жұлдыздарға  қара»
жобасының екінші кезеңінің қортындысы
өткен болатын. Аталмыш шара бойынша

Абай ауданы Қарауыл ауылының
тұрғыны, 3-ші топтағы мүгедек
Нағимаш Нұрпейісова байқау
жеңімпазы деп танылып, 200
мың  теңге  көлеміндег і
қайтарымсыз грантқа  ие
болды .  Бұл  бөлінген
қаражаттың көмегімен
кәс іпкер  жан  өз ін ің
наубайханасына қамыр
илейт ін  жабдық
(тестомес) алды.
Аталмыш  шараның

негізгі  мақсаты  жайлы
тоқтала  кетер  болсақ ,
«Жұлдыздарға қара» жобасы
«Даму» кәсіпкерлікті
дамыту қорының  мүмкіндігі
шектеулі жандардың жеке
кәсіппен айналысуға деген
ұмтылысын  қолдауға
бағытталған. Жоба - бөлінген

гранттар есебінен мүгедек жандардың өз
бизнес-жоспарларын жүзеге асыруына, сол
арқылы табыс тауып, отбасы мүшелері мен
өздерін  тұрақты табыспен қамтамасыз
етулеріне жол ашады.
Тағы бір  айта  кететін  жайт,  «Даму»

кәсіпкерлікті  дамыту  қоры  бойынша
«Жұлдыздарға қара» жобасы жылына екі
мезгіл  өткізіледі .  Бұл  орайда  оған
мүмкіндігі шектеулі  азаматтардын
қатысып ,  жоба  жүлдегерлері
атануларына толық мүмкіндігі бар.
Егер  жеке  кәсіп  ашып ,  іс

жүргіземін  деген  жандар
болса Құнанбай көшесі

12  үй ,  2 -қабатта
орналасқан кеңсеге
келіп жолғуларына
болады .  Байланыс
тел: 9-14-04.

Гүлнұр
ЕЛЕУБЕКОВА,

«Даму»
кәсіпкерлікті

дамыту қорының
кеңесшісі

«Даму» қоры дем беруде
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2015 жылғы 19-26 қаңтар аралығында ауылдық округ әкімдерінің
халық алдында есеп беру кездесулерінің КЕСТЕСІ

Аймақ, әкім 
қаңтар 

19.01. 
дүйсенбі 

20.01. 
сейсенбі 

22.01. 
бейсенбі 

23.01. 
жұма 

26.01. 
дүйсенбі 

Кеңгірбай би 
ауылдық округінің 
әкімі Боранжанова 

Гүлнар 
Тұрысбекқызы 

 

Сағат 11.00  
Шәкерім орта 
мектебі  

Кеңгірбай би 
ауылы 

    

Медеу ауылдық 
округінің әкімі  

Мұқтарұлы Дарын 

Сағат 15.00  
Клуб үйі 

Медеу ауылы 

    

 
Архат ауылдық 
округінің әкімі  
Өміртаев Ардақ 
Аманғалиұлы 

 

 Сағат 10.00  
Клуб үйі 

Архат ауылы 

   

 Сағат 14.00  
Мамай 
орталау 
мектебі 
Орда елді 
мекені 

   

Қаскабулақ 
ауылдық округінің 

әкімі  
Мұқатай Асқат 
Амантайұлы 

 Сағат 14.00  
Мәдениет үйі 
Қасқабулақ 
ауылы 

   

Көкбай ауылдық 
округінің әкімі  
Жылқайдар 
Шарыпқазы 
Санбайұлы 

  Сағат 11.00   
Мәдениет үйі 
Көкбай ауылы 

  

Құндызды ауылдық 
округінің әкімі  
Уркимбаев Тилек 
Муратжанович  

  Сағат 15.00  
Клуб үйі 
Құндызды 
ауылы 

  

Тоқтамыс ауылдық 
округінің әкімі  

Садырбай Ақылтай 
Қалиоллаұлы  

   Сағат 11.00  
Клуб үйі  
Тоқтамыс 
ауылы 

 

2015 жылғы 19-26 қаңтар аралығында аудан әкімінің халық
алдында есеп беру кездесулерінің КЕСТЕСІ

Аймақ, әкім 
қаңтар 

19.01. 
дүйсенбі 

20.01. 
сейсенбі 

22.01. 
бейсенбі 

23.01. 
жұма 

26.01. 
дүйсенбі 

Кеңгірбай би ауылдық 
округі  

Абай аудынының әкімі  
Мусапирбеков 

Турсынгазы Жантуякович 

Сағат 11.00  
Шәкерім орта 
мектебі  

Кеңгірбай би 
ауылы 

    

Медеу ауылдық округі  
Абай аудынының әкімі 

Мусапирбеков 
Турсынгазы Жантуякович 

Сағат 15.00  
Клуб үйі 

Медеу ауылы 

    

Архат ауылдық округі 
 Абай аудынының әкімі 

 Мусапирбеков 
Турсынгазы Жантуякович 

 Сағат 10.00  
Клуб үйі 
Архат 
ауылы 

   

Қаскабулақ ауылдық 
округі  

Абай аудынының әкімі 
 Мусапирбеков 

Турсынгазы Жантуякович 

 Сағат 14.00  
Мәдениет 

үйі 
Қасқабулақ 
ауылы 

   

Көкбай ауылдық округі  
Абай аудынының әкімі 

 Мусапирбеков 
Турсынгазы Жантуякович 

  Сағат 11.00   
Мәдениет үйі 
Көкбай 
ауылы 

  

Құндызды ауылдық округі   
Абай аудынының әкімі 

Мусапирбеков 
Турсынгазы Жантуякович 

  Сағат 15.00  
Клуб үйі 
Құндызды 
ауылы 

  

Тоқтамыс ауылдық округі  
Абай аудынының әкімі  

Мусапирбеков 
Турсынгазы Жантуякович 

   Сағат 11.00  
Клуб үйі  
Тоқтамыс 
ауылы 

 

Саржал ауылдық округі     
Абай аудынының әкімі  

Мусапирбеков 
Турсынгазы Жантуякович 

   Сағат 15.00  
Клуб үйі 
Саржал 
ауылы 

 

Архат ауылдық округі  
Абай аудынының әкімі 

Мусапирбеков 
Турсынгазы Жантуякович 

    Сағат 11.00 
Аудындық 
мәдениет 

үйі 
Қарауыл 
ауылы 

2015 жылы ауданның мекеме басшыларының «Нұр Отан»
партиясы  Абай аудандық филиалында азаматтарды қабылдау

КЕСТЕСІ
№ Мемлекеттік мекемелер Қабылдау күні Қабылдау уақыты 

1. Еділбаев М.С.-аудан әкімінің орынбасары 12.01.2015 г. 

03.04. 2015 г. 

10.00-13.00 

 

2. Лдибаев Е.А- аудан әкімінің орынбасары. 19.01.2015 г. 

15.04.2015 г. 

15.00-18.00 

3. Мұқажанов С.Б- аудан әкімі 
аппаратының басшысы 

05.02.2015ж. 11.00-13.00 

4. Нариманұлы Думан- ауданның  
кәсіпкерлік, ауылшаруашылығы және 
ветеринария  бөлімінің бастығы 

26.01.2015 ж.                                          10.02.2015ж                             
24.03.2015 ж. 

10.00-12.00 

5. Тәтиева С.Ә- ауданның жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 

16.02.2015 ж                                         05.03.2015ж                                                  
22.04.2015 ж.              

 15.05.2014ж                                           

15.00-18.00 

 

6 Балтақаева А.К.- ауданның медицина 
бірлестігінің бас дәрігері. 

23.02.15 ж. 

28.04.15 ж. 

15.00-18.00 

7. Нұрсұлтанұлы М- ауданның білім 
бөлімінің басшысы 

27.02.2015 ж.                                       11.03.2015 ж                    10.00-12.00 

8 Шалтабанов Н.Ә.-ауданның тұрғын 
үй,коммуналдық шаруашылық,көлік және 
автомобиль жолдары бөлімінің басшысы. 

30.03.2015 ж.                                       19.05.2015ж 15.00-18.00 

9. Оразбеков Н.Е.-аудандық сәулет және 
қала құрылысы бөлімі басшысының 
міндетін атқарушы. 

30.04.2015 ж                                         26.05.2015ж 14.00-17.00 

10.  Сағатұлы Т-  аудандық ХҚКО       Абай 
аудандық бөлімі басшысы. 

04.05.2015 г. 15.00-18.00 

11. Қырқымбаев Ж- ауданның  Жұмыспен 
қамту орталығының басшысы 

 29.01.2015ж                                                                          
13.02.2015ж                                               16.03.2015ж                                                      

11.05.2015 ж. 

10.00-13.00 

12. Нұрланова М.М- аудандық зейнетақы 
төлеу орталығының басшысы. 

03.06.2015 ж. 10.00-13.00 

13. Саржанов К .А.- аудандық жер қатынастары 
бөлімінің басшысы 

09.06.2015 г. 15.00-18.00 

14.  Смагулов М.С- Аудандық Жастар 
орталығының директоры 

17.06.2015 г. 15.00-18.00 

«Нұр Отан» партиясы Абай аудандық филиалының қоғамдық қабылдау бөлімінде құқық қорғау органдары 
басшыларының азаматтарды қабылдау кестесі 

1. Қоянбаев Е.С- аудандық судья 03.06.2015 г. 15.00-18.00 
 

2.  Аубакиров Д.С. -  Аудандық прокурор   22.06.2015 г. 
 

15.00-18.00 
 

3. Қаратаев Е.Ж- аудандық ішкі істер 
бөлімінің басшысы 

24.06.2015 г. 
 

15.00-18.00 
 

4. Махметов А.С- аудандық әділет 
басқарамасының басшысы 

10.06.2015 г. 15.00-18.00 
 

 

Семей қ. ФМБ Назарбаев Зияткерлік мектебі
7 сыныпқа қабылдау конкурсын жариялайды

   Құжаттар 2014ж. 29 желтоқсан - 2015ж. 5 ақпаны аралығында қабылданады. Конкурс 2015ж.
28 ақпан және 1 наурыз күндері өткізіледі

   Анықтама телефоны: 53-18-88
   Мекен жайы: Қабылбаев көшесі-32
   Қабылдау комиссиясының жұмыс уақыты: 9.00-17.00 сағатта,
   әрбір дүйсенбіден сенбіге дейін.

НАШАҚОРЛЫҚ ПЕН ЕСІРТКІГЕ
ҚАРСЫ КҮРЕС – ҒАЛАМДЫҚ МӘСЕЛЕ

АҚШАТАУДАН АРНАЙЫ КЕЛДІ
Жуырда тарихы шежірелі, киелі Аякөз ауданы, Ақшатау ауылдық округінің әкімі

Т.Аманов және мәдениет үйінің меңгерушісі Д.Құсайынов өз көркемөнерпаздарының
концерттік бағдарламасымен Құндызды ауылында болып қайтты.
Семей қаласындағы М.Төлебаев атындағы музыкалық колледждің студент жастары

А .Мағауиянов ,  Б .Тобағұлов  және  А .Тұрсынжанов ,  Б .Ахметова ,  Н .Әзірбаевтардың
орындауларындағы «Таң сыры», «Әке-ана», «Егемен Қазақстан», «Қайдасың» атты әндер,
күй-термелері, «Қалаға көшу» аты интермедия тартымды шықты. Сондай-ақ, шеберлігін
көрсете білген Ақботаның «Аққу» биінеда  тәнті болдық. Ал Б.Ахметованың жетекшілігімен
сахнаға шыққан «Өрнек» би тобы расында қазақ, үнді, орыс билерін тамаша орындады.
Кеш барысында Құндызды ауылдық округінің әкімі Т.Үркімбаев  қонақтарға құрмет

көрсетіп ,  аудандық  мәслихат  депудаты  Қ .Нұғымаров ,  ауыл  тұрғыны  Е .Қожағұлов
өнерпаздардың қадамдарына сәттілік, шығармашылықтарына табыстар тіледі. Сондай-ақ, Абай
ауданының АХАЖ бөлімінің басшысы, Ақшатау ауылының тумасы Үміт Ташенова да арнайы
келіп, өз ауылдастарына жылы лебізін білдірді.
Ақшатау ауылына қараша айында біздің «Мейрамғали Исатаев» атындағы клуб өнерпаздары

да концерттік бағдарламамен барған болатын. Сонымен қатар, жастар арасында волейболдан
достық кездесу өтіп, волейболшыларымыз ауыспалы кубокты және үздік ойыншы атағын жеңіп
алып келген еді.
Концерттік бағдарлама ауылымыздың ақиық ақыны, Елбасыға алғаш бата берген абыз

Ш.Әбенов атындағы мұражайға саяхат жасаумен жалғасты. Өнерпаздар мұражайды аралап,
Шәкір  атаның  қызы,  ұстаз  С.Шәкерованың  баяндауымен  ақынның  өмір  тарихымен ,
шығармашылығымен танысты.
Міне, осылайша ертеден «төскейде малы, төсекте басы» қосылған ауылдардың сала

қызметкерлері де өзара тәжірибе алмасып, достық қарым-қатынасты арттыру мақсатында
мәдениет, спорт саласында өз жетістіктерін бөлісіп жүр.

Бақытжан СЫДЫҚОВА,
 Құндызды ауылдық округі әкімі

аппаратының  жастар ісі маманы

Бүгінгі таңда біздің қоғамымыз үшін
қайғы -қас ірет і  мол  дерттерд ің  б ір і
рет інде  нашақорлықты  атап  өтуге
болады .  Ал  нашақорлық  бар  жерде
есірткі  бизнесінің  қатарласа  жүретіні
б елг іл і .  Нашақорлық  ұлтымыздың
генофондына  ғана  емес ,  сонымен бірге
қоғамымыздың  тұрақтылығы  мен
мемлекетіміздің ұлттық қауіпсіздігіне де
қатер  төндіреді.
Есірткі - қармағына  бір іліндірген соң,

торға түскен балықтай қанша бұлқынғанмен,
қайтып құтылу екі талай - кесел. Әсіресе,
жастарды көктей орып, жуадай солдыратын
пәленің нақ өзі - сол көкнәр, апиын, наша
тарту  деп  аталатын  ес ірткі  құмарлық .
Есірткінің әлемнің көп елдеріне жайылып,
жасырын бизнестің ең қауіпті түріне айналуы
қазіргі кездің ең өзекті проблемаларының
бірден бірі.
Сондықтан  болса  керек ,  Мемлекет

басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы  Назарбаев
Бүкілдүниежүзілік Саммитте Орта Азиядағы

есірткі бизнесіне жүйелі түрде қарсы іс-қимыл
жасау  мақсатында  БҰҰ  бағдарламасын
әзірлеуді ұсынып сөз сөйлеген еді.
Қазақстан  осы  БҰҰ-ның  нашақорлық

туралы  барлық  негі згі  конвенцияларын
бекітіп ,  есірткілердің  заңды  айналымын
бақылаудың халықаралық жүйесіне және оның
заңсыз таралуына қарсы күреске қосылып
отыр.
Нашақорлық пен есірткіге қарсы күрес –

ғаламдық мәселе. Сондықтан да, нашақорлық
пен есірткі бизнесіне қарсы барынша жариялы
түрде  және  жүйелі  көзқарасты  қолдану
жолымен белсенді күрес жүргізу қажет.
Біздің ортақ міндетіміз- есірткісіз болашақ

құру. Осы мақсатта біз әрбір үй, көше, аула,
әрбір оқушы мен студент үшін күресуіміз
керек. Біз елімізді нашақорлықтан тазарту
үшін ұмтылуымыз қажет.

Әйгерім ҚАСЕНБАЕВА
Қарауыл ауылдық округі әкімі

 аппаратының бас маманы

Іскерлік тәжірибе алмасу

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


11-17 қаңтар 2015 жыл

01.01.2015 ЖЫЛДАН  ТӨЛЕМДЕРДІҢ  МӨЛШЕРІ
2015 жылғы 1 қаңтардан жасына байланысты зейнетақы алушы азаматтардың зейнетақы

төлемдерінің мөлшері 9 пайызға өсті, еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы алушы әскери
қызметшiлерге, құқық қорғау органдарының арнаулы атақтар мен сыныптық шендер берiлген
қызметкерлерiне, сондай-ақ әскери және арнаулы атақтар, сыныптық шендер алу және нысанды
киiм киiп жүру құқықтары  жойылған адамдарды қоса алғанда.
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 1 982 теңге,
Ең төменгі зейнетақы мөлшері – 23 692 теңге,
Ең төменгі күн-көріс деңгейі (ЕТККД) – 21 364 теңге,
Базалық зейнетақы төлемі – 11 182 тенге (ЕТККД –нің  50 пайызы),
Ең төменгі еңбекақының мөлшері – 21 364 теңге.
2015 жылы тағайындалатын зейнетақыны есептеу үшін алынатын ең жоғары табыстың мөлшері

81 262 теңгені құрайтын болады (41 АЕК).
2014 жылы тағайындалатын зейнетақының ең жоғары мөлшері 60 947 теңгені құрайтын

болады (41 АЕК-тің 75 %).
Заңның 10 бабына сәйкес:
• Базалық зейнетақылық төлемнің мөлшері  ең төменгі күн-көріс деңгейінің өзгеруіне

байланысты көбейді (ЕТККД –нің  50 пайызы);
• Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты

берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақылардың мөлшері ең төменгі күн-
көріс деңгейінің өзгеруіне байланысты көбейді.

•  №1 тізім және №2 тізім бойынша мемлекеттік арнайы жәрдемақылардың мөлшері,
бір жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты ай сайынғы жәрдемақылардың мөлшері
айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты көбейді.

• Арнаулы мемлекеттік жәрдемақылардың мөлшерінің 7%-ға өсуін  қамтамасыз ету
мақсатында жәрдемақылардың мөлшері 1 982 теңге сомасындағы айлық есептік көрсеткіш мөлшері
бойынша есептелді.

• Мүгедек баланы тәрбиелеушілерге төленетін ай сайынғы жәрдемақының мөлшері
ең төменгі жалақының  мөлшерінің 22 433 теңгеге өсуіне байланысты көбейді .

«2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін
әлеуметтік  төлемдерiнiң мөлшерiн арттыру туралы» қаулысына сәйкес, 2015 жылдың 1 қаңтары
қарсаңына еңбек ету қабiлетiнен айрылған және асыраушысынан айрылған жағдайда әлеуметтiк
төлем алушы болып табылатын алушылардың төлемдері 7 %-ға өсті.

2015 жылдың 1 қаңтарынан  МӘСҚ-нан  бала бiр жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне
байланысты табысынан айрылған жағдайда   төленетiн ең төменгі мөлшерде әлеуметтiк төлем
алушы алушылардың төлемдерінің мөлшері айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты
көбейді.

2015 Ж. 1 ҚАҢТАРЫНАН  ЖӘРДЕМАҚЫЛАРДЫҢ,
ЕҢ ТӨМЕНГІ ЗЕЙНЕТАҚЫНЫҢ ЖӘНЕ БАЗАЛЫҚ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕМІНІҢ МӨЛШЕРЛЕРІ

Төлем санаттары  

  

01.01.2015 ж. 
мөлшері 

2015 ж. (ЕТККД 
21364тг.) 

ЕТККД 
еселенуі 

Жәрдем- 
ақы 

мөлшері,  
теңге 

Мүгедектігі бойынша   

1.  Жалпы аурулардан, еңбекте мертiгуден, кәсiби 
аурулардан мүгедек болғандар 

I топ 1,36 30 337 
II топ 1,06 23 715 
III топ 0,74 16 664 

2. Бала кезiнен мүгедектер, он алтыдан он сегіз жасқа 
дейiнгі мүгедек балаларға  

I топ 1,36 30 337 
II топ 1,11 24 783 
III топ 0,87 19 442 

3. Он алты жасқа дейiнгi мүгедек балаларға    1 22 433 
4. Мүгедектiкке әскери қызметтен өту кезiнде алған 
жарақаттың, контузияның, мертiгудiң, аурудың 
салдарынан душар болған мерзiмдi қызметтегi әскери 
қызметшiлер қатарынан шыққан мүгедектер, азаматтық 
немесе әскери мақсаттағы ядролық объектiлердегi 
авариялардың зардаптарын жою кезiнде, не ядролық 
объектiлердегi авариялық жағдайлар салдарынан мүгедек 
болған адамдар;себеп-салдарлық байланысы анықталған 
жағдайда төтенше экологиялық жағдайлар, соның iшiнде 
ядролық жарылыстар мен сынақтар кезiндегi 
радиациялық әсер етудiң салдарынан және/немесе 
олардың зардаптарынан болған мүгедектер  

I топ 1,61 36 106 

II топ 1,3 29 056 

III топ 1 22 433 
5.Әскери қызмет мiндеттерiн атқаруға байланысты емес 
жазатайым жағдайдың салдарынан болған мертiгу не 
әскери және қызмет борышын орындауға байланысты 
емес ауру салдарынан мүгедектiкке душар болған 
жағдайда әскери қызметшiлер (мерзiмдi қызметтегi әскери 
қызметшiлердi қоспағанда), Қазақстан Республикасының 
iшкi iстер органдары мен бұрынғы Мемлекеттiк тергеу 
комитетiнiң басшы және қатардағы құрамының адамдары 
қатарынан шыққан мүгедектер    

I топ 1,36 30 337 

II топ 1,06 23 715 

III топ 0,74 16 664 
6. Әскери қызметтен өту кезiнде жаралану, контузия, 
мертiгу, ауыруы салдарынан мүгедектiкке душар болған 
әскери қызметшiлер (мерзiмдi әскери қызметтегi әскери 
қызметшiлердi қоспағанда), қызмет мiндеттерiн атқару 
кезiнде жаралану, контузия, мертiгу, ауыруы салдарынан 
мүгедектiкке душар болған Қазақстан Республикасының 
iшкi iстер органдары мен бұрынғы Мемлекеттiк тергеу 
комитетiнiң  қызметкерлерi қатарынан шыққан 
мүгедектер. 

I топ 2,09 46 788 

II топ 1,49 33 328 

III топ 1 22 433 
Асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша        

бір мүшесі болған кезде    0,66 14 742 
екеу  болған кезде     1,14 25 424 
үшеу  болған кезде    1,41 31 619 
төртеу  болған кезде    1,5 33 542 
бесеу  болған кезде    1,55 34 610 
алты және одан да көп мүшелері  болған кезде    1,61 36 106 
тұлдыр жетімдерге   0,9 20 083 
отбасының еңбекке жарамсыз барлық мүшелеріне 
жәрдемақының ең жоғары мөлшері   1,96 43 797 
Жасына байланысты    0,5 11 110 

Төлем санаттары   

  
2015 жыл (АЕК 

1982) 

  
АЕК 

еселенуі 

жәрде
мақы 
мөлше-
рі,  
теңге 

Арнайы мемлекеттік жәрдемақылар       
Кеңес Одағы Батырларына, үш дәрежелі Даңқ 
ордендерінің иегерлеріне    130 274 765 
Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылатын 
Кеңес Одағы Батырларына,   үш дәрежелі Даңқ 
ордендерінің иегерлеріне    130 274 765 
Ұлы Отан соғысының қатысушылары болып табылатын  
Социалистік Еңбек Ерлеріне    70 147 957 
Социалистік Еңбек Ерлеріне, Үш дәрежелі Еңбек Даңқы 
ордендерінің иегерлері   9 19 028 
Ұлы Отан соғысының қатысушылары    15 31 712 
Ұлы Отан соғысының мүгедектері   15 31 712 
Ұлы Отан соғысының қатысушыларына теңестірілген 
адамдар   5,8 12 269 
Ұлы Отан соғысының  мүгедектеріне теңестірілген 
адамдар   7,1 14 965 
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан  жауынгерлердiң ата-
аналары және екiншi рет некеге тұрмаған жесiрлерi   4,2 8 880 

Қаза тапқан әскери қызметкерлердің отбасыларына   4,3 8 115 

қайтыс болған соғыс мүгедектерінің әйелдеріне (ерлеріне)    2,4 5 074 
Ұлы Отан соғысы жылдарында тылдағы жанқиярлық 
еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСР 
Одағының ордендерімен және медальдарымен 
марапатталған адамдар, сондай-ақ 1941 жыл?ы 22 маусым 
- 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде алты ай 
жұмыс iстеген КСР Одағының ордендерiмен және 
медальдарымен марапатталмаған адамдар   2 4 222 
Чернобыль АЭС-дағы апаттың зардаптарын жоюға 
қатысушылардың, қоныс аудару күнінде құрсақта болған 
балаларды қоса алғанда, оқшаулау және көшіру 
аймағынан қоныс аударылғандардың (өз еркімен 
кеткендердің) және Қазақстан Республикасына 
қоныстанғандардың қатарындағы адамдар   2 4 222 
І, ІІ, топтағы мүгедектер   1,4 2 954 
ІІІ топтағы мүгедектер   0,6 1 133 
он алты жасқа дейінгі мүгедек балалар   0,9 1 903 
 "Алтын алқамен", "Күміс алқамен" марапатталған 
немесе бұрын "Ардақты ана" атағын алған, сондай-ақ І 
және ІІ дәрежелі "Ана даңқы" ордендерімен 
марапатталған көп балалы аналар   6 12 685 
Бірге тұратын төрт және одан көп кәмелетке толмаған 
балалары бар көп балалы отбасылар   3,9 8 246 
Саяси қуғын-сүргіннен зардап шеккен адамдар   1 2 121 
Қазақстан Республикасына сіңірген ерекше еңбегі үшін 
зейнетақы тағайындалған адамдар   1 2 121 

Төлем санаттары  

  
01.01.2015 ж. 
мөлшері 

  

АЕК 
саны 

(АЕК-
1982г.
) РБ-
тен 

Мемлекеттік арнайы жәрдемақы  № 1 тізім   9 18 671 
Мемлекеттік арнайы жәрдемақы  № 2 тізім   8 16 610 
Бала туғанда берiлетiн біржолғы жәрдемақы 
Бірінші, екінші, үшінші бала туғанда берiлетiн біржолғы 
жәрдемақы   30 62 235 
Төртінші және одан кейiнгi балаларға туғанда берiлетiн 
біржолғы жәрдемақы   50 

103 
758 

Төтенше радиациялық қатер аймағында тұратындарға 
зейнетақыға үстемақы   2 4 143 
Ең жоғары радиациялық қатер аймағында тұратындарға 
зейнетақыға үстемақы   1,75 3 628 

Бала күтiмi жөнiндегi жәрдемақы 

АЕК 
саны 

01.01.2015 ж. 
мөлшері 

(АЕК-1982тг.) 

 РБ-тен МӘСҚ- 
нан 

бiрiншi балаға  5,5 10 186 11 417 
екiншi балаға  6,5 12 038 13 498 
үшiншi балаға  7,5 13 890 15 559 
төртiншi және одан кейiнгi балаларға  8,5 15 742 17 640 

Төлем санаттары    
01.01.2015 ж. 
мөлшері 

Ең төменгі зейнетақы мөлшері   23 692 
Базалық зейнетақы төлемі   11 182 
Жерлеуге берiлетiн бiржолғы төлем 15 29 730 
Ұлы Отан соғысына қатысушыны немесе оның мүгедегiн 
жерлеуге берiлетiн бiржолғы төлем 35 69 370 

Төлем санаттары  

01.01.2015 ж. 
мөлшері 

ЕТЖМ 
саны 

(ЕТЖ
М-22 
433)  

Мүгедек баланы тәрбиелеушiге берiлетiн жәрдемақылар    1 22 433 

Мейрамгүл НҰРЛАНОВА
Зейнетақы  төлеу

 орталығының  бастығы
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Шәкірттеріне шабыт
сыйлап, өз өмірін мектеп
өміріне арнаған,
Қ а р а у ы л
гимназиясының қазақ
тілі мен әдебиеті пәнінің
жоғарғы санатты
ұстазы, оқушылары
о б л ы с т ы қ ,
р е с п у б л и к а л ы қ ,
халықаралық олимпиаданың
жеңімпаздары атанған,
түлектері «Алтын белгі» төс
белгісін иеленген, ұлағатты да
парасатты, өз ісінің білгірі –
Нұрғалиева  Күлзия
Әзілбекқызының шәкірттері
бүгінде талай биіктерді
бағындыруда. Атап айтсақ,
облыстық қазақ тілі мен
әдебиеті пәнінен Өскемен
қаласында 9 қаңтар күні өткен
олимпиадада  11-сынып
оқушысы Түгелжанова
Марал мен 10-сынып
оқушысы Уәлибекова Ділда

жүлделі І орын алып, ұстаз
мерейін одан сайын
асқақтатып, аудан абыройын
арттырды.
Ұстазға өзі тәрбиелеп, білім

нәрімен сусындатқан шәкірт
жетістігін көруден артық бақыт
болар ма, сірә?! Шәкіртінің
жеткен жетістігі – ұстаз
қуанышы. Шәкірті ұстазынан
озса, ұстаз еңбегінің жанғаны
болар.

 Түгелжанова  Марал «Алтын
белгі» төс белгісіне үміткер,

республикалық
М . М а қ а т а е в

оқуларының І орын
иегері, сондай-ақ,

республикалық олимпиадаға
жолдама алған алғыр оқушы. Ал
ХV республикалық Абай
оқуларының, халықаралық
Қ.Бітібаева атындағы қазақ тілі
мен әдебиеті пәнінен өткен
олимпиаданың, республикалық
«Жарқын болашақ»
олимпиадасының жүлдегері
Уәлибекова Ділданың алар
асулары мен бағындыратын
шыңдары көп боларына кәміл
сенеміз.
Өзінің осындай ерен

еңбегімен  танылған ұстазға
алда бағындырар асуларыңыз
көп  болсын, шәкірттеріңіз тек
биіктерден көріне берсін дегіміз
келеді.

Аяулым ОРАЗОВА,
Қарауыл гимназиясының

 оқу ісі меңгерушісі

Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Еліміздің ертеңі,
бүгінгі жас ұрпақтың тағдыры ұстаз қолында»
деп текке айтпаса керек. Сондықтан да болар
әр ұстаз өз еңбегінің жемісін көру үшін бар
ғұмырын шәкіртіне арнап, жаңа заман
талабына сай білім беру жолында
ізденіс үстінде жүріп, аянбай  еңбек
етеді.

11-17 қаңтар 2015 жыл

С.Бекбосынов атындағы орта  мектебінде “ҚАЗАҚ  ПОЭЗИЯСЫНЫҢ
ПАДИШАСЫ” атанған, халқымыздың маңдайына біткен ақын қыздарының бірі
Фариза Оңғарсынованы еске алуға орай әдеби танымдық музыкалық кеш өтті. Биыл
Фариза апапмыздың өмірден өткеніне 23 қаңтар 1 жыл  толады.

Осыған орай мектеп
кітапханашысы өзінің
бастамасымен акт залынды мәнді
де мағыналы кеш өткізіп, ақын
апамыздың өмір жолымен
сабақтастыра отырып,
оқырмандарына үлкен
эстетикалық, поэзиялық көңіл күй
тарту етті. Кеш жүргізушілері
Қайроллаева Индира мен
Мұратжанов Қуандықтар
алдымен арнайы арнау
шумақтарымен кеш
шымылдығын ашып, кітапханшы
ақын апайымыздың өмір
жолымен көпшілік қауымды
таныстырды. Сахна төріне
қазақтың қара домбырасымен
шыққан ауыл азаматы
Мұсағалиев Аслан
М.Мақатаевтың сөзіне жазылған
«Фариза, Фариза жан, Фариза
қыз» әнін нақышына келтіріп
орындады. Апамызды еске алып,
бір минуттық үнсіздік
жарияланды. Осыдан кейін
ғаламтор желісі арқылы алынған
еліміздің ақын -
жазушыларының, қоғам
қайраткерлерінің ой -пікірлері
видеороликтер арқылы берілді.
Еліміздің бас телеарнасы
саналатын «Қазақстан»
телеарнасында Фариза

Оңғарсынованың қазасынан кейін
түсірілген жаңалықтар және
танымал «Айтуға оңай»
бағдарламаларынан үзінді
көрсетілді. Ақын апамыздың
өлеңдері  А.Амангелдин,
Ө.Серікқалиев,  Н.Мұхтарова,
Ә.Абдоллаева,  А.Әзімханова,
Г.Сүйеукенқызы, А.Махмутова,
Е.Төлеуғазиев,  А.Қуатбай сынды
оқушылар тарапынан жатқа
оқылды және оқушылар өздерінің
мәнерлі оқумен көрермен
қауымды тәнті етті. Осыдан соң
мектебіміздің түлегі Қалқаман
Сариннің алғашқы өлең жинағына
жазылған Фариза
Оңғарсынованың алғы сөзі «Кеш
емес» бағдарламасы негізінде жан
- жақты насихатталды. Ақын
Қалқаман поэзия Падишасына
деген өзінің ойын өзі жүргізетін
бағдарламасы арқылы ұтымды
жеткізу сәті ұсынылды. Сонымен
қатар мектеп мұғалімдері Жамбы
Сайлауғазықызы, Гүлмира
Ахановна, Айжан
Нығметқалиқызы ақын
апамыздың өлеңдерін жатқа оқып,
өз ойларын ортаға салса, мектеп
медбикесі М.Оралбекова әнін
шырқады, ал кеш соңында
қорытынды сөз сөйлеген мектеп
басшысы Байбұлан Күнтуғанұлы

Фариза ақынмен кездесу сәтінен
әсерлі естелік айтып, мәнерлі
түрде ақынның өлеңін оқып берді.
Кеш соңында кітапханашы
Ибраева Жазира мен ағылшын тілі
пәнінің мұғалімі Жадыра
Құрметжанқызы Роза Әлқожаның
«Фариза» әнін әуелетіп,
көрермендерге ерекше көңіл күй
сыйлады. Себебі Фаризадай
ақынның бейнесі сол әуен
желісінде көз алдымызға елестеп,
слайд арқылы бейнесі көрнекі
түрде берілді.
Қазақ елінің аяулы перзенті

болған Фариза Оңғарсынованың
өмірден қайтқанына да бір жыл
уақыт өтті. Фариза ақынның әр
жыры халқымыздың бір
парағындай болған, әр
оқырманын мұң мен қуанышқа
бөлеген жырлары қашанда
өзектілігін жоғалтпасы анық.
Ақынын дәріптейтін, өткенге

құрмет көрсететін елдің ұрпағы
ретінде ұйымдастырылған кеш
өте жоғары деңгейде өткізіліп,
поэзия әлеміне жетелегендей
әсер қалдырды.

А. ЖАНПЕИСОВА
С.Бекбосынов атындағы

орта мектебіні
директорының тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары.

Әлем тарихында 1465 жылы
Қазақ хандығы атты Тәуелсіз
мемлекет құрылды. Оның негізінде
қазіргі қазақ ұлты қалыптасты.
Қазақ хандығының негізін
қалағандар: Керей хан Болат
Сұлтанұлы мен Жәнібек хан
Барақ  ханұлы. Бұл хандық осыдан
кейін төрт ғасырдай  өмір сүрді.
Ал 1991 жылы Қазақстан

Республикасы атты Тәуелсіз
мемлекетіміз құрылды, қазіргі
Қазақстан халқы қалыптасты.
Негізін қалаған: Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаев. Мемлекетіміз
еңселі Елден Мәңгілік Ел болады
деп нық сенеміз!
Иә , «Қазақтардың

мемлекеттілігі болған жоқ»,
«Қазақстанның солтүстік
облыстарының жері біздің
мекен», «Қазақстанның шығысы
бізге қарайды» немесе
«Қазақстанның мемлекеттілігі
1991 жылдан басталды» деп
шовинистік,  сепаратистік
пиғылдағы кейбіреулер «жазып»
та  «айтып та», өздерінше
«дәлелдеп» те жүргендей емес

(Солженицын, Жириновский
және кейбір өзге мемлекеттің
басшылары). Қазақ  елінің
мемлекеттілігі кеше
басталмаған.  Оған дәлел - Ұлы
Тарих; оған дәлел- Геродот, Сыма
Цянь, Баласағұни, Қашғари,
Гардизи, Макдиси,  Марквази,
Масуди, Хаукәл, Әл Омари,
Жувейни, Бичурин, Бартольд,
С.Асфендияров , Л.Гумилев,
М.Қозыбаев, Е.Бекмаханов
сияқты ғұлама   тарихшылар
зерттеулері; оған дәлел - көрші
елдердегі архив деректері; оған
дәлел- археологиялық зерттеулер
(қазақ жерінен табылған, әлі де
табылып жатқан   төрт «Алтын
адам», ірі қала орындары,
артефактілер; оған дәлел- қазақ
генологиясы (шежіресі); оған
дәлел - қазақ фольклоры
(эпостық, тұрмыс-салт, лиро-
эпостық жырлар, аңыздар); оған
дәлел- қазақ жерінде өмір сүрген
жыраулар, ақындар мұралары.
Біз дала көшпенділерінің

өркениетті ұрпақтарымыз.
Тарихи тамырымыз тереңге
кетеді. Қаза берсек  андрон
(арий), сақ – скиф, үйсін, ғұн,
қаңлы, сармат, Түрік
қағанаттары,  Моңғол

империясы, Қыпшақ хандығы,
Алтын Орда, Ақ Орда, Көк Орда,
Ноғай Ордасы, Сібір, Қазан,
Астрахань, Қырым хандықтары
біздің бабаларымыздың да ту
тіккен мемлекеттері.
Осылардың бәрінің де
мемлекеттілігі болған және
олардың  құрамында қазіргі қазақ
ұлтының негізін қалаған 43 ірі ру -
тайпаның әрқайсысының
болғаны да ақиқат. Бұның бәрін
тарихшы, археолог, антрополог,
географ ғалымдар (Қазақстан,
Қытай, Ресей, Иран, араб) тайға
таңба басқандай ғылыми
зерттеулермен дәлелдеген. Тек
«еуроцентристік» пиғылдағы
кейбір  ғалымдар ғана
мойындағысы келмейді. Әрине,
қазіргі қазақ халқының
құрамындағы ру-тайпалар бұл
мемлекеттік құрылымдардың
құрамында болғанымен де, осы
ру - тайпаларды  бір тудың астына
біріктірген таза  қазақ
мемлекеттілігі тек Қазақ хандығы
орнағаннан кейін ғана
қалыптасты. Кейбір деректерді,
тарихи құжаттарды келтіруге
мақаланың көлемі
көтермейтіндіктен жалпы шолу
ғана  жасап отырмын. Тек
қазақстандық тарихи ғалымдар
түп негізге алып  отырған
тарихшы Мұхаммед Хайдар
Дулатидың 1541-1546 жылдары
Кашмирде парсы тілінде жазған
«Тарихи-и Рашидиден» үзінді
келтіремін: «Ол кезде Дешті
Қыпшақты Әбілқайыр хан биледі.
Ол Жошы әулетінен шыққан
сұлтандарға күн көрсетпеді.
Нәтижесінде Керей, Жәнібек
хандар  Моғолстанға  көшіп
барды. Есенбұға хан оларды
құшақ жая қарсы алып,
Моғолстанның батыс шегіндегі
Шу мен Қозыбасы аймақтарын
берді...  Әбілқайыр ұлысының
шаңырағы шайқалды. Ірі-ірі
шиеленістер басталды. Оның
үлкен бөлігі Керей хан мен
Жәнібек ханға  көшіп кетті.
Олардың маңына
жиналғандардың саны 200 мыңға
жетті. Қазақ сұлтандары
хижраның 870 жылдары (1465-
1466) билей бастады» . Бұл
шығарма  Қазақ мемлекеттілігінің
тарихы 1465 жылы
басталғандығына басты  дәлел.
Керей мен Жәнібек негізін

қалаған алғашқы қазақ мемлекеті
- Қазақ хандығы төрт ғасырға
жуық өмір сүрді. Осы уақыт
ішінде алғашқы қазақ
мемлекетінің шарықтау да
құлдырау, күшею де, әлсіреу
кезеңдері болды. ХV-ХVІІ
ғасырларда Қазақ хандығы
Еуразия құрлығындағы саяси –
экономикалық дамуы жағынан
күшті, беделді, феодалдық-
патриархалдық мемлекетке

айналды. ХVIII ғасырдан ішкі –
сыртқы факторлардың әсерінен
(ішкі алауыздық, жоңғар-қалмақ,
орыс-казак, башқұрт, Орта Азия
хандықтары шапқыншылықтары)
әсерінен әлсіреп, іштей ыдырап,
құлдырау кезеңіне аяқ басты.
Салдарынан Ресей мен Қытай
империяларының саяси-
экономикалық қысымына түсті.
Олар тіпті мұздай қаруландырып,
кешегі монғолдардың ұрпағы,
жауынгер жонғар тайпаларын
Қазақ хандығына айдап салды.
Мақсаттары -  екі көшпенді
мемлекеттің көзін жою, жерлерін
өздеріне қосып алу.  Нәтижесінде
150 жылдан астам уақытқа
созылған қазақ - жоңғар соғысы
екі халық үшін де ауыр зардаптар
әкелді: Жоңғария  мемлекет
ретінде жойылды (жерін Цинь
империясы- Қытай басып алды).
Қазақ хандығының түстігін Орта
Азия  хандықтары, оңтүстік
шығысы  мен шығысының
біршама    бөлігін  Цинь
империясы алып қойды. Ал Қазақ
хандығының негізгі жерін 1731
жылдан бастап 150 жыл ішінде
Ресей империясы  өз
колониясына , яғни отарына
айналдырды. Осылайша
Тәуелсіздігімізден айрылып, екі
жарым ғасырдан астам (260 жыл)
Ресей империясы  мен оның
ізбасары болған КСРО-ның
құрамында болдық.
Ал 1991 жылы, жыл санау

бойынша Қой жылы Тәуелсіздік
таңы атты. Тарих сахнасына
Қазақстан республикасы атты
егемен ел шықты. Алаш арыстары
аңсаған Тәуелсіз Қазақ елі көк
байрағын асқақ желбіретті.
Кейбіреулер айтқандай «жаңа, жас
мемлекет құрылған жоқ» Қазақ
мемлекеттілігі қайта
қалпына келтірілді. Оған
Елбасымыздың  «Керей мен
Жәнібек 1465 жылы алғашқы
хандықты құрды, қазақтың
мемлекетттілігінің тарихы сол
кезден бастау алады» деген
ғылыми негізделген тұжырымы
айқын дәлел.  Бұл-тарихи
сабақтастық, бұл- сонау ғасырлар
қойнауынан атойлаған бабалар
үрдісі  жалғасының салтанат
құруы дер едік.
Тәуелсіздік алған 23

жылдың ішінде ішкі-сыртқы
саясатта  бүкіл әлемді
мойындатып Еңселі елге
айналған Қазақ елі  Қасым
ханның «Қасқа жолы», Есім
ханның «Ескі жолы», Әз
Тәукенің «Жеті Жарғысы»
сияқты  Нұрсұлтанның
«Нұрлы Жолымен» кемел
келешегіміз - Мәңгілік Елге
бағыт алып барады.

Таңат СӘРСЕНБИН,
Тарихшы,

Қарауыл ауылы.

Қазақ хандығына 550 жыл

Биыл 2015 жылы
елімізде Қазақ хандығының

(мемлекеттілігінің) 550
жылдығы, қазақтың бас

ақыны,  ұлы Абайдың  170
жылдығы, Ұлы Жеңістің 70
жылдығы, Қазақстан халқы

Ассамблеясы мен
Конституциямыздың 20
жылдығы және  қазақ
тарихына алғаш қалам
тартқан жазушы  Ілияс

Есенберлиннің 100 жылдығы
сияқты айтулы даталар кең

көлемде атап өтілмек.
Атаулы мерекелер

аясындағы  іс-шаралар
басталып кетті де. Бұл -
қазақстандықтардың,
әсіресе жас ұрпақтың

бойында ұлттық  рух пен
құндылықтарды,

қазақстандық патриотизмді
қалыптастыруда аса
маңызды. Елбасымыз

Н.Ә.Назарбаев та «Осынау
тарихи   белестер жаңа

қазақстандық патриотизмді
ұрпақ жадына сіңіруде

айрықша рөлге ие» деп атап
көрсеткен болатын.
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Ел басына қара бұлт төнген, ер
етігімен  қан  кешкен  сонау бір
сұрапыл жылдарда осы Шыңғыстау
өңірінен 1 789  азамат қолына қару
алып ,  қан  майданға  аттанған
болатын .  Солардың  көпшілігі ,
нақтырақ айтсақ, 1 327-сі  туған
жерге қайтып оралмай, зұлым жаумен
шайқаста ерлікпен қаза тапты. Олар
«Кеңес Одағы», «Совет халқы» деп
аталған ел үшін, туған жер үшін,
болашақ  ұрпақтың бақытты өмірі
үшін жан қиды. Бұл күндері Отан
үшін қаза тапқан сол бір боздақтарды
еске түсіру, рухына бас ию - қазіргі
әр  адам  үшін  қасиетті  парыз .
Сондықтан да, қыршынынан қиылып,
қан майданда қаза тапқан марқұм ата-
апаларымыздың  есімдері  еш қашанда
ел жадынан өшпеуі тиіс.
Шыңғыстаудың  даңқты

перзенттері, жерлес ата-апаларымыз:
Зәкәрия  Белібаев ,  Жанғазы
Молдағалиев, Серікқазы Бекбосынов,
қаһарман қыз Баян Байғожина сынды
батырлардың  аты бүгінде аңызға
айналды. Майдангерлер мен тыл
ардагерлері елдің мақтанышы, мерейі.
Соғыстан аман келген ардагерлер де
зор қиыншылықтарды бастан кешті.
Олар майданда қауіп пен ажалдың
арасында  жүріп ,  ұзақ  жорық
жолдарын және жамбасқа батқан окоп
сызын көрді. Сол қысылтаяң сұрапыл
жылдарда  майдангерлер бораған
оқтың, жалмауызша  ысқырынған
снаряд  пен  бомбаның  астында
тайсалмай жаумен айқасты. Соғыста
аяқ-қолдан айрылып, мүгедек болып
келіп, соған қарамастан еңбекке
араласып, қайтпас қайсарлықтың
үлгісін көрсеткен, нар тұлғалы, үлкен
жүректі  майдангерлер :  Ахмет
Борықбаев, Сыдық Күнекин, Мұқан
Асқаров , Әбен Еспаев , Ұлықбек
Байырбеков, Қамбар Жақсылықов,
Шыныбек  Оразбеков ,  Ниязбек

Алдажаров, Ақыш Имантаев, Мұсабек
Әкішбаев ,  Мұсаш  Ниязбеков ,
Бердірахман  Қалиев ,  Мұқай
Мұсапиров, Әбілқасым Молдабаев
тағы сол сияқты  көптеген соғыс
мүгедектері барлығы  да бақилық
болды. Олардай мүгедек болмаса да,
соғыстың  ауыртпалығын  бастан
кешкен  елі ардақ тұтқан ардагер
аталарымыз  Кәмен  Оразалин ,
Жұманбек  Садуақасов ,  Хафиз
Төлеухасимов, Дінәш Мұсажанов,
Ағзам Саин, Қариполла Төлеубаев,
Ахмер Батырбаев, Ғалым Өміржанов,
Төлеуғазы  Орынбаев ,  Амантау
Әкімғожин сынды тағы да  басқа
марқұм  болған  аталарымыздың
майдандағы және еңбектегі ерліктерін
еске алып, тағзым етіп, дұға бағыштап
отыру – ұрпақ парызы.  Майдан
шебінде  қаза  тапқан
боздақтарымызды, елге  аман-есен
оралған майдандастар мен қазіргі күні
осы күнге аман есен жеткен батыр
ата -апаларымызды  қастерлеу –
өнегеліліктің белгісі.

Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды

Биыл   ұлы  Отан
соғысындағы  Жеңіске
70 жыл толмақ.  Яғни,
жарты әлемге қайғысы
мен  қасіретін  қатар
ала  келген ,  адамзат
тарихынан  өшпестей
орын  алған  екінші
дүниежүзілік соғыстың
аяқталғанына да осын-
ша жыл болмақ.

Ел сыйлаған еңбек адамы

Абай ауданының қайта өркендеу жылдарында табанды қызметімен танылып, жаңадан қалыптасқан жұмыстардың дұрыс жолға түсуіне қажыр-
қайратымен еңбек сіңірген жандар бүгінде арамызда жетерлік. Өткен өмірі, елі үшін еткен еңбегі ертегідей сол жандардың бірі ретінде аудан
экономикасының дамуына талмай қызмет жасаған, сол жолдағы ерен еңбегінің арқасында ауданның «Құрметті азаматы» атанған Құмарғазы
Балтабековты атауымызға болады. Аймағымыздың қадірменді ақсақалы бүгінде аудан өмірінде ерекше ізі қалған қария.

     Кезінде  аудан
өмірінде тұңғыш рет орын
алған  жаңашыл
қызметтерге жан бітіруде
бар күш-жігерін сарп еткен
талапшыл маман бірнеше
жоғары  білімді  бойына
ұштастырған  азамат.
Жауапкершілігі  зор ,
мақсатшыл жас маманды
басшылық тарап та бірден
аңғарып жаңа қызметтерге
жетекшілік  етуді
міндеттепті. Өз кезегінде
жас маман да сенімді ақтап,
көзделген үдеден табыла
білді . Бұл  бәлкім  оның
бойында  тоғысқан
т а л а п ш ы л д ы қ ,
і зденімпаздық  пен
жігерлілік ,  шебер

ұйымдастырушылық  сынды
адами қасиеттердің нәтижесінде
келген болуы керек. Құмарғазы
Балтабек қай сала болмасын қолға
алған ісін  бірден дөңгелетіп
әкетіп  отырды .  Оның
үстіне  айта  кетер  бір
ерекшелік, аудан өмірінде
алғаш  пайда  болған
қызметтер  мен
лауазымдардың  иегері
болды. Атап айтсақ, сол
жылдары аудандық партия
комитетінің  ауыл
шаруашылық  бөлімінің
меңгерушісі,  аудандық
Совет  төрағасының
бірінші  орынбасары ,
аудандық  мәлихат
хатшысы ,  «Отан»
партиясының аудандық

атқарған жұмыстарының нәтижесінде аудандағы
шаруашылық  есептегі  жұмыстар  ретке
келтіріліп, жүйеленіп, сапалы жүргізіле бастады.
Алайда, жаңадан құрылған қызметтің өзіндік
машақаты мен ауыртпашылығы да болатыны
белгілі. Осы қиындықтарды еңсере жүріп, адал
қызметінің арқасында абыройға кенелді, еліне
еңбегімен таныла білді.
Құрманғазы ағаның көпшілік қадірлейтін

қайраткерлік қыры көп. Тұстастары жақсы біледі,
сол жылдарда аудан өмірі жайлы қалам тербеп,
облыстық газеттерде айшықты ой, толғымды
пікірге толы көлемді материалдар жариялады.
Еңбек адамы үшін бұл сирек кездесетін қасиет
емес пе?
Қадірменді қарияның бұл қызметтерін әріден
қозғап, бүгінгі өскелең буынға
таныстыруымызға аудандық әкімдіктің мәжіліс
залындағы мәслихаттың 20 жылдығына
арналған жиында Құмарғазы Балтабекті
алғашқы аудандық мәслихаттың хатшысы,
алғашқы депутат ретінде құрметтеліп,
кеудесіне медаль тағылуы түрткі болды.
Аға ұрпақтың өз заманындағы адал

қызметін жас ұрпақ біле бермесі анық қой.
Олай болса, ауданның тыныс-тіршілігіне
ерекше ден қойып, мұқтаждық-қажеттілігін
жүрегімен сезініп, шешім табуы жолында күш
салған, еңбекте озат атанған адамдар
қашанда құрметтің төрінде болуы тиіс
емеспе?!

«Абай елі» ақпараты

де тоқсаннан асқан абыз қариялар.
Осыған қарамастан Ұлы Отан соғысы
туралы оның жеңімпаз батырлары
туралы тарихи шындықты айту -
парыз .  Сол  үшін  де  Ұлы  Отан
соғысындағы Жеңістің 70 жылдық
мерекесіне орай  аудандық «Абай елі»

        Ұлы  Отан  соғысының
Жеңісін көзбен көрген, ол жылдарда
қылшылдаған жас, бұл күнде қарияға
айналған   майдангер  ата -
әжелеріміздің қатары барған сайын
сиреп келеді.  Бүгінде көзі тірісі,
арамызда жүргені үшеу ғана. Үшеуі

газеті  әрбір  екі  номер  сайын
«Ерліктің даңқы мәңгілік» атты
айдармен Абай елінің майдангерлері,
олардың соғыс даласындағы даңқты
ерліктері, кейінгі бейбіт өмірдегі
еңбектері  туралы  естеліктер
жариялауды бастама етіп көтеріп отыр.
Расында  Шыңғыстау бөктерінен
сұрапылға  аттанып,  фашизммен
айқаста  ақтық демі таусылған, шейіт
кеткен бабаларымыз да баршылық.
Олар туралы бүгінгі ұрпақ білуі,
құрмет  тұтуы  тиіс . Жаңа  айдар
аясындағы мұндай мақалалар тарихи
фотосуреттерімен жарық көрмек. Бұл
игілікті үрдіс Жеңістің 70 жылдық
меркесіне дейін жалғасатын болады.
Сіздің де атаңыз немесе туысыңыз сол
қаһармандардың қатарында болған
шығар. Сарғайған суреттер мен соғыс
даласынан жеткен үшбу хат тарихы,
ондағы  елге сәлем  жайлы
жазылғандарды  абайлықтармен
бөлісіңіз ,  құрметті  оқырман!
Майдангерлер ұрпақтары жаңа айдар
аясында үн қосады деп сенеміз.

Анар ҚАБДУӘЛИҚЫЗЫ,
«Абай елі» жауапты хатшы

бөлімшесінің  жетекшісі  сынды  төрт
қызметтің де тұтқасын алғашқылардың бірі
болып ұстады. Әрі ел сенімінен шығып,
халықтың мұң-мұқтажын шешу жолында
табандылық танытты. Уақытпен санаспай

Зәкария Белібаев

Жанғазы Молдағалиев

Серікқазы Бекбосынов
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Сот жүйесін реформалау  жүзеге асыру бағытында атқарылған жұмыстар аз емес. Елімізде
Жоғарғы Сот бастаған бiртұтас сот жүйесi құрылды, соттардың қызметін реттейтін тиімдi
заңнамалық база жасалды. Мамандандырылған экономикалық, әкiмшiлiк, әскери соттар, кәмелетке
толмағандардың істері жөніндегі соттар, сондай-ақ, қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық
соттар құрылды. Алқабилердің қатысуымен өтетін қылмыстық сот iсiн жүргiзудi енгізу және тек
соттың санкциясымен тұтқындау сот төрелігін жүзеге асыруды реформалау процесiнің маңызды
буыны болып табылады. Осы институттарды енгізу демократиялық қылмыстық сот iсiн жүргiзу
шеңберiнде азаматтардың құқықтық қорғалуының деңгейін, алдын ала тергеудің сапасын, процеске
қатысушылардың кәсiби деңгейiн арттыруға және тұтастай алғанда заңдылық, объективтiлік,
әдiлдiк, тәуелсiздiк, қылмыстық процестiң алқалылығы мен жарыспалылығы принциптерін
нығайтуға мүмкiндiк береді.
Бүгінгі таңда Сот әкімшілігі жүйесін жетілдіру мақсатында Жоғарғы Сот жанындағы Сот

әкімшілігі жөніндегі комитеті таратылды. Оның облыстық, аудандық және оларға теңестірілген
соттардың қызметін ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық және өзге де қамтамасыз
ету, сот приставтарының қызметіне ұйымдастырушылық және әдістемелік тұрғыда басшылық
жасау функциялары мен өкілеттіктері жаңадан құрылған Қазақстан Республикасы Жоғарғы
Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаментіне берілді.
Сот қызметін материалдық-техникалық және қаржылық қамтамасыз ету едәуір жақсарды.

Соттардың қызметіне ақпараттық технологияның жаңаша жетістіктері енгізілуде.
Автоматтандырылған электронды құжат айналымы, Интернет-кеңістікке Жоғарғы және
облыстық соттардың қатысуы, сотталушылардың және олардың адвокаттарының қатысуымен
сот процестерін жүргізуде бейнеконференциялық байланысты пайдалану, процеске қатысушы
сотқа келмей-ақ, Интернет арқылы сотта өз құжаттарының жылжуымен таныса алатын
ақпараттық дүңгіршектердің орнатылуы бүгінгі таңда сот жүйесінің қызметін жақсарта түсуге
мүмкіндік берді

28 қаңтар 2011 жылы «Медиация туралы» заң  қабылданып, қолданысқа еңгізілді.
Бұл  құқықтық жүйені дамытуда  маңызды қадамнын бірі болып табылады. Жаңа еңгізілген
өзгеріс еңбек, отбасылық құқықтық қатынастағы, кәсіпкерлік қызметтегі, әр түрлі деңгейдегі 
қылмыстық әрекеттердегі қылмыстық құқықтық  қатынастарда туындаған қақтығыстарды реттеуге
көмектеседі.
Елбасы   белгілеген басым бағытты іске асырудың жарқын бір көрінісі ретінде соттарда 

«ашық есік күндерін»   өткізіп отыру жолға қойылған. «Ашық есікте» сот жұмысынан мүдделі
қоғамның әрбір өкілі, нақты істер бойынша іске қатысушы тараптар өздерін толғандырып
жүрген мәселелер  бойынша мәлімет алып, сот басшылығымен, судьялармен, сондай ақ сот
қызметкерлерімен пікірлесе алады. Соттардың халыққа қолжетімді болуы үшін жасалып жатқан
шаралардың бірі – сенім жәшіктері ұйымдастырылған. Одан бөлек сотта ісі қаралып жатқан
мүдделі жақ сот жұмысына сын ескертпесі болса сенім жәшіктеріне қойылған әлеументтік
сауалнама парағын толтырып сот жұмысына  өз пікірін білдіре алады.
Сот жүйесіндегі бұл істердің барлығы да халықтың игілігі үшін, олардың сотқа оң  көзқарасын

арттыру мақсатында жасалынып отырған іс шаралар.
Руслан ОМАРОВ,

Абай аудандық сотының судьясы

Сот отырысының  хаттамасы сот
отырысындағы барлық жүзеге асырылған
процессуалдық әрекеттер көрсетілген іс жүргізу
құжаты.  Хаттама сот мәжілісінің хатшысымен
дайындалады. Сот отырысы аяқталғаннан   кейін
хаттама үш күн ішінде кешітірілмей дайындалуы
тиіс. Хаттамаға   төрағалық    етуші  және  хатшы
қол қояды.   Барлық   өзгерістер,  түзетулер,
толықтырулар хаттамада   айтылуға   және
олардың  қол қоюымен куәландырылуға  тиіс.
Сот  іске  қатысушы  адамдардың  немесе  олардың

өкілдерінің   өтініші  бойынша   сот  отырысының
төрағалық етушісі  мен   хатшысының электрондық
цифрлық    қолтаңбасымен   куәландырылған
электрондық  құжат  нысанындағы   хатаманы
ұсынуға   міндетті.
Іске  қатысушы    адамдар   немесе   олардың

өкілдері, Қазақстан Республикасының   Азаматық
іс  жүргізу  Кодексінің   257-258  бабында
көсетілгендей сот   отырысының хаттамасы
дайындалған  және  оған   қол   қойылған   күннен
бастап   бес  күн   ішінде   онымен   танысуға,
хаттамада   жіберілген   қателіктерді  немесе
жасалған іс-әрекеттердің және  олардың
нәтижелерін  тіркеудің   толық   еместігін   көрсете
отырып, бес күн ішінде оған жазбаша түрде
немесе электрондық цифрлық  қолтаңбамен
куәландырған электрондық құжат нысанасында
ескертпелер беруге құқылы.
Сот отырысының хаттамасына жасалған

ескертпелерді оған қол қойған төрағалық етуші
қарап, ол ескертпелермен келіскен жағдайда
олардың дұрыстығын куәландырады.сондай-ақ
ескертпелермен келіспеген жағдайда төрағалық
етуші берілген хаттамаға ескертпелер берген
адамға хабарлай отырып, жасалған ескертпелер
сот отырысында қаралады.
Ескертпелерді қарау нәтижесінде төрағалық

етуші олардың дұрыстығын куәландыру туралы
не олардың толық немесе ішінара қабылданбауы
туралы ұйғарым шығарады. Ескертпелер барлық
жағдайда іске қоса тіркеледі.
Хаттамаға жасалған ескертпелер олардың

берілген күннен бастап бес күн ішінде қаралуға
тиіс. Қазіргі таңда сот мәжілісінде дыбыс, бейне
жазба қондырғылары қолданылуда Абай аудандық
сотының сот мәжілісі залында да аудио- бейне
тұрақтандыру құрылғылыры орнатылған.

Анар КОНЖАНОВА,
Абай аудандық сотының

бас маман-сот
мәжілісінің хатшысы

«Қазақстан Республикасының
Президенті мен жергілікті әкімдерге
уақытша қосымша өкілеттік беру
туралы» 1993 жылғы 10 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының
Заңының 1 бабына сәйкес
алкоголизм, нашақорлық пен
уытқұмарлық дертіне шалдыққан
ауруларды емдеуге және оларды
салауатты өмір салтына бейімдеуге
бағытталған медициналық, құқықтық
және ұйымдық шаралар кешенін жасау
мақсатында 1995 жылдың 07 сәуірінде
Қазақстан Республикасының «Алко-
голизм, нашақорлық пен уыт-
құмарлық дертіне шалдыққан
ауруларды еріксіз емдеу туралы»
Заңы қабылданған, аталған Заңның
негізгі бағыты осы дертпен күресу
және дертке шалдыққан азаматтарды
есепке алу, оларға ерікті түрде емделу
мерзімін ұсыну, егер бұл шаралар
жеткіліксіз болған, яғни өз еркімен
емделуден бас тартқан жағдайда
мәжбүрлі түрде емдеуге жіберу.
Басты мақсаты  болып қоғамымыздың
дені сау азаматы қатарына қосу және
қоғамға салауатты өмір салтын
қалыптастыру болып табылады.
Алкоголизм, нашақорлық халқы-

мыздың денсаулығына, еліміздің
тектілік қорына залал келтіруде және
қылмыстың өсуіне себепші болатын
дерттің бір түрі болып табылады.
Алкоголизм, нашақорлық пен
уытқұмарлық дертіне шалдыққан
ауруларды еріксіз емдеуге жіберуді
рәсімдеуді аурудың туысқандарының,
ішкі істер, прокуратура, қоғамдық
ұйымдар, қорғаншылық және
қамқоршылық органдарының баста-
масымен медициналық қорытынды
бар болған жағдайда денсаулық
сақтау органдары жүзеге асырады.
Сондай-ақ өз еркімен емделуден
жалтарған ауруларға денсаулық
сақтау жүйесінің мамандандырылған
емдеу профилактикалық мекеме-
лерінде, емдеу кезеңінде оларды
еңбекке тарта отырып еріксіз
стационарлық ем қолданылады.
Еріксіз емдеу шараларын қолдану

туралы арыз мемлекеттік денсаулық
сақтау мекемесімен арыз түсіру
арқылы аурудың тұрғылықты жері
бойынша сотта ерекше іс жүргізу
тәртібімен, іс құжаттары келіп түскен
уақыттан бастап 10 күн ішінде
аурудың, денсаулық сақтау және ішкі
істер органдары өкілдерінің, аурудың

туыстарының, еңбек ұжымдарының,
қоғамдық бірлестіктер өкілдерінің
қатысуымен ашық сот мәжілісінде
қаралады. Егерде ауру адам сот
мәжілісіне келуден жалтарған
жағдайда оны ішкі істер органдары
ықтиярсыз алып келеді.  Еріксіз
емдеуге арналған наркологиялық
мекемелерінде емдеуде болу уақыты
еңбек стажын үзбейді және ол жалпы
еңбек стажына қосылып есептеледі.
Еріксіз емдеуге арналған

наркологиялық мекемесінде емдеуде
болу мерзімі 2 жылдан аспауға, егер
қайталап жіберген жағдайда 3 жылдан
аспауы тиіс. Наркологиялық
мекемеден емделіп шығарылған
адамдардың еңбегі мен тұрмысын
жайластыру тұрғын жерлері бойынша
жүзеге асырылады және жергілікті
атқару органдарына жүктеледі.
Сөз соңында айтарым: ауырып ем

іздегенше, ауырмастың жолын іздейік,
салт-дәстүрімізге, дінімізге, сана-
мызға жат қылықтардан аулақ
болайық  Ағайын!!!.

Ерік КОЯНБАЕВ,
Абай аудандық

сотының төрағасы

Қазақта «Елдестірмек – елшіден, жауластырмақ
– жаушыдан» деген аталы сөзі бар. Дәл бүгін осы
игі істі атқару соттың иығына түскендей. Кеңес
өкіметі кезінде жұртшылық өздерінің арыз-
шағымдарын партия, атқару, кәсіподақ
комитеттеріне айтатын. Енді әділдік іздеген адамдар
сотқа жүгінетін болды.
Даналар байырғыдан қоғамдағы сұрапыл

дерттің барлығы әділетсіздіктен деп баса айтқан.
Шынымен, адам – пенде, ол қызғаныш, бәсекелестік,
жарыс, құмарлық сияқты қасиеттерден еш
арылмайды. Ал, осынау табиғи жаратылысындағы
дүниелердің санадан асып, бауырдан басып кетпеуі
үшін жоғары құндылықтар ежелден белгілі.
Олардың негізгісі деп әділеттілікті білеміз. Тек
әділдікке шақыру арқылы адамдар ортақ тоқтамға,
ымыраға келе алады. Бірақ, тек мәселенің әділ
шешілуі кезінде ғана әр тарап өзін (яғни, өзінің
тұрпатын) сақтап қалуы мүмкін.
Сотқа адамдар еріккеннен емес, кейбір

тоңмойын шенеуніктер тарапынан көрген зәбіріне
араша сұрап, әділдік іздеп келеді. Сан соғып
алданғандар, шындық іздеп шарқ ұрғандар ақиқатқа
араша болады деп сеніп келеді. Әділ шешім
қабылдап, үкім шығаратын әрбір судья халық
сенімін ақтау жолында еңбек етеді. Алайда,
жұртшылық орынсыз өкпе білдіріп, істі дұрыс
қарамағандығын айтып, сот қызметкерлеріне реніш
те білдіріп жатады. Соттың міндеті тек жазалау емес,
әділ шешім шығарып, аяғын шалыс басып
адасқандарға қол ұшын созу, тәртіпке салып,

тәрбиелеу. Ұлы ойшыл Аристотель «Әлемді заң
билеуі керек» деген екен. Ендеше, заң болған жерде
тәртіп болары сөзсіз.
Сот билігі – еліміздегі басқа билік салаларынан,

дара, өз қызметінде тәуелсіз, әрi кесiмдi шешiм
айтатын ерекше орган. Елбасының «Судья-халықтың
айрықша таза әрі кіршіксіз ары» деп соттарға баға
беруі, оның қара қылды қақ жарған судьяларға сенім
артуын көрсетсе керек. Бүгінгі таңда елімізде қазіргі
заманға сай сот–құқықтық реформа қарқынды жүзеге
асырылуда. Мемлекет азаматтарының құқықтары мен
бостандықтарын қорғауға қабілетті ашық әрі әділ
сот жүйесін қалыптастыру мақсатында бірқатар
жұмыстар Елбасымыздың жыл сайынғы Жолдауында
берілген басым тапсырмалар негізінде жүзеге
асырылып келеді. Дегенмен де, бұл бағыттағы
жұмыстарды толыққанды, сапалы жүзеге асуы осы
саладағы мықты мамандарға байланысты. Ал, сот
саласындағы ұзақ жылдық тәжiрибесiнде
әдiлдiгiмен, кәсіби біліктілігімен танылған судьялар
арамызда аз емес.
Егемендік алған күннен бастап Елбасының

тікелей қамқорлығында болып есептелетін сот
билігінің тәуелсіздігін қамтамасыз етіп, өркениет
талаптарына сай сот реформаларын жүзеге асыру
бағытында қыруар жұмыс тындырылғанын ешкім
жоққа шығара алмайды. Судьяларды құқықтық-
әлеуметтік қорғау жағы да нығайтыла түсті. Қазіргі
таңда соттар жүйесінің азаматтардың заңды
құқығын қорғау үшін келетін инстанцияға айналып
отырғандығы үлкен жауапкершілік жүктейді. Ендігі

мәселе тек жүктелген сенім үдесінен абыроймен
көріну болып табылады. Сот әділдігінің сапасын
арттыруға барынша күш салу да бүгінгі күннің
өзекті мәселесі. Сонымен бірге көкейтесті проблема
ол – сот шешімдерінің 100 пайыз орындалуына қол
жеткізу. Себебі, сот билігінің абыройы судьяның
әділ шешімі, соттардың материалдық тұрғыдан
қамсыздандырылуы ғана емес, судья қабылдаған
шешімнің орындалу қауқарына да байланысты.

«Судья халықтың ары» дегендей, бұл лауазым
иесіне жүктелер міндет те жоғары, талап та қатаң.
Сот жұмысының сапасы судьяларға байланысты
десек, өз кезегінде олардың қалыпты жұмыс істеуіне
қолайлы жағдай тудыру да аса маңызды.
Сот-кейбіреулер теріс пайымдап жүргеніндей

айыптаушы орган емес. Ол – Қазақстан
Республикасы атынан үкім, шешім шығаратын
ерекше мәртебеге ие биліктің бір тұтқасы. Демек,
мемлекет беделі – сот жұмысына тікелей
байланысты. Адамдардың құқықтары мен
бостандықтарын қамтамасыз етуде судьялар
атқарып отырған жұмыстар ауқымды. Олай болса,
сот жүйесі елімізде қазіргі заман талабына сай
қалыптастырылып, азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғауда өз қызметін жетілдіріп,
тиімділігін арттыру бағытында үлкен ізденісті
жұмыс атқарып отыр. Түрлі реформаларды
басынан өткерді. Алдағы уақытта да заман ағымына
сай, сот құқықтық реформасы жүргізіле бермектігі.

Клара АБЕНОВА,
Абай аудандық сотының бас маманы

Қ а з а қ с т а н
Республикасы  Жоғарғы
Соты  төрағасының  23
желтоқсандағы  2014
жылғы №258 өкімі  және
Шығыс Қазақстан облыс-
тық  сотының  төраға -
сының 26 желтоқсан 2014
жылғы №106/06-32 санды
өкімдеріне сәйкес ,  2015
жылдың  1  қаңтарынан
бастап Шығыс Қазақстан
облыстық  соты  және
Шығыс Қазақстан аудан-
дық  және  оған  теңес -
тірілген соттардың жұмыс
уақыты  сағ .  9 .00-ден
18.30-ға  дейінгі  уақыт
деп ,  демалу  мен  тамақ -
тануға  арналған  үзіліс
13.00-ден  14.30-ға  дейін
деп  белгіленгендігін
хабарлаймыз .  Байланыс
телефоны: 9-12-40

Жуырда Абай аудандық сотының
төрағасы Е.Коянбаевпен, Абай аудандық
сотының 2014 жылы атқарылған жұмыс
қорытындысы бойынша арнайы
брифинг өткізілді. Аталмыш іс-шарада
өткен жылы сотта қаралған істердің
санымен сапасы, сот жүйесіне енгізіліп
жатқан жаңалықтармен қолданысқа
енгізілген қылмыстық, қылмыстық
процестік, әкімшілік құқық бұзушылық
кодекстерімен, қылмыстық атқару
кодекстері  жайлы сөз қозғалды.
Жалпы өткен жылы Абай аудандық

сотымен іс 12 адамға қатысты барлығы
11 қылмыстық қаралыпты. Оның ішінде
5 адамға үкім шығарылып, 6 адамға
қатысты іс медиация тәртібі негізінде
қысқартылып, 1 қылмыстық іс қосымша
тергеу әрекеттерін жүргізу үшін
қылмыстық қудалау органына кері
қайтарылған.
Осы мерзім ішінде Абай аудандық

сотына  азаматтық  іс  бойынша
барлығы  193 арыз келіп түсіп, 111
азаматық іс бойынша арнайы шешім
шығарылып, мәні бойынша қаралған,
44 азаматық іс бойынша сот бұйрығы
шығарылған екен. Ал, 23 азаматтық іс
қараусыз қалдырылған, сондай-ақ, 3
азаматтық іс соттылығы бойынша
жолданған, 12 азаматтық іс өндірістен
қысқартылған.
Сондай-ақ, аудандық сот

төрағасының айтуынша, әкімшілік
істерден сотқа 217 іс түсіп, оның ішінде
206 іс мәні бойынша қаралыпты. Ал, 11
әкімшілік іс құжаттарының толық және
хаттаманың дұрыс толтырылмауына
байланысты, жіберген лауазым иелеріне
кері қайтарылған екен. Осы қаралған
әкімшілік істердің ішінде 148 тұлғаға
әкімшілік жаза қолданылып, олар әр
түрлі әкімшілік жауапкершілікке
тартылған. Сондай-ақ, 58 әкімшілік іс

өндірістен қысқартылған.
Аудандық сот төрағасы өз сөзінде

бүгінгі күндері медиация институтының
да  кеңінен қолданылатындығына
тоқталып, сотта қаралған 6 қылмыстық,
11 әкімшілік және 4 азаматтық істердің
қысқартылғанын атап көрсетті.
Сонымен қатар, үстіміздегі жылы

қолданысқа жаңадан қылмыстық,
қылмыстық процестік, әкімшілік құқық
бұзушылық және қылмыстық атқару
кодекстері қолданысқа енгізілгендігін
айтып өтіп, көрсетілген кодекстердің
еліміздің жаңа бағытта дамуына септігін
тигізетіндігін және елімізде құқық
бұзушылықпен, қылмыстың азаюына
ықпал ететіндігін атап өтіп, олардың
бұрынғы кодекстерден ерекшеліктеріне
тоқталды.
Сондай-ақ, брифинг барысында

тұлғалардың Абай аудандық сотына
электронды түрде сотқа талап арызбен
жүгінуіне және басқа да құжаттарды
электронды құжат айналымы арқылы
алуға болатындықтары жайында да сөз
қозғалды.

«Абай елі» ақпараты

Аудандық соттағы брифинг
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Тоқтамыс
ауы лы ның
т ұ р ғ ы н ы
б о л ғ а н ,
асқар таудай
әке, немере,
шөберелерінің
с ү й і к т і
а т а с ы
Дәулетчин
Камалдың
д ү н и е д е н

озғанына қаңтар айының 24 күні
қырық күн болады. Мейірімі мол
әкемізді сағынып еске аламыз.
Асыл әке, жатқан жерің жарық,
иманың жолдас болсын дейміз.

40  күн  болды  Сіз  жоқсыз
арамызда,
Жаратқанға жоқ екен шарамыз

да.
Адалдыққа үйреткен,

жақсылыққа,
Ақылың қалды  әке, санамызда.
Өзіңді  жоқтап  қалды  үй-

жанымыз,
Үлкенді де, кішіні сыйладыңыз.
Арғы әлемнің бұйырып жұмақ

төрі,
Жаныңа  жолдас  болсын

иманыңыз.

Еске алушылар: балалары,
немере, шөберелері.

Марқұм  әкеміздің  рухына
бағышталған  40 күндік  асы
қаңтар  айының  24  күні
Тоқтамыс  ауылындағы
мәдениет үйінде   сағат 13:00-
де  ерлер мен әйелдерге  бірге
беріледі. Асқа барлық туған -
туыс ,  құда -жекжат,  көрші -
қолаң ,  дос -жаран ,
ауылдастарды шақырамыз.

Көңіл айтамызҚарауыл ауылының тұрғыны,
аяулы жар, ардақты ана Айткеш-
қызы Айгүл 2014 жылы желтоқсан
айының 22 жұлдызында өмірден
өтті. Жүрегіміз езіліп, қабырғамыз
қайысты, алайда Алланың әміріне
ешкім қарсы тұра алмайды, олай
ету мүмкін де емес. Айгүл жатқан
жерің жаннат, топырағың торқа,
иманың жолдас болсын деп сағына
еске аламыз. Сен біздің жүрегімізде
мәңгі сақталасың.

Егіліп қолға аламын қаламымды,
Біз мұңлы, бізбен бірге дала мұңлы.
Артыңа тастап кеттің зар жылатып
Туысты, сүйген жарды, қыз бен ұлды.

Бейуақыт жетті ажал да жетеріне,
Алып ап қайтара алмас жетегіне.
Кешуде айтыса алмай қалдық біздер,
Ең болмаса бақиға кетеріңде.

Жер Ана алды мәңгі құшағына,
Бар екен қандай тәлкек қыса мұнда.
Сен кеттің ортамызды ойсыратып
Ескертпей жанұяңа, жақыныңа.

Мәңгіге көзің жұмдың, сағат тоқтап,
Жанардан жас тоқтамай сені жоқтап.
Отырмыз бақиында иман бер деп,
Жоғалған соң сен басқан сүрлеу соқпақ.

Қабірің жарық болып нұрға толсын,
Құдіретім жіберген бұл да бір сын.
Жебей жат рухыңменен ұрпағыңды,
Жаратқаннан бар тілек осы болсын.

Сағынып еске алушылар:
жолдасы -Айдар, балалары,

туған- туыстары.
Марқұмның 40 күндік асы «Еңлік - Кебек»

тойханасында 30 қантарда сағат 11:00-де ерлерге, сағат
14:00-де әйелдерге беріледі. Қатымға барлық туған-
туыс, құда- жекжат, жора-жолдас және ауылдастарды
шақырамыз.

К ө к б а й
а у ы л ы н ы ң
тұрғыны болған
аяулы ана, сүйікті
қызымыз, қимас
т у ы с ы м ы з
И б р а й х а н о в а
Нүргүл Советқа-
л и қ ы з ы н ы ң
өмірден өткеніне
40 күннің  жүзі
болды. Небәрі 41
ж а с ы н д а

ортамызды ойсыратып кеткен аяулы
жанды  қимастықпен, сағынышпен еске
аламыз.

40 күн өтті өзіңсіз қамыққалы,
Мұңға батып, көңіліміз жабыққалы.
«Аһ» ұрады бала-шаға, ата-ана,
Қабырғаға батқандай ауыр қайғы.

Енді жоқсың, ортаң қалды ойсырап,
Жүректерде айтылмаған сан сұрақ.
Ойламаған ажал келіп тосыннан,
Өмір жолын көрсетпестен алды орап.

Жанымыздан кеткеніңмен жыраққа,
Жүрегіміздесің, мәңгі біргесің, бірақ

та.
Жатқан  жерің   жұмсақ  болсын

мамықтай,
Тек Алланың нұры жаусын жұмақта.

Еске алушылар:
әке - шешесі, зайыбы Әділбек,

балалары, Ибрайхановтар әулеті.
Марқұм  Ибрайханова  Нүргүл

Советқалиқызының  рухына
бағышталған құран - қатым Көкбай
ауылында «Болат-ата» кафесінде 3-
ақпан  күні сағат 13-00-де ерлер мен
әйелдерге бірге беріледі. Қатымға
барлық туған - туыс, құда-жекжат,
жора - жолдас және ауылдастарды
шақырамыз.

Аудан әкімдігі мен мәслихаты
 Жұмажанұлы Толқынның

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған-
туыстарының қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

***
Аудан әкімдігі мен мәслихаты

 Жұманбай Кәмшат Айтқалиқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған-

туыстарының қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.
***

Аудандық ішкі саясат бөлімі мен аудандық «Абай елі»
газеті редакциясы ұжымы

Жұмажанұлы Толқынның
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған -

туыстарына, жақын- жуықтарына қамығып көңіл айтады.
***

Аудандық ардагерлер кеңесі ауданымыздың  ел азаматы,
еңбек ардагері

Рымбек Дүйсетаевтың
қайтыс болуына орай отбасына, туған- туыстарына

қайғырып көңіл айтады.
***

Қарауыл ауылдық округі аппараты әкімінің ұжымы
Қарауыл ауылдық округі аппараты әкімінің орынбасары
Бекбатыров Нұрбекке сүйікті ұлы

Айбектің
мезгілсіз дүниеден өтуіне байланысты қамығып көңіл

айтады.
***

Абай аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар  бөлімінің  ұжымы Қарауыл ауылдық округі
әкімінің орынбасары Бекбатыров Нұрбекке  сүйікті ұлы

Бекбатыров
Айбектің

мезгілсіз қайтыс болуына орай қайғыларына ортақтасып
көңіл айтады.

***
Абай аудандық орталық  емхана ұжымы осы мекеменің

қызметкері Дүйсетаева Индираға әкесі, Дүйсетаева Айманға
ағасы

Дүйсетаев Рымбектің
қайтыс болуына орай қамығып көңіл айтады

Дін Ислам - діңгегіміз

Аллаһ Тағала адам баласын жаратқаннан кейін оны ескерусіз
қалдырмаған. Әрі еркіне де жіберген жоқ. Өз тарапынан тура жолды
нұсқап, екі дүниенің бақытын  табар Кітап түсірді. Оны түсіндіретін
пайғамбарлар (с.ғ.с.) жіберді. Күнә мен сауапты айырып көрсетті.
Сонымен, ең ауыр күнә не?

«Ең ауыр күнә не?» деп сұралғанда Пайғамбарымыз (с.ғ.с): «Аллаһ Тағалаға
серік қосуың, Ол сені жаратты ғой!» деп жауап берген. «Кім Аллаһ Тағаладан
басқа нәрсеге сыйына жүріп өлген болса, ол тозаққа кіреді».
Сонымен адам баласының пәни дүниедегі ең ауыр күнәсі – Аллаһқа серік қосу

 екен. Аллаһқа серік қосу дегеніміз – Аллаһтан басқаға ғибадат ету немесе Аллаһқа
тілегімді жетізеді деп екі араға дәнекер іздеу.  Құранда: «Аллаһқа серік қоспа! Күдіксіз
ортақ қосу зор зұлымдық» («Лұқман» сүресі, 13-аят.) және «Аллаһ Тағала өзіне ортақ
қосылуды жарылқамайды да, бұдан өзге қалаған кісісін жарылқайды. Сондай-ақ кім
Аллаһқа ортақ қосса, расында жала қойып, зор күнәлі болады» дейді. («Ниса», 48-аят)
Ел ішінде «Ойбай, намаз оқымасам мені әруақтар қысады» деп, ғибадатты Аллаһ

Тағалаға емес аруақтарға арнап жасайтын «тәуіп-әулиелер» көп.  Намаз оқу әруақтың
емес, Аллаһтың бұйрығы. Осыны білмек керек. Адасып жүрген бауырлар болса
райынан қайтсын. Тәубаға келсін! Аллаһтың рахымы көп, қаласа кешіреді. «Рас мен
Аллаһпын. Менен басқа тәңір жоқ. Сондықтан маған құлшылық қыл. Сондай-ақ
Мені еске алу үшін намазды толық орында» («Таһа», 14-аят)  деді емес пе?!.
Көпшілік ағайындар дұға еткенде: «Тәңірім Өзің жарылқа, әруағым қолда!»

деп жатады. Аллаһ Тағаланың құдіреті шексіз екенін біле тұрып неге өлген
әруақты қабаттастырамыз? Өзі сауапқа мұқтаж әруақ қалай жәрдем береді?
Бізге қабірде жатқан мәйіт емес, Аллаһ Тағала жақын. «Көктер мен жердің

иелігі Аллаһқа тән. Сендер үшін Аллаһтан басқа не дос, не жәрдемші жоқ.»
(«Бақара», 106-107 аяттар).
Сол сияқты қабірді зиярат еткенде Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) сүннеті

бойынша: біріншіден, марқұмдарға дұға ету, яғни, Аллаһтан өліктің күнәсін
жеңілдетуін тілеу, екіншіден өлімді, ақыретті еске алу үшін зиярат етіледі.
Сондықтан мұсылман баласы қабірдің басына барып өлген кісіден еш нәрсе
сұрамайды, оған сыйынбайды.
Қабірдің басына барып марқұмнан медет тілеу, ауруына шипа дәмету, ұрпақ

сұрау, Аллаһқа серік қосқан болып табылады. Сол арқылы пенде баласы өзіне зор
зұлымдық жасайды. Аллаһ Тағала Құранда: «Аллаһға ғана құлшылық қылыңдар.
Оған ешнәрсені ортақ қоспаңдар!» («Ниса», 36-аят) деп бұйырып, серік қосудың
ауыр күнә екенін ескертеді: «Негізінен Аллаһ өзіне ортақ қосуды жарылқамайды.
Одан басқа кімді қаласа жарылқайды. Кім Аллаһқа ортақ қосса, расында өте ұзақ
адасты» («Ниса» сүресі, 116-аят)
Қабірдің басына кесене тұр ғызудың өзі Ислам шариғатына тән емес.
Алла бізді Өзіне серік қосудан сақтасын! Барлық ғибадат құлшылығымыз бен

дұға тілегімізді тек бір Аллаһқа арнайық ағайын! Бұл дүниедегі ең бақытты адам
– Аллаһты бірлеп, Оған ғана құлшылық жасаған адам.

Балғынбек ИМАШЕВ,
айтыс ақыны

«Намыс» кз. сайтынан алынды

Алла елшісі: «Пайдасыз бос сөзден
тілді тыю адамның көркі» деген.
Әрқайсымыз өзімізге де, өзгелерге де
тек зиян әкелетін бос сөзден, қарғап-
тілдеуден, өтіріктен, балағаттан бас
тартсақ қандай жақсы? Өкінішке қарай
көпшілігіміз пайдасыз әңгімелерге,
өсек-аяңға, тірліктің болмашы ұсақ-
түйектерін сөз етуге құмармыз.
Аузымыз бен тілімізден тапқан
осынша орынсыз әр сөзге жауап
беретінімізді білмейміз, білсек те
немқұрайдылық танытамыз.  Әр сөз
бен әр іске ақыретте жауап беру өз
алдына, одан да бұрын сол сөздердің
сауабы мен жазасын да аламыз осы
дүниеде. Осы дүниеде болмаса о
дүниеде. Ол адамның ырыс-құтын
қашырып, бақ-берекесін тайдырады.
Қазақ бабамыз «Жалғанның қысасы
ақіретке кетпейді» деген даналық
тәмсіл қалдырған. Дана қазақ тегін
айтпайды.
Алтын уақытты текке өлтіріп

жатқанымыз қандай өкінішті? Осы орынсыз
қылықтың орнына сол уақытты құлшылық
жасауға, тым болмаса Аллаға мадақ,

Пайғамбарымызға салауат айтуға жұмсасақ
қандай бақыт! Егер адам бос сөзге,
бауырларын сөз қылған әңгіме-дүкенге
кеткен уақытын Алланың құдыретін тануға
жұмсаса өзіне екі дүниеде де қандай
жақсылық болып қайтар еді? Алла Тағала:
«Мен адамдар мен жындарды  тек Маған
құлшылық етсін деп жараттым»-деген. Бос
сөздің орнын жақсы сөздермен толтырса, я
үндемесе әр мұсылман үшін анағұрлым
қайырлы. Абдулла есімді сахаба: «Бірде
Бану Амир тайпасының бірнеше адамымен
бірге Алла елшісіне келдік. Олар келген
бойда Пайғамбарымызға «Сен біздің әкеміз,
сен біздің әміріміз» деген сарындағы
сөздерді айта бастады. Сол кезде Алла елшісі
олардың сөзін бірден бөліп: «Келген
жұмыстарыңды айтыңдар, сендерді шайтан
жолдан тайдырмасын»-дегенін жеткізген.
Сондай-ақ, Пайғамбарымыз: «Бақыт аз

сөйлеп, көп іс тындырған адамға қонады»,
«Көпсөзділіктен асқан жамандық жоқ»-
деген. Бұдан артық азсөзділіктің құнын кім

айтсын? Ғайбаттың пайдасыз екеніне бұдан
артық дәлел бар ма?
Алла Тағала Құранда: «Құпияда

айтылған көп әңгіме жақсылық әкелмейді.
Тек садақа беруге шақырып, қайырлы
істерге үндеп, Алланың разылығына
талпынған адамдарға ұлы сый бар»-деген.
Міне өмірлік сан мың оқиғаларға дәлел.
Араларынан қыл өтпейтін жолдас болғандар
күн туып ренжісіп қалса бір-біріне айтқан
өсек-аяңын жұртқа жайып салып, бір бірінің
абыройын төгіп жатқан жағдайлар аз емес.
Сырт ортада, көпшілік жерде жақ ашпай
жүріп, бар өсек-аяңды оңашада айтатын да
әдетіміз де жоқ емес.
Алла жүрегімізді жамандықтан, тілімізді

ғайбаттан тазартуды нәсіп етсін дейік. Алла
үшін де емес, ата-анамыз үшін де емес,
ағайын-тус үшін де, басқа үшін де емес,
біздің әр сөзіміз бен әр ісіміздің зияны да,
пайдасы да  тек өзімізге тиетінін ешуақыт
естен шығармасақ екен.

Ихсан кз сайтынан

Шариғат бойынша ата-ананың
разылығы – Алланың разылығы. Ал
ата-ананың ашуы мен ызасы, яки
қарғысы Жаратқан Алланың қаһарына
тең. Ата-ананың сені қарғадым деп
айтуы міндет емес. Олардың көңілін
қалдырудың өзі – перзенттің қарғысқа
ұшырауы деген сөз.

«Жаннат аналардың аяғының астында»
деген нақылды білмейтін мұсылман жоқ.
Бірақ ешкім бұл сөздің мағынасына терең
көз жүгірте бермейді. Ата-ана мен
перзенттері қандай байланыста болуы
туралы қасиетті Құранда анық жазылған
мәліметтер мен өсиеттер көп. Жаныңа
жақын екі абзал жан дүниеден өткен соң
оларға үлкен мал сойып, басын қарайтып
там соғып, бейітін көтеріп, ата-ананың
разылығын алдым деу – асқан қателік.
Нендей жақсылық жасасаң да көзі тірі
кезінде жасау керек.

Құран Кәрімде: «Раббың тек оның өзіне
ғана ғибадат етуіңді және ата-анаға жақсылық
қылуды әмір етті. Егер құзырыңда олардың
біреуі, әйтпесе екеуі бірдей қартайып қалса,
оларға «түһ» деуші болма, ренжіте көрме
және оларға жақсы сөз айт! Екеуіне де зор
мейірмен, кішіпейілмен бас иіңдер, Тәңірім,
мені кішкентайымнан мәпелеп өсіргендей
сен оларға рақым ет» деп жазылған. Демек,
Алланың ғибадатынан кейін ата-анаға
жақсылық жасау қажет.  Бұл – Алланың
әмірі, парыз. Алла Тағала аятта өзіне
ғибадат етуге шақырып тұрып, ата-анаға
жақсылық жасауды ескертіп тұр. Өз
кезегінде бұл Ислам дінінде ата-ана
ақысының қаншалықты екенін білдіреді.
Халық даналығында: «Әке-шешең жынды

болса, байлап бақ» демей ме? Пайғамбардан
(с.ғ.с.) да: «Я, Расулалла, жақсылықты
алдымен кімге істейміз?» – деп сұрағанда,
ол (с.ғ.с.):

– Анаңа! – деді.
– Одан кейін ше?
– Анаңа!
– Ал, одан кейін ше?
– Анаңа!
– Ал, одан кейін ше?
– Әкеңе!
Міне, осы сияқты ата-ананы

мадақтайтын ғибраты мол риуаяттардың
сансыз легін келтіруге болады.  Ата-ана
ақысы – дүниеден мәңгілікке дейін
жалғасатын бір ғана ізгі жол. Жаратқанның
берген сыйлығын, яғни ата-анасын қадірлей
алмай, яки, олардың қызметін жасай
алмағандар дүниеден қадірсіз, құрметсіз
пұшайман болып өтеді. Мешіттен сансыз
имам, молда шақырып, садақа беріп, Құран
оқытып, хатым Құран түсіртсе де, өз
баласының оқыған бір-екі аятына ол
нәрселер жете алмайды. Сондықтан
бабаларымыздың сара жолынан адаспай, ата-
аналарымыздың разылығына бөленейік!
Ұрпаққа ұлағатты тәрбие берейік!

Мүфтият кз

Назар аударыңыз!
Газеттің бұл санында киелі Құран сүрелері мен аяттары

болғандықтан аяқ асты етпеулеріңізді сұраймыз.
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“Абай елі”
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Абай аудандық
қоғамдық-саяси апталық газет

Газет айына төрт рет шығады.
Редакция оқырман хаттарын

қайтармайды.
Автордың мақалалары редакция-

ның көзқарасын бiлдiрмейдi.
Жарнама мен хабарландыру-

дың мазмұны мен мәтiнiне жар-
нама берушi жауапты.

Құрылтайшысы:
Абай ауданы әкiмдiгi

“Абай елі” ЖШС Бас редактордың міндетін
атқарушы Нұржан БАЙТУСОВ,

Жауапты хатшы Анар СӘРСЕНБИНА
Редакцияның мекен-жайы:

070100 Қарауыл ауылы,
Құнанбай көшесi, 12-үй.Тел/факс: 9-23-43

e-mail: abay_eli_1@mail.ru

Газет Қазақстан Республикасы Мәдениет, Ақпарат және
қоғамдық келісім министрлігінде 01.07.13 жылы тіркеліп,
№13720- Г тіркеу куәлігі берілген.

Газет “Спектр” ЖШС  баспа орталығында офсеттiк тәсiлмен
басылып шығады. Мекен-жайы: Шугаев к-сi, 30.
Таралымы 2200 дана.
Тапсырыс №
2 Баспа табақ.

Құрметті Фурхат
Талғатұлы!

Туған еліңізге сыйлы, туған-
туыс, жүрген ортаңызға
құрметті болып, үлкен абырой,
беделмен жеткен асқаралы 60
жасыңыз құтты болсын! Деніңіз
сау, ғұмырыңыз ұзақ,
абыройыңыз биік болсын дейміз.
Жанұяңызға шаттық, еңбегіңізге
табыс,  Зәуреш құдағи
екеуіңіздің ұрпақ қызығын көріп,
олардың бал қызықтарына
тоймай, қолұстасып бірге  жасай

берулеріңізге  тілектеспіз.
Еңбегіңмен, қабілетіңмен дарасың,
Талғам, қиял жүрекке жол табасың.
Асқар таусың,  әкелік қамқор ісің бар,
Ұрпақтарға  үлгі-өнеге боп қалатын.

60- тал түс, бір келетін жыл құсы,
Өміріңнің қызығы мен бал тұсы.
100-жаста да қуанышқа бөлесін,
Немерелер, шөберелер күлкісі.

Ізгі тілекпен: құда-құдағиың
Секен- Мунира, Қуат,  балаларың:
Қуаныш- Мазира, немерең- Даниал.

Құрметті  Фурхат Талғатбекұлы сізді  арайлап  атқан
мерейлі  тойыңызбен,  60- деген асқар жасыңызбен шын
жүректен құттықтаймыз!!!
Бүгінгі  таңда адам өмір жолының асқар биігі –алпыстың

шыңына шығып отырған сізді көпшілік, өмірін осы электір
саласына арнаған азамат ретінде танып біледі.
Сіз өз өміріңізді  сонау балалық  шақтан, пайғамбар

жасына жеткенше  ауданымыздың  жарығының көркейуіне
ат салысып,қаншама жас буынды тәрбиелеп келесіз.
Сізді және өмірлік жарыңыз Зауреш апайды осындай

айтулы күндеріңізбен шын журектен  құттықтап,
отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық , бала-шаға
қызығына тоймай,  ұзақ ғұмыр кешіңіздер демекпіз.
Аппақ арын ешқашан кірлетпеген ,

Көркемдігі тең келген еңбекпенен,
Туған-туыс,дос жаран,әріптестер
Ардақтайды өзіңді құрметпенен.
Еңбегіңіз  татиды сан аңызға,
Соған қарап қызығып қаламыз да,
Ұжымыңызда  қажымай  қызмет етіп,
Аман есен жүре беріңіз  арамызда.
Зейнеткерлік  жасқа кеп шаттаныңыз,
Әлі талай шыңдардан бақ табыңыз,
Шын жүректен әріптестер құттықтайды,
Қуанышпен атсыншы ақ таңыңыз.

Ізгі ниетпен тілек білдіруші ұжымыңыз: Электр жүйесі  және
Шығысэнерготрейд мекемесі

Құрметті асыл әкеміз Фурхад Талғатұлы!
Қазақ халқында әр жастың өз белгісі бар, өз сипаттамасы бар.

Қайың ағашы жіңішке, нәзік болғанымен қатты жел тұрғанда сәл
майысады да, жел басылған соң бойын қайта тіктеп жапырақтарын
күннің нұрына малындырып жайқалып тұрады. Сізде осы қайың
ағашы тәріздес өмірде де, қызметте де басына қандай іс түссе де
жасымаған, бағы жанса тасымаған, тіршіліктің қандай
ауырпалықтарын қиын кезеңдерің көрсе де мойымай күресе білген
азамат, аяулы жар, ардақты әке, немерелеріне сүйікті ата және
айнымас адал доссыз.
Ардақты әке, алдағы өмірде де абыройыңыз артып, еңбегіңіз

жана берсін! Қыздарыңыздың, күйеу балаларыңыздың, туған-туыс,
дос-жарандарыңыздың ортасында сыйлы болып, бақытты ғұмыр
кеше беріңіз!
Еңбек етіп отырған Абай ауданының электр жүйесінде жарығымызды

жарқыратып, Абай елінің төрінен жеткізер жағымды жаңалығыңыз көп болсын!
Сіз сиякты ел азаматының 60-жасқа толуы үлкен қуаныш. Тағдыр ұзағынан

сүйіндірсін, шаңырығымыздан лайым шаттық, құт-береке үзілмесін,
немерелердің қуанышына кенеле беріңіз!
Құтты болсын алпыс деген жасыңыз,
Қуаныштың тау суындай тасыңыз!
Таси берсін бақ-дәулет, ырысыңыз,
Ел мақтаған азаматтың бірісіз!
Ғұмыр беріп, асыл әке, өзіңе,
Немерелер шулап жүрсін төріңде.

Тілек білдірушілер: жарың Зәуреш,
 балаларыңыз: Дулат-Айман, Айжан, Қуаныш-Мазира, Ұлжан,

немерелеріңіз: Батырхан, Шырын, Аружан, Даниал

Бала - өмірдің гүлі, көңілдің нұры,
көздің қуанышы. Жүрегі таза, көңілі
пәк сәбидің көңілін қуантқанға не
жетсін! Иә ,баланың  қуандыру -
Алланың разылығын алғанмен бірдей
сауапты амал емес пе? Ал, осынау сәби
жүректеріне қуаныш  ұялатып,
жүздеріне күлкі үйірілткен
ауылымыздың мәрт азаматы, мәслихат
депутаты Мұқатай  Асқар
Амантайұлы  жаңа  жыл мерекесі
қарсаңында  ауылымыздағы
«Балбөбек» ясли-балабақшасының
бөбектеріне  бағалы ойыншықтар
тарту етіп, үлкен  демеушілік көрсетті.
Және де ауылымыздың жас тігіншісі
Нүргүл Ермекбаева да  балабақшаның
кішкентай биші балғындарына  көз
жауын алар сәнді киім үлгілерін тігіп
берді. Кең пейілді жандар осылайша
зор жақсылық жасады. Бұл демеушілер
ауданымыздағы түрлі шараларға да
қолдау жасап жүрген жомарт жандар
екендігін ауыл тұрғындары жақсы
біледі.
Өзгелерге қуаныш сыйлап жүрген

жерлестерімізге ұжым атынан білдірер
алғысымыз зор. Келген қой жылы
сіздердің де отбасыларыңызға бақ-
береке, ырыс пен ынтымақ, қуаныш
алып кірсін демекпіз.

Шынар Тайоразова,
«Балбөбек» ясли-

балабақшасының тәрбиешісі

Жабылды
Құндызды  ауылына қарасты «Береке»

жеке кәсіпкерлігі жабылғандығын
хабарлайды. (жетекшісі Байдуйсенова
Баян Сағынбаевна)

Жоғалды
Базылханов  Қуаныш

Оразханұлының атындағы  Жер
учаскесіне жеке меншік құқығын
беретін 05-236-013-514 кадастрлық
нөмірлі АКТ жоғалғандықтан
жарамсыз деп саналсын.

***
Сакен Асылжан Серікқызының

атына 29.03.2010 жылы берілген жеке
куәлік жоғалғандықтан жарамсыз деп
саналсын.

БАС ӘРІППЕН ЖАЗЫЛАТЫН СОЗДЕР
Қазақ тілі. 2-сынып

САБАҚ  ТАҚЫРЫБЫ: ОТТЕК.СУ
Ұстаз іс-тәжірибесінен

Сабақтың мақсаты:
Ғылымилығы: Кісінің  аты-жөні,
жер, су аттары бас әріппен
басталып жазылатының
меңгерту. Сауыттты жазу
дағдыларын қалыптастыру.
Дамытушылық: ойлау

дағдыларын, өз ой пікірін  толық
айту мүмкіндігін, мәнерлеп оқу
дағдыларын дамыту.
Тәрбиелігі: Жер қадірін

білуге тәрбиелеу, танымдық
қабілетін ояту.
Ұлы ақын Абай атамыздың

суреті, кітабы, кесте сабақ.
Сабақтың типі: Жаңа

сабақты меңгерту
Сабақтың барысы.
1.Ұйымдастыру
2.Оқушы білімін жан-жақты

тексеру.
1.Сөйлем, сөз, буын, дыбыс,

әріп.
2.Қандай сөздер жуан және

жіңішке айтылады?
-Жуан дауысты дыбысы бар

сөздер  жуан айтылады.
-Жіңішке  дауысты дыбысы

бар сөздер жіңішке айтылады.
3. Сөздердің буынға бөлінуі.
-Сөздерді қалай тасымалдап

жазамыз?
-Заттың атын білдіретін

сөздер қандай сұрақтарға жауап
береді?

3.Жаңа сабақ.
1.Жаңа сабақты меңгеруге

дайындық.
-Мектебіміз кімнің атымен

аталады?
-Абай  Құнанбаев атамыз-

дың атындағы мектеп.
-Ол кісі кім?
-ол-қазақ елінің ұлы  ақыны!

Барлық балаларға, қазақ халқына
өшпес өнеге болатын құнды
дүние жазып қалдырған адам.

-Абай атамыз  қай жерде
өскен?

-Абай ата Семей облысының
Абай ауданы Жидебай ауылында
өскен.

-Дұрыс, балалар, ол кісі
біздің жерлесіміз екен. Осы
сөйлемдерден адамның аты –
жөнін табайықшы. -Абай
Құнанбаев. -Ал жер, су аттары
ше?

-Семей, Абай, Жидебай.-ол
сөздер қандай әріппен
жазылады?

-Ол сөздер бас әріппен
жазылады.

2. Жаңа сабақты меңгерту.
98-жаттығу
1.Мәтінді мәнерлеп оқу.
2. Қандай сөздер бас әріппен

жазылғанын
3. Олар қандай сөздер екенін

анықтау.
-Ал енді қандай сөздер  бас

әріппен жазылатынына
қорытынды жасайықшы.

-Адамның аты-жөні, жер, су
аттары бас әріппен басталып
жазылады.

4. Жаңа сабақты пысықтау.
Шығармашылық жұмыс:

Көп нүктенің орнына тиісті
сөздерді қойып көшіру.

...-ақын. ...-өзен. ...-қала.
Керекті сөздер: Абай, Ертіс,

Өскемен
Сергіту сәті:
5. Жаңа сабақты бекіту.
«Менің ауылым». Мәтін

ішінен жер-су аттарын
білдіретін сөздерді табу.

6. Оқушы білімін бағалау.
 Динагүл ЖАХМЕТ

Абай атындағы
мектеп-лицейінің

бастауыш сынып мұғалімі

Сынып:  10
Мақсаты: Оттек пен судың

қасиеттері  оқып-үйрену.
Тақырып бойынша  есеп
шығаруға дағдыландыру.
Күтілетін  нәтиже: Оттек

пен судың қасиеттерін  бір-
бірінен ажырата  біледі.
Тақырып бойынша есеп шығара
алады.
Сабақ түрі: Дәстүрлі
Сабақ типі: Жаңа білімді

игерту сабағы.
Сабақ көрнекілігі:

оқулық, бағалау парағы,слайд,
тест, есептер ,  ноутбук,
презентация, 10-сынып оқулық,
ватман, фламестер, маркерлер,
қайшы,түрлі-түсті қағаздар
Ұйымдастыру  /2 мин/:

Топтық жұмыс/топқа бөлу/-/
фигуралар  таңдау арқылы/
психологиялық  дайындық

“КІМ  КӨП  БІЛЕДІ ? “
Сыныптағы  барлық

оқушылар   дөңгелене
тұрып,бірінен кейін бірі
химиялық  элементтердің  атын
айтады. Мүдірген, элементті
қайталап  айтқан  оқушы
шеңберден  шыға   береді .
Соңында  жеңімпаз оқушы
анықталып, сабаққа  сәттілік
тілейді.
Үй тапсырмасын тексеру

/10 мин/
өткен тақырып бойынша   үй

тапсырмасы сұралады
Үй тапсырмасы     Тест

түрінде
Химиялық  ой  жинау
1топқа: “Оттегі туралы

не білесіңдер?”
2топқа: “Су” туралы  не

білеміз?
2 топ өздерінің  не

білетіндерін айтып өтеді.
Мұғалім оқушылардың
айтқанын жаңа мәліметтермен
толықтырады
Жаңа  тақырыппен

таныстыру. /15 мин/
Оттектің физикалық қасиеті
Суда ерігіштігі - 0,031 м3 1

м3 суда. түссіз, иіссіз, дәмсіз
газ. көкшіл түсті сұйықтық
Оттектің зертханада

алынуы:
а) 2KMnO4   =   K2MnO4   +

MnO2   +   O2‘!
б) 2H2O   =   2H2‘!   +   O2‘!
в) 2H2O2   =   2H2O   +   O2‘!
г) 2KClO3   =   2KCl   +   3O2‘!
д) 2HgO   =   2Hg   +   O2‘!
Оттектің химиялық қасиеті-

бейнеролик көрсету
Жұмбақ арқылы оттектің

аллотропиялық түр өзгерісі
озон жайлы айтып өту.
Жер  бетін ультракүлгін

сәулесінен қорғайды,
Өзі оттектің үш  атомын

құрайды.
Озонатор  құрылысы-

Озонатор сыртынан металл
сыммен оралған шыны түтіктен
тұрады. Түтіктің ортасынан
екінші сым өтеді. Жоғары
кернеулі ток алу үшін түтік
арқылы  аздап оттек газын
жіберіп, сымдардың ұшын
индукциялық катушкалардың
полюстеріне жалғайды. Түтік
ішінде газ арқылы электр
зарядтары өткенде оттек газы
озонға айналады.
Су-табиғатта кең таралған

зат, жер шарының оң бөлігін
алып жатыр. Таза су-иіссіз,
түссіз сұйықтық. Өте әлсіз
электролит. Таза су мүлдем
электо тогын өткізбейді. Егер
суда  кальций және магний
тұздары болса, кермек су деп
аталады. Кермек суды
қыздырғанда қазан түбінде және
қабырғасында қақ қалады.
Кермек суды қайнату немесе
химиялық реагенттер  қосу
арқылы жұмсартуға болады.
Судың адам денсаулығына
маңызы. Су  - әмбебап еріткіш.
Су – адам өмірінде оттектен
кейінгі 2 орын алатын маңызды
қосылыс. Су адам ағзасында 10
%  -  ға кемісе психологиялық
ауытқулар, 20 %  -  ға кемісе
өлімге апарады. Су  -  адам
өміріндегі көп қолданысқа
ие болған сұйықтық . Адам
ағзасындағы су қоры: Қан   79%
Ми   85% Бұлшық ет    75%
Сүйек    25% Тіс     10%
Сергіту сәті:

Берілген заттарды дұрыс
анықтай білсеңіз, химиялық
элемент аты шығады.
Бекіту сұрақтары және есеп

шығару/15 мин/
Кім математик?
І топ –су
Қалыпты жағдайда көлемі

96 л  оттек газының  зат
мөлшерін есептеңдер.

ІІ-топ –оттек
Массасы 46 г оттек

газының қалыпты
жағдайдағы көлемін
есептеңдер.
Химиялық эстафета
H2  ’!   H2O  ’!   H2CO3
P   ’!  P2O5 ’!   H3PO4
Ой-толғаныс
2 топ өздеріне берілген

тапсырма бойынша  постер
жасайды.
І топ: химиялық, физикалық

қасиеттерін , қолданылу
салаларын жүйелеу үшін «5
жолды тұжырым» стратегиясы.

1. Зат есім
2. Қандай?
3. Не істейді?
4. Синоним
5. 4 сөзден тұратын сөйлем
ІІ топ: Қолдарындағы суретті

қатыстырып, әңгіме жазу немесе
сөзжұмбақ құрау. /галерия/
Үйге тапсырма беру.
Бағалау
Оқушы пікірін тыңдау/1 мин/

- Бағалау критерийлары,өзара
бағалау
Оқушылар әр түрлі жұмыс

формаларын орындау кезінде алған
бағаларын жұптар бірін-бірі
бағалау карточкасына қояды.
Сабақ  бойынша

өзгертулер. рефлекция /1
мин/

Бүгін сабақта қандай жаңа
тың мәселелер  туралы
білдіңіз?

Сіз үшін ең пайдалы
болғаны не?

Қандай ақпарат сіз үшін
күтпеген болды?

Тақырыпты қалай
меңгердің?

Зухра АБЛЕЗҚЫЗЫ
химия пәнінің мұғалімі,

санаты: 1  стажы:  13 жыл
Медеу орта мектебі
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