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Ардаќты аєайын! Ардаќты аєайын! 
Ќымбатты аудан тўрєындары!Ќымбатты аудан тўрєындары!

Баршаѕызды мўсылмандардыѕ ўлыќ мейрамы – Баршаѕызды мўсылмандардыѕ ўлыќ мейрамы – 
Ќўрбан айтпен шын жїректен ќўттыќтаймын.Ќўрбан айтпен шын жїректен ќўттыќтаймын.
Адамды имандылыќ пен ізгілікке тəрбиелейтін дəстїрлі Адамды имандылыќ пен ізгілікке тəрбиелейтін дəстїрлі 
дініміз – исламды бїгінде Ќазаќстан халќыныѕ басым дініміз – исламды бїгінде Ќазаќстан халќыныѕ басым 
кґпшілігі ўстанады. Елбасымыздыѕ салиќалы саясаты кґпшілігі ўстанады. Елбасымыздыѕ салиќалы саясаты 
арќасында ауданымызды мекендеген мўсылман арќасында ауданымызды мекендеген мўсылман 
ќауымы мен  ґзге дін ґкілдері ґзара бірлікте тіршілік ќауымы мен  ґзге дін ґкілдері ґзара бірлікте тіршілік 
етіп, тату-тəтті ґмір сїріп келеді.етіп, тату-тəтті ґмір сїріп келеді.
ЌР Президенті Н.Ə.Назарбаевтыѕ  Жарлыєымен ЌР Президенті Н.Ə.Назарбаевтыѕ  Жарлыєымен 
Ќўрбан айт демалыс кїні саналады. Сондыќтан бўл Ќўрбан айт демалыс кїні саналады. Сондыќтан бўл 
кїнді бїкіл еліміз ресми кїн ретінде атап ґтуде.кїнді бїкіл еліміз ресми кїн ретінде атап ґтуде.
Егемен еліміз - негізінен ислам дінін ќабылдаєанымен,  Егемен еліміз - негізінен ислам дінін ќабылдаєанымен,  
басќа да дін ґкілдеріне їлкен тїсіністікпен, ќўрметпен басќа да дін ґкілдеріне їлкен тїсіністікпен, ќўрметпен 
ќарайтын кґп ўлтты мемлекет. Осыєан орай, дəстїр ќарайтын кґп ўлтты мемлекет. Осыєан орай, дəстїр 
сабаќтастыєын одан əрі жалєастырып, мемлекетімізде сабаќтастыєын одан əрі жалєастырып, мемлекетімізде 
ўлтаралыќ достыќ пен конфессияаралыќ келісімніѕ  ўлтаралыќ достыќ пен конфессияаралыќ келісімніѕ  
ныєая тїсуіне кґпшілік болып атсалысуда. ныєая тїсуіне кґпшілік болып атсалысуда. 

АУДАН ӘКІМІ МҰРАТХАН ЖҮНІСӘЛІҰЛЫ ШҮКЕЕВТІҢ АУДАН ӘКІМІ МҰРАТХАН ЖҮНІСӘЛІҰЛЫ ШҮКЕЕВТІҢ 
АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН ҚҰРБАН АЙТ МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫАУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН ҚҰРБАН АЙТ МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

ЖАЛПЫ АТЫ ҚЫЛМЫС ПЕН КҮРЕС, 
ОҒАН ЕЛ-ЖҰРТ БОЛЫП ТОСҚАУЫЛ 
ҚОЮ, ҚОЛДАНЫСТАҒЫ ЗАҢНАМАЛАРҒА 
ЕН Г І З І Л Г ЕН  ӨЗ Г ЕР І С Т Е Р  МЕН 
ТОЛЫҚ ТЫР УЛА Р Ғ А  Қ А ТЫС ТЫ 
ТҰРҒЫНДАРҒА  МӘЛ ІМЕТ  БЕРУ , 
ТҮСІНДІРУ, ОЙ-ПІКІР АЛМАСУ МАҚСАТЫН 
КӨЗДЕГЕН АЛҚАЛЫ ЖИЫН ӨТКЕН ЖҰМА 
КҮНІ ҚОСТӨБЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ 
БОЛЫП ӨТТІ. КЕЗДЕСУДІ АУДАН ӘКІМІ 
М.ШҮКЕЕВ АШЫП, ЖҮРГІЗІП ОТЫРДЫ. 
Жиынның күн тәртібі, көздеген мақсаты 

және қатысушыларымен таныстырған 
төраға алдымен сөз тізгінін аудандық ішкі 
істер бөлімінің бастығы, полиция полковнигі 
А.Абдезовке ұсынды. 
Өз кезегінде ауданның бас полицейі 

жиын қатысушыларын, салыстырмалы 
түрде, аудан аумағында, Қостөбе ауылдық 
округі бойынша қылмыстың жағдайы, оның 
кейбір түрлері бойынша өсу себептері, 
ашылу деңгейі сияқты статистикалық 
мәліметтермен таныстыра келе, аудан 
әкімдігімен бірлесе қолға алынған шаралар, 
олардың  нәтижелері ,  сонымен  қатар 
туындап отырған проблемалық мәселелерге 
жеке-жеке тоқталды. 
Сондай көпшіліктің назарын аударған 

мәселенің бірі-бөтеннің мүлкін ұрлау, яғни 
мал, пәтер, ұялы телефон сияқты ұрлық 
түрлері. Аудандық ішкі істер бөлімінің 
қызметкерлері тарапынан елді мекендерде 
жүрг і з іл ген  сараптама  жұмыстары 
көрсеткендей, қылмыстың бұл түрінің 
өсуінің басты себебі – ауыл азаматтарының 
өз мүлкіне деген салғырт көзқарасынан 
туындайтын көрінеді. 
Әрбір азамат өз мүлкінің сақталуын 

қамтамасыз етілуіне өз деңгейінде көңіл 
бөлсе, орын алған қылмыс туралы дер 
кезінде құзырлы органдарға хабар беріп 
отырса, бұл қылмыс түрін ауыздықтауға 
мүмкіндік туар еді деген уәж айтылды. 
Сонымен бірге Ахатхан Төреханұлы жас 

ұрпақ тәрбиесіне қатысты мәселе көтеріп, 
көлік  жүргізуде  жол  ережелерін  бұзу 
фактілерінің жиілеп кеткендігі, мектептерге 
бекітілген  полиция  қызметкерлерінің 
міндеті туралы сөз қозғап, ата-аналар 
және ұстаздармен ой-пікір бөлісумен қатар, 

бірлесе қылмыспен күресуге шақырды.
Аудандық ішкі істер бөлімінің басшысына 

сұрағын қойған ауыл тұрғыны, ардагер-
ұстаз М.Тлеугалиева ауыл тұрғындарын 
қатты мазалап жүрген жол қауіпсіздігіне 
қатысты мәселе көтерді. Атап айтқанда, 
ауылдың бел ортасын кесіп өтетін Тараз-
Сарыкемер бағытындағы күре жолда тәулік 
бойы көлік қозғалысының толастамайтынын 
алға  тартып ,  мектеп 
оқушыларының қауіпсіздігі 
өте  күрделі  мәселеге 
айналып  о тыр ғ а нын 
жеткізіп, тездетіп шара 
қолдануын  сұранды . 
Мәселенің шын мәнінде де 
маңызды екендігін, бұндай 
келеңсіз  көріністердің 
аудан  орталығындағы 
бірқатар көшелерде де 
орын алып отырғанын, 
оларды (жол белгілері, 
жасанды  кедерг ілер ) 
қ а л п ы н а  к е л т і р у 
т у р а лы  т и і с т і  с а л а 
қызметкерлеріне тапсырма 
берілгенін жеткізген аудан 
басшысы өз орынбасары 
Ә.Қилыбаев, ауыл әкімі Т.Есенқұлов, тағы 
басқа сала басшыларына мәселенің тез 
арада шешілуін қамтамасыз ету туралы 
тапсырма берді. 
Ауыл тұрғындарымен өткен кездесудің 

екінші бөлігінде бүгінгі қоғамымыз үшін өте 

ÆҰÌÛËÀ ÊӨ Ò ÅÐ Ã ÅÍ  ÆҮÊ  ÆÅҢ I ËÆҰÌÛËÀ ÊӨ Ò ÅÐ Ã ÅÍ  ÆҮÊ  ÆÅҢ I Ë
ТƏРТІПКЕ  БАС  ИГЕН  ЌЎЛ  БОЛМАЙДЫ . . .ТƏРТІПКЕ  БАС  ИГЕН  ЌЎЛ  БОЛМАЙДЫ . . .

Жїз  отыздан  астам  ўлттар  мен  ўлыстар Жїз  отыздан  астам  ўлттар  мен  ўлыстар 
б і р  шаѕыраќтыѕ  а с тында  б ер ек е л і  є ўмыр б і р  шаѕыраќтыѕ  а с тында  б ер ек е л і  є ўмыр 
кешіп  жатќан  ел ім і з  їшін  бўл  кїнніѕ  орны кешіп  жатќан  ел ім і з  їшін  бўл  кїнніѕ  орны 
ерекше. Ата-баба дəстїрімен їндестігін тауып ерекше. Ата-баба дəстїрімен їндестігін тауып 
келе  жатќан  бўл  кїнді  достыќ  мерекес і  деп келе  жатќан  бўл  кїнді  достыќ  мерекес і  деп 
ќўрметтейміз .  Мўны  Елбасымыздыѕ  жїргіз іп ќўрметтейміз .  Мўны  Елбасымыздыѕ  жїргіз іп 
отырєан  салиќалы  саясатыныѕ ,  кеѕ  байтаќ отырєан  салиќалы  саясатыныѕ ,  кеѕ  байтаќ 
жеріміздегі діни конфессиялардыѕ сыйластыєы жеріміздегі діни конфессиялардыѕ сыйластыєы 
мен  ынтымаќтастыєыныѕ  айќын  кґрінісі  деп мен  ынтымаќтастыєыныѕ  айќын  кґрінісі  деп 
баєалаймыз. баєалаймыз. 
Ќўрбан айт Алла таєаланыѕ ќўдіретіне сыйынып, Ќўрбан айт Алла таєаланыѕ ќўдіретіне сыйынып, 
ел тыныштыєы мен халыќтар бірлігін, отбасыныѕ ел тыныштыєы мен халыќтар бірлігін, отбасыныѕ 
амандыєын сўрайтын, əрбір ісімізді таразылайтын, амандыєын сўрайтын, əрбір ісімізді таразылайтын, 
кемтарларды демеп, оларєа ќол ўшын беретін, кемтарларды демеп, оларєа ќол ўшын беретін, 
əруаќтарєа  ќўран  баєыштап ,  имандылыќ  пен əруаќтарєа  ќўран  баєыштап ,  имандылыќ  пен 
ќайырымдылыќ танытатын мейрам. Ќасиетті айт ќайырымдылыќ танытатын мейрам. Ќасиетті айт 
кїні тілеген тілектеріѕіз ќабыл болып, еліміз аман, кїні тілеген тілектеріѕіз ќабыл болып, еліміз аман, 
жўртымыз тыныш болсын. Ўлыќ мереке баршамызєа жўртымыз тыныш болсын. Ўлыќ мереке баршамызєа 
жаќсылыќ, ырыс, молшылыќ əкелсін.жаќсылыќ, ырыс, молшылыќ əкелсін.
Ќўрбан айт мїбəрəк болсын!Ќўрбан айт мїбəрəк болсын!

маңызы зор мәселе – биыл қабылданған 
сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  күрес 
стратегиясына арналды. 
Кездесуге облыстық ведомствоаралық 

ақпараттық-насихаттау тобы құрамындағы 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы  іс-қимыл  Агенттіг інің  Жамбыл 
облысы  бойынша  департамент ін ің 

бөлім басшысы Н.Еркебаев, облыстық 
прокуратураның бірінші басқармасының 
аға прокуроры Р.Заурбеков, облыстық ішкі 
істер департаментінің Өзіндік қауіпсіздік 
басқармасы бастығының орынбасары 
Д.Сапиевтер арнайы келіпті. 

Күн тәртібіндегі мәселеге қатысты сөзге 
шыққан Н.Еркебаев мұнда келгендегі 
негізгі мақсатқа тоқтала келе, аталмыш 
заң ТМД мемлекеттері ішінде бірінші 
болып  Қазақстанда  қабылданғанын, 
оған бүгінгі таңда енгізілген өзгерістер 
мен толықтырулар, олардан туындайтын 
жаңа талаптар, қоғамда, яғни, халық 
арасында  қылмысқа  қарсы  м інез -
құлық  қалыптастыру ,  азаматтардың 
жауапкершілігі, жариялылық мәселелері, 
қ о ғ ам ды қ  т ә р т і п т і  с а қ т а у ,  же к е 
азаматтардың  құқықтарымен  қатар 
азаматтық міндеттері, жалпы стратегияда 
көрсетілген бағыт-бағдарлардың көздеген 
түпкі мақсаты туралы жан-жақты әңгіме 
қозғады. 
Кездесу барысында қызу талқылауға 

түскен екі мәселенің де өзектілігін атап 
өткен Мұратхан Жүнісәліұлы жиынды 
қорытындылай  келе ,  қолданыстағы 
заңдарға енгізілген заң талаптарының заман 
талабына сай қабылданғандығы, қоғам 
өмірінде кездесетін кез келген қылмыстық 
әрекеттерге ел-жұрт болып күрескенде 

ғана алға қойған биік мақсаттарға қол 
жеткізуге болатындығын ескерген аудан 
басшысы ауыл тұрғындарын үнемі бірлікте 
ел  болашағы  үшін  еңбек  етуге  және 
ынтымақта болуға шақырды.                                                  

   Өз тілшіміз.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 23  қыркүйек  2015  жыл

Н. Бейсенов,
штаттан тыс тілші.
Тїймекент ауылы. 

Т а р и х ш ы - є а л ы м 
Мўсатай Аќынжановтыѕ 
1957 жылы  шыќќан 156 
беттік «Ќазаќ халќыныѕ 
тегі» атты кітапты оќи 
о ты рып ,   п і к і р і м д і 
ортаєа  салєанды  жґн 
кґрдім.
Кітап 3 тараудан тўрады 

екен .  Бір інші  т арау -
Ќазаќ хандыєыныѕ тегі 
туралы, екінші тарау-Оѕтїстік Сибирь, 
Ќазаќстан территориясында  кґшпелі мал 
ґсіруші ўлыстардыѕ ќўралуы, ал їшінші 
тарау- Оѕтїстік Сибирь мен Ќазаќстан 
территориясындаєы  ўлыстардыѕ  бірігу 
жолдары баяндалєан.
Ќа з а ќ тыѕ  т е г і  т у р а лы  т уындыд а    

пайдаланылєан  əлемге  əйгілі  тарихшы 
єалымдардыѕ еѕбектері туралы мəлімет 
(ќай жылдары, ќай ќалада жарыќ кґргені 
де ќамтылєан), єалымдардыѕ  аты-жґндері  
толыќ айтылєан. 

“Ќазаќ халќыныѕ тегі туралы осы уаќытќа 
дейін тарихшылар əртїрлі пікірлер айтып 
келгені белгілі.
Біреулер ќазаќ халќы сонша ежелгі халыќ 

емес, шамамен осыдан 400-500 жылдар 
бўрын  ХV-ХV І  єасырлар  шамасында 
ґзбек  халќынан  бґлінген ,  жаѕа  халыќ 
деп санады. 
Бўл ґте ќате пікір. Бўл керек десеѕіз 

тарихќа ќиянат жасау. Мўндай тарихшылар 
екі мəселені ажырата алмайтын сияќты. 
Халыќтыѕ  шыєу тегі мен оныѕ рулыќ-
ўлыстыќ  сатыдан  ґтіп ,  халыќ  болып 
ќўралу мəселелерін шатастырады”,-дейді 
тарихшы  єалым-Мўсатай  Аќынжанов . 
Мен де тарихшы єалымныѕ осы пікіріне 
толыќ  ќосыламын. Шынында рулардыѕ, 

Тарих-өткеннiң айнасы
тайпалардыѕ  шыєуы бар да, 
олардыѕ  халыќ болып ќўралуы 
бар. Бўл екеуін бірімен бірін 
шатастыруєа болмайды. 
Ќазаќ халќы  Отанымыздыѕ 

кеѕ  байтаќ  жерін  батырлыќ , 
ержїректіліктерініѕ арќасында 
білектіѕ  кїшімен ,  найзаныѕ  
ўшымен ертеден мекен еткен 
байырєы   халыќтардыѕ  бірі 
екендіг і  тарихтан   белгілі .
Кешег і  орыс  патшасыныѕ  
тўсында, «ќазаќты», «ќырєыз» 
деп, ќырєызды «ќара ќырєыз» 
деп  ат ады .  Бўлай  ат аудыѕ 

басы  алєашында  ХV І І  єасырдаєы  тарихи 
ќателіктерден шыќты. 
Патша їкіметі ґзініѕ ўстанєан отаршылдыќ 

саясатыныѕ   нəтижесінде  ўлттарды ќорлау 
а р ќы лы   о л а р дыѕ  х а лы ќ ты ќ ,  ў л т ты ќ 
атаєымен намысын кемсітуініѕ бір ќўралына 
айналдырды. Соныѕ салдарынан, зардабынан 
да екі елдіѕ ќазаќ-ќырєыз елдерініѕ тарихын 
зерттеушілерде кґпке дейін бўл екі халыќтыѕ 
тарихын  бірімен  бірін  шатастырды ,-дейді 
тарихшы єалым-Мўсатай Аќынжанов.
Тарихшы єалым тарихи шындыќты айтып 

отыр .  Біздіѕ  хандыќ  дəуіріміз-Керей   мен 
Əз  Жəнібек  хандардан  басталады , -дейді 
тарихшы  єалымдар .  Биыл ,  Тараз   жерінде 
Ќазаќ хандыєыныѕ  550 жылдыєы  кеѕ кґлемде 
аталып ґтіледі.
Ќорыта айтќанда, пікірімді Елбасымыздыѕ 

“Біз -тегіміз  Тїркі ,  дініміз -Ислам  екенін 
ўмытпауымыз  керек .  Ол  їшін  ќасиетт і 
кітап -Ќўран  Кəрімді  насихаттауды  естен 
шыєармайыќ. Замана жастарына, ой саларлыќ 
даналыќ сґздерді-ґмір кґрген, ґмірді кґрген, 
тїсінігі  бар, ќазыналы  ќарттар айтпаєанда 
кім айтады? Ќазаќтыѕ тегін білу, дінімізді, 
ділімізді ,  тілімізді  саќтау-ўлттыєымызды , 
мемлекетт ім і зд і  с аќт ау »  деген  сґз імен 
тїйіндегенді жґн кґрдік.

Халытар достыєы – 
ўлы достыќ. Тїрі бґлек 
болєанымен, тілегі бір, 
тїбі бґлек болєанымен, 
жїрегі бір халыќтардыѕ 
мызєымас достыєы кеше 
аудандыќ  əл-Фараби 
атындаєы  мəдениет 
їйінде ґткен Ќазаќстан 
халыќтары тілдері кїніне 
арналєан «ХV Халыќтар 
достыєы» фестивалінде 
паш етілді.
Мерекелік  шараны 

а у д а н  ə к і м і н і ѕ 
о р ы н б а с а р ы 
С .Кенжебаев  ашып 
бе рд і .  Ґз  с ґ з і н д е 
Саєындыќ Жўмаєўлўлы тіл тек 
ќатынас ќўралы єана емес,  тіл 
– байлыќ, тіл – ќазына екендігін 
тїсіндіріп, əр халыќтыѕ ґз ана 
тілі болатындыєын, оны ќадірлеп, 
ќастерлеу əрбір азаматтыѕ міндеті 
екендігін, əсіресе мемлекеттік 

тілге ерекше ќўрметпен ќараудыѕ 
маѕыздылыєын  айтып  ґтті . 
Жиналєан  жўртшылыќты  22 
ќыркїйек – Ќазаќстан халыќтары 
тілдері  кїнімен  ќўттыќтап , 
фестиваль  ќатысушыларына 
сəттілік тіледі.
Аз ўлт ґкілдері шоєырланєан 

жергілікті жерлерде  олардыѕ 

ґз ана тілінде мəдениеті мен 
ґнерін ,  салт-дəстїрлері  мен 
əдет-єўрыптарын, тілі мен ділін 
кеѕінен насихаттауды маќсат 
тўтќан фестивалге барлыєы 15 
ауылдыќ округтен 15 команда 
ќатысты.  Олар бірнеше шарт 
бойынша ґзара баќ сынасты. 

Яєни, ґздерін таныстырып, 
шыєармашылыќ  ґнерлер ін 
дəріптеп (бґлініп берілген ўлттыѕ 
əнін айтып, биін билеу, ґлеѕ 
оќу), əрі ќазаќ хандыєыныѕ 550 
жылдыєына арнап əр ўлт ќазаќ 
тарихы мен салт-дəстїрлерінен 
ќойылым кґрсетті. Аспаздыќ 
шебе рл і к т е р і н  б а й ќ ат ты . 

ÕÀËÛҚÒÀÐ ÄÎÑÒÛҒÛ 
– ҰЛЫ ДОСТЫҚ

 ЖАҢА ҮЛГІДЕГІ 
ÑӨÌÊÅËÅÐ ÒÀÁÛÑÒÀËÄÛ

«Қазпочта» АҚ — кеңестік кезеңнен кейінгі серпінді дамып келе жатқан 
компаниялардың бірі, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағын қамтитын, қалалар 
мен ауылды аймақтарда пошталық, қаржылық және логистикалық сапалы толық 
қызметтер көрсететін, Қазақстан Республикасының пошта байланысының ұлттық 
операторы.

2 0 0 3  жылдың  
8  ақпанындағы 
Қ а з а қ с т а н 
Республикасының 
«Почта туралы» 
Заңына және басқа 
да  нормативт ік 
қ ұ қ ы қ т ы қ 
актілерге сәйкес 
р е с п у б л и к а д а 
п о ш т а - ж и н а қ 
жүйесін  дамыту 
ж ө н і н д е 
м е м л е к е т т і к 
саясаттың  жол 
басшысы болып 
Ұл т ты қ  п ошта 
о п е р а т о р ы  — 
« Қ а з п о ч т а » 
акционерлік қоғамы белгіленгенді.
Қазақстан  Республикасының  барлық  аумағында  клиенттерге  олардың 

сұраныстарын толық қанағаттандыратын пошталық, қаржылық және логистикалық 
заманауи сапалы қызметтер көрсетуді мақсат еткен «Қазпочта» акционерлік 
қоғамының жұмысы жанданып келеді. Қазіргі кезде  «Қазпочта» қызметін 
әртараптандыру негізінде түрлі қызметтер мен заманауи  үлгідегі  техникалармен  
жабдықталуда. Жақында  “Казпочта” акционерлік қоғамының Жамбыл облыстық 
филиалының директоры Д. Укибаевтің  бастамашылығымен  осы саланың өкілдері  
жаңа үлгідегі сөмкелермен қамтылды.
Кеше, сейсенбі күні  Байзақ аудандық почта байланыс  торабының бастығы Б.  

Кулсинбаев  орталық операциялық учаскесі мен ауылдық  почта бөлімшелерінің 
хат тасушыларына    жинақы да әдемі сөмкелерді табыстап, ел игілігі жолындағы 
еңбектеріне  табыс тіледі.
Жаңа үлгіде сөмкелерге  еге болған  аталмыш сала өкілдері өздеріне қамқорлық 

көрсеткендерге ризашылықтарын білдірді.
Өз тілшіміз.

Фестивалде сонымен ќатар, оєан 
ќатысушы ўлттардыѕ ќолґнер 
бўйымдары, тўрмыстыќ заттар 
ќойылєан кґрме мен ўлттыќ киім, 
сахнада ґзін-ґзі ўстамдылыєына 
да ґзінше баєа берілді.
Ўлттар достыєын ўлыќтаєан 

шарада  Сарыкемер  ауылдыќ 
округін  бастап  келген  ќазаќ 
ўлтыныѕ домбырамен салєан 
əсем əні жəне бəйтеректік ќырєыз 
ўлты орындаєан «Ќызыл ґрік» 
əні, Кґктал елдімекенініѕ орыс 
ўлты билеген «Калинка» биі мен 
темірбектік украин, Ынтымаќтыќ 
татар ўлттарыныѕ ўлттыќ билерін 
билеген ґнерпаздардыѕ ґнері 
кґрермендерге  ерекше  əсер 
сыйлады.
Деседе ,  байќау  барысынан 

б а й ќ а є а нымыз  ќ аты сушы 
топт ар  і с -шараєа  ќажетт і 
деѕгейде дайындалмаєан, тіпті 
Суханбаев, Жалєызтґбе жəне 
Тїймекент ауылдыќ округтері 
фестивалге  ќатыспаєан .  Бўл 
тиісті елдімекендердегі мəдениет 
ўжымдарыныѕ ґз жўмыстарына 
немќўрайлыєын білдіреді. Бўл 
жґнінде байќаудыѕ əділќазылар 
алќасыныѕ тґрайымы, Байзаќ 
ауданы  əкімі  аппаратыныѕ 
бас  инспекторы  С .Иманова , 
əділќазылар алќасыныѕ мїшесі, 
аќын-сазгер Ќ.Нарбатыр да ауызєа 
алды.  Мўндай олќылыќтардыѕ 
алда  ќайталанбауын  айтып , 
сайыста дараланєан командаларды 
атап ґтті. 
Ф е с т и в а л д е  Б ə й т е р е к 

ауылдыќ  округініѕ  ќырєыз 
ўлты, сарыкемерлік ќазаќ ўлты, 
Темірбек ауылдыќ округінен 
келген  украин  жəне  Бурыл 
ауылын бастап келген тїркімен, 
Кґктал  елдімекенінен  орыс , 
Жаѕатўрмыстыќ тїрік ўлттары 
ынталандыру сыйлыќатарымен 
марапатталып,оларєа арнайы 
сияпаттар табыс етілді. Бўдан 
бґлек шараєа ќатысќаны їшін 
ќалєан ауылдыќ округтердіѕ 
ґнерпаздары  Дипломдармен 
мадаќталды.

М.Манекеев,
«Ауыл жаңалығы».

АПТАНЫҢ  СЕНБІСІ  КҮНІ  АУДАН 
ОРТАЛЫҒЫНДА АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ 
ӨНІМДЕРІНІҢ  ЖӘРМЕҢКЕСІ  ӨТТІ . 
Т Ұ Т Ы Н УШЫ Л А Р  Н А З А РЫ Н А 
АУДАН АУМАҒЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ 
ОКРУ Г Т ЕРДЕН  К ЕЛ ГЕН  ЖЕКЕ 
КӘСІПКЕРЛЕР, ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫ 
ӨЗ ӨНІМДЕРІН ДЕЛДАЛСЫЗ САУДАҒА 
САЛДЫ.

ТЕҢГЕНІҢ ЕРКІН АЙНАЛЫМҒА ШЫҒУЫ 
СЫРТТАН КЕЛЕТІН КЕЙБІР ТАУАР 
НАРҚЫНЫҢ  ӨСІМІН  БАЙҚАТАДЫ . 
ОСЫҒАН ОРАЙ, АЗЫҚ-ТҮЛІК  БАҒАСЫН  
ТҰРАҚТАНДЫРУ  МАҚСАТЫНДА  
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН  ЖӘРМЕҢКЕ 
БАҒАСЫ, БАЗАР БАҒАСЫНАН 15-20 
ПАЙЫЗҒА ТӨМЕН БОЛДЫ. 
Ауданда әлеуметтік маңызы бар азық-

түлік тауарларының отыз үш түрі бойынша 
мониторинг жүргізіліп, баға тұрақтылығын 
бақылауға ұстауда. Десек те, көрші 
мемлекеттерден тасымалданатын кейбір 
тауар құнының еселенуі заңды құбылыс. 
Ал, отандық өнім бағасының негізсіз өсіміне 
жол бермеу жергілікті атқарушы билік 
бақылауында тұр. 
Халыққа көтеріңкі көңіл-күй сыйлаған 

жәрмеңкенің мақсаты да қолжетімді бағада 
тауар ұсыну. Жәрмеңкеде үш тоннаға 
жуық жылқы, сиыр, қой еті, 20 тоннадан 
астам көкөніс түрлері сауда сөрелеріне 
шығарылды. Сонымен қатар, үш тонна сүт 

өнімдері, тоннадан астам шұжық өнімдері, 
бір жарым тонна макарон және бес жүз келі 
кондитер өнімдері саудаланып, тұтынушы 
сұранысын қамтыды. Бұдан бөлек, бес 
мың дана жұмыртқа, үш тонна картоп, жеті 
тонна қарбыз, он үш тоннадан артық жем 
жәрмеңке көрігін қыздыра түсті.
Мамандар базар нарқынан төмен бағада 

сатылымға шығарылған тауар сапасының 
санитарлық  талапқа  сай  болуын  да 
бақылауға алған. Қолжетімді бағамен тауар 
сатып алған тұтынушылардың жәрмеңкені 

ұйымдастырушыларға  ризашылығы 
шексіз. Күнделікті тұтынатын картоп, 
қырыққабат, пияз бен сәбіздің келісі 40-50 
теңге, жұмыртқаның он данасы 140 теңге, 
шекердің келісі 175 теңге, қаймақ 750 теңге, 
сүт-айран литрі 100 теңге, макарон келісі 
100 теңгеден саудаға шығарылды. Ал, 
жылқы еті 1200 теңге, сиыр еті 1150 теңге, 
қой еті 1000 теңгеден сатылды. 
Аудан әкімдігінен қолдау тапқан ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесінен 
қанжығасын қомдаған тұтынушылардың 
бәрі де көңілді. Осындай жәрмеңкелер жиі-
жиі ұйымдастырылып тұрса, нұр үстіне нұр 
болар еді дейді тұрғындар. 
Сондай-ақ жәрмеңке барысында аудандық 

мәдениет үйінің өнерпаздары ән мен жырдан 
шашу шашты. 
Ж ә р м е ң к ен і ң  ө з  д е ң г е й і н д е 

ұйымдастырылуын аудан басшылығы 
бақылауға алып, алдағы уақытта да ауыл 
шаруашылығы өнімдерін делдалсыз саудаға 
шығаруды жоспарлап отыр. 

Ж Ə Р М Е Ѕ К Е Ж Ə Р М Е Ѕ К Е 
Б А С Ы - Б Е Р Е К ЕБ А С Ы - Б Е Р Е К Е

А.Шотбасова,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЕЛБАСЫМЫЗ  Н.Ə.НАЗАРБАЕВ  ЖУЫРДА  ҐТКЕН 
ЌАЗАЌ ХАНДЫЄЫНЫЅ 550 ЖЫЛДЫЄЫНА АРНАЛЄАН 
САЛТАНАТТЫ  ШАРАДА  СҐЙЛЕГЕН  СҐЗІНДЕ : 
«ЌАЗАЌТЫЅ ҐЗ ІШІНДЕГІ БЕРЕКЕ-БІРЛІГІ КЇШТІ 
БОЛУЫ КЕРЕК. ДАНЫШПАН АБАЙДЫЅ: «БІРІЅДІ 
ЌАЗАЌ, БІРІЅ ДОС, КҐРМЕСЕЅ ІСТІЅ БƏРІ БОС», – ДЕГЕН 
ҐСИЕТІН ƏРДАЙЫМ ЕСТЕН ШЫЄАРМАЙЫЌ, АРДАЌТЫ 
АЄАЙЫН. АЛДА ЌАНДАЙ СЫН-ЌАТЕРЛЕР КЇТІП ТЎРСА 
ДА БІРЛІГІМІЗДІЅ АРЌАСЫНДА БІЗДІЅ БОЛАШАЄЫМЫЗ 
БЇГІНГІДЕН ДЕ ЖАРЌЫН ДЕП КƏМІЛ СЕНІММЕН АЙТА 
АЛАМЫН», - ДЕГЕН БОЛАТЫН.
ШЫНДЫЄЫНДА  ДА  130-ДАН  АСТАМ  ЎЛТ  ПЕН 

ЎЛЫСТЫЅ ЎРПАЌТАРЫ ТАТУ-ТƏТТІ ТІРЛІК КЕШКЕН  
ЌАЗАЌ ЕЛІ САН ТЇРЛІ ЌИЫНДЫЌТАРДЫ АРТЌА ТАСТАП, 
АЛЄА ЌАРАЙ ЌАДАМ БАСЫП КЕЛЕДІ. 
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АЙТЫЛМАСА  СҐЗ  ЖЕТІМ...

Кеѕесбек Нўридинўлы,
еѕбек ардагері.
Мəдімар ауылы.

 “Ана тілі” газетініѕ 2014 жылєы 
№5 санында  “Ўлы дала атаулары”  
айдарымен  «Жамбыл  облыстыќ 
то п онимика лыќ  ат аул а рыныѕ 
аныќтамалыєы бойынша» ґлкетанушы 
Мадияр  Серікбайўлыныѕ  Байзаќ 
ауданына ќарасты  елді мекендерініѕ 
атаулары жґнінде маќаласы жарыќ 
кґрген болатын. Онда кґрсетілген елді 
мекендер атауларыныѕ аталу тарихы 
мен мерзімдері  туралы жазылєан 
деректерге  ќатысты  сол ауылдыѕ 
байырєы тўрєыны ретінде пікірімді 
ортаєа салмаќшымын.
Мəселен, «Мəдімар»  ауылы (бўрын 

«Теспе» болып аталєан)- Талас ґзені 
бойында (елге танымал сауабы мол 
болыстыѕ есімі) Ынтымаќ ауылдыќ 
əкімшілік  округініѕ  орталыєы . 
Аудан орталыєы-Сарыкемер ауылынан 
солтїстікке  ќарай  25 шаќырым 
жерде орналасќан. 1997 жылєа дейін 
“Ынтымаќ” ауылы  аталып  келді . 
Ауылдыѕ жанында “Ынтымаќ” 
бґгеті бар. Осы бґгетке байланысты 
ауыл да солай аталєан. 1950-1997 
жылдары жїгері тўќымын ґсіретін 
Октябрьдіѕ 40 жылдыєы атындаєы 
ўжымшардыѕ  орталыєы  болып 
келді. Еліміз егемендік алєаннан 
кейін  облыс  əкімі  мен  облыстыќ 
мəслихаттыѕ 27.01.1996 ж. ІХ сессия 
отырысындаєы бірлескен шешімімен 
аталмыш ауыл “Мəдімар” ауылы болып 
аталды деп жазєан автордыѕ (асты 
ќарамен сызылєан сґйлемдер)  пікіріне 
ќосылмаймын. 
Біріншіден,  Мəдімар ауылыныѕ 

негізі-1929 жылы №34, 35, 36, 37, 38-
ші ауылды колхоздастыру кезеѕінде 
біріктіріліп ,  Мəдімар  болыстыѕ 
жоѕышќалыєыныѕ  орнында єы 
«Ынтымаќ» колхозы əрине Ынтымаќ 
ауылы болып аталєан. Бўл елді мекен 
Талас ґзенініѕ батыс жаєындаєы 20-25 
шаќырым  жердегі бастауы Жетібайдан 
басталатын Кґшеней ґзеншесініѕ батыс 
жаєында жатыр. (Талас ґзені бойында 
емес). 
Екіншіден ,   «Теспе»,  «Ќызыл 

Октябрь» колхоздары, яєни ауылдары 
басќа болысќа ќараєан. 
Їшіншіден ,   ауыл  іргесіндегі 

Ґтеулі-Ќанќожа атамыздыѕ кґтерме су  
бґгетініѕ орнына 1941 жылы бір атаныѕ 
емес бїкіл колхоздыѕ егіндігін суару 
маќсатында ќўрылысын жїргізуші 
татар жігіті Гатаулин-басшылыєымен-
«Инженерлік ќўрылыс»- Ынтымаќ 
бґгеті тўрєызылєан.
Тґртіншіден,  яєни ауыл бґгетке емес, 

бґгет ауылєа байланысты «Ынтымаќ»-
деп аталєан.
Бесіншіден, Біздіѕ колхоз ешуаќытта 

тўќымдыќ жїгері ґсірген емес. Автор 
Талдыќорєан облысындаєы Панфилов 
ауданы «Октябрьдіѕ 40 жылдыєы» 
колхозымен шатастырып отырєан 
секілді.
Алтыншыдан ,  Жетібай-ґмірде 

болєан кісініѕ есімі, руы Бестерек. 
Баймолданыѕ Ґтесінен- Абылдан 
тарайды. Жетібай жері ол кісініѕ ата 
ќонысы болєан. Мўны Аќќия ауылыныѕ 
имамы Тўрар, мəдімардан Кешубай, 
Тґлен аќсаќалдар т.б. ќара шектенділерді 
бўл жаќќа ќоныстандырушы Мəдімар 
болыс деп біледі ел. Бўл жаєдай ол 
кісініѕ еркінен тыс жоєарєы жаќтыѕ 
ыќпалы деп білген біраз ел содан əлгі 
Жетібай болысќа ґкпелеп Мойынќўм 
жаќќа кґшіп кетіпті. 
Жетіншіден, Жетібай ауылыныѕ 

іргесі ґзінен басќа ресми тїрде 1930 
жылы  ќаланєан .  Колхоздастыру 
кезеѕінде елді бір орталыќќа басќару 
маќсатында бўл жерде жўмысшылар 
поселкесі ірге кґтереді. Ол жерде маќта, 
астыќ, мал ґнімдері-тері, жїн, ет, май, 
сїйек, жўмыртќа ќабылдау пунктері 
ашылып, МТС мекемесі оныѕ ќасында 
политчасть болады. Почта, мектеп, 
тўтыну ќоєамы переселендерді тіркеу 
бґлімдері, маслопром мекемелері пайда 
болып Жалєызтґбе ауылдыќ атќару 
комитеті ґмірге келеді. Оныѕ ќасында 
алым-салыќ (финагент) бґлімі болды. 
Жетібайдыѕ ќыстауыныѕ алдында 
бурылдыѕ тасымен шегендеген ќўдыєы 
болды ,  ол  мўндаєа  дейін  тўрды . 
Орыстар, ґзге ўлт ґкілдері де тўрды.
Сегізіншіден,  1958-59 жылдары МТС 

тараєан соѕ, Еѕбек (Сеѕкібай), Аќќия 
ауылдары, орталыєы Жетібай болып 
Фрунзе атындаєы колхоз ќўрылды. 
Мўныѕ бəрін жіліктеп жазып отырєан 

себебім, əрбір азамат ґзініѕ туєан, ґскен 
жерініѕ, тўрєылыќты атамекенініѕ 
тарихын білуі жəне оны жас, болашаќ 
ўрпаќтарымыздыѕ санасына сіѕіру 
ќажет деп білемін.  Кеѕ байтаќ еліміздіѕ  
барлыќ ґѕірлеріндегі елді мекендерге 
ќатысты осы баєыттаєы маќалалар “Ана 
тілі” газетініѕ  беттерінде їнемі жарыќ 
кґріп келеді. Сондыќтан айтарым 
ґлкетану ќызметкері жазєан маќаласын 
тереѕ сїзгіден ґткізіп, деректерді 
зерттеп барып ќолданса нўр їстіне нўр 
болар еді.  Əрбір жіберілген ќателіктер 
ґсіп келе жатќан кейінгі  жастарєа кері 
əсер етуі ыќтимал. Автордыѕ жазєан 
маќаласында мен келтірген деректер  
мїлде жоќ. Сондыќтан  егемен еліміздіѕ 
кез келген ґѕірі туралы жазылєан 
маќала ґте  сергек ќарайыќ  дегім 
келеді. 
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ОТБАСЫ ЌЎНДЫЛЫЄЫ, 
ШАЅЫРАЌТЫЅ ЇЙЛЕСІМДІ 
ДАМУЫ  МЕМЛЕКЕТТІЅ 
ІРГЕТАСЫНЫЅ  БЕРІК 
БОЛУЫНА ЌЫЗМЕТ ЕТЕДІ. 
МЕМЛЕКЕТ  БАСШЫСЫ 
Н .НАЗАРБАЕВТЫЅ  ƏР 
Ж Ы Л Д А  Х А Л Ы Ќ Ќ А 
АРНАЙТЫН ЖОЛДАУЫНДА 
Д А  О Т Б А С Ы Л Ы Ќ 
Ќ Ў Н Д Ы Л Ы Ќ Т А Р Д Ы 
САЌТАУ, БАЛА ТƏРБИЕСІ 
МƏСЕЛЕСІН  ДƏРІПТЕУ, 
А Т А - А Н А Л А Р Д Ы Ѕ 
БАЛАЛАРЫН  ШЫНАЙЫ 
ЌАМЌОРЛЫЌЌА  АЛУ 
МƏСЕЛЕСІ  КЇН ТƏРТІБІНЕН 
ТЇСКЕН ЕМЕС.

  Елбасыныѕ арнайы Жарлыєына 
сəйкес, ќыркїйек айыныѕ екінші 
жексенбісінде «Отбасы кїні» биыл 
екінші жыл   аталып ґтілді. Заманауи 
ќоєамда отбасылыќ ќўндылыќтарды 
ныєайту,  ата-ананыѕ балаєа  тəрбиелік 
ыќпалын арттыру, ўрпаќ тəрбиесінде 
халыќ педагогикасыныѕ жїйелерін 
тиімді  пайдалану  маќсатында  
Н.Аќшабаев атындаєы мектепте  
“Баќытты жанўя-баќытты ел” атты 
отбасылыќ шара ґтті.
Аудан əкімі жанындаєы гендерлік 

саясат жəне отбасы демографиялыќ   
комиссия ,  б іл ім  бґл ім і  жəне  
аталмыш  мектеп  директорыныѕ 
тəрбие ісі жґніндегі  орынбасары 
Г.Кґпжас а ро ваныѕ   ўйытќы  
болуымен ґткен шараны мектеп 
директоры   Ќ .  Бəйтен   ашып , 
жиналєандарды  Отбасы кїнімен 

ќўттыќтап ,  жарысќа  ќатысушы  
жанўяларєа сəттілік тіледі. Бўдан соѕ 
сґз алєан  “Салауатты  ґлке “Жаннўр” 
ќоєамдыќ  ќоры   президентініѕ 
же т е кш і с і  З .  Арынб ай ќы зы  
отбасыныѕ ќазіргі  ќоєамдаєы алар  
рґлі, мемлекетіміздіѕ  ўстанєан 
саяси баєдарында отбасы жəне ана 
мен бала мəселесі жоєары  дəрежелі 
ќўндылыќ ретінде ќарастырылып 
отырєанын əѕгімеледі.

 “Отбасы-ґмір тірегі”  таќырыбында 
психолог  С. Əзбергенова баяндама 
жасаса, психолог Р. Əбиева ата-
аналармен   “Отбасы-ґміраясы” 
атты тренинг ґткізді. “Əкешім-вальс 
їйретші” атты  фильмді тамашалаєан 
ќатысушылар отбасында  əкеніѕ 
алатын орны туралы ойтолєауларымен 
бґлісті.   “Ана сезімі”  жаттыєуыныѕ 
соѕы  “Жалєасын тап” ойынына 
ўласты .Ойын  барысында   ата-
аналар отбасына ќатысты маќал-

мəтел айтып ќана ќоймай, 
əрбір маќалдыѕ мəнін ашуєа  
тырысты .  Ситуациялыќ 
сўраќтарєа   дўрыс  жауап 
беріп,  “Жеміс аєашы” атты  
айдарымен ќорытындыланєан 
шарада  ўлаєатты  жанўя , 
а д а м  ќ ў н д ы л ы ќ т а р ы н 
саќтап, мəдениетті, тарихты 
жалєастырушы, тўраќтылыќ 
пен дамуды ўстап тўратын 
отбасы екендігін сезіне білді.

 “Салауатты ґлке “Жаннўр” 
ќоєамдыќ  ќоры президентініѕ 
жетекшісі  З. Арынбайќызы  ґз 
сґзінде  ќоєамдаєы имандылыќ 
а д а м г е р ш і л і к  с и я ќ т ы 

ќўндылыќтарды дəріптей отырып,  
отбасылыќ ќўндылыќтарды ќадірлеу, 
əр отбасыныѕ жауапкершілік жїгін 
сезіне білуімен ќатар  кґп балалы 
болуды  халыќ  санасына  сіѕіру 
мемлекет  міндеттерініѕ бірі болып 
табылатындыєын  сґз  ете  келе , 
ґнегелі жанўялар: Ибрагимовтар,  
Їмбеталиевтер,  Кґпбосыновтар 
жəне   Кґбеевтердіѕ отбасына арнайы 
əкелген  сый-сияпатын табыстады.

 Ќўрмет  кґр ген  отба сылар 
атынан  сґз  алєан   Ибрагимова  
отбасындаєы тəрбие, əке мен  ананы 
ќадірлеу, сапалы да саналы ўрпаќ 
ґсірудіѕ   тґѕірегіндегі  ойымен 
бґлісіп,  таєылымы мол шараны  
ўйымдастырып, ґткізген азаматтарєа 
алєысын айтты.
Отбасыныѕ  жарасымдылыєын 

ўлыќтаєан  шараныѕ ґнбойы əсем 
əнмен  ґрнектеліп отырды.            

Ґз тілшіміз.

ӨНЕГЕЛІ ОТБАСЫЛАР АРДАҚТАЛДЫ

 Тіл -  ўлт  жаны

АНА ТІЛІМ – АСЫЛ ЌАЗЫНАМ

 Г. Баймаханова,
аудандыќ ќазынашылыќ басќармасыныѕ  бас маман-бас ќазынашы.

Ана тіліміздіѕ мемлекеттік мəртебе алєанына биыл 26 жыл толып отыр. Осы 
жылдар ішінде  ќазаќ тілініѕ мəртебесі биіктеп,  ќолданыс аясы кеѕи тїскені 
шындыќ. Ўлттыѕ тынысы, санасы ўлттыќ тілмен єана баянды болатындыєын 
уаќыттыѕ ґзі дəлелдеді.  Ќазаќстанныѕ мемлекеттік тілі-ќазаќ тілі. Ол Ата 
заѕмен бекітілген. Елбасыныѕ  «Ќазаќстан-2050 стратегиясы-ќалыптасќан 
мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» атты Жолдауында: Біз алдаєы уаќытта 
да мемлекеттік тілді дамыту жґнінде кешенді шараларды жїзеге асыруды 
табандылыќпен жалєастыра береміз. Мемлекеттік тіл барлыќ мектептерде  
оќытылады. Бўл  егер бала биыл мектепке барса, енді он-он екі жылдан соѕ 
жаппай ќазаќша білетін ќазаќстандыќтардыѕ жаѕа ўрпаєы ќалыптасады деген 
сґз. Ќазаќстанныѕ болашаєы-ќазаќ тілінде» деген болатын.
Шындыєында да бїгінгі таѕда тіліміз  ґркен  жайып келеді.  Мемлекеттік 

тілді дəріптеген шаралар кґптеп ґтуде.  Киелі жерімізді мекендеген сан ўлт 
ґкілдері де ќазаќ тілін меѕгеруде алдарына жан салмауда.  Ќазіргі таѕда  їш 
тілге ден ќойылуда. Ана тілімен ќатар, орыс, аєылшын тілдерін жетік білу- 
замана талабы десекте те, жаћандану дəуірінде тіліміздіѕ  мəртебесін биіктету-
баршамызєа сын. Сондыќтан мемлекеттік тілдіѕ ќажеттілігін   ўєындыру, тілге 
ќырын ќараєандарды шара  ќолдану, ґсіп келе жатќан ўрпаќтыѕ   бойында  ана 
тіліне деген ќўрметті ќалыптастыру баєытында  жўмыстарды кїн тəртібінен 
тїсірмеген жґн деп санаймыз.

«Ќазаќстан Республикасыныѕ кəсіптік жəне ґзге де мерекелер туралы» 
Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 1998 жылєы 20 ќаѕтардаєы №3827 
Жарлыєымен бекітілген тізбеге сəйкес, ќыркїйек айыныѕ їшінші жексенбісі 
«Ќазаќстан Республикасы халыќтарыныѕ тілдері кїні» болып бекітілген 
белгілі.
Осыєан байланысты, аудандыќ балалар мен жасґспірімдер орталыєында 

мəдени іс-шара бґлімініѕ меѕгерушісі Нўрєали Нўрбаевтыѕ ўйытќы болуымен 
«Ана тілім – асыл ќазынам» атты іс-шара ґткізілді. Шараєа ќатысушылар бес 
аталым бойынша сынєа тїсті. Атап айтќанда, «Меніѕ Отаным – Ќазаќстан»  
бґлімінде ўлттыќ ойындардан сайыс ґткізілсе, «Тілім – меніѕ байлыєым » 
кґркем сґз оќу шеберлерініѕ байќауында маќал айтып, жўмбаќ жарыстырды. 
«Super star» аталымында викториналыќ ойындар ойнап, білімдерін 
жарыстырєан ґнерлі ґрендер «Біз – бір шаѕыраќ баласымыз» бґлімінде сурет 
салып, «Шешендер əлеміне саяхат» бґлімінде шаєын кґріністер кґрсетіп, 
кґпшіліктіѕ ыстыќ ыќыластарына бґленді. Шара ќорытындысында « Кґркем 
оќу » їйірмесі (Ш.Уəлиханов орта мектебі) бірінші орыннан кґрінді. Жїлделі 
екінші жəне їшінші орындарды «Ќол ґнер» їйірмесі (Кеѕес орта мектебі), 
«Алтын оймаќ » їйірмесі (Їлгілі орта мектебі), « Бўлбўл їн» їйірмесі (Балалар 
мен жасґспірімдер орталыєы), «Сґз зергері », «Ќол ґнері»,  «Бейнелеу ґнері» 
їйірмелері (Балалар мен жасґспірімдер орталыєы), «Кґркем оќу » їйірмесі 
(Кеѕес жəне Тїймекент орта мектебі) ґзара бґлісті. Жеѕімпаздар іс-шара 
ўйымдастырушылары тарапынан марапаттарєа ие болса, кґркем сґз оќу 
шеберлері жекелей марапатталды.

Ґз тілшіміз.

Күзгі абаттандыру, көгалдандыру, көгеріштендіру және  
санитарлық тазалық екі айлығы іс жүзінде

СЕНБІЛІК ЌАРЌЫНДЫ  ҐТУДЕ
Үстіміздегі жылдың 1 қыркүйегінен басталған  күзгі  санитарлық тазалықтың  екі айлығы  аясында  

аудан аумағында  біраз шаруалар атқарылды. Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына орай  
ауданымызға бекітіліп берілген Тараз қаласындағы  Сыпатай батыр көшесінің бойында орын тепкен 

40 мекеменің, 52 кәсіпкерлік нысанның, 5 дүкеннің 
сыртқы қоршаулары сырланды.  19250 м2 көлемінде  
нысандардың  қаскелбеті әктеліп, жаңа келбетке 
ие болды. 62  қураған тал бұтақтары кесіліп, 
реттелді. Жалпы Байзақ   ауданы мекемелерінің 
мұрындық болуымен аталмыш көше бойындағы 
арықтар тазаланды, бұталған тал бұтақтары  мен 
шабылған шөптер шығарылды. 50 тоннаға жуық  
күл-қоқыс  арнайы  орынға  жеткізілді .  Көше 
бойындағы 690 дана тал-дарақтар әктеліп, 180 
дана бағана, 3 аялдама сырланды. 4  шақырым 
арықтардың көзі ашылып, 8,000 м2  жол бойы арам 
шөптерден 
тазаланып ,  

қураған ағаштар  кесіліп, шығарылды.
    Ал аудан аумағындағы мекемелер аптаның  жұма, сенбі 

күндері сенбілікке біркісідей ұйымшылдықпен қатысуда. Жұма 
күндері   әрбір мекеме  өз аумағында  тазалық  жұмыстарын 
жүргізсе, жеке кәсіпкерлер мен дүкен иелері де өз аумақтарын 
қоқыстан тазартуға  белсене кірісіп кеткен. Екі айлық аясында 
елді мекендерді тазалау, қоқыс шығару, көркейту, көгалдандыру 
жұмыстарымен қатар санитарлық тазалықты бұзған тұрғындар 
немесе  мекемелерге  әкімшілік  айыппұл  салынатындығы 
ескертілген. 
Апта сайын өтіп жатқан сенбілік  аясында   ауданымызда  

4430 дана тал-дарақтар егу,  гүлзарлар отырғызу, көгалдандыру 
шаралары қолға алынған.  Қазіргі таңға дейін 36 шақырым  
арық  пен  каналдар ,  150 шақырым  көшелер ,  942 шақырым 
саябақтар, скверлер тазаланды.  92 тонна кездейсоқ күл-қоқыс 
орындары жойылды.                                       Өз тілшіміз.
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Сыбайлас жемќорлыќ 
ќауіпті

М. Дондаев,
Байзаќ ауданы бойынша мемлекеттік кірістер 

басќармасыныѕ бас маманы.

Сыбайлас жемќорлыќ-экономикалыќ заѕдардыѕ еркін 
əрекетін біршама деѕгейде шектейді жəне еліміздіѕ əлемдік 
ќоєамдастыќ алдындаєы беделін тґмендетеді, еліміз 
їшін пайдалы шетелдік инвестициялардыѕ жолындаєы 
басты кедергілердіѕ бірі болып табылады. Сондыќтан 
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев «сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы кїресті Ќазаќстан Республикасындаєы мемлекеттік 
саясаттыѕ басым баєыттарыныѕ бірі» деп кґрсетті.

«Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» Заѕєа 
сəйкес мемлекеттік міндеттерді атќаратын адамдардыѕ, 
сондай-аќ, соларєа теѕестірілген адамдардыѕ лауазымдыќ 
ґкілеттігін жəне соєан байланысты мїмкіндіктерін 
пайдалана отырып не мїліктік пайда алу їшін олардыѕ 
ґз ґкілеттіктерін ґзгеше пайдалануы, жеке ґзі немесе 
делдалдар арќылы заѕда кґзделмеген мїліктік игіліктер 
мен артыќшылыќтар алуы, сол сияќты бўл адамдарєа 
жеке жəне заѕды тўлєалардыѕ аталєан игіліктер мен 
артыќшылыќтарды ќўќыќќа ќарсы беруі арќылы оларды 
сатып алуы «сыбайлас жемќорлыќ» деп ўєынылады.

 Параќорлыќ-дерт. Ќоєамєа жаєымсыз дертпен кїрес 
маѕызды болєандыќтан онымен кґпшілік болып бірігіп 
кїрескенде єана   нəтижеге жетуге болады. Олай болса, 
ќоєам дертін бірлесе отырып ауыздыќтайыќ.

Балаларды 
туберкулезден ќорєайыќ
М.Əбдірешова,
Байзаќ аудандыќ тўтынушылардыѕ ќўќыќтарын ќорєау 

басќармасыныѕ жетекші маманы.

Туберкулез – ќауіпті жəне жўќпалы дерт. Туберкулездіѕ 
негізгі жўєатын кґзі – туберкулездіѕ ашыќ тїрімен ауыратын 
науќас, туберкулезбен ауыратын жануарлар.
Туберкулез  ауруын  дўрыс  жəне  уаќытымен  емдесе 

толыєымен емделеді.
Туберкулез - жўќпалы дерт. Сол себепті оны емдеуден, 

алдын-алу жеѕілдеу. БЦЖ вакцинасымен сəби шаєында 
иммунизациялау ауру-сырќаушылыќты 15 есе тґмендетеді 
жəне  кґптеген  аєзалар  мен  жїйелерді  заќымдайтын 
туберкулездіѕ ауыр тїрлері дамуыныѕ алдын алады.
Бўл сəби ґміріндегі алєашќы егу болып табылады. Сəбидіѕ 

иммундыќ жїйесі вакцинаєа туылєан сəтінен бастап дайын.
Вакциналау тек перзентхана жаєдайында сəби туылєаннан 

кейін 1-4 тəуліктерде жїргіледі. БЦЖ егуден кейінгі пайда 
болєан иммунитет, орта есеппен 5 жыл саќталады. Сондыќтан 
туберкулез ауруына ќарсы ќайталап вакцинациялау: 2015 
жылдыѕ ќыркїйек айында ўйымдастырылєан тїрде аудандаєы 
мектептерде жаѕа оќу жылыныѕ 1 сыныптаєы дені сау, 
жўќпалы аурулармен індеттелмеген жəне манту сынамасы 
теріс болєан оќушыларєа салынуда.
Ескертетін  жаєдай ,  бўл  жас  мґлшеріндегі  балалар 

туберкулез жўќтыруєа аса бейім болады. Сол себепті дер 
кезінде вакцинациялау балаларды туберкулезден ќорєайды.

тубтуб
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Сенбі    26 қыркүйек
ҚАЗАҚСТАН

      Жексенбі  27 қыркүйек
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.30 “Ќымызхана”. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30 “Бїгін 
жексенбі”. 11.05 “Баламен бетпе-бет”. 11.25 М/с “Саяхатшы 
дара”. 12.15 М/ф. 12.35 “Айгґлек”. Мерекелік концерт.  13.40 
“Адамзаттыѕ бəрін сїй, бауырым деп”, Республикалыќ 
аќындар айтысы. 18.15 Т/ “Шаѕыраќ”.  20.00 “Апта.kz”. 21.00 
“Ќазаќстан дауысы”. 22.35  К/ф “Алаяќ Дик пен Ждейн”. 00.10 
“Кґкпар” ўлттыќ ойын. 00.55 К/Ф “Хеллен келлер”. 02.30 
“Апта.кz”. 03.35 “Кґкпар” ўлттыќ ойын.

ЕВРАЗИЯ

07.00  “Ќазаќстан  эстрада  жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.00 “Ќымызхана”. 08.35 “Агробизнес”. 09.00 
“Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.40 М/ф “Айдаѕар мінген 
шабондоздар”. 11.30 “Білгірлер бəйгесі”. Интеллектуалдыќ 
сайыс. 12.20 “Поэзия əлемі”. 12.20 “ Ќазаќстан дауысы”. 
14.25 “Атырау Мўнайы. 70 жыл”. Д/ф. 15.05 “Əзіл əлемі”.  
16.05, 01.10 К/ф “Жас жауынгер”. 17.50 Т/х “Ќара шаѕыраќ”. 
19.30, 00.35, 02.50 Жаѕалыќтар. 20.05 Мейрамбек Бесбаевтыѕ 
концерті. 21.00 “Сенбілік кездесу”. 22.35 “Жайдарман”.   03.25 
“Дауа”. 04.00 “Білгірлер бəйгесі” интеллектуалдыќ сайыс.

06.00  “Контрольная закупка” (каз).  06.20 “Частный детектив, 
или операция” (каз).  07.50 “Таѕєы  пошта”. 08.25 “П@ytina” 
баєдарламасы. 08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 “Смак”. 09.40 Х/ф 
“Любовь и роман”. 11.45 “Фабрика грёз”. 12.05 “Əн дария” 
баєдарламасы. 13.10 “Караоке такси”. 13.45 “101 кеѕес”. 14.20 
“П@ytina+” баєдарламасы. 15.30 “Бабье лето”. 20.00 “Первая 
программа”. 20.30 “Х FACTOR”.  22.00 “Кешкі кездесу” . 23.30 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 00.00 Х/ф “Меня завут хан”. 03.20 
“Караоке такси”. 03.45 “101 кеѕес”.  04.05 “Таѕєы пошта”. 04.35 
“Контрольная закупка” (каз). 

09.00 Əнўран. Аѕдатпа. 09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 
09.45 “Мўєалім мəртебесі”. 10.00 “Бірінші студия”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 
10.45 “Ўлт саулыєы”. 11.05 “Ґзін-ґзі тану”. 11.30 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 11.55 
Отбасылыќ фильм. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 13.50 “Телемаркет”. 
14.00-16.00 - техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 
“Сазды əуен”. 16.30  Мультфильм. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 
18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 “Обменный 
фонд”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 
“Жаѕалыќтар топтамасы”. 19.30 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 19.40 Т/х. 
20.30 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”. 21.10 “Сґз маржан”. 21.15 
“Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”.   23.30 
Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Əзіл студио” (каз). 07.00 
Информбюро. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 “Ходят слухи”. 11.00 “Готовим 
с Адель”. 11.30 “Кґк салќын”. 14.00 
Фестиваль “Бурабай əзіл фест”(каз). 16.00 
“Синдбад-легенда семи морей”. 17.30 Х/ф 
“Хранитель времени”.  20.00 Т/х “Сїйген 

сўлу”. 22.00 “Айтыс алаѕы”. 23.00 Х/ф “Престиж”. 01.30 Х/ф 
“Безумный макс 2: воин дороги” (каз). 04.00 “Ќазаќша концерт”. 

ЕВРАЗИЯ
06.00 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.25 “Доживем до 
понедельника” (каз). 08.05 “П@ytina+” баєдарламасы. 08.30 
Жаѕалыќтар”. 08.45 “Воскресные беседы”. 09.00 “Здоровье”. 
10.10 “Казлото”. 10.50   “Теория заговора”. 12.00 “Кешкі 
кездесу”. 13.30 “Караоке такси”. 14.10 “Əйел сыры...”. 15.05 
“Х FACTOR”. 16.30 Т/с “Отпечаток яюбви”. 21.00 “Аналитика”. 
22.00 “П@ytina+” баєдарламасы.  23.05  “Əн дария”. 00.10 “Клуб 
веселых и находчивых”. 

09.00 Əнўран. Аѕдатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 
Деректі фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Кїлегеш”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 
10.45 “Ел ќорєаны”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 11.40 
“Телеблокнот”. 11.45 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 11.55 Кґркем фильм. 
13.00 “Жамбылспорт”. 13.10 “Сазды əуен”. 13.50 “Телемаркет”.  
14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”.  16.10 М/ф. 
16.30 “Обменный фонд”. 17.00 Т/х.  17.55 “Телеблокнот”. 18.00 
“Əулиеата əуендері”. 18.10 “Ќоєам жəне адам”. 18.25 Деректі 
фильм. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Жаѕа 
айна”.  19.30 Т/х. 20.30 “Əулиеата əуендері”. 20.40 “Ел ертеѕі”. 
21.15 “Кримрадар”. 21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 
21.40 “Сазды əуен”. 21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 
23.30 Концерттік баєдарлама. 

        ( Т е ле б а ғ д а р л а м а л а р д а  ө з г е р і с т е р   б о л у ы  
м ү м к і н . )

31 канал
06.00 “Əзіл стидио”. 07.00 М/ф. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  
10.00 Х/ф “Сїйем деші”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф “Губка 
боб:квадратные штаны”. 15.00 Х/ф “Смокинг”. 17.00 Фильм-
концерт Макпал Жунусовой и Кайрата Нуртаса. 20.00 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 22.00 Фестиваль “Бурабай əзіл Фест”.  23.30 Х/ф 
“Война Миров”. 02.00 Х/ф “Детройт-Городрока” (каз). 04.00 
Ќазаќша концерт. 

07.05 М/ф. 07.35 М/с “Астробой”.  08.00 “КТК” ќоржынынан. 09.30 
“Ввездная жизнь”. 10.30 Х/ф “Высокая жизнь”. 14.30 “Дорога  
домой”. 14.40 “Ґнерлі отбасы”. 15.50 “Біздіѕ концерт”. 17.10 
“ТОЙ BESTSTAR”. 18.20 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 19.30 
“Кґѕілді отбасы”. 20.30 “Эксперимент”.  21.00 “Портрет 
недели”. 22.00 “Слуги народа”. 23.00 Х/ф “Родные и близкие”. 
01.00 “Я стесняюсь своего тела”. 02.45  “КТК” ќоржынынан”. 
04.00-05.15  К/ф “Неподдающися”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 “Витя Глушаков-друг Апечей” К/ф. 08.30 “КТК” 
ќоржынынан”. 09.20 “Жїрек жарды”. 10.00  “Удиви меня”. 11.05 
“Звёздная жизнь”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.45 
“Идеальное убийство”. 15.40 Т/х “Карадайы”. 17.55 “Кїлейік”. 
18.15 “Біздіѕ концерт”. 19.35 “ТОЙ BESTSTAR”.   21.00  “Другая 
правда”. 22.00 “Очная ставка”. 23.00 “Я стесняюсь своего тела”. 
00.45  Х/ф “Подсадной.”. 02.25 Т/х “Карадайы”. 

КТК

08.00 “Такси”. 08.30 “Суперпапа”. 09.10 М/ф “Ну, погоди!”.  
09.35 “Əн мен əзіл” концертті. 10.30 “дїние жарыќ”. 11.00, 
18.30 “Мадхубала”.  13.00 Т/с “Счастливый билет”. 15.05 
Х/ф “Офицеры”. 16.55 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 17.15 “Сырласу”. 
18.05, 20.05 “Ел аузында”. 20.30  “20:30 біздіѕ уаќыт”.  21.20 
“Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 22.35 Х/ф “Прекрасные 
создания”. 00.45 “Умытылмас”. 01.35 “Əн шашу”.

АСТАНА

08.00, 01.40 “Əн шашу”. 08.15 “Ел аузында”. 09.05 
“Суперпапа”. 00.45 “Астана кеші кґѕілді”. Концерттік 
шоуы. 11.00, 18.35 Т/х “Мадхубала”. 12.30 “Кїлдірген”. 
12.50 Т/с “Счастливый билет”. 15.00 Х/ф “Влюбленные”. 
16.55  “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 17.25 “Магия”.  17.45 
“Əзілстан”. Жасырын тїсірілім. 18.00 Шоу-лотерея “Бай 
бол”.  20.05 Арнайы жоба. “Той жыры”. 20.30 “20:30”. 21.20 
“Репортер представляет”. 21.40 Х/ф “Бесстрашный”. 23.50 
Т/х “Ўмытылмас”. 

АСТАНА

07.02 “Ќалжыѕ ќоржын”.  08.30 “Айбын”. 09.00 “Жеті кїн”. 
10.00 “Ас арќау”. 10.30 “Я-чемпион”.  11.00 М/ф  “Планета 51”. 
12.30  Сказка “Бременские музыканты”. 13.40 “Ду-думан”. 14.55 
Концерт “Ќазаќстаным, алєа!”. 17.05 “Ґмір сабаќтары”. Деректі 
драмасы. 17.40, 19.05 “Осторожно корова!”. 19.50 “Бенефис-шоу”. 
21.00 “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Исходный код”. 13.40 “Жаным” Т/ф. 
01.40 Спектакль “Ўйќыдаєы ару”. 

ХАБАР

КТК

           Жұма  25 қыркүйек
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.30 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/х “Əкетай”. 
10.00 Т/с “Счастливы вместе”. 11.00 Т/с “Воронины”. 13.00 М/ф. 
14.00 Т/х  “Алєашќы махаббат”.  15.00 Т/х “Əкетай”. 16.00 Х/ф 
“Терминал”. 18.00 Т/с “Воронины”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 
Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.30 “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/х “Алєашќы 
махаббат”.  00.30 Х/ф “Рожденная свободной”. 02.30 Х/ф 
“Пятница 13 часть 8 Джейсон штурмует манхэттэн” (каз). 04.30  
“Ќазаќша концерт”. 

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 
10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 
10.35 “112 служба спасения”. 10.50 “Иман нўры”. 11.00 “Балаларєа 
базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй 
кїмбірі”. 11.45 Т/х . 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.10 Новости.  13.20 “Балаларєа базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05-17.50-
техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 
18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 
“Сазды əуен”. 19.15 Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 
“Деректі фильм”.  21.25 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 
21.45 ”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 23.25 Т/х.  00.00 
Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45 “Сазды 
əуен”. 

31 канал

06.00  “Жить здорово” (каз).  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Т/с “Пятницкий 2”.  12.00 Т/х “Сїйген жар”. 13.00 
“Ашыєын айтќанда” ток-шоуы. 14.00 “Жўма уаєызы”. 14.15 Т/х 
“Джодха жəне Акбар”. 15.10 “П@ytina” баєдарламасы. 15.30 
“Крепкий Брак” .  17.35 “Жди меня”. Казахстан.   18.50  “Поле 
чудес”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.25 
“П@ytina” баєдарламасы. 23.50 “Точь-в-точь”. 03.05 “П@ytina” 
баєдарламасы. 03.25  “Ашыєын айтќанда” ток-шоуы. 04.10 Т/с 
“Модный приговор” (каз). 

06.05 М/ф. 06.15 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 
07.00 “Махаббат мўѕы” Т/х. 07.25 Т/х “Карадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х  “Жанќияр патшайым”. 10.05 “Пороги”. 
12.00 Новости. 12.40 Т/с “Наша правда”. 13.50 “Морские дьяволы. 
Смерч”. 15.50 “Семейные драмы”.  17.00 “Таєдырмен тартыс”. 
18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 
20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 21.40 “Наша 
правда”. 22.45  Х/ф “Последний герой”. 00.45 “Беременна в 16”.  
01.45 “Ревизорро”. 02.30 “КТК” ќоржынынан ойын-сауыќты 
баєдарлама. 03.15 ”ТОЙ BESTSTAR “. 04.15 Жаѕалыќтар. 04.40-
05.35 “Ќарадайы” Т/х.

07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 Жаѕалыќтар.  10.00 Т/х “Жарыќ”. 
10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 12.30, 02.20 
“Ўлы дала дїбірі” Д/ф.  13.00 “Бірге таѕдаймыз”.  14.05, 22.00 
Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10, 22.40 Т/х 
“Жїрегім сізге аманат”. 17.05 “Жан жылуы”. 17.30, 19.30, 23.35, 
03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 М/ф “Білгіштер”. 18.05 “Иман айнасы”. 
18.30 “Журналистік зерттеу”. 18.55 “Меніѕ Ќазаќстаным!”.  20.15   
“Серпіліс”. 21.05 “Шын жїректен!”. Реалити-шоуы. 23.00, 04.25  
“Жайдарман” Їздік əзілдер. 00.20 К/ф “Ќош бол, Гїлсары!”. 
02.35 “Иман айнасы”. 03.45 “Єасырлар їні”. 

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 20.30 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00 
Жаѕалыќтар. 08.00 “Ќыз Жібек” М/ф.  08.30 “Такси”. 09.00, 
15.15 Т/х “Əмірші əйел”.  10.10 “Əмірші əйел”. 11.00, 18.00 
Т/х “Мадхубала”.  13.10 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 
13.40 “Ќарлыєа” М/ф. 14.00 Новости. 14.10, 21.00  “Аббатство 
даунтон”. 17.05 “KAZNET”. 17.30 “Такси”.  22.00 Т/х “Вопреки 
всему”.  23.40 “Магия”. 00.00 “Кїлдірген”. 00.20 Т/х “Ґзгерген 
ґмір”. 00.35 Əн шашу.

АСТАНА

07.00, 03.00 ЌР Əнўраны. 07.02 “Білгенге маржан”. 08.00, 
09.00  “Жаѕа кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/с “След”. 11.00 
Новости. 11.10, 02.05 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 11.45 “Магия 
кухни”. 12.15 “Подари детям жизнь”. 12.20 Т/с “Ничего личного”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Д/ф “Семейные  мелодрамы”. 14.00 Т/с 
“Женский доктор-2”. 15.00 Новости. 15.15  “Бўйымтай”. 16.00 
Т/х “Ґмір сабаќтары”. 16.30 “Ўлт саулыєы”. 17.00 Жаѕалыќтар. 
17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 18.00 Новости.  18.15 Т/х “Жігіттер 
хикаясы”. 19.05 “Орталыќ хабар”. 20.00, 01,05 Жаѕалыќтар.   
20.30 “Тур де хабар”. 21.00, 01.35  Итоги дня. 21.30 Тўсаукесер!!! 
“Жанды дауыс”. 23.50 Т/х  “Жаным”. 02.35 Жаѕалыќтар.

ХАБАР
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шектеулі серіктестігі

Директор - Бас редактор
С .Қалмұратов

КЕ З Е КШ І  М .МАНЕКЕЕВ

ЕСКЕ  АЛУ

№3 Байзақ колледжінің ұжымы мен 
бастауыш кәсіподақ ұйымы колледждің 
экономика пәнінің оқытушысы

Абиева Гүлжамиле 
МЕШІТБАЙҚЫЗЫНЫҢ 

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
марқұмның  отбасына ,  ту ған -
туыстарына қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады. Т-350-09-93.

07.02 “Ќалжыѕ ќоржыны”. 08.30  М/ф “Динофроз”. 09.00 
“Бармысыѕ, бауырым?”. 09.40 “Продвопрос”. 10.05 “Ўлт 
саулыєы”. 10.30 М/ф “Охотник на драконов”.  11.55  Х/ф “Любовь 
и пицца”. 13.35 “Орталыќ хабар”. 14.30 “Жанды дауыс”. 16.50 
“Мен -чемпион”. 17.25 Сказка “Дьявол с тремя золотыми 
волосками”. 18.40 “Бенефис-шоу”. 19.50 “Ду-думан”. 21.00 
Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 “Дети Хуанг Ши”.  00.10 Т/х  
“Жаным”. 01.40 Спектакль “Отыз ўл болєанша...”.

ХАБАР

““ҚҰРЫЛЫС -ПОЛИМЕРҚҰРЫЛЫС -ПОЛИМЕР” ” 
жауапкершілігі  шектеулі жауапкершілігі  шектеулі 
серіктестігі  тоқымашы серіктестігі  тоқымашы 

(тоқыма  станогында )  маманына (тоқыма  станогында )  маманына 
конкурс  жариялайды . конкурс  жариялайды . 

Жалақысы  100-150 мың  теңге .Жалақысы  100-150 мың  теңге .
Байланыс  телефоны : Байланыс  телефоны : 

8  747 9299591,  8  (726)  2  52 13 29.8 747 9299591,  8  (726)  2  52 13 29.
Т -349-09-93.Т -349-09-93.

Аќжар ауылыныѕ 
тўрєыны, бірімізге 
бала, бірімізге бауыр 
болєан Менлибеков 
Мус а  Ора з ўлы 
т і р і  б о л є а н д а 
їстіміздегі жылдыѕ 
27  ќарашасында 
ортамызда 24 жасын 
тойлап отырар еді...
Мінезі байсалды, 

кґпшіл, бауырмал 
баламыз Мусаныѕ 
ќ а б ы р є а н ы 

ќайыстырып кеткен сол бір жол-кґлік апаты 
естен ешбір кетер емес. Баламыздыѕ орны арада 
жыл ґтсе де əлі ойсырап тўр. Бəріне уаќыт 
емші дейді єой… Ґмiрдiѕ жалєан, ќамшыныѕ 
сабындай ќысќа екенiн жаныѕа жаќын адамыѕ 
мезгiлiнен ерте баќилыќ болєанда бiр-аќ сезiнедi 
екенсіѕ. Аѕќылдаєан аќкґѕіл, мінезі жайсаѕ абзал 
азаматымыздыѕ жарќын бейнесін ата-анасы, 
аєайын-туыс, бауырлары саєынышпен еске ала 
отырып, топыраєыѕ торќа, жатќан жеріѕ жайлы, 
жаныѕ жəннатта болсын дейміз.

Жарќ-жўрќ етіп ґткіздіѕ жастыќ шаєыѕды,
Жаќсы жан болдыѕ ґз ортаѕа жаєымды.
Ата-анаѕ, бауырларыѕ, достарыѕ да, бəрі де,
Жыл ґтпей-аќ сені ќатты саєынды.

Тїсінігіѕ кґрініп сґзіѕ, тїсіѕнен,
Барлыєын да байыптаушы еѕ ішіѕнен.
Аќылсыз сґз шыќпаушы еді аузыѕнан,
Артыќ ауыз таппаушы едік ісіѕнен.

Маѕдайымызєа сыймай кеткен бір ерсіѕ,
Ол жаќта да сўлу ґмір сїрерсіѕ.
Біз білетін ќаєаздай сол ќалпыѕда,
Муса болып жїрегімізде жїрерсіѕ.

Еске алушылар: ата-анасы Ораз-Рахат, аєа-
жеѕгесі Айдын-Жанар, бауырлары-Дидар, 
Данай, Айкен, Арсен, Əдемі-ай жəне туєан-
туыстары. Т-344-09-93.

САЄЫНЫШ ЖЇРЕКТІ 
СЫЗДАТАДЫ...

ÆÛËÛÒÓ ÌÀÓÑÛÌÛÍÄÀ ÆÛËÛÒÓ ÌÀÓÑÛÌÛÍÄÀ 
ӨÐÒÒÅÍ ÑÀҚÒÀÍÓӨÐÒÒÅÍ ÑÀҚÒÀÍÓ

Т-345-09-93. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы,  Ж.Баянов көшесі №4 
үйдің тұрғыны болған Изтелеуов Кенжебай 
Даулетхалиевичтің  2015 жылдың 12 сәуірі 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік 
ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру  

жарияланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  
Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Смаилов 
№ 1 “а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері Г.Мудуароваға жолығулары керек.

*      *      *
Т-346-09-93. Открылось наследство после 

смерти Саврикова Юрия Алексеевича, 
умершего 29 апреля 2008 года, на день смерти 
проживавшего по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, с.Бурыл, ул. Д.Конаева №31.
Наследникам в течение месяца, после 

публикации  объявления ,  обращаться  в 
нотариальную контору по адресу: Жамбылская 
область, Байзакский район, с. Сарыкемер, 
улица Медеулова №33 “а”, к нотариусу 
З.Назарбековой. 

*      *      *
Т-347-09-93. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Аққия  ауылы, Өміртай көшесі, №2 үйдің тұрғыны 
болған Гайнутдинов Равиль Рафиговичтің  
2015 жылдың 10 сәуірі  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жария-

ланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, 3 бұрылыс, 
Орынқұлов көшесі  №92 үйде  орналасқан   
нотариалдық кеңсе  қызметкері  А.Асырауоваға  
жолығулары керек.

*      *      *
Т-348-09-93. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Мәдімар  ауылының тұрғыны Баялиев Рахым 
Жамбылбекұлының атындағы “МТЗ-80” 
маркалы трактордың Н 874 АСД нөмірлік 
белгісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
табылсын.

Г.Жамантаева,
Байзаќ ауданы ТЖБ-ніѕ бас маманы, ґ.ќ.ќ 

капитаны.       

Əдетте ,  кїн  суытып ,  жылыту  маусымы 
басталєан кезде электрлік жылыту ќўралдары 
мен пештердіѕ аќаулыєы немесе оларды орнату 
жəне пайдаланудаєы ґрт ќауіпсіздігі ережелерін 
бўзушылыќ салдарынан орын алатын ґрттердіѕ 
саны кїрт ґсетіні белгілі.
Пеш жаєуєа байланысты ґрттердіѕ себептері, 

əдетте, тїтіндіктерде жиналатын кїйеніѕ жануынан  
ќабырєаларыныѕ ќызуы нəтижесінде тїтіндіктердіѕ 
кірпіш ќалауында пайда болатын жарыќтар болып 
табылады. Бґлмелерді жылыту їшін электрлік 
жылыту ќўралдарын пайдалану нəтижесінде электр 
сымдары оќшауланєан жерлердіѕ тўтануына негіз 
болатын электр торабына шамадан кґп кїш тїсуіне, 
тїйісу аумаєыныѕ  ќатты ќызуына əкеп соєады.
Жылыту ќўралдары мен пештерді пайдаланудыѕ 

тґмендегі ќарапайым ережелерін саќтай отырып, 
ќайєылы жаєдайларєа жол бермеуге болады:

-жылыту маусымы басталар алдында жылыту 
ќўралдарын тексеріп, жґндеу жўмыстарын 
жїргізу;

-жеке меншіктегі їйлерде жылыту кезеѕініѕ 
алдында жəне 3 ай сайын тїтіндіктер мен 
мўржаларды кїйеден тазарту;

-пештіѕ алдындаєы еденге кґлемі 50х70 см 
ќаѕылтыр ќаєылмаєан жаєдайда пештіѕ есігін 
ашып, оны жаєуєа болмайды;

-ыстыќ жəне желді кїні пештерді, ас їйлік 
ошаќтарды жаєуды уаќытша тоќтату;

-жылыту пешініѕ жанында аєаштарды, 
жанєыш заттарды, тез жанєыш сўйыќтыќтарды 
саќтауєа, пештіѕ жаєылуын балаларєа ќарауды 
тапсыруєа болмайды.
Егер, Сіз электрлік жылыту пешін пайдалансаѕыз, 

онда оныѕ орнатылуы мен ќолданылуы ережелерін 
білуіѕіз жəне саќтауыѕыз ќажет:

-электрлі жылытќыштар тек зауытта 
жасалєан болуы керек;

-олардыѕ энергияны  кґп ќажет ететін 
ќабылдаєыш екенін жəне їйдегі электр жїйесіне 
кґп жїк тїсіретінін естен шыєармау ќажет. 
Оќшаулаудыѕ кїйген иісі, электр сымдары, 

розеткалардыѕ ќатты ќызуы жəне олардыѕ 
кїюі, электр есептегіштегі тежегіштердіѕ їнемі 
кїйіп немесе ажырап кетуі – їйдегі электр 
жїйесініѕ шамадан тыс жїктелуі мен электр 
жылытќышын пайдалану ќауіпті екенініѕ белгісі. 
Электр жылытќышын жанєыш заттармен жабуєа 
немесе бїркеуге, олардыѕ їстіне кір кептіруге, 
заттар мен материалдыѕ жанына орналастыруєа 
болмайды, Ќосылєан ќўралдарды їнемі баќылау 
ќажет, їйден шыєар кезде оларды міндетті тїрде 
ґшіруді ўмытпаѕыздар.     


