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БЇГІНГІ  КЇННІЅ  ҐЗЕКТІ  МƏСЕЛЕСІ

БУРЫЛ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІБУРЫЛ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
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стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа 
саяси баєыты атты Жолдауында «Бесекеге 
ќабілетті дамыєан мемлекет болу їшін біз 
сауаттылыєы жоєары елге айналуымыз керек... 
Ќазіргі əлемде жай єана жаппай сауаттылыєы 
жеткіліксіз болып ќалєаны ќашан. Біздіѕ 
азаматтарымыз їнемі еѕ озыќ жабдыќтармен 
жəне еѕ заманауи ґндірістерде жўмыс жасау 
машыєын меѕгеруге дайын болуєа тиіс» деп атап 
кґрсеткен болатын.
Осыєан орай PIRLS халыќаралыќ зерттеулер Осыєан орай PIRLS халыќаралыќ зерттеулер 

аясында бастауыш сынып оќушыларыныѕ 
функционалдыќ сауаттылыєын ќалыптастыру 
ќолєа алына бастады.

PIRLS зерттеуі  –  бастауыш  сынып PIRLS зерттеуі  –  бастауыш  сынып 
оќушыларыныѕ мəтінді оќу жəне тїсіну 
сапасын зерттеуге арналєан. Халыќаралыќ жоба 
бесжылдыќ мерзіммен ґткізіледі (2001, 2006, 
2011, 2016) 2015 жылы апробациялыќ зерттеуі, 
ал 2016 жылы негізгі зерттеуі ґткізіледі.
Ауданымызда «PIRLS-2016 Халыќаралыќ 

апробациялыќ зерттеуге дайындыќ» Бурыл 
орта мектебінде болып ґтті. Оєан аталмыш 
оќу ошаєындаєы 4 «ə», 4 «г» сыныптарыныѕ 
оќушылары ќатыстырылды. Нəтижесін байќау 
маќсатында Бурыл орта мектебінде жуырда 
аудандыќ семинар ўйымдастырылды. Іс-шараны 
ашќан аудан əкімдігі білім бґлімініѕ əдіскері 
А.Нургелова PIRLS халыќаралыќ зерттеуі, 
оныѕ басты маќсаты жґнінде тїсіндіріп ґтті. 
Семинар барысында мектептіѕ мўєалімдері 
ашыќ-сабаќтар мен тренингтер жїргізді, ґзге 
мектептерден келген мўєалімдермен тəжірибе 
алмасты. 

ДИХАН АУЫЛДЫЌ ОКРУГІДИХАН АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Пайєамбарымыз (с.є.с)  туылєан кїні Мəулітке 

орай  аудан аумаєындаєы  мешіттерде  «Мəуліт-
пайєамбарды ўлыќтау мерекесі», «Ќош келдіѕ, 
Мəуліт!» атты  шаралар ґтті.
Дихан ауылдыќ округіндегі “Дихан ауылы” 

мешітінде   ґткен Мəуліт мерекесінде имам 
Əбдіќўл ќажы, “Ќалмўрат баба” мешітініѕ 
имамы  Баќытбек Саєымбаев,  “Аймантґбе“ 
мешітініѕ имамы Кенжехан Рахманов, “Аќжар” 
мешітініѕ имамы Лесбек ќажы, “Жантай ата” 
мешітініѕ имамы  Бекжан Жўмаєўловтар  
жиналєандар алдында Алла таєаланы ўлыќтап, 
барша мўсылман ќауымы ардаќ тўтар Мўхаммед 
пайєамбарымызєа (с.є.с) салауат айтты. 
Мəуліттіѕ шыєу тарихына, пайєамбарымыздыѕ 
(с.є.с) ґнегелі ґміріне  тоќталды.  Ќасиетті 
айда жасалатын  игілікті істер туралы уаєыз 
айтылды. Пайєамбарымыз (с.є.с.): «Кім мені 
сїйсе, менімен жаннатта бірге болады», немесе 
«Маєан бір салауат айтсаѕдар, мен сендерге он 
салауат айтамын», - деген. Мəулітті ўлыќтаєан 
шарада ардаќты  пайєамбарымызєа (с.є.с)  
айтылєан салауаттар мен  оќылєан Ќўранныѕ  
аяттарынан рухани азыќ  алєан кґпшілік кеѕ 
жайылєан  дастарханнан дəм татты.  
Шара соѕында  кґп балалы тўрмысы тґмен Шара соѕында  кґп балалы тўрмысы тґмен 

отбасыларєа азыќ-тїлік ґнімдері їлестірілді.

СУХАНБАЕВ АУЫЛДЫЌ ОКРУГІ
Ґткен жылы елімізде Ќазаќ хандыєыныѕ Ґткен жылы елімізде Ќазаќ хандыєыныѕ 

550 жылдыєы кеѕ кґлемде аталып ґтілгендігі 
белгілі. Тарихымызды ґнеге тўту ўлы парыз. 
Аталмыш даталы кїнге байланысты Ќарасу 
орта мектебініѕ оќушылары тїрлі аудандыќ, 
облыстыќ, республикалыќ деѕгейдегі жарыстарєа 
ќатысып, алдыѕєы ќатардан кґріне білді.

«Ќасым ханныѕ ќасќа жолы, Есім ханныѕ ескі «Ќасым ханныѕ ќасќа жолы, Есім ханныѕ ескі 
жолы» атты єылыми жўмысымен аталмыш 
мектептіѕ 8-сынып оќушысы Д.Ќуанышќызы І 
дəрежелі Дипломмен марапатталса, Алматы 
ќаласында ґткен республикалыќ байќауда жыр-
дастан оќудан 6-сынып оќушысы С.Рахманќўл 
бас жїлдені жеѕіп алды. Бўл додадан ќарасулыќ 
жас  жеткіншек  Е .Ержас  та  жїлдемен 
оралды. Ермек жарыстыѕ їшінші тўєырынан 
кґрінді. Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына 
орай ґткізілген ќолґнерлер сайысында бўл 
мектептіѕ 5-сынып оќушысы Ж.Боранбайќызы 
«Ўлы даланыѕ дарабоздары» таќырыбындаєы 
ќол ґнер туындысымен жїлделі ІІ орынды 
иемденді. Айта кетерлік бір жəйт, ґнерлерімен 
ґзгелерді таѕќалдырып, аудан абыройын, мектеп 
мəртебесін арттырєан оќушыларды дайындаєан 
білікті ўстаздар Ќ.Ґзенбаев, Ж.Боранќўлова, 
Ж.Жолшыбековалар еді. 

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН  ОТ  3  ДЕКАБРЯ  2015 
ГОДА   ПОЧЁТНЫМ  З ВАНИЕМ 
«ЌАЗАЌСТАННЫЅ ЕЅБЕК СІНІРГЕН 
ЌАЙ РАТК Е Р І »    НАГ РАЖДЁН 
РУКОВОДИТЕЛЬ  ИП  ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ ЛЕСНЯК.

 «Молочный бидончик» - 
такое интересное  название  
носит  цех по производству 
молочной  продукции , 
к о т о р ы м  р у к о в о д и т 
В.И.Лесняк. Это один из 
первых  открывшихся  в 
нашем  районе  цехов  по 
производству  молочной 
п р о д у к ц и и .  Н а  э т ом 
р ы н к е  о н  р а б о т а е т 
п я т ы й  г о д .  По л у ч и в 
п о  г о с уд а р с т в е н н о й 
программе  «Дорожная 
карта бизнеса-2020» кредит 
в размере 18 млн. тенге, 
В.Лесняк купил мини-цех 
российского производства, 
к о т о р ы й  в к л ю ч а л  в 
с ебя  вс е  необходимые 
аппараты :  фасовочный , 
охладительные  ванны , 
пастеризатор, сепаратор, 
в а н н ы  д л и т е л ь н о й 
пастеризации, творожную ванну.
Сегодняшний ассортимент производимой 

продукции разнообразен: кефир, ряженка, 
сметана 20, 30, 40-процентной жирности, 
сливочное, топлёное, шоколадное, солёное 
масла, сырки с изюмом, ванилином, творог, 
брынза .  Совсем  недавно  ассортимент 
пополнился  различными  йогуртами , 
вит аминизированной  про стоквашей 
«Био -К» .  Разнообразился  не  только 

Òðóäèòüñÿ âî ñëàâó Ðîäèíû
ассортимент  данного молочного цеха,  но 
и увеличивалось число торговых точек и 
обслуживаемые соцобъекты: 10 торговых 
точек по городу Тараз,  28 районных и 
городских  детских  садов ,  получающих 
продукцию этого цеха. Забегая вперёд, 
не лишним будет сказать, что продукция 
цеха качественная, без консервантов, вся 
из натурпродукта. На сегодняшний день в 

целом производственная мощность мини-
цеха составляет около 6 тонн в сутки. 
За время своей деятельности «Молочный 

бидончик» получил известность по всей 
республике ,  так  как  свою  продукцию 
индивидуа л ьный  пр едпринимат е л ь 
выставлял  на  всевозможных  ярмарках , 
выставках, участвовал в конкурсах в городах 
Астане, Павлодаре, Алматы. Свидетельством 
этого могут служить дипломы, Почётные 

грамоты , Благодарственные  письма   за 
подписью Министра  сельского хозяйства 
Ре спублики  Казахст ан ,  областного , 
районного отделов сельского хозяйства. 
Следует  отметить ,  что  продукция  ИП 
«Лесняк» удостоена звания «Лучший товар 
года», награждена Почётной грамотой к 
«20-летию Независимости Казахстана». 
Но, пожалуй, самая дорогая - это награда, 

полученная  накануне 
Нового года - Почётное 
звание «Ќазаќстанныѕ 
е ѕ б е к  с і н і р г е н 
ќайраткері».

« Я  г л у б о к о 
п р и з н а т е л е н  т ом у , 
ч т о  м о й  т р уд  т а к 
в ы с о к о  о ц е н ё н , -  
г о в о р и т  В л а д и м и р 
Ильич  Ле сн я к .  -  В 
наступившем  году  я 
хочу  пожелать  вс ем 
казахстанцам   мира . 
М ы  б л а г о д а р н ы 
Пре зид ен ту  с т р аны 
Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву,  который 
20  лет  назад  создал 
уника льный  в  мире 
инс ти ту т  дружбы  и 
согласия под названием 
Ас с а м б л е я  н а р о д а 
Казахстана .  Сегодня 
э т о   с п о с о б с т ву е т 

сохранению  родного  языка ,  традиций , 
обычаев, обрядов представителей разных 
этносов ,  населяющих  нашу  страну.  В 
свете  сегодняшних   мировых  событий 
начинаешь  понимать  дальновидность 
и  мудрость  нашего  Президента .  Все 
мы -ка захст анцы ,  как  говорит  Глава 
государства, – один народ, одна семья. И 
все мы должны трудиться во славу нашей 
общей Родины».

барыпайєамбарыайє мампайєамбары
Мəуліттіѕ шіМəуліттіѕ ш

) ґнегел(с.є.с) ґє с)((с.є.с) ґнегел
айда жасалаайда жасала
айтылды. Пай лд Пайтылды. П
сїйсе, менімесїйсе, меніме

р са«Маєан б«Маєан бір сММ«Маєан бір са

ÁÀË ÒÀÌÛÐËÛ ÄÀҚÛËÄÛ ÁÀÏÒÀÉ ÁIËÑÅÊ
Ə.Садуаќасов,
еѕбек ардагері, Їлгілі 

ауылы. 

ОБЛЫСЫМЫЗДЫЅ, 
ОНЫЅ ІШІНДЕ 

АУДАНЫМЫЗДЫЅ 
ГЕОГРАФИЯЛЫЌ 

ОРНЫ, КЛИМАТТЫЌ 
ЖАЄДАЙЫ, ЖЕРІ, 

ТОПЫРАЄЫ СУ 
РЕСУРСТАРЫ, 
ЖАЙЫЛЫМЫ 

НЕГІЗІНЕН АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫЄЫН, ОНЫЅ 

ІШІНДЕ ЕГІНШІЛІК ПЕН МАЛ 
ШАРУАШЫЛЫЄЫ САЛАЛАРЫН 
ДАМЫТУЄА ЌОЛАЙЛЫ АЙМАЌ. 

Е г і нш і л і к  с а л а сын д а ,  т е х н и к а лы ќ 
даќылдар, оныѕ ішінде ќант ќызылшасын 
ґсіруге ќолайлы ґлке. Осы ерекшеліктерді 
ў т ы м д ы  п а й д а л а н у  м а ќ с а т ы н д а 
Кеѕе с  їк імет і  40 -шы  жылдары  облыс 
шаруашылыќтарына  ќант  ќызылшасы 
даќылын ґсіруді міндеттеген. 
Бўл даќыл кґп еѕбекпен, ерекше кїтімді 

ке р е к  е т е т і н ,  кґкт емн і ѕ  ќўбылма лы 
кїндерінен аман алып ќалуды ќажет ететін 
нəзік «кірпияз» ґсімдік. 
Ќызылша даќылы егілетін алќаптар-кїз 

кезінде сїдігер жыртудан басталады. Алќап 
ќыс  бойы  бар  ылєалды  бойына  саќтап , 

ќо сымша  ылєал  жинайды .  Кґктем 
ќўрєаќ болса, ќыс бойы жинаєан ылєал 
ќўрєаќшылыќты сездірмей кетеді. Себу 
жўмыстары ерте кґктемде басталады. 
Тəжірибе  кґрсеткендей ,  мерзімінен 
кеш себілген даќыл, əр гектардан 30-40 
центнерден ґнім жоєалтады. Кезінде 
жер жырту, себу жўмыстарынан басќа, 
суєару, жїйек аралыєын ќопсыту, арам 
шґптерден  тазарту,  зиянкестермен 
кїресу,  органикалыќ  тыѕайтќыштар 
беру жəне жиын-терім жўмыстары тек 
ќол кїшімен атќарылатын. Ќызылша-

техникалыќ даќыл, оны ґсіру техника кїшін 
ќажет етеді. 
Елуінші жылдардыѕ екінші жартысында 

МТС-тер таратылып, ондаєы бар техника 
шаруашылыќтарєа  таратылып  берілді . 
Ауданымызда ќажырлы еѕбектіѕ, ерекше 
кїтімніѕ  арќасында  ќызылша  ґсірет ін 
шаруашылыќтар  əр  гектардан  300-400 
центнерден, жекелеген звенолар рекордты 
ґн ім  алып ,  Їкімет  наградаларына  ие 
болєандар аз болєан жоќ. 

40-шы жылдардыѕ аяєы, 50-ші жылдардыѕ 
б а сынд а  с ол  ке зд е г і  Ќызыл  жўлдыз 
колхозыныѕ  ќызылшашылары  басќарма 
тґраєасы  Мўхамметќали  Нўрбаевтыѕ 
шебер  ўйымдастыруыныѕ  арќасында  əр 
гектардан 521-610 центнерден, жекелеген 
ќызылшашылар 1046 центнерден тəтті тїбір 
жинаєан. Жоєары рекордтыќ кґрсеткіштерге 
жеткені  їшін  ќызылжўлдыздыќтардан-9 

адам Їкіметтіѕ  жоєарєы наградасына  ие 
болып -Социалист ік  Еѕбек  Ері  атаєын 
алєан.
Ауд а нымы здыѕ  с о л  ке з д е г і  і р г е л і 

шаруашылыєыныѕ  бірегейі -«Трудовой 
пахарь» колхозы 60-шы жылы ќызылшаныѕ 
егіс кґлемін -1350 гектардан-1800 гектарєа 
дейін ўлєайтып, əр гектардан орта есеппен 
4 3 0  ц е н т н е рд е н  т ə т т і  т ї б і р  жин ап , 
колхоз  экономикасын  ныєайтќаны  їшін 
шаруашылыќ  тґраєасы  А .Л .Нахманович 
Социалистік Еѕбек Ері атанып, Республика 
Жоєары Кеѕесіне депутат болып, бірнеше 
рет сайланды , СОКП-ныѕ  ХХV—сьезіне 
делегат болды. 

70-ші жылдары Октябрьдіѕ 40 жылдыєы 
атындаєы ўжымшардыѕ ќызылша ґсірушілер 
звеносыныѕ жетекшісі Нўрмаш Тїйтебаева 
ќызылшадан  бе с  жыл  ќат арынан ,  əр 
гектардан  500 центнерден  ґнім  жинап , 
ерен  еѕбектіѕ  їлгісін  кґрсеткен .  Еѕбегі 
баєаланып  КСРО  Жоєарєы  Кеѕе с ін іѕ 
1971  жылєы  8  сəу ірдег і  Жарлыєымен 
Н.Тїйтебаеваєа Еѕбек Ері деген еѕ жоєары 
атаќ берілді. 1974 жылы сайлаушылар їлкен 
сенім  кґрсетіп ,  Н .Тїйтебаеваны  КСРО 
Жоєарєы Кеѕесіне депутат етіп сайлаєан.  
Айта  берсек ,  мўндай  жаєымды  жайлар 

о б л ы с т ы ѕ  ќ ы з ы лш а  ґ с і р г е н  б а с ќ а 
ауд а н д а рынд а  д а  к ґп т е п  т а был а ды . 
Рекордтыќ  ґнім берген  шаруашылыќтар , 
аудандар жоєары Їкімет наградаларына ие 
болып жатты.            (Жалєасы 3-бетте).
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БІРЛІК - елдіктіѕ тамыры
Ш.Тологонова,
ЖД 158/5 мекемесі сауыќтыру бґлімшесініѕ бастыєы, əділет капитаны.

Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті, Ўлт Кґшбасшысы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ «Ўлт 
жоспары – ќазаќстандыќ арманєа бастайтын жол»  атты маќаласын оќып шыєып,  елімізде  ќолєа алып 
жатќан реформаларды іске асыру арќылы  даєдарыстан ќиналмай шыєатынымызды сезіндік.

  Кґзіміз кґріп, ќўлаєымыз естіп жїргендей, бїгінде тґрткїл  дїниедегі дамыєан мемлекеттер 
даєдарысты бастан кешіп жатыр. Ал біздіѕ елімізде осындай ќиындыќтарєа ќарамастан  даму 
мен ґркендеу бар. Еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінде, соныѕ ішінде ауданымызда да   жаѕадан  білім 
ошаќтарыныѕ салынып,  балабаќшалар ашылуда. Зейнеткерлердіѕ  зейнетаќысы, студенттердіѕ 
шəкіртаќысы, мемлекеттік ќызметшілердіѕ   жалаќысы їстемеленді. Əсіресе  жаѕадан оќу 
орындарын бітірген жас мамандарымыз їшін «Дипломмен – ауылєа», «Жўмыспен ќамтудыѕ жол 
картасы», «Бизнестіѕ жол картасы» сияќты кґптеген мемлекеттік баєдарламалар  арќылы жўмыспен 
ќамтылєандар аз емес.

2016 жыл – «Ќазаќстан Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєы» ўранымен  елімізде ќырауар тірліктер ќолєа 
алынып отыр. Тəуелсіздігімізді тўєырлы ету, жастар бойына отаншылдыќ ќасиетті сіѕіру,  ел татулыєы 
мен бірлігін ўлыќтау секілді шаралар - біртўтастыќ арќылы біртектілікті меѕзеп отыр. Əсіресе ел 
ынтымаєы мен бірлігін ныєайту-кемел келешектіѕ кепілі екендігін ўмытпаєан абзал.  Əлемніѕ тїкпір-
тїкпірінде  болып жатќан  ќаќтыєыстарды кґрген сайын Ўлы Дала еліндегі ынтымаќќа шїкіршілік 
етесіѕ.  Əлемге танылєан Ќазаќстан абыройлы, іргесі биік, ынтымаєы мыєым, азат елге айналды.  
Тарих тоєыстырєан, таєдыр табыстырєан  бірнеше ўлт ґкілдері ќазаќ жерінде  тату-тəтті єўмыр 
кешіп жатыр. Ендігі жерде  тəуелсіз еліміздегі   бірлікті кґздіѕ  ќарашыєындай саќтап, Елбасыныѕ 
маѕына топтасып, маѕызды ќўжаттаєы  ортаќ міндеттерді орындауєа  атсалысайыќ!

Мўратхан ШЇКЕЕВ,
Байзаќ ауданыныѕ əкімі. 

ТƏУЕЛСІЗДІК  АЛЫСЫМЕН 
ЕЛІМІЗ ҐЗІНДІК ДАМУ ЖОЛЫНА 
ТЇСТ І .  ЕЛБАСЫМЫЗДЫЅ 
СЫНДАРЛЫ  САЯСАТЫНЫЅ 
АРЌАСЫНДА АЛЄАН АСУЫМЫЗ 
БЕН  ЖЕТКЕН ЖЕТІСТІКТЕРІМІЗ, 
ЎЙЫСЌАН  БІРЛІГ ІМІЗДІЅ 
А Р Ќ А С Ы Н Д А  Ə Л Е М Г Е 
ТАНЫЛДЫЌ.   
Бїгінгі таѕда жаћандыќ ќаржы 

даєдарыс  пен  дїниежїзіндегі 
саяси ахуал барлыќ мемлекеттерге 
ґз  салќынын  тиг ізуде .  Ќым -
ќуат  ке зеѕдег і  даєдарыст ан 
шыєудыѕ  жолдарын ,  одан  əрі 
ќарай  дамуымызды  айќындап 
берген  Мемлекет  басшысыныѕ 
“Ќазаќстан-2050” стратегиясы , 
“Нўрлы Жол” инфраќўрылымдыќ 
даму мемлекеттік баєдарламасы, 
Инд у с т р и я л а н ды рудыѕ  е к і 
бесжылдыєы, “5 институционалды 
реформа” жəне оны іске асырушы 
“100 наќты ќадам” Ўлт  жоспарыныѕ 
алатын орны айрыќша.
Əс ір е с е ,  Елбасымыз  «Ўлт 

жоспары – ќазаќстандыќ арманєа 
бастайтын  жол» маќаласында 
2016 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан «5 
институционалды  реформаны 
жїзеге асыру бойынша 100 наќты 
ќадам» – Ўлт жоспарын орындаудыѕ 
практикалыќ кезеѕі басталды» деп 
атап ґтті. Шындыєында да,  Ўлт 
жоспарында - Ќазаќстанды кеѕ 
ауќымды жаѕєырту жобасында тўтас 
мемлекеттіѕ дамуын жоєары əлемдік 
стандарттарєа сəйкес белгілеу, оныѕ 
ішінде мемлекетті кəсібилендіру, 
шыєынсыз экономикаєа ќадам басу, 
инновациялыќ индустрияландыру 
нег і з інде  ел імізд і  тереѕдете 
жаѕєыртудыѕ негізгі баєыттары 
жїйеленіп, атќарылатын наќты 
ќадамдар кґрсетіп берілген.  
Елбасымыз мемлекетті, экономика 

мен  ќо є амды  д амыту  їш ін 
ќаєидатты жаѕа ќўќыќтыќ орта 
ќалыптастыратын 59 заѕ кїшіне 
енгенін  жəне  олардыѕ  біздіѕ 
ќазаќстандыќ арманымыз – ХХІ 
єасырда кґшбасшы отыз ўлттыѕ 
бірі болуєа ќол жеткізуімізге жол 
ашатынын тілге тиек етті. 
Алєа маќсат еткен реформамыздыѕ 

біріншісі «Мемлекеттік 
ќызмет  туралы» жаѕа 
Заѕ негізінде мемлекеттік 
аппараттыѕ тиімділігін 
арттыруєа баєытталєан.
Ќазір  ќазаќстандыќ 

мемлекеттік  ќызметті 
д а м ы т у д ы ѕ  ж а ѕ а 
кезеѕі басталып кетті. 
Елбасыныѕ Жарлыєымен 
Мемлекеттік ќызмет істері 
жґніндегі министрлік, 
оныѕ ќўрылымында – 
Жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимылдыѕ ўлттыќ бюросы 
ќўрылды .  Осылайша , 
тек мемлекеттік ќызмет 
жїйесі  єана  емес ,  сондай-аќ , 
жемќорлыќќа  ќарсы  іс-ќимыл 
жасайтынтын, яєни жемќорлыќ 
кґріністерініѕ барынша алдын алуєа 
баєдарланєан жїйе де жаѕєыртылып 
отыр. Бўл жерде жемќорлыќпен 
кїрестіѕ  ґзі  барынша  дəйекті 
бола тїсті жəне жїйелі сипатќа ие 
болды.
Жемќорлыќќа  ќ ар сы  жаѕа 

заѕнамамен ґзара байланыста жəне 
сонымен ќатарласа ќабылданєан 
Мемлекеттік ќызмет туралы жаѕа заѕ 
мемлекеттік ќызметтіѕ жаѕартылєан 
моделініѕ негізгі шеѕберлерін жəне 
мемлекетті басќарудыѕ барлыќ 
жїйесініѕ  тиімділігін  кїшейту 
бойынша одан арєы іс-ќимылдардыѕ 
рет-тəртібін айќындады.
Жїргізіліп жатќан реформалардыѕ 

басты міндеті - кəсіби мемлекеттіѕ 
аппараттыѕ, мемлекеттік басќарудыѕ 
халыќќа  адал  ќызмет  етуге 
баєытталєан їлгісін ќалыптастыру. 
Ґйткені ел басќаратын, елге ќызмет 
ететін мемлекеттік аппараттыѕ 
кəсібилігіне тікелей байланысты. 
Əкімшілік мемлекеттік ќызметшініѕ 
мансабы оныѕ біліктілігі жəне 
жинаќтаєан  тəжірибесі  есепке 
алына отырып,мемлекеттік ќызметке 
орналасу тек кешенді іріктеу мен 
жўмысты тек тґменгі лауазымдардан 
бастаудыѕ нəтижелері бойынша 
жїрг із ілед і .  Мўнымен  ќатар 
мемлекеттік ќызметшініѕ жўмыс 
тəжірибесі, мансаптыќ ілгерілеуініѕ 
басты шарты болады жəне мўнда 
да тек конкурстыќ негізде жїзеге 
асырылады. Мемлекеттік ќызметке 
ашыќ  конкурс  арќылы  жəне 

Кадр саясаты жґніндегі ўлттыќ 
комиссияныѕ шешімі бойынша 
келісімшарттыќ негізде мемлекеттік 
емес сектордаєы басќарушылар 
ќатарынан азаматтар жəне шетелдік 
менеджерлерді  тартуєа мїмкін 
болады. Сонымен ќатар, мемлекеттік 
ќызметшіге  еѕбекаќы  тґлеудіѕ 
жаѕа жїйесі оныѕ біліктілігі мен 
атќаратын жўмысыныѕ сипатына, 
кґлемі мен нəтижесіне байланысты 
заѕ тўрєысынан бекітіледі. Аса 
нəтижелі ќызмет їшін бонустар тґлеу 
ќарастырылып отыр. Мўндай жїйені 
2017 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап 
енгізу жоспарланєаны баршамызєа 
белгілі.
Їстіміздегі жылдыѕ ќаѕтар айынан 

бастап «Б» корпусындаєы мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ  еѕбекаќылары 
Елбасы Жолдауында айтып ґткендей 
30 %-єа жоєарылайтын болды. 
Тґрт і нш і д ен ,  з а ѕд а  с а я си 

мемлекеттік ќызметшілер ауысќан 
кезде  мемлекеттік  аппараттыѕ 
автономдыєы мен тўраќтылыєы 
ќаєидаты наќты жазылды. 
Бесіншіден, шенеуніктер ортасында 

этикалыќ нормаларды бўзуєа əкелетін 
жəне  жемќорлыќ  ќўбылыстар 
туындататын жаєдайлардыѕ алдын 
алу  бойынша  ќатаѕ  шаралар 
ќарастырылды.
Мемлекеттік  ќызметшілердіѕ 

жўмыс пен тўрмыстаєы  жїріс-
т ў р ы с ы н ы ѕ  ќ а л ы п т а р ы 
регламенттелген  Мемлекеттік 
ќызметшілердіѕ жаѕа этикалыќ 
кодексі ќолданысќа енгізілді.
Сондай-аќ ,  Елбасымыз  жаѕа 

институт – этика бойынша ґкілетті 

РЕФОРМАНЫЅ БАСТАУЫ-КƏСІБИ МЕМЛЕКЕТ ЌЎРУ
ґкілдер  институтын 
ќўруды  кґздеп ,  олар 
азаматтар мен мемлекеттік 
ќызметшілерге  кеѕес 
б е р і п ,  о л а р д ы ѕ 
ќўќыќтарын ќорєауды 
ќамт амасыз  е т е т ін і 
жґн інд е  з аѕнамада 
кґрініс тапты.
А л т ы н ш ы д а н , 

мемлекетт ік  ќызмет 
туралы  жаѕа  заѕныѕ 
маѕызды  ќыры  оныѕ 
ќўќыќ ќорєау органдарына 
да ќатысты болатынымен 
байланысты.
Жет інш іден ,  жаѕа 

заѕ негізінде жəне еѕбекке аќы 
тґлеудіѕ жаѕа жїйесі енгізілгеннен 
кейін «Б» корпусыныѕ əкімшілік 
мемлекеттік ќызметшілерін жаѕа 
біліктілік талаптарына сəйкестігі 
бойынша кешенді аттестаттаудан 
ґткізу жоспарланып отыр.
Ќызметшілердіѕ біліктілігін 3 

жылда бір реттен кем болмайтындай 
етіп міндетті тїрде арттырыпотырузаѕ 
тўрєысынан бекітілетінін айтты.
Осылайша мемлекеттік ќызметті 

жаѕєыртудыѕ негізгі ќырларын 
Елбасымыз жан-жаќты атап ґтіп, 
оны Ќазаќстандаєы барлыќ жаѕєырту 
їдерісі ой-ниеті табысыныѕ шешуші 
тетігі ретінде ќарастырып отырєанын 
ґз маќаласында атап ґтті.
Жалпы бїгінгі таѕда мемлекеттік 

ќызметш ілер  -  мемлекет т і к 
сала  ќызметін  іске  асыратын ,  
əуелсіз мемлекетіміздіѕ негізгі 
ќўраушы  бґлігі .   Аудан  əкімі 
аппараты, əкімдіктіѕ бґлімдері 
мен ауыл, ауылдыќ округ əкімдері 
аппараттарында  жалпы  штат 
бойынша 213 мемлекеттік ќызметші 
болса, бїгінгі таѕда 198 мемлекеттік 
ќызметші еѕбек етуде.

«Біз кґптеген сынаќтарєа абыройлы 
тґтеп бердік, шыныќтыќ, рухымызды 
кїшейттік. Біз жаѕа Ќазаќстанды 
- Ўлы  Дала  Елін  ќўрдыќ .  Ўлт 
жоспарын орындай отырып, біз 
ґзіміздіѕ Ўлттыѕ Ґрлеу Дəуірініѕ 
кґкжиектерін кеѕейтеміз, ґзіміз 
Тəуелсіздік жылдары ішінде ќол 
жеткізген жəне бізге жаћандыќ 
даму берген барлыќ мїмкіндіктерді 
пайдаланамыз. Əлемде, сґз жоќ, 
їшінші əлемнен біріншіге ќадам 

басќан елдердіѕ мысалдары бар. 
Біз олардыѕ жарќын тəжірибелерін 
зерттейміз жəне ескереміз.
Ќазір біз экономиканыѕ, мемлекет 

пен ќоєам дамуыныѕ еѕ табысты 
жаћандыќ  модельдерін  ґлшем 
ретінде аламыз. Бїгінде əлемде 
ґзініѕ жалпыўлттыќ арманын ўмыт 
ќалудыѕ жїзжылдыєынан шыєа 
отырып, əлемніѕ еѕ ўлы ўлттарымен 
бір  ќатарда  тўру  тўрєысында 
бейнелейтіндер кем де кем. Біз 
Ќазаќстанныѕ  осынау  тарихи 
таєдырына сенеміз. 
Мен  ќазаќстандыќтарды  Ўлт 

жоспарын жїзеге асыруєа жəне 
реформаларды жїргізуге барынша 
белсенді ќатысуєа, олар ашатын 
мїмкінд іктерд і  пайдалануєа 
шаќыр амын .  Б і з  ґ з і м і з д і ѕ 
ќазаќстандыќ  арманымыздыѕ 
орындалуына жəне Ќазаќстанныѕ 
ґркендеуіне  сенімді  тїрде ќол 
жеткізетін  боламыз!», - дейді 
Мемлекет басшысы.
Ќазіргі жаћандыќ даєдарыстыѕ 

салдарынан экономикамыз тап болєан 
бїкіл ќиындыќтарєа ќарамастан, 
халыќтыѕ жаєдайын жаќсартуєа 
баєытталєан əлеуметтік ќолдау  
толыєымен кґрсетілуде. Ґѕірлерді 
дамыту, жаѕа жўмыс орындарын 
ашу, бəсекеге ќабілетті ґнімдер 
шыєару жолында ауданымызда да 
кґптеген жўмыстар атќарылуда. 
Жалпы Елбасыныѕ жаѕа жылдыѕ 

алєашќы кїндерінде жарияланєан 
маќаласы алда тўрєан ќиындыќтарды 
жеѕу їшін іргелі істерді атќаруєа, 
туєан  Отанымыз  їшін  е сел і 
еѕбек етуге їндейді.  Сондыќтан, 
азаматтардыѕ ќажеттіліктері мен 
сўраныстарына жауап бере алатын 
кəсіби аппаратты ќўру бойынша 
алдымызда тўрєан аса ауќымды 
міндеттер  іске  асќан  мезетте 
мемлекеттік басќару жїйесіне деген 
халыќтыѕ сенімі ўлєая беретіндігі 
аќиќат.
Ал еѕ бастысы, əлемдік даєдарыс 

жаєдайында сын-ќатерлерліѕ алдын 
алу халыќтыѕ  біртўтастыєы мен  
бірлігінде екені даусыз. Ќоєамдыќ 
келісім мен ўлттыќ бірлікті ныєайту 
арќылы бабалар даѕќына даѕќ ќосып,  
абыройын арттырып, беделін биікке 
кґтерген сайын ел тўєыры биіктей 
беретін болады.

ЕЛБАСЫМЫЗДЫҢ ЕЛ ҚАМЫН ОЙЛАУЫ-
ұлылықтың  белгісі

С О Т  Ж Ү Й Е С І Н Д Е Г І 
О Ң  Ө З Г Е Р І С Т Е Р

Д.Тасыбаев,
Б а й з а ќ  а у д а н д ы ќ 

сотыныѕ тґраєасы.

Ґткен 2015 жыл мерейлі 
мерейтойлармен ел халќы 
їшін  е сте  ќаларлыќтай 
болєаны  белгілі . Биылєы 
ж ы л  д а  ж а є ы м д ы 
жаѕалыќпен  басталєалы 
отыр .  Ќазаќстандыќтар 
Президентіміз Нўрсўлтан 
Əбішўлы  Назарбаевтыѕ 
жуырда жариялаєан «Ўлт 
жоспары – Ќазаќстандыќ 
арманєа  бастайтын  жол» 
атты  маќаласын  ерекше 
ыќыласпен ќабылдады.
Елбасы бўл жолы да елдік мəселелерге 

мəн берген. Маќалада їстіміздегі жылдыѕ 
1  ќаѕтарынан  бастап  «5  институттыќ 
реформаны  жїзеге  асыру  бойынша  100 
наќты ќадам» Ўлт жоспарын орындаудыѕ 
практикалыќ  ке з еѕ і  баст алатындыєы 
айтылып, мемлекетті, экономика мен ќоєамды 
дамыту їшін ќаєидатты жаѕа ќўќыќтыќ орта 
ќалыптастыратын 59 Заѕ кїшіне енетіндігі 
мəлім етілді.

«Ўлт жоспары – Ќазаќстандыќ  арманєа 
бастайтын жол» атты аталмыш маќалада сот 
жїйесіне барынша сенім арттырылєан.
Оныѕ ішінде «Ќўќыќ тəртібі жəне заѕдылыќ» 

бґлімінде Ќазаќстанныѕ бїкіл ќўќыќ ќорєау 
жїйесінде  азаматтардыѕ  ќўќыќтары  мен 
бостандыќтарын ќамтамасыз ету, заѕдарды 
ќатаѕ орындау жəне ќўќыќ тəртібін ныєайту 
біздіѕ басты ўстанымымыз болуы керектегі 
айтылып, бўл тўрєыда Азаматтыќ іс жїргізу 
кодексі мен «Жоєары Сот Кеѕесі туралы» 
Заѕ  ќабылданєандыєын ,  сонымен  ќатар 
«Сот жїйесі жəне судьялардыѕ мəртебесі 
туралы» Конституциялыќ заѕєа, Ќылмыстыќ 
іс жїргізу кодексіне жəне Əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ  туралы  кодекске  ќажетт і 
ґзгерістер енгізілген. Мўндай жаѕартулар 
əлбетте сот жїйесіне сенімділікті ныєайтып, 
əділ соттыѕ салтанат ќўруына ыќпал ететіні 
аныќ.  

Ў л т  к ґ ш б а с ш ы с ы 
б ў л  с а л а д а є ы  б а с т ы 
кемшіл і кт ерд і  де  ат ап 
ґтті. Айталыќ, маќаладаєы 
«Ќ а з а ќ с т а н  с о т т а р ы н 
реформалаудаєы темірќазыќ 
мəселе – сапалы судьялар 
к о р п у с ы н  ж а с а ќ т а у , 
Судьялыќќа кандидаттарды 
і р і ктеуд іѕ  ќат аѕ  тет і г і 
мен  оларєа  ќойылатын 
ж о є а р ы  б і л і к т і л і к 
талаптары заѕ тўрєысынан 
ќара с тырылєан»  де ген 
с ґ зд е р  с о т  жїй е с і н і ѕ 
жаќсаруына оѕ əсер етеді 
деп білеміз.
Нўрсўлтан Əбішўлыныѕ: 

«сот  тґрелігін  їлкен  ґмірлік  тəжірибесі 
бар жəне жоєары моральдыќ ўстанымдарєа 
ие еѕ лайыќты əрі барынша дайындалєан 
кəсіби шеберлер жїзеге асырулары тиіс» 
деуі уаќыт талабынан туындаєан міндет деп 
есептеймін. Бўл орайда, ендігі жерде Жоєары 
Сот судьялыќќа їміткерлерге ќойылатын 
біліктілік талаптары да кїшейтілетін болды. 
Əрі судьяларды іріктеу мен таєайындау ашыќ 
тїрде ґткізіледі.
Маќалада  сот  тґрелігініѕ  бес  сатылы 

жїйеден їш буынды жїйеге ґтуі де айтылєан. 
Тек бірінші, аппеляциялыќ жəне кассациялыќ 
инстанциялар ќалады жəне олардыѕ рґлдері 
кїшейтіледі екен. Соттаєы істіѕ əділ ґтуіне 
əсер ететін таєы бір жаєдай ол, сот ісі – аудио 
жəне видеожазулардыѕ аппаратураларымен 
жараќтандырылады  жəне  жазбаларды 
тоќтатуєа немесе редакциялауєа мїмкіндік 
берілмейді. Əрине, бўл ќадамєа бару арќылы 
ќарапайым  халыќ  сот  процесін іѕ  əділ 
ґткендігін байќай алады.
Жалпы, маќаладаєы əрбір мəселе, оныѕ 

ішінде  сот  саласына  ќатысты  тїйіткілді 
жаѕартулар адам жəне оныѕ ќўќыќтарымен 
б о с т а н ды ќ т а рын  ќ ам т ам а сы з  е т у г е 
тікелей баєытталєан деуге болады. Бўдан 
б айќ ай тынымыз ,  ўл т ты  ўлы  і с т е р г е 
ўйыстыратын Ўлт жоспары шындыєында да 
ўлы арманєа бастайтын жол.

Н.Бейсенов, 
ардагер.
Тїймекент ауылы.

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтыѕ «Ўлт жоспары-
ќазаќстандыќ арманєа бастайтын жол» атты 
маќаласын теледидардан естіп, маќаламен 
жан-жаќты таныстым. Маќала маєан їлкен 
ой салды. 
Ќазіргі  əлемдік  даєдарыс  заманында , 

Елбасымыздыѕ  ел  ќамын  ойлап ,  мўндай 
ќадамєа баруы-ќўптарлыќ іс, ќуанышты хабар 
дегім келеді. 
Жаѕа  жылдан  бастап  дəрігерлер  мен 

мўєалімдердіѕ жалаќылары 28-29 пайызєа 
кґтерілді. Барлыќ зейнеткерлердіѕ зейнетаќысы 
ґседі, мемлекет ќызметкерлерініѕ жалаќысы 
да  кґтер ілед і .  Мўндай  ќамќорлыќтар  
ќызметкерлерді алдаєы уаќытта  сапалы жўмыс 
істеуге жігерлендіріп, ілгері жылжуымызєа 
жол ашады. 
Ќазіргі таѕда кґптеген шет елдерде, ќаржылыќ 

кїйзелістіѕ əсерінен толќулар, ереуілдер бой 
кґтеруде. Ал біздіѕ елімізде, басќа салаларды 
айтпаєанныѕ  ґзінде ,  əлеуметтік  саланы 
жаќсарту  бойынша  іс-шараларды  жїзеге 
асыруда, Елбасы Жолдауларындаєы кґрсетілген 
міндеттерді орындауда əр ќазаќстандыќ кїш 
салуда. 
Ќўдайєа шїкір, ќазір Ќазаќстанда тыныштыќ, 

бейбітшілік орнаєан. Ата-бабамыз айтќандай, 
«Ќой їстіне бозторєай жўмыртќалаєан заман» 
болып тўр. Мўныѕ барлыєы Елбасымыздыѕ 
кґреген, сарабдал сара саясатыныѕ арќасы 
деп білеміз.  Əрі еліміздіѕ ынтымаєы мен 
бірлігі, татулыєыныѕ нəтижесі. Бір сґзбен 
айтќанда, маќаланы оќи отырып тїйгенім, Ўлт 
жоспары ўлы істерге бастайды. Онда Елбасы 
дїниежїзілік даєдарыстан шыєудыѕ наќты 
жолдарын, ќалай шыєу ќажеттігін жан-жаќты 
айтып берді. Енді тек ќана, сол міндеттерді 
абыроймен орындау єана ќалды. Ендеше, ел 
болып бірлігімізді бекемдей тїсіп, игі істерге 
ќарай ўйысайыќ!
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Ќазаќ хандыєына – 550 жыл!Ќазаќ хандыєына – 550 жыл!

ХАНДАР САЛЄАН ХАНДАР САЛЄАН 
САРА ЖОЛСАРА ЖОЛ

Д .ЖЎМАБАЕВ , Д .ЖЎМАБАЕВ , 
инженер ,  Аймантґбе  ауылы ..

Саќ ,  єўндар  дəуірінен  бастау  алєан ,
Ќазаќтыѕ  хандыєыныѕ  ќан  тамыры .
Бабалар  заманында  кґшіп-ќонєан ,Бабалар  заманында  кґшіп -ќонєан ,
Кґп  кґрген  ќиындыќты ,  жаны  сірі .Кґп  кґрген  ќиындыќты ,  жаны  сірі .

Байраєын  Кґкбґрілі  желбіретіп ,Байраєын  Кґкбґрілі  желбіретіп ,
Ќорєаєан  жан -тəнімен  кеѕ  даланы .Ќорєаєан  жан -тəнімен  кеѕ  даланы .
Жастары  ґскен  шаќта  буын  бекіп ,Жастары  ґскен  шаќта  буын  бекіп ,
Дўшпанды  ќуып  шыќќан  еѕ  єажабы .Дўшпанды  ќуып  шыќќан  еѕ  єажабы .

Ќазаќтыѕ  ќилы -ќилы  тарихы  бар ,Ќазаќтыѕ  ќилы -ќилы  тарихы  бар ,
Басталєан  Дешті  Ќыпшаќ  дəуірінен .Басталєан  Дешті  Ќыпшаќ  дəуірінен .
Ќасќайып  ата  жауєа  ќарсы  тўрар ,Ќасќайып  ата  жауєа  ќарсы  тўрар ,
Отаншыл  ер -азамат  бəрі  кілеѕ .Отаншыл  ер -азамат  бəрі  кілеѕ .

Алаштан  шыќќан  бґлек  тігіп  отау,Алаштан  шыќќан  бґлек  тігіп  отау,
Айќындап  алда  маќсат , Айќындап  алда  маќсат , 
                                  мўраттарын .                                  мўраттарын .
Ќазаќ  деп  мемлекетке  беріп  атау,Ќазаќ  деп  мемлекетке  беріп  атау,
Сайлаєан  ел  басќарар  жеке  ханын .Сайлаєан  ел  басќарар  жеке  ханын .

Ќараша  сенім  артќан  соѕына  еріп ,Ќараша  сенім  артќан  соѕына  еріп ,
Табыстап  ел  таєдыры  –  болашаєын .Табыстап  ел  таєдыры  –  болашаєын .
Керейді  аќ  киізге  хан  кґтеріп ,Керейді  аќ  киізге  хан  кґтеріп ,
Ўсынєан  сенімменен  билік  таєын .Ўсынєан  сенімменен  билік  таєын .

Ел  болып  еѕсемізді  тіктегелі ,Ел  болып  еѕсемізді  тіктегелі ,
Мінеки ,  550 жыл  ґтіпті .Мінеки ,  550 жыл  ґтіпті .
Ќозыбасы  ґѕірінде  бетегелі ,Ќозыбасы  ґѕірінде  бетегелі ,
Хантауы  биіг іне  туын  тікті .Хантауы  биіг іне  туын  тікті .

Бўйырып  хандыќ  билік  Жəнібекке ,Бўйырып  хандыќ  билік  Жəнібекке ,
Ныєайтты  кїш -ќуатын  еліміздіѕ .Ныєайтты  кїш -ќуатын  еліміздіѕ .
Іс імен  ел  басќарєан  жаєып  кґпке ,Іс імен  ел  басќарєан  жаєып  кґпке ,
Ќалдырды  ол  тарихта  і зг і  і з ін .Ќалдырды  ол  тарихта  ізг і  із ін .

Аќназар  хан  кеѕе  йтіп  ел  аумаєын ,Аќназар  хан  кеѕе  йтіп  ел  аумаєын ,
Тїркістан ,  Сауран ,  Тəшкен  ќосыпТїркістан ,  Сауран ,  Тəшкен  ќосып
                                             алды .                                             алды .
Ашпаќ  болєан  бўл  іс і  елдіѕ  баєын ,Ашпаќ  болєан  бўл  іс і  елдіѕ  баєын ,
Грозныйєа  аян  боп ,  аѕ -таѕ  ќалды .Грозныйєа  аян  боп ,  аѕ -таѕ  ќалды .

******
«Ќасым  ханныѕ  ќасќа  жолы»«Ќасым  ханныѕ  ќасќа  жолы»
                                          аталып ,                                          аталып ,
Ел  ішінде  орнаєандай  жаѕа  Заѕ .Ел  ішінде  орнаєандай  жаѕа  Заѕ .
Дуалы  ауыз  бабалардан  бата  алып ,Дуалы  ауыз  бабалардан  бата  алып ,
Елдіѕ  ќамын  ойлаєандай  ќарасаѕ .Елдіѕ  ќамын  ойлаєандай  ќарасаѕ .

Жəнібектіѕ  немересі  Тəуекел ,Жəнібектіѕ  немересі  Тəуекел ,
Батырлыќпен  аты  шыќќан  жорыќта .Батырлыќпен  аты  шыќќан  жорыќта .
Елі  оныѕ  жаќсы  іс іне  тəу  етер ,Елі  оныѕ  жаќсы  іс іне  тəу  етер ,
Шапаєаты  тиер  болса  халыќќа .Шапаєаты  тиер  болса  халыќќа .

Ўлттыѕ  заѕын  келтіріп  бір  жїйеге ,Ўлттыѕ  заѕын  келтіріп  бір  жїйеге ,
Елге  жаќын  «еѕсегей  бойлы  ер  Есім».Елге  жаќын  «еѕсегей  бойлы  ер  Есім».
«Есімханныѕ  ескі  жолы» дїниеде ,«Есімханныѕ  ескі  жолы» дїниеде ,
Белгілеген  алдаєы  асар  белесін .Белгілеген  алдаєы  асар  белесін .

******
Жəѕгір  хан  ел  ќорєаєан  сыртќыЖəѕгір  хан  ел  ќорєаєан  сыртќы
                                           жаудан ,                                           жаудан ,
Атойлап  Ќазаќ -Жоѕєар  майданында .Атойлап  Ќазаќ -Жоѕєар  майданында .
«Орбўлаќ  шайќасымен» аты  ќалєан ,«Орбўлаќ  шайќасымен» аты  ќалєан ,
Сынбаєан ,  сыр  бермеген  небір  сында .Сынбаєан ,  сыр  бермеген  небір  сында .

«Ќаратаудыѕ  басынан  кґш  келеді»,«Ќаратаудыѕ  басынан  кґш  келеді»,
Деп  зарлаєан  ќазаєым  борасында .Деп  зарлаєан  ќазаєым  борасында .
Сыбаєасын  ќалмаќтыѕ  берген  еді ,Сыбаєасын  ќалмаќтыѕ  берген  еді ,
Ќансыратып  Аѕыраќай  даласында .Ќансыратып  Аѕыраќай  даласында .

Əз -Тəуке  əділдікпен  асќан  даѕќы ,Əз -Тəуке  əділдікпен  асќан  даѕќы ,
Їш  жїздіѕ  аќыл  тўтќан  дана  биін .Їш  жїздіѕ  аќыл  тўтќан  дана  биін .
Кеѕесіп  ол  шыєарєан  «Жеті  жарєы»,Кеѕесіп  ол  шыєарєан  «Жеті  жарєы»,
Шешіпті  мəселені  талай  ќиын .Шешіпті  мəселені  талай  ќиын .

Абылай  хан  їш  жїздіѕ  басын  ќосып ,Абылай  хан  їш  жїздіѕ  басын  ќосып ,
Ќазаєымныѕ  асырєан  абыройын .Ќазаєымныѕ  асырєан  абыройын .
Айбынынан  Абылай  жауы  шошып ,Айбынынан  Абылай  жауы  шошып ,
Іске  асыра  алмаєан  арам  ойын .Іске  асыра  алмаєан  арам  ойын .

Ќазаќтыѕ  Кенесары  соѕєы  ханы ,Ќазаќтыѕ  Кенесары  соѕєы  ханы ,
Ќўтќармаќ  болєан  елді  бодандыќтан .Ќўтќармаќ  болєан  елді  бодандыќтан .
Болса  да  орыстарда  отты  ќару,Болса  да  орыстарда  отты  ќару,
Халќы  їшін  ќаћарланып  ќарсы Халќы  їшін  ќаћарланып  ќарсы 
                                           шыќќан .                                           шыќќан .

Шаттанып  жырлаєандай  ЖўбанШаттанып  жырлаєандай  Жўбан
                                              аќын ,                                              аќын ,
«Мыѕ  ґліп ,  мыѕ  тірілген» ќазаќ «Мыѕ  ґліп ,  мыѕ  тірілген» ќазаќ 
                                            халќы .                                            халќы .
Əлемге  əйгілеген  ўлттыѕ  атын ,Əлемге  əйгілеген  ўлттыѕ  атын ,
Тəуелсіздік  –  еѕ  Ўлы  Жеѕіс  жалќы .Тəуелсіздік  –  еѕ  Ўлы  Жеѕіс  жалќы .

Кемеѕгер  НўрсўлтанныѕКемеѕгер  Нўрсўлтанныѕ
                                    бастауымен ,                                    бастауымен ,
Барамыз  баєыт  ўстап  нўрлы  кїнге .Барамыз  баєыт  ўстап  нўрлы  кїнге .
Ту  ўстап  кґш  басында  жастар Ту  ўстап  кґш  басында  жастар 
                                              кілеѕ ,                                              кілеѕ ,
Барады  болашаќќа  елмен  бірге .Барады  болашаќќа  елмен  бірге .

Бўл  баќыт  бастау  алєан Бўл  баќыт  бастау  алєан 
                                   Хантауынан ,                                   Хантауынан ,
Баянды  болып  отыр  елім  їшін .Баянды  болып  отыр  елім  їшін .
Бїгінде  жалєастырып  жатыр  ўлан ,Бїгінде  жалєастырып  жатыр  ўлан ,
Керей  мен  Жəнібектей  ерлер  іс ін .Керей  мен  Жəнібектей  ерлер  іс ін .

Хандар  салєан  сара  жол  болашаќќа ,Хандар  салєан  сара  жол  болашаќќа ,
Біздер  їшін  шамшыраќ  баєыт  ўстар .Біздер  їшін  шамшыраќ  баєыт  ўстар .
Сол  жол  бізді  жеткізер  баќыт ,Сол  жол  бізді  жеткізер  баќыт ,
                                             баќќа .                                             баќќа .
Біз  тындырар  алда  əлі  талай  іс  бар .Біз  тындырар  алда  əлі  талай  іс  бар .

Н.Аманќозиев,
еѕбек ардагері. 

ТƏЅІРДІЅ  БІЗГЕ  БЕРГЕН  СЫЙЫ  
АЗДАЄАН  ЄЎМЫР  БОЛСА, СОЛ АЗ  
ЄЎМЫРДА ҐМІРДЕН АЛАРЫМЫЗ МОЛ 
ЕКЕН.  БІРАЌ  СОЛ МОЛШЫЛЫЌТЫЅ  
БАЄАСЫН БІЛІП  АРТЫЅА  ЎРПАЌ, МЎРА  
ЌАЛДЫРЫП  ЌАЙТАРЫМЫМЕН  ҐТЕЙ 
БІЛГЕНІЅ ДЕ  АБЗАЛ ШЫЄАР.  ƏРИНЕ, 
КІМ  ЌАНША  ЖАС  ЖАСАЙТЫНЫН 
ЌАЙДАН БІЛГЕН...  БƏРІ АЛЛАНЫЅ 
ЌОЛЫНДА.  БІРАЌ, АЗ ЄЎМЫРЫМЫЗДА 
АДАМША  ҐМІР СЇРІП, АДАМША ЌАРТАЯ 
БІЛУ ДЕ – БОЙЄА БІТКЕН ЌАСИЕТ. АЛ, 
СОЛ АЗ ЄЎМЫРДЫ ƏДЕМІ, КҐРКЕМ 
ЕТІП  СЇРУДІЅ  ҐЗІ  ЕКІНІЅ БІРІНІЅ  
ЌОЛЫНАН  КЕЛЕ БЕРМЕСІ  ХАЌ.  ОЄАН 
ЛАЙЫЌ АДАМДАР ДА БОЛАДЫ. 

Əкеміз Базарбайўлы 
Аманќозы (суретте) 
1 8 9 4  жылы  шаруа 
отбасында  (ќаз ірг і 
Б а й з а ќ  а у д а н ы , 
Кґкбаст ау  ауылы ) 
Ќарттґбе жотасыныѕ 
шы є ы с  ж а є ы н д а 
орналасќан «Аќ кґше» 
ауылында  дїниеге 
к е л і п т і .  Ат а м ы з 
Базарбайдыѕ Тəттіќўл, 
Аманќозы, Дəулетќўл 
ат ты  ў л д а ры  мен 
Ќашымќыз  е с імд і 
ќызы болєан екен. Осы 

кісілерден ґніп-ґскен ўрпаќтары бїгінгі кїні 
Байзаќ ауданы мен Тараз ќаласында тўрып 
жатыр. Мен əкеміз Аманќозыдан тараєан бес 
ўлдыѕ бірімін. Бїгінгі кїні елдіѕ санасында 
ўмыт болып бара жатќан мəселеніѕ бірін 
ортаєа салєым келіп, ќолыма алам алдым. 
Аманкелді колхозы Кеѕес їкіметі кезінде 

облыс кґлемінде ќол жеткізген табыстарымен 
аты  шыќќан  ўжымныѕ  бірі  саналатын . 
Аталмыш  шаруашылыќт а  сол  з аман 
аєымына сай, ауыз толтырып айтарлыќтай 

іс-шаралар  атќарылыпты .  Атап  айтсаќ , 
кґптеген ќўрылыстар салынып, егіннен, 
мал ґсімдерінен жоєары нəтижелерге ќол 
жеткізген. Əрине, ондай ўжымдардыѕ басы-
ќасында еѕбегімен ер атанєан ќарапайым 
еѕбек ерлері, яєни басшылары да болєан. 
Меніѕ айтпаєым, сол тўста елге басшылыќ 

еткен кісілер туралы. 1935 жылы, ел ішінде  
ўйымдастыру науќаны жїріп жатќан кезде «Аќ 
кґше» елдімекен тўрєындары да сол саясаттан 
шет ќалмай, екіге бґлініп, бірі Свердлов 
ауылына  (ќазіргі  Байзаќ), ќалєан  бґлігі 
Кґкбастау ауылына бґлініпті.  1935 жылы, 
наурыз айында, жаѕа ўйымдасќан Кґкбастау 
ауылыныѕ  (ќазіргі  Аманкелді) басшысы 
болып , меніѕ  əкем  Базарбаев  Аманќозы 
сайланыпты. Ол басшы ретінде негізінен 
елді жаѕа ќонысќа кґшіру, аббаттандыру 
жўмыстарымен  айналысќан  екен .  Оныѕ 
Кґкбастау ауылы кґшесініѕ алєашќы ќазыєын 
ќаќќандардыѕ бірі екенін бїгінгі ўрпаќтары 
маќтан тўтады. 

1941 жылы Ўлы Отан соєысы басталып,  
əкеміз кґппен бірге ел ќорєауєа аттанады. 
Бўдан кейінгі 1938-1940 жылдары колхозды 

Сїйіншібаев Ќалыбай аќсаќал басќарыпты. 
Ол кісі де ўжым экономикасыныѕ кґтерілуіне 
сїбелі їлесін ќосыпты. Ал, 1941-1943 жылдары 
ўжымєа басшы болып Жанысбаев Ўзаќбай 
сайланыпты. Ўзаќбай атамыз азамат соєысына, 
тїрікмен жерін басмашылардан тазартуєа, 
жалпы  Кеѕес  їкіметін  ќўруєа  белсене 
атсалысќандардыѕ бірі. 1943 жылы Ўзаќбай 
атамыз басшылыќ жўмыстан босатылєанмен 
соєысќа жіберілмей, арнайы броньмен елде 
ќалдырылып, МТМ-ді басќарєан. Оныѕ елге 
сіѕірген еѕбегі жоєары баєаланып, бірнеше 
медальдармен марапатталєан. 1943 жылы 
əкеміз  соєыста  аяєынан  жаралы  болып 
елге оралєан соѕ, екінші рет  ел басќаруєа 
сайланады. 

1947 жылы елді жаппай біріктіру науќаныныѕ 
жїруіне байланысты Кґкбастау, Тегістік, 
Жаѕатўрмыс  елдімекендері  біріктіріліп , 
Аманкелді колхозы болып ќайта ќўрылады. 
Колхоздыѕ  орталыєы  1950 жылєа  дейін 
Тегістік елдімекені атаныпты. 

Ќ а й т а  ќ ў ры л є а н 
колхозєа  1952-1954 
жылдары Аќбаев Елемес 
(суретте), 1955 жылы 
Кенебай Ќўлымбаев, 1958-
1963 жылдары Ќадіров 
Жолтай есімді аєалар 
басшылыќ  жасайды . 
Олардыѕ  əрбір ін іѕ 
ауыл экономикасыныѕ 
д амуын а  с і ѕ і р г е н 
еѕбектері ел есінде. 
Ал, 1963 жылы аудан 
б а с ш ы л а р ы н ы ѕ 
шешімімен басшылыќќа 

келген Алмахан Жўматаев  аєамыздыѕ он жеті 
жылдыќ елге еткен еѕбегін ел аѕыз ќылып айтуєа 
тўрарлыќ. 

1 9 7 9 - 1 9 9 0 
жылдары ел билігі 
Кемал  Бе спаев 
(суретте) аєамызєа 
тиген. Кемал аєа 
басшылыќ  еткен 
тўста  ауылда  15 
жаѕа типтегі їйлер 
соєылып, жаѕадан 
кґшелер бой тїзеген. 
Ќызылшадан ,  аќ 
егістен жоєары ґнім 
алуєа ќол жеткізіліп, 
шаруашылыќта ќой басы 17 мыѕ, жылќы 700, ірі 
ќара 1500 басќа жеткен. Бўл колхоз экономикасыныѕ 
жеткен еѕ биік шыѕы десе болады. 

1990-1995 жылдары аудан басшылыєыныѕ 
ўйєарымымен Тўрсын Есенќўлов, 1996-1998 
жылдары аралыєында Жидебаев Жандос ўжым 
басшысы ќызметтерін атќарды. 
Ґз заманына ќарай ќўндылыќтар да ґзгеріп 

отыратыны табиєи заѕдылыќ. Ґз Тəуелсіздігіне ќол 
жеткізгеніне бар болєаны ширек єасыр єана уаќыт 
болєанына ќарамай еліміз сырт кґз ќызыєарлыќтай 
əлемге танылып, ґркендеп, даму їстінде. 
Ендеше ,  кеше  сара  жол  салып  кеткен 

ел аєаларыныѕ да адал еѕбегі еш кетпесіне 
сенімдіміз. 

АУЫЛ -АЛТЫН  ЌАЗЫНАМАУЫЛ -АЛТЫН  ЌАЗЫНАМ

ÀҒÀËÀÐ ÑÀËҒÀÍ ÑÎҚÏÀҚ
Н.Ама
еѕбек 
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(Соѕы.  Басы 1-бетте).

50-шы жылдардыѕ екінші жартысынан 90-шы 
жылдарєа дейін даќылдыѕ егіс кґлемі, оныѕ 
ґнімі еселеп арта тїскен. 
Облыс бойынша егіс кґлемі 41 мыѕ гектарєа 

жетіп, ґнім ґткеру 1 млн. тоннадан асып тїскен. 
Кейбір жылдары облыс тəтті тїбір ґндіру 
кґлемін 1,2 млн. тоннаєа жеткізуге міндеттеме 
алып, оны абыроймен орындап шыќќан кездері 
де болєан. Əр гектардан 4 тонна ќант алынєан.
Облыс кґлемінде ґндірілген тəтті тїбірдіѕ 15-

17 пайызы, біздіѕ сол кездегі Свердлов ауданы 
ќызылшашылардыѕ їлесінде болєан. Аудан 
кґлемінде егіс алќабы 5,5-6,0 мыѕ гектарєа 
жуыќтап ,  жыл  сайын  мемлекетке  180-200 
мыѕ тонна кґлемде тəтті тїбір тапсырып, əр 
гектардан орта есеппен 350-400 центнерден ґнім 
алєан. Тəтті тїбір ґсіруде аудан, Республика 
бойынша їздіктер ќатарынан кґрініп, бірнеше 
рет республикалыќ ауыспалы Ќызыл Туєа ие 
болєан. Облыста ќызылша ґсіруші 6 ауданныѕ 
шаруашылыќтары, Жамбыл, Меркі жəне Шу 
ќант  зауыттарын  шикізатпен  ќамтамасыз 
етіп отырєан. Ќызылшадан, ќанттан басќа, 
патока, жом секілді ґнімдерді мал азыєына, 
спирт ґнімдерін шыєаруєа пайдаланылєан. 
Бўл ґнімдер ќосымша пайда табудыѕ, ќаражат 
кґздері екенін ескерген жґн. 
Осылайша ќызылша ґсірудіѕ тəсілі меѕгеріліп, 

жаќсы дəстїрі ќалыптасќан еді. Одаќ тарап, 90-
шы тоќырау жылдары ќант ќызылшасы даќылын 
ґсіру жайлары да тоќтап ќалды десе де болады. 
Ќазаќстан  Республикасыныѕ  Президенті 
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев ґзініѕ жыл сайынєы 
халыќќа Жолдауында азыќ-тїлік ќауіпсіздігін 
ќамтамасыз ету жайларын басты міндеттіѕ бірі 
ретінде атап келеді. Елбасымыз айтќандай, 
егістік  алќабын  ўлєайтуда ,  бізде  мўндай 
мїмкіндік бар. Егістік  тїсімін, еѕ алдымен жаѕа 
технологиялар енгізу есебінен кґтеру ќажет 
деп атап ґтті. Елбасыныѕ тапсырмасын жїзеге 
асырып, ќант ќызылшасы ґнімін молайту їшін 
бізде толыќ мїмкіндік бар, тек ґмірлік тəжірибе 
кґрсеткендей мына талаптарды орындау шарт 
деп ойлаймын:
Біріншіден: Ќазаќстандаєы Агроґндірістіктіѕ 

ыќпалдасуын  дамытуєа  ќўќыќтыќ  жаєдай 
туєызуды ќамтамасыз ететін, жаќында єана 
Парламент мəжілісінде маќўлданєан «Ауыл 
кооперациясы  туралы» жаѕа  заѕ  аясында 
ауылдаєы ўсаќталып кеткен шаруа ќожалыќтар 
бірігіп, іріленген ўжым болуы керек.  Ќазір 
олардыѕ ќолында жерден басќа не ќаражат, не 
техника жоќ. Кооперацияєа бірігіп, іріленген 
шаруашылыќќа инвестиция тартып, олардыѕ 
техникамен жабдыќталуына кґмек кґрсету 
керек .  Оларєа  жеѕілдет ілген  несиелер , 
субсидиялар ,  есебінен  жан-жаќты  ќолдау 
кґрсеткен дўрыс. Кґрсетілген жеѕілдіктер, 
бґлінген ќаражат есебінен  сапалы тўќым, 
минералды тыѕайтќыштар, т.б ала алатын 
болады.  
Е к і н ш і д е н :  ќ а н т  ќ ы з ы л ш а с ы 

орналастырылатын алќаптарда кїз айларында 
сїдігер жыртылып, кїз, ќыс мезгілдерінде 
бойына ылєал жинап, саќтауєа мїмкіндік туады. 
Даќылдыѕ жері ерте кґктемде ґѕделіп, 10 
наурыз бен 10 сəуір аралыєында себіледі, одан 
ары кїзге дейін агротехникалыќ талаптарєа сай 
кїтіледі. 

Їшіншіден: Даќылды орналастыруда міндетті 
тїрде ауыспалы егіс талабы ќатаѕ саќталуы 
тиіс. Топыраќ эрозияєа ўшырамау їшін суды 
пайдаланудыѕ  ќазіргі  заманауи  тəсілдері-
тамшылатып суаруды ќолдану ќажет. Мўндай 
тəсілдіѕ  артыќшылыєы  алќапты  арамшґп 
баспайды, су їнемді əрі сіѕімді болады. 
Єылым  мен  т əж і рибе  кґр с е т кенд ей , 

тамшылатып суару əдісімен əр гектарєа 250-300 
текшеметр су жўмсалады. Ќолмен суєарылса-
800 текшеметр жўмсалып су 3 есеге їнемделеді. 
Бір гектар жерді суєаруєа ескі əдіспен бір кїн 
уаќыт кетсе, жаѕа технологиямен бўл жўмысты 

жарты кїнде еѕсеруге болады, əрі шґбін шауып, 
тїбін ќопсытып əуре болмайсыѕ. 
Тґртіншіден: барлыќ мəселені білгір кадрлар 

шешеді, бўл-аксиома дəлелдеуді ќажет етпейді. 
Жасыратыны  жоќ ,  даќылды  кїтіп-баптау 
технологиясын жіті білетін тəжірибелі, кəсіби 
агроном кадрлар соѕєы кезде азайып кетті. 
Кеѕес Їкіметі кезінде даярланєан агроном 
кадрлар  негізінен  зейнетке  шыєып  кетсе , 
бірен-саран барлары ґз шаруашылыќтарымен 
айналысуда. Ауыл шаруашылыєы саласындаєы 
басты кейіпкер , шешуші кїш-механизатор 
кадрлардыѕ жайы да осындай. 
Ќазіргі жастар трактор рґлінен гґрі жеѕіл 

автокґлікке еліктеп кеткен. 90-шы жылдары 
бўл кадрларды дайындау жайлары да біраз 
тоќырап ќалєаны жасырын емес. Осы ґзекті 
мəселені  кґрегендікпен  болжаєан  Елбасы 
Н.Ə.Назарбаев 2015 жылєы 30 ќараша кїнгі 
«Ќазаќстан жаѕа жаћандыќ наќты ахуалда: ґсу, 
реформалар, даму» атты халыќќа Жолдауында, 
їкілі їмітіміз жастарєа:«...Білімді, еѕбекќор, 
бастамашыл, белсенді болуєа ќазірден бастап 
дайындалыѕдар. Мен жастарымызды жўмысшы 
мамандыєын белсенді меѕгеруге шаќырамын. 
Жўмысшы мамандыќтарын  меѕгеру керек. 
Кезінде  мен  де  жўмысшы  киімін  киюден 
бастадым, домна пеші от-жалынныѕ жанында 
тўрдым»-деп , ґзінен  їлгі алуєа  шаќырды . 
2017 жылдан  бастап  жаппай  жўмысшы , 
техникалыќ мамандыќ алуды тегін жїргізу, 
Елбасыныѕ əкелік ќамќорлыєы деп тїсінуіміз 
ќажет. Жастар тарапынан бўл Їндеу ќолдау 
табатынына кəміл сенуге болады. Аталєан 
кадрларды даярлау жўмыстарын наќты ќолєа 
алып, оларды ґндіріске тартып, ынталандыру 
шараларын жїзеге асыру жолымен, біз азыќ-

тїлік ќауіпсіздігін жасауєа сїбелі їлес ќоса 
аламыз. 
Бесіншіден: аєын су мəселесі кїрделі екені 

баршаєа мəлім. Ќант ќызылшасы суды кґп 
ќажет ететін даќыл. Даќылдыѕ вегетациялыќ 
ґсу кезінде, əсіресе, жаз айларында аєын су 
тапшылыєы ќатты сезіледі. Оныѕ їстіне Талас 
ґзенініѕ су ќоры-1616 миллион текше метр, 
оныѕ 50 пайызы єана біздіѕ облысќа тиеді. 
Ал, кейбір жылдары ауа-райына байланысты 
су тапшы болатыны белгілі. Осыєан орай, 
даќылды  суаруєа  озыќ  т ехнологияны -
тамшылатып  суаруды  енгізу  керек ,  даќыл 

сапалы ылєалданады, арам шґптен таза, əрі су 
їнемделетінін біз жоєарыда айтып ґттік. 
Бїгінгі таѕда шаруашылыќтардаєы суармалы 

егіс алќаптарыныѕ ирригациялыќ жїйелері 
жабылып ќалєан. Оныѕ салдарынан кґптеген 
ќўнарлы суармалы алќаптар игерілмей бос 
жатыр. Бўл жїйелерді есепке алып, наќты 
егісіне бекітіп беріп, ќаржы бґліп, ирригация 
жїйелерін  ќайта  іске  ќосып ,  бос  жатќан 
жерлерді айналымєа ќосатын уаќыт жеткен 
сияќты. 
Ќант ќызылшасын ґсіруде, озыќ технологияны 

ґндіріске енгізуге ауданымыздаєы М.Фазулов 
жетекшілік ететін «Талап» шаруа ќожалыєыныѕ 
тəжірибесі кґпке їлгі. 
Алтыншыдан: ќызылша  даќылын  ґсіру, 

оныѕ ґнімін ґндіруге тек шаруашылыќтарды 
мїдделі етіп, солардыѕ єана жауапкершілігіне 
жїктеп ќою дўрыс емес. Мен ќызылша ґсірген 
шаруашылыќтарда бас маман, басшы ќызметте 
болєан адаммын. Ол кезде даќылды ґсіруге 
шаруашылыќтар  мен  ќант  зауыттары  екі 
жаќты ортаќ мїдделі, ынталы болатын. Ґнімді 
ќабылдау, есеп айырысу, тґлем жайлары т.б. 
алдын-ала екі жаќты жауапкершілікті келісім-
шарт жасалатын. Бўл ќўжат екі жаќтыѕ да 
мїддесіне сай ортаќ келетін. 
Соѕєы кездері бўл жайлар оѕды реттелгенін 

айта кеткен жґн. Дегенмен, ґндірілген ґнім 
лайыќты баєаланып, есеп айырысу жайлары 
шаруа ќожалыќтарыныѕ ынтасын тудыратындай 
деѕгейге  жеткізу керек деп ойлаймын.
Сонда єана азыќ-тїлік ќауіпсіздігін жасауєа 

шаруалар ґздерініѕ ќомаќты їлесін ќосатын 
болады .  Аєа  ўрпаќтыѕ  салып  берген  игі 
дəстїрін  лайыќты  жалєастырайыќ  дегім 
келеді. 
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Сенбі    16  қаңтар
ҚАЗАҚСТАН

      Жексенбі  17  қаңтар
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 07.30, 02.05 Т/х “Айналайын”. 08.00 “Кґѕілашар” 
əзіл-сыќаќ. 09.00 “Аќсауыт”. 09.30 “Бїгін жексенбі”. 11.05 
М/ф “Саяхатшы Дара”. 11.50 М/ф “Аюлар: Виктіѕ орманды 
ќорєап ќалуы”. 12.45 М/ф “Əли мен Айя”. 13.00, 01.15 Т/х 
“Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 13.55 “Тїбі бір тїркілер”. 14.35 Т/х 
“Іѕкəр жїрек”. 18.40 “Əзіл əлемі”. 20.00 “Апта.kz”. 21.00 
“Тґрлет, Жаѕа жыл”. 00.15 “Апта.кz”.  

ЕВРАЗИЯ

07.00, 03.50 Т/х “Айналайын”. 07.35 “Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ. 
08.35 “Агробизнес”. 09.00 “Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.35 
“Əзіл əлемі”. 12.35 “Ас болсын!”. 13.20 “Асыл ана”. Сəкен 
Майєазиевтыѕ концерті. 14.35 Т/х “Іѕкəр жїрек”. 18.40 Т/х 
“Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 19.30, 00.20, 03.15 “KAZNEWS”. 20.05 
“Їздік əндер”. 21.00 “Дара жол”. 22.35 “Тґрлет, Жаѕа жыл”. 
00.55 К/ф “Ќарлы аймаќтыѕ иттері”. 02.30 “Ас болсын!”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Умник”. 08.00 “Таѕєы пошта”. 08.35 
“П@ytina” баєдарламасы. 09.00 Новости. 09.10 “Смак”. 09.45 
Х/ф “Звезды светят всем”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.00 “Əйел 
сыры...”. 12.55 “101 кеѕес”. 03.20  “П@ytina+” баєдарламасы. 
14.15 “Ледниковый период”. Гала-концерт. 16.30 Х/ф “Идеальный 
мужчина”. 20.00 “Первая программа”. 21.00 “Х FACTOR”.  
22.00 “Кешкі кездесу”  23.10 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.50 Х/ф 
“Ангелы и демоны”.  02.15 “Умник”. 03.50 “Таѕєы пошта”. 04.20 
“101 кеѕес”. 04.40 “Контрольная закупка”.

09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 
Деректі фильм. 10.00 “Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Денсаулыќ”. 11.05  
“Сґз жебе”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 11.40 “Телеблокнот”. 
11.45 “Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ фильм. 13.10 “Сіз не 
дейсіз?”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Сґз маржан”. 14.00-16.00 
- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Сазды əуен”. 
16.30  М/ф. 17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата 
əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 “Бірлігіміз жарасќан”. 18.45 
“Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 
19.00 “Апта”. 19.50 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”. 08.00 “Информбюро”. 09.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 Фильм-сказка “Принц 
за семью морями”. 12.30 Х/ф “Такая, какая ты есть”. 15.00 
“Фартовые деньги”. 15.30 М/ф “УПС.. Ной уплыл!”. 17.30 
Х/ф “Матрица”. 20.00 Фильм-концерт “Ґнер ќырандары: Кел, 
танысайыќ”. 22.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 00.00 Х/ф “Матрица: 
Перезагрузка”. 03.00 Х/ф “Королева проклятых”. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Умник”. 07.50 “Сенбілік 
жаѕалыќтар”. 08.25 “П@ytina”. 08.45 “Воскресные 
беседы”. 09.00 Новости. 09.10 “Здоровье”.  10.10 “Казлото”. 
Новогодний тираж. 10.50 Х/ф “В стиле JAZZ”. 13.00 “Əн 
дария” баєдарламасы. 13.45 “Кешкі кездесу”. 15.00 “Угадай 
мелодию”. 15.30 “Х FACTOR”. 16.30 “Добрый вечер, 
Казахстан!”. 17.30 Х/ф “Папа в законе”. 21.00 “Аналитика”. 
22.00 “П@ytina”.  22.55  “Əн дария” баєдарламасы. 23.45  
“Новый год на Первом”. 

09.00 Əнўран, андатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30  Деректі 
фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Тараз.кз”. 10.25  “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 “Бірлігіміз 
жарасќан”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз маржан”. 11.40 
“Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 11.55 Кґркем фильм. 13.00 
“Жамбылспорт”. 13.10 “Жамбылдыѕ сенбілік кеші”. 13.50 
“Телемаркет”.  13.55 “Сґз маржан”. 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 “Общество 
и закон”. 18.25 Деректі фильм. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Межпрограмка”. 19.00 “Айша бибі”.  19.25 Т/х.  
20.30 “Дəстїр дидар”. 20.40 “Обменный фонд”. 21.15 “Кримрадар”.   
21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 21.50 
Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама. 

        (Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы  мүмкін.)

31 канал
06.00 “Əзіл студио”. 07.00 М/ф. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”.  
10.00 Х/ф “Такая, какая ты есть”. 12.30 Фильм-концерт “Ґнер 
ќырандары: Кел, танысайыќ”. 15.00 “УПС.. Ной уплыл”. 
17.00 Х/ф “Матрица: Перезагрузка”. 20.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
22.00 Х/ф “Матрица: Революция”. 01.00 Х/ф “Сириана”. 03.00 
“Ќазаќша концерт”. 

07.05  М/ф. 07.20 М/с “Астробой”. 07.45 “КТК” ќоржынынан”. 
09.20  Х/ф “Девять признаков измены”. 11.30 Х/ф “Женщина 
в беде”. 14.50 “Дорога домой”. 15.00 “КТК-да Ќабатов”. 16.00 
“Біздіѕ концерт”. 17.00 “Алдараспан”. 19.30 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 20.30 “Эксперимент”. Премьера сезона! 21.00 
“Портрет недели”. 22.10 Х/ф “Пленница”. 00.10 “Я стесняюсь 
своего тела-2”. 01.45 “КТК” ќоржынынан”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Без страха и упрёка”. 
08.30 “КТК” ќоржынынан”. 09.30 

“Жїрекжарды”.  10.10 “Смотреть всем!”. 11.10 “Звёздная жизнь”.  
12.00 Новости. 12.45 “Наша правда”. 13.30 Т/с “Тени исчезают  
в полдень”. 16.20 “Біздіѕ концерт”. 17.20 Т/х “Жаралы сезім”. 
20.00 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 21.00 “Сверхъестественные”. 
22.00 “Другая правда”. 23.05 “Я стесняюсь своего тела-2”. 
01.00 “Дорогая, мы убиваем детей”. Реалити-шоу. 02.10 “КТК” 
ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 

КТК

08.00 Новости “20:30”. 08.30 Жаѕалыќтар. 09.00 “Суперпапа”. 
09.40 М/ф “Ну, погоди!”. 10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 11.30 
Т/х “Мадхубала”.  12.30 Т/х “Жетім жїрек”. 13.30 “Тəуелсіздікке 
таєзым”. Республикалыќ  аќындар айтысы.  17.00, 22.00 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 18.00 Т/х “Мадхубала”. 19.00 Т/х “Жетім 
жїрек”. 20.00 “Біздіѕ уаќыт” баєдарламасы. 20.50 Арнайы жоба. 
“Ґзекті”. 21.00 “Ел аузында”. 23.00 Х/ф “Бесстрашный”. 01.05 
Т/х “Əмірші əйел”.

АСТАНА

08.00 “Мияныѕ ертегі əлемі” М/ф. 09.40 “Суперпапа”. 10.20 
Т/с “Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 
19.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.30 “Тəуелсіздікке таєзым”. 
Республикалыќ аќындар айтысы. 17.00, 22.00 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 20.00 “Избранное за неделю”. 20.50 Арнайы жоба. 
“Той жыры”. 21.10 “Отбасы” əзіл-сыќаќ. 21.35 Арнайы жоба. 
“Ана”. 23.00 “Сырласу”. Ток-шоуы. 23.40 Т/х “Əмірші əйел”.

07.02 “Тамаша”. 08.30 “Айбын”. 09.00 Аќпарат арнасы “Жеті 
кїн” сараптамалыќ. 10.00  “Ас арќау”. 10.20 “Я-чемпион”. 10.50  
М/ф “Джейк и пираты Нетландии”. 12.00 Сказка “Умная дочь 
крестьянина”. 13.00 “Бенефис-шоу”. 14.15 Х/ф “Кемпір”. 16.00 
Т/х “Ґмірдастан. Аќылдыѕ кілті”. 18.00 “Ґмір сабаќтары”. 18.40 
“Ќызыќ times”. 19.55 “Ду-думан”. Їздік номерлер. 21.00  “Жеті 
кїн”. 22.00 Х/ф “Тристан и Изольда”. 00.15 Т/х “Баќ мекенім 
Астана”. 02.15 “Жїрейік жїрек ауыртпай” спектаклі.

ХАБАР

КТК

          Жұма   15  қаңтар
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Информбюро”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 08.00 Т/х “Киелі 
неке”. 09.00  Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 Т/х “Базарбаевтар”. 11.00 
Т/с “Спасти босса”. 12.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х “Кїйеу 
бала”. 15.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 
18.00 Т/с “Спасти босса”. 19.00 Т/с “Братья по обмену-2”. 20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Киелі неке”. 
23.00 Т/с “Кїйеу бала”. 00.00 Х/ф “Свихнувшиеся”. 02.00 Х/ф 
“Сверкающие сёдла”. 04.00 “Ќазаќша концерт”. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”  
09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Жаса, меніѕ елім!”. 
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”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”. 19.15 
Т/х. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 “Тараз.кз”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “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 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”. 07.00 Жаѕалыќтар. 
07.15 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 
11.00 Т/с “Одинокий волк”. 12.00 “Басты патруль” баєдарламасы. 
12.10 Т/х “Сїйген жар”. 13.05 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 
14.00 “Жўма уаєызы”. 14.15 “П@ytina”. 14.35 “Первая помощь”. 
15.15 “Первые новости”. 15.40 “Старый Новый год”. 17.40 “Жди 
меня”. Казахстан. 18.40 Лотерея “Автокуш”. 18.50 “Поле чудес”. 
20.00 “Главные новости”. 20.45 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.25 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.15 “П@ytina”. 
23.40 “Клуб весёлых и находчивых”. 01.45 “П@ytina”. 02.35 
“Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 03.20 “Умник”.  

06.05 М/ф. 06.20 Д/с “Вау”. 07.20 Т/х “Ќарадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.00 Т/с 
“До смерти красива”.  12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.35 
Т/с “Шеф”.  15.25 “Не ври мне”. 16.25 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 
18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 18.30 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 20.30 
Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 21.40 “Наша правда”. 
22.40 Х/ф “В бегах”. 02.30 Жаѕалыќтар. 

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”.  10.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 10.50 Т/х “Сўѕќар”. 11.45, 20.15 “Айтуєа 
оѕай...”. 12.30 “Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ баєдарламасы. 
13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.10 Т/х “Келін”. 15.00, 
00.50 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім 
сізге аманат”. 17.05 “Жан жылуы”. 17.30,19.30, 00.05, 03.00 
“KAZNEWS”.  17.50, 02.35 “Иман айнасы”. 18.15 “Баламен 
бетпе-бет”. 20.05 “Парламент”. 21.00 “Ўлттыќ шоу: Роза 
шаќырады”. 23.05 “Кґнілашар” əзіл-сыќаќ. 23.35 “Сіз не 
дейсіз?”. 00.40, 03.35 “Парламент”. 01.50 “Серпіліс”. 

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 14.40 “KAZNET”. 07.30 “Сырты бїтін...” деректі 
драмасы. 08.00, 20.30, 00.30 Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 
00.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 15.40 Т/х “Ханшайым”. 10.20 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 19.00 
Т/х “Жетім жїрек”. 13.30, 23.00 Т/х “Əлия”. 15.10 “Такси”. 17.00, 
22.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/с “Ловушка”. 01.00 Т/х 
“Əмірші əйел”.

АСТАНА

 07.02 “Бўйымтай”. 08.00 “Жаѕа кїн”.  10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 
Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 00.40 “Сотќа жеткізбей” 
деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”.  12.15 М/ф “Белка и 
Стрелка: Озорная семейка”. 12.25, 19.25 Т/х “Бəсеке”. 13.00 
Жаѕалыќтар. 13.15 Т/с “Гречанка”. 15.00 Новости. 15.10 Т/х 
“Сїйген жарым”. 16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 “Ґмір сабаќтары” 
деректі драмасы. 16.50 “Экономкласс”. 17.00 Новости. 17.15 
Т/с “След”. 18.05 “Арман ќанатында”. 18.30 Т/х “Ґмірдастан. 
Аќылдыѕ кілті”. 20.00 Жаѕалыќтар. 20.30 “START UP Болашаќ”. 
21.00 “Итоги дня”. 21.30 Х/ф “Шоколад”. 23.40 Т/х “Баќ мекенім 
Астана”. 01.10 Жаѕалыќтар. 
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КЕ З Е КШ І  Р .ЖАҚЫПБАЕВА

07.02 “Тамаша” əзіл-сыќаќ театры. 08.45 “Бармысыѕ, бауырым?”. 
09.30 “Продвопрос”. 09.55 “Ўлт саулыєы”. 10.20 “Мен -чемпион!”. 
10.50 М/ф “Джейк и пираты Нетландии”. 12.20 Сказка. “Дьявол с 
тремя золотыми волосками”.  13.30 “Орталыќ хабар”. 14.40 “Жеті 
əн”. 16.00 Т/х “Ґмірдастан. Аќылдыѕ кілті”. 17.55 “Роза жəне 

ХАБАР

ЕВРАЗИЯ

АСТАНА

Маман кеѕес бередіМаман кеѕес береді
Б.Абуов,
Байзаќ  аудандыќ 

т ў тынушылардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау 
басќармасыныѕ жетекші маманы.

Ќыс маусымы басталысымен тўрєындар їй 
жаєдайында консервіленген кґкґністерден 
жасалєан  тамаќ  ґнімдерін  пайдалана 
бастайды. Рас, консервіленген  банкідегі 
ќияр ,  саѕырауќўлаќ  пен  ќызанаќ ,  тəтті 
ќызыл  бўрыш ,  баклажан  таєы  да  басќа 
кґкґністерден  їй  жаєдайында  жасалєан 
салаттар ґздерініѕ тамаќтыќ ќўнарлыєын, 
дəмділігін, жарамдылыєын жаќсы саќтайды. 
Біраќ, санитарлыќ ережелер мен талаптар, 
дайындау технологиясы мен саќтау тəртіптері 
бўзылєан жаєдайда мўныѕ соѕы тамаќтан 
уланудыѕ еѕ ауыр тїрі – ботулизм ауруына 
əкеп соќтырады.
Аурудыѕ  а л є ашќы  б е л г і л е р і  о є а н 

шалдыєушыныѕ жїрегі айнып, лоќсуынан, бас 
ауруынан, жалпы əлсіздіктіѕ пайда болуынан, 
кґру ќабілетініѕ тґмендеуінен, заттыѕ кґзге 
екі еселеніп кґрініп, кґз алды бўлыѕєыр 
тартуынан білінеді. 
Орталыќ жїйке жїйесі заќымданєандыќтан 

аурудыѕ сґзі тїсініксізденіп, тілі кїрмеленеді, 
жўтыну  рефлексі  бўзылады ,  оєан  птоз 
ќосылады. Науќастыѕ тыныс алуы ауырлайды. 
Ґлім кґбінесе осы тыныс ала алмау салдарынан 
болады.

АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫНЫЅ НАЗАРЫНА!
БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ ТЎТЫНУШЫЛАРДЫЅ ЌЎЌЫЌТАРЫН ЌОРЄАУ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ ТЎТЫНУШЫЛАРДЫЅ ЌЎЌЫЌТАРЫН ЌОРЄАУ 

БАСЌАРМАСЫНЫЅ БАСШЫСЫ БАСЌАРМАСЫНЫЅ БАСШЫСЫ АЛМАТ АБЛАЙХАНЎЛЫ ПОСТАНОВАЛМАТ АБЛАЙХАНЎЛЫ ПОСТАНОВ  
АЄЫМДАЄЫ ЖЫЛЄЫ ƏР АЙДЫЅ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖƏНЕ ЇШІНШІ АЄЫМДАЄЫ ЖЫЛЄЫ ƏР АЙДЫЅ БІРІНШІ, ЕКІНШІ ЖƏНЕ ЇШІНШІ 

АПТАСЫНЫЅ АПТАСЫНЫЅ СƏРСЕНБІСІСƏРСЕНБІСІ КЇНІ, БАСЌАРМА БАСШЫСЫНЫЅ ОРЫНБАСАРЫ  КЇНІ, БАСЌАРМА БАСШЫСЫНЫЅ ОРЫНБАСАРЫ 
ЌОЖАБЕРГЕНОВ НЎРЛАН ЕСЕНБАЙЎЛЫ ЌОЖАБЕРГЕНОВ НЎРЛАН ЕСЕНБАЙЎЛЫ ƏР АЙДЫЅ БІРІНШІ, ЇШІНШІ ЖƏНЕ ƏР АЙДЫЅ БІРІНШІ, ЇШІНШІ ЖƏНЕ 

ТҐРТІНШІ АПТАСЫНЫЅ ТҐРТІНШІ АПТАСЫНЫЅ БЕЙСЕНБІСІБЕЙСЕНБІСІ КЇНІ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫ ЖƏНЕ  КЇНІ АУДАН ТЎРЄЫНДАРЫ ЖƏНЕ 
КƏСІПКЕРЛЕРМЕН КЕЗДЕСУ ҐТКІЗЕДІ. КƏСІПКЕРЛЕРМЕН КЕЗДЕСУ ҐТКІЗЕДІ. 

СОНЫМЕН БІРГЕ, ТЎТЫНУШЫЛАРДЫЅ ЌЎЌЫЌТАРЫН ЌОРЄАУ СОНЫМЕН БІРГЕ, ТЎТЫНУШЫЛАРДЫЅ ЌЎЌЫЌТАРЫН ЌОРЄАУ 
СЎРАЌТАРЫНА ЌАТЫСТЫ КЇН САЙЫН САЄАТ 9.00-ДЕН 18.30-ЄА ДЕЙІН СЎРАЌТАРЫНА ЌАТЫСТЫ КЇН САЙЫН САЄАТ 9.00-ДЕН 18.30-ЄА ДЕЙІН 
АЗАМАТТАРДЫ ЌАБЫЛДАЙДЫ.  БАСЌАРМАДА АЗАМАТТАРДЫ ЌАБЫЛДАЙДЫ.  БАСЌАРМАДА 8 (726 37) 2-23-778 (726 37) 2-23-77 НҐМІРЛІ  НҐМІРЛІ 

«ШЎЄЫЛ ЖЕЛІ»«ШЎЄЫЛ ЖЕЛІ» ТЕЛЕФОНЫ ЖЎМЫС ІСТЕЙТІНІН ЖƏНЕ АЙ САЙЫН  ТЕЛЕФОНЫ ЖЎМЫС ІСТЕЙТІНІН ЖƏНЕ АЙ САЙЫН 
«АШЫЌ ЕСІК» «АШЫЌ ЕСІК» КЇНІ ЎЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫНЫН ХАБАРЛАЙМЫЗ.КЇНІ ЎЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫНЫН ХАБАРЛАЙМЫЗ.

Á Î Ò Ó Ë È Ç Ì !
Ботулизм ауруыныѕ алдын алу шараларын 

мўќият есте ўстаѕыз. Кґшеде, кездейсоќ 
жерлерде сатылатын консервіленген банкідегі 
ґнімдерді сатып алмаѕыз. 
Їй жаєдайында банкі жапќан (консервіленген, 

маринадталєан) кезде жеке бас тазалыєын 
жəне банкілерді тазалау, жуу мен ќайнату  
мерзімін ќатаѕ саќтаєан жґн.
Бўзыла бастаєан лас, пісіп кеткен жеміс-

жидектерді  консервілеуге ,  ќалбырлауєа 
пайдаланбаѕыз. 
Ґзіѕіз дайындаєан, консервіленген ґнімдерді 

тамаќќа  пайдаланар  алдында  15 минут 
ќайнатып алєаныѕыз абзал.
Їй  ж а є д а й ы н д а  ко н с е р в і л е н г е н , 

маринадталєан кґкґніс пен жеміс-жидектерді 
-0, +1 градус цельсийде 1 жылдан артыќ 
саќтауєа болмайды. 
Ке з - к е л г е н  с а уд а  о р ы н д а р ы н а н 

консервіленген салаттар мен басќа да тамаќ 
ґнімдерін сатып алєан жаєдайда, сапасы мен 
ќауіпсіздігін растайтын ќўжаттарды кґрсетуін 
талап етіѕіз.
Їй жаєдайында бўл ауруды емдеп, жазу 

мїмкін емес. 
Сондыќтан аурудыѕ алєашќы белгілері 

білінісімен дер кезінде дəрігер шаќыртып, 
ауруханаєа жатып емделу ќажет.  

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ - 
ÏÐÈ×ÈÍÀ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÀ ÏÎÆÀÐÎÂ
Ж.Танабаев,
старший инженер ОЧС Байзакского района, капитан гражданской защиты.

Огонь никому не прощает ошибок. Тот самый огонь, который должен служить на пользу 
людям, даже в руках взрослых становится злым и коварным, если обращаться с ним небрежно, 
неосторожно. Как показывает статистика, наибольшее количество пожаров возникает из-за 
неосторожного обращения и детской шалости с огнём. Пожар может возникнуть всюду, где 
огонь найдёт хотя бы маленькую лазейку. Это может быть не выключенный во время утюг 
или электрический чайник, небрежно брошенный непотушенный окурок, непогашенная 
спичка, костёр, ветхая электропроводка, неисправность отопительной печи или дымохода 
и т.д.
В каждом доме есть обилие электропроводов, здесь холодильники, телевизоры, 

радиоаппаратура, а также всевозможные бытовые электронагревательные приборы с 
нарушенной изоляцией проводов, что может привести к короткому замыканию. Так, 
например,  в 2015 году в жилом доме села Кенес произошёл пожар, причиной которого 
стало короткое замыкание электропроводки. И это, к сожалению, не единичный случай.  
Промышленностью  выпускаются  предохранители  с  легкоплавкими  вставками , 

рассчитанные на определённую силу тока, однако бывают случаи, когда отдельные люди 
вместо перегоревшего легкоплавкого предохранителя, вставляют на распределительном 
щите так называемые в простонародии «жучки», а некоторые  умудряются использовать 
даже отвёртку, не осознавая, что это может явиться причиной пожара. Статистика 
свидетельствует, что чаще всего горят жилые дома и надворные постройки, это говорит о 
том, что жители небрежно обращаются с огнём и не знают даже самых простых Правил 
пожарной безопасности.  
Пословица гласит: «Пожар легче предупредить, чем потушить», об этом надо помнить 

всегда! 

Т - 1 7 - 0 1 - 7 .  2 0 1 4  жылы  “Жамбыл 
медициналыќ колледжі” КМЌК “Емдеу ісі” 
мамандыєы бойынша бітіргендігі туралы 
Байсынова Акмарал Амзебековнаныѕ 
атына берілген сериясы ТКБ №0547613 
нґмірлі Дипломы (тіркеу №4731) жəне 
техникалыќ жəне кəсіптік білімі туралы 
Диплом ќосымшасы жоєалуына байланысты 
жарамсыз деп табылады.

Əбдіжаппар Əлќожаныѕ “Əпке” атты əн кеші. 19.45 “Бенефис-
шоу”. 21.00  Аќпарат арнасы - “Жеті кїн” 
сараптамалыќ. 22.00 Х/ф “И грянул гром”. 
23.45 Т/х “Баќ мекенім Астана”. 01.25 
“Жїрейік жїрек ауыртпай” спектаклі.


