
   Газет  1940 жылдан  шыға  бастады   Газет  1940 жылдан  шыға  бастады №  59  (8322)   Сəрсенбі    17  маусым   2015 жыл№  59  (8322)   Сəрсенбі    17  маусым   2015 жыл               Байзақ  аудандық  газетіБайзақ  аудандық  газеті
  Байзакская  районная  газета  Байзакская  районная  газета

АУДАНДЫЌ  ƏКІМДІКТЕАУДАНДЫЌ  ƏКІМДІКТЕ

Ұлт жоспарын 
жүзеге асыру – 
басты мақсат

Н.Бейсенов,
ардагер ўстаз.
Тїймекент ауылы.

Елбасы Н.Ə.Назарбаевты  ўлыќтау рəсімінде  
5 институттыќ реформа негізінде  Ўлт жоспары  
«100 наќты ќадам» жарияланды. 
Онда Нўрсўлтан Əбішўлы  ўлт жоспарын 

жїзеге асыру мен оны табысты орындау їшін 
ќолайлы халыќаралыќ климаттыѕ ќажет екенін 
наќтылап атап айтты. Ол їшін еліміз əлемніѕ 
алпауыт мемлекеттерімен бірлікте, ынтымаќта, 
достыќта, татулыќта болу керектігін тілге 
тиек етті.
Атап айтќанда, алдаєы жылдарда – ґзге 

елдермен ќарым-ќатынастарды одан əрі 
жалєастырып, халыќаралыќ ўйымдарда 
белсенді жўмыстар атќарылатын болады. 
Сонымен ќатар, Орталыќ Азияныѕ белгілі 
кґшбасшысы ретінде Ќазаќстан ґѕірдіѕ 
экономикалыќ дамудыѕ ќауіпсіздігін ќолдауєа, 
жан-жаќты саќтауєа барынша кїш салмаќшы.  
Бір сґзбен айтќанда, «100 наќты ќадам» бїкіл 
əлемдегі бїгінгі ќўбылып тўрєан тўраќсыздыќ 
жаєдайында елдіѕ, халыќтыѕ ќауіпсіздігін 
ќамтамасыз ететін негізгі елдік ќўжат болып 
табылады.
Иə, ўлт жоспары – елді, халыќты ортаќ 

жауапкершілікке жїктеп, ўлы істерге бастайтын 
ўлы белес, ўлы ґткел, ўлы асу, ўлы жол 
деуден артыќ айта алмайсыѕ.   Ендігісі біздіѕ 
негізгі маќсатымыз Ўлт жоспары «100 наќты 
ќадамдаєы» əрбір межені біріге меѕгеріп, еѕ 
дамыєан 30 елдіѕ ќатарына ќосылу їшін ереѕ 
еѕбегімізбен ґз їлесімізді ќосу.

ÇÀ ÑÈËÜÍÓÞ 
ÑÓÄÅÁÍÓÞ ÂËÀÑÒÜ

Р.Ясарова,
судья специализированного межрайонного 

экономического суда области.

План нации «100 конкретных шагов» 
охватывает реформирование всех сторон 
государственного развития и жизни общества. 
В нем полностью одна глава посвящена 
верховенству  закона, где говорится о задачах,  
поставленных перед судебной системой. Это 
ужесточение квалифицированных требований 
и механизмов отбора кандидатов на  судейские 
должности, усиление подотчётности судей,  
переход  от  пятиступенчатой  системы 
правосудия к трёхуровневой, о внедрении 
аудиовидеофиксации  всех судебных процессов, 
о расширении области применения суда с 
участием присяжных и т.д.
Если  быть  более  конкретным ,  в  нём 

предусмотрено 19 шагов, которые безусловно 
позволят улучшить судебную систему, позволят 
сделать так, что судейский корпус станет более 
профессиональным и мобильным.
По моему мнению, данные новшества 

являются своевременными и обоснованными. 
Статус судьи обязывает ко многому и должен 
быть  непререкаемым. Всё это делается с целью 
создать ещё более  надёжные правовые гарантии 
обеспечения защиты  конституционных прав  
граждан.
Главный смысл предполагаемых дальнейших 

реформ в системе правосудия – укрепление 
гарантий судебной защиты прав, свобод, 
законных интересов общества и государства. 
А в итоге мы получим сильную и действенную 
судебную власть.

   ЕЛБАСЫНЫЅ  ЖАРЛЫЄЫМЕН  1995 ЖЫЛДЫЅ 1 
НАУРЫЗЫНДА  ЌАЗАЌСТАН  ХАЛЌЫ  АССАМБЛЕЯСЫ 
ЌЎРЫЛДЫ. ДОСТЫЌЌА - ДƏНЕКЕР, ЎЛАЄАТТЫ ІСТЕРГЕ - 
ЎЙЫТЌЫ БОЛЄАН  ЌАЗАЌСТАН ХАЛЌЫ АССАМБЛЕЯСЫ 20 
ЖЫЛ ІШІНДЕ  ЌОЄАМЫНЫЅ ІШКІ ЫЌПАЛДАСУЫНЫЅ, 
ЌОЄАМДЫЌ КЕЛІСІМ МЕН ЕЛ БІРЛІГІН НЫЄАЙТУДЫЅ 
БІРТЎТАС МЕМЛЕКЕТТІК ЖƏНЕ ЌОЄАМДЫЌ ЖЇЙЕСІН 
ТОЛЫЄЫМЕН ЌАЛЫПТАСТЫРДЫ. 

Дүй с ен б і  к ү н і 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
2 0  жылды ғына 
орай  әр салада 
ж е м і с т і  е ң б е к 
е т у м ен  қ а т а р 
тәуелсіз елімізде 
э т н о с а р а л ы қ 
келісімді нығайтуға 
қосқан үлесі үшін 
бір топ азаматтар 
марапатталды.
Алдымен аудан 

басшысы Мұратхан 
Ж ү н і с ә л і ұ л ы 
Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 
2 0  ж ы л д ы қ 
м е р е к е с і м е н 
қ ұ т т ы қ т а п ,  
э т н о с а р а л ы қ 
төзімділік пен қоғамдық келісім негізінде 
қоғамды ұйыстыруда Қазақстан халқы 
Ассамблеясының рөліне тоқталды. 

20 жылдық тарихы бар ұйым елдің 
саяси жүйесінің маңызды бір бөлігіне 
айналып қана қоймай, Қазақстанды 
мекендейт ін  барлық  ұлттар  мен 

Ќ Ў РМ Е Т  К Ґ Р С Е Т І Л Д І
этностардың мүдделерін, құқықтарын 
бір арнаға түйістіргендігін айтты. Аудан 
басшысы сонымен қатар  елдегі бірлік 
пен қоғамдық келісімнің бастауы - 
Қазақстан халқының ортақ тарихы 
екендігін,   ғасырлар  бойы  тағдыр 
талайына  ұшыраған  халықтарды 
құшағына сыйдыра білген қазақ  елі 
көптеген  ұлыс  пен  ұлттың  құтты 
қонысына айналғандығын сөз етті. 

Бұдан соң аудан  басшысы  
Қазақс тан  Республикасы 
чемпионатының  жеңімпазы 
Гузалия Гафуроваға, “Агали” 
шаруа қожалығының төрағасы 
Наби Ағалиевке және   аудан 
әкімдігі ішкі саясат бөлімінің 
б а с ш ы с ы  М ы р з а х а н 
Махамбетовке  Қазақстан 
халқы Ассамблеясының естелік 
белгісін табыс етті. 
Сондай-ақ аудандық орталық 

а у р у х а н а н ы ң   д ә р і г е р -
реаниматологі Шамшод Асланов 
Жамбыл облысы әкімінің Құрмет 
грамотасымен,  аудандық әл-
Фараби атындағы мәдениет 
үй ін ің  әд і с кер -сценарист і  
Қасқырбай Нарбатыр, “Байзақ 
баба” мешінің бас имамы Рамиз 
Азизов, “Салтанат” балалар 
бақшасының  меңгеруш і с і 

Фаминаз Тажибаева облыс әкімінің 
Алғыс хатымен  марапатталды.

 Өз тілшіміз.

БАСТЫ МІНДЕТ - ҐМІР СЇРУ 
САПАСЫН ЖАЌСАРТУ

АУДАНДЫЌ  МƏСЛИХАТТЫЅ  КЕЗЕКТІ  CЕССИЯСЫАУДАНДЫЌ  МƏСЛИХАТТЫЅ  КЕЗЕКТІ  CЕССИЯСЫ

С.Ќалмўратов,
«Ауыл жаѕалыєы».

Ґткен  аптада ,  аудан 
əкімдігініѕ мəжіліс залында 
аудандыќ  мəслихаттыѕ 
кезекті ХХХХ – сессиясы 
болып ґтті. Аталмыш сессияєа 
аудан  əкімі  М .Шїкеев , 
аудандыќ  мəслихаттыѕ 
хатшысы Н.Їкібаев, мəслихат 
депутаттары, мекеме, бґлім 
басшылары мен ауылдыќ 
округ əкімдері ќатысты. №2 
Амангелді сайлау округінен 
депутат Алмахан Исабаев 
ашып ,  жїргізіп  отырєан 
сессия  жўмысыныѕ  кїн 
тəртібіне жеті мəселе шыєарылды. 
Сессия  ќатысушыларыныѕ  ќызу 

талќысына тїскен мəселеніѕ бірі - ауданда 
«Жўмыспен ќамту-2020» мемлекеттік 
баєдарламасыныѕ орындалуы болды. 
Алдымен сессия ќатысушылары алдында 
аудан əкімдігі халыќты жўмыспен ќамту 
орталыєыныѕ директоры Арєынбай 
Сќаќов 2013-2015 жылдар аралыєында 
«Жўмыспен ќамту-2020» мемлекеттік 
баєдарламасыныѕ орындалуы туралы 
баяндама жасады.
Ґз баяндамасын Елбасыныѕ «Ќазаќстан 

жолы-2050: Бір маќсат, бір мїдде, бір 
болашаќ» атты Жолдауынан туындайтын 
міндеттер тўрєысынан бастаєан Арєынбай 

Əлкенўлы бїгінгі таѕда басым баєыттыѕ 
бірі ретінде халыќты жўмыспен ќамту 
екендігіне тоќталды. Ел Президентініѕ 
дəстїрлі Жолдауында əлеуметтік салаєа 
баса назар аударылып, халыќтыѕ ґмір сїру 
сапасы мен деѕгейін жаќсарту жолында 
кедейшілікпен кїрес жəне жўмыссыздыќтыѕ 
ґсуін тежеу жґнінде наќты міндеттер 
ќойылєанын айта отырып,  «Жўмыспен 
ќамту-2020» мемлекеттік баєдарламасын 
жїзеге асыру маќсатында бірќатар жўмыстар 
атќарылєандыєын атап ґтті.
Аудан тўрєындарын жўмыспен ќамту, еѕбек 

ресурстарыныѕ сапасы мен экономикалыќ 
белсенділігін артырудыѕ жаѕа тəсілдерін 
əзірлеуде жəне іске асыруда наќты шараларды 

жїзеге асыру, кəсіпкерлікті дамыту арќылы 
жўмыс орындарын ќўру жəне жўмыссыздар 
мен табысы аз азаматтарды оќыту баєытында 
наќты шаралар іске асырылєан.
Атап  айтќанда ,  баєдарламаны  іске 

асыру маќсатында аудан əкімдігі жанынан 
«Жўмыспен ќамту – 2020 жол картасы» 
мемлекеттік баєдарламасын іске асыру 
жґніндегі консультациялыќ – кеѕесші орган 
ќўрылып, жўмыс жїргізуі нəтижесінде 
аудан аумаєында ашылєан жаѕа жəне бос 
жўмыс орындарына 577 адамєа, жастар 
практикасы бойынша 107 адамєа, əлеуметтік 
жўмыс орындарына 59 адамєа жўмысќа 
орналастыруєа жолдамалар берілген. 

(Жалєасы 2-бетте).
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ЌЎЌЫЌЌЎЌЫЌ

МАЅЫЗДЫ  МƏСЕЛЕГЕ  АРНАЛЄАН  БРИФИНГ
Еламан Керімбаев,
ТарМУ -н і ѕ  2 -ку р с 

білімгері.

Жуырда Байзаќ аудандыќ 
сотында «Тергеу судьясыныѕ 
ґкілеттіктері» таќырыбында 
брифинг ґткізілді. 
Б а й з а ќ  А І І Б - і 

ќызметкерлері, прокуратура 
ґкілдері ќатысќан келелі 
жиында аудандыќ соттыѕ 
судьясы А.Назаркулов ґзініѕ 
тəжірибелік жўмысымен бґлісе отырып, 2015 жылдыѕ 5 айында атќарєан жўмысы бойынша баяндама жасады.

- «Тергеу судьясыныѕ ґкілеттігі ќарастырылєан ЌР-ныѕ ќолданыстаєы ќылмыстыќ-процестік кодекстіѕ кїшіне енгеніне 
5 айдыѕ кґлемі болды. Жалпы тергеу судьясыныѕ ґкілеттіктері ЌР ќылмыстыќ-процестік кодексініѕ 55, 56 баптарында 
кґрсетілген, яєни тергеу судьясыныѕ ґкілеттіктеріне сотќа дейінгі іс жїргізу барысында кїзетпен ўстауды санкциялау; 
лауазымынан уаќытша шеттетуді санкциялау; экстрадициялыќ ќамаќты санкциялау; мїлікке тыйым салуды санкциялау; 
мəйітті эксгумациялау; кїдіктіге, айыпталушыєа халыќаралыќ іздеу жариялау мəселелерін жəне т.б. ќарау кіреді. Биылєы 
2015 жылдыѕ 5 айында Байзаќ аудандыќ сотында тергеу судьясымен 13 мəселелер ќаралды» - деген А.Назаркулов ґзге де 
кґкейкесті мəселелерге тоќталып, жиын ќатысушыларыныѕ сўраќтарына жауап ќатты.

Êåìøiëiêòåðäi 
æîþ – áàñòû òàëàï
Ґ т к е н  а п т а д а 

аудандыќ əкімшіліктіѕ 
м əж і л і с  з а лын д а 
« М е м л е к е т т і к 
рəміздерді ќолдану мен 
орналастырылуыныѕ 
заѕ талаптарына сай 
болуын ќамтамасыз 
е т у д і ѕ  ж а й ы » 
таќырыбында семинар 
болып ґтті. Ауылдыќ 
о к р у г  ə к і м д е р і 
мен  мемл е ке т т і к 
мекеме  басшылары 
ж ə н е  ж е р г і л і к т і 
бўќаралыќ аќпарат 
ќ ў р а л д а р ы н ы ѕ 
ґкілдері  ќатысќан 
жиында аудан əкімдігі 
ішкі саясат бґлімініѕ 
б а с шы сы ,  ауд а н 
əкімдігі жанындаєы 
мемлекеттік рəміздер 
жґніндегі комиссияныѕ хатшысы 
М.Махамбетов баяндама жасады.
Ґз  баяндамасында  Мырзахан 

Махамбетўлы Жамбыл облысы əкімдігі 
ішкі саясат басќармасы тарапынан 
мемлекеттік рəміздерді ќолдану мен 
орналастырылуыныѕ заѕ талаптарына 
сай болуын ќамтамасыз ету маќсатында 
мониторинг жїргізілгенін сґз ете келе, 
нəтижесін хабарлады. Оныѕ ішінде, 
мемлекеттік рəміздерді ќолдану мен 
орналастырылуында аудандаєы кейбір 
ауылдыќ округтер мен мемлекеттік 
мекемелерде бірќатар кемшіліктер 
орын алєандыєын атап ґтті.
Талдау нəтижелері кґрсеткендей, 

кейбір  мемлекеттік  мекемелерде 
Мемлекеттік  рəміздердіѕ  мекеме 
єимараттарында орналасу тəртібі 
жəне  тїр -тїс ін іѕ  оѕып  кету і , 
жыртылуы сияќты таєы да басќа 
бірќатар кемшіліктерге жол берілгені 
аныќталды, - деді М.Махамбетов.
Конституциялыќ  Заѕныѕ  4 ,6-

баптарына сəйкес, жергілікті ґкілді 
жəне  ат ќ арушы  ор г андардыѕ 
бірінші басшысыныѕ кабинетінде, 
єимараттарында, мəжіліс залдарында 
Мемлекеттік  Ту тігіліп, Елтаѕба 
орналастырылуы  тиіс  екендігін , 
алайда Байзаќ ауданы ормандар жəне 

жануарлар дїниесін 
ќорєау жґніндегі 
мекемесінде, дене 
шыныќтыру жəне 
спорт  бґлімініѕ 
єимараттарында 
б ў л  т а л а п т ы ѕ 
орындалмаєанын 
тілге тиек етті. 
С о н ы м е н 

ќатар, Суханбаев 
ауылдыќ  округі 
əкімі аппаратыныѕ, 
Б ай з а ќ  ауд а ны 
тўтынушылардыѕ 
ќўќыќтарын ќорєау 
б а с ќ а рма сынд а 
М е м л е к е т т і к 
Ту  жы р т ы л с а , 
Бəйтерек ауылдыќ 
округ і  əк ім ін іѕ 
к а б и н е т і н д е г і 
Мемлекеттік  Ту 

кірлеген. Ал, Байзаќ ауданы ґрт сґндіру 
мекемесініѕ єимаратында ескірген 
Мемлекеттік Ту мен Мемлекеттік 
Елтаѕба пайдаланылып келеді. 
Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 

2011 жылєы 22 ќарашасындаєы №1371 
ќаулысына сəйкес мекемелердегі 
маѕдайшаєа  кґлемі  120-200 мм 
мемлекеттік  Елтаѕба  орнатылуы 
ќажет. Алайда Байзаќ ормандарды 
жəне жануарлар дїниесін ќорєау 
жґніндегі  мекемесінде ,  Жамбыл 
облысы жылжымайтын мїлік орталыєы 
Байзаќ аудандыќ бґлімшесінде, Дихан 
ауылдыќ мəдениет їйі мен кітапханада, 
Тїймекент ауылдыќ мəдениет їйінде, 
Амангелді ауылдыќ кітапханасында 
маѕдайша ескіріп, майысќан. Жиын 
барысында аталєан кемшіліктер арнайы 
слайд арќылы экраннан кґрсетіліп 
тўрды.
Міне осы жəне ґзге де орын алєан 

олќылыќтарды  тізбектей келе,  аудан 
əкімдігі ішкі саясат бґлімініѕ басшысы, 
аудан əкімдігі жанындаєы мемлекеттік 
рəміздер жґніндегі комиссияныѕ 
хатшысы М.Махамбетов оларды дер 
кезінде жою- басты талап екендігін атап 
ґтті. Осы бойынша тиісті нўсќаулыќтар 
ўсынылды.

Ґз тілшіміз. 

НА ДВОРЕ ЛЕТО-КАНИКУЛЫ
Çàäà÷à âñåõ è êàæäîãî

Р.Джакипбаева,
«Ауыл жаѕалыєы».

Летний сезон в разгаре. Этим 
летом  из 15868 учащихся школ 
района  отдыхом и оздоровлением  
охвачено 13510, что составляет 85 
процентов.
Во  всех  44  школах  района 

организованы пришкольные лагеря, 
которые работают в два сезона.
Также действуют спортивные 

лагеря ,  гд е  находят ся  2 1 5 0 
учащихся:  профильные – 4024,  
дебатные -870. 
В летний лагерь Рыскуловского 

района имени Алии Молдагуловой 
было отправлено 136 детей.
Всего на летнее оздоровление детей 

из местного бюджета было выделено 

4338,0 тысяч тенге. Бесплатным 
питанием охвачено 1259 детей.
Чтобы посмотреть, как  обстоят 

дела в летних лагерях, мы решили 
нанести визит в один из пришкольных 
лагерей районного центра -  «Балауса» 
средней школы имени «40-летия 
Казахстана» и пообщаться с ребятами, 
воспитателями.

 В этом году здесь отдыхает 75 
учащихся. Помимо этого в школе 
работают профильный, спортивный, 
дебатный лагеря, в которых отдыхают 
614 учеников старших классов. В 
лагерь имени Алии Молдагуловой 
Рыскуловского  района из школы 
отправлено  семь учащихся. 
Пришкольный лагерь в основном 

посещают дети из малообеспеченных 
и многодетных семей. Здесь они  
находятся с 9.00 до 15.00 часов. 
Распорядок  дня  составлен  так , 

чтобы дети могли провести время 
не только полезно, но интересно и 
увлекательно.
Во втором сезоне, который начался 

три дня назад, отдыхают 35 детей с 
1 по 4 классы включительно. После 
утреннего завтрака и физической 
разминки воспитатели проводят с 
детьми всевозможные мероприятия, 
которые расписаны по часам и дням. 
К  примеру,  «Будь  осторожен» - 
уроки по безопасности дорожного 
движения, психологические тренинги, 
спортивные состязания «Кто сильнее», 
экскурсии в дендропарк, в парк имени 
Героя Советского Союза А.Суханбаева, 
«Путешествие в страну  сказок», 
всевозможные конкурсы, рисунки на 
асфальте и т.д. Дети собираются в 
кружки по интересам: кто-то рисует, 

кто-то наклеивает  
аппликации, играет 
в   национальные  
игры.
В о с п и т а т е л и 

,  п с и х о л о г и , 
социологи  школы 
уделяют  большое 
внимание тому, чтобы 
дети содержались в 
хороших условиях, 
ч то бы  им  был о 
весело и комфортно, 
стараются  дарить 
им  свою  любовь 
и  внимание . Ну  и 
ко н е ч н о ,  з д е с ь 
всегда  здоровая  и 
калорийная  пища. 
Повар  К .Абдиева  
г о т о в и т  д е т я м 
вкусный завтрак и 
обед.

«Мы  пыт а емся 
создать все условия для полноценного 
отдыха и оздоровления детей,  - 
говорит руководитель пришкольного 
лагеря П.Канимова. – Совместный 
отдых помогает детям ближе узнать 
друг друга, обрести друзей, набраться 
сил перед новым учебным годом. Мы 
стараемся разнообразить культурно-
развлекательную программу, чтобы 
дети не скучали, интересуемся, что им 
нравится, чем бы они хотели заняться. 
Например, практикуем увлекательно-
познавательные   экскурсии .  У 
нас много различных спортивных 
увеселительных мероприятий, которые 
помогают детям самоутвердиться.
Даже организовали свой кукольный 

театр, где дети сами играют своих 
сказочных героев.
Одним словом, дети с удовольствием 

по с ещают  наш  пришкольный 
лагерь…».

В минувший четверг в районном суде 
прошёл семинар-совещание, в  работе которого 
принимали участие сотрудники районного суда, 
Байзакского РОВД и районной прокуратуры. 
Также в работе семинара приняла участие 
судья апелляционной судебной коллегии по 
уголовным делам Жамбылского областного 
суда С.Яковлева.
Главной темой данного семинара был вопрос 

противодействия коррупции на 2015-2025 годы, 
утверждённый постановлением Политического 
Совета партии «Нўр Отан», по которому 
выступил судья Е.Аккулиев. 

«Борьба с коррупцией является задачей всех и 
каждого. Она подрывает основы нашей государственности 
и демократии. Поэтому мы будем создавать системные 
условия для противодействия коррупции и формирования 
в обществе нетерпимости к любым её проявлениям. Это 
базовое положение, на котором основаны принципиальные 
тезисы Программы по противодействию коррупции»,- сказал 
докладчик.
Далее он подробно остановился на тезисах этого партийного 

документа, где указаны конкретные направления деятельности, 
цели, задачи, ориентированные на  конечный результат по 
противодействию коррупции.
Также по ходу семинара были обсуждены основы ещё 

двух важных документов. Это  План нации – 100 шагов по 
реализации пяти институциональных реформ Нурсултана 
Назарбаева и  «Полномочия и компетенции следственного 
судьи».

Выступая по данным вопросам судья областного 
суда С.Яковлева сделала акцент на главу «Обеспечение 
верховенства закона» в программном документе «100 
конкретных шагов», которая должна стать руководством к 
действию для служителей Фемиды. Остановилась на всех 
пунктах, основная цель которых - защита прав и интересов 
граждан. Также она коснулась вопроса о расширении 
пределов судебного контроля в   досудебном производстве, 
то есть о введении в уголовный кодекс нового участника – 
следственного судьи, сказала о месте его  в системе судебной 
власти, о его статусе, процессуальных полномочиях и 
порядке их осуществления.
По  окончании  выступлений  участники  семинара 

задали интересующие их вопросы, на которые получили 
исчерпывающие ответы.

Наш корр.

(Соѕы. Басы 1-бетте).

Ќоєамдыќ жўмыстарєа 210 
адамды ќамту жоспарланса, 
наќты ќамтылєаны 247 адам, 
оныѕ ішінде, тўраќты жўмыспен 
ќамтылєаны 24 адам. Ґткен жылы 
аудан əкімдігініѕ жўмыспен ќамту 
жəне əлеуметтік баєдарламалар 
бґліміне жўмысќа орналастыру 
мəселелері бойынша ґтініш 
жасаєан азаматтарды жўмысќа 
орналастыру нысаналы индикатор 
кґрсеткішініѕ жоспары 79,7 
пайыз болса, наќты орындалуы 
82,2 пайызды ќўраєан жəне сол 
жылєа жоспарланєан 92 жаѕа 
жўмыс орындарыныѕ орындалуы 
102 пайызды ќўрап, 94 жаѕа жўмыс 
орындары ашылєан. Аєымдаєы жылы 
халыќтыѕ əлеуметтік ќолдауды ќажет 
ететін бґлігі – мїмкіндігі шектеулі 
35  азаматты  жўмыспен  ќамту 
кґзделген болса, наќты жўмыспен 
ќамтылєандардыѕ саны 55-ке жеткен.
Аудан тўрєындарыныѕ кəсіпкерлік 

белсенділігін  дамыту баєытында 
атќарылєан  жўмыстар  бойынша 
баєдарламаныѕ  екінші  баєыты : 
«Кəсіпкерлік бастаманы ынталандыру 
жəне тірек ауылдарды кешенді дамыту» 
бойынша жоспарланєан 80 адамєа 
арналєан 190 млн. теѕгеніѕ орнына 85 
адамєа 202 млн. теѕге кґлемінде несие 
берілген. Несие алєандардыѕ есебінен 
263 адамєа ќосымша жўмыс орындары 
ашылєан. 4 жобаєа ќарастырылєан 
несие алєан азаматтардыѕ ішінен 4 
адам инфраќўрылымын дамытќан. 
Соѕєы їш жылда ґзін – ґзі жўмыспен 
ќамтамасыз ету жəне кəсіпкерлікті 
ќолдау їшін несие алєандар саны 213 
адамєа жетіп, олардыѕ ќаржысы 469,4 
млн. теѕгені ќўраєан. Оныѕ ішіндегі 
жеке кəсіпкерлер саны 147 адам. 80 
адам кəсіпкерлік негіздерін оќып, тиісті 
сертификаттарын алып, мемлекеттік 
ќолдау шараларыныѕ материалдыќ 
кґмегіне ие болєан. Ауылда тўратын 
тўрєындардыѕ біліктілігін арттыру 
баєытында 2014 жылы 5 адам оќып, 
тўраќты жўмысќа орналастырылєан. 
Жўмыспен тўраќты жəне нəтижелі 
ќамтуды ўйымдастыру, жўмыссыздыќ 
деѕгейініѕ ґсуін тґмендету жəне 
ґсуіне жол бермеу арќылы халыќтыѕ 
əл – ауќатын арттыруєа жəрдемдесу 

саласында  бірќатар  жўмыстар 
атќарылєан .  Былтырєы  жастар 
практикасына жолданєан 70 адамныѕ 
34-і тўраќты жўмыс орындарына, 
əлеуметтік  жўмыс  орындарына 
жоспар бойынша жолданєан 25 адам 
болса, олардыѕ барлыєы сол жўмыс 
орындарына тўраќты орналасќан. Ґткен 
жылы əлеуметтік жўмыс орындарымен 
35 адамды ќамту кґзделген болса, наќты 
59 адам ќамтылып, жастар практикасы 
бойынша жоспарланєан 100 адамныѕ 
орнына 107 адам жолданып, олардыѕ 
ішінде сегізі тўраќты жўмыс орнымен 
ќамтамасыз етілген.
Д е г е нм е н ,  б а я н д ам ашыныѕ 

мəліметінше  аудан  əкімдіг ініѕ 
«Жўмыспен ќамту орталыєыныѕ» жəне 
«Жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік 
баєдарламалар» бґлімініѕ Ќазаќстан 
Республикасыныѕ «Жўмыспен ќамту 
– 2020» мемлекеттік баєдарламасын 
жїзеге асыру барысында бірќатар 
кемшіліктер де орын алєан. Ауданда 
ашылєан жаѕа жўмыс орындарыныѕ 
елу пайыздан астамы мемлекеттік 
мекемелерден мемлекет ќажеттігіне 
байланысты ашылєан, ал экономиканыѕ 
басќа салаларынан ашылєан жаѕа 
жўмыс орындарыныѕ їлес салмаєы 
тґмен. 
Халыќтыѕ ґзін–ґзі жўмыспен ќамту 

бґлігін нəтижелі жўмыспен ќамтуды 
арттыру, олардыѕ мəртебесін заѕдастыру 
жўмысы, шаруа ќожалыќтарында, 
жеке  кəсіпкерлер  меншігіндегі 
кəсіпорындарда уаќытша, маусымдыќ 
жўмыстар істейтін азаматтарды тіркеп, 
олардыѕ зейнетаќы ќорына ќаржы 

аударып, аудан бюджетіне 
с а л ы ќ т а р ы н  ґ н д і р у 
жўмыстары  жеткіліксіз 
жїргізілуде. Аудан бойынша 
жўмыссыздар  саны 2088 
адамды ќўрап отыр, оныѕ 
ішінде  34 жасќа  дейінгі 
жас т ардыѕ  с аны  6 1 5 . 
Сонымен  ќатар , ауданда 
ќўрамында 475 адамы бар 
80 отбасыныѕ  жаєдайы 
кедейшілік деѕгейінен тґмен 
болып есептеледі. Ал, атаулы 
əлеуметтік кґмек алатын 
отбасылар ішіндегі еѕбекке 
ќабілетті  азаматтардыѕ 
їлесін 33 пайызєа тґмендету 
жоспарланєан болса, наќты 

тґмендегені 29,1 пайызды ќўраєан. 
Соѕєы їш жыл ішінде ґзін – ґзі 
жўмыспен ќамту їшін ауданда 213 
адам 469,4 млн. теѕге кґлемінде 
несие алєан болса, əртїрлі себептерге 
байланысты несие алу мїмкіндігі 
шектелгендер саны 88 адамєа жеткен. 
Несие алєандардыѕ ішінде 6 адам 1 
млн. 546 мыѕ теѕге кґлеміндегі несиені 
ќайтармауда. Несиені ќайтадан беру 
нəтижесі бойынша ґткен жылы 4 адамєа 
12 млн. теѕге берілсе, 700 – ден астам 
адам несие алу кезегінде тўр.
Сондай-аќ А.Сќаќов їстіміздегі 

жылдыѕ бес айында мемлекеттік 
баєдарламаныѕ жїзеге асырылуы 
туралы ќосымша мəлімет берді.  
Баяндама аяќталєан соѕ жарыссґзге 

шыќќан аудандыќ мəслихат депутаты 
Р.Сəрсенов аталмыш баєдарламаныѕ 
орындалу барысын зерделеу бойынша 
уаќытша  комиссияныѕ  тґраєасы 
ретінде аныќтама берсе, аудан əкімдігі 
жўмыспен ќамту жəне əлеуметтік 
баєдарламалар бґлімініѕ басшысы 
А.Саќќўлова ґз саласы бойынша 
атќарылып жатќан істерді, жеке кəсіпкер 
Ж.Əбілдабеков баєдарлама арќылы 
несиеге ќол жеткізіп, инфраќўрылымды 
дамытып, ґзін-ґзі жўмыспен ќамтып 
отырєанын жеткізді. 
Сондай-аќ кїн тəртібіне шыєарылєан 

басќа да мəселелер ретімен ќаралып, 
оныѕ əрбірі бойынша тиісті шешімдер 
ќабылданды. 
Отырыс соѕында сессияныѕ кезекті 

ХХХХІ – сессиясыныѕ тґраєасы болып 
№1 Тїймекент сайлау округінен депутат 
Əшім Шыѕєыс сайланды. 

БАСТЫ МІНДЕТ - ҐМІР 
СЇРУ САПАСЫН ЖАЌСАРТУ

АУДАНДЫЌ  МƏСЛИХАТТЫЅ  КЕЗЕКТІ  CЕССИЯСЫАУДАНДЫЌ  МƏСЛИХАТТЫЅ  КЕЗЕКТІ  CЕССИЯСЫ



««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 »»3 17  маусым   2015  жыл

Р. Азизов,
“Байзаќ баба “ мешітініѕ бас имамы.

- Бисмиллаћир Рахманир Рахим! Он екі айдыѕ 
сўлтаны-Рамазан айы да келіп жетті. Ораза (араб.: 
  «ас-саум» – ґз нəпсісін тыю, жаманнанموص
алыстау, парсы هزور «ураза» – кїндік) – тəуліктіѕ 
кїндізгі уаќытында ауыз бекіту, исламныѕ негізгі 
бес парызыныѕ їшіншісі. Ораза ўстаєан адам 
таѕ атќаннан кїн батќанєа дейін ниетін бекітіп, 
ішіп-жеуден, басќа да оразаны бўзатын 
нəрселерден аулаќ болады. Мўсылмандарєа 
рамазан айында ораза ўстау – парыз. 
“Рамазан – адамдарєа тура жол нўсќаушы, 
аќ пен ќараны айырушы, бекем тўтынатын 
дəлел ретінде Ќўран тїсіріле бастаєан ай. 
Рамазан айы туєанын кґрген адам ораза 
ўстасын. Кімде-кім ауру болып, əйтпесе 
сапарда жїрсе, онда басќа кїндерде ґтесін. 
Алла сендерге жеѕілдік болуын ќалайды, 
ауырлыќ тїсіргісі келмейді” (Баќара/187) – 
деген аяттарда парыз оразаныѕ мəні, негізгі 
сипаттары, уаќыты, ќазасын ґтеу жайлы 
айтылады. 
Аєымдаєы  жылдыѕ  18 маусымында 

мўсылмандар Алланыѕ разылыєы їшін 
бір ай бойы кїндіз ораза ўстаумен, тїнді 
тарауих намаздарын  оќумен  ґткізеді .  
Рамазан – айлардыѕ еѕ ќайырлысы, аќ пен 
ќараны ажыратып, тура жолды кґрсетуші 
«Ќўран» атты ўлыќ пəрмен жерге тїсе 
бастаєан мїбəрак ай.
Рамазан -сабыр ,  шыдамдылыќ  пен 

ќайырымдылыќќа  толы  ай .  Аллаћ 
Таєала: «Аузы берік адам ішіп-жеуін 
тек  меніѕ  ризалыєым  їшін  доєарды . 
Ораза – Мені мен ќўлымныѕ арасындаєы 
риясыз єибадат . Оєан берілетін сый-
сауапты Мен єана ґлшеп, Мен беремін. 
Аузы берік ќўлымныѕ аштыќ пен шґлдеуден 
шыќќан ауыз исі Мен їшін миск əтірінен 
де тамаша» деп, оразаныѕ сауабынан 
осылайша сїйіншілеген.   Пайєамбарымыз  
(с. є.с) «Кімде-кім жалєан сґйлеуін ќоймаса, 
жаєымсыз ќылыќтарынан тыйылмаса, 
Аллаћ Таєала ондай адамныѕ тек ауыз 
бекіткеніне мўќтаж емес» деп,  ќўлдарына 
ескерту жасаєан. Сондыќтан  ораза ўстаєан 
адам    ішіп-жеуден  тыйылудан  бґлек 
əрбір сґзін таразылап, жаќсы істер жасап, 
жамандыќтан   бойын  аулаќ  ўстаєаны 
абзал. 

ОРАЗА ЎСТАУ КІМДЕРГЕ ПАРЫЗ?
1. Мўсылман болу;
2. Балиєатќа толу, аќыл-есі бїтін болу;
3. Ораза ўстауєа кїші жету, тўрєылыќты болу.

О РА З А Н Ы Ѕ  Д Ў Р Ы С  Б О Л У Ы 
ШАРТТАРЫ:

1. Етеккір мен нифастан тазару: Етеккір мен 
нифас жаєдайындаєы əйелдер уаќыты ґткесін 
оразаныѕ ќазасын ґтейді.

2. Ниет: Барлыќ оразаєа жїрекпен ниет ету- 
жеткілікті. Тїнде ертеѕ ораза екенін біліп, ораза 
ўстау керектігін жїректен ґткізсе немесе сəресіге 
тўрса, ниет еткенге саналады. Тілмен айтса  тіпті 
жаќсы.

АУЫЗ БЕКІТУ ДЎЄАСЫ
«Нəуəйту əн асумə самə шəћри Рамадана 

минəл фəжри илəл мəєриби хəлисəн лиллəћи 
тəєəла».

ЌАЗАЌША МАЄЫНАСЫ: Бір Алланыѕ ризалыєы 
їшін таѕнан кїн батќанєа дейін Рамазан 
оразасын ўстауєа ниет еттім.

АУЫЗАШАР ДЎЄАСЫ:
«Аллаћуммə лəкə сумту, уə бикə əманту, əу 

алəйкə тəуəккəлту, уə алə ризќикə əфтəрту, 
фəєфирли мə ќаддəмту уə мə аххарту би 
рахмəтикə иə архаммəр рахимин».
ЌАЗАЌША МАЄЫНАСЫ: Уа Алла! Сен їшін ораза 

тўттым. Саєан иман келтіріп, Саєан тəуекел 
еттім. Сен берген ризыќпен ауыз аштым. 
Меніѕ алдаєы да кейінгі кїнəларымды кешіре 
гґр, уа ќамќоршылардыѕ ќамќоршысы, Сеніѕ 
раќымыѕмен сўраймын.

ОРАЗАНЫ НЕ БЎЗБАЙДЫ?
-Ўмытып  ішіп-жеу  бўзбайды .  Біраќ 

ўмытќан адам есіне тїскен кезде жеуді дереу 
доєару керек;

-Ўйќыдан жїніп  болып ояну;
-Ауызєа келген ќаќырыќты жўту;
-Тїкірік жəне мўрынды тарту арќылы бір 

нəрсеніѕ тамаќќа кетуі;
--Ќўлаќќа су кіру, ќўлыќ аєу;
-Тамаќќа тїтін, топыраќ, шаѕ ўнныѕ тозаѕы, 

ќардыѕ ўшќыны, жауынныѕ тамшылары 
еріксіз кіруі;

-Тістіѕ арасында ќалєан тамаќ ќалдыєыныѕ 
ноќаттан кішкене болуы. Гїл, əтір секілді 
жаќсы иістерді иіскеу;

- Еріксіз ауыз толыќ ќўсу немесе оныѕ 
еріксіз ішке ќайта кетуі;

-Ќан алдыру, сїлік салдыру;
- Кґзге, ќўлаќќа дəрі тамызу, кґзге сїрме 

жаєу;
- Ішке суын жўтпай, мисуаќты, тіс пастасын 

ќолдану; 
- Ауыздаєы ќан яки дəріні жўтпау шартымен 

тіс жўлдыру;
- Ауыз бен мўрынєа су алып, тамаќќа 

жібермей шайќау.
- Су жўтып ќоймау шартымен душќа 

жуыну, теѕізге кґлге, бассейнге тїсу.
ОРАЗАНЫ НЕ БЎЗАДЫ?

1. Əдейі біле тўра бір нəрсені жеп-ішу;
2. Темекі шегу, насыбай ату, дəрі ішу, 

ќўрамында нəрлі заттары бар укол ќабылдау;
3. Аузындаєы жаѕбыр тамшыларын əдейі 

жўту; Бўл жайлы мына хадисте айтылєан: 
«Ораза кірген нəрселерден  бўзылады, 
шыќќаннан емес». 

4. Əйелімен жаќындасу (яєни, таѕ намазынан 
аќшам намазына дейін жаќындасу оразаны 

бўзады).
5. Себепсіз ќорек немесе ќоректік ќасиеті бар 

барлыќ заттарды біле тўра əдейілеп жеу оразаны 
бўзады;

Мўндай жаєдайларда каффарат оразасын ўстау 
ќажет. (Каффарат деп рамазан айыныѕ оразасын 
себепсізден –себепсіз біле тўра бўзып жіберсе, 
екі ай ораза ўстауды, оєан шамасы келмесе алпыс 
кедейді тамаќтандырып тойдыруды айтады).
ОРАЗАНЫ  ЎСТАМАУ  КІМДЕРГЕ 

РЎЌСАТ?
1. Жолаушылыќ, сапарєа шыєу (Сапарда ауыз  

бекітпеуге болады, біраќ басќа кїндерде санын 
толтырып ораза ўстайды);

2. Жїктілік пен бала емізу (Егер, бір əйел 
денсаулыєы мен баласына зиян келуден ќорыќса, 
ораза ўстамай, кейін ќазасын ґтесе болады);

3. Науќастану, ауыру (Сенімді дəрігер егер ораза 
ўстаєан жаєдайда, денсаулыєына зиян келетінін 
жан-жаќты зерттеп барып айтса, жазылєан соѕ 
ўстауына болады);

4. Кəрілік (Ќартайып, ораза ўстауєа денсаулыєы 
кґтермейтін ќариялар бір кедейдіѕ таѕєы жəне 
кешкі асын беріп бір ай бой тойдырады. Оєан 
шамасы келмесе, Аллаєа тəубе етеді);

5. Хайыз жəне нифас. Ораза кезінде етеккір кґрсе 
яки босанса – ораза бўзылады. Мўндай жаєдайда 
ќан тоќтаєан  соѕ ќазасын ґтейді).
СƏРЕСIНIЅ ТАМАЄЫНДА БЕРЕКЕТ БАР
Сəресi iшу жəне оны екiншi шапаќ атќанєа 

дейiн кешiктiру-оразаныѕ мўстахабы (iстесе — 
жаќсы, iстемесе-кїнə емес). Яєни, бiр жўтым 
су болса да, сəресiде тўрып iшiп-жеу-мўстахап. 
Пайєамбарымыздыѕ (с.є.с.) хадисiнде бўл жґнiнде: 
“Сəресiге тўрыѕдар. Сəресiнiѕ тамаєында 
берекет бар”, -делiнедi. Таєы бiр хадисiнде: 
“Аллаћ сəресiде тамаќтанєандарєа раќым етiп, 
перiштелер де олар їшiн кешiрiм тiлейдi”, -дейдi 
Расулаллаћ (с.є.с.).
Ауызды аќшам намазыныѕ уаќыты кiрген 

соѕ, аќшам намазын оќымай тўрып ашќан 
абзал. Хазретi Мўхаммедке (с.є.с.) жїгiнсек: 
“Кiмде-кiм ауыз ашса, ќўрмамен ашсын, ќўрма 
таппаса, сумен ашсын. Екеуi де пəк нəрсе”. 
Денсаулыєына байланысты немесе кəрілік жетіп, 
ораза ўстауєа шамасы жетпеген адамдар ауыз 
бекіткен кісілерге ауызашар берсе, ол да – їлкен 
сауап. Пайєамбарымыз  (с.є.с)  «Алла Таєала еѕ 
болмаса бір тїйір ќўрма, тіпті бір ўрттам 
сумен болса да ќамќорлыќ жасаєанєа сауап 
жазады…» – деген. Олай болса ўлыќ айда ўстаєан 
оразамыз, жасаєан дўєа-тілектеріміз, ќўлшылыќ-
єибадаттарымыз ќабыл болєай! Əумин!

ПІТІР САДАЌАСЫ
Биыл екі келі бидай ќўнына сай, орташа пітір 

садаќасы жан басына шаќќанда 200 теѕге болып 
бекітілді.

ЌАСИЕТТІ ЌАДІР ТЇНІ ШІЛДЕНІЅ 
13-НЕН 14-НЕ ЌАРАЄАН ТЇНІ. 

ОРАЗА АЙТ НАМАЗЫ МЕШІТТЕРДЕ 17 
ШІЛДЕ КЇНІ САЄАТ 07.00-ДЕ ОЌЫЛАДЫ.

Мен туєан кїн маусымныѕ 
                                          ортасында,
Жасаєам жоќ ешкімніѕ 
                                         ќалќасында.
Ел таныды таланттыѕ 
                                           арќасында,
Ґмірімніѕ болєаны парќы осында.

Маусым келсе маќтаулы жаз
                                                 болады,
Туєан кїнін тойлап жўрт мəз 
                                                 болады.
Тойлаєым кеп мендаєы ойлап ќоям,
Мїмкіндігім біраќта аз болады.

Бірдей кґрем тегінде кїнніѕ бəрін,
Ґзгеде деп ґмірдіѕ жїрдім мəнін.
Тойламаспын, тойлармын туєан 
                                                    кїнді,
Тарќамаса болды да жыр-думаным.

Ґзекжарды ґлеѕ боп ґрілемін,
Арманы жоќ кісідей кґрінемін.
Ґзге жўрт ќызыєып ќараєанмен,
Ґзім кейде ґзімнен жерінемін.

Мен туєан кїн маусымныѕ
                                         ортасында,
Кейбіреудіѕ аќша кґп ќалтасында.
Ќалталыныѕ ќарасаѕ даѕќы асуда,
Мїмкін мына ґмірдіѕ шарты
                                                 осында.

Ўсаќ-тїйек ґтуде тірілігім,
Халќымныѕ тек жырќўмар бір
                                               ўлымын.
Ескегі жоќ ќайыќпен дария
                                               кештім,
Не боларын білмеймін тїбі мўныѕ.

Дїние болмас жігіттіѕ ќўр 
                                                арманы,
Ќуып кґрдім мен де оны
                                           ќўралмады.
Ќарызым жоќ ешкімге бар болєаны,
Шїкіршілік ќыламын бўєан даєы.

Осы шыєар жазулы ырыс-баєым,
Артыєыраќ болуєа тырыспадым.
Бар жаќсымды арнадым саєан
                                                   елім,
Тїсініѕдер тек мені дўрыс бəріѕ.

Сынєаным жоќ таєдырым салса
                                                    сынєа,
Жўмысым не жўрттыѕ
                                        ќалтасында.
Ел таныды таланттыѕ 
                                           арќасында,
Ґмірімніѕ бар болєаны парќы
                                                 осында,
Мен туєан кїн маусымныѕ
                                          ортасында. 

Мен туєан кїн маусымныѕ 
                                         ортасында,
Ж і і

ÌÅÍ ÒÓҒÀÍ ÊҮÍ ÌÀÓÑÛÌÍÛҢ ÎÐÒÀÑÛÍÄÀ...

Осылай деп жырлап ґткен белгілі 
аќын-журналист  Ќайыпназар 
Жалєасбайўлы  Шотбасовтыѕ 
ґмірден ќайтќанына 2 жыл толды. 
Егер тірі болєанда тамаша талант 
иесі биыл 68 жасќа толар еді. 
Амал ќанша?! Алла-Таєала əрбір 
пендесіне ґлешеулі ґмір береді екен 
єой…
Ќайыпназар Шотбасов 1947 жылы 

туылєан.  Əл-Фараби атындаєы 
Ќазаќ Ўлттыќ университетініѕ 
журналистика факультетін бітіріп, 
«Тамды шаруагері» газетінде ўзаќ 
жылдар бойы редактор болып 
істейді. 1999 жылы тарихи Отаны 
Ќазаќстанєа ќоныс аударып, сол 
жылдан бастап Жамбыл облысы, 
Байзаќ аудандыќ «Ауыл жаѕалыєы» 
газетінде жауапты хатшы ќызметін 
абыроймен  атќарады .  Аќын , 
бірнеше мəрте республикалыќ 
жыр мїшəйралардыѕ жїлдегері, 
кґптеген  кітаптыѕ  авторы , 
Ќазаќстан Жазушылар Одаєы мен 
Журналистер Одаєыныѕ мїшесі, 
Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметті 
азаматы атанєан Ќайыпназар 
Шотбасов ќазаќ жырыныѕ ары 
мен абыройын адалдыќпен арќалап 
ґтті. 

Ќ . Ж а л є а с б а й ў л ы 
журналистика саласыныѕ 
ґсіп-ґркендеуіне де ґзіндік 
їлесін ќоса білді. Ґмірініѕ 
соѕына дейін  аудандыќ 
«Ауыл жаѕалыєы» газетінде 
елеулі еѕбек еткен ол, ґз їні, 
ґз їлгісімен оќырманныѕ 
ыстыќ ыќыласын еншілеген 
еді... 
Ол  ќазаќ  поэзиясына 

ґшпестей мўра ќалдырып, 
ґлшеусіз еѕбегін сіѕірді. 
Аќынныѕ ќаламынан туєан 
ґлеѕдері ќандай мґлдір 
болса, жаны да сондай таза 
болатын. Сол їшін де оныѕ 
ќайталанбас сўлу сазды, 
айрыќша  əсем ,  назды 
ґлеѕдері елімен бірге мəѕгі 
жасай бермек демекпіз. 
Ə д е б и е т  ə л е м і н д е 

ґзіндік  ќолтаѕбасымен 
айшыќталєан арда аќын 2013 
жылдыѕ 13 ќарашасында 

ґмірден ґтті.
 Ќадірі бґлек Ќайыпназар аќынды 

дəл осы - маусымныѕ ортасында 
ќайта еске алып, бўрын-соѕды 
баспасґз бетінде жарияланбаєан 
ой-тїйіндерін оќырман назарына 
ўсынып отырмыз.

Тїсіне  ќарап  тїѕілме ,  ішіне 
ќарап їѕіл. Кісіге ќарап иілме, 
ісіне ќарап иіл.

* * *
Денсаулыќ – байлыќ емес, баќыт. 

Наєыз баќыт – дені сау жастыќ.
* * *

Ґмірде ґз орныѕа отырмасаѕ, 
с ен іѕ  орныѕа  б іреу  отырып 
ќояды.

* * *
Адамныѕ істегенін адам істейді. 

Біраќ əркім əртїрлі істейді.

* * *
Н а ны ѕ а  ќ ы л  т ї с с е  а л ы п 

тастарсыѕ, арыѕа кір тїссе алып 
тастай алмайсыѕ.

* * *
Баќ та шабады, бап та шабады, 

ат та шабады.

* * *
Бай болуыѕ шарт емес, кґѕіліѕ 

жай болуы шарт.

* * *
Біреудіѕ  жасы  сыйлы ,
Біреудіѕ  басы  сыйлы .
Біреудіѕ  жолдасы  сыйлы ,
Біреудіѕ  ќалтасы  сыйлы .

* * *
Балаѕ  он  болсын ,
Оныныѕ  да  і с і  оѕ  болсын .

*  *  *
А й л ы ќ -  б а й л ы ќ  е м е с , 

шайлыќ ,
Б а й л ы ќ  –  а й л ы ќ  е м е с , 

майлыќ .

*  *  *
Тоќтыќ  –  кек і р генше ,
Жоќтыќ  –  жет і л генше .
Аштыќ  ерн і ѕ  а с ќ а  ти генше ,
М а с т ы ќ  –  б а с ы ѕ  т а с ќ а 

ти генше .

*  *  *
Б а й  б о л м а д ы м  д е п 

ќ ай єырма ,
Ќайєысы  жетер  байдыѕ  да .

*  *  *
Ќ о й  б а ќ ќ а н н а н  о й  б а ќ ќ а н 

ќиын .

* * *
Аќша шеше алмайтын тїйін бар, 

аќыл шеше алмайтын ќиын жоќ.

* * *
Жылќыныѕ бəрі жїйрік – бабы 

болса,
Жіг і т т іѕ  бəр і  а з амат  –  ары 

болса.

* * *
Сырыѕды сыртќа шыєару ќиын, 

іште саќтау одан да ќиын.
* * *

Билікке ќолыѕ жетпесе де, биікке 
ґреѕ жетсін.

* * *
Асыл бала ата-анасын баєар,
М а с ы л  б а л а  –  с о л а р д ы ѕ 

ќа л т а сында єы  з ейне т аќысын 
ќаєар.

Қ О Ш  К Е Л Д І Ң ,  Р А М А З А Н  А Й Ы !

ÎÐÀÇÀ  ÊÅÑÒ ÅÑ I

Рамазан 
айы

Маусым-
шілде
айлары

Ауыз жабу
Таѕ 

намазы

Ауызашар
Шам 

намазы
1 18 Бейсенбі 3:22 21:02
2 19 Жўма 3:22 21:02
3 20 Сенбі 3:22 21:02
4 21 Жексенбі 3:22 21:03
5 22 Дїйсенбі 3:23 21:03
6 23 Сейсенбі 3:23 21:03
7 24 Сəрсенбі 3:23 21:03
8 25 Бейсенбі 3:24 21:03
9 26 Жўма 3:24 21:03

10 27 Сенбі 3:25 21:03
11 28 Жексенбі 3:26 21:03
12 29 Дїйсенбі 3:26 21:03
13 30 Сейсенбі 3:27 21:03
14 1 Сəрсенбі 3:28 21:03
15 2 Бейсенбі 3:29 21:03
16 3 Жўма 3:30 21:03
17 4 Сенбі 3:31 21:02
18 5 Жексенбі 3:31 21:02
19 6 Дїйсенбі 3:33 21:02
20 7 Сейсенбі 3:34 21:02
21 8 Сəрсенбі 3:35 21:01
22 9 Бейсенбі 3:37 21:01
23 10 Жўма 3:38 21:00
24 11 Сенбі 3:39 21:00
25 12 Жексенбі 3:41 20:59
26 13 Ќадір тїні 3:42 20:59
27 14 Сейсенбі 3:43 20:58
28 15 Сəрсенбі 3:45 20:58
29 16 Бейсенбі 3:46 20:57

* * *
Жа ќ с ы  б о л с а  ў л - ќ ы з ы ѕ ,
Ґ р і с і ѕ  м е н  ж е м і с і ѕ .
Жа м а н  б о л с а  ў л - ќ ы з ы ѕ ,
Ке т е  б е р е р  к е р і  і с і ѕ .

* * *
Кісініѕ  кґздегені  болмайды , 

Алланыѕ ґз дегені болады.

* * *
Ґм і р  –  к ґ п  с ы н ,
Б ї г і н  –  о т с ы ѕ ,
Е р т е ѕ  –  жо ќ с ы ѕ .
С о н д ы ќ т а н  ə р  к ї н і ѕ ,
Жа ќ с ы л ы ќ п е н  ґ т с і н .

* * *
Шетелде туып, ќазаќ еліне оралып 

жатќан  ќазаќтарды  «оралман» 
дейміз. Сонда Ќазаќстанда туып, 
шетелге кетіп жатќан ќазаќтарды 
«ќашарман» дейміз бе?

* * *
Аќыл – алтау, ой – он, ґмір – 

жалєыз,
Ќиял ќуып келе жатќан ќызыќ 

жанбыз.
* * *

Аќылыѕды  аќшаєа  жўмсама , 
білімге жўмса. Біліміѕді де аќшаєа 
жўмсама, іргелі іске жўмса. Сонда 
аќылыѕ да, біліміѕ де, халќыѕа 
ќадірлі еткен ісіѕ де, оларєа ќоса 
аќшаѕ да болады.

* * *
Шамадан  артық  ішкен  шала 

бүлінер,
Шамадан артық сөйлеген бүтін 

бүлінер.
* * *

Ойлағанның бәрі біте бермейді,
Ойнағанның бәрі ұта бермейді.

* * *
Т ой м а с а ң  т ой м а ,
Н а м ы с ы ң ды  ж ой м а .
Б ү г і н і ң  б і р д е ң е  б о л а р ,
Е р т е ң і ң д і  ой л а .

*  *  *
Жү з  ж а с а ды м  д е м е ,
К ө р г ен і ң  ж а й л ы  а й т .
Е т  а с а ды м  д е м е ,
Е ң б е г і ң  б а р  м а  с о н ы 

а й т .

- Бисмиллаћир Рахманир Рахим! Он екі айды
і і (
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Сенбі    20 маусым 
ҚАЗАҚСТАН

      Жексенбі  21 маусым
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.00 “Ќымызхана”. 08.30 “Аќсауыт”.  09.00 “Бїгін 
жексенбі”. Таѕєы аќпаратты-танымдыќ баєдарлама. 10.30 
“Баламен бетпе-бет”. 10.50 “Шетелдегі ќазаќ балалары”. 11.10 
М/ф. 11.30 “Алєа, Диего”. 12.20 “Айгґлек”. 13.45 “Келбет”. 
14.15 Т/х “Ќўбылай хан”. 16.40 “Таєзым”. 17.10 “Ќарагґз” 
ансамблініѕ шыєармашылыќ кеші. 19.00 “Əзіл əлемі”. 20.00, 
02.10 “Апта.kz”. 21.00 “Ўлттыќ шоу: Роза шаќырады”. 22.25 
“Алаѕ”. Ток-шоуы. 23.15 К/ф “Махаббат ережелері”. 00.55 
“Кґкпар”. Ўлттыќ ойын. 01.40 “Келбет”. 03.10 “Алаѕ”. Ток-
шоуы. 03.55 “Шарайна”. Телесаяхат.

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Ќазаќстан эстрада  жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.10 “Ќымызхана”.  08.40 “Агробизнес”. 09.00 
“Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.40 Д/ф “Ќытай дəмі”. 11.30 
М/ф. 11.40 “Ўлттыќ шоу: Роза шаќырады”. 13.00 “Білгірлер 
бəйгесі”. Интеллектуалдыќ сайыс. 13.45 “Поэзия əлемі”. 14.15 
Т/х “Ќўбылай хан”. 16.40 К/ф “Əли Баба мен ќырыќ ќараќшыныѕ 
оќиєасы”. 17.30, 20.30, 00.00, 03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 К/ф 
“Əли Баба мен ќырыќ ќараќшыныѕ оќиєасы”. 19.45 Концерт 
“Аќ тілек”. 21.00 “Сенбілік кездесу”. 22.30 “Жайдарман”. 
Республикалыќ жоєары лига. 00.30 К/ф “Əлеуметтік желі”. 02.35 
“Агробизнес”. 03.30 “Білгірлер бəйгесі”. Интеллектуалдыќ сайыс.

06.00 Т/с “Вкус граната”. 08.00 “Таѕєы пошта”. 08.30 “П@ytina” 
баєдарламасы. 08.50 Жаѕалыќтр. 09.00 Новости. 09.10 “Смак”. 
09.45 Х/ф “Ты будешь моей”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.05 “Ду 
ќол шоколад” баєдарламасы. 13.00 “Караоке такси”. 13.30 “101 
кеѕес”. 14.00 “П@ytina+” баєдарламасы. 14.50 “Угадай мелодию”. 
15.35 “Добрый вечер, Казахстан!”. 16.40 Х/ф “Последняя жертва 
Анны”. 20.00 “Первая программа”. 20.35 Х/ф “Последняя жертва 
Анны”. 21.30 “Кешкі кездесу”. 22.50 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 
23.30 “Əн дария” баєдарламасы. 00.15 Х/Ф “SLOVE. Прямо в 
сердце”. 02.00 “Большая разница”. 02.30 “Ду ќол шоколад”. 03.15  
“Караоке такси”. 03.40 “101 кеѕес”. 04.00 Т/с “Вкус граната”. 
04.45 “Таѕєы пошта”.

09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 “Тарих таным”. 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”. 14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 
16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Кїй кїмбірі”. 16.30 М/ф. 17.00 
Т/х”. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 
“Балаќай”. 18.25 “Ел ќорєаны”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 
“Телемаркет”. 19.00 “Əулиеата апта”. 19.30 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 
19.40 Т/х. 20.30 Деректі фильм “Жамбыл батырлары”. 21.10 
“Межпрограмка”. 21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 
21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Кїй кїмбірі”. 21.50 Кґркем фильм. 
23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 07.00 
“Ќазаќша концерт”. 08.00 Шоу розыгрышей “Ризамын”. 09.00 
“Ералаш”. 10.00 Х/ф “Дом у озера”. 12.00 “Налегке”. 12.30 М/ф 
“Приключения Алдара Косе”. 13.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 14.00 Драма “Зиёда” (Узбекистан). 16.00 М/ф 
“Шрэк”. 18.00 Фильм-концерт “Шаншар”. 21.00 Х/ф “Черепашки 
ниндзя”. 23.30 Х/ф “Звёздный путь”. 01.30 Х/ф “Стиратель”. 
03.30 Х/ф “Космический джем”. 05.00 “Ќазаќша концерт”. 

ЕВРАЗИЯ
06.00 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.35 “Контрольная закупка”. 
07.05 Т/с “Вкус граната”. 07.50 Т/с “Чёрные кошки”. 08.35 
Жаѕалыќтар”. 08.45 “Воскресные беседы”. 09.00  Новости. 
09.10 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.45 “Идеальный ремонт”. 
11.55 “Кешкі кездесу”. 13.05 “Караоке такси”. 13.40 “101 
кеѕес”. 14.05 “Əн дария” баєдарламасы. 15.05 М/ф “Агент 
Краш”. 16.50 Т/с “Кривое зеркало души”. 21.00 “Аналитика”. 
22.00 “П@ytina+”баєдарламасы.  23.05 “Точь-в-точь”. Лучшее. 
01.15 “Что? Где? Когда?”. 02.20 “П@ytina+”баєдарламасы. 03.05 
“Караоке такси”. 03.30 “101 кеѕес”. 03.50 Т/с “Чёрные кошки”. 
04.40 “Контрольная закупка”.

09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 
Деректі фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Балаларєа базарлыќ”. 
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   “Жас талап -2015”. 
13.50 “Телемаркет”. 14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”.  16.10 Мультфильм. 16.30 “Обменный фонд”. 17.00 
Д/ф “Жамбыл батырлары”.  17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата 
əуендері”. 18.10 “Ќоєам жəне заѕ”. 18.25 Деректі фильм.  18.45 
“Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Жаѕа айна”.  19.30 
Т/х. 20.30 “Дəстїр дидар”. 20.40 “Бірлігіміз жарасќан”. 21.05 
“Сазды əуен”. 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 Шоу розыгрышей “Ризамын”. 08.30 Х/ф “Зиёда”. 10.30 М/ф 
“Шрэк”. 12.20 “Сəт сапар”. 13.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 15.30 “LEMON-SHOW”. 16.30 Х/ф “Черепашки 
ниндзя”. 18.45 Х/ф “Война миров”. 21.00 Фильм-концерт. 
“Салмаќхана жўлдыздары”. 00.00 Триллер “Беглец”. 02.30 Х/ф 
“Письма с Иводзимы”. 04.30 “Ќазаќша концерт”.

07.05 М/ф. 07.10 М/с “Астробой”. 07.35 “Бен 10. Омниверс”. 08.00 
“КТК” ќоржынынан”. 09.45 Д/ф “Шли девчата по войне”. 
10.30 Х/ф “Однолюбы”. 14.50 “Дорога домой”. 15.00 “ЌТК” 
ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама.16.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 17.20 “Жаѕа əзіл - жаѕа əн 2015”. 18.00 “Жазєы фестиваль 
“KAZAKHSTAN COLA”. 20.00 “Ґнерлі отбасы”. 21.00 “Портрет 
недели”. 22.00 “Слуги народа”. 22.55 Х/ф “Дочка”. 00.50 “Удиви 
меня!”. Реалити-шоу. 01.55 “КТК” ќоржынынан”. 03.20 К/ф 
“Американская дочь”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Журавушка”. 08.35 “Жїрекжарды”. 09.15 

КТК

08.00, 01.30 Əн шашу. 09.05 “Əзілстан” жасырын тїсірілім. 
09.20 “Суперпапа”. 10.00 “Сделка”. 10.25 М/ф “Ну, погоди!”. 
11.00 “Дїние жарыќ”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.00 Т/с 
“Танкисты своих не бросают”. 15.05 Х/ф “Человек-амфибия”. 
16.55 “Əн мен əзіл” концерттік. 17.45 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 18.05, 
20.05  “Ел аузында”. 20.30 “20:30. Біздіѕ уаќыт”. 21.20 Х/ф 
“Иной”. 23.25 Х/ф “Рейд-2”.

АСТАНА

08.00 Əн шашу. 08.35 “Такси”. 09.05 “Ел аузында”. 09.50 
“Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 11.05 “Кїлдірген”. 
11.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.00 Т/с “Танкисты своих не 
бросают”. 15.10 Х/ф “Иной”. 17.15 “Сырты бїтін...”. Деректі 
драма. 17.45 “KAZNET”. 18.10 Шоу-лотерея “Бай бол”. 
18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 20.05 Арнайы жоба. “Той жыры”. 
20.30 “20:30”. 21.20 “Репортёр представляет”. 21.40 Х/ф 
“Последняя любовь на Земле”. 23.25 Т/х “Ўмытылмас”. 

АСТАНА

07.02  “Ќалжыѕ ќоржыны”. 08.30 “Əсем əуен”. 08.55 “Бармысыѕ, 
бауырым?”. 09.40 “Продвопрос”. 10.00 “Спорт без границ”. 10.25 
М/ф “Печать царя Соломона”. 11.40 Х/ф “Советы с того света”. 
14.10 “Жўлдызды дода”. 15.35 Х/ф “Моя невеста из Болливуда”. 
17.15 Бокс. Финал Всемирной серии бокса. Астана Арланс - Куба 
Домадорес. 20.00 “Бенефис-шоу”. 21.00 Аќпарат арнасы “Жеті 
кїн”. 22.00 Х/ф “Побег из Шоушенка”. 00.30 Т/х “Сəби жїрек”. 
02.20 Д/ф “Айрыќша туєан айымдар”.

ХАБАР

07.02, 02.30 “Ќалжыѕ ќоржыны”.  08.30 “Айбын”. 09.00 Аќпарат 
арнасы “Жеті кїн”. 10.00 “Асарќау”. 10.30 “Спорт əлемі”. 11.00 
Сказки братьев Гримм. “Стоптанные туфельки”. 12.20 М/с 
“Динофроз”. 12.50 М/ф “Правдивая история Кота в сапогах”. 
14.10 “Бенефис-шоу”. 15.25 Х/ф “Меніѕ кїнəлі періштем”. 17.15 
Бокс. Финал Всемирной серии бокса. Астана Арланс - Куба 
Домадорес. 20.00 “Ду-думан”. 21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 
22.00 Х/ф “Остров Ним”. 23.50 Т/х  “Сəби жїрек”. 01.40 Д/ф 
“Айрыќша туєан айымдар”.

ХАБАР

КТК

           Жұма  19  маусым
ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. 11.00 Т/с “Сваты”. 12.00 М/с. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х  “Мен 
саєан єашыќпын”. 15.00 “Əзіл студио”. 16.00 “Ералаш”. 17.00 
Т/с “Дворняжка Ляля”. 19.00 “Уральские пельмени”.  20.00 
“Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан 
єашыќпын”. 00.00 Х/ф “Полицейская академия-4: Граждане в 
дозоре”. 02.00 Х/ф “Дом у озера”. 04.00 “Ќазаќша концерт”. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 
Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды 
əуен”. 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 “Əпке”. 
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 
”Əпке”.   20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 “Телеблокнот”. 
20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 Деректі фильм.   
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 Т/с “Вкус граната”. 06.50 Жаѕалыќтр. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 Х/ф “Каждый за себя”. 12.00 Т/с “Братство десанта”. 
12.55 Т/х “Сїйген жар”. 13.45 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 14.35 
“Жўма уаєызы”. 14.50 “Ќылмыстыќ іс №”. 15.30 “112”. 15.40 Х/ф 
“Любить нельзя забыть”. 17.40 “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”. 23.20 
“П@ytina” баєдарламасы. 23.50 “Три аккорда”. 02.00 “П@ytina” 
баєдарламасы. 02.20 Т/с “Вкус граната”. 04.35 “Ќылмыстыќ іс 
№”баєдарламасы.

06.05 Д/с “Вау”. 06.25 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты 
баєдарлама. 07.10 Т/х “Сарай ханымдары”. 08.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 08.25 Жаѕалыќтар. 08.55 Т/х “Карадайы”. 10.10 Т/с 
“Пираньи” (закл. сер.). 12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.30 
Т/с “Балабол”. 15.40 “Семейные драмы”. 16.35 “Алдараспан”. 
17.10 Т/х “Карадайы”. 19.50 “Жўлдызды аќиќат”. Тележурнал. 
20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  Вечерние новости. 21.40 “Наша 
правда”. Ток-шоуы. 22.40 Х/ф “Обет молчания”. 00.40 “Тайный 
шоу-бизнес”. 01.35 ”ТОЙ BESTSTAR “. 02.45 Жаѕалыќтар. 
03.10 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 03.55 Т/х 
“Карадайы”. 04.50 Д/с “Вау”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 10.00 Т/х 
“Ќазына”. 10.50 “Айтуєа оѕай...”. 11.35, 19.35 Т/х “Болашаќ”. 
12.30, 17.30, 20.30, 00.05, 03.05 Жаѕалыќтар. 12.40 “Иман 
айнасы”. 13.00, 02.15 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 
13.25 “Кґкпар”. Ўлттыќ ойын. 14.10 “Баламен бетпе-бет”. 14.30 
М/с “Стич”. 14.50 М/с “Джунгли кітабы”. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.10 , 22.40 Т/х “Келін”. 17.00 “Жан жылуы”. 17.25 
“Еѕбек тїбі - береке”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Єасырлар їні”. 
18.40 “Жайдарман”. Їздік əзілдер. 19.00 “Меніѕ Ќазаќстаным”.  
21.00 “Айтуєа оѕай...”. 21.50, 03.55 “Шын жїректен!”. Реалити-
шоуы. 23.35, 02.35 ”Тїнгі студия Нўрлан Ќоянбаев”. 00.35, 03.35 
“Ґзекжарды”. 00.55 К/ф “Алдар Кґсе”.

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 00.40 Əн шашу. 07.10, 20.30 Новости “20:30”. 07.40, 
10.00, 13.00, 20.00 Жаѕалыќтар. 08.10 “Əзілстан” жасырын 
тїсірілім.  08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 
10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/х “Фериха”.  11.30, 18.30 
Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “Сырты бїтін...”. Деректі драма. 
13.40 “Кїлдірген”. 14.00 Новости. 14.10 “Сделка”. 14.40 М/ф 
“Ну, погоди!”. 16.40 “KAZNET”.17.05 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х 
“Фериха”. 21.00 Т/с “Охота на Берию”. 23.00 “Ел аузында”. 23.25 
Т/х “Бала кегі”. 

АСТАНА

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00  Жаѕалыќтар. 10.10 Т/с 
“Гречанка”. 11.00 Новости. 11.15, 02.50 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
Деректі драма.11.45 “Магия кухни”. 12.20 “Подари детям жизнь”. 
12.25 М/с “Джейк и пираты Нетланди”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Д/ф “Семейные  мелодрамы”. 14.00 Т/с “Женский доктор”. 15.00 
Новости. 15.15 “Бўйымтай”. 16.00 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 17.00 
Жаѕалыќтар. 17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 18.00 Новости.  18.15 
Т/х “Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы. 18.45 “Ўлт саулыєы”. 
19.10 “Орталыќ хабар”. 20.00, 01.50 Жаѕалыќтар. 20.30 “Сильные 
духом”. 21.00, 02.20  Новости.  21.30 Х/ф “Последний легион”. 
23.20 Т/х “Сəби жїрек”. 01.00 Д/ф “Айрыќша туєан айымдар”.

ХАБАР

Õ À Á À Ð Ë À Í ÄÛÐ Ó Ë À Ð 
Т-209-06-59. Открылось наследство после смерти 

Гербековой Надии Османовны, умершей 17 
сентября 2008 года, на день смерти проживавшей 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, 
с.Коктал, ул. Мадимара №39.
Наследникам в течение месяца, после публикации 

объявления, обращаться в нотариальную контору 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, 
с. Сарыкемер, ул. Медеулова б/н, к нотариусу 
С.Коскеевой. 

*                  *                   *
Т-210-06-59. 2012-2013 оқу жылында Байзақ 

ауданы әкімдігінің білім бөліміне қарасты 
Жамбыл  орта мектебінің 11-сыныбын бітіргендігі 
туралы Сапарова Айгерім Қадыржанқызының 
атына берілген №05 96115 нөмірлі аттестат 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

*                  *                   *
Т-211-06-59. Открылось наследство после смерти 

Сосуновой Надежды Яковлевны, умершей 8 
мая 2009 года, на день смерти проживавшей по 
адресу: Жамбылская область, Байзакский район, 
с.Сарыкемер, ул. Сулейменова, 25 кв. 2 (Дорожный 
тупик).
Наследникам в течение месяца, после публикации 

объявления, обращаться в нотариальную контору 
по адресу: Жамбылская область, Байзакский район, 
с. Сарыкемер, ул. Медеулова, 33 “а”, к нотариусу 
З.Назарбековой. 

*                  *                   *
Т-212-06-59. 1997 оқу жылында Байзақ ауданы 

әкімдігінің білім бөліміне қарасты Ровное  орта 
мектебінің 11-сыныбын бітіргендігі туралы 
Ташеков Данияр Серикбаевичтің атына 
берілген сериясы МОБ№0141437 нөмірлі аттестат 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

*                  *                   *
Т-213-06-59. Утерянный договор  купли-

продажи жилого дома (по адресу: совхоз Кирова, 
ул. 40 лет Победы, 83, покупатель Матиев 
Б.У.), удостоверенный нотариусом Мадалиевой 
Р. в селе Михайловка 2 декабря 1988 года, 
зарегистрированный  в реестре  Р№ І-850 
2.12.1988 г., считать недействительным.

*                  *                   *
Т-214-06-59. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы,  Сыздықбаев көшесі, №18 

“Алдараспан”. 10.00 “Кривое зеркало”.  
12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 
13.40 “Звёздная жизнь”. 14.35 “Выходной 
со звездой”. 15.20 “Жўлдызды аќиќат”. 
Тележурналы. 16.00 Т/с “Махаббат мўѕы”. 
17.20 “Жаѕа əзіл-жаѕа əн 2015”. 18.00 Т/х 
“Карадайы”.  21.00 “Другая правда”. 22.00 
“Очная ставка”. 23.00 “Беременна в 16”. 
23.55 “Той BESTSTAR-3” сазды-ойын-

сауыќты баєдарлама. 01.20 “Ґнерлі отбасы” отбасылыќ ойын-
сауыќ думаны. 02.05 Х/ф “Голодный кролик атакует”. 03.40 К/ф 
“Журавушка”.

Құрметті  аудан  
тұрғындары !

ЗТМО ЖАМБЫЛ ОБЛЫСТЫЌ ФИЛИАЛЫ МƏЛІМЕТ 
ЇШІН  ЖƏНЕ  ƏЛЕУМЕТТІК  ЌАМСЫЗДАНДЫРУ 
САЛАСЫНДА СЫБАЙЛАС ЖЕМЌОРЛЫЌ ƏРЕКЕТТЕРІНІЅ 
АЛДЫН-АЛУ МАЌСАТЫНДА КЕЛЕСІНІ ХАБАРЛАЙДЫ: 
Республикалыќ бюджеттен тґленетін зейнетаќы мен 

жəрдемаќы таєайындау барысы тґмендегі ќалыптасќан 
тəртіппен жїргізіледі. Зейнетаќы мен жəрдемаќы, 
əлеуметтік тґлемдер алу ќўќыєы басталєан кезде, 
азаматтар Зейнетаќы тґлеу жґніндегі мемлекеттік 
орталыєыныѕ (ЗТМО) жергілікті бґлімшелеріне, 
барлыќ ќажетті ќўжаттармен бірге ґтініш тапсырады,  
онда алушыныѕ іс-їлгілерін ќалыптастырып жəне 
тиісті есеп жобаларын дайындайды.
Сонымен  ќатар ,  Зейнетаќы  тґлеу  жґніндегі 

мемлеке т т і к  орт а лыєы  (ЗТМО )  з е йн е т а ќы 
таєайындау  жəне  тґлем  сомаларын  ќарастыру 
мəселелері бойынша шешім ќабылдайтын орган 
болып табылмайтынын, сондай-аќ, таєайындалатын 
тґлемдердіѕ  мґлшерлерін  жəне  артыќ  тґленген 
сомаларды ќайтару мґлшерлерін ґзгертуге ЗТМО 
ќызметкерлері мен бґлімше бастыєыныѕ ґкілеттігі 
жоќтыєына Сіздердіѕ назарларыѕызды аударамыз. 
Осылайша, ЗТМО тек зейнетаќы мен жəрдемаќыларды 
тґлеуді ўйымдастыруды  жїзеге асыру бойынша 
техникалыќ ќызмет атќарады.
Зейнетаќы мен жəрдемаќы жəне əлеуметтік тґлемдер 

таєайындау, таєайындау туралы шешім шыєару-тґлем 
мґлшерін ќайта ќарастыруєа уəкілетті орган болып 
табылатын Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау 
жəне əлеуметтік даму Министрлігініѕ Жамбыл облысы 
бойынша Еѕбек, əлеуметтік ќорєау жəне ќґші-ќон 
комитетініѕ департаментімен жїзеге асырылады.
Зейнетаќы мен жəрдемаќы таєайындауєа ќўжаттарды 

ќабылдау бойынша, ЗТМО арќылы халыќќа кґрсетілетін 
мемлекеттік ќызметтердіѕ барлыќ тїрлері тегін. 
Сонымен ќатар, зейнетаќы заѕына сəйкес ўсталымдар 
зейнетаќы тґлемдерінен орындау ґндірісініѕ тəртібі 
бойынша жасалады. Зейнетаќы таєайындау кезінде 
ќателіктердіѕ салдарынан артыќ тґленген зейнетаќы 
сомаларынан басќа ўсталымдар зейнетаќы алушыныѕ 
ґтініші негізінде жасалады. 
Зейнетаќы мен жəрдемаќы таєайындау кезінде 

сыбайлас  жемќорлыќ  əрекеттерін  болдырмау 
маќсатында, ЗТМО ќызметкерлері тарапынан Сізді 
аќшалай  (немесе  басќа)  сыйаќы  (пара)  беруге 
мəжбїрлеу əрекеттері болєан жаєдайда, Сізден бўл 
жґнінде жедел тїрде келесі РМЌК ЗТМО сенім 
телефондары  арќылы  немесе  ќаржы  полициясы 
органдарына хабарласуларыѕызєа болады:

- РМЌК ЗТМО Орталыќ аппараты, Астана ќ.-       
8 (717 2) 55-21-21;

-  ЗТМО  Жамбыл  облыстыќ  филиалыныѕ 
директоры  8 (726 2) 99-98-81 (Н.М.Тґртбаев);

-  ЗТМО  Жамбыл  о блы с тыќ  фили а лы 
директорыныѕ орынбасары          8  (726 2) 99-98-82 
(Н.С.Искаков);

- ЗТМО Байзаќ  аудандыќ бґлімше  басшысы  
8 (723 7)7-90-42 (М.У. Биторсыхов).

ТІЛ  – АСЫЛ  ҚАЗЫНА
М.Орманалиева,
Байзаќ аудандыќ əділет басќармасыныѕ бас 

маманы.

Бїгінгі таѕда аудандыќ  əділет басќармасында 
ќазаќ тілімізге деген ќўрмет жандануда. Барлыќ 
іс жїргізу ќўжаттарымыз ќазаќ тілінде жїргізіліп, 
мамандарымыз ќазаќ тілінде кеѕес береді. “Ќазаќ 
тілі – басты байлыєымыз”- демекші, тіліміздіѕ мол 
ќазынасы тереѕінен ќолданылып, оныѕ мəртебесін 
кґтеру, абыройын жоєарылату əрбір азаматтыѕ міндеті 
деп есептеймін.
Танытќан  ќазаєымныѕ ќазаќтыєын,
Танытќан ќазаєымныѕ азаттыєын,
Танытќан ќазаєымныѕ єажаптыєын,
Айналдым ќўдіретіѕнен, Ќазаќ тілім!-деп Ə.Асылбеков 

жырлаєандай, ќазаќ тілі – еліміздіѕ асыл ќазынасы.Ќазаќ 
тілі сонымен ќатар, ЌР мемлекеттік тілі.
Мемлекетіміздіѕ сындарлы саясатыныѕ арќасында 

ќазаќ тіліне деген кґзќарас тїзелді. Ел Президенті 
Нўрсўлтан Əбішўлы Назарбаевтыѕ басшылыєымен 
мемлекеттік мекемелерде тілге ќатысты жаќсы іс-
шаралар ќолєа алынып жатыр. Ќазір дамыєан отыз елдіѕ 
ќатарына бет бўрєан шаќта, мемлекеттік тілге кґшу 
міндетініѕ салмаєы арта тїсуде. 
Туєан тілі жайлы толєанбайтын ўл болмас. Ўлтыныѕ 

əр ўланы жанашырлыќ танытпай, ќазаќ тілініѕ тўєыры 
биіктемейтіні аныќ. Сондыќтан да, бїгінгі жастар 
ґз ана тіліміз-ќазаќ тілініѕ мəртебесін кґтеруге тиіс. 
Мемлекеттік тіл – еліміздіѕ болашаєы. Əрине, ґзге 
тілдерді меѕгеру-заман талабы. Ал, ана тілін таза да 
мґлдір ќалпында саќтау басты парызымыз.                              

ОТПЕН ОЙНАУ ҚАУIПТI!
Д.Кабышев,
ТЖБ-ніѕ аєа инженері.

Отпен ойнап, опыќ жеген балаларды кґргенде, ґрт 
ќауіпсіздігі туралы сґз ќозєамасќа болмайды. Əсіресе 
ќазіргі ќызыќты каникул кїндері емін-еркін ойнап-
кїліп, ґз билігі ґзіне берілген бїлдіршіндердіѕ 
тентектігінен де, білместігінен де тілсіз жау ќайда 
деме, іргемізде деп аса абай болєан жґн.
Жас  балаларды  їйде  баќылаусыз  т аст ауєа 

болмайды. Олардыѕ отпен ойнауына ата-аналар 
тарапынан ќатаѕ тиым салынуы керек.
Бїгінде жас жеткіншек жазєы демалыс лагерлерінде 

демалуда. Олардыѕ кґбісі ќала сыртында, кəсіби ґрт 
сґндіру жəне дəрігерлік кґмек кґрсету мекемелерінен 
шалєай орналасќан. Сондыќтан да мўндай жаєдайда 
ґрт ќауіпсіздігі ережелерін саќтауєа ерекше кґѕіл 
бґлінуі шарт. Бўл да балалар  ґмірі ќауіпсіздігініѕ 
басты бір кепілі болып табылады. 
Шілденіѕ аптабында ќураєан тал, шґп-шалам кґп 

кезде балалар жаќќан жалєыз-аќ сіріѕке шиінен де, 
ґзінен-ґзі ґрт шыєып кетуі мїмкін. Сондыќтан ґрт 
ќауіпсідігі туралы ойын баласына тїсінік-тəрбие 
жўмысы да, демалыс орын территориясыныѕ тазалыєы 
да назардан тыс ќалмауы жəне бўл іске əрине, еѕ 
бірінші кезекте басшылар мен тиісті мамандар жауап 
берулері керек. Барлыќ территория жəне жаќын аймаќ 
тез жанатын бґгде ќалдыќтардан таза болєаны абзал. 
Алєашќы ґрт сґндіретін ќўралдар саќадай сай болып, 
оларды басќа маќсатќа пайдалануєа тиым салынады. 
Жауапты  адамдарды  таєайындап ,  олар  жиі-жиі 
тексерулер ґткізіп тўрулары ќажет. 
Əрине,  Мемлекеттік  баќылау  басќармасыныѕ 

ќызметкерлері ґз тарапынан жїйелі баќылау жїргізіп 
отырады. Барлыќ облыс кґлеміндегі балалардыѕ 
демалу, сауыќтыру орындары, сонымен ќоса мектеп 
жанындаєы демалыс орындарында ґрт-техникалыќ 
тексерулерден  ґтті. Ґрт ќауіпсіздігіне  жауапты 
адамдармен  ґрт  ќауіпсіздігі  жґнінде   тїсінік 
жўмыстары жїргізілді. 
Біраќ ,  бала  і с і  –шала  демекші ,  балардыѕ 

демалысыныѕ шырќы бўзылмас їшін, ґрт ќауіпсіздігі 
ережелерін бўзбай,  саќтау баршамыздыѕ тґл ісіміз 
болуы тиіс.

Àóäàí òұðғûíäàðûíûң 
íàçàðûíà!

2015 æûëäûң ìàóñûì àéûíûң 
18-øi æұëäûçûíäà ñàғàò 11.00-äåí 
13.00-ãå äåéií Áàéçàқ àóäàíûíûң 
ïðîêóðàòóðàñûíäà Æàìáûë îáëûñû 
ïðîêóðîðûíûң îðûíáàñàðû, àғà  әäiëåò 
êåңåñøiñi Ìàéëûáàåâ Àéäîñ Ñåðiêұëûíûң 
àçàìàòòàðäû æåêå қàáûëäàóû өòåäi.
Æåêå қàáûëäàóäà áîëûï, өçäåðiңiçäi 

ìàçàëàï æүðãåí ìәñåëåëåð áîéûíøà 
æàóàï àëóëàðûңûçғà áîëàäû. Қàáûëäàóғà 
êåëóøiëåðäiң æåêå êóәëiêòåði áîëóғà òèiñ. 
Æåêå қàáûëäàóғà êåëóøi àçàìàòòàð 2015 
æûëäûң 18 ìàóñûìûíà äåéií, àëäûí-
àëà àóäàíäûқ ïðîêóðàòóðàғà êåëiï, 
òiðêåëóëåðií ñұðàíàìûç.
Ìåêåí-æàéûìûç: Áàéçàқ àóäàíû, 

Ñàðûêåìåð àóûëû, Ñìàéëîâ êөøåñi ¹4 
үé, Áàéçàқ àóäàíäûқ ïðîêóðàòóðàñû.

Àíûқòàìà òåëåôîíû: 2-13-32.

ТЇЗЕТУ
Байзаќ аудандыќ «Ауыл   жаѕалыєы» -   «Сельская   

новь»   газетініѕ   2015   жылєы   13 маусымдаєы №58 
(8321) нґміріндегі (3-бетте) жарияланєан Жамбыл 
облысы Байзаќ ауданы əкімдігініѕ шаруашылыќ 
жїргізу ќўќыєындаєы  “«Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
ветеринарлыќ ќызметі» коммуналдыќ мемлекеттік 
кəсіпорны директорыныѕ бос тўрєан лауазымына 
конкурс жариялау туралы хабарландыруында 
конкурсты жариялаушы Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
ветеринария бґлімі, конкурсќа ќатысу їшін 
ќўжаттар ќабылданатын мекен-жай: Жамбыл 
облысы, Байзаќ ауданы, Сарыкемер ауылы, Д.Ќонаев 
кґшесі, №176 їй, №2 бґлме; тел: 8 (726 37) 2-23-
01, 8 (726 37) 2-25-78, факс: 8 (726 37) 2-23-01, 
электрондыќ пошта: baizak-vetotdel@mail.ru” деп 
оќылсын.

*                  *                   *

В объявлении о конкурсе на занятие вакантной 
должности директора коммунального государственного 
предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Ветеринарная служба  акимата Байзакского района  
Жамбылской области», опубликованном в газете 
«Ауыл   жаѕалыєы»  -  «Сельская   новь»   в № 
58 (8321)  от 13 июня 2015 года,  первый абзац 
изложить в следущей редакции: «Отдел ветеринарии 
акимата Байзакского района объявляет конкурс 
на занятие вакантной должности директора 
коммунального государственного предприятия 
на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная 
служба  акимата Байзакского района  Жамбылской 
области». 

7 абзац  изложить  в  следующей  редакции : 
«Документы, необходимые для участия в конкурсе, 
принимаются в течение 15 календарных дней 
после публикации данного объявления по адресу:  
Жамбылская область, Байзакский район, село 
Сарыкемер, улица Конаева №176, каб. №2;  тел: 8(726 
37) 2-23-01, 8(726 37) 2-25-78; факс:  8(726 37) 2-23-01; 
электронная почта: baizak-vetotdel@mail.ru.отдела 
ветеринарии акимата Байзакского района».

үйдің  тұрғыны  болған  Турапбаев  Сеитхан 
Тулендиевичтің 2014  жылдың 16 желтоқсаны 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жарияланғаннан 

кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы, Матросов көшесі  №1/Е үйде  
орналасқан   нотариалдық кеңсе  қызметкері  
Л.Мамековаға  жолығулары керек.


