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Биыл Тәуелсіздіктің 
25 жылдығы. Ширек ғасырда 

егемен елімізде атқарылған игі 
істермен  қатар тәуелсіздікті істермен  қатар тәуелсіздікті 
тұғырлы, мемлекеттілігімізді тұғырлы, мемлекеттілігімізді 

ғұмырлы ету, көпұлтты ғұмырлы ету, көпұлтты 
елімізде ұлтаралық татулық елімізде ұлтаралық татулық 

пен конфессияаралық келісімді  пен конфессияаралық келісімді  
әспеттеп, тәуелсіздік жылдары әспеттеп, тәуелсіздік жылдары 
қол жеткізген табыстарды наси-қол жеткізген табыстарды наси-
хаттауды мақсат еткен аудандық хаттауды мақсат еткен аудандық 
ақпараттық автокеруен алдымен ақпараттық автокеруен алдымен 

Ботамойнақ, одан соң Дихан Ботамойнақ, одан соң Дихан 
және Түймекент ауылдық және Түймекент ауылдық 

округтерінде болды.округтерінде болды.
«Тәуелсіздікке 25 жыл» атты «Тәуелсіздікке  25 жыл» атты 

ақпараттық автокеруенді аталмыш ақпараттық автокеруенді аталмыш 
округтің тұрғындары жылы шы-округтің тұрғындары жылы шы-
райымен қарсы алды.  райымен қарсы алды.  
Ел Тәуелсіздігіне арналған шара-Ел Тәуелсіздігіне арналған шара-

ны аудан әкімдігі дене шынықтыру ны аудан әкімдігі дене шынықтыру 
және спорт бөлімінің басшысы және спорт бөлімінің басшысы 
Ә .  Омаров  ашып ,   тәуелсіздік Ә .  Омаров  ашып ,   тәуелсіздік 
жылдары  ауданымыздың  қол жылдары  ауданымыздың  қол 
жеткізген табыстарына тоқталды. жеткізген табыстарына тоқталды. 
Одан соң сөз алған Ботамойнақ  Одан соң сөз алған Ботамойнақ  
ауылдық ардагерлер алқасының ауылдық ардагерлер алқасының 
мүшесі П.Айтымбетова, Дихан мүшесі П.Айтымбетова, Дихан 

À Қ Ï À Ð À Ò Ò Û Қ  À Â Ò Î Ê Å Ð Ó Å Í 
ауыл  тұрғындарының  мерейін  өсіріп  тастады

және Түймекент ауылдық арда-және Түймекент ауылдық арда-
герлер  алқасының төрағалары  герлер  алқасының төрағалары  
Қ. Бисенбеков пен  О. Бозай  Қ. Бисенбеков пен  О. Бозай  
тәуелсіздік жылдарында  ауылдық тәуелсіздік жылдарында  ауылдық 
округтерде атқарылған игілікті округтерде атқарылған игілікті 
істерді сөз ете отырып, ел бірлігі істерді сөз ете отырып, ел бірлігі 
мен татулықты сақтау, тәуелсіз мен татулықты сақтау, тәуелсіз 
Қазақстанның жарқын болашағы Қазақстанның жарқын болашағы 
үшін қызмет істеу әр адамның үшін қызмет істеу әр адамның 
парызы екенін жеткізді. Дихан  парызы екенін жеткізді. Дихан  
ауылдық округінің әкімі Қ. Исмайл ауылдық округінің әкімі Қ. Исмайл 
тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы тәуелсіз мемлекеттің қалыптасуы 
мен жетістіктері, «Мәңгілік Ел» мен жетістіктері, «Мәңгілік Ел» 
ұлттық идеясы және «Бірлік пен ұлттық идеясы және «Бірлік пен 
жасампаздықтың 25 жылы» ая-жасампаздықтың 25 жылы» ая-
сында өтіп жатқан шаралардың сында өтіп жатқан шаралардың 
маңыздылығын  әңгімеледі.маңыздылығын  әңгімеледі.
Осыдан 25 жыл бұрын дүниеге Осыдан 25 жыл бұрын дүниеге 

келген сәби қазіргі кезде атпал  келген сәби қазіргі кезде атпал  
азаматқа айналды. Бұл күндері азаматқа айналды. Бұл күндері 
әр салада еңбек етіп, елдің да-әр салада еңбек етіп, елдің да-
муына өз үлесін қосып жатқан муына өз үлесін қосып жатқан 
тәуелсіздіктің төл құрдастары тәуелсіздіктің төл құрдастары 

жеткілікті. Диқандық А. Мынта-жеткілікті. Диқандық А. Мынта-
сова, түймекенттік Ж. Айтуғанов  сова, түймекенттік Ж. Айтуғанов  
тәуелс і зд і к -басты  құндылық тәуелс і зд і к -басты  құндылық 
екендігін,туған жерге,  тәуелсіз екендігін,туған жерге,  тәуелсіз 
елге қызмет етудің маңызын сөз елге қызмет етудің маңызын сөз 
етті.етті.
Одан  соң  жергіл ікт і  өңірдің Одан  соң  жергіл ікт і  өңірдің 

ө не р п а з д а р ы  к о н ц е р т т і к ө не р п а з д а р ы  к о н ц е р т т і к 
б а ғ д а р л а м а с ы н  ұ с ы н д ы .  б а ғ д а р л а м а с ы н  ұ с ы н д ы .  
Ботамойнақ ауылдық округіндегі Ботамойнақ ауылдық округіндегі 
«Балдәурен» ансамблінің орын-«Балдәурен» ансамблінің орын-
дауында «Ақсақ  киік» күйі ерекше дауында «Ақсақ  киік» күйі ерекше 
шабытпен орындалды. Жас әнші Ж. шабытпен орындалды. Жас әнші Ж. 
Тасболат «Елге сәлем» және «Нұр Тасболат «Елге сәлем» және «Нұр 
Отан» әндерін әуелете шырқады.Отан» әндерін әуелете шырқады.
Сондай-ақ, С.Абланов атындағы Сондай-ақ, С.Абланов атындағы 
мектеп оқушыларының қолөнер мектеп оқушыларының қолөнер 
туындыларынан   жасақталған туындыларынан   жасақталған 
көрме көпшіліктің назарын  бірден көрме көпшіліктің назарын  бірден 
аудартты.аудартты.
А у д а н д ы қ  а у р у х а н а н ы ң А у д а н д ы қ  а у р у х а н а н ы ң 

дәрігерлері, атап айтқанда  хирург дәрігерлері, атап айтқанда  хирург 
Ж. Сарманбек, терапевт Ғ.  Ма-Ж. Сарманбек, терапевт Ғ.  Ма-

Биыл ТәуелсіздБиыл Тәуелсізд
25 жылдығы. Ширек ғасы25 жылдығы. Ширек ғасы

А.ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЕГЕМЕНДІК АЛЄАН 25 ЖЫЛ ІШІНДЕ ЕЛІМІЗ 
КҐПТЕГЕН  ЖЕТІСТІКТЕРГЕ  ЌОЛ  ЖЕТКІЗДІ .  
МЕМЛЕКЕТІМІЗДЕ МЕКТЕПТЕР МЕН БАЛАБАЌШАЛАР, 
МƏДЕНИЕТ ОШАЌТАРЫ БОЙ КҐТЕРІП, ЌАЛАНЫ 
БЫЛАЙ ЌОЙЄАНДА, АУДАН ОРТАЛЫЌТАРЫ МЕН 
АУЫЛДАР АБАТТАНДЫРЫЛЫП, КҐРІКТЕНЕ ТЇСТІ. 
АУЫЛШАРУАШЫЛЫЄЫ САЛАСЫ ЌАРЌЫНДЫ ДАМЫП, 
ҐНДІРІС ОРЫНДАРЫ ЖАНДАНУДА.
БАЙЗАЌ  АУДАНЫ  – НЕГІЗІНЕН  АГРАРЛЫЌ 

БАЄЫТТАЄЫ АЙМАЌ. ЕЛДІМЕКЕНІМІЗДЕ ЕГІН 
ШАРУАШЫЛЫЄЫНДА ҐНДІРІЛГЕН ҐНІМ КҐЛЕМІ МЕН 
ГЕКТАР ТЇСІМІ ЖЫЛ САЙЫН АРТУДА. СОНЫМЕН 
ЌАТАР, ЖЕДЕЛ ИНДУСТРИЯЛЫЌ-ИННОВАЦИЯЛЫЌ 
ДАМУДЫЅ МЕМЛЕКЕТТІК БАЄДАРЛАМАСЫНА БАСА 
НАЗАР АУДАРЄАН АУДАНЫМЫЗДА УАЌЫТ ТАЛАБЫНА 
САЙ ҐНДІРІС ҐРКЕН ЖАЯ БАСТАДЫ.

Кеше, ауданымызєа арнайы іс-сапармен 
Ќазаќстан  Ре спубликасы  Президент і 
əкімшілігініѕ  мемлекеттік  инспекторы 
Арман  Евниев  келді . Арман  Ќайратўлы 
əуелі ауданымызєа ќарасты Ќызылжўлдыз 
елдімекеніндегі «Rola-7» ЖШС-не атбасын 
бўрды. Макаронныѕ  отызєа тарта тїрін 
шыєаратын  ґндіріс  орныныѕ  ґнімдерін 
бїгінде тек біздіѕ ел тўрєындары тўтынып  
ќоймай, кґршілес Ќытай, Ресей мемлекеттері 
ќызыєушылыќ танытып отыр екен.
Серіктестік басшысы Тўрсынбек Нўрбаев 

арнайы келген ќонаќтарєа мекеменіѕ ќўрылу 
тарихы, меншік иесі, негізгі айналысатын 
кəсібі, онда жўмыс істейтін жўмысшылар 
саны, ґндіріс орны тарапынан ќызметкерлерге 
кґрсетіліп жатќан əлеуметтік кґмектер, 
ґндірілетін ґнім тїрлері, олардыѕ ґтімділігі, 
баєасы, сапасы, ќажетті шикізат мəселелері 
жайында кеѕінен мəлімет беріп, цехтарды 
аралатып кґрсетті. Ал, еѕ маѕыздысы еліміздіѕ 
ўлыќ мерекесі ќарсаѕында «Rola» маркасымен 
шыєатын макаронныѕ тїрлері  таєы оншаќты 
ґніммен толыќпаќшы екен. Бўл їшін бїгінде 

ќызу жўмыстар ќолєа алына бастаєан. Яєни, 
арнайы лаєман цехы ашылып, онда тиісті 
ќўрылєылар  орнатылып ,  жўмысшылар 
ќабылдау жўмыстары жїргізілуде. Ґндірісі ґрге 
домалаєан «Rola-7»-ніѕ осындай оѕды істерін 
ґз кґзімен кґрген ЌР Президенті əкімшілігініѕ 
мемлекеттік инспекторы оєан жоєары баєа 
беріп, болашаќта да жўмыстарыныѕ жандана 
тїсуіне тілектестігін білдіріп, келесі нысанєа 
аттанды.
Келесі нысан, осыдан бірер жыл бўрын 

жеке кəсіпкер Алтынбек Жəмішжановтыѕ 
бастамасымен Бəйтерек ауылдыќ округінде 
ашылєан «Еѕлік» балабаќшасы. 75 орындыќ 

балалар  їйіне  кіргеннен-аќ  сəбилердіѕ 
сыѕєырлаєан кїлкісі естілді. Кіші, орта жəне 
«Бəйтерек» топтарында тəрбиеленіп жатќан 
балалар їш тілде əн айтып, ґлеѕ оќыєаны 
ќонаќтарєа ерекше əсер етті. 
Ал ,  бўл  уаќытт а  Сарыкемер  орт а 

мектебінде ел Тəуелсіздігініѕ 25 жылдыєына 
орай  «Тəуелсіздік-шыѕына» концерттік 
баєдарламасы  ўйымдастырылып  жатты . 
Мерекелік шараныѕ їстінен тїскен А.Евниев 
аталмыш білім ошаєындаєы кітапхананы, 
акт залын, спорт кешенін аралап кґріп, тілек 
кітабына ґзініѕ ќолтаѕбасын ќалдырды.
Мўнан кейін  Арман Ќайратўлы  Диќан 

ауылдыќ округіндегі еѕ ірі ќожалыќ- «Талап» 
шаруа ќожалыєына табан тіреді.
Тамшылатып суару технологиясы бойынша 

2,5 гектар алќапќа жылыжай орналастырып, 
онда ќияр егіп отырєан «Талаптыѕ» талабы 
таудай .  Шаруашылыќ  басшысы  Мауыт 
Фазуловтыѕ айтуынша  мўндаєы жылыжай 
кешені  Оѕтїстік Кореялыќ «JD AQRO» 
компаниясыныѕ ўсынысымен тўрєызылєан 
жəне ондаєы ќўрылєылар асбистті ќўбырлардан 
жасалєан. Їйшіктер їш ќабатты пленка 
жабындыларымен жабылса, жылыжай кешені 
газбен жылытылып, жарыќпен ќамтамасыз 
етілген. Жайнаєан  жылыжай  жўмысына 
жергілікті тўрєындардан 30 адам ќызметке 
тартылєан. Маусымына 100-150 тонна ґнім 
ґндіретін «Талаптыѕ» ќиярлары Тараз ќаласы 
мен облыс аудандарыныѕ дїкендері, сауда 
їйлерініѕ сґрелерінен орын алєан.
Байзаќта білім саласын дамытуєа да айрыќша 

кґѕіл бґлініп келеді. Ґѕіріміздегі  Тїймекент 
елдімекенінде «Нўрлы жол» баєдарламасы 
аясында бой кґтерген №1 орта мектепте болєан 
ЌР Президенті əкімшілігініѕ мемлекеттік 
инспекторы Арман Евниев білім ошаєындаєы 
аєылшын, химия-биология, информатика 
сыныптарыныѕ жабдыќталуын сўрастырып, 
оќушылардыѕ дəрістеріне ќатысты. 

-  «Болашаќ  – білімділердіѕ  ќолында . 
Мемлекетімізде  жастарымыздыѕ білім 
алуына барлыќ жаєдайлар ќарастырылєан. 
Соныѕ айєаєы заманауи їлгіде салынып, 
ќолдануєа берілген сендердіѕ білім ошаќтарыѕ. 
Сондыќтан осы мїмкіншіліктерді пайдаланып, 
жаќсы оќуєа ўмтылыѕдар» деген мемлекеттік 
инспектор, жастармен еркін ой алысып, 
пікірлерін тыѕдады.
ЌР Президенті əкімшілігініѕ мемлекеттік 

инспекторы Арман Евниевтіѕ аудандаєы 
іс-сапары «Батыс Европа- Батыс Ќытай» 
автокґлігі дəлізініѕ бойында орналасќан 
«ТауДос» сервистік орталыєында жалєасты.

    Іссапар кезінде мемлекеттік инспектордыѕ 
жанында аудан əкімі М. Шїкеев еріп жїрді. 

Ө Н Д І Р І С І  Ө Р К Е Н  ЖА Й Ғ А Н
АУДАНЫМЫЗДА  ЌР  ПРЕЗИДЕНТІ  ƏКІМШІЛІГІНІЅ  МЕМЛЕКЕТТІК 
ИНСПЕКТОРЫ  АРМАН  ЌАЙРАТЎЛЫ  ЕВНИЕВ  ІССАПАРМЕН  БОЛДЫ

мышева, фельдшер мышева, фельдшер 
Ә .  Рәп ілбековтер    Ә .  Рәп ілбековтер    
ауыл тұрғындарының ауыл тұрғындарының 
денсаулығын тексеріп,  денсаулығын тексеріп,  
тиісті кеңестерін беріп тиісті кеңестерін беріп 
жатты. Ұлттық ойын-жатты. Ұлттық ойын-
дар асық ату, арқан дар асық ату, арқан 
тартудан жарыс өтіп,  тартудан жарыс өтіп,  
ауыл шаруашылығы ауыл шаруашылығы 
ө н і м д е р і н е н ө н і м д е р і н е н 
ж ә р м е ң к е д е  д е ж ә р м е ң к е д е  д е 
ұйымдастырылды.ұйымдастырылды.
Аудан әкімі ішкі сая-Аудан әкімі ішкі сая-

сат бөлімінің ұйытқы сат бөлімінің ұйытқы 
болуымен өтіп жатқан болуымен өтіп жатқан 
«Тәуелс і зд і к ке -25 «Тәуелс і зд і к ке -25 
жыл»  ақпараттық жыл»  ақпараттық 
керуеннің  мақсаты керуеннің  мақсаты 
м е н  м і н д е т і н е м е н  м і н д е т і н е 
тоқталған  аталмыш тоқталған  аталмыш 
бөл імн і ң  ба сшы -бөл імн і ң  ба сшы -
сы  М .Махамбетов  сы  М .Махамбетов  
е геменд і к т і ң  2 5  жылдығына е геменд і к т і ң  2 5  жылдығына 

а р н а л ы п , а р н а л ы п , 
ұйымдастырылып ұйымдастырылып 
ө т і п  ж а т қ а н  ө т і п  ж а т қ а н  
к е р у е н н і ң к е р у е н н і ң 
м а қ с а т ы н а м а қ с а т ы н а 
т о қ т а л ы п ,  т о қ т а л ы п ,  
т ә у е л с і з д і к т ә у е л с і з д і к 
жылдарындағы  жылдарындағы  
ж е т і с т і к т е р г е ж е т і с т і к т е р г е 
арналған жылжы-арналған жылжы-
малы  көрмемен малы  көрмемен 
ж а н - ж а қ т ы ж а н - ж а қ т ы 
т а н ы с у д ы ң т а н ы с у д ы ң 
м а ң ы з ы н  а й -м а ң ы з ы н  а й -
тып, тәуелсіздік тып, тәуелсіздік 
қ ұндылықтары қ ұндылықтары 

жайында тереңнен толғап сөз сөйледі. жайында тереңнен толғап сөз сөйледі. 
Аудандық «Ауыл жаңалығы»- «Сель-Аудандық «Ауыл жаңалығы»- «Сель-
ская новь» газеті ЖШС-нің  Дирек-ская новь» газеті ЖШС-нің  Дирек-
торы Б.Жақсымбетов те тәуелсіз торы Б.Жақсымбетов те тәуелсіз 
Қазақстанның   қалыптасуы  мен Қазақстанның   қалыптасуы  мен 
дамуына  Байзақ өңірінің, соның дамуына  Байзақ өңірінің, соның 
ішінде, елдімекендердің қосқан үлесі ішінде, елдімекендердің қосқан үлесі 
және жетістіктері жөнінде қысқаша және жетістіктері жөнінде қысқаша 
ақпарат  берді.ақпарат  берді.

 ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы  ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
қарсаңында өтіп жатқан ақпараттық қарсаңында өтіп жатқан ақпараттық 
автокеруен  аясында  тәуелсіздік автокеруен  аясында  тәуелсіздік 
жетістіктерін ұлықтаған көрмелер жетістіктерін ұлықтаған көрмелер 
ұйымдастырылып, әлеуметтік жағдайы ұйымдастырылып, әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасылар мен жалғызілікті төмен отбасылар мен жалғызілікті 
қарттарға көмектер берілді. қарттарға көмектер берілді. 

Өз тілшіміз.Өз тілшіміз.
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Бабалары батыр, 
аналары батыр халқымыз бар”.

Н. Ә. НАЗАРБАЕВ.

Оңласын ЕСІРКЕПОВ,
« Б а й з а қ  а т а »  қ о ғ а м д ы қ 

қорының төрағасы, Тараз қаласы 
мен Байзақ ауданының Құрметті                       
азаматы.

Жамбыл облысында қант қызылшасы 
дақылын жаппай өсіру ісі 1934 жылы 
қолға алынғаны тарихтан белгілі. Сол 
кездегі Свердлов (қазіргі Байзақ), 
Меркі, Луговой (Т.Рысқұлов), Жамбыл 
аудандарында жаңа істі тез-ақ игеріп, 
жылдар өте, тәжірибе жинақтай келе 
рекордтық өнім алғандар шыға бастады. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 
1948 жылғы 28 наурыздағы Жарлығымен 
бір ғана «Қызыл жұлдыз» ұжымшарынан 
жеті адамға, бейбіт еңбектегілер үшін, сол 
кезеңдегі ең жоғары марапат-Социалистік    
Еңбек Ері атағы берілді.
Өлкемізде өңіріне алғашқы болып 

алтын жұлдыз тағылғандар ретінде 
есімдері облыс тарихына жазулы  осы жеті 
еңбеккердің бірі - Мәрзия Ибрагимова 
бүгінде ортамызда аман-сау, балалары 
мен немере-шөберелерінің қамқорлығына 
бөленіп отыр. 
Күні ертең сегіз мүшелін-98 жасқа 

толғанын тойлайтын апамыз әлі тың, 
жады мықты. Осынау ғасырға тең ұзақ 
ғұмырында басынан өткергендері, 
отызыншы жылдардағы алапат аштық 
пен кешегі сұрапыл соғыс жылдары  елмен 
бірге көрген небір азап пен  қиыншылықтар 
туралы айтқандарын тыңдау үлкен әсерге 
бөлейді...
Тұлымшақты қыз кезінде қуыршақ 

ойнап, ешнәрседен тарықпай өскен 
Мәрзия апамыздың кіндігі 1918 жылы 
Ақыртасқа таяу “Ұзынбұлақ” деп 
аталатын жерде кесіліпті. Бұл өңірді 
батыр әрі әулие, есімі тарихи жырларда 
Абылай ханның жорықтас сенімді серігі 
қатарында аталатын бабамыз Мәмбет 
Күнбасұлының ұрпақтары жайлаған. 
Солардың бірі -Мәрзия апамыздың әкесі 
Рысбай өз заманының малды, дәулетті 
кісілерінің бірі болған деседі.
Қа з а қ  д а л а сын а  о р а с а н  з о р 

ауыртпалықтар әкелген 1928 жылы 
жүргізілген байлардың мал-мүлкін 
тәркілеу, өздерін өзге өңірлерге жер 
аудару, одан кейінгі халық қынадай 
қырылған аштық, күштеп ұжымдастыру, 
берекелі де мамыражай күн кешіп келе 
жатқан бақуатты отбасының шаңырағын 
ортасына түсіреді. Әсіре белсенділер бар 
малын сыпырып алып  қана қоймай, қол-
аяғын кісендеп әкеткен әкесі сол бойы 
хабарсыз кетеді. Анасы, аға-інілері 1932 
жылғы ашаршылықтың құрбаны болады. 
Бір үйдегі 15 баладан  жалғыз өзі аман 
қалған  жас қыздың басына түскен қасірет-
қайғының салмағы зіл батпан ауыр еді. 
Егер, нағашы атасы Сарымық пен оның 
әйелі Сара панасыз қалған жиендерін өз 
қолдарына алмағанда жас  ғұмыры үсікке 
ұрынған гүлдей ерте солары сөзсіз-ді.
Қай қазақтың болмасын қиындық 

көрсе сүйенері – нағашы жұрты ғой. 
Бір  әулеттен  қалған  жалғыз  тұяқ 
Мәрзия апамызды Қостөбе ауылындағы  
нағашылары заманның таршылығы 
мен қиыншылығына қарамастан өз 
қыздарынан кем етпей өсіреді. Басына 
түскен қайғы-қасірет ерте есейткен  
апамыз  да оларға көмегін тигізуді ойлап,   
ұжымшарға мүше болып кіріп, еңбекке 
араласады.
Қаланың дәл іргесіндегі Қостөбе 

аталатын ауылда 1929 жылы құрылған, 
қаланың кендір өндіретін зауытын 
шикізатпен  қамтамасыз ету үшін кендір, 
мақта, басқа да дақылдар өсіретін   шағын 
ұжымшарда егіс-дала жұмыстарының  
бәрі дерлік қолмен атқарылатын. Мәрзия 
апамыз ауыртпалық атаулыға қайсар 
рухын қарсы қоя отырып, өмір үшін 
күресті, өз қатар-құрбыларынан қалыспай, 
кетпен арқалап, арық қазады.Қиындықтың 
неше түріне төзе білген ол, жұмысқа 
деген ынтасымен, үлкендердің алдын 
кесіп өтпейтін иба-ілтипатымен тез-ақ 
танылды.Диқаншылықтың өте ауыр 
тірлігіне көндіккенінде  қант қызылшасын 
өсіру қолға алынып, нағыз бейнетті 
күндері басталды. Алайда, жаңа істі тез-
ақ игеріп алып, өзгелерге үлгі бола білді.
Маңдай терін тамшылата төгіп, баптаған 
алқабын көріп, дән риза болатындардың 
бірі – Дариға  Жантоқова еді. Екеуін 
көп нәрсе байланыстыратын. Ауылға 
бір жылда келін болып түскен екеуінің 
тағдырлары да ұқсас-ты. Мойынқұмның  
жиегіндегі Ақжар ауылында өскен Дариға 
апамыз осы ауылдағы Балатай деген 
жігітке тұрмысқа шыққан. Ол ұжымшар 
төрағасының орынбасары, кейін төрағасы 
болып қызмет атқарған.
Ал,  Мәрзия  апамыз  тағдырын 

байланыстырған Ташболат Ибрагимов 
өзіндей бір үйдің жалғызы болатын. 
Оның отбасында анасы және оның 
ашаршылықта барлық туыстарынан 
айырылып, жалғыз қалып, әкпесінің 
қолына келген сіңлісі бар екен. Екі енесі 

де  таңның атысынан күннің батысына 
дейін алқапта жүретін келіндеріне жақсы 
қарайды.Мәрзия апамыз бұл туралы 
ризалықпен еске алып отырады. 
Қант қызылшасын өсіруге төселіп 

қалғанда Ұлы Отан соғысы басталып,  
ауылдастарымен  бірге Ташболат та 
майданға аттанады. Ал, тұңғышын босанған 
Мәрзия апамыз болса, белін бекем буынып 
қызылша даласына шығады.
Батыста соғыс жүріп жатқан сол бір 

қиын-қыстау күндерде шаруашылық 
жұмысының бар ауыртпалығы әйелдер 
мен қарттардың иығына артылғаны 
белгілі. Жұмыс күші жетіспейді. Еңбегі 
үлгі, тәжірибесі мол Мәрзия апамыз 
звено жетекшісі  ретінде «Бәрі де майдан 
үшін, бәрі де жеңіс үшін!» деген ұранмен, 
уақытпен санаспай, жанқиярлықпен 
еңбек етеді. Күн шықпай алқапқа барып, 
қараңғылық қоюланғанда ғана үйге 
қайтатын әйелдер кетпеніне қоса бір-бір 
құшақ отынын да арқалай қайтатын. 
Үй шаруасын тындырған соң түннің бір 
уағына дейін, сығырайған май шамның 
жарығымен жылы қолғап, шұлық тоқитын. 
Өйткені, майдандағыларға жылы киім 
жөнелту ауыл әйелдері үшін міндетті 
жұмыстардың бірі болды. Осы мақсатта әр 
үйден жиналған соғыс салығының өтеуіне 
жүн таратылатын. Мәрзия апамыз өзіндей 
көптеген қыз-келіншектер сияқты тоқыған 
заттары соғысып жүрген ері Ташболатқа 
жетсе деп қиялдайтын.
Майданға жылы киім-кешек қана 

емес, азық-түлік те жөнелтіліп жатты.
Ленинград қаласын қорғаушыларға  
облыс еңбекшілері 9 вагон азық-түлік 
жібергенде, өздері өсірген өнімнен алынған 
800 центнер құмшекер де болғаны, осы 
оқиғаға арналған жиында майданға 
көмекті ұлғайта беру туралы міндеттеме 
алғандары әлі күнге Мәрзия апамыздың 
есінде қалған.
Келесі 1942 жылы ақпанда Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңесінің төрағасы Әбсамат 
Қазақбаев  қызылшашылардың облыстық  
кеңесіне арнайы келіп, 1941 жылдың 
қорытындысында мол өнім алғандарды 
марапаттап, Құрмет грамоталарын 
тапсырды. Сол озаттардың сапында 
Мәрзия апамыз да болып, көпшілік 
алдында алған тұңғыш марапатының  
қуаныш-әсерін көпке дейін ұмытқан 
жоқ.
Соғыс жылдарының тағы бір жарқын 

естелігі-күйеуі Ташболаттың 1944 жылы 
ұрыс  даласында  ауыр  жараланып , 
госпитальде ұзақ емделген соң екінші 
топтағы мүгедек болып елге оралуы еді.
Оның келе жатқан хабарын жеткізген  
қызға мойнындағы моншағын бергені, 
үйдегі жалғыз ешкісін сойып, құдайы 
тамақ тартқаны қалай ұмытылар? Аман-
сау оралған соң Ташболат та  шаруашылық 
жұмысына араласып кетті. Қатардағы 
ұжымшар мүшесі ретінде  талай шаруаны 
атқарды, трактор жүргізген кездері де 
болды. Соғыс аяқталар жылы ұжымшарға 
Қостөбеге жақын Ақбұлым ауылында 
туып-өскен Мұқаметқали Нұрбаев төраға 
болып келді. Бұған дейін Жамбыл ауданы 
Ильич атындағы «Октябрь»  ұжымшарын 
басқарып, оларды озат шаруашылықтар 
қатарына қосқан, Жамбыл аудандық  ауыл 
шаруашылығы басқармасының бастығы 
болып істеген екен. 
М.Нұрбаев бас-аяғы бір жыл ішінде, 

шаруашылықты берісі республикаға әрісі 
Одаққа танытты.Тәжірибелі де іскер ауыл 
шаруашылығы өндірісін ұйымдастырушы 
«Қызыл жұлдыз» ұжымшарының жер 
жағдайын, ағын судың мол, қаладағы 
қант зауытына жақын орналасқанын, 
еңбеккерлерінің балтамыр өсіруде мол 
тәжірибе жинағанын тиімді пайдалана 
білді. Озық технологияны өндіріске 
енгізуге, техникалық жарақтануды жедел 
жүргізуге күш салды. Білікті, білімді 
мамандарды жұмысқа шақырды. Бас 

МƏРЗИЯ АПАМЫЗДЫЅ ЎЛАЄАТЫ
НЕМЕСЕ ТАЄДЫРЫ  ЕЅБЕКПЕН  ҐРІЛГЕН  БАТЫР  АНА  ХАЌЫНДА

агроном Мустапа Бұралхиев 
не г і з г і  қы зм е т і не  қ ос а , 
Мәскеудегі Бүкілодақтық ауыл 
шаруашылығы  ғылымдары 
академиясының (ВАСХНИЛ) 
Жамбыл облысындағы өкілі 
болып істеген. Ғылыми жұмыспен 
көп айналысқан. Ауыспалы 
егістің жаңа әдісін ұсынып, оны 
шаруашылықтарда табысты 
қолданылған. 

«Жақсы басшы – елге құт» деген 
ғой. Оның арқа сүйер мамандары 
шетінен білікті, білімді болса 
істің өрге басқаны. 1947 жылы, 
ерте көктемде қызылшашы төрт 
құрбы - Дариға, Сындыбала,   
Қанымқыз  және  Мәрзия 
әрқайсысы  төрт  гектардан 
қант қызылшасын баптауға 
кірісті. Бригада жетекшілері 
соғыс кезінде еңбек армиясында 
болған Айтжан Бөгенбаев, майдан 
даласынан елге аман оралған 
кешегі  жауынгер  Керімбай 
Мырзақұловтар болатын.
Қызылшашыларды  есел і 

еңбекке жұмылдырған тағы 
бір жәйт - сол жылы Одақ 
астанасы – Мәскеудегілер қант 
қызылшасын өсіруде әр гектардан 

800 центнерден асыра өнім алғандарға 
Социалистік Еңбек Ері атағы берілетіні 
туралы Жарлық шығарған-ды.

 Атақты емес, жұмысты ғана ойлайтын  
Мәрзия апамыз бұл хабарға онша мән 
бере қойған жоқ. 

-Бізді табысқа жетелеген намыс еді.
Еңбек Ері болуды немесе жоғары марапат  
алуды ойға да алмадық. Жұмыста елден 
қалмауға ұмтылдық-дейді, сол күндерді 
еске алған Мәрзия апа.
Шынды ғы  д а  осы  б о л а тын . 

Құрбыларынан қалысқылы келмеген  
Мәрзия апамыз күзде сүдігер жыртылуын 
қадағалап ,  қыста  күл,  көң  төгіп , 
тыңайтқан алқабының әр сүйемін дерлік 
көз алдында ұстады десек болар. Ерте 
көктемнен бастап, қашан жиын-терім 
аяқталғанша  балаларын үйіндегі екі 
енесіне тапсырып,  егіс басынан табылды. 
Жекелеу, арамшөбін отау, қатар аралығын 
қопсыту, жаз бойы суы қанық болуына көп 
қайрат-жігер жұмсады, звено мүшелерін 
де осыған жұмылдыра білді. Әсіресе, 
жаз бен күз  алқапты көп суаруға  маңыз 
берді. Мұнсыз жақсы өнім болмасын 
тәжірибеден түйген-ді.  Өйткені, бұл кезде  
балтамыр жақсы салмақ қосады. «Ырыс 
көзі-ылғал» дегенді бекер айтпайды.
Қоңыр күз де келіп жетіп, қызылша 

қазығы басталғанда Мәрзия апамыздың 
алқабында тәтті түбір тау-тау болып 
үйіліп жатты. Аршылғанын қолмен  
автомашиналарға тиеп, қабылдау орнына 
жөнелтудің басы-қасында Мәрзия 
апамыздың өзі жүрді. Қолына басы доғал 
айыр алып,  автомашинаға тиесті. Өнімді 
жөнелту қағазы дұрыс толтырылуын  
бақылады. Үш дана етіп толтырылатын 
оның өзіне қалдырылғанын ұқыпты 
сақтады. 
Соңғы үймек тиеліп жөнелтілгеннен 

кейін көп ұзамай-ақ звеноның жыл 
бойғы еңбек нәтижесі де шығарылды. Әр 
гектардан 820 центнерден айналыпты. Бұл-
рекордтық көрсеткіш  еді. Құрбыларының  
көрсеткіштері де осы деңгейде. Тіпті, 
озғандары да бар. «Жақсы хабар жерде 
жатпайды» деген. Шаруашылықтың  
даңқы алысқа кетті.
Келесі жылдың көктемінде көптен 

күткен қуанышты хабар келіп жетті. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Төралқасының 
1948 жылдың  28 наурызындағы  
Жарлығымен Социалистік Еңбек Ері 
атағы берілген қазақстандықтар арасында 
«Қызыл жұлдыз» колхозынан звено 
жетекшілері Сындыбала Оңғарбаева, 
Дариға Жантоқова, Қанымқыз Тортаева, 
Мәрзия Ибрагимова,бригада жетекшілері 
Айтжан Бөгенбаев, Керімбай Мырзақұлов, 
ұжымшар  төрағасы  Мұқаметқали 
Нұрбаев бар еді. Ал, бас агроном Мұстапа 
Бұралхиев Еңбек Қызыл  Ту орденін 
алды. 
Бір өзінен жеті бірдей Еңбек  Ері шыққан 

«Қызыл жұлдыз» ұжымшарының атағы 
шарықтап,   Одақтық, республикалық, 
облыстық, аудандық газеттер көлдей-
көлдей мақалалар жарияланды. Алтын 
жұлдызды республиканың сол кездегі 
бірінші басшысы Жұмабай Шаяхметовтің 
өзі келіп тапсырды. Жамбыл  (қазіргі 
Тараз)  қаласының ол тұстағы ең 
тәуір мәдениет орны-теміржолшылар 
клубы болатын.Салтанатты жиналыс 
та осында өтті. Келесі,1948 жылдың 
қоры-тындысында жоғары көрсеткішке 
жеткен жетеуі де Ленин орденін алды. 
Осынау жоғары марапатпен өзге емес, 
КСРО Ауыл шаруашылығы министрі 
И.Бенедиктовтың өзі құттықтап, үкіметтік 
жеделхат жібергені мерейлерін тасытқан 
еді-ау. Шаруашылыққа осы министрдің 
орынбасары, Кеңес Одағының даңқты 
маршалы С.М.Буденныйдың 1948 жылы 
арнайы келіп танысып кеткені де бар.
Араға жыл салып шаруашылықтағы 

Еңбек Ерлерінің саны екі адамға өсіп, 
бригадир, соғыс ардагері Рүстем  Шөпенов 

пен қызылшашы, ұлты қарашай Пәтия 
Шидақова өңірлеріне алтын жұлдыз 
тақты.
Тоғыз еңбеккері  бірдей алтын 

жұлдызды болған «Қызыл жұлдыз» 
ұжымшарының даңқы кейінгі жылдары 
да алысқа жетіп жатты. Мәрзия апамыз 
да шыққан биігінен еш төмендей қойған 
жоқ. Ол жылдары озат еңбеккерлерге 
көрсетілер құрметтің бірі - Мәскеудегі 
Бүкілодақтық халық  шаруашылығы 
жетістіктері  көрмесіне  (ВДНХ) 
жолдама беру болатын. 1952 жылы 
осындай құрметке ие болған Мәрзия 
апамыз Мәскеуден аталған көрменің 
күміс медалін алды.
Ұзақ жыл қажырлы еңбек ете жүріп 

Мәрзия апамыз шаруашылықтың 
бітпейтін жұмыстарына өзіндік үлесін 
қосқан ері Ташболат екеуі отбасында 
екі ұл, үш қызды тәрбиелеп өсірді. 
Бәрі де заманына сай білім алды, 
өмірден өз орындарын тапты. Ең 
үлкендері Рахматулла ұстаздық етсе, 
Ергешбайы дәрігер-хирург болды. 
Қыздары Нарбүбі, Гүлнара, Айсаралар 
да әр салада еңбек етуде. Немере, 
шөберелері де желкілдеп өсіп келеді. 
Соғыс тозағынан өткен жолдасы 
Ташболат 1996 жылы қайтыс болды.
Жасы  жетіп ,  зейнеткерлікке 

шыққан соң  Сындыбала және Дариға 
құрбысымен бірге аудан, облыс, 
республика өмірінен сырт қалмай, 
талай шараларға қатысты.Әсіресе, 
республиканы Д.А.Қонаев, облысты 
А.Асқаров басқарған жылдары бұларға 
көрсетілген құрмет-қошамет аз болған 
жоқ. Бірде Дариға апамызбен бірге сол 
кездегі ел астанасы –Алматыға барып, 
Қазақстанның барлық түкпірінен 
келген таңдаулы еңбеккер аналар бас 
қосқан «дөңгелек үстелге» қатысқаны, 
сонда журналистерге өздерінің еңбек 
жолдары туралы кеңінен әңгімелеп 
беріп, соңында соғыс кезінде егіс 
басында майданға кеткен ерлерін 
сағынып, шырқаған әндерін екеуі 
қосылып салып, жиналғандардың  
алғысын алғандары бар.Бірге жүріп, 
біте қайнасып, бірге өмірдің қуаныш-
қызығын көрген қос құрбының жетпіс, 
сексен, тоқсан жылдық тойлары аудан, 
облыс көлемінде аталып өтті.
Аяулы Дариға құрбысы туралы 

жастарға сыр  айта қалса,  Мәрзия 
а п амы з  Колбин  р е с п у б ли к а 
басшылығына келгенде қуғындалған ел 
ардақтылары- Дінмұхамед Қонаев пен 
Асанбай Асқаровтарға араша түскен 
жамбылдық ардагерлердің сапында 
жүрген күндерін еске алады. 
Ел тілегін жеткізгендері текке кеткен 

жоқ. А.Асқаров ақталып, ел ортасына 
оралды. Кейін Д.Қонаев та, А.Асқаров 
та  аға-апаларымызды  естерінен 
шығармай алғыс айтып жүрді.
Ұлы адаммен бірге түскен суретті  

апамыздың қастерлеп, сақтап келе 
жатқанында  осындай  сыр  бар . 
Қарттықты әдетте, адамның алтын 
күзіне теңейді. Өмірінің осы кезеңінде 
құрметке бөлену бақыты көп еңбек 
еткендерге бұйырары ақиқат нәрсе. 
Кезінде еңбегімен елге танылып, 
аудандық, облыстық Кеңестерге  
бірнеше мәрте депутат болып сайланған  
Мәрзия апамыздың  есімі облыс 
тарихына қатысты іргелі жиындар өте 
қалса биік мінберден аталмаған кезі 
жоқ деуге болады.
Еңбекпен шыңдалған, оқымаса да 

тоқығаны көп, салауатты өмір салтын 
ұстанатын апамыз бертінге дейін 
денсаулығына шағым айтып, аурухана 
есігін ашып көрмепті. Алайда, өмір 
болған соң, қуанышы мен қайғысы 
алмасып тұрады ғой. 2005 жылы  
сүйікті ұлы, елге танымал дәрігер-
хирург, үлкен отбасының иесі Ергешбай 
Ибрагимов қайтыс болып, бұл қаза 
апамызға ауыр тиді. Сол кезден бері 
жүрегі сыр беріп, ауруханаға жатқан 
кездері болды. 
Уақыт бәріне емші. Апамыз  үшін 

өзіне, еңбегіне деген ел құрметі ортаймай 
келе жатқанын сезіну үлкен демеу. 
«Қызыл жұлдыз» ауылындағы көше 
мен балабақша апамыздың атында. 
Аудан орталығы Сарыкемер ауылында  
“Батырлар аллеясы” бар. Бұл жерге 
ауданнан шыққан 27 Социалистік Еңбек 
Ерінің сапында Мәрзия апамыздың да 
суреті ілулі тұр.
Сегіз мүшел – аз жас емес. Осындай 

белесті еңсерген Алтын жұлдызды 
апамыздың алдағы  мүшелтойын өткізу 
- көп жасаған ананың өмірі мен еңбек 
жолын насихаттау, ата-баба дәстүрін 
құрметтеу, ұрпақтар сабақтастығының 
жарқын өнегесін таныту деуге болады. 
Осы арқылы біз елдігімізді, ерлерімізді 
дәріптеп, жас ұрпаққа лайықты тәрбие 
береміз, оларды адал еңбек етуге, туған 
елі мен жерін құрметтеуге баулып, 
үйретеміз емес пе?!
Иә, алтын жұлдызды анамыздың тойы 

- еңбек  тойы, елдің тойы. 
Ұрпақтарыңыздың мейір-шапағатына 

бөленіп, халқыңызбен бірге жасай 
беріңіз, Мәрзия апа!

ЌАСТЕРЛЕГЕН  ЕЅБЕКТЕГІ  ЕРЛІКТІ , 

Мўратхан Мўратхан ШЇКЕЕВШЇКЕЕВ,,
Байзаќ ауданыныѕ əкімі.Байзаќ ауданыныѕ əкімі.

Береке дарыєан Байзаќ жерінен əр Береке дарыєан Байзаќ жерінен əр 
кезеѕдерде республика мен  облыстаєы кезеѕдерде республика мен  облыстаєы 
тўѕєыш Еѕбек Ері, КСРО Жоєарєы тўѕєыш Еѕбек Ері, КСРО Жоєарєы 
Кеѕес ін іѕ  тўѕєыш  депутаты , Кеѕес ін іѕ  тўѕєыш  депутаты , 
Олимпиада чемпионы, кешегі Ўлы Олимпиада чемпионы, кешегі Ўлы 
Отан соєысында Кеѕес Одаєыныѕ Отан соєысында Кеѕес Одаєыныѕ 
Батыры ,  бейбіт  кїнде  “Халыќ Батыры ,  бейбіт  кїнде  “Халыќ 
ќаћарманы” шыќќандыєы тарихтан ќаћарманы” шыќќандыєы тарихтан 
белгілі.  Ґткен  єасырдыѕ отызыншы белгілі.  Ґткен  єасырдыѕ отызыншы 
жылдарыныѕ соѕына таман, Байзаќ жылдарыныѕ соѕына таман, Байзаќ 
ауданы  ґз алдына отау тіккенде  ауданы  ґз алдына отау тіккенде  
ќант ќызылшасынан мол ґнім алып, ќант ќызылшасынан мол ґнім алып, 
елін ќуантып, атаќтары алысќа елін ќуантып, атаќтары алысќа 
кеткен аєа-апаларымыздыѕ ўлаєатты кеткен аєа-апаларымыздыѕ ўлаєатты 
істері мен  есімдері  ешуаќытта істері мен  есімдері  ешуаќытта 
ўмытылмайды. ўмытылмайды. 

 С о л  жы л д а р ы  а у д а н н ы ѕ   С о л  жы л д а р ы  а у д а н н ы ѕ  
топыраєынан отызєа жуыќ Еѕбек топыраєынан отызєа жуыќ Еѕбек 
Ері  шыќќан болатын. Солардыѕ Ері  шыќќан  болатын . Солардыѕ 
бірі-їлкен жїректі, кеудесі алтын бірі-їлкен жїректі, кеудесі алтын 
сандыќ, Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті сандыќ, Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті 
азаматы  Мəрзия Ибрагимова.азаматы  Мəрзия Ибрагимова.
Маѕдай  терін  тґге  жїріп ,  ер Маѕдай  терін  тґге  жїріп ,  ер 

азаматтармен ќатар иыќ тірестіріп,  азаматтармен ќатар иыќ тірестіріп,  
дала тґсінде таѕды таѕєа ўрып, дала тґсінде таѕды таѕєа ўрып, 
ќант ќызылшасынан  рекордтыќ  ґнім ќант ќызылшасынан  рекордтыќ  ґнім 
алып, тəтті тїбір  ґсірудіѕ наєыз алып, тəтті тїбір  ґсірудіѕ наєыз 
шебері атанєан Мəрзия  анамыз-шебері атанєан Мəрзия  анамыз-
абырой да, баќ та, атаќ та, даѕќ та-абырой да, баќ та, атаќ та, даѕќ та-
адал еѕбекте екендігін дəлелдеді.адал еѕбекте екендігін дəлелдеді.

 Еѕбегімен  ќўрметке  бґленіп ,  Еѕбегімен  ќўрметке  бґленіп , 
б а ќ ы т ќ а  к е н е л г е н  М ə р з и я б а ќ ы т ќ а  к е н е л г е н  М ə р з и я 
Рысбайќызына  атаќ абырой əперіп, Рысбайќызына  атаќ абырой əперіп, 
даѕќын ґѕірімізге, бїкіл республикаєа даѕќын ґѕірімізге, бїкіл республикаєа 
паш еткен ќўдіретті кїш-еѕбек, паш еткен ќўдіретті кїш-еѕбек, 
маѕдай тер! Білегі-еѕбектен, тілегі – маѕдай тер! Білегі-еѕбектен, тілегі – 
халыќтан нəр алєан, жїрегі ўрпаєым халыќтан нəр алєан, жїрегі ўрпаєым 
деп тебіренген  асыл анамыз бїгін 98 деп тебіренген  асыл анамыз бїгін 98 
жасќа келіп отыр.жасќа келіп отыр.

 “Ќарияларымыз-халќымыздыѕ  “Ќарияларымыз-халќымыздыѕ 
ќияда єыны  шалатын  ќыра єы ќияда єыны  шалатын  ќыра єы 
жанары ,  ќоєамымыздыѕ  ќадірлі жанары ,  ќоєамымыздыѕ  ќадірлі 
ќазынасы” деп Елбасы айтќандай, ќазынасы” деп Елбасы айтќандай, 
аќыл-парасатымен, кемеѕгерлігімен аќыл-парасатымен, кемеѕгерлігімен 
дараланып, ќарапайым еѕбектіѕ дараланып, ќарапайым еѕбектіѕ 
мəртебесін  биіктеткен  Мəрзия мəртебесін  биіктеткен  Мəрзия 
анамыздыѕ  ґмір  жолы  кейінг і анамыздыѕ  ґмір  жолы  кейінг і 
ўрпаќќа  їлгі. Еѕбегініѕ арќасында ўрпаќќа  їлгі. Еѕбегініѕ арќасында 
елдіѕ ,  ауылдыѕ ,  ґѕірдіѕ  даѕќын елдіѕ ,  ауылдыѕ ,  ґѕірдіѕ  даѕќын 
асырып,  абыройын асќаќтатќан,  асырып,  абыройын асќаќтатќан,  
жўлды зды  а н амы зды   ї л ке н жўлды зды  а н амы зды   ї л ке н 
ќ у а н ы ш ы м е н  ќ ў т т ы ќ т а й ќ у а н ы ш ы м е н  ќ ў т т ы ќ т а й 
отырып ,  мыќты  д е н са улы ќ , отырып ,  мыќты  д е н са улы ќ , 
отбасыныѕ  баќытын  тілеймін . отбасыныѕ  баќытын  тілеймін . 
Ўл-ќыздарынан  тараєан  немере , Ўл-ќыздарынан  тараєан  немере , 
шґбере, шґпшектерініѕ  ортасында шґбере, шґпшектерініѕ  ортасында 
баќытты єўмыр кеше беріѕіз.баќытты єўмыр кеше беріѕіз.

ЖҮРЕКЖАРДЫ ЖҮРЕКЖАРДЫ 
ЛЕБІЗДЕРЛЕБІЗДЕР

                              Ќасќырбай Ќасќырбай НАРБАТЫРНАРБАТЫР
                                              аќын.                                              аќын.

МАЄЫНАЛЫ ЎЗАЌ ЄЎМЫРМАЄЫНАЛЫ ЎЗАЌ ЄЎМЫР  
ИЕСІИЕСІ  

(М.Ибрагимоваєа)(М.Ибрагимоваєа)
Пейілі кеѕ Мəрзия апа, нўрлы асыл,Пейілі кеѕ Мəрзия апа, нўрлы асыл,
Кейінгіден керек пікір, тыѕда сыр.Кейінгіден керек пікір, тыѕда сыр.
Туабітті тегін кісі емессіз,Туабітті тегін кісі емессіз,
Тегін адам жасай алмас бір єасыр.Тегін адам жасай алмас бір єасыр.

Еѕбек сїйген баталыєа баќ сыѕар,Еѕбек сїйген баталыєа баќ сыѕар,
Саулыєыѕды жаќын тўрмаќ, жат сўрарСаулыєыѕды жаќын тўрмаќ, жат сўрар
Ґнегеніѕ мектебі єой ґмірде,Ґнегеніѕ мектебі єой ґмірде,
Ґзіѕіздей ґзгермейтін жаќсылар.Ґзіѕіздей ґзгермейтін жаќсылар.

Болсын осы халыќќа деп, кґпке деп,Болсын осы халыќќа деп, кґпке деп,
Ќиындыќпен алыстыѕ сан бетпе-бет.Ќиындыќпен алыстыѕ сан бетпе-бет.
Маржан шаштыѕ маєыналы їлгідеМаржан шаштыѕ маєыналы їлгіде
Осы жасќа тўрєан жоќсыз текке кеп.Осы жасќа тўрєан жоќсыз текке кеп.

Жастыќ шаєыѕ толєаєанєа жыр ќалыѕ,Жастыќ шаєыѕ толєаєанєа жыр ќалыѕ,
Ќыздырєансыз адал еѕбек ќырманынЌыздырєансыз адал еѕбек ќырманын
Кґлдеп аќќан маѕдай термен бірге аќтыКґлдеп аќќан маѕдай термен бірге аќты
Ќызылшаныѕ алќабында жылдарыѕ.Ќызылшаныѕ алќабында жылдарыѕ.

Сізден асып шыќпаќ бїгін тґрге кім,Сізден асып шыќпаќ бїгін тґрге кім,
Аѕызєа жїк еткен ісіѕ, кґргеніѕ.Аѕызєа жїк еткен ісіѕ, кґргеніѕ.
Ќазаќ ќызы ќандай болу керегінЌазаќ ќызы ќандай болу керегін
Айєаќтауда сеніѕ Алтын орденіѕ.Айєаќтауда сеніѕ Алтын орденіѕ.

Аќ жаулыєын кір шалмаєан анасыѕ,Аќ жаулыєын кір шалмаєан анасыѕ,
Сіз шыќќан шыѕ-аласармас дара шыѕ.Сіз шыќќан шыѕ-аласармас дара шыѕ.
Бїгін міне, жїзге жеткен шаєыѕдаБїгін міне, жїзге жеткен шаєыѕда
Алаќанєа ап кґтеруде Алашыѕ.Алаќанєа ап кґтеруде Алашыѕ.

Аќ шашыѕныѕ тїспесе деп бір талы,Аќ шашыѕныѕ тїспесе деп бір талы,
Тілеуіѕді тілей бермек жўрт əлі.Тілеуіѕді тілей бермек жўрт əлі.
Кеуде кере маќтанамыз – біз єой депКеуде кере маќтанамыз – біз єой деп
Батыр апа Мəрзияныѕ ўрпаєы.Батыр апа Мəрзияныѕ ўрпаєы.

Ќашанда да орны оќшау озаттыѕ,Ќашанда да орны оќшау озаттыѕ,
Таєлымы мол таєдырыѕыз єажап тым.Таєлымы мол таєдырыѕыз єажап тым.
Сіздей асыл анаменен молаймаќСіздей асыл анаменен молаймаќ
Баќыты да, нəсібі де ќазаќтыѕ!Баќыты да, нəсібі де ќазаќтыѕ!
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ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-380-11-110. Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, Сазтерек ауылдыќ округі, 

Аќтґбе ауылы, Т.Рысќўлов кґшесі №24 їйініѕ тўрєыны Адcнов Батырхали 
Абдикаримовичтіѕ атына ґзіндік ќосалќы шаруашылыєын жїргізу їшін 
(кадастрлыќ нґмірі 06-087-015-150) жер учаскесіне пайдалану ќўќыєын беретін 
№201822 нґмірлі мемлекеттік акт, мїлікті жария етуге байланысты Байзаќ 
аудандыќ раќымшылыќ жасау комиссиясыныѕ 30.09.2006 жылєы №589 шешімі 
жəне 2006 жылєы 12 ќазандаєы ќабылдау комиссиясыныѕ жария етілген ќўрылыс 
объектісін пайдалануєа ќабылдау туралы актісі жоєалуына байланысты жарамсыз 
деп табылсын.

*          *          *          *          *
Т-381-11-110. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы,  Қостөбе ауылы, Сарымолдаев 

көшесі №22 үй тұрғыны болған Касымов Кулаипбектің  2009  жылдың 1 
қазаны  күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім 

ішінде, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі (нөмірсіз) үйде 
орналасқан нотариалдық кеңсе қызметкері С.Коскееваға жолығулары керек.

*          *          *          *          *
Т-382-11-110. Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, Жалєызтґбе ауылдыќ округі, 

Аќќия ауылы, А.Молдаєўлова кґшесі №15 їйініѕ тўрєыны Шакирбаев Айдос 
Шегеновичтіѕ атына Жалєызтґбе ауылдыќ округі əкімініѕ 2007 жылєы 3 
аќпандаєы №10 шешімімен берілген ґзіндік ќосалќы шаруашылыєын жїргізу 
їшін (кадастрлыќ нґмірі 06-087-030-140) жалпы алаѕы 0,1500 га жер учаскесіне 
жеке меншік ќўќыєын беретін №959590 нґмірлі мемлекеттік актісі жоєалуына 
байланысты жарамсыз деп табылсын.

*          *          *          *          *
Т-383-11-110. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Мәдімар ауылы, Кулдасов 

көшесінің   №101 үйдің тұрғыны болған Жумагулов Аскербектің 2016 жылдың 10 
қазаны күні қайтыс болуына байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, 

Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі №33 “а” үйде орналасқан 
нотариалдық кеңсе қызметкері З.Назарбековаға жолығулары керек.

АУРУДАН БҰРЫН ДЕНСАУЛЫЌТЫЅ ЌАДІРІН БІЛ

Аса қадірлі Мəрзия апай! 
Сіздің даңқты еңбек жолыңызды, өнегелі өмір белестеріңізді біз мақтан 

етеміз. Жиырмасыншы ғасырдың небір алапат қиындықтарын көзбен 
көрдіңіз, бастан өткердіңіз. Сіздің əкеңіз солақай саясаттың құрбаны болып, 
тəркілеуге ілікті. Түрмеге жабылып, ізсіз кетті, анаңыз жəне бауырларыңыз 
ашаршылықтың құрбаны болды.
Рухыңыздың мықтылығының, еңбекқорлығыңыз бен табандылығыңыздың 
арқасында Сіз өмірден өз орныңызды таба алдыңыз. Жарыңыз 
Ташболат екеуіңіз ұзақ жəне бақытты өмір сүрдіңіздер, 5 бала өсіріп, 
тəрбиеледіңіздер.
Сіздің есіміңіз біздің облысымыздың тарихына алтын əріппен əлдеқашан-
ақ жазылып қойылған. Байзақ ауданының «Қызыл жұлдыз» колхозында 
бар саналы ғұмырыңызды қызылша өсіруге бағыштадыңыз. Əр жылдарда 
қолыңыздан кетпеніңіз түспей жүріп, уақытпен санаспай еңбек етіп, 
рекордттық көрсеткіштерге қол жеткіздіңіз. Сіздің еңбегіңіз Кеңес өкіметі 
тарапынан жоғары бағаланды. 1948 жылы өзіңіздің атақты жерлестеріңіз 
Қанымқыз Тортаева, Сындыбала Оңғарбаева, Дариға Жантоқова жəне 
басқаларымен бірге Социалистік Еңбек Ері атағын алдыңыз. Сіздің 
омырауыңызға Кеңес Одағының ең жоғары наградалары тағылды.
Бүгінде сегіз мүшел жасты артқа тастап, ғасырлық белеске аяқ басқан 
шағыңызда Тəуелсіз Қазақстанымыздың қарыштап дамып, гүлденіп 
көркейгенін, артыңыздан өрген бір қауым ұрпағыңыздың өсіп-өнгенін көзіңізбен 
көрген бақытты Ана, асыл Əжесіз.
Мəрзия апай! Еліңіз аман, жұртыңыз тыныш болып, халқыңыздың 
бірлік-берекедегі бақуатты өмірі мен ұрпағыңыздың қызығын көріп, жасай 
беріңіз!

Ќўрметпен: облыстыќ ардагерлер кеѕесі.

Социалистік  Еѕбек  Ері ,  ќызылша  ґсіруші  Мəрзия 
Ибрагимова апайды 98 жасќа толєан мерейтойымен шын 
жїректен ќўттыќтаймыз. 
Ќўрметті, Мəрзия апай! Сіз ґзіѕіздіѕ барлыќ еѕбек 

жолыѕыз бен ќызмет баспалдаќтарыѕызды туєан ґѕіріміз 
- Жамбыл облысыныѕ ауыл шаруашылыєы саласына арнай 
отырып, Ќазаќстандай ќасиетті еліміздіѕ еркін ќанат 
жайып, ґсіп - ґркендеуіне де ќажырлы ќызмет еттіѕіз. 
Сіз сонау 1942 жылы Байзаќ ауданы, "Ќызыл Жўлдыз" 
колхозыныѕ ќызылшашылар бригадасыныѕ звеношысы болып, 
1945 жылы ќант ќызылшасын əр гектарына 230 центнер, 
1946 жылы 350 центнерден ал, 1947 жылы 4 гектар жердіѕ 
əр гектарынан межеленген 220 центнердіѕ орнына 822 
центнерден ґнім алып, рекордтыќ кґрсеткіш орнаттыѕыз. 
Одан кейін бірнеше мəрте облыстыќ, аудандыќ кеѕестердіѕ 
депутаты болып,ел ісі мен халыќ ісіне еш ќалтќысыз ќызмет 
еткен абыройлы еѕбек жолдарыѕыз, шыќќан биіктеріѕіз, əр 
кездері алєан мəртебелі дəрежелеріѕіз куə.   
Сіз  осы  кемелдікке  тыѕ  жігер ,  жарќын  кґѕілмен 

келіп отырсыз. Осынау жылдар ішінде ґмірдіѕ талай 
белестерінен табысты ґтіп, бїгінде ґркен жайєан алып 
бəйтеректей їлкен бір əулеттіѕ аќылшы тірегі, арќа 
сїйеріне айналдыѕыз.

Қожахан ЖАБАҒИЕВ, 
Қазақстан  Республикасы 

П а р л а м ент і  Мәж і л і с і н і ң П а р л а м ент і  Мәж і л і с і н і ң 
депутаты ,  Байзақ  және  Шу депутаты ,  Байзақ  және  Шу 
а уд анд арының  Құрметт і а уд анд арының  Құрметт і 
азаматы.

Әрбір адамның өзіне тән ғұмыр 
жолы, тіршілік баяны бар. Бірақ 
еткен еңбек, көрген бейнет, татқан еткен еңбек, көрген бейнет, татқан 
зейнет, алған асу, жеткен биік зейнет, алған асу, жеткен биік 
әркімнің өмірінде әрқилы болары әркімнің өмірінде әрқилы болары 
анық. Оны сырт көз өздерінше анық. Оны сырт көз өздерінше 
бағалап та жатады. Сондағы бағалап та жатады. Сондағы 
жалпының іздейтіні біреу: ол – кісілік жалпының іздейтіні біреу: ол – кісілік 
келбет, азаматтық тұлға. Оған – келбет, азаматтық тұлға. Оған – 
дәл осындай адами асқақ қасиетке, дәл осындай адами асқақ қасиетке, 
қанша ғұмыр кешкенімен, жеткен де қанша ғұмыр кешкенімен, жеткен де 
бар, жетпеген де бар.бар, жетпеген де бар.
Шындығында ,  тарихы  кенен, Шындығында ,  тарихы  кенен, 

тағылымы терең Байзақ елі – талай тағылымы терең Байзақ елі – талай 
туымды тұлғалардың тұғыры туымды тұлғалардың тұғыры 
болған мекен.  Адал еңбегімен, болған мекен.  Адал еңбегімен, 
адамгершілік қадір-қасиетімен адамгершілік қадір-қасиетімен 
халқының жүрегінен орын алған халқының жүрегінен орын алған 
осындай жанның бірі де бірегейі, осындай жанның бірі де бірегейі, 
тыл ардагері, Еңбек Ері Мәрзия тыл ардагері, Еңбек Ері Мәрзия 
Рысбайқызы Ибрагимова.Рысбайқызы Ибрагимова.
Ерен  еңбегімен  ел  дәулетін Ерен  еңбегімен  ел  дәулетін 

БАЙЗАЌ  ЖЕРІ  ЕРЛЕРІМЕН  КҐРІКТІ
Ə.ДЇЙСЕНБАЕВ,
Ќызыл жўлдыз ауылдыќ ардагерлер 

кеѕес ін іѕ  тґраєасы ,  Жамбыл 
ауданыныѕ Ќўрметті азаматы.

Мəрзия Рысбайќызы Ибрагимова 
1918 жылы 16 ќарашада Ботамойнаќ 
аумаєындаєы Дербіс болыстыѕ жері 
Аќыртас ауылында дїниеге келген. 
Əкесі Рысбай аса бай болмаса да, бір 
əулетке ыќпалы жїретін, еліне сыйлы, 
беделді адам болєан. 
Осындай жанўяда тəрбие кґрген 

Мəрзия  1936 жылы  18 жасында 
“Ќызыл жўлдыз” ауылыныѕ тўрєыны 
Ибрагимовтар əулетіне келін болып 
тїседі. Кїйеуі Ташболат еті тірі, пысыќ 
жігіт болатын. Ол сол кезде ќўрылып 
жатќан колхозєа мїше болып кіріп, 
темір ўстасы мамандыєын меѕгереді. 
Келін  болып  от басы , ошаќ  ќасы 
отыра беруді жґн санамаєан, оныѕ 
їстіне їй шаруасына ќарайтын ата-
енесі болєандыќтан Мəрзия тїскеніне 
бір жыл ґткен соѕ, яєни, 1937 жылы 
“Ќызыл жўлдыз” колхозына мїше 

болып кіреді. 
Сол жылдары Їкіметтіѕ шешімімен 

оѕтїстік облыстарда ќызылша ґсіру 
ќолайлы деп танылып, шикізатты 
ґѕдеу їшін ќант зауытыныѕ ќўрылысы 
басталєан  болатын .  Жаѕа  зауыт 
ќўрылысы, жаѕа жобаларєа негіз болды, 
облыстыѕ барлыќ шаруашылыќтары 
басым  баєыт  ќызылша  ґсірумен 
айналыса бастайды. Жаѕа бастама, 
жаѕа серпін “Ќызыл жўлдыз” ауылына 
да жетті. Алєашќы жылдары ќызылша 
ґсірудіѕ ќыр-сырын жетік меѕгермеген 
диќандар  їлкен  табыстарєа  ќол 
жеткізе алмады, оныѕ їстіне техника 
тапшылыєы ќолды байлады. МТС-тыѕ 
кїші жетпеді, сондыќтан да ќол еѕбегі 
їстем болды. “Кґш жїре тїзеледі”- 
дегендей, жылдан-жылєа еѕбекті дўрыс 
ўйымдастыруда, озыќ тəжірибелерді 
ґндіріске енгізуде, жерді пайдалану 
əдістерін  меѕгеруде ,  минералды 
тыѕайтќыштарды ќолдануда, басќа да 
жаѕа тыѕ əдістерді ќызылша ґндірісіне 
пайдалануда біраз жетістіктерге ќол 
жетті. Ќыс мезгілі  кезінде  ќысќа 
кур с ты  а г рономиялыќ  оќулар 
ўйымдастырылып, оєан ќатардаєы 
ќызылшашылар мен мамандар тїгел 
тартылєан. 

1946 жылєы ќаѕтар айында колхоздыѕ 
басќарма бастыєы болып Нўрбаев 

Мўќамедќали сайланады. Осы кісініѕ 
келуімен ўжымшарда їлкен ґзгерістер 
орын алады. Ол кісі жалпы егістікті їш 
бригадаєа бґлсе, соныѕ екеуі ќызылша 
ґсірумен айналысќан.

“Мен  Бґгенбаев  Айтжанныѕ 
бригадасында звено жетекшісі болып 
ќалдым, сегіз əйелміз, тґрт гектар 
жеріміз болды. Осы сегіз əйел таѕныѕ 
атысы, кїнніѕ батысы жерді ґѕдеумен 
айналыстыќ. Ат, ґгіз арбасымен кїйген 
кґѕ тасимыз, оны ќаппен арќалып 
шашамыз, кґктемде жекелеу кезінде, 
ќызылша шыќпай ќалєан жерлерге 
ќолдан кґшет егеміз, жаздай егістікті 
11-12 мəрте суєарамыз.
Жалпы меніѕ замандастарымныѕ, 

əсіресе əйелдердіѕ рухы ґте кїшті 
болды, тґрт жылєы соєыс біреуді 
жарынан ,  б і р е уд і  бал асынан , 
біреуді жаќынынан айырды. Олар 
жан жарасына мойымады, ќайта 
ќайраттанып бар ашуын, ыза-кегін 
еѕбектен алды. Еѕбек – ќайєыны 
ўмыттырады. Меніѕ де жолдасым 
Ибрагимов Ташболат 1942 жылы 

со єыс ќ а  кет і п  1 9 4 3  жылдыѕ 
аяєында жараланып елге оралды, 
темір ўсталыєына жарамай, ќўс 
фермасыныѕ меѕгерушісі болды, бар 
ґмірін осы колхозда ґткізді. Біз жалаќы, 
аќша дегенді білмейтінбіз, біздіѕ 
табысымыз еѕбек кїн болатын. Жыл 
ќорытындысында кімніѕ еѕбек кїні 
кґп, озат колхозшы болып есептелетін, 
еѕбек кїнге шаєып бидай, ќўмшекер, 
мата беретін, оны дайындау мекемесіне 
«Кооперативке» ґткізетінбіз. Содан 
алєан ќаражатты бала-шаєамызєа, 
жанўямызєа жўмсайтынбыз. 
Ол ол ма,-дейді апамыз Мəрзия, 

кешке жўмыстан ќайтарда бір-бір 
бау шґпті арќалып ќайтатынбыз, 
їйдегі жалєыз сиырєа. Міне, меніѕ 
замандастарым  осындай  болєан , 
соєысты  да ,  ќиыншылыќты  да , 
пешенемізге ќўдай не жазды, соны 
кґрдік” – дейді ќария.
Иə, таєдыр тауќыметі ауыр болды, 

соєыстан кейін ел есін жиып, ґмір бір 
ќалыпќа тїсе бастады.
Мəрзия апа басќарєан звено 1945 

жылы əр гектардан-230, 1946 жылы 
350 центнерден ґнім алса, 1947 жылы 4 
гектар ќызылшадан 800 центнерден аса 
тəтті тїбір жинады. Бўл бўрын-соѕды 
болмаєан кґрсеткіш еді. Мəрзия апамен 
ќатар звено жетекшілері Сындыбала 

Оѕєарбаева ,  Дариєа  Жантохова , 
Ќанымќыз Тортаевалар биік табыстарєа 
ќол жеткізді. Бўл звено жетекшілерініѕ 
жанќиярлыќ еѕбектерініѕ нəтижесі 
еді. “Ќызыл жўлдыз” колхозыныѕ 
1947 жылєы ќорытынды кґрсеткіші 
бойынша жеті адамєа 1948 жылы 28 
наурызда Еѕбек Ері атаєы берілді. 
Бўдан  кейін  де  ќызылшадан  мол 
алудаєы табыстары їшін 1948-1949 
жылдардыѕ ќорытындысы бойынша 
Мəрзия апамыз таєы да екі рет “Ленин” 
орденімен марапатталды.
Шаруашылыќ  даѕќы  дїрілдеп 

республика, Одаќќа тарап жатты. 1950 
жылы 25 маусымда бригадир, ЎОС-ныѕ 
ардагері Рїстем Шґпенов пен звено 
жетекшісі Патия Шидаковаєа Еѕбек 
Ері атаєы берілді, осылайша «Ќызыл 
жўлдыз» колхозынан тоєыз Еѕбек Ері 
шыќты.
Еѕбек – ер атандырады, соєыстан 

кейінгі жылдары жанќиярлыќ еѕбегімен 
жўлдызы жанєан, наєыз ќызылша 
ґсірудіѕ майталмандары осылар еді. 
Бїгінде осы тоєыздан ќалєан алтынныѕ 

сыныєы Мəрзия апамыз 98 жасќа жетіп 
отыр. Ауылдаєы їлкен кґшеге жəне 60 
орындыќ балабаќшаєа «Мəрзия апа» 
есімі берілген. Тəуелсіздіктіѕ апамызєа 
тартќан сыйы осы, артында тарихтыѕ 
бір параєы болып аты ќалды, келер 
ўрпаќ їшін ол байлыќ.
Мəрзия  апамыз  еѕбекті ,  жанўя 

тірлігімен шебер ўштастыра білген 
ана. Апамыздан 2 ўл, 3 ќыз, 15 немере, 
25 шґбере ўрпаќтары тарап отыр.
Їлкен ўлы Рахматулла бар саналы 

ґмірін ўрпаќ тəрбиелеуге арнаєан 
ўлаєатты ўстаз, бїгінде зейнеткер 
болса, екінші ўлы Ергеш облыстыќ 
аурухананыѕ оташы–дəрігері болып 
ќызмет атќарды. 2006 жылы іс-сапарда 
жїргенде, кґлік апатынан ќаза тапты.
Ќыздардыѕ їлкені Нарбїбі Тараздаєы 

фабрикада, одан кейінгі ќызы Гїлнара 
да еѕбек еткен. Бїгінде бўлар да 
бейнетініѕ зейнетін кґріп отырєан 
жандар. Кіші ќызы Айымбїбі тігін 
фабрикасында еѕбек етеді.
Мəрзия апамыздыѕ жылы алаќанында 

аялап ґсірген немерелері арнайы орта, 
жоєарєы білім алып, əр тїрлі салада 
еѕбек етіп жїр. 
Бїг інде  Мəрзия  Рысбайќызы 

жапыраєы жайќалєан бəйтеректей 
артынан ерген ўрпаќтарына нўрын 
шашып, баќытты єўмыр кешуде.

ЖЎЛДЫЗЫ ЖАНЄАН  ЖАНтасытуға  елеулі  үлес  қосқан 
ардақты анамыз бүгінде 98 жасқа 
толып отыр. Мәрзия Рысбайқызы, толып отыр. Мәрзия Рысбайқызы, 
Сізді сегіз мүшел-98 жасқа толған Сізді сегіз мүшел-98 жасқа толған 
мерейлі  туған  күніңізбен  шын мерейлі  туған  күніңізбен  шын 
жүректен құттықтаймын. Бұл 
белесті бағындыру үлкен бақыт. 
Сіз-есімі елге әйгілі Еңбек Ері, аудан, 
облыс, тіпті республикаға танымал 
тұлға, қазыналы қариясыз. тұлға, қазыналы қариясыз. 
Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты Жүйрік уақыттың ұшқыр қанаты 

Сізді мағыналы ғұмырыңыздың биік Сізді мағыналы ғұмырыңыздың биік 
бір белесі – 98 жасқа алып жетті. Сіз бір белесі – 98 жасқа алып жетті. Сіз 
осы кемелдікке тың жігер, жарқын осы кемелдікке тың жігер, жарқын 
көңілмен келіп отырсыз. “Қарты бар көңілмен келіп отырсыз. “Қарты бар 
ел – қазынасы бар ел” – деген сөз ел – қазынасы бар ел” – деген сөз 
бар халқымызда. Осынау жылдар бар халқымызда. Осынау жылдар 
ішінде өмірдің талай белестерінен ішінде өмірдің талай белестерінен 
табысты  өтіп ,  бүгінде  өркен табысты  өтіп ,  бүгінде  өркен 
жайған алып бәйтеректей үлкен жайған алып бәйтеректей үлкен 
бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа 
сүйері болып отырсыз.сүйері болып отырсыз.
Құрметті Мәрзия апа! Сізді жан Құрметті Мәрзия апа! Сізді жан 

жүрегіммен құттықтап, мерекелі жүрегіммен құттықтап, мерекелі 
мерейтойда Сізге денсаулығыңыз мерейтойда Сізге денсаулығыңыз 
күйлі-қуатты, ғұмырыңыз ұзағынан, күйлі-қуатты, ғұмырыңыз ұзағынан, 
көрер қуанышыңыз молынан болсын көрер қуанышыңыз молынан болсын 
деп тілеймін! Мерейіңіз үстем, қадір-деп тілеймін! Мерейіңіз үстем, қадір-
қасиетіңіз зор болсын дегім келеді.қасиетіңіз зор болсын дегім келеді.

оциалистік  Еѕбек  Ері ,  ќызылша  ґсіруші  Мəрзия 
рагимова апайды 98 жасќа толєан мерейтойымен шын 
ректен ќўттыќтаймыз. 

ЖҮРЕКЖАРДЫ ЛЕБІЗДЕР
   С.СЕЙДУМАНОВ,
Ќазаќстан Республикасы Мəжілісі Парламентініѕ депутаты, социология 

єылымыныѕ докторы, профессор, Ўлттыќ єылым академиясыныѕ 
корреспондент–мїшесі, «SOS Children`s Villages Kazakhstan».

Аса ќўрметті Мəрзия апай! 
Сізді 98 жасќа толєан мерейтойыѕызбен шын жїректен ќўттыќтаймын. 

Осы таѕда адам ґмір жолыныѕ асќар биігі – жїздіѕ шыѕына шыєып отырєан 
Сізді, кґпшілік мемлекетіміздіѕ ќайраткері, єўмырын туєан жеріне арнаєан 
зиялы азаматша ретінде таниды. Ґмір жолында еѕбексїйгіштік, ќоєамдыќ 
белсенділікпен ерекшеленіп, Ќазаќ халќыныѕ игілігіне бґленіп, ќызметтіѕ еѕ 
ќиын салаларын атќарып отырєан абырой-беделіѕізді атап ґтпей кетуге 
болмас. Бўл жылдар сіздіѕ  жемісті еѕбегіѕіздіѕ наєыз кемеліне келген кезеѕдер 
болды. Ќоєам игілігіне баєыттап отырєан ерен еѕбектеріѕіз еліміздіѕ ныєаюына 
ґзіндік їлес ќосты. Осынау игілікті істе ќанатыѕыз талмысын, ќажыр-
ќайратыѕыз ќашанда арта бергей! Ґзіѕізге жəне отбасыѕызєа зор денсаулыќ, 
ырыс пен ынтымаќ, баќыт пен береке тілеймін!

Ґмірдіѕ жазынан, кїзінен,
Əр батќан кеш сайын, таѕ сайын,
Шўєыла нўр шашќан жїзіѕнен,
Болыѕыз Сіз ел сыйлар заншайым.

Бўйырєан маѕдайдыѕ баєына,
Бір Сізде – ќўт пенен дəулет те.
Аќ сəуле тґгетін біздерге,
Жўлдыз боп тудыѕыз əулетке.

Қожахан ЖҚожахан ЖАБАҒА ҒИЖЖАБАҒИЕВ, 
Қ Р бҚ Р б

нтасытуға  елеулі  үлес  қосқан тасытуға  елеулі  үлес  қосқан 
д б і д 98б ід б і д 98

Аса қадірлі Мəрзия апай!

Ґткен кїнніѕ артта ќалып елесі,
Тіршіліктіѕ жылжи берер кемесі.
Басыѕызєа баќ пен ырыс сыйлаєан,
Тоќсан сегіздіѕ ќўтты болсын белесі.
Ќўтты болсын ќуанышты кїніѕіз,
Баќытты боп шаттыќ ґмір сїріѕіз.
Тоќсанныѕ да асќарына жеттіѕіз,
Енді жїзге ќўлаш сермеп шыєыѕыз.
Мереке кїн нўрєа толсын жїзіѕіз,
Ќуаныѕыз, шаттаныѕыз, кїліѕіз,
Бала-шаєа ќызыєына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жїріѕіз!

Аса ќадірменді Мəрзия апай! 
Біз сізді жан жїрегімізбен жарќылдай ќуана отырып 

ќўттыќтап, Сізге денсаулыєыѕыз кїйлі-ќуатты, 
єўмырыѕыз ўзаєынан, кґрер ќуанышыѕыз молынан 
болсын деп тілейміз! Мерейіѕіз їстем, ќадір-ќасиетіѕіз 
зор болсын.
Тойыѕыз тойєа ўлассын!

Облыс əкімдігініѕ 
ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ ўжымы.

Саєынбек ЖЇНІСБЕКОВ,
аудан əкімдігініѕ дене шыныќтыру жəне спорт бґлімініѕ бас маманы.

Бўќаралыќ спортты дамыту жолында аудан бойынша тїрлі жобалар мен жўмыстар атќарылуда. Бїгінгі кїнніѕ ґзінде 
аудан бойынша жыл басынан мектепішілік жарыстардан бастап, аудандыќ спартакиадаларєа дейін 500-ге жуыќ тїрлі 
деѕгейдегі спорттыќ іс-шаралар ґткізілді. Ќарапайым ауылдыќ, аудандыќ спорттыќ іс-шараларєа алєаш немесе кездейсоќ 
ќатысып, əрі-ќарайєы ґмірінде спортты серік етіп, тіпті, спорттыќ жетістіктерге де жетіп жатќан адамдар ќатары ўлєайып 
жатќаны баршамызды ќуантып отыр. 
Тўрєындарды жалпы дене шыныќтыру жəне спортпен жїйелі тїрде айналысуєа тарту їшін адамдарды спортќа деген 

ќызыєушылыєын арттыру жўмыстарын жан-жаќты жандандыру ќажет яєни, батыс елдерініѕ бўл баєыттаєы тəжірибелеріне 
сїйенсек, жалпы халыќќа шыєыны аз, ќолжетімді спорт тїрлерімен (барлыќ тўрєындар айналыса алатындай) айналысуєа 
жаєдай жасау арќылы спортќа тарту. Ќазіргі таѕда ауданымызда пилоттыќ жобада ґткізілген аула, кґше спорты ойындары 
бойынша тїрлі деѕгейдегі жарыстар бўќаралыќ спортты дамытуда їлкен рґль атќаратынын дəлелдеп берді. Оныѕ ішіндегі 
атаулары батыстан келген стрит воркаут, кроссфит - ќарапайым кїнделікті кґз алдымыздаєы турник, брусьяда жасалатын 
жаттыєулар, штанга кґтеру, ауыр темірлерді алып жїгіру, кедергілермен жїгіруден тўратын кешенді спорт тїрлері болып 
табылады.  Жамбыл облысында осы спорт тїрлерінен тїрлі спорттыќ іс-шаралар ґткізу 2015 жылдан бастап ќолєа алына 
бастады жəне осы уаќытта біздіѕ спортшылар ґздерін жоєары дəрежеде кґрсете білді. Əр деѕгейдегі кроссфит жарыстарынан 
жеѕіспен оралып жїрген аудан спортшылары їстіміздегі жылдыѕ 16 ќазанында “Тараз-Арена” спорт сарайында ґткен 
облыстыќ жарыста ойып тўрып командалыќ бас жїлдені жеѕіп алды. Кроссфиттен (немесе стрит воркаут) ауданымызда 
арнайы жаттыєу алаѕдары немесе ќўрал-жабдыќтары болмаса да, жеѕіске жеткен спортшыларымыздыѕ физикалыќ 
дайындыєы, барлыќ жаєдайы жасалынєан ќалалыќ атлеттерден асып тїсуі, ауылдыќ жерлердегі тўрєындардыѕ кїштік 
спорттаєы басымдылыєын таєы бір кґрсетті.

 Стрит воркаут, кроссфит жоєарыда айтќанымыздай ќарапайым жўртќа таѕсыќ спорт тїрі емес, барлыєымыз ќолмен ўстап, 
кґзбен кґрген спорт тїрлерініѕ жиынтыєы. Ќазіргі таѕда ауданымыздаєы спорт мектептерініѕ оќу жаттыєу сабаќтарында 
осы спорт тїрлерініѕ жаттыєуларын кеѕінен ќолдану тапсырылды. Мектеп ќабырєасында да осы спорт тїрлерін мыќтап 
ќолєа алса, əрбір мектепті бітірген ер азамат əскерге саќадай сай болып, Отанымызды ќорєауєа дайын тўратын болады. 
Ол їшін əрбір ауылда, аулаларда ќаржыны кґп талап етпейтін біраќ, халыќ денсаулыєын ныєайтуда їлкен роль атќаратын 
стрит воркаут немесе кроссфитке арналєан алаѕшалар салу жўмыстарын жандандыру ќажет. Сонымен ќатар, ауылдыќ округ 
əкімдері де əрбір ауылда осындай алаѕшалардыѕ салынуына ыќпал жасап жатса, ауыл тўрєындарыныѕ дене шыныќтыру 
жəне спортпен тўраќты айналысатындары саны кїрт ўлєаятындыєына сенімдімін.
Еліміздегі аурухана мен емханалардыѕ кґптігіне емес, спорттыќ нысандарымыздыѕ жəне ондаєы спортпен шўєылданатын 

отандастарымыздыѕ кґптігіне маќтанайыќ, ардаќты аєайын.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Т-380-11-110. Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, Сазтерек ауылдыќ округі,
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ҚАЗАҚСТАН

07.05 Т/х “Свара мен Рагини”.  07.35 Жаѕалыќтар. 08.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 09.30 “Смотреть всем!”. 10.00 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”.  12.00 Новости. 12.45 “Было дело”. 13.45 “Самый 
лучший день”. 14.10 “Не ври мне”. 15.00 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 
16.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Свара мен Рагини”.  19.00 
Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Чёрный 
квадрат”. 22.10 “Моя правда”. 22.40 Т/с “Письма на стекле”. 00.30 
Т/с “Тайны следствия-13”. 02.15 “Сарай ханымдары”. 03.00 
Жаѕалыќтар. 03.25-04.20 “КТК” ќоржынынан”.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.10 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 10.00 
“Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 12.25 
Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”.  13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все мы 
люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”.   15.15 Т/с “Все сокровища 
мира”. 16.20 “Давай поженимся!”. 17.35 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с 

ЕВРАЗИЯ
07.02 “Əсем əуен”. 07.15 “Біздіѕ їй”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.10 
Т/с “Такая работа”. 11.00 Т/х “Зəуре”. 11.50 “Энергия будущего 
- ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 11.55 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
12.30 “Магия кухни”. 13.00 “Унесённые рейсом”. 13.30 “Женский 
детектив”.  14.00 Т/с “Центральная больница”. 15.00 “Народный 06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00  Т/х 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.10 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 10.00 
“Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 12.25 
Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”.  13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все мы 
люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.15 Х/ф “Все сокровища 
мира”.  16.20 “Давай поженимся!”. 17.35 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 Т/х “Свара мен Рагини”. 07.35  Жаѕалыќтар. 
08.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 09.30 “Смотреть все!”.10.00 Т/с “Тайны 
следствия-13”. 12.00 Новости. 12.45 “Чёрный квадрат”. 13.20 “Не 
ври мне”. 14.40 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.40 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 17.30 Т/х “Свара мен Рагини”.  19.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 
20.30, 02.55 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Наша правда”. 
22.45 Т/с “Письма на стекле”. 00.40 Т/с  “Тайны следствия-13”. 
02.10 “Сарай ханымдары”.  03.20-04.30 “КТК” ќоржынынан”.

06.00, 03.45 Əнўран. 06.05 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 “KAZNEWS”. 
10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 10.40, 21.30 Т/х 
“Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай...”. 12.25, 00.45 Т/х “...Їй 
болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.25 Т/х “Келін”. 
15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 19.05 Т/х “Сурайя”. 17.30, 
20.00, 00.00 “KAZNEWS”. 17.55 “Ўлттыќ шоу”. 18.40 “Жарќын 
бейне”. 20.45 “Айтуєа оѕай”. 23.15 Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 23.50 “МУЗАРТ LIVE” кїнделік. 01.20 “Жарќын 
бейне”. 01.50 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 02.20 “Ќазаќстан 
эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”.

07.00 “Əсем əуен”. 07.15 “Біздіѕ їй”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.10 
Т/с “Такая работа”. 11.00 Т/х “Зəуре”. 11.50 “Энергия будущего 
- ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 12.00 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
12.30 “Магия кухни”. 13.00 “Унесённые рейсом”. 13.30 “Женский 
детектив”.  14.00 Т/с “Центральная больница”. 15.00 “Важно 
знать”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 “Ќызыќ times”. 16.35 Д/ф 
“Таєдыр тартысы”. 17.10 “Энергия будущего - ЕХРО-болашаќ 

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

05.58 ЌР əнўраны. 06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 
08.00  Т/х “Киелі неке”. 10.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 11.00 
М/ф “Бэтмен”. 11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.30 Т/с 
“Вечный отпуск”. 14.05 Т/с “Айти молодец!”. 15.05 Т/х “Мен саєан 

31 канал
ЕВРАЗИЯ

07.00 М/ф “Еріншектер елі”. 07.20, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 07.50, 
20.30, 23.50 Новости “20:30”. 08.20 М/ф “Когда зажигаются ёлки”.   
09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 10.00, 22.00 Т/х “Махаббат дерті”. 
11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10, 19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 
13.10 Т/х “Жібек”. 14.10 Т/с “Охотники за головами”.  15.20 М/ф 
“Ивашка из Дворца пионеров”. 15.30 М/ф “Волк и телёнок”. 15.40, 
01.05 Т/х “Ханзада Ван Со”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
23.00 Т/с “Ласточкино гнездо”.  00.50 “Теѕгемания”.  

АСТАНА

07.00 М/ф “Еріншектер елі”.   07.20, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 08.20 М/ф “Ох и Ах”. 08.40 
М/ф “В стране невыученных уроков”. 09.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 10.00, 22.00 Т/х “Махаббат дерті”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім 
жїрек”. 12.10, 19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 13.10 Т/х “Жібек”. 14.10 Т/с 
“Охотники за головами”. 15.20 “Инвестиция жəне даму”. 15.40, 
01.05 Т/х “Ханзада Ван Со”.  17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
23.00 Т/с “Ласточкино гнездо”.  00.50 “Теѕгемания”. 

АСТАНА

ХАБАР

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.55 Новости. 
10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Алтын бесік”. 10.50 “Грани”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 
“Телеблокнот”. 11.35 Музыка. 11.45 Телихикая. 12.35 Деректі фильм. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 
“Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-17.50- 
техникалыќ їзіліс. 17.55 “Самопознание”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 
Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая. 
19.50 Музыка. 20.00  “Первая студия”. 20.25 “Телеблокнот”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 21.00 Новости. 21.25 
Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”.  21.35 Телехикая. 22.15 
“Телеблокнот”. 22.20 Кґркем фильм.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.25 
Новости.  00.55 “Телеблокнот”. 01.00 Музыка.  01.08 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 
09.30 Жаѕалыќтар. 09.55 Новости. 10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 “Первая студия”. 11.00 
“Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 “Телеблокнот”. 11.35 Музыка.  
11.45 Телехикая. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”.  14.05-17.50- 
техникалыќ їзіліс.  17.55 “Жаса, меніѕ елім!”. 18.10 “Иман 
нўры”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 
18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая. 19.50 Музыка. 20.00  “Ел 
мерейі”. 20.10 “Ќоєам жəне заѕ”. 20.25 “Телеблокнот”. 20.30 
Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 21.00 Новости. 21.25 
Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”.  21.35 Телехикая. 22.15 
“Телеблокнот”. 22.20 Кґркем фильм.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.25 
Новости.  00.55 “Телеблокнот”. 01.00 Музыка. 01.08 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.      

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

        Дүйсенбі  21 қараша  
ҚАЗАҚСТАН

06.00, 03.45 Əнўран. 06.05 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 “KA-
ZNEWS”. 10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 
10.45 “Апта.kz”. 11.50 “Дауа”. 12.25, 01.00 Т/х “...Їй болу 
ќиын”.   13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.25 Т/х “Келін”. 
15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 19.05 Т/х “Сурайя”. 
17.30, 20.00, 23.50 “KAZNEWS”. 17.55  Тəуелсіздікке 25 
жыл. “Тəуелсіздік-тірегім”.  18.10, 03.30 “Кґѕіл толќыны”. 
18.30 “Меніѕ Ќазаќстаным!”. 20.45 “Айтуєа оѕай”...”. 21.30 
Т/х “Айман&Шолпан”. 23.15 “Тїнгі студияда Нўрлан 
Ќоянбаев”. 00.35 “SPORT.кz”. 01.35 “Тəуелсіздік-тірегім”. 
01.50 “Дауа”. 02.25 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев. 
02.55 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”. 07.00 Жаѕалыќтар. 
07.10 “Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе 
утро”. 10.00  “Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел 
сыры”. 12.25 Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”.  13.15 Т/х “Єажайып  
жан”. 14.05 “Əн дария”. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 
15.15 Т/с “Все сокровища мира”. 16.20 “Давай поженимся!”. 

17.35 Ток-шоу “Родина”. 18.50 Т/с “Ради любви я всё смогу”. 20.00 
“Главные новости”. 20.55 Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”. 22.00 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с  
“Мажор”.  02.00 “П@ytina”. 02.20 “Басты патруль”. 02.30 “Басты 
жаѕалыќтар”. 03.05 “Операция “Кукловод”.  

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 “Əзіл студио”.  09.00 
“Кґѕіл толќыны”. 10.00  “Готовим с Адель”. 10.30 М/с “Бэтмен”. 
11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.30 Т/с “Как я стал 
русским”. 14.05 Т/с “Айти молодец! ”.  15.05 Т/х “Баќытты болєым 
келеді”. 16.05 Т/х “Киелі неке”.  18.00 Т/х “Махаббат пен жаза”.  
20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/с “Как я стал русским”. 22.40 Тх 
“Ертургрул-2”. 23.40 “Ўят емес”. 00.30 Х/ф “Возвращение Ляли”. 
02.50 “Ќазаќша концерт”. 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 К/ф “Перришон мырзаныѕ саяхаты”. 
08.20 Т/х  “Шырєалаѕ”. 09.45 “Смотреть всем!”. 10.15 “Звёздная 
жизнь”. 11.15 “Портрет недели”. 12.25 “Другая правда”. 13.25 
“Самый лучший день”. 13.50 “Не ври мне”. 14.50 “Кґріпкел”.  
16.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Свара мен Рагини”. 19.00 
Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Главная 
редакция”. 22.35 Т/с “Письма на стекле”. 00.30 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. 02.15 “Сарай ханымдары”. 03.00 Жаѕалыќтар. 03.25-
04.20 “КТК” ќоржынынан”. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “KAZNET”. 07.30 “Суперпапа”. 08.10 “Біздіѕ уаќыт”. 
09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 10.00 Т/х “Махаббат дерті”. 11.10 
Т/х “Жетім жїрек”. 13.10 Т/х “Ќыз аќысы”. 14.10 Т/х “Жібек”. 
15.10 “Избранное за неделю”. 16.00 “Рио чемпиондары”. 16.20 
М/ф “Винни-Пух”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 18.00 
Т/х “Жетім жїрек”. 19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 20.00 Жаѕалыќтар. 
20.30, 23.50 Новости “20:30”. 22.00 Т/х “Махаббат дерті”. 23.00 
Т/с “Ласточкино гнездо”.  00.20 Жаѕалыќтар. 00.50 “Теѕгемания”. 
01.05  “Əн мен əзіл” концерттік.

АСТАНА

07.00 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 07.30 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 08.00 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 “Апта 
жаѕалыќтары”.  10.30 “Телеблокнот”. 10.33 “Телемаркет”. 10.35 “Тіл 
саќшысы”. 11.10 “Балаларєа  базарлыќ”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 
Музыка. 11.45 Телехикая. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 
13.15 Новости. 13.30 “Айша бибі”.  13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-17.50- техникалыќ 
їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”.  18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая. 19.50 
Музыка. 20.00 “Мўєалім мəртебісі”. 20.20 “Сґз маржан”. 20.25 
“Телеблокнот”. 20.30 Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 
21.00 Новости. 21.25 Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”. 
21.35 Телехикая. 22.25 “Телеблокнот”. 22.30 Кґркем фильм. 00.00  
Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  00.55 “Телеблокнот”.  01.00 Музыка. 
01.08 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы.

       Сейсенбі   22  қараша 
 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Жить здорово”.  07.00 Жаѕалыќтар. 07.10 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 10.00 
“Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 12.25 
Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все мы 

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00  Т/х “Киелі 
неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 11.00 М/с “Бэтмен”. 

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.45 Əнўран. 06.05, 02.40 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”.  07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 
“KAZNEWS”. 10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 
10.40, 21.30 Т/х “Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай...”. 12.25, 
00.35 Т/х “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 
22.25 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”.  Ток-шоуы. 16.40, 19.05 
Т/х “Сурайя”. 17.30, 20.00, 23.50 “KAZNEWS”. 17.55 “Бейнет 
тїбі-зейнет”. 18.05 “Ґткен мен жеткен”. 18.25 “Кґѕіл толќыны”. 
18.40 Тəуелсіздікке 25 жыл.  “Табыс сыры”. 20.45 “Айтуєа оѕай...”. 
23.15 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 01.10 Тəуелсіздікке 25 
жыл. “Табыс сыры”. 01.30 “Ќылмыс пен жаза”. 01.50 “Ґткен мен 
жеткен”. Арнайы жоба. 02.10 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

07.05 Т/х “Свара мен Рагини”. 07.35 Жаѕалыќтар. 08.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 09.30 “Смотреть всем!”. 10.00 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. 12.00 Новости. 12.45 “Главная редакция”. 13.40 
“Самый лучший день”. 14.05 “Не ври мне”. 15.00 “Кґріпкел”. 
16.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.20 Т/х “Свара мен Рагини”. 19.00 
Т/х “Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Было 
дело”. 22.40 Т/с “Письма на стекле”. 00.30 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие”. 02.20 “Сарай ханымдары”. 03.05 Жаѕалыќтар. 03.30-
04.30 “КТК” ќоржынынан”.

ХАБАР
07.00 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 07.30 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 08.00 
“Жаѕа кїн”. 10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Т/х “Зəуре”. 11.55  “Энергия 
будущего - ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 12.00 Д/ф “Əр їйдіѕ 
сыры басќа”. 12.30 “Магия кухни”. 13.00 “Унесённые рейсом”. 
13.30 Док. драма “Женский детектив”. 14.00 Т/с “Центральная 

07.00 М/ф “Еріншектер елі”. 07.20, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 07.50, 
20.30, 23.50 Новости “20:30”. 08.20 М/ф “В некотором царстве”.  
09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 10.00, 22.00 Т/х “Махаббат дерті”. 
11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.10, 19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 
13.10 Т/х “Жібек”.14.10 Т/с “Охотники за головами”. 15.20 М/ф 
“Ну, погоди!”. 15.40, 01.05 Т/х “Ханзада Ван Со”. 17.00, 21.00 
Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 23.00 Т/с “Ласточкино гнездо”. 00.50 
“Теѕгемания”. 

АСТАНА

31 канал

КТК
07.25 Əнўран. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 
09.55 Новости. 10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 “Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 Музыка. 11.45 Телехикая. 12.35 Деректі 
фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Новости. 13.30 “Арнайы репортаж”. 
13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.00-
17.55- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Алтын бесік”. 18.10 “Грани”. 
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 Телехикая. 19.50 Музыка. 20.00  “Сыр-перне”. 
20.25 “Телеблокнот”. 20.30 Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 
21.00 Новости. 21.25 Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”.  21.35 
Телехикая. 22.15 “Телеблокнот”. 22.20  Кґркем фильм.    00.00 
Жаѕалыќтар. 00.25 Новости.  00.55 “Телеблокнот”. 01.00 Музыка. 
01.08 Аѕдатпа, əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

       Сәрсенбі  23  қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.00, 03.45 Əнўран. 06.05, 02.10 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт”. 07.00 “Таѕшолпан”. 09.30 
“KAZNEWS”. 10.00 М/с “Сисси”. 10.25 М/с “Роботкґлік Поли”. 
10.40, 21.30 Т/х “Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай...”. 12.25, 
00.35 Т/х “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 
22.25 Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 19.05 
Т/х “Сурайя”. 17.30, 20.00, 23.50 “KAZNEWS”.17.55 “Тїбі бір 
тїркілер”. 18.40 “Агробизнес”. 20.45 “Айтуєа оѕай”. 23.15 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”.  01.10 “Агробизнес”. 01.35 “Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

Сенбі   26  қараша

Жексенбі  27 қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.00 ЌР əнўраны. 06.05 “Ќыз ќылыєы”. 06.40 “Біздіѕ концерт”. 
07.40 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 09.00 Х/ф “Любовь приходит не 
одна”. 10.50 Х/ф “Убийство на троих”. 15.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 
18.10 Д/ф “Вакцина”. 18.40 “Сен єана”. Айгїл Иманбаеваныѕ 
əн кеші. 21.00 “Портрет недели”. 22.05 “Моя правда”. 22.40 Х/ф 
“Мужские каникулы”. 02.15 Х/ф “Илья Муромец”. 03.50 “КТК” 
ќоржынынан” ойын сауыќты баєдарлама.

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Операция “Кукловод”. 07.00 “Той заказ”. 
07.35 Т/х “Вероника Марс”. 08.25 “П@ytina”. 08.50 “Воскресные 
беседы”. 09.05 “Здоровье”. 10.15 “Голос Казахстана”.  12.00 “Басты 
баєдарлама”. 12.35 Т/х “Вероника Марс”. 13.35 “Кешкі кездесу”. 
15.00 “Открытие Китая”. 15.45 Х/ф “Дневник свекрови”. 20.00 
“Аналитика”. 21.00 “П@ytina”+. 22.00 “Той базар”. 23.00  Т/х 

ЕВРАЗИЯ КТК

06.00, 03.10 Əнўран. 06.05 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 07.40 “Əзіл əлемі”. 09.05 “Аќсауыт”. 09.30 
“Бїгін жексенбі” таѕєы аќпаратты-танымдыќ баєдарлама. 11.15 
“Дара жол”. 12.50  “Сəлем, Ќазаќстан!”. 14.25 “Кґѕілашар”. 16.00 
Т/х “Їзілмеген їміт”. 17.50 “Универсиада ќарсаѕында-2017”. 
18.00 “Жайдарман”. Астана ќаласы əкімініѕ Кубогы. Арнайы 
жоба. 20.00 “Апта. кz”. 21.00, 02.20 “Їздік əндер”. 22.00 “МУЗАРТ 
LIVE”. Мега-жоба. 23.45 “Дара жол”. 01.10 К/ф “Долана”.

08.00 “Суперпапа”. 08.40, 13.35 М/ф “Ну, погоди!”. 09.00 Т/с 
“Украденная жизнь”. 10.00 “Теѕгемания”. 10.15 “Їздік əндер” 
концерттік. 11.00, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 13.00 “Ел аузында”. 
14.20 Т/с “Танкисты своих не бросают”.  16.45 “Теѕгемания”. 17.00, 
21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Избранное за неделю”. 20.45 
“Новый курс”. 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 22.00 “Ел аузында”. 
22.30 К/ф “Ќос таєдыр”. 01.00 “Əн мен əзіл” концерттік.

АСТАНА

Жұма  25 қараша
ҚАЗАҚСТАН

06.00, 03.45 Əнўран. 06.05, 02.30 “Ќазаќстан эстрада 
жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерті”. 07.00 “Таѕшолпан”.  
09.30 “KAZNEWS”. 10.00 “МУЗАРТ LIVE”. 10.15 М/с “Сисси”. 
10.40 Т/х “Айман&Шолпан”. 11.35 “Айтуєа оѕай”. 12.25, 00.50 
Т/х “...Їй болу ќиын”. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 22.55 
Т/х “Келін”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.40, 19.05 Т/х 
“Сурайя”. 17.30, 20.00, 00.05 “KAZNEWS”. 17.55 “Їздік əндер”. 
18.40 “Жан жылуы”. 20.30 “Парламент”. 20.45 “Ќоєамдыќ кеѕес”. 
21.30 “Сəлем, Ќазаќстан!”. 23.45 “Ќылмыс пен жаза”. 00.35 
“Парламент”. 01.25 “Жан жылуы”. 01.45 “Ќоєамдыќ кеѕес”.

06.00 “Əйел сыры”. 06.45 “Жўма уаєызы”. 07.00 Жаѕалыќтар. 07.10 
“Сапа баќылауда”. 07.55 Жаѕалыќтар. 08.00 “Доброе утро”. 10.00 
“Судебные истории”. 11.00 “Той заказ”. 11.30 “Əйел сыры”. 12.25 
Т/х “Ќос жїректіѕ лїпілі”. 13.15 Т/х “Єажайып жан”. 14.05 “Все мы 
люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.10 “Правда”. 15.15  Х/ф 
“От праздника к празднику”.  17.25 “Жди меня”. Казахстан. 18.40 

06.00 “Музыкальный час”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Киелі 
неке”. 10.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 11.00 М/ф “Монстры на 

07.00 ЌР əнўраны. 07.05 Т/х “Свара мен Рагини”. 07.35 
Жаѕалыќтар. 08.00 Т/х “Шырєалаѕ”. 09.30 “Смотреть всем!”. 
10.00 Т/с “Тайны следствия-13”. 12.00 Новости. 12.45 “Наша 
правда”. 13.50 “Не ври мне”. 14.50 “Əйел ќырыќ шыраќты”. 15.50 
Т/х “Махаббат мўѕы”. 17.40 Т/х “Свара мен Рагини”.  19.00 Т/х 
“Шырєалаѕ”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Новости. 21.40 “Наша 
правда”. 22.45 Т/с “Убийство на троих”. 02.50 “Сарай ханымдары”. 
03.35 Жаѕалыќтар. 04.00-04.50 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама.

ЕВРАЗИЯ ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 М/ф “Еріншектер елі”.  07.20, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 
07.50, 20.30, 23.50 Новости “20:30”. 08.20 “Инвестиция жəне 
даму”. 08.30 М/ф “Ну, погоди!”.  09.00 Т/с “Украденная жизнь”. 
10.00, 22.00 Т/х “Махаббат дерті”. 11.10, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 
12.10, 19.00 Т/х “Ќыз аќысы”. 13.10 Т/х “Жібек”. 14.10 Т/с 
“Охотники за головами”. 15.20 “Репортёр представляет”.  15.40, 
00.50 Т/х “Ханзада Ван Со”. 17.00, 21.00 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
23.00 Т/с “Ласточкино гнездо”.  

АСТАНА

07.00 “Əсем əуен”. 07.10 “Біздіѕ їй”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.10 
Т/с “Такая работа”. 11.00 Т/х “Зəуре”. 11.45 “Энергия будущего 
- ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 11.55 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
12.30 Кулинарная программа “Магия кухни”. 13.00 “Унесённые 
рейсом”. 13.30 “Женский детектив”. 14.00 Т/с “Центральная 
больница”. 15.00 “Важно знать”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 

 ҚАЗАҚСТАН

06.00 Жаѕалыќтар. 06.05 “Операция “Кукловод”. 07.50 Т/х 
“Вероника Марс”. 08.35 “П@ytina”. 09.00 “Смак”. 09.40 Х/ф 
“Таблетка от слёз”. 11.40 “Фабрика грёз”. 12.00 “112. Неделя”. 12.30 
Т/х “Вероника Марс”. 13.25 “Той базар”. 14.25 “П@ytina”. 15.30 

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 “Ќґѕіл толќыны”. 
09.00 “1001 анекдот”.  10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 М/ф “Монстры 

ЕВРАЗИЯ

06.00, 03.50 Əнўран. 06.05 “Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ 
ќатысуымен концерт”. 08.15 М/с “Дара мен достары”. 09.00 
“Сенбілік таѕ”. 10.10 “МУЗАРТ LIVE”. Мега-жоба. 11.55 “Ас 
болсын!”. 12.35 “Балапан жўлдыз”. Жас таланттарєа арналєан 
ґнер додасы. 13.40 “Ой-толєау”. 14.30 Концерт “Шаттыќ елі”. 
16.10 Т/х “Їзілмеген їміт”. 18.45 “МУЗАРТ LIVE”. Кїнделік. 
19.00 Т/х “Ґмірдіѕ ґзі новелла”. 20.00, 02.30  “KAZNEWS”. 
20.35 “Кґѕілашар”. 22.10 Кўс жолы”. Ќўдайберген Бекіштіѕ 
шыєармашылыќ кеші. 00.40 К/ф “Адал достыќ”. 03.05 Т/х 
“Ґмірдіѕ ґзі новелла”.

07.05  К/ф “Тал тїсте кґлеѕке тїспейді”. 08.30 Т/х  “Таєдырмен 
тартыс”.   09.00 “Басты рґлде”. 09.30  “INSTAЛАЙЫЌ”. 09.50 
“Кривое зеркало”.  12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 14.00 
“Барышня-крестьянка”. 15.00 “Кґріпкел”. 16.00 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 17.00 “INSTAЛАЙЫЌ”. 17.30 “Басты рґлде”. 18.00 Д/ф 
“Баќытќа бір ќадам”. 18.30 Т/х “Шырєалаѕ”. 21.00 “Я стесняюсь 
своего тела”. 22.30 “Другая правда”. 23.30 “Я стесняюсь своего 
тела”. 01.20 “Кґріпкел”. 02.05  К/ф “Ґмірден алынєан сабаќ”.ХАБАР

07.00 “Ќалжын ќоржыны”. 07.50 “Ґзін-ґзі тану”. 08.00 
“Продвопрос”. 08.20 “Ќызыќ times”. 09.20 “Əѕгіменіѕ ашыєы”. 
10.00 “Биле, Ќазаќстан!”. Дневник. 10.15 Аспаздыќ баєдарлама. 
“Сиќырлы ас їй”. 10.45 М/ф “Щенячий патруль”. 11.15 Кино 
“Школа Авалон”. 12.50 “Сїйген жарым”. 14.30  Танцевальное 

08.00 Жаѕалыќтар. 08.30 Новости “20:30”. 09.00 Т/с “Украденная 
жизнь”. 10.00 “Теѕгемания”. 10.15 “Їздік əндер” концерттік.  
11.00, 18.00 Т/х “Жетім жїрек”. 12.00 К/ф “Мўѕ”. 14.00 М/ф 
“Ну, погоди!”. 14.20 Т/с “Танкисты своих не бросают”. 16.45  
“Теѕгемания”. 17.00, 21.10 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 20.00 “Біздіѕ 
уаќыт”. 20.45 “Біздіѕ ауыл”. 22.10 “Ел аузында”. 22.40 “Ой мен 
ойын” шоуы. 23.30 К/ф “Ќызмет аясынан тыс жерде”. 01.30 “KA-
ZNET”.

АСТАНА

31 канал

КТК

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.25 Əнўран. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 
09.55 Новости. 10.20 “Кїй кїмбірі”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 
“Телемаркет”.10.35 “Жаса, меніѕ елім!”. 10.50 “Иман нўры”. 11.00 
“Балаларєа  базарлыќ”.  11.30 “Телеблокнот”. 11.35 Музыка.11.45 
Телехикая. 12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 
Новости. 13.30 “Балаларєа базарлыќ”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 
“Телеблокнот”. 14.00 “Сґз маржан”. 14.05-17.50- техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 Телехикая.  19.50 Музыка. 
20.00  “Ўлт саулыєы”. 20.20 “Сґз маржан”. 20.25 “Телеблокнот”. 
20.30 Жаѕалыќтар. 20.55 Роликтер, анонстар. 21.00 Новости. 21.25 
Роликтер, анонстар. 21.30 “Телемаркет”.  21.35 “Сіз не дейсіз?”. 
22.15 “Телеблокнот”.  22.20 Кґркем фильм. 00.00 Жаѕалыќтар. 
00.25 Новости.  00.55 “Телеблокнот”. 01.00 Музыка. 01.08 Аѕдатпа, 
əнўран. 01.10 Арнаныѕ жабылуы. 

09.00 Əнўран. 09.05 Жаѕалыќтар. 09.30 Новости. 09.55 “Мўєалім 
мəртебесі”.  10.15 “Балаларєа базарлыќ”. 10.25 “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”.10.35 Музыка. 10.50 “Ўлт саулыєы”. 11.10 
“Самопознание”. 11.35 “Сґз маржан”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 
“Бірінші студия”. 12.10 “Отбасылыќ фильм”. 13.10 “Сіз не дейсіз?”. 
13.50 “Телемаркет”.   14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”. 16.10 “Балаларєа базарлыќ”. 17.00 Телехикая.  17.55 
“Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата  əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 
“Ел ќорєаны”. 18.45 “Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”.  19.00 
“Апта жаѕалыќтары”. 20.00 Телехикая. 20.40 Деректі фильм. 21.20 
“Жамбылспорт”.  21.30 “Телемаркет”.  21.35 “Телеблокнот”. 21.40 
Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама. 
00.55 Аѕдатпа, əнўран. 01.00 Арнаныѕ жабылуы.   

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

люди”. Ток-шоу. 15.00 “Басты патруль”. 15.15 Т/с “Все сокровища 
мира”. 16.20 “Давай поженимся!”. 17.35 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с 
“Ради любви я всё смогу”. 20.00 “Главные новости”. 20.55 Т/х “Ќос 
жїректіѕ лїпілі”.  22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып 
жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с “Мажор”.  02.00 “П@ytina”. 02.20 
”Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 “Операция 
“Кукловод”.

больница”. 15.00 “Важно знать”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 
“Ќызыќ times”. 16.35 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.10 “Энергия 
будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 17.15 “Біздіѕ їй”. 18.00 
“Білу маѕызды”. 18.15 Т/х “Зəуре”. 19.00  Жаѕалыќтар. 19.40 
“Сапарластар хикаясы”. 20.10 “Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ 
энергиясы”. 20.20 “Давайте говорить”. Ток-шоу. 21.00 “Итоги дня”.  
21.40 Т/с “Такая работа”. 22.30 Т/с “Осколки”. 23.30 Т/х “Таєдыр 
тартысы”. 00.00 Жаѕалыќтар. 00.40 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
01.10 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 01.40 Жаѕалыќтар.

11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 14.05 Т/с “Айти молодец!”. 
15.05 Т/с “Баќытты болєым келеді”. 16.05 Т/х “Киелі неке”. 18.00 
Т/х “Махаббат пен жаза”.  20.00 “Информбюро”.  21.00 Т/с “Как я 
стал русским”. 22.40 Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Ўят емес”. 00.30 Т/с 
“Возвращение Ляли”. 02.50 “Ќазаќша концерт”.   

“Поле чудес”. 20.00 “Главные новости”. 20.55 Т/х “Ќос жїректіѕ 
лїпілі”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып жан”. 23.35 
“П@ytina”. 00.00 Комедия “Три балбеса”. 02.00  “П@ytina”.02.20 
“Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 “Операция 
“Кукловод”. 03.50 “Əйел сыры”. 04.35 “Той заказ”.

Т/с “Сломанные судьбы”. 20.00 “Первая программа”. 20.30 “Голос 
Казахстана”. 22.15 “Басты баєдарлама”. 22.45 “Кешкі кездесу”. 
00.00 “Ледниковый период”. 02.30  “112. Неделя”. 02.50 “Кешкі 
кездесу”. 03.50 “Идеальный ремонт”. 04.35 “П@ytina”.

шоу   “Биле, Ќазаќстан!”. 16.30 “Экспедиция 25”. 17.00 Цикл 
телевизионных документальных фильмов “Эпоха времён”. 17.30 
“Сəт” тобыныѕ “Ґмірге єашыќпын” атты концерті. 18.30 “Ду-
думан”. 19.45 “Бенефис-шоу”.  21.00 Аќпарат арнасы - “7 кїн”. 
22.00 Фильм “Переправа-2”. 00.10 Международный турнир по 
смешанным боевым единоборствам ММА. Битва Номадов-9. 
Трансляция из Южной Кореи.

на острове”. 12.10 “Фартовые деньги”. 12.40  Т/х “Улжан”. 15.40 
“Ералаш”. 17.10 М/ф “Шрек”. 19.00 М/ф “Черепашки ниндзя”. 
21.00 “Айта берсін”. 22.00 Фильм-концерт “Алишер Каримов”. 
00.15 Х/ф “Паранойя”. 02.00 “Ќазаќша концерт”. 

єашыќпын”.  16.05  Т/х “Киелі неке”. 18.00 Т/х “Махаббат пен 
жаза”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/с “Вечный отпуск”.  22.40 Т/х 
“Ертугрул-2”. 23.40 “Ўят емес”. 00.30  Т/с “Возвращение Ляли”. 
02.50 “Ќазаќша концерт”. 

энергиясы”. 17.15 “Біздіѕ їй”. 18.00 “Білу маѕызды”.  18.15 Т/х 
“Зəуре”. 19.00  Жаѕалыќтар. 19.40 “Сапарластар хикаясы”. 20.10 
“Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 20.20 “Давайте 
говорить”. Ток-шоу. 21.00 “Итоги дня”.  21.40 Т/с “Такая работа”. 
22.30 Т/с “Осколки”. 23.30 Футзал. Кубок УЕФА. Элитный раунд. 
“Кайрат”-”Реал”. Трансляция из Алматы. 01.30 “Таєдыр тартысы”. 
02.00  Жаѕалыќтар. 02.40 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”.  

“Ради любви я всё смогу”. 20.00 “Главные новости”. 20.55 Т/х “Ќос 
жїректіѕ лїпілі”.  22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып 
жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с “Мажор”. 02.00 “П@ytina”. 02.20 
”Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 Операция 
“Кукловод”.

“Киелі неке”. 10.00 Т/х “Баќытты болєым келеді”. 11.00 М/с 
“Бэтмен”. 11.30 М/с “Фиксики”. 12.30 “Ералаш”. 13.30 Т/с “Как я 
стал русским”. 14.05 Т/с “Айти молодец!”.  15.05 Т/х “Мен саєан 
єашыќпын”. 16.05 Т/х “Киелі неке”. 18.00 Т/х “Махаббат пен 
жаза”. 20.00 “Информбюро”.  21.00 Т/с “Вечный отпуск”.  22.40 
Т/х “Ертугрул-2”. 23.40 “Ўят емес”. 00.30  Т/с “Возвращение 
Ляли”. 02.50 “Ќазаќша концерт”. 

контроль”. 15.15 “Кґѕіл толќыны”. 15.45 “Ќызыќ times”. 16.35 
Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.10 “Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ 
энергиясы”. 17.15 “Біздіѕ їй”. 18.00 “Біздіѕ назарда”. 18.15 Т/х 
“Зəуре”. 19.00 Жаѕалыќтар. 19.40 “Сапарластар хикаясы”. 20.10 
“Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 20.20 “Давайте 
говорить”. Ток-шоу. 21.00 “Итоги дня”.  21.40 Т/с “Такая работа”. 
22.30 Т/с “Осколки”. 23.30 “Таєдыр тартысы”. 00.00 Жаѕалыќтар. 
00.40 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”.01.10 Д/ф “Ґмір сабаќтары”. 
01.40 Жаѕалыќтар. 02.20 Д/ф “Сотќа жеткізбей”.

“Ради любви я всё смогу”. 20.00 “Главные новости”. 20.55 Т/х “Ќос 
жїректіѕ лїпілі”.  22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х “Єажайып 
жан”. 23.35 “П@ytina”. 00.00 Т/с “Мажор”.  02.00 “П@ytina”. 02.20 
”Басты патруль”. 02.30 “Басты жаѕалыќтар”. 03.05 “Операция 
“Кукловод”.

“Ќызыќ times”.16.35 Д/ф “Таєдыр тартысы”. 17.20 “Энергия 
будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 17.20 “Ґмір жолы”. 18.00 
“Білу маѕызды”. 18.15 “Компромат”. 19.00 Жаѕалыќтар. 19.40 
“Сапарластар хикаясы”. 20.15 “Энергия будущего-ЭХРО-болашаќ 
энергиясы”. 20.25 “Арнайы хабар”.  21.00 “Итоги дня”.  21.40 
“Бюро расследований”. 22.10  Футзал. Кубок УЕФА. Элитный 
раунд. “Кайрат” -”Феникс”.  Трансляция из Алматы. 00.10 “Таєдыр 
тартысы”. 00.40 Т/с “Дворец Абдин”. 02.00 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры 
басќа”. 02.30 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 

острове”. 12.40 “Ералаш”. 14.00 “Это Казахстан, детка”. 15.00 
Т/с “Мен саєан єашыќпын”. 16.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 16.30 “Айта берсін”. 17.30 “Сейфуллин жолбарыс” 
концерт.  20.00 “Информбюро”.  21.00 Х/ф “Черепашки ниндзя”. 
23.15 “Ўят емес”. 00.05 Т/с “Возвращение Ляли”. 02.30 “Ќазаќша 
концерт”.  

“Єажайып жан”. 00.00 “Точь-в-точь”. 02.45 “П@ytina”+. 03.30 “Той 
базар”. 04.15 “Модный приговор”.

“Жаѕа кїн”. 10.10 М/ф “Щенячий патруль”. 10.40 Реалити-шоу 
“Экспедиция 25”. 11.10  Т/х “Зəуре”. 11.55 “Энергия будущего 
- ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 12.00 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 
12.30 “Магия кухни”. 13.00 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.00 
Т/с “Центральная больница”. 15.00 “Народный контроль”. 15.15 
“Кґѕіл толќыны”. 15.45 “Ќызыќ times”. 16.40 Д/ф “Таєдыр 
тартысы”. 17.15 “Энергия будущего - ЕХРО-болашаќ энергиясы”. 
17.25 “Егіз жїрек”.  18.00 “Біздіѕ назарда”. 18.15 Т/х “Зəуре”. 
19.00 Жаѕалыќтар.  19.40 “Сапарластар хикаясы”. 20.15 “Энергия 
будущего-ЭХРО-болашаќ энергиясы”. 20.25 “Бетпе-бет”. 21.00 
“Итоги дня”.  21.30 “Спецвыпуск. VII Cъезд судей с участием Главы 
государства”. 22.30 Т/с “Осколки”. 23.30 “Таєдыр тартысы”. 00.00 
Жаѕалыќтар. 00.40 Д/ф “Əр їйдіѕ сыры басќа”. 01.10 Д/ф “Ґмір 
сабаќтары”.01.40 Д/ф “Сотќа жеткізбей”. 02.10 Жаѕалыќтар

24.10. 2016 жылы Байзаќ АІІБ-не Байзаќ ауданы, Сарыкемер ауылы, Мамбет батыр 
кґшесі №2 «Б» їй тўрєыны, 1958 ж.т., Алимкулова Мауекуль арызданєан. Арызында 
01.10.2016 жылы саєат 11.30 шамаларында 08.02.1978 ж.т., Корпетаев Калибек 
Елемесович їйінен белгісіз жаќќа шыєып, ќайтып оралмаєанын кґрсеткен.
Осы дерек бойынша Байзаќ АІІБ-ніѕ ќызметкерлерімен жедел іздестіру жўмыстары 

жїргізілуде. 
Белгілері: бойы 165-170 см, арыќша денелі, шашы ќара, їстінде ќара тїсті 

жемпір, бўтында ќара тїсті спорттыќ трико, аяєында ќара тїсті тəпішке болєан жəне 
2-топтаєы мїгедек, Жамбыл облыстыќ психикалыќ диспансерінде есепте тўрады.
Егер Корпетаев Калимбек жайында мəліметтер болса, Байзаќ АІІБ-ніѕ 8(726 

37) 2-24-02, факс: 8(726 37) 4-04-12 телефондарына хабарласуларыѕызды сўранамыз. Сїйіншіміз бар. 
Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, Сарыкемер ауылы, Орынќўлов кґшесі №9 «а» немесе ўялы телефон: 
8 775 376 69 56.

І ЗДЕУ  ЖАРИЯЛАНАДЫ


