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Аудандыќ мəслихат 
депутаттарыныѕ депутаттарыныѕ 

назарына!назарына!

Бесінші  сайланєан  Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ кезектен 
тыс ХХХХVІІ сессиясы 2015 
жылєы  14 желтоќсан кїні саєат 
10.00-де мəжіліс залында 10.00-де мəжіліс залында мынадай 
кїн тəртібімен кїн тəртібімен ґтеді:ґтеді:

1. “Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті 
азаматы” атаєын беру туралы.азаматы” атаєын беру туралы.

Аудандыќ мəслихатАудандыќ мəслихат
 аппараты. аппараты.

Аудандыќ мəслихат Аудандыќ мəслихат 
депутаттарыныѕ депутаттарыныѕ 

назарына!назарына!
Бесінші  сайланєан  Байзаќ 

аудандыќ мəслихатыныѕ кезекті 
ХХХХVІІІ сессиясы 2015 жылєы  
25 желтоќсан кїні саєат 10.00-де 
мəжіліс залында мəжіліс залында мынадаймынадай  кїн 
тəртібімен тəртібімен ґтеді:ґтеді:

1.2016-2018 жылдарєа арналєан 
аудандыќ бюджет туралы;аудандыќ бюджет туралы;

2 .Аудандыќ  мəслихаттыѕ 
ќўрылымы мен штаты туралы;ќўрылымы мен штаты туралы;

3.Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 
2016 жылєа арналєан жўмыс 
жоспары туралы;жоспары туралы;

4.Əртїрлі мəселелер.4.Əртїрлі мəселелер.

Аудандыќ мəслихат Аудандыќ мəслихат 
аппараты.аппараты.

М.Манекеев,
«Ауыл жаѕалыєы».

ЌОЛДАНЫСТАЄЫ  ЕЅБЕК 
КОДЕКСІНЕ БІРЌАТАР ҐЗГЕРІСТЕР 
ЕНГІЗІЛІП, ОЄАН ЖУЫРДА ЕЛБАСЫ 
ЌОЛ ЌОЙЄАНЫ БЕЛГІЛІ. БІРАЗ 
УАЌЫТ КҐПШІЛІК АРАСЫНДА 
ТАЛЌЫЄА ТЇСКЕН ЖАЅА ЗАЅ 
КЕЛЕР ЖЫЛДАН БАСТАП КЇШІНЕ 
ЕНЕДІ. 

  
Жамбыл облысы əкімініѕ орынбасары 

Е .Манжуов  бекіткен  «Ќазаќстан 
Р е с п у бл и к а сы ныѕ  Пр е з и д е н т і 
Н.Назарбаевтыѕ «Нўрлы жол – болашаќќа 
бастар жол» атты Ќазаќстан халќына 
Жолдауыныѕ іске асырылуын насихаттау, 
облыстыѕ иммиджін арттыру бойынша 
облыс əкімдігі басќарма басшыларыныѕ 
2015 жылдыѕ ІV тоќсанында журналистерге беретін 
брифингтерініѕ кестесіне» сəйкес жəне жаѕадан 
ќабылданєан Еѕбек кодексіне тїсіндірме беру їшін 
Жамбыл облысы əкімдігініѕ еѕбек инспекциясы 
басќармасы облыстыѕ журналистерімен брифинг 
ґткізген болатын. Онда Жамбыл облысы əкімдігініѕ 
еѕбек инспекциясы басќармасыныѕ басшысы Серєали 
Айдапкелов журналистерге аталмыш басќарманыѕ 
мемлекеттік еѕбек инспекторлары їстіміздегі 
жылдыѕ он бір айында атќарєан жўмыстары туралы 
кеѕінен тїсінік берді. Баяндамада айтылєандай, облыс 
ўйымдарында жїргізілген 279 тексеру барысында 641 
бўзушылыќтар аныќталєан екен. Оныѕ ішінде, 397-і 
еѕбек ќатынастарына, 234-і еѕбек ќауіпсіздігі мен 
еѕбекті ќорєауєа, 10-ы халыќты жўмыспен ќамту 
заѕнамасына байланысты орын алєан. Аныќталєан 
бўзушылыќтарды жою їшін жўмыс берушілерге 
258 ўйєарымдар беріліпті. Облыс əкімдігініѕ еѕбек 
инспекциясы басќармасы тарапынан атќарылєан 
ауќымды жўмыстар жґнінде жан-жаќты маєлўмат 
берген Серєали Ґмірзаќўлы ґѕірдегі жергілікті 
басылым беттерінен еѕбек ќатынасына байланысты 
арнайы айдарлар ашу ќажеттігіне тоќталды. 

ДАЄДАРЫС ЖАЄДАЙЫНА БЕЙІМДЕЛГЕН ЖАЅА КОДЕКС

Сонымен ќатар, жаѕадан ќабылданєан Еѕбек кодексініѕ 
талаптарын тїсіндіру маќсатында облыстаєы заѕды 
тўлєалардыѕ ўжымдарында кездесу жўмыстары 
жоспарланып отырєанын жеткізді.

*     *     *
Облыс журналистерімен ґткізген брифингте еѕбек 

инспекциясы басќармасыныѕ басшысы Серєали 
Айдапкелов атап кґрсеткендей, араєа апта салып, 
мемлекеттік еѕбек инспекторлары аудандаєы еѕбек 
ўжымдарымен кездесіп, жаѕа Еѕбек кодексініѕ 
нормаларын тїсіндіру жўмыстарына ќатысты семинар 
ґткізді.
Аудан  əкімініѕ  орынбасары  Ə .Ќилыбаевтыѕ 

тґраєалыєымен ґткен семинарєа облыс əкімдігі еѕбек 
инспекциясы басќармасы басшысыныѕ орынбасары 
Иес Ќўдайбергенов пен басќарманыѕ еѕбек ќауіпсіздігі 
мен еѕбекті ќорєау бґлімініѕ басшысы Əбді Бекжандар 
ќатысып, Еѕбек кодексініѕ жаѕа заѕында еѕбек 
ќатынастары жаѕа сатыєа кґшірілгенін жеткізді. Мəселен, 
бўрынєы кодексте 341 бап болса, ќазір ќўжат 201 бапќа 
ќысќарєан. Оєан сəйкес, бўдан былай жўмыс беруші 
мен жўмысшыныѕ арасындаєы еѕбек ќатынастарына 
мемлекеттіѕ араласуы азаяды. Кґп жаєдай жўмыс 
беруші мен жўмысшыныѕ арасындаєы келісімшарты, 

ўжымдыќ  шарты  негізінде 
шешіледі. Ўжымдыќ шарттыѕ 
маѕыздылыєы артады. Бўрын 
Еѕбек кодексініѕ тармаќтарында 
тараптарєа  «былай  істеуге 
болады, не болмайды» деген 
міндеттемелер кґп болатын. 
Ўжымдыќ шартќа аса кґп мəн 
беріле бермейтін. Ал, жаѕа 
заѕ бойынша жўмыс берушіге 
еркіндік  берілген .  Жўмыс 
беруші ќызметкерлер санын 
ќысќартудыѕ орнына толыќ емес 
жўмыс уаќыты тəртібін енгізу 
жəне ќызметкерлерді уаќытша 
ґзге жўмысќа ауыстыру оѕтайлы 
болєанда  ќажетт і  жаєдай 
жасауды ќарастырады.
Б ў д а н  б а с ќ а  д а  жа ѕ а 

ќабылданып, келер жылдан 
бастап заѕды кїшіне енетін Еѕбек кодексіндегі 
ґзгерістер туралы жан-жаќты тїсінік берген Иес 
Шамбылбекўлы семинар ќатысушылары атынан сґз 
алєан Байзаќ ауданы білім ќызметкерлері кəсіподаќ 
комитетініѕ тґраєасы М.Ќалабаев аталмыш заѕ 
кїшіне енген сəттен бастап зейнет жасындаєы 
сала ќызметкерлерін жўмыстан босатыла ма деген, 
кґпшілік кґкейіндегі сауалды жолдады.  Иес 
Ќўдайбергенов жўмыс берушіге зейнет жасына 
келген ќызметкерлермен ЌР Заѕымен белгіленген, 
бўзу тəртібін наќты реттелген еѕбек шартын бўзу 
ќўќыєыныѕ берілуі ўсынылатынын, жўмыс берушіге 
жоєары деѕгейдегі кəсіптілік пен біліктілікке ие зейнет 
жасына жеткен ќызметкерлердіѕ жўмысќа икемділігі 
мен денсаулыєыныѕ жаєдайын ескере отырып 
(мемлекеттік жəне азаматтыќ ќызметкерлерге ўќсас), 
жыл сайын еѕбек шартын ўзарту ќўќыєы берілетінін 
жеткізді.
Даєдарыс жаєдайына бейімделген жаѕа Кодексте 

еѕбек ќатынастары ќалай реттелетінін тек уаќыт ќана 
кґрсететіндігін ескерсек, əрбір аудан тўрєындарыныѕ 
ќўќыќтыќ сауаттылыєын їнемі дамытып отыру 
ќажеттігі назарєа алынды.

Мəслихаттыѕ Мəслихаттыѕ 
кезектен тыс сессиясыкезектен тыс сессиясы
КЕШЕ   БЕСІНШІ  САЙЛАНЄАН 

Б А Й З А Ќ  А У Д А Н Д Ы Ќ 
МƏСЛИХАТЫНЫЅ КЕЗЕКТЕН ТЫС 
XXXXVI СЕССИЯСЫ ҐТІП, ОНДА  
ЕКІ МƏСЕЛЕ ЌАРАЛДЫ.

Кїн тəртібіндегі бірінші мəселе-“2015 - 2017 
жылдарєа арналєан аудандыќ бюджет туралы” 
Байзаќ аудандыќ мəслихатыныѕ 2014 жылєы 
24 желтоќсандаєы №36-3 шешіміне ґзгерістер 
енгізу туралы” аудан əкімдігі  экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бґлімініѕ басшысы 
Д.Жаќыпбеков ќысќаша  баяндады.
Баяндамашы 2015 жылєы 7 желтоќсандаєы 

№42-2 Жамбыл  облысы  мəслихатыныѕ 
сессиясы негізінде аудандыќ  бюджеттіѕ  
кіріс жаєы мен шыєыс жаќтарына енгізілген 
ґзгерістер  бойынша  ўсынылєан  шешім 
жобасымен таныстырып,  депутаттардан  оны 
ќабылдауын сўранды.
Екінші мəселе бойынша аудан əкімі жанынан 

ќўрылєан  “Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметті 
азаматы” атаєын беру туралы  комиссиясыныѕ  
тґраєасы ,  аудан  əкімініѕ  орынбасары 
Ə.Ќилыбаев  хабарлама жасады.
Облыстыќ  мəслихаттыѕ  шешімімен 

бекітілген  “Ауданныѕ Ќўрметті азаматы” 
атаєын беру туралы Ережесініѕ негізінде, 
аталмыш   комиссияєа  келіп  тїскен  7  
азаматтыѕ ґтініштері жан-жаќты сараланып,  
оныѕ 5-ініѕ ќўжаттары  Ережеге сəйкес 
келгендіктен  “Байзаќ ауданыныѕ Ќўрметті 
азаматы” атаєына  лайыќ  деп  іріктелген 
азаматтардыѕ тізімімен таныстырып, оны 
бекітуді сўранды.
Мəслихаттыѕ кезектен тыс сессиясында  

ќаралєан мəселелер бойынша тиісті шешімдер 
ќабылданды.
Сессия жўмысына №3 Жалєызтґбе сайлау 

округінен   депутат  Н.Тлепов   тґраєалыќ 
етті.                                     

                                        Ґз тілшіміз.

Тəуелсіздік мерекесініѕ ќарсаѕындаТəуелсіздік мерекесініѕ ќарсаѕында

Т у б е р к у л е з г е  қ а р с ы Т у б е р к у л е з г е  қ а р с ы 
а у р у х а н а  а шы л д ыа у р у х а н а  а шы л д ы

А.Шотбасова,
«Ауыл жаңалығы».

ТӘУЕЛСІЗДІК  МЕРЕКЕСІНІҢ  ҚАРСАҢЫНДА  ЕЛІМІЗДЕ 
ЖӘНЕ БІР ЕМДЕУ МЕКЕМЕСІ ЕСІГІН АШТЫ. КӨПТЕН КҮТКЕН 
ҚУАНЫШ ЖҰМА КҮНІ ОРЫН АЛДЫ. АУДАНЫМЫЗҒА ҚАРАСТЫ 
МЫРЗАТАЙ  АУЫЛДЫҚ  ОКРУГІНДЕ  ЗАМАНАУИ  ҮЛГІДЕ 
САЛЫНҒАН ҮШ ҚАБАТТЫ ЖАҢА НЫСАН – ТУБЕРКУЛЕЗБЕН 
АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫҢ ИГІЛІГІНЕ БЕРІЛДІ. 
БАРЛЫҒЫ 7,25 ГЕКТАР ЖЕРДІ АЛЫП ЖАТҚАН 60 ТӨСЕКТІК 

АУРУХАНАНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ 2014 ЖЫЛДЫҢ СӘУІР АЙЫНДА 
БАСТАЛҒАН  БОЛАТЫН . АЛ, ОНЫҢ  ҚАЗЫҒЫН  ҚАҒЫП , 
ШАТЫРЫН ЖАБУҒА ДЕЙІНГІ ЖҰМЫСТАРДЫ 1 168, 450  МЛРД. 
ТЕҢГЕГЕ «ТЕМИР- СТРОЙ СЕРВИС И КО» ЖШС АТҚАРҒАН.
Байзақ  аудандық туберкулезге қарсы ауруханасының ашылу 

салтанатына жиналған үлкен-кішінің алдында сөз сөйлеген облыс 
әкімі К.Көкірекбаев баршаны алдағы тәуелсіздік мерекесімен 
құттықтады. 
Кәрім Нәсбекұлы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың дара саясатының 

арқасында мемлекетімізде халық денсаулығын жақсартуға жағдай 
туғызылып жатқанын ауызға алып, бір ғана Жамбыл облысында 
республикалық және жергілікті бюджет есебінен 8 млрд. теңгеге барлығы 61 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілгенін, олардың 

саны көбейтіле түсетіндігін тілге тиек етті. Тұрғындарды жаңа 
емдеу мекемесінің ашылуымен құттықтап, елімізде бірлік-береке, 
тыныштық орнауына тілектестігін білдірді.
Салтанатты шарада өзінің жылы лебізін аудандық ардагерлер 

кеңесінің мүшесі С.Мәжібаев та білдірді. Сұлтан Мәжібайұлы 
аудандағы туберкулезге қарсы ауруханасының жалпы құрылу  
тарихына  тоқталып ,   халық  қамы  үшін  жасалып  жатқан 
қамқорлықтарға дән риза екендігін, әсіресе денсаулыққа ден 
қойған Елбасымыздан бастап облыс, аудан басшыларына үлкен 
алғысын жеткізді.
Мұнан кейін «Темир-Строй  Сервис и Ко» ЖШС-і  директорының 

орынбасары Т.Қарағойшин нысанның символикалық кілтін жаңа 
аурухананың бас дәрігері Е.Абдыхалықовқа салтанатты түрде 
табыстады. Алқызыл лента қиылып, шашу шашылғаннан соң, ішке 
енген облыс әкімі К.Көкірекбаев бастаған қонақтар мен аудан әкімі 
М.Шүкеев соңғы үлгідегі жабдықтармен жабдықталған әсем де 
әдемі жаңа аурухананың ішін аралап көрді. Онда қызмет ететін 
ақ халаттылардың жұмыстарымен танысты.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»2 12  желтоқсан  2015 жыл

ДАЄДА РЫСТЫ  ЕЅСЕ РУ  ЖОЛЫНДАДАЄДА РЫСТЫ  ЕЅСЕ РУ  ЖОЛЫНДА

Г. Әбдіқұлова,
“Ауыл жаңалығы”.

АПТАНЫЅ  СƏРСЕНБ ІС І  КЇН І   «НЎР 
ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫЅ БАЙЗАЌ АУДАНДЫЌ 
ФИЛИАЛЫНЫЅ МƏЖІЛІС ЗАЛЫНДА АУДАНДЫЌ 
АРДАГЕРЛЕР  КЕЅЕСІНІЅ  АЛЌА МƏЖІЛІСІ 
ҐТІП ,  ОНДА   ЕЛБАСЫНЫЅ  «ЌАЗАЌСТАН 
ЖАЅА ЖАЋАНДЫЌ НАЌТЫ АХУАЛДА: ҐСУ, 
РЕФОРМАЛАР , ДАМУ» АТТЫ   ЌАЗАЌСТАН 
ХАЛЌЫНА АРНАЄАН ЖОЛДАУЫНДАЄЫ  БАСТЫ 
МІНДЕТТЕР ТАЛЌЫЛАНДЫ.

Ал ќ а л ы  жиы н ды   ауд а н д ы ќ 
арда герлер  кеѕе с ін іѕ  тґра є а сы 
К.Бесбаев ашып,  Елбасы Жолдауын 
барынша  насихаттау, онда айтылєан 
басты   маќсаттарды ,  Елбасыныѕ 
тїйінді ойларын тїсіндіру барысында 
ардагерлерге  жїктелген  міндеттер 
тґѕірегінде  баяндама  жасады.

-Їстіміздегі жылы тəуелсіз еліміз 
їшін жемісті жыл болды. Ќазаќстан 
халќы  Ассамблеясыныѕ  -20,  Ата 
Заѕныѕ  -20 ,  Ўлы  Жеѕіст іѕ  -70 , 
Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєын  
кеѕінен атап ґттік. Ўлт кґшбасшысы, 
Президент Н.Назарбаев  їстіміздегі 
жылєы Ќазаќстан халќына арнаєан 
Жолдауындаєы   негізгі  міндеттер 
ел  дамуына ,   əлемдік  даєдарысты  
еѕсеруге  баєытталєан,-дей отырып, Кемал 
Бесбайўлы ґз баяндамасында  маѕызды 
ќўжаттаєы  мемлекеттіѕ даєдарысќа ќарсы 
саясатыныѕ бірќатар негізгі баєыттарды 
тілге  тиек  етті .  Маѕызды  ќўжаттаєы  
экономикалыќ жаћандыќ даєдарыстыѕ 
алдын алуєа арналєан стратегиялыќ 5 
баєытќа жан-жаќты тоќталды. Ќаржы 
секторын   тўраќтандыру,  бюджеттік 
саясатты оѕтайландыру, жекешелендіру 
жəне  экономикалыќ  бəсекелест ікт і 

ынталандыру, инвестицияларды тартудыѕ 
маѕызын  əѕгімеледі . 2016 жылдыѕ  1 
ќаѕтарынан бастап, денсаулыќ саќтау  
саласы  ќызметкерлерініѕ еѕбекаќысы 
орташа  алєанда -28  пайызєа  дейін ,  
білім  саласы   ќызметкерлерінікі -29 
пайызєа  дей ін ,  əлеуметт ік  ќорєау 
ќызметкерлерінікі  40 пайызєа  дейін 
артатындыєын , ал “Б” корпусындаєы 
мемлекеттік ќызметшілердіѕ еѕбекаќысы 
30 пайызєа, сондай-аќ, мїгедектігі мен 
асыраушысынан айырылуєа байланысты  
əлеуметтік жəрдемаќылардыѕ 25 пайыздыќ 

ґсімі, ынтымаќты зейнетаќыны 2 пайызєа 
кґтерілетіндігі туралы айтып ґтті. 

-Еѕ бастысы ел бірлігін саќтау,  татулыќ 
пен  ќоєамдыќ  келісімді  ныєайту-ел 
дамуыныѕ кепілі екендігін ўмытпайыќ. 
Осы  келелі міндеттерді ауыл тўрєындары 
арасында  кеѕ інен  насихаттауєа  ґз 
їлес імізд і  ќоса  берейік , -деп  сґз ін 
тїйіндеді  баяндамашы.
Мўнан кейін сґз алєан Байзаќ ауданыныѕ 

Ќўрметті азаматы  Р. Шəметов   болса  

əлемдік даєдарыс,  əсіресе,  жалєызілікті 
ќарияларєа, кґпбалалы  отбасыларєа  ќиын 
тиетін болєандыќтан, аталмыш азаматтарєа 
ќолдау кґрсетуге кəсіпкерлерді  кеѕінен 
тарту  жайын  сґз  етті .  Ботамойнаќ , 
Дихан, Кґптерек ауылдыќ ардагерлер 
алќасыныѕ тґраєалары  К.Шартыќбаев, 
Ќ .Б ей с е н бе ко в ,  Б .Ерма ха н бе то в , 
ардагерлер М.Байбеков, Н.Аманєазиев, 
аудан  əкімдігі  ішкі  саясат  бґлімініѕ 
басшысы  М .Махамбетовтер  Елбасы 
белгілеген тапсырмалар мен талаптарын 
жўдырыќтай жўмыла орындау-Ќазаќстан 

а заматт арыныѕ  мəртебел і  міндет і 
саналатындыєын баса айтты.
Алќалы  жиында  мўнымен  ќат ар 

ардагерлер кеѕесі тґралќасыныѕ 2016 
жылєа  ат ќ ар атын  жўмыст арыныѕ 
жоспарын бекіту, ардагерлер ўйымыныѕ 
тўраќты  комиссиясын  ќўру,  тґралќа 
мїшелерініѕ міндеттерін бґлісу секілді 
мəселелер ќаралды.
Жиынды  аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ 

тґраєасы  К. Бесбаев ќорытты.

Ескірмейтін махаббатЕскірмейтін махаббат  
      АҚШ-тың Вирджиния штатында тұратын АҚШ-тың Вирджиния штатында тұратын 
Екінші дүниежүзілік соғысының ардагері Екінші дүниежүзілік соғысының ардагері 
Норвуд Томас деген қария өзінің алғашқы Норвуд Томас деген қария өзінің алғашқы 
махаббаты Джойс Морристі 71 жылдан кейін махаббаты Джойс Морристі 71 жылдан кейін 
қайта көрді. Ғылыми техниканың дамыған қайта көрді. Ғылыми техниканың дамыған 
мынадай заманында қос қария бір бірін мынадай заманында қос қария бір бірін 
интернет арқылы тауыпты.интернет арқылы тауыпты.
  Сүйіктісімен сұхбаттасуға қарттың баласы   Сүйіктісімен сұхбаттасуға қарттың баласы 
көмек көрсеткен екен. Алдымен ғаламторда көмек көрсеткен екен. Алдымен ғаламторда 
хабар алысқан 88 жастағы Моррис пен хабар алысқан 88 жастағы Моррис пен 
93 жастағы Томас кездесуге келісіпті. 93 жастағы  Томас  кездесуге  келісіпті . 
“Ескірмеген махаббат” деген осы шығар, “Ескірмеген махаббат” деген осы шығар, 
міне.міне.

КҮЗЕТШІ КҮЗЕТШІ 
ҚОЛТЫРАУЫНҚОЛТЫРАУЫН

  Индонезияда  бірер  жылдардан  кейін    Индонезияда  бірер  жылдардан  кейін  
өмір бойы түрмеде отыруға келісілген өмір бойы түрмеде  отыруға  келісілген 
қылмыскерлерді  адам күзетшілер емес, қылмыскерлерді  адам күзетшілер емес, 
қолтырауын күзетшілер күзететін болды. Бұл қолтырауын күзетшілер күзететін болды. Бұл 
туралы Индонезияның есірткіге қарсы күрес туралы Индонезияның есірткіге қарсы күрес 
жөніндегі агенттігі мәлімдеп, тіпті шешім жөніндегі агенттігі мәлімдеп, тіпті шешім 
де шығарып қойған. Агенттік басшысы де шығарып қойған. Агенттік басшысы 
Будди Васесоның пікірінше азулары алты Будди Васесоның пікірінше азулары алты 
қарыс хайуанаттар қылмыскерлерге қашуға қарыс хайуанаттар қылмыскерлерге қашуға 
жол  бермейді  екен.  Оның  үстіне  адам жол  бермейді  екен.  Оның  үстіне  адам 
күзетшілерге сенім жоқ. “Сен қолтырауынға күзетшілерге сенім жоқ. “Сен қолтырауынға 
пара бере алмайсың, қашуға көмектес пара  бере  алмайсың , қашуға  көмектес 
деп  өтініш  те  айта  алмайсың”, -дейді деп  өтініш  те  айта  алмайсың”, -дейді 
индонезиялық азамат. индонезиялық азамат. 
 Әзірге мұндай түрмелерді ұйымдастыру  Әзірге мұндай түрмелерді ұйымдастыру 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал, аталған жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ал, аталған 
елде есірткі саудасымен айналысатындар елде есірткі саудасымен айналысатындар 
қатаң жазаланатын көрінеді.қатаң жазаланатын көрінеді.

ЕЅ ЌАУІПТІ АЗЫЌ АНЫЌТАЛДЫЕЅ ЌАУІПТІ АЗЫЌ АНЫЌТАЛДЫ
Мамандардың мәліметіне сенсек,  адам Мамандардың мәліметіне сенсек,  адам 

денсаулығы үшін ең қауіпті тағам, ол – бояғыш денсаулығы үшін ең қауіпті тағам, ол – бояғыш 
қосылған, тәтті, газдалған сусын. Ғылыми дәлел қосылған, тәтті, газдалған сусын. Ғылыми дәлел 
тапқан диетологтар мұндай сусындардан бас тапқан диетологтар мұндай сусындардан бас 
тартуға шақырып, дабыл қағуда.тартуға шақырып, дабыл қағуда.
Олардың айтуынша бір күнде бір рет газдалған, Олардың айтуынша бір күнде бір рет газдалған, 

құрамында бояғышы бар тәтті сусынды ішу құрамында бояғышы бар тәтті сусынды ішу 
екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу екінші дәрежелі қант диабетіне шалдығу 
қаупін 22 пайызға дейін ұлғайтады. Соңғы қаупін 22 пайызға дейін ұлғайтады. Соңғы 
кездері өзекті мәселеге айналған семіздік пен кездері өзекті мәселеге айналған семіздік пен 
артық салмақтың туындауына да осы сусындар артық салмақтың туындауына да осы сусындар 
себепкер болып жатқан көрінеді.себепкер болып жатқан көрінеді.
Ғалымдардың зерттеу жұмысының нәтижесі, Ғалымдардың зерттеу жұмысының нәтижесі, 

тәтті, газдалған сусындардың адам ағзасындағы тәтті, газдалған сусындардың адам ағзасындағы 
ұйқы безінің көмірсу алмасуын реттейтін ұйқы безінің көмірсу алмасуын реттейтін 
гормондардың  жұмысын  бұзатындығы гормондардың  жұмысын  бұзатындығы 
дәлелденген.дәлелденген.

Жарты миллион Жарты миллион 
доллар ұтып алғандоллар ұтып алған
  Құдай берем десе бір пәсте. АҚШ-тың   Құдай берем десе бір пәсте. АҚШ-тың 
Аспен қаласында үй-күйі жоқ қаңғыбас Аспен қаласында  үй-күйі жоқ қаңғыбас 
азамат лотереядан 500 мың доллар ұтып азамат лотереядан 500 мың доллар ұтып 
алды. 60 жастағы Майкл Ингфорс ішімдікке алды. 60 жастағы Майкл Ингфорс ішімдікке 
салынғандықтан кәсібінен айырылған. Осыдан салынғандықтан кәсібінен айырылған. Осыдан 
кейін оның әйелі кетіп қалады. Ол соңғы 6  кейін оның әйелі кетіп қалады. Ол соңғы 6  
жылды көшеде өткізген.жылды көшеде өткізген.
  Бар жиған-тергеніне жанармай құю бекетінен 10   Бар жиған-тергеніне жанармай құю бекетінен 10 
долларға лотерея сатып алған оның өмірі осыдан долларға лотерея сатып алған оның өмірі осыдан 
кейін күрт өзгеріп сала берген. Яғни, лотереяның кейін күрт өзгеріп сала берген. Яғни, лотереяның 
барлық сандары сәйкес келгендіктен  Майкл барлық сандары сәйкес келгендіктен  Майкл 
қомақты қаражатты ұтып алады. Ең қызығы, қомақты қаражатты ұтып алады. Ең қызығы, 
ұтыс иесі өз ақшасын алуға баратын жолда ұтыс иесі өз ақшасын алуға баратын жолда 
шіркеуге кіріп ұйықтап алады. Осылайша шіркеуге кіріп ұйықтап алады. Осылайша 
басында баспанасы жоқ байғұс бір күнде басында баспанасы жоқ байғұс бір күнде 
жарты миллионның иегері атаныпты. Ол бұл жарты миллионның иегері атаныпты. Ол бұл 
ақшаға 20 жылдан бері көрмеген қызына баруды ақшаға 20 жылдан бері көрмеген қызына баруды 
жоспарлап отыр екен.жоспарлап отыр екен.

Ќымыздан балмўздаќ Ќымыздан балмўздаќ 
дайындадыдайындады

Павлодарлық студенттер қымыздан балмұздақ Павлодарлық студенттер қымыздан балмұздақ 
дайындап, талайды таңқалдырды. Асхат дайындап, талайды таңқалдырды. Асхат 
Айтжанов пен Нургиза Калинованың “Қымыздан Айтжанов пен Нургиза Калинованың “Қымыздан 
балмұздақ дайындау” тақырыбында қорғаған балмұздақ дайындау” тақырыбында қорғаған 
жобасы жастардың бизнес-бастама форумында жобасы жастардың бизнес-бастама форумында 
жеңімпаз атанып, 500 мың теңге жүлдеге ие жеңімпаз атанып, 500 мың теңге жүлдеге ие 
болды.болды.

21 жастағы ғалым А.Айтжановтың айтуынша, 21 жастағы ғалым А.Айтжановтың айтуынша, 
Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде өткен форумға республиканың университетінде өткен форумға республиканың 
түкпір-түкпірінен 160-тан астам жас ғалым түкпір-түкпірінен 160-тан астам жас ғалым 
қатысқан. Солардың ішінде үздіктер қатарынан қатысқан. Солардың ішінде үздіктер қатарынан 
танылған бұл ұлттық балмұздақтың дәмі танылған бұл ұлттық балмұздақтың дәмі 
көпшіліктің көңілінен шығыпты. Қазірде тәтті көпшіліктің көңілінен шығыпты. Қазірде тәтті 
тағамның екі түрі бар: бірі − қышқылдау, тағамның екі түрі бар: бірі − қышқылдау, 
екіншісі − тәтті.екіншісі − тәтті.

“Ерекше балмұздақ жасаудың әдіс-тәсілдерін “Ерекше балмұздақ жасаудың әдіс-тәсілдерін 
әзірге ашып айта алмаймыз. Болашақта жобаны әзірге ашып айта алмаймыз. Болашақта жобаны 
онлайн сатылымға қойып, сауда орталықтарын онлайн сатылымға қойып, сауда орталықтарын 
ашқымыз келеді. Ал негізгі мақсатымыз − ашқымыз келеді. Ал негізгі мақсатымыз − 
ұлттық сусынның қолданысұлттық сусынның қолданыс аясын кеңейту”,  аясын кеңейту”, 
− деді ол.− деді ол.

        Әртүрлі басылымдардан алынды.        Әртүрлі басылымдардан алынды.

Д

ї

Д

бірлі дїние

ЌОЄАМДЫЌ   ЌАБЫЛДАУ  ҐТКІЗДІ
М.Шалєынбай,
«Ауыл жаѕалыєы».

Аєымдаєы жылдыѕ 8 желтоќсанында аудандыќ 
орталыќ ауруханасыныѕ ќабылдау бґлімінде «Нўр 
Отан» партиясы Сайлауалды тўєырнамасыныѕ 
«Ўлт денсаулыєы» баєыты бойынша «Аймаќтыќ 
куратормен тікелей байланыс желісі» шеѕберінде 
таќырыпта «Нўр Отан» партиясыныѕ аудандыќ 
мəслихаттаєы депутаттыќ фракция мїшесі, 
Партиялыќ баќылау комиссиясыныѕ тґраєасы, 
аудандыќ орталыќ аурухананыѕ бас дəрігері 
Рыскелді Сапарбеков денсаулыќ саќтау саласы 
бойынша аудан тўрєындарымен ќоєамдыќ  
ќабылдау кїнін  ґткізді. 
Бўл жґнінде  жергілікті басылымда алдын ала 

хабарлама жарияланды.Таѕертеѕгі саєат 09.00-ден 11.00-ге дейінгі аралыќты ќамтыєан 
ќоєамдыќ ќабылдауєа денсаулыќ саќтау мəселелеріне байланысты сўраќтарымен тґрт 
адам ќатысты. Олардыѕ ішінде, денсаулыќ саќтау саласына ќатысты Елбасы Жолдауында 
айтылєандай жеке 
менш і к ке  б е ру 
туралы сарыкемерлік 
Э л ь м и р а 
К е н ж е б а е в а , 
госпитализациялау 
бюросы  порталы 
арќылы  ќандай 
аурулар жоспарлы 
тїрде ауруханаєа 
жатќызылатыны 
ж ґ н і н д е 
їлгілілік  Динара 
М е л д е б е к о в а , 
ќ ы з ы н ы ѕ 
т е р і  а у р у ы н а 
шалдыєуына орай, 
амбулаториялыќ ем алу жолдарына сəйкес сауалмен базарбайлыќ тўрєын Гїлнўр 
Алданазарова, немересіне ґсу ќабілетіне ќажетті жеѕілдетілген баєамен берілетін дəрі-дəрмек, 
дəрумендерді жыл соѕына дейін ќалай алуєа болатыны жайлы ќостґбелік тўрєын Серік 
Ќўсбековтердіѕ сўраќтарына наќты жауаптар берілді. Ќабылдауєа келушілердіѕ ўсыныстары 
мен ґтініштеріне ќатысты аудандыќ орталыќ аурухананыѕ бас дəрігерініѕ əдістеме жəне 
ўйымдастыру жґніндегі орынбасары Гїлнар Мамырбаева ќосымша тїсінік беріп отырды.
Ќоєамдыќ ќабылдау барысында аудан тўрєындары тарапынан ќойылєан сауалдар, ўсыныс-

ґтініштер ґз шешімін тапќандыќтан «Нўр Отан» партиясы Сайлауалды тўєырнамасыныѕ 
«Ўлт денсаулыєы» баєыты бойынша «Аймаќтыќ куратормен тікелей байланыс желісі» 
шеѕберінде байланыс орнатылып, ќойылєан сўраќтар жəне оєан берілген жауаптар туралы 
мəлімет беріліп отырды. 

АРДАГЕРЛЕР ДЕ БЕЛСЕНДІЛІК ТАНЫТУДА

Ïëàí äåéñòâèé
Д.Нуралиев,
дир ектор  Бай з акско го  филиала  Палаты 

предпринимателей Жамбылской области.

Послание нынешнего года, 
нацеленное на дальнейший рост, 
реформы и развитие страны, 
страны в новой  глобальной 
реальности, является чётким 
планом действий в сложившейся 
непростой  экономиче ской 
ситуации .  В  нём  дают ся 
ясные и понятные ответы на 
вопросы ,  которые  сегодня 
стоят перед казахстанцами, и 
поэтому вселяют уверенность в 
завтрашний день.

Президент страны предпринял превентивные шаги, 
которые заключаются в том, что Казахстан разрабатывает 
комплекс мер по предупреждению кризисных явлений, 
причём предусмотрены механизмы поэтапных действий. 
Осуществление задач, поставленных Главой государства, 
выводят Казахстан на новый виток развития.
Через всё Послание  красной нитью проходит поддержка 

малого и среднего бизнеса. Видно, какую большую роль 
отводит Президент предпринимательству.  Он отметил, что 
повышение налогов – не выход их сложившейся ситуации 
«это будет означать лишь дополнительное давление на 
бизнес». Надо увеличить количество предпринимателей, 
тогда, естественно, пополнится и бюджет, увеличится 
количество рабочих мест и ассортимент казахстанского 
производства. Нам особенно близка тема активизации 
бизнес- сообщества. Радует то, что для малого и среднего 
бизнеса и аграрного сектора будет создан специальный 
налоговый режим. Одновременно предприниматели 
должны осознавать высокую степень ответственности, 
рассчитывать на собственные силы, учиться работать в 
условиях реальных рыночных цен и  жёсткой  конкуренции. 
Малому и среднему бизнесу предоставляется шанс развития 
вокруг крупных предприятий и проектов, реализуемых в 
рамках государственных программ индустриально-
инновационного развития и «Нўрлы жол».
Мы смотрим на преобразования с уверенностью 

и приложим все усилия, чтобы реализовать задачи, 
поставленные Президентом страны перед каждым из нас.

«Нўротандыќтар» Жолдауєа ќолдау білдіруде
30 қараша  күні  жарияланған  Елбасы  Жолдауы  ел 

арасында кеңінен талқылануда. Қазақстандықтардың 
хал-ахуалын жақсартып, еліміздің одан әрі дамуына 
бағытталған Жолдауды қуаттайтын жиындар «Нұр Отан» 
партиясы Байзақ аудандық филиалының бастауыш 
ұйымдарында өткізілу үстінде.
Жолдауды  қолдау  шаралары  апта  басынан,  я ғни 

желтоқсанның 7-сінен 10-на дейінгі аралықта “Нұр Отан” 
партиясы Байзақ аудандық филиалының «Мәдениет үйі», 
Ынтымақ, Көктал, Түймекент, Жетібай, Абай, Көкбастау, 
Қайнар ,  Үлгілі ,  Жаңатұрмыс ,  Жеңіс ,  Бурыл,  Ақшолақ , 
Аймантөбе, Құмжота, Жібек жолы, Байзақ партия бастауыш 
ұйымдарында өткерілді. Жылдың бас құжатын талқылауға 
арналған жиындар сонымен қатар, Шахан, Тегістік,  Ақжар, 
«Достық-99», «Жасұлан-Флора» бастауыш партия ұйымдарында 

да ұйымдастырылды. 
Барлығы  бес  мыңға  жуық  бастауыш  партия 

ұйымдарының  мүшелері  -  жаңа  жаһандық  нақты 
ахуалдың сын-қатерлері,  Қазақстанның дағдарысқа 
қарсы мүмкіндіктері, дағдарысқа қарсы басты стратегия,  
дағдарысқа қарсы және құрылымдық жаңарулардың 
бес бағыты айқындалған   Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
қазақстандықтарға арнаған Жолдауы алға жылжудың 
қарышты қадамы екендігін атап өтіп, білім саласына 
жасалатын қамқорлық, кәсіпкерлерге жүктеліп отырған 
міндет, жалпы азаматтарды әлеуметтік қолдаудың 
кеңейтіле түсетіндігі ерекше күш-жігер сыйлап, тың 
жауапкершіліктер жүктейтіндігін айтуда.                                                  

                                                        Өз тілшіміз.



««А уыл  ж а ң а лы ғы »  -  «»  -  «С е л ь с к а я  н о в ьС е л ь с к а я  н о в ь »»3 12  желтоқсан  2015  жыл

ҐНЕГЕЛІ ҐМІР

А.Уəлихан,
ЌазЎУ-ніѕ “Филология, əдебиеттану жəне əлем тілдері” факультетініѕ 

1-курс студенті.

Мўнарлы Алатаудыѕ бауырындаєы ару ќала Алматыныѕ тґрінен орын 
тепкен болашаќтыѕ бастауы, білімніѕ аќ ордасы-меніѕ ЌазЎУ-ым! Сан мыѕ 
шабытты шыѕдап, болашаєына аныќ баєдар берген алтын ордам!
Мектептен тїлеп ўшќан əрбір жастыѕ арманына айналєан ЌазЎУ-да 

оќу мїмкіндігі маєан да бўйырды, арманым адастырмады. Болашаќта бўл 
білім ордасынан алєан білімім ґміріме азыќ, кґкейіме ќазыќ болары сґзсіз. 
Бўлай маќтануымныѕ да жґні бар. Себебі Ќазаќ ўлттыќ университеті 
- Ќазаќстанныѕ жетекші классикалыќ университеті мəртебесіне ие 
Ќазаќстанныѕ білімі мен єылымыныѕ ірі орталыєы. Сонымен ќатар, жоєары 
білім ошаєы -  инновациялыќ дамудыѕ ўлттыќ кґшбасшысы, еліміздегі 
жоєарєы оќу орындары арасындаєы Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 
“Сапа саласындаєы жетістіктері” їшін сыйлыєыныѕ иегері. Орта Азия 
мемлекеттері жоєарєы оќу орындары арасындаєы бірінші болып Еуропалыќ 
білім кеѕістігіне кірген, жиырма мыѕєа жуыќ ізденушіні ќол астына жиєан  
киелі ќара шаѕыраќ.
ЌазЎУ-да ќазаќтыѕ талай жаќсылары мен жайсаѕдарыныѕ рухы бар. 

Университет  ќабырєасында  Ќ .Сəтбаев ,  М .Əуезов ,  Е .Бекмаханўлы , 
Ə.Марєўлан, Д.Сокольский сынды аса кґрнекті єылым мен мəдениет 
ќайраткерлері дəріс оќыєан. Осындай саѕлаќтардыѕ їнін жылдар бойы 
бойына сіѕірген аудиторияларда отырудыѕ ґзі мен їшін їлкен баќыт!
ЌазЎУ-ін  басќа  білім  ордаларынан  ерекшелеп  тўратын  таєы  бір 

керемет-ЌазЎУ студенттер ќалашыєы. Бар сўлулыќты бойына жиєан əсем 
табиєаттыѕ ортасында орналасќан  озыќ їлгідегі оќу єимараттары, рухани 
ќазынаєа бай кітапхана, бəрімізді жатсынбай ќўшаєына алєан студенттер 
їйі, тəулік бойы істейтін интернет орталыќ, университеттіѕ жеке мўражайы, 
кинотеатр - мўныѕ бəрі ЌазЎУ да! Бір сґзбен айтќанда, ќала ішіндегі 
ќалашыќта білімгерлердіѕ талабын тауєа ќарай домалатар жаєдайдыѕ бəрі 
дерлік жасалєан. Бґтенді бауыр етіп, бір атаныѕ баласындай, бір ќолдыѕ 
саласындай біте ќайнасып кетуімізге де себепші-осы ќалашыќ. 
Ќиялєа ќанат бітіріп,  шабытымды ќамшылайтын меніѕ ЌазЎУ-ым жайлы 

айта берсеѕ таусылмайды.
Болашаќ бастауындай, арманныѕ асќарындай,
Білімніѕ аќ ордасын  таппайсыѕ басќа мўндай.
Шырќайтын жалын əнім,  ґзіѕсіѕ баќ-ўраным,
Жїректіѕ тґріндегі киелі шыѕыраєым!
Ќабырєасы арманнан ќаланєан ЌазЎУ-єылымныѕ ќантамыры, білімніѕ 

Хантəѕірі! Ендеше, 80 жылдан астам тарихы бар бўл киелі орда арман 
емей немене?! 

ÎÐÛÍÄÀËҒÀÍ ÀÐÌÀÍÛÌ

Маңызды  мə с е л е 
с ө з  болды

А.Ерєалиева,
“Ауыл жаѕалыєы”.

Байзаќ ауданы əкімдігі білім бґлімініѕ ўйытќы болуымен «Балапан» 
балабаќшасында «Сыбайлас жемќорлыќќа  ќарсы кїрес» таќырыбында 

дґѕгелек  їстел 
о т ы р ы с ы 
ґ т т і .  Ш а р а є а 
педагогтар ,  ата-
аналар, Т.Рысќўлов 
аймаєы бойынша 
м е м л е к е т т і к 
ќ ы з м е т  і с т е р і 
жəне  сыбайла с 
ж е м ќ о р л ы ќ ќ а 
ќарсы  і с -ќимыл 
басќармасыныѕ 
к о н с у л ь т а н т ы 
Н . Ќ у а н д ы ќ о в 
ќатысты.

Дґѕгелек їстелді баќша меѕгерушісі Ж.Маниева ашып,  кїн тəртібінде 
тўрєан мəселемен таныстырды. Одан соѕ сґз алєан Т.Рысќўлов аймаєы 
бойынша мемлекеттік ќызмет істері жəне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-
ќимыл басќармасыныѕ консультанты Н.Ќуандыќов  «ЌР 2015-2025 жылдарєа 
арналєан сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы Стратегиясыныѕ» басты баєыттарына 
тоќталды. Сыбайлас жемќорлыќтыѕ маєынасын ашып кґрсетті,  ќоєам мен 
адамзатќа, мемлекеттіѕ дамуына тигізетін зиянын мысалдарєа сїйене  отырып 
айтып берді. 
Маѕызды мəселені ќаузаєан  жиында баќша меѕгерушісі Ж.Маниева ата-

аналарєа бала тəрбиесінде аса ўќыпты болуєа, отбасы кіші Отан екендігін 
айта келе, ізеттілікпен адамгершілікке баулу, ґнегелі отбасыныѕ іргесін 
ќалау ќажеттілігіне тоќталды. Бейнелеу ґнерініѕ жетекшісі Л.Унгарова 
«Отбасы бала їшін 
маѕызды  орт а» 
т а ќ ы р ы б ы н д а 
б а я н д а м а 
жа с ап ,  о т б а сы 
жайлы  маѕызды 
маєлўматтарымен 
бґліссе, тəрбиеші 
А . Р и с б а й о в а 
« О т б а с ы  м е н 
б а л а б а ќ ш а 
ынтымаќтастыєы»  
атты  таќырыпта 
сґз ќозєап,  ата-
ана мен  тəрбиешініѕ ќарым-ќатынастарын,  ел келешегі- ґскелеѕ ўрпаќтыѕ 
тəрбиесі туралы орамды ойын ортаєа салды.

В эти дни повсеместно проходит 
республиканская акция «Прокурор 
разъясняет». Это  проведение 
совместно с филиалами Палаты 
предпринимателей  выездных 
встреч ,  семинаров ,  «круглых 
столов». Основной аудиторией 
являются  субъекты  малого  и 
среднего бизнеса. 
Ц е л ь ю  д а н н о й  а к ц и и 

является  широкомасштабное 
о свещение  правозащитных 
функций органов прокуратуры, 
выработка  предложений  по 
с о в е рш ен с т в о в а н ию  н о рм 
действующего законодательства 
в  интересах   казахстанского 
бизнеса.
Нед а в н о  од н у  и з  т а к и х 

встреч  сотрудники районной 
п р о к у р а т у ры   п р о в е л и  в 
Байзакском  филиале  Палаты 
предпринимателей Жамбылской 
области. Она прошла  с участием  
сотрудников районного филиала 

А к ц и я 
«ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ»

Палаты  предпринимателей  и 
представителей бизнес-структур 
района. 
Выступившие  на  вс т р еч е 

с о т р уд н и к и  п р о к у р а т у р ы 
подчеркнули, что, как показывает 
практика, в большинстве случаев 
предприниматели не осведомлены 
о  вне сённых  изменениях  и 
дополнениях в законодательство 
о  государственном  контроле 
и  над зор е .  К  примеру,  по 
р е зул ьт ат ам  провед ённо го 
анкетирования  на  предмет 
наличия проблем, с которыми 
сталкиваются предприниматели 
в своей деятельности, 77 % из 
опрошенных респондентов не 
знакомы с новыми требованиями 
проведения проверок. Во время 
беседы  сотрудники прокуратуры 
большое  внимание  уделяли 
вопросам порядка назначения 
контроля   уполномоченными 
о р г а н ами ,  был о  о з ву ч е н о 

м н о ж е с т в о  п р о б л е м н ы х 
вопро со в ,  во зникающих  в 
ходе  предпринимательской 
д е я т е л ь н о с т и .  О с о б о е 
внимание сотрудники районной 
про ку р ату ры  обр ат и ли  н а 
повышение правовой грамотности 
субъектов бизнеса. 
Подводя  итоги, собравшиеся 

пришли к выводу, что такое тесное 
сотрудничество необходимо для 
разъяснения вопросов защиты прав 
собственности и государственного 
контроля, которое направлено на 
защиту прав предпринимателей. 
Одним словом, были  достигнуты 
основные цели по выявлению 
проблем в предпринимательской 
деятельности.
Необходимо  отметить ,  что 

подобные акции способствуют 
повышению   уровня  доверия 
н а с е л е н и я  к  о р г а н а м 
прокуратуры.

                                Наш корр.

ҐНЕГЕЛІ ҐМІРҐНЕГЕЛІ ҐМІР

À É Ò Ó Ë Û  À Ç À Ì À Ò
Е.Серікбайўлы.
Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметті 

азаматы.

Мен  ауд анымыздыѕ  ай тулы 
азаматтарыныѕ  бірі  Мырзалиев 
Шаймерденді 1975 жылдан бастап 
білемін.
Шаймерден Мырзалиев 1952 жылы 

15 желтоќсанда Жамбыл ауданыныѕ 
«Жасґркен» кеѕшарыныѕ орталыєы 
«Ќызылќайнар» ауылында туылєан. 
Свердлов (Байзаќ) ауданыныѕ Чапаев 
атындаєы жеміс-жїзім кеѕшарыныѕ 
орталыєы «Тегістік» ауылына кґшіп 
келген.
Чапаев атындаєы орта мектепті 

жаќсы баєамен бітірген Шаймерден 
Алматы  ќаласындаєы  ќазаќтыѕ 
мемлекеттік Еѕбек Ќызыл Ту орденді 
ауылшаруашылыќ  институтына 
оќуєа тїсіп, оны 1975 жылы бітіріп, 
жеміс ,   бау -баќша  жəне  жїзім 
шаруашылыєыныѕ єалым-агрономы 
мамандыєын алып шыєады. Жоєары 
оќу орнын бітірген жас маманды 
Чапаев  атындаєы  кеѕшардыѕ 
д и р е к т о ры ,  ма р ќ ўм  Жо сп а р 
Назарымбетов пен партком хатшысы 
Кемал Бесбаевтар  жылы жїзбен 
ќарсы  алып ,  жїзім  бригадасын 
басќаруды тапсырады. Білікті маман 
бўл їдеден шыєу їшін ерінбей еѕбек 
етеді. Басшылардыѕ сенімін аќтап, 
жїзімдіктен мол ґнім жиналады. 
Бригадирліктен кейін ол кеѕшар 

комсомол комитетініѕ (босатылєан) 
с екре т ары  ре т і нде  ўжымшар 
жастарын жўдырыќтай жўмылдырып, 
шаруашылыќта  жўмыс  істеуге 
мўрындыќ болады. Бірнеше жыл 
кеѕшар жўмысшылар комитетініѕ 
тґраєасы, бас агрономы міндетін 
абыроймен атќарады. Ґзін  жаќсы 
жаєынан кґрсете білген  жас маман  
Шаймерден  Мырзалиевті  мўнан 
кейін аудандыќ халыќтыќ баќылау 
комитетіне инспекторлыќ ќызметке 
ауыстырады.  Осы ќызметте їш жыл 
істегеннен кейін, аудандыќ партия 

комитетініѕ  нўсќаушысы  болып 
еѕбек етеді.
Ш.Мырзалиев 1985 жылы Свердлов 

аудандыќ  партия  комитет ін іѕ 
бірінші  хатшысы  А .Шуптаныѕ 
ўсынысы  бойынша  аудандаєы  
ї л ке н  шаруашылыќ тыѕ  б і р і 
Свердлов атындаєы ўжымшардыѕ 
партия комитетініѕ хатшылыєына 
жіберіледі .  Бўл  ќызметті  еліміз 
егемендік алєанєа дейін атќарады. 
Мўнан соѕ ол Байзаќ ґндірістік 
кооперативі басќарма тґраєасыныѕ 
ґндіріс жґніндегі орынбасары, əрі 
бас агрономы болып 20  жыл жўмыс 
істейді. Осы жылдар ішінде Свердлов 
атындаєы ўжымшар мемлекеттік 
жо с п а рды  жо є а ры  д е ѕ г е й д е 
орындаєанын  айтпай  кетпесек 
болмас. Бас агроном Мырзалиев 
Шаймерденніѕ ўсынысымен тəтті 
тїбірді бригадалыќ жолмен емес, 
отбасылыќ  əдіспен  ґсіру  ќолєа 
алынады.Ќызылшашы Зина Ќаратаева 
ґз отбасымен 10 гектар ќызылша 
алќабынан ,  əр  гектарынан   732 
центнерден ґнім жинап, облыстыќ 
рекордтыќ кґрсеткішке жетеді. Бўл 
əдіс облыс деѕгейінде насихатталып,  
тəжірибеге  енгіз іледі .  Осылай 

шаруашылыќта ќант ќызылшасын 
ґсірумен жеке адамдар, отбасылар 
айналыса бастады.
Шəкеѕ тґраєаныѕ ґндіріс жґніндегі 

орынбасары  болєан  кезінде  мал 
шаруашылыєыныѕ  жўмысына 
да  тікелей  араласты .  Ол  кезде 
ўжымшарда 12 мыѕ ќой, 1500-1800 
бастыѕ аралыєында ірі ќара, 200-
ден астам жылќы болыпты. Егін 
шаруашылыєындаєы жетістіктері 
е скер і л і п ,  ґнд і р і с  жґн інде г і 
орынбасары  əрі  бас  агрономы 
Ш.Мырзалиев 1999 жылы “Ќўрмет” 
орденімен  марапатталады .  2003 
жылы  їшінші  сайланєан  Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ депутаты 
болып сайланады.
Шаймерден  Мырзалиев   2005 

жылы Байзаќ аудандыќ мəслихаты 
аппаратыныѕ  бас  маманы ,  2006 
жылы  кеѕс е  меѕгерушіс і ,  ал 
2010 жылдан  бастап  ќўќыќтыќ 
ќызмет жəне ќўжаттама бґлімініѕ 
б а сшысы  ќы зм е т і н  ат ќ а рып 
келеді. «Нўр Отан» партиясыныѕ 
мїше с і ,  «Ќўрмет”  орден ін іѕ , 
”Ќазаќстан  Конституциясына 20 
жыл” мерекелік  медалініѕ иегері 
Ш.Мырзалиев кезінде Ќазаќ ССР-
ініѕ, халыќтыќ баќылау комитетініѕ, 
Ќазаќ ССР-ініѕ орталыќ комсомол 
комитетініѕ, аудандыќ комсомол 
комитетініѕ жəне Байзаќ ауданы 
əкімініѕ Ќўрмет грамоталарымен 
марапатталєан.  Свердлов аудандыќ 
партия комитетініѕ  пленум мїшесі,  
Комсомол  селолыќ   Советініѕ  
депутаты болєан.
Байзаќ  ауданыныѕ  Ќўрметт і 

азаматы Ш.Мырзалиев жанўяда да 
жаќсы жолдас, балаларына ќамќор 
əке болып келеді.  Жары Мырзалиева 
Рая екеуі 4 ќыз бен 2 ўлды ґсіріп,  
немере сїйіп отырєан  жайы бар.
Иə, айтулы азаматтыѕ айтар жаќсы 

тўсы мўнымен тїгесілмейді... Еѕ 
бастысы еѕбегімен ел абыройына 
бґленген атпал азаматтыѕ  ґмірі 
ґнегеге толы.

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев ќазаќстандыќтардыѕ алдына тўраќтылыќты 

ныєайту,  сыбайлас  жемќорлыќ  факт ілер ін  азайту,  мемлекетт ік 
ќызметтердіѕ сапасын арттыруєа баєытталєан саяси жїйені жаѕєырту 
міндетін ќойып отыр.  Осыєан байланысты халыќаралыќ тəжірибені 
ескере отырып, елімізде сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы тиімді мемлекеттік 
орган ќўрылды. Ендігі міндет сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы саясатты 
іске асыруєа баєытталєан шараларды сауатты орындауды ўйымдастыру 
болып табылады.
Сарыкемер орта мектебінде директордыѕ тəрбие ісі жґніндегі  орынбасары 

Д.Абдраимованыѕ ўйымдастыруымен оќушылар арасында 9 желтоќсан - 
сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы халыќаралыќ кїрес кїніне орай «Біз сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсымыз, ќоєам мїддесіне деген опасыздыќќа ќарсымыз» 
таќырыбында дґѕгелек їстел отырысы ґтті.
Дґѕгелек їстел барысында тарих пəнініѕ мўєалімі К.Мысыќбаева  жоєары 

сынып оќушыларыныѕ ќўќыќтыќ сауаттылыєын арттыру, олардыѕ жемќорлыќќа 
ќарсы  мəдениетін  ќалыптастыру туралы айтып ґтті. Ал, оќушылар сыбайлас 
жемќорлыќќа ќарсы кїрес мəселесіндегі ќоєамдыќ ортадаєы жаєдайларды 
саралап, ґз ойларын еркін жеткізе білді.                                     Ґз тілшіміз. 

И.Рысалдиев,
Байзаќ  ауданы  ТЖ  бґлімініѕ 

инженері ,  ґртке  ќарсы  ќызмет 
лейтенанты.

ЖАМБЫЛ  ОБЛЫСЫ  КҐЛЕМ І Н Д Е 
АЄЫМДАЄЫ ЖЫЛДЫЅ 1 ЌАЗАНЫ МЕН 
15 ЌАРАША АРАЛЫЄЫНДА ЕЛІМІЗДІЅ СУ 
АЙДЫНДАРЫНДА 27 АДАМ СУЄА БАТЫП 
КЕТКЕН. ОСЫЄАН БАЙЛАНЫСТЫ БАЙЗАЌ 
АУДАНЫНЫЅ СУ АЙДЫНДАРЫНДА (МЎЗ 
ЇСТІНДЕ) АДАМДАРДЫЅ ЌАЗА БОЛУЫНА 
ЖОЛ БЕРМЕУ МАЌСАТЫНДА  ЌАУІПСІЗДІК 
ШАРАЛАРЫН  ЌАТАЅ САЌТАУЄА КЕЅЕС 
БЕРЕМІЗ.

Ќылышын  сїйретіп  ќыс  мезгілі 
де келіп жетті.  «Мўзды аймаќта» 
жараќат алу, адам ґлімі, мўз астына 
тїсіп кеткенде далада ќалып ќою 
секілді оќиєалар орын алуда. Мўзда 
ќалу  жаєдайында  əр  адам  ґз ін 
ќўтќаруєа дайын болуы тиіс, ќўтќару 
ережелерін, аман ќалу жолдарын, 
ґзін-ґзі ќўтќару амалдарын дўрыс 
ўйымдастыра білген жґн.  Мўздыѕ 
тыєыздыєы мен ќауіпсіздік шаралары 
бір адам їшін ќыс мезгілінде (-50 
гардус) мўз ќалыѕдыєы 4-5 см, екі 
адамєа 8 см, 5-7 адамєа 12-14 см 
ќауіпсіз болады. Еѕ ќалыѕ мўздыѕ 

тїсі кґкшіл (не жасылдау) ауасыз 
(кґпіршіксіз) болып келеді. Екі есе 
əлсіз мўз, сїт тїсті (ќатты ќардан 
соѕ) жарылмай-аќ сынады. 
Ќатты аєымды ґзендердіѕ їстіндегі 

мўзбен жїргенде абай болу ќажет. Ґз 
ќўрылымына ќарай əр ґзендер мен 
кґлдерде мўз ќату əртїрлі болады. 
Тез  аєатын ,  иір імді  ґзендердіѕ 
жаєалауынан алысыраќ болу керек. 
Ґзен жаєалауларына жаќын жїруге 
тыйым салынады. Ќар кґп жиналєан 
жерде, жарларда, ќамыс кґп ґскен 
жерде, аєаш жырєалардыѕ ќосылєан 
жерінде ,  кґл ,  ґзендердіѕ  (су  тез 
аєатын жерлерде) мўз жўќа болып 
ќатады .  Суыќ  кїндері  ґзенніѕ , 
кґлдіѕ ќатпай ќалатын жерлерінен 
«бу» шыєады. 
М ў з  ї с т і н д е  ж ї р у 

ерекшеліктері:
- ќатпаєан мўз їстіне шыќпаѕдар;
- мўз їстінде топ болып тўрмау 

керек;
- мўз жарылєан шўѕќыр жерлерге 

жаќындамаѕыз;
- биік  жардан  шана ,  шаѕєымен 

сырєанамаѕыз;
-  мўз  їстіне  рўќсат  етілмеген 

жерлерден ґтпеѕіз;
-  мўз  їст іне  ќараѕєы ,  нашар 

кґрінетін кезде шыќпаѕыз;
-  ґткел  жоќ  жерден  мотоцикл , 

автокґлікпен жїрмеѕіздер.
Мўз їстінен жїру ережесі:

Мўздыѕ толыќ ќатпаєанын білсеѕіз, 
сырєи  жїріп ,  аяєыѕызды  жўмсаќ 
жерге  басќанда  мўз  ќатпаєанын 
білсеѕіз  тез ќимыл жасаѕыз . Топ 
болып шаѕєымен жїргенде аралары 
5-6 метр болатындай бірініѕ артынан 
бірі  ілесе  отырып  жїрулері  тиіс . 
Топ  басшысы  тəжірибелі  болуы 
ќажет.  Топ  басшысыныѕ  ќўтќару 
жейдесі, ўзын таяєы болєаны жґн. 
Жай жїрісте мўз тез сына ќоймайды 
(секірмесеѕ, жїгірмесеѕ). Мўздыѕ 
сынуына ондаєы жарыќшыќ , тїсі 
бўзылуы, їстінде су пайда болуы əсер 
етеді. Мўндай жаєдайлар байќалєан 
жаєдайда ґзіѕ келген ізбен тез артќа 
ќайту керек. Мўз їстінде ойнау аса 
ќауіпті екендігін ескертеміз.

 Їстіміздегі жылдыѕ желтоќсан  
айында  ќара  суыќ  басым  болып 
т ўр є андыќт ан ,  мїмк інд і г і нше     
кешкісін ,  таѕда  мўз  ќатќан  кґл , 
ґзендердіѕ  їстінде  жїруге  ќатаѕ 
тыйым салынады.  Сондыќтан да 
ґз  ґміріѕізге ,  ґзгелердіѕ  ґміріне  
ас а   с аќтыќпен  ќарауды  е стен 
шыєармаѕыздар дегіміз келеді.
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 ҚАЗАҚСТАН
       Сейсенбі   15  желтоқсан

    Сәрсенбі  16  желтоқсан

      Бейсенбі  17  желтоқсан

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН

07.05 “Їш Татьяна-саєыныш” концерті. 08.30 Анимационный 
фильм “Принцесса-лебедь”. 10.00 Х/ф “Москва слезам не верит”. 
13.20 Концерт Нурлана Абдуллина “Семь нот моей жизни”. 15.40 
Х/ф “Несломленный”. 18.20 Т/х “Ќарлыєаш”. 20.30 Жаѕалыќтар. 
21.00 Вечерние новости. 21.30 Т/с “Деревенский роман”. 23.25 
Х/ф “Настоящая любовь”. 01.25 Т/х “Ќарлыєаш”.

06.00 Т/с “Дознаватель”. 07.40 “П@ytina”. 08.10 “Əскери альбом”. 
08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 Х/ф “Касым”. 11.20 “Алла Пугачева. 
Избранное”. 12.10 “X factor” кїнделік.  12.20 “Караоке такси”. 
13.00 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 14.05 Т/х “Сваты-5”.  
15.20 Т/с “Счастливый шанс”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 
“Непарадный портрет”. 22.00 “Басты жаѕалыќтар”. 22.40 Т/х 
“Джодха  жəне Акбар”. 23.45 “X factor” дневник. 23.55 “Время”. 
00.35 Т/с “Обмани, если любишь”. 

ЕВРАЗИЯ

07.02, 17.45, 01.10 “Мерекелік музыкалыќ топтама “Əсем əуен”. 
08.00 М/ф. 09.00 “Гранд-финал Международного детского 
песенного конкурса “BALA TURKVIZYON-2015”. 10.00 
Жаѕалыќтар. 10.10 “Гранд-финал Международного детского 
песенного конкурса “BALA TURKVIZYON-2015”. 11.00 
Новости. 11.10 Д/ф “Достыќ їйі”. 11.40 “Мерекелік концерт 
“Ўлы дала елі”.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.10, 21.30 Т/х “Ќўстар əні”. 
14.10 Д/ф “Нефть. История одного проекта”.  15.00 Новости. 
15.15 Шəмші Ќалдаяќовтыѕ “Саєынышым меніѕ” атты əн кеші.  
16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 Шəмші Ќалдаяќовтыѕ “Саєынышым 
меніѕ” атты əн кеші. 18.00  Новости. 18.15 “Бенефис-шоу”. 19.55, 
00.00 “Негізінде”. 20.00, 00.05 Жаѕалыќтар. 20.30 Д/ф “Единство, 
стабильность и процветание”. 20.55, 00.35 “По сути”. 21.00, 
00.40 “Итоги дня”. 22.30 “Елорданыѕ Астанаєа кґшірілуініѕ 18 
жылдыєына арналєан мерекелік концерт. 01.40 Жаѕалыќтар.

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 “Ералаш”. 11.00 Х/ф “Спайдервик: 
Хроники”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х “Адасќандар”. 15.00 К/ф “Шынайы 
махаббат”. 18.00 Т/с “Как я стал русским”. 19.00 “Дом-весы-2”. 
20.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 21.00 Т/с “Сїйген 
сўлу”. 22.00 “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/х “Адасќандар”.  00.00 “Дом-
весы-2”. 01.00 Х/ф “Кошмар на улице Вязов”.

06.00 Т/с “Дознаватель”. 07.40 “П@ytina”. 08.10 “Əскери альбом”. 
08.50 Жаѕалыќтар. 09.00 Х/ф “Касым”. 11.20 “Алла Пугачева. 
Избранное”. 12.10 “X factor” кїнделік. 12.20 “Караоке такси”. 
13.00 “Ашыєын айтќанда”. Ток-шоуы. 14.05 “Людмила Сенчина. 
“Хоть поверьте, хоть проверьте”. 15.20 Т/с “Любовь без лишних 
слов”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х  “Сїйген жар”. 21.40 
“Басты жаѕалыќтар”.  22.20 Т/х “Джодха  жəне Акбар”. 23.25 
“П@ytina”.  23.50 “X factor” дневник.  00.00 “Время”. 00.40 Т/с 
“Обмани, если любишь”. 02.10 “П@ytina”.

07.05 “Ґмірдіѕ-ґзіѕдей”. Толќын Забированыѕ концерті. 09.05 
Анимационный фильм “Принцесса-лебедь-2: Секрет замка”. 
10.30 Х/ф “Настоящая любовь”. 12.45 Ернар Айдар “Аќ 
баќытым” атты əн кеші.  15.40 Х/ф “Несломленный”. 18.30, 02.30 
Х/ф “Ќарлыєаш”. 20.35 Комедия  “Бриллиантовая рука”. 22.40 Т/с 
“Деревенский роман”. 00.20 Х/ф “Каникулы строгого режима”.  

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 09.55 “Ќазаќстанда 
жасалєан!”. 10.00 Т/х “Арнайы ґкілдер”. 12.55, 14.50, 17.00, 17.25, 
17.55 “Тəуелсіздік кїнімен!”. 13.00, 01.35 “Саєындырєан əндер-
ай”. 14.15 “Сом білекті, їлкен жїректі ислам балуан”. 14.55 , 
00.00 “KN. Мен єашыќпын”.  15.00 “Əзіл əлемі”. 17.05 “Астана 
- ќаржы орталыєы”. 17.30, 19.30, 00.05, 03.00 КАZNEWS”. 18.00 
“Ўлы дала баласы”. Тґреєали Тґрəлініѕ шыєармашылыќ кеші. 
21.00 Т/х “Арнайы ґкілдер”. 00.55 “Айтуєа оѕай”.  

07.02 “Алдараспан” əзіл-сыќаќ театры. 08.30 М/ф “Динофроз”. 
09.30 “Мерекелік музыкалыќ топтама “Əсем əуен”. 10.00  
Жаѕалыќтар. 10.10, 21.30 Т/х “Ќўстар əні”. 11.00 Новости. 11.15 
Х/ф “Три тополя на Плющихе”. 12.40 М/с “Маша и медведь”.  
13.00  Жаѕалыќтар. 13.15 “КВН. Кубок столицы”. 15.00 Новости. 
15.15 Е.Хасангалиевтіѕ “Айналдым елім” атты концерті.16.00 
Жаѕалыќтар. 16.15 Е.Хасангалиевтіѕ “Айналдым елім” атты 
концерті. 17.10 “Специальный проект “Дороги”. 18.00 Новости. 
18.10 Х/ф “Он и она”. 19.55, 00.40 “Негізінде...”. 20.00, 00.45  
Жаѕалыќтар.  20.30 “Сильные духом”. 20.55, 01.15 “По сути”. 
21.00, 01.20 “Итоги дня”.  22.30 “Ґмірќўл Айниязовтыѕ “Жўмыр 
жердіѕ жўмаєы” атты əн кеші. 01.50 Д/с “Сотќа жеткізбей”. 

ХАБАР

КТК

КТК

31 канал

06.00 “Жить здорово”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”.  
11.00 Т/с “Легавый”. 12.00 “X factor”. Кїнделік. 12.10 Т/х “Сїйген 
жар”. 13.10 “Ашыєын айтќанда”.  Ток-шоуы. 14.10 Т/с “Сваты-5”. 
15.20 “Первые новости”. 15.30  “Судебные истории”. 16.30 “Давай 
поженимся!”. 17.40 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Влюблённые 
женщины” (закл. сер.). 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген 
жар”. 21.40 “Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 
23.25 “П@ytina” баєдарламасы. 23.50 Т/с “X factor”. Дневник. 
00.00 Т/с “Время”. 00.40 Т/с “Обмани, если любишь”. 02.10 “П@
ytina”.  02.30 Т/с “Дознаватель”. 03.15 “Модный приговор”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 “Информбюро”. 08.00 Т/х “Сїйген 
сўлу”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-тоќал”. 10.00 Т/с “Человек-приманка”. 
11.00 “Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х “Адасќандар”. 15.00 Т/х 
“Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 18.00 Т/с “Как я стал 
русским”. 19.00 “Дом-весы-2”.  20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х 
“Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/х “Адасќандар”.  
00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Х/ф “Как влюбиться”. 03.00 Х/ф 
“Спиди гонщик”.  05.00 “Ќазаќша концерт”.

07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”. 09.30 Жаѕалыќтар. 09.50 Новости.   
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Бірінші студия”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз 
маржан”. 11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х.  
12.35 Д/ф “Жолдау”. 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 
“Алтын бесік”. 18.10 “Ґрлеу”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 21.05 
Т/х “Таѕдау”. 10.50 Т/х “Сырєалым”. 11.45 “Айтуєа оѕай...”. 
12.30 “Кґѕілашар” əзіл-сыќаќ. 13.00 “Бірге таѕдаймыз!”. 14.10, 
22.00  Т/х “Келін”. 14.55, 22.50 “KN. Мен єашыќпын”. Кїнделік. 
15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім 
сізге аманат”. 17.05 “Sport.kz”. 17.30, 19.30, 00.05, 03.00 “KA-
ZNEWS”.  17.55 “Ґзгерген ґѕір”. 18.15 Д/ф “Табыс кілті”.  20.20 
“Айтуєа оѕай”. 22.55 “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 
“Кґѕілашар”. 00.55 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 01.50 “Дауа”. 
02.25  “Тїнгі студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 

06.05 М/ф. 06.10 Д/с “Вау”. 07.20 Т/х “Ќарадайы”. 08.30 
Жаѕалыќтар. 09.00 Т/х “Махаббат пен ґшпенділік”. 10.05 Т/с 
“Деревенский роман”. 12.00 Новости. 12.35 “Главная редакция”. 
13.15 Т/с “Шеф”. 15.30 “Не ври мне”. 16.30 Т/х “Таєдырмен 
тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта 
шек бар ма?”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 
“Диагноз”. 22.15 Т/с “Деревенский роман”. 00.15 Т/с “Шеф”. 
02.00 “Айтылмаєан аќиќат”. 02.05 Жаѕалыќтар. 02.50 Д/с “Вау”.

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЅ ТƏУЕЛСІЗДІК КЇНІ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00, 11.40, 12.20, 
14.25, 14.50, 17.25, 19.25, 02.55 “Тəуелсіздік кїнімен!”. 10.05 
М/ф. 10.40 Концерт “Айгґлек”. 11.45 “Ќарапайым ќаћарман”. 
12.25 “Ќўс ќанат єўмыр”. Мейрамбек Бесбаевтыѕ концерті. 
14.30 “Ќазаќстан жəне біріккен ўлттар ўйымы”. Арнайы жоба. 
14.55, 00.00 “KN. Мен єашыќпын”. Кїнделік. 15.00 “Əзіл əлемі”. 
17.00 “Жарќын бейне”. 17.30 Концерт “Əндер мен жылдар”. 
19.30, 00.05, 03.00 “KAZNEWS”. 20.20 “Айтуєа оѕай”. 21.00 Т/х 
“Арнайы ґкілдер”. 00.55 К/ф “Кґшпенділер”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

ХАБАР
07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Жаѕалыќтар. 
10.10 Т/с “Осколки”. 11.00 Новости. 11.10, 02.30 “Сотќа 
жеткізбей” деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 12.20 М/ф 
“Белка и Стрелка: Озорная семейка”. 12.25 Т/х “Кґршілер”. 
13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные мелодрамы”. 14.05 
Т/с “Второе дыхание”. 15.00 Новости. 15.10 “Жігіт сўлтаны”. 
16.00 Жаѕалыќтар. 16.15 Д/ф “Движущая сила. История 
одного проекта”. 17.00 Новости. 17.15 “Национальный 
отбор Международного детского песенного конкурса “BALA 
TURKVIZYON-2015”. 19.10 Д/ф “Н.Тлендиев “Ќўстар ќайтып 
барады”.  19.55, 01.20 “Негізінде”. 20.00, 01.25 Жаѕалыќтар. 
20.30 “Бюро расследований”. 20.55, 01.55 “По сути”. 21.00, 02.00 
“Итоги дня”.  21.30 “Специальный выпуск”. 22.00 Т/х “Ќўстар 
əні”. 22.50 “Гранд-финал Международного детского песенного 
конкурса “BALA TURKVIZYON-2015”. 00.20 “Кґзќарас”. 00.50 
“Арнайы хабар”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 
Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Сазды əуен”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 “Алтын бесік”. 10.50  
“Ґрлеу”. 11.00 “Балаларєа  базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 11.30  
“Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 К/ф “Біржан сал”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата əуендері”.  
14.00-16.00- техникалыќ їзіліс.  16.05 Т/х “Патриоттыќ əндер”. 
16.45 Т/х. 17.55 “Сґз жебе”. 18.20 Д/ф “Земля дружбы”. 18.50 
“Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х.  
20.00 Арнайы хабар. “Тəуелсіздік кїні”. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Первая студия”. 21.20 “Сґз маржан”. 21.30 
“Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 “МЎЗАРТ” тобыныѕ 
“Ґз елім” əн кеші. 21.55 К/ф “Кґшпенділер”.  00.40 “Телеблокнот”. 
00.45 Деректі фильм. 01.00 “Арнаныѕ жабылуы”.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Əзіл студио”. 07.00 “Ризамын”. 08.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 
09.00 Х/ф “Шынайы махаббат”. 12.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 14.00 Т/х “Адасќандар”. 15.00 Фильм-концерт 
“Ен їздік əндері”. 16.00 М/ф “Уоллес и Громит: Проклятие 
кролика-оборотня”. 18.00 Т/с “Как я стал русским”.  19.00 Т/с 
“Дом-весы-2”. 20.00 “Ґнер ќырандары кїнделігі”.  21.00 Т/с 
“Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/х “Адасќандар”. 
00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Х/ф “Кровавая работа”.

31 канал

ЕВРАЗИЯ

07.00, 14.30 “KAZNET”. 07.30 “Сырты бїтін...”. Д/с. 08.00, 20.30, 
00.45 Новости “20:30”. 08.30, 20.00, 00.15 Жаѕалыќтар. 09.00, 
16.10 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/с “Украденная жизнь”. 
11.30, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 23.15 Т/х “Əулет”. 15.00 
“Такси”. 15.30 “Открытая студия”. Ток-шоу. 17.30, 22.10 Т/х 
“Ўрланєан таєдыр”. 21.00 Т/с “Ловушка”. 01.15 Т/х “Эфирде”. 

АСТАНА

07.00, 20.30, 00.35 Новости “20:30”. 07.30, 20.00, 00.15 
Жаѕалыќтар. 08.00 “Елбасы жолы. Теміртау”. К/ф. 10.20 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.30, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 13.00, 23.15 
Т/х “Əлия”. 14.10 “Такси”. 14.40 “Бірегей. Мўхтар Алтынбаев”. 
15.10 “Астана кеші кґѕілді. Тəуелсіздік əндері”. 16.30 Айтыс. 
“Жїйріктер мен їздіктер”. 17.30, 22.10 Т/х “Ўрланєан таєдыр”. 
20.20 Бибігїл Тґлегенова. “Айтылмаєан əнім бар”. 20.50 “Шəмші 
Ќалдаяќов “Əндерініѕ кеші”. 00.55 Т/х “Эфирде”.

АСТАНА

07.00, 14.00 “KAZNET”. 07.30 Новости “20:30”. 07.50 
Жаѕалыќтар. 08.10 К/ф “Елбасы жолы. От ґзен”.  10.20 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.30, 18.30 Т/х “Мадхубала”. 13.00, 23.15 
Т/х “Əлия”. 14.40 “Такси”. 15.10 “Əндер мен жылдар-2015” əн 
кеші. 16.10 Т/х “Єажайып отбасы”.  17.30, 22.10 Т/х “Ўрланєан 
таєдыр”. 20.00 “Айќын Тґлепбергенніѕ” фильм-концерті. 00.15 
Т/х “Эфирде”. 01.25 “Əн мен əзіл” концерттік.

АСТАНА

09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.20 Концерт 
“Отанєа таєзым”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.  10.35 
“Первая студия”. 11.00 “Тəуелсіздік кїні”. 11.25 “Сґз маржан”. 
11.30  “Телеблокнот”. 11.35 Т/х. 12.25 К/ф “Ќызєыш ќўс”. 13.45 
“Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”.  14.00-16.00- техникалыќ 
їзіліс.  16.05 “Балаларєа концерт”. 16.45 Т/х. 17.55 “Жаса, меніѕ 
елім”.  18.10 “Иман нўры”. 18.20 “Патриоттыќ əндер”. 18.30 Д/ф 
“Ќазаќстан”. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 
“Сазды əуен”. 19.15 Т/х. 20.00 “Обменный фонд “Тау тўлєа”. 
20.15 “Жан тербеткен əуендер”. 20.40 “Телеблокнот”. 20.45 
“Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сіз не дейсіз?”. 21.30 “Телемаркет”.  21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 К/ф “Жау жїрек мыѕ  бала”. 23.45 
Концерт “Рахмет, саєан туєан ел!”. 00.40 “Телеблокнот”. 00.45  
“Сазды əуен”. 01.00 Арнаныѕ жабылуы.

(Телебағдарламаларда өзгерістер  болуы мүмкін).  

31 канал

ХАБАР

КТК

      Дүйсенбі  14  желтоқсан   
ҚАЗАҚСТАН

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 “KAZNEWS”. 10.00 
“Апта. кz”. 11.05 “Дара жол”. 12.30, 02.05 “Аќсауыт”. 13.00 
“Бірге таѕдаймыз”. 14.10, 22.00 Т/х “Келін”. 14.55, 22.50 
“KN. Мен єашыќпын”. Кїнделік. 15.00 “Əйел баќыты”. 
Ток-шоуы. 16.05, 18.35 Т/х “Жїрегім сізге аманат”. 
17.00 “Меніѕ Ќазаќстаным!”.  17.30, 19.30, 00.05, 03.05 
“KAZNEWS”. 17.55 М/с “Əуежай”. 18.10  М/с “Аюлар”.  
20.20 “Серпіліс”. 21.05 Т/х “Таѕдау”. 22.55, 02.35“Тїнгі 
студияда Нўрлан Ќоянбаев”. 23.30 “Кґѕілашар”. 00.50 
“Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 01.45 “SPORT.kz”. 

06.00 “Жить здорово”.  06.50 Жаѕалыќтар. 07.00 “Доброе утро”.  
11.00 Т/с “Легавый”. 12.00 “X factor”. Кїнделік. 12.10 Т/х “Сїйген 
жар”. 13.05 “Əйел сыры...”. 14.10 Т/с “Сваты-5”. 15.20 “Первые 
новости”. 15.30  “Судебные истории”. 16.30 “Давай поженимся!”. 
17.40 “Пусть говорят”. 18.50 Т/с “Влюблённые женщины”. 
20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 “Басты 
жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.25 “П@ytina” 
баєдарламасы. 23.50 Т/с “X factor”. Дневник. 00.00 Т/с “Время”. 
00.40 Т/с “Обмани, если любишь”. 02.00 “П@ytina” баєдарламасы. 
02.30 Т/с “Дознаватель”. 03.15 “Модный приговор”.

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/х “Бəйбіше-
тоќал”. 10.00 “Готовим с Адель”. 10.30 Т/с “Человек-приманка”. 
11.30 ”Ералаш”. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х “Адасќандар”. 15.00  Т/х 
“Бəйбіше-тоќал”. 16.00 Т/с “Папины дочки”. 18.00 Т/с “Как я стал 
русским”. 19.00 “Дом-весы-2”.  20.00 “Информбюро”.  21.00  Т/х 
“Сїйген сўлу”. 22.00 Т/х “Сен келерсіѕ”. 23.00 Т/х “Адасќандар”. 
00.00 “Дом-весы-2”. 01.00 Х/ф “Кошмар на улице Вязов-5: Дитя 
сна”. 03.00 Х/ф “Кости”.  05.00 “Ќазаќша концерт”.

06.05 М/ф. 06.30 К/ф “Высота”. 08.00 “КТК” ќоржынынан”. 
09.00 “Кґѕілді отбасы”. 10.00 “Дорога домой”. 10.10 “Звёздная 
жизнь”.11.10 “Портрет недели”. 12.20 Х/ф “Майский дождь”. 
14.05 “Другая правда”. 15.05 “Эксперимент”.  15.35 “Əйел ќырыќ 
шыраќты”. 16.30 Т/х “Таєдырмен тартыс”. 18.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 19.00  Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 20.00 “Айтылмаєан 
аќиќат”. 20.30 Жаѕалыќтар. 21.00 Вечерние новости. 21.40 
“Главная редакция”. 22.20 Т/с “Деревенский роман”. 00.10 Т/с 
“Шеф”. 02.10 “Біздіѕ концерт”. 02.50 Жаѕалыќтар. 

ЕВРАЗИЯ

ХАБАР

КТК

31 канал

07.00 “Суперпапа”. 07.45 “Ел аузында”. 08.10 “20:30. Біздіѕ 
уаќыт”. 09.00, 15.40 Т/х “Єажайып отбасы”. 10.20 Т/с 
“Украденная жизнь”. 11.30, 18.00 Т/х “Мадхубала”. 12.30, 23.15 
Т/х “Əлия”. 13.40, 19.00 Т/х “Əулет”. 14.45 “20:30”. 17.00, 22.10  
Т/х “Ўрланєан таєдыр”.  20.00, 00.15 Жаѕалыќтар. 20.30, 00.45 
Новости”20:30”. 21.00 Т/с “Ловушка”. 01.15 Т/х “Эфирде”.

АСТАНА

07.02 “Білгенге маржан”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00 Аналитическая 
программа “Жеті кїн”. 11.00 “Экономкласс”. 11.10, 00.55 
“Сотќа жеткізбей” деректі драмасы. 11.45 “Магия кухни”. 12.20  
“Подари детям жизнь”. 12.25 М/с  “Жюль Вернніѕ саяхаттары”.  
12.50 М/ф “Обезьянки в опере”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф 
“Семейные мелодрамы”. 14.05 Т/с “Второе дыхание”. 15.00 
Новости. 15.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 16.00 Жаѕалыќтар. 
16.15 “Ґмір сабаќтары”. 17.00 Новости.  17.10 Т/с “След”. 17.50 
“Орталыќ хабар”. 19.00 “ТВ БИНГО”. 19.55, 23.45 “Негізінде...”. 
20.00, 23.50  Жаѕалыќтар. 20.30 “Арнайы хабар”. 20.55, 00.20 
“По сути”. 21.00, 00.25 “Итоги дня”.  21.30 Т/с “Осколки”. 22.30 
“Жекпе-жек”. 23.15 “Кґзќарас”. 01.25 Жаѕалыќтар.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ
07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.   09.30 “Апта жаѕалыќтары”.  
10.10 “Сазды əуен”. 10.25 “Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”.10.35 
“Ел ертеѕі”. 11.10 “Балаларєа  базарлыќ”.  11.25 “Сґз маржан”. 
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х.  12.35 Д/ф 
“Жолдау”.  13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости. 13.20 “Айша 
бибі”.  13.45 “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 13.55 “Əулиеата 
əуендері”. 17.50- техникалыќ їзіліс. 17.55 “Бірінші студия”.  
18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 18.50 “Телемаркет”. 18.55 
“Телеблокнот”. 19.00 “Сазды əуен”.  19.15 Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 
20.20 Новости.  20.40 “Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 
Деректі фильм. 21.10 “Общество и закон”. 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”.

МҰРАГЕРЛІК   ІС І  МҰРАГЕРЛІК   ІС І  
ЖАРИЯЛАНАДЫЖАРИЯЛАНАДЫ

Т-466-12-120. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 
Сарыкемер ауылы,  Гаджиев көшесі, №3/1 үйдің 
тұрғыны болған Ярългашов Срымның  2015  
жылдың  29 қыркүйегі күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

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

*                  *                   *
Т-467-12-120. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер  ауылы ,   Әбілеков  көшесі ,  №3 
үйдің тұрғыны болған Баиджанова Шарифа 
Унгарбаевнаның 2009  жылдың 1 наурызы күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  жариялан-

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

*                  *                   *
Т-468-12-120. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Жетібай ауылы,   Төле би көшесі №29 үйдің 
тұрғыны  болған  Куанышева  Есенкулдің 
2015  жылдың 10 сәуірі  күні қайтыс болуына  
байланысты мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы хабарландыру жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесі  
№33 ”а” үйде  орналасқан   нотариалдық кеңсе  
қызметкері З.Назарбековаға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-469-12-120. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Құмжота ауылы,  Абай көшесі, №59 үйдің тұрғыны 
болған Шайзадаев Алзаданың 2008  жылдың  
25 маусымы күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

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

*                  *                   *
Т-470-12-120. Жамбыл облысы, Байзаќ ауданы, 

Аймантґбе ауылы, Ґтепберген кґшесі, №30 
їйдіѕ тўрєыны болєан Бурамбаева Патиманыѕ 
2009 жылдыѕ 20 маусымы кїні ќайтыс болуына  
байланысты мўрагерлік ісі жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру жария-

ланғаннан кейін,  бір ай мерзім ішінде,  Байзақ 
ауданы, Сарыкемер ауылы, Медеулов көшесінде 
орналасқан  нотариалдық кеңсе қызметкері  
С.Коскееваға  жолығулары керек.

*                  *                   *
Т-471-12-120. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Сарыкемер ауылы,  Сатпаев көшесі, №9 “б” 
үйдің тұрғыны болған Камисбаева Айман 
Куранбаевнаның 2015  жылдың  4 желтоқсаны 
күні қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер осы хабарландыру 

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

16 ЖЕЛТОЌСАН - ТƏУЕЛСІЗДІК КЇНІ  МЕРЕКЕСІНЕ  16 ЖЕЛТОЌСАН - ТƏУЕЛСІЗДІК КЇНІ  МЕРЕКЕСІНЕ  
ОРАЙ  АУДАН  ОРТАЛЫЄЫНДА  ҐТКІЗІЛЕТІН ІС-ШАРАЛАР ОРАЙ  АУДАН  ОРТАЛЫЄЫНДА  ҐТКІЗІЛЕТІН ІС-ШАРАЛАР 

БАЄДАРЛАМАСЫБАЄДАРЛАМАСЫ

12 ЖЕЛТОҚСАН.12 ЖЕЛТОҚСАН. Н.КИІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ  Н.КИІКБАЕВ АТЫНДАҒЫ 
ОРТА МЕКТЕБІНДЕОРТА МЕКТЕБІНДЕ

10.00-ДЕ - 10.00-ДЕ - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА 
ОРАЙ БАСКЕТБОЛДАН 1999-2000 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР ОРАЙ БАСКЕТБОЛДАН 1999-2000 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР 
АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ ТУРНИР.АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ ТУРНИР.  

  14 ЖЕЛТОҚСАН. 14 ЖЕЛТОҚСАН. Ғ.МҰРАТБАЕВ АТЫНДАҒЫҒ.МҰРАТБАЕВ АТЫНДАҒЫ
 МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫНДА МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫНДА

10.00-ДЕ10.00-ДЕ - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА  - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА 
ОРАЙ ВОЛЕЙБОЛДАН 1999-2000 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ҚЫЗДАР АРАСЫНДАҒЫ ОРАЙ ВОЛЕЙБОЛДАН 1999-2000 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ҚЫЗДАР АРАСЫНДАҒЫ 
АУДАНДЫҚ ТУРНИР.АУДАНДЫҚ ТУРНИР.  

15 ЖЕЛТОҚСАН.15 ЖЕЛТОҚСАН.  ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ

11.00-ДЕ11.00-ДЕ -  - Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 24 жылдығына арналған Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 24 жылдығына арналған 
салтанатты жиын.салтанатты жиын.

Ғ.МҰРАТБАЕВ АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫНДА Ғ.МҰРАТБАЕВ АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫНДА 

10.00-ДЕ10.00-ДЕ - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ВОЛЕЙБОЛДАН  - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ВОЛЕЙБОЛДАН 
1999-2000 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ҰЛДАР АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ ТУРНИР.1999-2000 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ҰЛДАР АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ ТУРНИР.

САРЫКЕМЕР ОРТА МЕКТЕБІНДЕСАРЫКЕМЕР ОРТА МЕКТЕБІНДЕ
10.00-ДЕ10.00-ДЕ - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ШАҒЫН ФУТБОЛДАН  - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ШАҒЫН ФУТБОЛДАН 
2003-2004 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ ТУРНИР.2003-2004 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ ТУРНИР.

16 ЖЕЛТОҚСАН. ОРТАЛЫҚ АЛАҢДА16 ЖЕЛТОҚСАН. ОРТАЛЫҚ АЛАҢДА
9.00-ДЕ9.00-ДЕ - МЕРЕКЕГЕ ОРАЙ ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН БАҒАМЕН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘРМЕҢКЕСІ. - МЕРЕКЕГЕ ОРАЙ ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН БАҒАМЕН АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖӘРМЕҢКЕСІ.
10.00-ДЕ10.00-ДЕ - «ӘН ЖЫРЫМ САҒАН, ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН»  АТТЫ АУДАН КӨРКЕМӨНЕРПАЗДАРЫНЫҢ  - «ӘН ЖЫРЫМ САҒАН, ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН»  АТТЫ АУДАН КӨРКЕМӨНЕРПАЗДАРЫНЫҢ 
МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ.МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ.

Ж.ҮШКЕМПІРОВ АТЫНДАҒЫ СПОРТ МЕКТЕБІНДЕЖ.ҮШКЕМПІРОВ АТЫНДАҒЫ СПОРТ МЕКТЕБІНДЕ
10.00-ДЕ10.00-ДЕ - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ЕРКІН КҮРЕСТЕН  - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 24 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ЕРКІН КҮРЕСТЕН 

2002-2003 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ ТУРНИР.2002-2003 ЖЫЛДАРЫ ТУЫЛҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕР АРАСЫНДАҒЫ АУДАНДЫҚ ТУРНИР.

18.50 “Телемаркет”. 18.55 “Телеблокнот”. 19.00 “Сазды 
əуен”.  19.15 Т/х. 20.00  Жаѕалыќтар. 20.20 Новости.  20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Сыр-перне”. 21.25 
“Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Телеблокнот”. 21.45 
“Əулиеата əуендері”. 21.55 К/ф. 23.25 Т/х. 00.00  Жаѕалыќтар. 
00.20 Новости.  00.40 “Телеблокнот”.  00.45 “Сазды əуен”.

Ñëîâî î ìàòåðè
Âîò óæå äâà ãîäà, êàê 

íåò ñðåäè íàñ Íàòàëüè 
Òûíÿíîé.

Îäíî ñëîâî Ìàìà … 
÷òî îíî îçíà÷àåò?

Ëþáîâü, ìóäðîñòü, 
ïîíèìàíèå, äîáðîòó.

ß õî÷ó âàì ñêàçàòü: 
« Á å ð å ã è ò å  ñ â î è õ 
ìàì…».

Мама! Мама! Душа твоя рядом,
И за нами следишь ты сейчас,
Но мне хочется сесть с тобой рядом
И послушать твой мудрый наказ.

Я стою и молитву читаю.
Горько мне, слёзы трудно унять.
Я всем детям земли завещаю
И о главном хочу вам сказать:

Берегите своих матерей!!!
В трудный час согревайте им руки!
Нет любви материнской светлей,
И она не подвластна разлуке!

С огромной любовью, дочь Таня Тыняная.
Т-472-12-120. 

Т Ў Р Є Ы Н Д А Р Т Ў Р Є Ы Н Д А Р 
Н А З А Р Ы Н А !Н А З А Р Ы Н А !

2015 жылдыѕ  22 желтоќсанында 2015 жылдыѕ   22 желтоќсанында 
Байзаќ  аудандыќ  сотында  сотќа Байзаќ  аудандыќ  сотында  сотќа 
жїгінуде кездесетін мəселелер бойынша жїгінуде кездесетін мəселелер бойынша 
тїсініктемелер беру маќсатында «Ашыќ тїсініктемелер беру маќсатында «Ашыќ 
есік» кїні ґтеді.есік» кїні ґтеді.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
БАЙЗАКСКОГО  РАЙОНА !БАЙЗАКСКОГО  РАЙОНА !
22 декабря 2015 года в Байзакском 22 декабря 2015 года в Байзакском 

районном суде будет проходить “День  районном суде будет проходить “День  
открытых дверей» по  вопросу обсуждения открытых дверей» по  вопросу обсуждения 
обращений  населения  в  судебные обращений  населения  в  судебные 
органы.органы.

Æәðìåңêå! Æәðìåңêå!
Æәðìåңêå!

2015 жылдың  16 желтоқсаны  күні 
Сарыкемер  ауылының  орталық 
алаңында  ауыл  шаруашылығы 
тауарларының жәрмеңкесі өткізіледі. 
Жәрмеңкенің басталуы сағат 8.00-де. 
Келіңіздер! Арзан бағаға тұрмысқа 
қажетті түрлі азық-түлік өнімдерін 
сатып алыңыздар. 


