
   Газет  1940 жылдан  шыға  бастады   Газет  1940 жылдан  шыға  бастады №  55  (8318)   Сəрсенбі    3   маусым   2015 жыл№  55  (8318)   Сəрсенбі    3   маусым   2015 жыл               Байзақ  аудандық  газетіБайзақ  аудандық  газеті
  Байзакская  районная  газета  Байзакская  районная  газета

ЎЛТ ЖОСПАРЫ.
 5 РЕФОРМА ЖƏНЕ 100 ЌАДАМ

Г. Әбдіқұлова,
“Ауыл жаңалығы”.

ХАЛЌЫМЫЗДЫЅ  ТАРИХЫНДАЄЫ 
ЌАС І Р Е Т Т І  ОЌИ Є АЛА РДЫЅ 
ЌАТАРЫНА 1932-33 ЖЫЛДАРДАЄЫ 

АШАРШЫЛЫЌ  ПЕН  1937 ЖЫЛЄЫ 
СТАЛИНДІК  ЌУЄЫН -СЇРГ ІН  
ОЌИЄАСЫН ЖАТЌЫЗУЄА БОЛАДЫ.

1 9 1 8 - 2 0  Ж Ы Л Д А Р Ы 
ШАМАМЕН 6-7 МЛН.   АДАМДЫ   
ЌЎРАЄАН     ХАЛЌЫМЫЗ 1921-
22 ЖƏНЕ 1932-33 ЖЫЛДАРДА 
БОЛЄАН  АШАРШЫЛЫЌТАР 
КЕЗІНДЕ 4 МЛН. 200 МЫЅНАН 
А С Т А М  А З А М А Т Ы Н А Н 
А Й Ы РЫ Л ДЫ .  1 9 3 7 - 3 8 
ЖЫЛДАРЫ КЕЅЕС ОДАЄЫНЫЅ 
АУМАЄЫНДА 1,5 МИЛЛИОННАН 
АСТАМ АДАМ ТЎТЌЫНДАЛЫП, 
ОЛАРДЫЅ  680 МЫЅЫ  АТУ 
ЖАЗАСЫНА  КЕСІЛГЕН .  АЛ 
ЌАЗАЌСТАНДАЄЫ  1921-1954 
ЖЫЛДАРЫ АРАЛЫЄЫНДА 103 МЫЅ 

АДАМ ЌУЄЫН-СЇРГІНГЕ ЎШЫРЫП, 
ОЛАРДЫЅ 25 МЫЅНАН АСТАМЫ 
АТЫЛЄАН.

 Өткен сенбі күні аудан орталығында  
солақай  саясаттың  құрбандарын 
еске  алуға   арналған  жиын  өтті . 

Саяси  қу ғын -сүр г і н 
құрбандарына қойылған 
қ ұ л ы п т а с  м а ң ы н а 
жиналған  жұртшылық 
а л д ы н д а  а у д а н 
әкімінің  орынбасары 
С.Кенжебаев cөз сөйледі. 
Сағындық Жұмағұлұлы  
ө т к е н  ғ а с ы р д ы ң   
қаралы  жылдарының 
б і р і -   ашаршылық 
пен  қуғын  сүрг інн ің  
қасіретіне,   алаштың 
арда қ ты  арыс тары 
мен  Карлаг пен Алжир 
лагерьлерінде жазасын 
өтеген  зиялылардың 

әйелдері мен балаларының тағдырына 
тоқталды.Сондай-ақ аудан әкімінің 
орынбасары  сол жылдары   қазақ 

халқы мыңдаған өзге ұлт өкілдерін 
жер аударылып келгендігін,  оларды 

халқымыз  құшақ жая қарсы алып, 
бауырына  басқандығын,  сонымен 
қатар сол кезеңде  ауданымызда да 
“халық жауы” атанған азаматтардың 
тағдырына, осы қанқұйлы жылдардың 
оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны 
болған арыстарды ұмытпай, оларды 
әрқашан есте сақтау, өткенге салауат 
етіп, ақтаңдақтар ақиқатына тереңірек 
мән беру-бүгінгі ұрпақ парызы екендігін 
сөз етті. Мұнан соң Сарыкемер ауылдық 
ардагерлер  алқасының  төрағасы 
С.Ермеков 1937-38 жылдардағы саяси 
қуғын-сүргінге  ұшыраған  кеңестік  
Н.Жүнісовтың атқарған қызметін тілге 
тиек ете келе, тарих ақтаңдақтарын 
ұмытпай, өскелең  ұрпақтың өткеннен 
сабақ алу қажеттігін айтты.
Жиналғандар бір минут үнсіздікпен  

қаралы кезеңді еске алды.   Аудандық 
“Байзақ баба” мешіті бас имамының 
көмекшісі А.Көшербаев  жазықсыз жапа 
шеккендердің әруақтарға арнап құран 
бағыштады.  
Жиын соңында оған қатысушылар  

саяси қуғын-сүргін  және ашаршылық 

құрбандарына қойылған құлыптасқа гүл 
шоқтарын қойып, тағзым етті.

Саяси ќуєын-сїргін  жəне 
ашаршылыќ ќўрбандарын еске алды

100 ШАГОВ 
к  с в е тл ому 
буд ущему

Программный документ «100 конкретных 
шагов по реализации пяти конституциональных 
реформ» Главы  государства Нурсултана 
Назарбаева  сейчас  в  центре  внимания  
общественности страны.
Горячо обсудили и поддержали этот документ 

этнокультурные  объединения  района . 
Поделилась своими впечатлениями на этот 
счёт председатель русского этнокультурного 
центра района Л.Горр:

«Мы рассмотрели и обсудили каждый  конкретный 
шаг и наметили наше участие в реализации Плана 
нации. Больше всего радует то, что в документе (86 
шаг) отводится огромная роль Ассамблее народа 
Казахстана. Предстоит реализовать масштабный 
проект «Большая страна – большая семья», который 
укрепит казахстанскую идентичность и создаст 
условия для формирования целостной гражданской 
общности.
Пять народных реформ – это большой шаг 

навстречу единому будущему. Как сказал наш 
Президент: «Не одно поколение казахстанцев 
создавало наше главное достояние – дружбу 
народов и не вправе растрачивать это богатство, 
забывать добрые традиции».
Президент всегда поддерживал важность 

культурного стержня нации, делая акцент на 
том, что этнические, религиозные и  культурные 
различия полиэтнического народа должны стать 
объединяющим началом.
Нас объединяет любовь к общему дому – 

Казахстану, согласие по отношению к  истории  
нашей древней земли и развитию языков, глубокая 
вера в будущее нашего государства и его граждан.
Мы всегда будем поддерживать  инициативы 

Главы государства, направленные на укрепление 
межнационального согласия и повышения 
жизненного уровня казахстанцев.
Наша задача, чтобы каждый  гражданин смог 

почувствовать свою сопричастность  судьбе 
Родины и активно включиться в  реализацию 
Плана  Нации.

Наш корр.

Кемел келешекке 
ЌАДАМ

З.Молдабаев,
№3  Байзаќ  колледжін іѕ  оќытушы -

ўйымдастырушысы.

Ґткен  айдыѕ  басында  Аќордада  Елбасы 
Нўрсўлтан  Назарбаевтыѕ  тґраєалыєымен 
Їкіметт іѕ  кеѕейт ілген  отырысы  ґткені 
белгілі. Онда Мемлекет басшысы ўсынєан 
бес институционалдыќ реформаны жїзеге 
асыру  баєытындаєы  100 наќты  ќадамныѕ 
жайттары ќарастырылєан болатын. Сонымен 
ќатар, аталєан реформалардыѕ  əрќайсысы 
бойынша Мемлекет басшысы бірќатар наќты 
міндеттер белгіледі.
Мен і ѕ  о йымша  ə л е м д і  с а я с и  жəн е 

экономикалыќ даєдарыстар алќымнан ќысып 
тўрєан шаќта бўл жоспардыѕ елімізді кїрделі 
кезеѕнен жарќын болашаќќа бастайтынына 
сенімдімін. Бўл – біздіѕ болашаќ мəѕгілік 
елге жетуімізге арналєан наќты ќадам деп 
есептеймін. 
Əсіресе білімніѕ сапасын арттыру, оєан мəн 

беру, барлыќ бəсекеге лайыќты ел болуымыз 
басты назарєа алыныпты. Ол тїсінікті де. 
Ґйткен і  бəсекеле ст ікке  шыдай  алатын 
мамандар дайындау – бїгінгі кїнніѕ басты 
талабы. 
№3 Байзаќ  колледжінде  бїгінг і  таѕда 

«Ферма шаруашылыєы», «Дəнекерлеу ісі», 
«Тамаќтандыруды  ўйымдастыру», «Тігін 
ґндірісі  жəне  киімді  їлгілеу»,  «Есептеу 
техникасы жəне баєдарламалыќ ќамтамасыз 
ету» мамандыќтары  бойынша  кґптеген 
жастар білім алуда. Ал биылєы жылы дəл 
осы  баєыттарда  100-ден  аса  шəкірт  оќу 
тəмəмдаєалы  отыр .  Олар  ендіг і  кезекте 
алєан  тəлім -тəжірибелерін  пайдаланып , 
жан-жаќта жўмыс атќаратын болады. Байзаќ 
ауданы ауылшаруашылыєына бейім елдімекен 
болєандыќтан  болашаќта  аграрлыќ  сала 
мамандарын  кґбейтпек  ойымыз  бар .  Еѕ 
бастысы  ел  болып  тізе  бїксек ,  діттеген 
міндет-маќсатымызєа  жетеріміз  аныќ . Біз 
де  ўстаздар  ќауымы  дəл  осы  жолда , яєни 
кемел келешек ќадамы жолында еѕбек жасай 
береміз демекпін.

М.Манекеев,
«Ауыл жаңалығы».

Жыл бойы уақытының 
көбін мектепте өткізетін 
о қ у ш ы л а р  ж а з ғ ы 
демалыс  к үндер і н 
асыға күтетіні белгілі. 
Сондықтан да оқушылар 
үшін  ең қызықты мезгіл 
— жаз маусымы. Үш ай 
демалыс  мезгілінде  
балалар алаңсыз асыр 
салып ойнап, бір жасап 
қалары анық. 
Демалысқа  шыққан 

олардың  бірі  жазғы 
лагерьлерде  демалса, 
енді бірі қала аралап, 
саяхаттағанды ұнатады. 
Ал, кейбіреулері жеке 
шаруашылықта еңбек 
етіп, табыс тапқанды 
қалайды. Қалай десек те, 
жаз бойы балалардың 
көзден  таса  болмай , 
уақыттарын  ти імд і 
өткізуіне  тек  мектеп 
қана  емес ,  ата -ана , 
жалпы  қоғам  болып 
атсалысуымыз қажет.
Аудан әкімдігінің білім бөлімінің берген 

мәліметтеріне сүйенсек, ағымдағы 

жылы білім бөліміне қарасты 33 орта 
мектептен 136 оқушы сыртқы лагерьге 
қамтылып отыр. Көршілес Т.Рысқұлов 

ауданындағы  «Ә .Молдағұлова» 
атындағы лагерьге бірінші маусымда 
80 бала, екінші маусымда 56 бала 

барады .  Әдет те г і дей  биыл  да 
ауданымыздан  сыртқы  лагерьге 
әлеуметтік аз қамтылған, көп балалы 

отбасы  балалары , 
қорғаншылық  пен 
қ а м қ о р л ы қ т а ғ ы 
балалар қамтылған.
Аптаның дүйсенбісі 

күні бірінші кезеңнің 
ашылуына  орай , 
алғашқы  80  бала 
демалу ғ а ,  жаз ғы 
демалысты қызықты 
е т і п  ө т к і з у г е 
аттанды.   
Мұнда  балалар 

әрт үрл і  қызықты 
шараларға қатысып, 
о й - ө р і с т е р і н 
дамытып ,  талай -
т а лай  т а нымдық 
д ү н и е л е р м е н 
т а н ы с а д ы . 
Ж а с ө с п і р і м д е р 
мен  балалардың 
ж а з  м е з г і л і н д е 
денсаулықтарының 
с а у ы қ т ы р ы л ы п , 
ө м і р л е р і н і ң 
қ а у і п с і з д і г і н 

қамтамасыз етіп, шығармашылықтарын 
дамытып, өсіру — бүгінгі күннің басты 
міндеті.

ЌЫ ЗЫЌЌА  Т ОЛЫ  ЖАЗ  МАУСЫМЫЌЫЗЫЌЌА  Т ОЛЫ  ЖАЗ  МАУСЫМЫ

ÁÀËÀËÀÐ ËÀÃÅÐÜÃÅ ÀÒÒÀÍÄÛ



««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 3  маусым   2015  жыл

АУДАНДЫЌ   ƏК ІМД І К Т ЕАУДАНДЫЌ   ƏК ІМД І К Т Е

«Керей мен Жəнібек 1465 
жылы алєашќы хандыќты 
ќ ў р д ы ,  ќ а з а ќ т ы ѕ 
м ем л е к етт і л і г і н і ѕ 
тарихы сол кезден бастау 
алады. Бəлкім ол бїгінгі 
шекарасындаєы, бїкіл 
əлемге осынша танымал 
əрі беделді, осы ўєымныѕ 
ќазіргі маєынасындаєыдай 
мемлекет болмаєан да 
шыєар. Біраќ бўлай деп сол 
кезеѕдегі басќа да барлыќ 
мемлекеттер  туралы 
да айтуєа болады. Еѕ 
маѕыздысы, сол кезде оєан 
негіз ќаланды, біз – бабаларымыздыѕ 
ўлы істерін жалєастырушылармыз” 
деп Елбасымыз айтќандай, їстіміздегі 
жылы   Ќазаќ  хандыєыныѕ  550 
жылдыєы  аталып ґтілмекші. Бїгінгі 
таѕда елдікті танытатын  мерейлі 
тойєа дайындыќ  жўмыстары ќызу 
жїргізілуде.
Дїбірлі той Тараз жерінде ґтетін 

болєандыќтан   аптаныѕ жўмасында 
облысќа  ќарасты  он  ауданныѕ 
мəдениет  жəне  ґнер  кїндері 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Тўѕєыш 
Президенті  саябаєында ґтуде. Ал  
аптаныѕ  сəрсенбі, бейсенбі жəне жўма 
кїндері Тараз ќаласын абаттандыру 
мен тазалыќ жўмыстарын жїргізуге 
баєытталєан.
Ґткен аптада Байзаќ ауданына  

бґлінген нысан, яєни  атќаратын 
жўмыстарєа  бекітілген  мекеме 
басшылары жəне меншік иелері 
Тараз ќаласындаєы  ўзындыєы 2,8 

МЕР ЕЙЛ І  Т ОЙ ҒА 
ҮЛ Е С Т Е Р І Н  ҚО С УДА

Е Г Е М Е Н  Е Л І М І З Д Е  
ЌЫЛМЫСТЫЌ ЖАЗАЛАРДЫ 
ІЗГІЛЕНДІРІП ,  ЌЫЛМЫС 
ЖАСАЄАН  АДАМДАРЄА 
Д Е Г Е Н  К Ґ З Ќ А РАС ТЫ 
ТЇБЕГЕЙЛІ  ҐЗГЕРТУГЕ 
АЙРЫЌША  МƏН  БЕРІЛІП 
КЕЛЕДІ. ЕЛБАСЫМЫЗДЫЅ  
ЌАЗАЌСТАН  ХАЛЌЫНА 

АРНАЄАН  ЖЫЛ САЙЫНЄЫ  
Ж О Л Д А У Л А Р Ы Н Д А 
ЖАЗАЛАРДЫ ІЗГІЛЕНДІРУ 
Б А ЄЫ ТЫНД А  НА Ќ ТЫ 
ТАПСЫРМАЛАР  БЕРІЛІП ,  
БЎЛ  БАЄЫТТА  ЌЫРУАР 
ТІРЛІКТЕР АТЌАРЫЛУДА.
Ґткен  аптада  аудан  əк ім і 

жанынд а єы  жа з а сын  ґ т еу 
о рынд а рын ан  б о с атыл є а н 
азаматтарды əлеуметтік ќолдау 
жўмыстарын їйлестіру жґніндегі 
аудандыќ комиссияныѕ кезекті 
отырысы ґтті.
Мəжіліст і  аудан   əкімініѕ 

МІНДЕТТЕМЕЛЕР  ЖЇКТЕЛДІ
орынбасары, комиссия тґраєасы 
С.Кенжебаев ашып,  пробация 
ќызметініѕ маѕызы, оныѕ аясында 
ауданымызда атќарылып жатќан 
жўмыстар  туралы  ќысќаша  
аќпарат берді. Бўдан соѕ пробация 
ќызметі бґлімініѕ есебінде тўрєан 
адамдарєа тегін медициналыќ 
кґмект іѕ  кеп ілденд ір іл ген 

кґлемі шеѕберінде  кґрсетіліп 
жатќан кґмек жґнінде аудандыќ 
аурухананыѕ  бас  дəрігерініѕ 
орынбасары   Г.Мамырбаева , 
Сарыкемер ,  Їлгіл і ,  Бурыл , 
Кґктал ауылдыќ округ əкімдері 
С .Тілеуќўлова ,  Д .Мадешов , 
Е .Əл і ќ ўло в ,  Б .Їк і б а е вт а р   
пробация  ќызметі  бґлімініѕ 
есебінде  тўрєан  азаматтарды 
жўмысќа тарту баєытында ќолєа 
алынєан тірліктерді  баяндады. 
Ал ,  ЖД  158 /5  мекеме с ін іѕ  
ќызметкері  М .Ахаев  болса ,   
аталмыш мекемеде жазасын ґтеп 

жатќандарды жўмыспен ќамтуда   
шаруа ќожалыќтарымен, ґндіріс 
орындарымен екі жаќты келісім-
шарт жасалєандыєын жеткізді.  
Байзаќ  аудандыќ  пробация 
ќызметі  бґлімініѕ  басшысы , 
əділет майоры Б.Нўрымов есепте 
тўрєан тўлєаларєа  əлеуметтік-
ќўќыќтыќ  кґмек кґрсету мен 

жўмысќа тарту бойынша 
атќарылєан жўмыстарєа 
тоќталды.
Алќалы жиында аудан 

прокурорыныѕ  а є а 
кґмекшісі Б.Ќалыбаев, 
а у д а н  ə к і м д і г і 
кəсіпкерлік бґлімініѕ 
басшысы Д.Наурызбаев, 
ж ў м ы с п е н  ќ а м т у 
ж ə н е  ə л е у м е т т і к 
б а є д а р л а м а л а р 

бґлімініѕ басшысы  Ə. Саќќўлова 
ґздерініѕ пікірлерімен бґлісті.
Мəжіліс соѕында   ќылмыстыќ 

атќару инспекциясында есепте 
тўрєан  азаматтардыѕ  мекен 
жайын наќтылап аныќтау, оларды 
жўмысќа  тарту  їшін  тїсінік 
жўмыстарын кїшейту,  ЖД 158/5 
мекемесініѕ жўмысымен танысу 
жəне сотталєан азаматтармен 
кездесу ґткізу, таєы да басќа 
мəселелер бойынша тиісті  сала 
басшыларына  міндеттемелер  
жїктелді.

Ґз тілшіміз.

шаќырымды алып жатќан  Сыпатай 
батыр  кґше с ін  абатт андыру 
жўмыстары бойынша іс-шара жоспары 
жасалды. 40 мекемеге жəне 85 їйдіѕ  
тўрєындарына жеке-жеке тїсіндіру 
жўмыстары жїргізілді. Аталєан кґше 
бойындаєы нысандардыѕ  аумаќтарын 
абаттандырып ,   əктеу,  сырлау 
жўмыстарына арнайы 4 техника жəне 
150 адам жўмылдырылды. Арыќтар 
тазаланып,  бўталєан тал бўтаќтары 
мен шабылєан шґптер, яєни 50  тонна 
кїл-ќоќыс сыртќа шыєарылды. Кґше 
бойындаєы 620 дана тал-тараќтар 
əктеліп, 180 дана баєана, 3 аялдама 
сырланды. 
С о н ы м е н  ќ а т а р ,  о б л ы с 

орталыєындаєы Тґле би кґшесіндегі 
№1 кґп ќабатты тўрєын їй (2500 м2) 
толыќ сырланды. Жалпы алєанда 
барлыќ  жўмыстар  4 млн .теѕге 
кґлемінде атќарылды.

 Ґз  тілшіміз.

ÄÈÀËÎÃ È  
ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ 

ÑÎÃËÀÑÈÅ-ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ Â ÌÈÐÅ
Г. Новикова, 
РГУ «Научно – исследовательский 

аналитический центр по вопросам 
религии» МКС РК.

Казахстан – инициатор и активный 
сторонник  проведения международного 
межрелигиозного и межэтнического 
диалога и Съездов лидеров мировых и 
традиционных религий, которые стали  
одним из центральных и наиболее 
эффективных международных инициатив 
Казахстана. 
В 2015 году в Астане пройдёт V Съезд 

лидеров мировых и традиционных 
религий, целью которого является 
повышение эффективности духовных 
межконфессиональных культурных 
связей всех стран мира.
Присутствующие на прошедших 

Съездах  представители духовенств 
из разных государств неоднократно 
подчёркивали, что мир и согласие были 
и есть главные ключевые принципы и 
ценности при выборе человечеством 
своего пути. За годы проведения Съездов 
стало ясно, что в современном мире у 
всех религий во многом общие цели и  
задачи. Прежде всего, это  необходимость 
укрепления созидательного начала 
любого  общества  – духовности , 
справедливости и толерантности. 
Кроме того, миротворческая сила 
религий заключается в том, чтобы 
способствовать предупреждению 
конфликтов, проявлений нетерпимости 
и радикализма в любых обществах.
Организаторы съезда считают, что 

«Диалог между лидерами мировых и 
традиционных религий, построенный 
на основе общих аспектов и точных 
сведений друг о друге, открывает 
широкие перспективы для взаимного 
сотрудничества  и  способствует 
преодолению  таких  негативных 
проявлений нашего времени, как насилие, 
фанатизм, экстремизм и терроризм». 
Проводя Съезды лидеров мировых 

и традиционных религий, Казахстан 
пока зыва е т  в с ему  мировому 

сообществу пример общенационального 
консенсуса и консолидации общества, 
толерантности и человеколюбия. 
Наша страна имеет богатый опыт 
поддержания  межэтнического  и 
межконфессионального согласия и 
готова к широкому и эффективному 
сотрудничеству  в  этой  сфере  с 
представителями мирового сообщества.
Инициатива  Главы  государства 

Нурсултана Абишевича Назарбаева 
по созыву религиозных лидеров мира 
в Астане имеет важное значение в 
развитии глобального процесса диалога 
культур и цивилизаций.
В этих условиях необходимы новые 

прогрессивные методы работы по 
распространению имеющегося опыта. 
У казахстанцев должна быть высокая 
духовная культура, чёткая жизненная 
позиция и глубокая вера в великое 
будущее нашего государства.
В Казахстане веками совместно жили 

и работали представители разных 
народов и религиозных направлений, 
прочные культурные и духовные 
связи способствовали процветанию и 
взаимному обогащению. Именно это 
богатство народ Казахстана стремится 
приумножить, сохранить и передать 
своим детям. 
За 23 года своей государственной 

независимости  Казахстан  сумел  
построить  и  модернизировать  
свой Казахстанский путь, создать 
собственную уникальную модель 
обще с т в а  межэ тнич е с ко го  и 
межконфессионального согласия. 
Сегодня  в  нашей  стране  живут 
представители более 130 народностей и 
этнических групп. Число религиозных 
объединений  до с ти гло  3 5 5 0 , 
представленных 18 религиозными 
конфессиями. 
Диалог и  межконфессиональное 

согласие -  от этого зависит  равновесие  в 
мире. Диалог религий, культур, духовного 
единства и межконфессионального 
согласия Казахстан противопоставляет  
вражде и розни.   

А.Шотбасова,
«Ауыл жаѕалыєы».

Адамныѕ  бір  ќызыєы  – бала 
деген. Баламен баќыттымыз, бала 

барлыќ ґміріміздіѕ 
мəні .  Пəк  сəбидіѕ 
жїзінен  шаттыќ 
нўры байќалса одан 
асќан ќуаныш жоќ.
Дїйсенбіде орталыќ 

а л а ѕ є а  жиы л є а н 
балєын балаќайлар 
мен  олардыѕ  ата -
аналарына 1 маусым 
-  Х а л ы ќ а р а л ы ќ 
б а л а л а р д ы 
ќ о р є а у  к ї н і н е 
орай   «Болашаќќа 
–  Нўрлы  жолмен»  
ў р а ны  н е г і з і н д е 
мерекелік баєдарлама 
ўсынылды.
І с - ш а р а 

шымылдыєы  мыѕ 
бўра л є ан  ќыздардыѕ  би імен 
ашылды. Мўнан соѕ  Байзаќ ауданы 
əкімі аппаратыныѕ бас инспекторы 
С.Иманова баршаны Халыќаралыќ 
б а л а л а р ды  ќ о р є ау  к ї н і м е н 
ќўттыќтап ,   ел імізде  жарќын 
болашаќ жолында жасалып жатќан 
жанды ќамќорлыќтарды тілге тиек 
етті. Кішкентайлардыѕ ертеѕімізді 
сеніп  тапсырар  азамат  болып 
ґсулеріне тілектестігін білдірді. 
Бїлдіршіндерге деген ґзініѕ ізгі 
ниетін  аудандыќ  мəслихаттыѕ 
д е п у т а т ы ,  і с к е р  ə й е л д е р 
ќауымдастыєыныѕ тґрайымы жəне 
«Балдырєан» балабаќшасыныѕ 
меѕгерушісі Т.Кадимова да айтып 
жеткізді. 
Мереке мерекеге ўласып, аудандыќ 

б а л а л а р  мен  жасґ сп і р і мд е р 
орталыєыныѕ  ґнерлі  ґрендері 
«Бар  жаќсылыќ  –  балаларєа» 
таќырыбымен жырдан, əннен, биден 
шашу шашты.  Ертегі кейіпкерлеріне 

енген орталыќ тəрбиеленушілері 
кґпшіліктіѕ  кґѕілін  аулап ,  ўл-
ќыздарєа шат-шадыман ќуаныш 
сыйлады .  Əсіресе ,  кґк  есекке 
мінген Алдар кґсе, сайќымазаќтар 

б а л є ы н д а р ды 
барынша  тəнті 
етті.
М е р е к е д е 

б а л а л а р 
арасында ґткен 
« Ќ а з а ќ с т а н 
–  о р т а ќ 
О т а н ы м ы з »  
т а ќырыбынд а 
ш ы є а р м а 
жазудан  жəне  
«Ќазаќ хандыєы 
т а р и х ы н д а є ы 
меніѕ батырым» 
атты сурет салу 
байќауларыныѕ 
ќорытындысы 
ш ы є а р ы л ы п , 
ж е ѕ і м п а з д а р 

с ы й - с и я п а т ќ а  и е  б о л д ы . 
Жарыс  жїлдегерлерін  «Бірлік» 
ќоєамдыќ ўйымыныѕ  мїшелері 
марапаттады.
Бўл кїні сонымен ќатар, орталыќ 

саябаќта да Байзаќ ауданы əкімдігініѕ 
денешыныќтыру жəне спорт бґлімі, 
аудан əкімдігініѕ  жўмыспен ќамту 
жəне əлеуметтік  баєдарламалар 
бґлімі їйде арнаулы əлеуметтік 
ќызмет  кґрсету  ќўрылымдыќ 
бґлімшесінініѕ мўрындыќ етуімен 
спорттан сайыстар да ќыза тїсті. 

8 - 1 4  ж а с  а р а л ы є ы н д а є ы 
мїмкінд і г і  шектеул і  балалар 
арасында  ќол  кїре с інен ,  5 -6 
сынып  оќушыларымен  ўлттыќ 
спорт тїрлері  - асыќ ату, бестастан 
аудандыќ турнир ўйымдастырылды. 
Бўдан бґлек «Бірлік» ќоєамдыќ 
ўйымыныѕ ўйытќы болуымен орыс, 
кəріс, тїрік, неміс халыќтарыныѕ 
ойындары ойналды. Оєан ќатысќан 
балаларєа сыйлыќтар їлестірілді.

АЙЫППЎЛ  ТҐЛЕУГЕ  ДЕ  ЖЕЅІЛДІК  БАР
2015 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап 

кїшіне енген жаѕа Əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ туралы Кодекстіѕ (бўдан 
əрі - ЌР ƏЌБтК) 811-бабы бойынша 
əкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ туралы 
салынєан айыппўлды 7 тəулік ішінде 
тґлеген жаєдайда ќўќыќ бўзушыєа 
50 пайыз жеѕілдікпен тґлеу ќўќыєы 
берілетіндігі  кґрсетілген болатын. 
Осыєан орай,  ЌР ƏЌБтК-ніѕ 811-
бабыныѕ  (ќысќартылєан  тїрде  іс 
жїргізу) талабына сəйкес 50 пайыздыќ 
жеѕілдік ќарастырылєан. Əкімшілік 
ќўќыќ  бўзушылыќќа  байланысты 
салынєан айыппўлды ґз еркімен тґлеу 
мерзімі  ґткен жаєдайда  Ќазаќстан 
Республикасыныѕ əкімшілік ќўќыќ 
бўзушылыќ туралы кодексініѕ 894-
бабыныѕ 1-бґлігіне сəйкес, айыппўл 
сомасы  жауаптылыќќа  тартылєан 
адамныѕ жалаќысынан немесе ґзге 
де кірістерінен мəжбїрлеу тəртiбiмен 
ўсталып ќалынады. Ол їшін жўмыс 
iстейтiн ўйымныѕ əкiмшiлiгiне айыппўл 
салу ќаулысы жiберiледі. Ал егер де 894-
бабы 3-бґлігініѕ талабына сəйкес, ќўќыќ 
бўзушыныѕ жўмыс орны аныќталмаєан 
жаєдайда салынєан айыппўл ќаулысы 

1  мау сым  –  Ха лыќ а р а лыќ 
балаларды  ќорєау  кїніне  орай 
аудан  əкімдігі  білім  бґлімініѕ 
басшылыєымен ґткізілген мерекелік 
думанда əрбір балєын балаќайєа 

д ем еуш і л е р д і ѕ  ќ о л д ауым е н 
балмўздаќтар  таратылса ,  іскер 
ə й е л д е р  ќ ауым д а с т ы єы ныѕ 
тґрайымы  Тазагїл  Кəдімќызы 
бастаєан жомарт жандар Сарыкемер 
ауылдыќ  окру г і нд е  т ўр атын 
мїмкіндіг і  шектеулі  Меруерт 
Жўбай ,  Шадиярбек  Ахметов , 
бəйтеректік Айгїл Əлібаева, Фарида 
Сарсеновалардыѕ їйлерінде болып, 
оларєа  ойыншыќтармен  киім -
кешектер жəне жемістер салынєан 
кəрзенкелерді тарту етті. Осылайша 
бўл бір балалар баќытќа кенелген 
кїн болды. 

мəжбїрлеп ґндіру їшін сот актілерін 
орындау департаментіне жолданады.
С о н ы м е н  ќ а т а р ,  Ќ а з а ќ с т а н 

Республикасыныѕ  2014 жылєы  17 
сəуірдегі №194-V «Жол жїрісі туралы» 
Заѕы 23-бабыныѕ 1-бґлігі 9-тармаєына 
сəйкес, əкімшілік айыппўлын тґлемеген 
адамдарєа оны тґлегенге дейінгі аралыќта 
мемлекеттік ќызметтер кґрсетуден бас 

тарту жолдары ќарастырылєан. 
Осы  З а ѕныѕ  6 7 - б а быныѕ 
1-бґлігі 8-тармаєында жол жїрісі 
ќауіпсіздігін бўзу дерегі бойынша 
əкімшілік айыппўлын тґлемей 
жїрген адамдарєа, автокґлікті 
тіркеуден шыєару, тіркеуге ќою 
жəне жїргізушілік куəліктерін 
беру  с ек ілд і  ќызметтерд іѕ 
кґрсетілмейтіндігі айќындалєан.
Ќ а з і р г і  т а ѕ д а  Ќ Р  Б а с 

прокур ату р а сы  Ќўќыќ тыќ 
с т а т и с т и к а  жə н е  а р н а йы 
е с е п к е  а л у  ж ґ н і н д е г і 
комитетініѕ «Борышкерлердіѕ 
орталыќтандырылєан деректер 
банк і»  аќпараттыќ  жїйе с і 
айыппўлдарды заѕда кґрсетілген 
мерзімде ґз еркімен тґлемей 

жїрген  ќўќыќ  бўзушыларды  жəне 
олардыѕ жўмыс орындарын аныќтайды. 
Аталєан жїйені пайдалану арќылы 
борышкерлердіѕ жўмыс орындарына, 
мекеме басшылыєына ќарамаєындаєы 
ќызметкерлердіѕ (айыппўлын тґлемей 
жїрген) айыппўлын ґндірту жґнінде 
хабарламалар  жолданып ,  ти іст і 
жўмыстар атќарылуда.
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Боздаќтардыѕ Боздаќтардыѕ 
ўмытылмас есіміўмытылмас есімі

К.Ақназаров,К.Ақназаров,
Түймекент ауылы.

Боздақтардың ұмытылмас есімі,
Бұл халқымның қабылдаған шешімі.
Аман болып осы кербез дүние,Аман болып осы кербез дүние,
Аналардың тербелсін тек бесігі.Аналардың тербелсін тек бесігі.

Соғыс деген сөзден сұмдық жоқ шығар,Соғыс деген сөзден сұмдық жоқ шығар,
Аулақ болсын бізден ұрыс – от құмар.Аулақ болсын бізден ұрыс – от құмар.
Сұм соғыста опат болды қанша жас,Сұм соғыста опат болды қанша жас,
Шынында да біз білгеннен көп бұлар.Шынында да біз білгеннен көп бұлар.

Талай қырғын нәубеттерден қалғанбыз,Талай қырғын нәубеттерден қалғанбыз,
Ордасында жаудың ойран салғанбыз.Ордасында жаудың ойран салғанбыз.
Рахымжан Қошқарбаев боп барғанбыз,Рахымжан Қошқарбаев боп барғанбыз,
Туды тігіп Рейхстагты алғанбыз.Туды тігіп Рейхстагты алғанбыз.

20 миллион адам жерін қорғады,20 миллион адам жерін қорғады,
Жауды жеңдік, бейбіт заман орнады.Жауды жеңдік, бейбіт заман орнады.
Үшбұрышты сәлем хатын жолдады,Үшбұрышты сәлем хатын жолдады,
Біз ұрпағы жауынгердің сондағы.Біз ұрпағы жауынгердің сондағы.

Болмасын соғысБолмасын соғыс
М.Көкиева,М.Көкиева,
Ленин атындағы орта мектептің Ленин атындағы орта мектептің 

оқушысы.

Болмасын соғыс енді бір,
Жайнатып тұрсын жерді гүл.
Қанменен жеткен Жеңістің,Қанменен жеткен Жеңістің,
Жетпіске жасы келді бұл.Жетпіске жасы келді бұл.

Бабалар ісі өнеге,Бабалар ісі өнеге,
Елене берсін, елене.Елене берсін, елене.
Отаным менің өрлесін,Отаным менің өрлесін,
Бақ, құтқа толып кереге!Бақ, құтқа толып кереге!

МҰҚАҒАЛИМҰҚАҒАЛИ
Т. Сеңгірбай,Т. Сеңгірбай,
Қостөбе орта мектебінің 6-сынып Қостөбе орта мектебінің 6-сынып 

оқушысы.

Мұқағали мұңдылардың мұңдасы,
Мың ақынға теңдес оның бір басы.
Әр жырында жан толқытар әуен бар,Әр жырында жан толқытар әуен бар,
Іштен оқып, ішпен оны тыңдашы.Іштен оқып, ішпен оны тыңдашы.

Мұқағали сыршылдардың сырласы,Мұқағали сыршылдардың сырласы,
Ой-сезіммен асқақтаған тым бәсі.Ой-сезіммен асқақтаған тым бәсі.
Елге керек есті сөзді толғағанЕлге керек есті сөзді толғаған
Содан да еш аласармас тұлғасы.Содан да еш аласармас тұлғасы.

Поэзияда шыншыл ақын бастысы,Поэзияда шыншыл ақын бастысы,
Жаттар жырын туралыққа жақ кісі.Жаттар жырын туралыққа жақ кісі.
Өшпейтұғын із қалдырған, соңына,Өшпейтұғын із қалдырған, соңына,
Мұқағали бар қазақтығ жақсысы!Мұқағали бар қазақтығ жақсысы!

МАХАМБЕТ БАБАМАХАМБЕТ БАБА
Намыс оты кеудесінде шоқтана,Намыс оты кеудесінде шоқтана,
Ақиқатшыл көсем болды топқа да.Ақиқатшыл көсем болды топқа да.
Бар қазақтың батыры сол Махамбет,Бар қазақтың батыры сол Махамбет,
Басы симай өткені шын ноқтаға.Басы симай өткені шын ноқтаға.

Аңсады көп жұртқа керек теңдікті,Аңсады көп жұртқа керек теңдікті,
Маңызы сол мақсатының ең мықты.Маңызы сол мақсатының ең мықты.
Дәуірінің дауылпазы Махамбет,Дәуірінің дауылпазы Махамбет,
Биік қойған бірлік пенен елдікті.Биік қойған бірлік пенен елдікті.

Ақындығы үлгі болған әркімге,Ақындығы үлгі болған әркімге,
Одан тегі  ыққан төре, хан мүлдеОдан тегі  ыққан төре, хан мүлде
Ер Махамбет қарсы Ер Махамбет қарсы 
                             шықты қаймықпай,                             шықты қаймықпай,
Қалың қолды қайырсыз хан Жәңгірге.Қалың қолды қайырсыз хан Жәңгірге.

Халық үшін салды сойқан дабылды,Халық үшін салды сойқан дабылды,
Кеудесінен кекті жыры ағылды.Кеудесінен кекті жыры ағылды.
Сатқындардың  салдарынан қапыда,Сатқындардың  салдарынан қапыда,
Бабамыздың алтын басы шабылды.Бабамыздың алтын басы шабылды.

Бүгін оны танып отыр бар ғалам,Бүгін оны танып отыр бар ғалам,
Жыры байлық ғасырларды жалғаған.Жыры байлық ғасырларды жалғаған.
Ұрпағына ұлы ерлікті ұрандап,Ұрпағына ұлы ерлікті ұрандап,
Кетті анық, ер Махамбет, нар бабам!Кетті анық, ер Махамбет, нар бабам!

РəміздерРəміздер
Н.Баймуханов,Н.Баймуханов,
Ю.Гагарин орта мектебінің оқушысы.

Үш асыл қазына -
Ту, Гимн, Елтаңба.
Қадір тұтар жас-кәрі,
Тәуелсіз бұл таңда.Тәуелсіз бұл таңда.

Желбіреп көк аспанмен шарықтаған,Желбіреп көк аспанмен шарықтаған,
Көкте сұңқар қанат қағып қалықтаған.Көкте сұңқар қанат қағып қалықтаған.
Рәмізім қарайды бүгінде-Рәмізім қарайды бүгінде-
Құрметпен сан ұлтты халық саған.Құрметпен сан ұлтты халық саған.

Ўстазєа ќўрметЎстазєа ќўрмет

А.Сейсенбаев,А.Сейсенбаев,
Ғ.Мұратбаев мектеп-гимназиясының Ғ.Мұратбаев мектеп-гимназиясының 

8-сынып оқушысы.

Мектеп деген шын білімнің ордасы,
Мектептен бар басталады жол басы.
Әріп танып, қалам ұстап қолына,
Әр баланың кітап болар жолдасы.Әр баланың кітап болар жолдасы.

Екінші ана - ұстаз дейміз қалай да,Екінші ана - ұстаз дейміз қалай да,
Жүреді олар шуақ шашып маңайға.Жүреді олар шуақ шашып маңайға.
Білімменен берген бізге тәрбие,Білімменен берген бізге тәрбие,
Қарыздармыз әкелерге ағайға.Қарыздармыз әкелерге ағайға.

Әр кеудеге толтырып жан азығын,Әр кеудеге толтырып жан азығын,
Демейді еш шаршадым да қажыдым.Демейді еш шаршадым да қажыдым.
Ұстаздар ғой қағып қойған мектепке,Ұстаздар ғой қағып қойған мектепке,
Тектіліктің, тәрбиенің қазығын.Тектіліктің, тәрбиенің қазығын.

Жүрегіңді ізгілікпен жылытқан,Жүрегіңді ізгілікпен жылытқан,
Нәр беретін өте терең тұнықтан.Нәр беретін өте терең тұнықтан.
Болашаққа шәкірт үшін жол салған,Болашаққа шәкірт үшін жол салған,
Ұстаздардың еңбегін еш ұмытпаң.Ұстаздардың еңбегін еш ұмытпаң.

Аќпараттар  а єыныАќпараттар  а єыны

ЖАС  ЖЫРШЫЛАР  БАЙҚАУЫ
Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына арналды

Ќ.Маутаева, 
аудан əкімдігі білім бґлімініѕ əдіскері.

Халќымыздыѕ  баћадїр  батырларыныѕ ерлігін насихаттау маќсатында əрі 
Ќазаќ хандыєыныѕ 550 жылдыєына орай ,  Жаѕатўрмыс орта мектебінде мектеп 
оќушылары арасында «Туады ерлер -ел їшін» атты І-аудандыќ жыршылар 
байќауы  ґткізілді. Ґскелеѕ ўрпаќќа батырлар жырын насихаттау арќылы ґз 
мəдениетіміз бен дїниетанымымыздыѕ тамыры тереѕде екендігін кґрсете 
отырып, оларды елжандылыќќа, отансїйгіштікке тəрбиелеуді кґздеген  сайысќа  
аудандаєы білім ошаќтарынан 29 оќушы ќатысты.   

«Ќайратты туєан ер еді...» аталымда їміткерлер эпостыќ жырларды маќаммен 
жатќа айтуда Їлгілі орта мектебініѕ оќушысы Ж.Жиенбаев бас жїлдені жеѕіп 
алды.  Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы орта мектебініѕ оќушысы А.Əбілќасымова 
бірінші,  С.Абланов орта мектебініѕ оќушысы Е.Ќыпшаќбаев пен  Жаѕатўрмыс 
орта мектебініѕ оќушысы А.Бауыржан екінші, М.Мəметова орта мектебініѕ 
оќушысы Ќ.Ыќылас  пен Кґктал орта мектебініѕ оќушысы Г.Аќболатова жəне 
Н.Аќшабаев орта мектебініѕ оќушысы Ќ.Жаѕабаев їшінші орынды ґзара 
бґлісті. Ал  халќымыздыѕ батырлары туралы білім сайысы «Алатаудай айбатыѕ, 
ер екенсіѕ айтулы»  деп аталды. Мўнда Т.Аќбозов орта мектебініѕ оќушысы 
Ж.Мейрамбек бас жїлдені олжалады. Кґктал орта мектебініѕ оќушысы 
С.Маратўлы бірінші орынныѕ тўєырынан кґрінді. Н.Аќшабаев орта мектебініѕ 
оќушысы Д. Дауытбаева, Їлгілі орта мектебініѕ оќушысы М.Жарбосина екінші, 
Королевка орта мектебініѕ оќушысы Ж.Шарипова,  Ќазаќстанныѕ 40 жылдыєы 
орта мектебініѕ оќушысы Ж.Аєзадова,  Амангелді орта мектебініѕ оќушысы 
А.Серікбай їшінші орынды иемденді.  Жыршылар  сайысына ќатысќан барлыќ 
жеѕімпаздарєа  ќўрмет кґрсетілді.
Бірінші бґлім бойынша Їлгілі орта мектебініѕ оќушысы Ж.Жиенбаев  

облыстыќ байќауєа ќатысып, бірінші орынды иеленсе, екінші бґлім бойынша 
Т.Аќбозов орта мектебініѕ оќушысы Ж.Мейрамбек їшінші  орынды иеленіп, 
ауданымыздыѕ  мерейін ґсіріп ќайтты.

ЖАРАЙСЫҢ, АРАЙЛЫМ!
 Ш.Бахытбек,
«Мемлекеттік тілді оќыту орталыєы» Байзаќ аудандыќ бґлімше 

меѕгерушісі.

Тіл - ќарым-ќатынас ќўралы. Жаќында  Жамбыл облыстыќ тілдерді дамыту 
басќармасыныѕ ўйымдастыруымен «Мемлекеттік тілді оќыту орталыєы» 
оќытушылары арасында «Тіл мерейі» атты облыстыќ байќауы болып ґтті. 
4 кезеѕнен тўрєан сайыста  їміткерлер алдымен ґздерін таныстырды. 
Ќазаќ тілін оќытуєа арналєан типтік оќу-əдістемелік кешенініѕ А2, В1 
деѕгейлері бойынша əзірленген панорамалыќ сабаќ їлгісін кґрсетіп, ќорєады. 
Педагогикалыќ-психологиялыќ жаєдайларєа арналєан тапсырмаларды  
тиянаќты  орындап, ґзіндік дəріс беру їлгісімен дараланєан  «Мемлекеттік 
тілді оќыту орталыєы» Байзаќ аудандыќ бґлімшесініѕ оќытушысы Арайлым 
Бейсебаева 8 ауданнныѕ оќытушылары арасында 1 орынды иеленіп, жїлдемен 
оралды.

     Тағылымы мол тəрбие сағаты
Ќоєамымыздыѕ бойына тїскен ауыр дерт-маскїнемдік, нашаќорлыќ 

пен темекіќўмарлыќќа ќарсы  кїрес  ќарќын алып отыр. Ґсіп келе жатќан   
ґрендердіѕ зиянды əдеттерден аулаќ болып, ґзін де ґзгені де ќорєай білуге, 
салауатты ґмір сїре білуге тəрбиелеу маќсатында Ленин орта мектебініѕ 
6-сынып оќушыларымен сынып жетекшісі, ќазаќ тілі жəне əдебиеті пəнініѕ 
мўєалімі Л.Сўлтанбекованыѕ ўйымдастыруымен «Мен нашаќорлыќќа 
ќарсымын!» атты тəрбие саєаты ґткізілді. 
Алдымен «Шылымды əр тартќаныѕ, табытыѕа темір шеге ќаќќаныѕ», 

«Есірткіден есіруді кґздегенше, салауатты салтымыздан ќол їзбе» 
таќырыбында кґрнекі ќўралдар ілініп, салауатты ґмір салтына байланысты 
стенд пен газеттер шыєарылды. Лəззат Мырзабекќызы осы таќырыпта  
мазмўнды баяндама жасап,  оќушыларєа нашаќорлыќ ґмірлеріне тґніп тўрєан 
дерт екенін айта келіп, салауатты ґмір сїруге шаќырды.  
Тəрбие саєатында 4-сынып оќушысы А.Мырзабеков,  6-сынып оќушылары 

Ш.Ділдаева, З.Жолдасбаева, Л.Шералі, Ќ.Абай, Д.Мірəділ, Ж.Жолдасбекова, 
Н.Сырєабай, Д.Мейрамбекова, Ə.Алтынхан денсаулыќ пен нашаќорлыќ 
туралы маќал-мəтелдер  айтып, ґзара жарысты. Əн шырќалды, кґріністер 
кґрсетілді.

БІЛІМ  БАСТЫ  НАЗАРДА
Жуырда Диќан тірек мектебіінде (ресурстыќ орталыєы) «Тірек мектеп  (ро) 

жаєдайында білім сапасын арттыруда желілік єылыми-əдістемелік ќызметініѕ 
рґлі» таќырыбында аймаќтыќ єылыми-тəжірибелік семинар болып ґтті.  
Аталмыш білім ордасы директорыныѕ єылыми-əдістемелік ісі жґніндегі 
орынбасары Б.Керімбекованыѕ ўйымдастыруымен  ґткен іс-шарада «Тірек 
мектеп тынысы» атты кґрме ќойылып, кґпшілік назарына ўсынылды. 
Мўнан соѕ  семинар ќатысушылары мектеп директорыныѕ тəрбие ісі 

жґніндегі орынбасары Н.Ќўрымбетованыѕ мўрындыќ болуымен домбыра, би 
їйірмелерініѕ жас ґнерпаздары дайындаєан шаєын концерттік баєдарламасын 
тамашалады.
Келесі кезек аќпараттыќ сессияєа беріліп, онда сґз сґйлеген Дихан тірек 

мектеп (ро) директорыныѕ уаќытша міндетін атќарушы С.Жаманєараева 
«Шаєын жинаќты мектеп оќушыларына сапалы білімге ќолжетімділігін 
ќамтамасыз етуде тірек мектептіѕ рґлі»  атты баяндама жасады. Диќан тірек 
мектебініѕ (ро) жеткен жетістіктері жайлы айтып ґтті.
Семинар барысында сонымен ќатар сандыќ презентациялар, панелдік 

дискуссия, жобалау жўмысы, оны ќорєау бойынша арнайы тыѕдаулар 
ґткізілді.
Аталмыш аймаќтыќ єылыми-тəжірибелік семинарєа Жамбыл облысы 

əкімдігініѕ білім басќармасы оќу əдістемелік кабинетініѕ «ШЖМ дамыту 
бґлімініѕ» жетекшісі Ə.Əлімбекова арнайы келіп ќатысып, ґзініѕ алєан 
əсерімен бґлісті. Таќырып тґѕірегінде ой-пікірлерін айтты.

   Бїлдіршіндер баќшамен ќоштасты
Ж у ы р д а 

К ґ к б а с т а у 
а у ы л ы н д а є ы 
“Айшуаќ” балалар 
баќшасында  “Ќош 
бол, балабаќша!”  
атты  шара ґтті. 
Ертеѕгілікті  баќша 
м е ѕ г е р у ш і с і  
Ж .Нўрє а ли е ва 
ашып, бала-кґздіѕ 
нўры  єана емес, 
ел ертеѕі екендігін 
айтып,  елімізде  
балаларєа жасалып жатќан ќамќорлыќтарєа тоќталды.  Баќшамен ќоштасып 
жатќан  ґрендерге  аќ жол тіледі. Мўнан соѕ “балалар баєбаны” атанєан, білікті 
тəрбиешілер Т. Алимжанова мен  З. Абишева тəрбиелеген ґрендер əуелетіп 
əн салды,  тґгілтіп жыр оќыды.  Н.Нўрлан, Ж.Ќуаныш, Е.Алпысбай жəне  
Е.Мїтан “Бауырсаќ” ертегісіндегі басты кейіпкерлерді əдемі сомдап шыќты.  
Ш.Ґмірбек, А.Малєараев, Е.Мїтан  мыѕ бўрала билесе,  “Кім жылдам”, “Ия-жоќ”  
ойындарында   Е.Əбдімалик пен А.Əбдібектер шашасына шаѕ жўќтырмады.

 Ертеѕгілік соѕында сґз алєан əдіскер З.Бектасова   аталмыш  білім ошаєынан 
ќанат ќаќќалы отырєан бїлдіршіндерге   ґзініѕ ізгі  ниетін айтып,  естелікке 
сыйлыќтарды табыс етті.                                                                       

                                                                                                              Ґз тілшіміз.
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ЖЇЛДЕМЕН 
ОРАЛЄАН 

АЛТЫНКЇЛ!  
Еліміздіѕ рухани ґмірімен біте ќайнасып бірге 
жасап келе жатќан айтыс ґнері-ќасиетті 
ґнер. Ќай дəуірде болмасын айтыстыѕ ішкі 
мазмўны сол ќоєамдаєы халыќтыѕ  тўрмыс-
тіршілігіне , саяси-əлеуметтік  жаєдайына , 
кемшіліктері мен жетістіктеріне байланысты 
ґрбіп, кґркемдігі жаєынан биік белестерге 
кґтеріліп келеді. Суырыпсалма ґнердегі аса ірі 
ќўбылыс деп тїсінсек, жыр сайысына  тїсіп 
жїрген  жерлесіміз Алтынкїл Ќасымбекова   
аќындыќ дарынмен ќатар їлкен тапќырлыќ, 
білгірлік ќасиеттерімен дараланып келе жатќан 

жїйріктіѕ  бірі.
Халыќаралыќ, республикалыќ аќындар айтысыныѕ бірнеше дїркін 
жеѕімпазы, от ауызды ораќ тілді Алтынкїл  суырыпсалма  айтыскер 
аќын Шорабек Айдаровтыѕ 60 жылдыєына орай Ќаратау ќаласында 
ґткен республикалыќ аќындар айтысында  жїлделі орынды иемденген 
болатын. 

 Їстіміздегі жылдыѕ мамыр айында  Оѕтїстік Ќазаќстан облысына 
ќарасты Отырар ауданында жыр шайырлары Əселхан Ќалыбекова мен 
ќостанайлыќ Əсия Беркенованыѕ 65 жылдыєына орай  ўйымдастырылып 
ґткерілген республикалыќ айтысќа  ќатысќан Алтынкїл  барлыќ 
ќарсыластарын, соныѕ ішінде Бекарыс Шойбековті сґзден сїріндіріп,  
їлкен орамды шеберлікпен кґсіле жырлап, бас жїлдені жеѕіп алды.
Осылайша дїбірлі додада  ауданымыздыѕ намысын ќорєап, мəртебесін 
биіктеткен Алтынкїл Ќасымбекованы айтулы жеѕісімен ќўттыќтап, 
əрдайым мерейіѕ їстем болып, ґнер додаларында  жўлдызыѕ биіктен 
жарќырай берсін демекпіз!

  Аудандыќ “Ауыл жаѕалыєы” газеті редакциясыныѕ ўжымы.

Сїйінші, аєайын!

«Ел іші –ґнер кеніші».   Шындыєында 
да  кез-келген  ґнер  тїрін  ќалыѕ 
ел-жўрт арасынан табуєа болады. 
Əсіресе ,  ґнерге  ауылдыќтардыѕ 
əу бастан жаќын екендігі белгілі.  
Ќолы  ќалт  етсе  ќалам  алып , 
ґмірден білген-тїйгенін тїртіп 
жїруді əдетке айналдырєан  Абай 
ауылыныѕ  тўрєыны  Оразбеков 
Тўрар аєамыз міне сондай ґнерсїйер 
азаматтардыѕ бірі. Редакциямызєа 
бір бума ќаєазын аманат етіп беріп 
жіберген Тўрар ата «кґп білгеннен 
емес, кґпті кґргеннен сўра, мына 
наќылдарым кейінгі буын  - жастарєа 
жол кґрсетіп жатса нўр їстіне 
нўр болар еді» деген ізгі маќсатты 
кґздейді. Ендеше ќарапайым ауыл 
ќариясыныѕ ќаламынан шыќќан 
мəн-маєыналы маќал-мəтелдердіѕ 
бірсыпырасын оќырман назарына 
ўсынєанды жґн санадыќ.

•Кілті табылса ќўлып ашылар,
Сґзі табылса кісі ашылар.

•Жер ќадірін егін еккенде білерсіѕ,
  Мал ќадірін ґсіріп-баќќанда
                                             білерсіѕ.

•Жаќсы сґз жанєа дауа.

•Əдепсізде иман жоќ.

•Жаќсы мал ќонысын іздейді, 
                        наєыз ер елін іздейді.

•Дəмді шəй шґліѕді ќандырар,
 Ўќыпты ер істі тындырар.

•Арќанныѕ мыќтылыєы жаќсылап
                                             ескенінде,
Халыќтыѕ мыќтылыєы татулыєы 
                              мен ауызбірлігінде.

•Сґзіне ќарап аќылын біл, аєайынєа
                        ќарап ауызбірлігін біл.

•Орынды сґз тґрге жетелер, 
                   орынсыз сґз от бастырар.

•Тура келетін жаудан, тыєылып 
                              келетін жау жаман.

•Бўлаќ ќосылып ґзен болар, 
                     сґз ќосылып ґсек болар.

•Тегі жаќсыныѕ, тїбі де жаќсы.

•Ќолыѕ майлы кезде, жолдастарыѕ 
                                              да жайлы.

•Су аєып тоќтаса, ашу аќылєа 
                                        тоќтауєа тиіс.

•Жарасымды киім кісініѕ сəні,
 Парасатты сґз аќылдыѕ белгісі.

•Біреудіѕ малымен жомарт болма.

•Ашыќ сґзде айып жоќ.

•Аќылды сґз тїпке жетеді, 
               тїпке жетпесе кґпке жетеді.

Ел  іші  –  ґнер  кенішіЕл  іші  –  ґнер  кеніші
МАЌАЛ  –  СҐЗДІЅ  МƏЙЕГ І

nŠa`q{k`p a`j� q{m`qŠ{
 «Адамныѕ  баќыты- 

б а л а д а »  д е г е н 
е к е н  а т а л а р ы м ы з . 
Шындыєында  да   кез 
келген адам ґзі ґмір бойы 
ќуып жете алмайтын баќыт 
деген ќўдыретті сґздіѕ 
ґлшемі ґмірініѕ жалєасы 
ўрпаєымен  келетінін 
о  б а с т а н  т ї с і н г е н . 
Сондыќт ан   «Адам 
ўрпаєымен мыѕ жасайды» 
деген сґз осыдан ќалса 

керек-ті. Халыќаралыќ балаларды ќорєау 
кїні мерекесіне орай  аудан əкімдігі мəдениет 
жəне тілдерді дамыту бґлімініѕ əл – Фараби 
атындаєы мəдениет їйі ќызметкерлерініѕ 
ўйымдастыруымен  алєаш рет аудандыќ 
«Əкем, шешем жəне мен» атты отбасылыќ 
сайыс ґтті.  Сайысќа ауданымыздыѕ ауылдыќ 
округінен ережеде кґрсетілгендей 35 – 40 
жас аралыєындаєы ата – аналар ґздерініѕ 10 
– 12 жастаєы   балаларымен бірге 10 отбасы 
ќатысты. 
Алдымен  отбасылар ґз топтарын ќара 

сґзбен, ґлеѕ жолдарымен таныстырды. Содан 
соѕ кґз ілеспес жылдамдыќпен баќшаєа 
гїл отырєызып, оны суарып, жинап алды.  
Кедергілер арасынан доппен ґтіп, секірмемен 
кері ќайтты. Доппен секіріп сызыќќа жетіп, 
кері ќайтарда шеѕберді белге айналдыра 
отырып мəре сызыєына келіп,  ґздерініѕ 

жылдамдыќтары мен шапшаѕдыќтарын кґрсете білді. Шиеленісті ґткен  жарыста  
Ќостґбе ауылдыќ округініѕ намысын ќорєаєан  Бекжігітовтер отбасы лайыќ деп 
танылды.  ІІ орын тўєырынан  Ќўлахметовтер отбасы (Жаѕатўрмыс а/о) кґрінді. 
Їшінші орынды  кґкталдыќ Абдуалиевтер  мен  ботамойнаќтыќ  Бекмаєанбетовтер 
отбасы ґзара бґлісті. Ынталандыру сыйлыќтары  сазтеректік Нўрмахановтар мен 
бурылдыќ  Мўсаевтар отбасына табыс етілді. 
Жеѕімпаз  отбасыларєа баєалы сыйлыќтармен ќоса арнайы Диплом, ал олардыѕ  

балаларына ескерткіш ретінде сыйлыќтар тапсырылды.              Ґз тілшіміз.

j� qŠa`q{k`p a`j q{m`qŠ{nŠ

Боздақтардың ұмытылмасБоздақтардың ұмытылмас
ұл халқымның қабБұл халқымның қабылдағ

Болмасын соғыс енді бір,Болмасын соғыс енді бір,
гүлнатып тұрсын жердЖайнатып тұрсын жердіЖайнатып тұрсын жерді гүл

ќ
ї

Мұқағали мұңдылардың мұңдасы,Мұқағали мұңдылардың мұңдасы,
ың ақынға теңдес оның бір басыМ ақ а е ес о біМың ақынға теңдес оның бір басы

ќ
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Үш асыл қазына -Үш асыл қазына -
Ту Гимн ЕлтаңбаТу Гимн Елтаңба Ќ

Мектеп деген шын білімнің ордасы,Мектеп деген шын білімнің ордасы,
ктептен бар басталадыжолбасыМектептен бар басталадыжолбббМектептен бар басталадыжолбасы

ќ
м

Халќымыздыѕ  баћадїр  батырларыныѕ ерліг
азаќ хандыєыныѕ 550жылдыєына орай Жаѕат

Тіл - ќарым-ќатынас ќўралы. Жаќында  Жамбыл облыстыќ тілдерді дамыту
б й М і і і
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02.05 “Шарайна”. Телесаяхат. 03.35 “Келбет”. 04.05 “Алаѕ”. 
Ток-шоуы.

ЕВРАЗИЯ

07.00 “Ќазаќстан эстрада  жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 
концерт”. 08.00 “Ќымызхана”.  08.30, 12.50, 22.35 “МУЗ-
ТВ-2015”. Гравитация. Кїнделік. 08.40 “Агробизнес”. 09.00 
“Сенбілік  таѕ”. 10.05 “Дауа”. 10.40 Д/ф “Ќытай дəмі”. 11.35 
“Ўлттыќ шоу: Роза Рымбаева”. 13.00 “Білгірлер бəйгесі”. 
Интеллектуалдыќ сайыс. 13.45 “Поэзия əлемі”. 14.15 Т/х 
“Ќўбылай хан”. 16.40 К/ф “Махаббат шытырманы”. 17.30, 
20.30, 00.30, 03.00 Жаѕалыќтар. 17.50 “Махаббат шытырманы”. 
Мелодрама. 20.05 “Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 21.00  
“Сенбілік кездесу”. 22.45 “Жайдарман”. Республикалыќ жоєары 
лига. 1/4 финал. 2-топ. 01.00 К/ф “Гол!”. 03.30 “Агробизнес”.

06.00 Т/х “Гадание при свечах”. 08.00 “Таѕєы пошта”. 08.30 “П@
ytina” баєдарламасы. 08.50 Жаѕалыќтр. 09.00 Новости. 09.10 
“Смак”. 09.45 Х/ф “Я подарю тебе любовь”.  11.40 “Фабрика 
грёз”. 12.05 “Ду ќол шоколад” баєдарламасы. 13.00 “Караоке 
такси”. 13.30 “101 кеѕес”. 14.00 “П@ytina+” баєдарламасы. 
14.50 “Идеальный ремонт”. 15.50 Х/ф “Я всё преодолею”. 
20.00  “Первая программа”. 20.35 “Кешкі кездесу”. 21.55 “Əн 
дария”. 22.50 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.10 “Тілші тїйіні”. 23.35 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 23.55 Х/ф “Стальная бабочка”. 02.00 “Ду 
ќол шоколад”. 02.45 “Караоке такси”. 03.10 “101 кеѕес”. 

09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 Жаѕалыќтар. 09.25 Новости. 09.45 
“Тарих таным”. 10.00 “Бірінші студия”. 10.25 “Телеблокнот”. 
10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 10.45 
“Денсаулыќ”. 11.05 “Сґз жебе”. 11.30 “Балаларєа базарлыќ”. 
11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сазды əуен”. 11.55 Отбасылыќ 
фильм. 13.10  “Сіз не дейсіз?”. 13.50 “Телемаркет”. 14.00-
16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 “Телеблокнот”. 16.10 “Кїй 
кїмбірі”. 16.30 М/ф. 17.00 Т/х”. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 
“Əулиеата əуендері”. 18.10 “Балаќай”. 18.25 “Ел ќорєаны”. 18.45 
“Телеблокнот”. 18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Əулиеата апта”. 
19.30 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 19.40 Т/х. 20.30 “Жас талап-2015”. 
21.00 “Сазды əуен”. 21.15 “Жамбылспорт”. 21.25 ”Телеблокнот”. 
21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Кїй кїмбірі”. 21.50 Кґркем фильм. 
23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік баєдарлама.

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

31 канал
06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 07.00 “Ќазаќша 
концерт”. 08.00 Шоу розыгрышей “Ризамын”. 10.00 Х/ф 
“Папе снова 17”. 12.00 М/ф “Приключения Алдар Кґсе”. 13.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 15.00 Т/с “Поворот 
наоборот”. 19.00 Х/ф “Девушка моих кошмаров”. 21.00 Фильм-
концерт. “Тамаша”. 1 часть. 23.00 “Алдараспан, шаншар, 
нысана кїнделігі”. 00.00 Кино “Бэтмен: Начало”. 02.00 Х/ф 
“Космический джем”.

ЕВРАЗИЯ
06.00 “Сенбілік жаѕалыќтар”. 06.20 “Тілші тїйіні”. 06.45 
“Сенбілік жаѕалыќтар”. 07.00 Т/с “Гадание при свечах”. 08.35 
Жаѕалыќтар. 08.45 “Воскресные беседы”. 09.00  Новости. 
09.10 “Здоровье”. 10.10 “Казлото”. 10.45 “Теория заговора”. 
11.55 “Кешкі кездесу”. 13.05 “Караоке такси”. 13.40 “101 
кеѕес”. 14.05 “Əн дария” баєдарламасы. 15.05 М/ф “Монстры 
на каникулах”. 16.50 Х/ф “Причал любви и надежды”. 
21.00 “Аналитика”. 22.00 “П@ytina+”баєдарламасы.  23.05 
“Точь-в-точь”. Лучшее. 01.15 “Что? Где? Когда?”. 02.20 “П@
ytina+”баєдарламасы. 03.05 “Караоке такси”. 03.30 “101 кеѕес”. 
03.50 Т/с “Гадание при свечах”. 04.35 “Контрольная закупка”.

09.00 Əнўран, аѕдатпа. 09.05 “Балаларєа базарлыќ”. 09.30 
Деректі фильм. 09.55 “Балаќай”. 10.10 “Тараз.кз”. 10.25 
“Телеблокнот”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Əулиеата əуендері”. 
10.45 “Балаларєа базарлыќ”. 11.05 “Сыр-перне”. 11.35 “Сґз 
маржан”. 11.40 “Телеблокнот”. 11.45 “Сіз ќайда жїрсіз?”. 11.55 
Кґркем фильм. 13.00 “Жамбылспорт”. 13.10   “Жас талап -2015”. 
13.50 “Телемаркет”. 14.00-16.00- техникалыќ їзіліс. 16.05 
“Телеблокнот”.  16.10 Мультфильм. 16.30 “Обменный фонд”. 
17.00 Т/х. 17.55 “Телеблокнот”. 18.00 “Əулиеата əуендері”. 18.10 
“Ќоєам жəне заѕ”. 18.25 Деректі фильм.  18.45 “Телеблокнот”. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Жаѕа айна”. 19.30 Т/х. 20.30 “Дəстїр 
дидар”. 20.40 “Бірлігіміз жарасќан”. 21.15 “Кримрадар”. 
21.25 “Телеблокнот”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 “Сазды əуен”. 
21.50 Кґркем фильм. 23.25 “Телеблокнот”. 23.30 Концерттік 
баєдарлама. 

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

31 канал
06.00 “Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 07.00 Шоу 
розыгрышей “Ризамын”. 08.00 Х/ф “Освободите Вилли: 
Спасение”. 10.00 Х/ф “Девушка моих кошмаров”. 12.00 
“Алдараспан, шаншар, нысана кїнделігі”. 13.00 Х/ф “Дядя”. 
15.00 М/ф “Унесённые призраками”. 18.00 Х/ф “Ограбление 
по-казахски”. 20.00 “LEMON-SHOW”. 21.00 Фильм-концерт. 
“Тамаша”. 2 часть. 22.00 “Алдараспан, шаншар, нысана 
кїнделігі”. 00.00 Кино “Секс гуру”. 02.00 Х/ф “Практическая 
магия”. 04.00 “Ќазаќша концерт”.

07.05 М/ф. 07.10 М/с “Астробой”. 07.30 “Бен 10. Омниверс”. 
07.55 “КТК” ќоржынынан”. 09.30 “Звёздная жизнь”. 10.30 
Х/ф “Ангел в сердце”. 14.50 “Дорога домой”. 15.00 “Жазєы 
фестиваль “KAZAKHSTAN COLA”. 16.00 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 17.20 “ЌТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 
18.20 “ТОЙ BESTSTAR”. 20.00 “Ґнерлі отбасы”. 21.00 “Портрет 
недели”. 22.00 “Слуги народа”. 22.55 “Ґнерлі отбасы”. 00.00 Х/ф 
“Мужская женская игра”. 02.00 “КТК” ќоржынынан”. 03.25 К/ф 
“Всадник по имени Смерть”. 

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

07.05 К/ф “Неотправленное письмо”. 08.35 “Жїрекжарды”. 
09.15 “Алдараспан”. 10.00 “Кривое зеркало”.  12.00 Новости. 
12.40 “Наша правда”. 13.40 “Звёздная жизнь”. 14.40 “Выходной 
со звездой”. 15.20 “Жўлдызды аќиќат”. Тележурналы. 16.00 Т/с 
“Махаббат мўѕы”. 17.00 Т/х “Карадайы”. 20.00 “Жазєы фестиваль 
“KAZAKHSTAN COLA”. 21.00 “Другая правда”. 22.00 “Очная 
ставка”. 23.00 “Беременна в 16”. 00.05 Д/с “Экстрим-спорт”. 00.15 
Финал лиги чемпионов УЕФА. “Ювентус” (Италия) -”Барселона” 
(Испания). 02.45 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 
04.10 К/ф “Неотправленное письмо”. 

КТК

08.00 Əн шашу. 08.50 “Такси”. 09.20 “Суперпапа”. 10.00 
“Сделка”. 10.30 М/ф “Возвращение блудного попугая”. 11.00 
“Дїние жарыќ”. 11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.00 Т/с 
“Пандора”. 15.05 “Ќалжыѕ-ќоржын”. 15.25, 20.05 “Ел аузында”. 
15.50 “Гаућар Əлімбекованыѕ əн кеші”. 20.30 “20:30. Біздіѕ 
уаќыт”. 21.20 “SKY-СТУДИЯ”. 22.10  К/ф “Ґмір-ай”. 23.30 Т/х 
“Ўмытылмас”.

АСТАНА

08.00 Əн шашу. 08.35 “Такси”. 09.05 “Ел аузында”. 09.50 
“Астана кеші кґѕілді” концерттік шоуы. 11.05 “Кїлдірген”. 
11.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.00 Т/с “Пандора”. 15.05 К/ф 
“Ґмір-ай”. 16.35 Х/ф “Сырты бїтін...”. 17.00 “Народное 
лото”. 17.20 “Сырласу”. Ток-шоуы. 18.10 Шоу-лотерея “Бай 
бол”. 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 20.05 Арнайы жоба. “Той 
жыры”. 20.30 “20:30”. 21.20 “Репортёр представляет”. 21.40 
Х/ф “Кроличья нора”. 23.40 Т/х “Ўмытылмас”. 

АСТАНА

07.02  “Ду-думан”. 08.00 Аспаздыќ баєдарлама “Сиќырлы ас 
їй”. 08.30 “Əсем əуен”. 08.55 “Бармысыѕ, бауырым?”. 09.40 

ХАБАР

07.02  “Ду-думан”. 08.00 “Магия кухни”. 08.30 “Айбын”. 09.00 
Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 10.00 “Асарќау”. 10.20, 03.05 “Спорт 
əлемі”. 10.50 Х/ф “Крошка из Беверли-Хиллз-2”. 12.20 М/ф 
“Волшебная страна”. 13.50 “Бенефис-шоу”. 15.00 Х/ф “Саєан 
кїшік керек пе?”. 16.30 “Бўйымтай”. 17.15 “Ґмір сабаќтары”. 
Деректі драмасы. 17.50 “Соєады жїрек”. Мўќаєали Маќатаев. 
19.50 “Ќызыќ times”. 21.00 Аќпарат арнасы “Жеті кїн”. 22.00 Х/ф 
“А вот и она”. 23.45 Т/х “Уран дауылы”. 01.25 Д/ф “Айрыќша 
туєан айымдар”.

ХАБАР

КТК
           Жұма  5  маусым

ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН-ТАРАЗ

06.00 “Ризамын”. 07.00 Т/х “Сїйген сўлу”. 09.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. 10.00 Т/с “Сваты”. 11.00 “Городские легенды”. 12.00 
М/с. 13.00 М/ф. 14.00 Т/х  “Мен саєан єашыќпын”. 15.00 “Əзіл 
студио”. 16.00 “Ералаш”. 17.30 “Уральские пельмени”. 19.00 
“LEМON-SHOW”. 20.00 “Информбюро”. 21.00 Т/х  “Сїйген 
сўлу”. 23.00 Т/х “Мен саєан єашыќпын”. 00.00 Х/ф “Версия”. 
02.00 Х/ф “Папе снова 17”. 04.00 “Ќазаќша концерт”. 

07.25 Əнўран, аѕдатпа. 07.30 “Ќайырлы таѕ, Əулиеата!”.  09.30 
Жаѕалыќтар. 09.50 Новости. 10.10 “Телеблокнот”. 10.15 “Сазды 
əуен”. 10.30 “Телемаркет”. 10.35 “Жаса меніѕ елім”. 10.50 
”Иман нўры”. 11.00 “Балаларєа базарлыќ”. 11.25 “Сґз маржан”. 
11.30 “Телеблокнот”. 11.35 “Кїй кїмбірі”. 11.45 Т/х “Маруся”.   
12.35 Деректі фильм. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.10 Новости.  13.20 
“Балаларєа базарлыќ”. 13.45  “Телеблокнот”. 13.50 “Телемаркет”. 
13.55 “Əулиеата əуендері”. 14.05 -17.50 -техникалыќ їзіліс. 
17.55 “Бірінші студия”. 18.20 Жаѕалыќтар. 18.35 Новости. 
18.50 “Телемаркет”. 19.00 “Телеблокнот”. 19.05 “Сазды əуен”. 
19.15 Т/х “Маруся”.   20.00 Жаѕалыќтар. 20.20 Новости. 20.40 
“Телеблокнот”. 20.45 “Кїй кїмбірі”. 20.55 “Денсаулыќ”. 21.15 
“Тараз.кз”. 21.25 “Сґз маржан”. 21.30 “Телемаркет”. 21.40 
“Телеблокнот”. 21.45 ”Əулиеата əуендері”. 21.55 Кґркем фильм. 
23.25 Т/х.  00.00 Жаѕалыќтар. 00.20 Новости. 00.40 “Телеблокнот”. 
00.45 “Сазды əуен”. 

31 канал

06.00 Т/с “Гадание при свечах”. 06.50 Жаѕалыќтр. 07.00 “Доброе 
утро”. 11.00 “Модный приговор”. 12.05 Т/с “Паутина-6”. 13.00 
Т/х “Сїйген жар”. 13.50 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 14.35 “Жўма 
уаєызы”. 14.50 “Ќылмыстыќ іс №”. 15.30 “112”. 15.40 Х/ф 
“Ищите маму”. 17.40 “Жди меня”. Казахстан.   18.50  “Поле 
чудес”. 20.00 “Главные новости”. 20.40 Т/х “Сїйген жар”. 21.40 
“Басты жаѕалыќтар”. 22.20 Т/х “Джодха жəне Акбар”. 23.25 
“П@ytina” баєдарламасы. 23.55 Х/ф “Мужчина в моей голове”. 
02.15 “П@ytina” баєдарламасы. 02.35 Т/с “Гадание при свечах”. 

06.05 М/ф. 06.25 “КТК” ќоржынынан” ойын-сауыќты баєдарлама. 
07.10 Т/х “Махаббатта шек бар ма?”. 07.55 Т/х “Махаббат 
мўѕы”. 08.15 Жаѕалыќтар. 08.45 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 
10.00 Х/ф “Месть”. 12.00 Новости. 12.40 “Наша правда”. 13.45 
Т/с “Шеф-2”. 15.45 “Не ври мне”. 16.45 Т/х “Карадайы”. 19.45 
“Жўлдызды аќиќат”. Тележурнал. 20.30 Жаѕалыќтар.  21.00  
Вечерние новости. 21.40 “Наша правда”. Ток-шоуы. 22.40 Х/ф 
“Солнцекруг”. 00.45 “Тайный шоу-бизнес”. 01.40 ”ТОЙ BEST-
STAR “. 02.50 Жаѕалыќтар. 03.15 “КТК” ќоржынынан” ойын-
сауыќты баєдарлама. 04.00 Т/х “Ќайран заман! Жалєасы”. 04.55 
Т/х “Мўздан суыќ, оттан ыстыќ”.

07.00 “Таѕшолпан”. 08.00, 09.30 Жаѕалыќтар. 08.10 “МУЗ 
ТВ-2015. Гравитация”. 10.00 М/ф “Ќадырдыѕ баќыты”. 10.55 
К/ф “Бала баєушы: Арнайы тапсырма”. 12.30, 17.30, 20.30, 
01.00, 03.00 Жаѕалыќтар. 12.40 “Иман айнасы”. 13.00, 03.40 
“Индустрияландыру: Ўлттыќ ґндіріс”. 13.20, 17.25 “МУЗ-ТВ-
2015”. Гравитация. Кїнделік. 13.25 “Кґкпар”. Ўлттыќ ойын. 
14.10 “Баламен бетпе-бет”. 14.30 М/с “Стич”. 14.50 М/с “Джунгли 
кітабы”. 15.00 “Əйел баќыты”. Ток-шоуы. 16.10 Концерт 
“Саєындырєан əндер-ай”. 17.00, 01.20 “Сіздермен бірге, Арман 
Давлетьяров”. 17.50 “Ґзекжарды”. 18.10 “Меніѕ Ќазаќстаным”. 
18.40 “Жайдарман”. Їздік əзілдер. 19.00, 20.45 “МУЗ-ТВ-2015”. 
Премиясы. 01.45 Тамара Ќосыбаева, Есболєан Жайсаѕбаев, Раиса 
Мўхамедиярова, Əлімєазы. 03.20 “Ґзекжарды”. 04.05 “Шын 
жїректен!”. Реалити-шоуы.

ЕВРАЗИЯ

КТК

07.00, 20.30 Новости “20:30”. 07.30, 10.00, 13.00, 20.00 
Жаѕалыќтар. 08.00 “KAZNET”. 08.30 “Такси”. 09.00, 15.15 Т/х 
“Ґзгерген ґмір”. 10.10 Т/х “Ґзгерген ґмір”. 10.30 Т/х “Фериха”.  
11.30, 18.30 Т/х “Ќыз єўмыры”. 13.10 “SKY-студия”.  14.00 
Новости. 14.10, 21.00 Т/с “Александровский сад”. 16.40 “Сырты 
бїтін...”. Деректі драма. 17.05 “Такси”. 17.30, 22.00 Т/х “Фериха”. 
23.00 “Ел аузында”. 23.25 Т/х “Бала кегі”. 00.40 Əн шашу.

АСТАНА

07.02 “Айтўмар”. 08.00 “Жаѕа кїн”. 10.00  Жаѕалыќтар. 10.15 
М/с “Маша и медведь”. 10.25 М/с “Мишки Гамми”. 10.50 М/с 
“Белка и Стрелка”. 10.55 “Подари детям жизнь”. 11.00 Новости.  
11.15 “Əр їйдіѕ сыры басќа”. Деректі драма. 11.45 “Магия 
кухни”. 12.20 Т/х “Достыќ жəрмеѕкесі, или Базар на улице 
Мира”. 13.00 Жаѕалыќтар. 13.15 Д/ф “Семейные  мелодрамы”. 
14.00 Т/с “Женский доктор”. 15.00 Новости. 15.15 “Бўйымтай”. 
16.00 “Ґмір сабаќтары”. Деректі драмасы. 16.30 “Ўлт саулыєы”. 
17.00 Жаѕалыќтар. 17.15 “Бармысыѕ, бауырым?”. 18.00 Новости.  
18.15 Т/х “Сўлтан Сїлейман”. 19.05 “Орталыќ хабар”. 20.00, 
02.40 Жаѕалыќтар. 20.30 “Сильные духом”. 21.00, 03.10  Новости.  
21.30 “Жəті əн”. 23.00 Х/ф “Дорогой Джон”. 01.00 Т/х “Уран  
дауылы”. 01.50 Д/ф “Карл Фаберженіѕ кереметі”.

ХАБАР

Õ À Á À Ð Ë À Í ÄÛÐ Ó Ë À Ð 
Т-193-06-55. Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, 

Жаңатұрмыс ауылдық округі, Көкбастау ауылы, 
Жұматаев көшесі, №17 үйдің тұрғыны болған 
Жанысбаев Омирбек  Естаевичтің  2014  
жылдың 5 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.

*                  *                   *
Т -194-06-55.  Жамбыл  облысы ,  Байзақ 

ауданы, Талас станциясы,  Барысхан көшесі, 
№20 үйдің тұрғыны болған Джурунов Болат 
Рахимбековичтің 2015  жылдың 27 ақпаны күні 
қайтыс болуына  байланысты мұрагерлік ісі 
жарияланып отыр.
Талапкерлер  осы   хабарландыру  

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

*                  *                   *
Т-195-06-55. Утерянный пакет документов 

на имя Нуралиевой Куттыгыз: тех.паспорт 
(кадастровый номер 06:087:003:1930:084), 
договор дарения жилого дома, 
зарегистрированный нотариусом З.Назарбековой 
28 марта 2012 года в селе Сарыкемер, гос.акт 
на право частной собственности на земельный 
участок для ведения  личного подсобного 
хозяйства (№211063, кад.номер - 06-087-003-1930, 
площадь -1000 га), изготовленный Байзакским 
земельно-кадастровым филиалом 13.09.2010 года, 
зарегистрированный  за №13503, расположенный 
по адресу:  Жамбылская область, Байзакский 
район, с.Сарыкемер, ул.Ж.Назарымбетова, д.30, 
считать недействительными.

Ýëåêòðîíäûқ ñàíäûқ қîëòàңáà

ОРНЫЅ ОЙСЫРАП ТЎР...
Їлг і л і  ауылыныѕ 

тўрєыны, бірімізге сїйікті 
ўл, енді бірімізге ардаќты 
аєа болєан Жўмагулов 
Ерлан Жексенўлы тірі 
болєанда алдымыздаєы 
7 маусымда 35 жасќа 
толар еді. 
Жасындай жарќ етіп, 

жоќ болєан баламыздыѕ 
орны əлге дейін ойсырап 
тўр...

 Жа л є ы з  ў л д ы ѕ 
ар амызда  жоќтыєы 
жанымызєа ќатты батады. Енді ґсіп-ґндім, ґркен 
жаям деген шаєында бўл дїниеден баз кешуі 
жїрегіѕе жара салады екен. Кейде онымен ґткен 
əрбір кїнді, саєат-секундтарды да саєынып, егіліп 
жылап аламыз. Амал нешік, Алланыѕ дегеніне 
кґнуден басќа ќолымыздан не келеді дейсіѕ?! 
Ендігісі ґткен жылдыѕ 27 желтоќсанында 

дїниеден ґткен ардаќты ўлымыздыѕ жатќан 
жері жайлы, топыраєыныѕ торќа болуын тілеп, 
артынан ќўран баєыштау єана.

Кґре алмай тіршіліктіѕ кґп ќызыєын, 
Тата алмай шаттыќ ґмір тəттілігін. 
Жарќырап келе жатќан жўлдызым еѕ, 
Əттеѕ-ай! Ерте сґнді-ау от-єўмырыѕ. 

Шаѕыраќтыѕ шаттыєы, ардаќты едіѕ, 
Ґмірдіѕ тїсініп еѕ ерте лебін. 
Айналдым  асылым-ай, ќўлыным-ай, 
Жамбасыѕа батпасыншы жер тґсегіѕ!

Еске алушылар: анасы - Бибінўр, əкесі - 
Жексен, ќарындастары - Эльмира, Гїлмира, 
Бўлбўл жəне жиендері. Т-196-06-55. 

Ж.Салыкбаев, 
«ХЌКО» РМК-ныѕ  Жамбыл  облысы 

бойынша филиалы Байзаќ аудандыќ бґлімініѕ 
ќызметкері.

Электрондыќ сандыќ ќолтаѕбаныѕ жабыќ кілті 
– тіркеу куəлігініѕ иесіне белгілі электрондыќ 
сандыќ рəміздерініѕ дəйектілігі жəне электрондыќ 
сандыќ ќолтаѕбаныѕ ќўралдарын пайдалануымен 
электрондыќ сандыќ ќолтаѕбаны ќўру їшін 
арналєан. 
Электрондыќ сандыќ ќолтаѕбаныѕ ашыќ кілті – 

электрондыќ сандыќ рəміздерініѕ дəйектілігі, кез 
келген тўлєаєа ќол жеткізілімді жəне электрондыќ 
ќўжатта электрондыќ сандыќ ќолтаѕбаны растау 
їшін арналєан; ашыќ кілт тек ќана жабыќ кілтпен 
жўптасып жўмыс жасайды. Ашыќ кілтке тіркеу 
куəлігі беріледі, ол автоматты тїрде электрондыќ 
сандыќ ќолтаѕба ќол ќойылєан сіздіѕ хатыѕызбен 
бірге беріледі. Сіз кіммен ќол ќойылєан ќўжаттарды 
алмасќыѕыз келетініѕіздіѕ барлыєында ґз 
кілтіѕіздіѕ бар болуын ќаматамасыз етуіѕіз тиіс. 
Сонымен ќатар оныѕ тіркеу куəлігін кґріп, алєан 
ќўжаттыѕ электрондыќ ќолтаѕбасы мен ќол 
ќойєан тўлєа туралы кґз жеткізесіз. Ашыќ кілттіѕ 
телнўсќасы куəландырушы орталыєына жолданады, 
онда электрондыќ сандыќ ќолтаѕба ашыќ 
кілтініѕ кітапханасы ќўрылєан. Куəландырушы 
орталыєыныѕ кітапханасында жасанды кґшірмені 
жасаудан немесе бўрмалауды енгізуден ќашуєа 
ашыќ кілттердіѕ тіркеуі мен сенімді саќталуы 

ќамтамасыз етіледі.
Ќолтаѕбаны пайдалану ґте ќарапайым. Ешќандай 

аранайы білім, даєдылар жəне икемділік бўл їшін 
талап етілмейді. Электрондыќ ќўжаттарды алмасуєа 
ќатысушысы, электрондыќ сандыќ ќолтаѕба əрбір 
пайдаланушысына бірегей ашыќ жəне жабыќ (ќўпия) 
криптографикалыќ кілттер туындатады. Негізгі 
элемент ќўпия кілт болып табылады, оныѕ кґмегімен 
электрондыќ ќўжаттардыѕ шифрлеуі жасалады 
жəне электрондыќ сандыќ ќолтаѕба ќалыптасады. 
Сонымен ќатар ќўпия кілт пайдаланушыда ќалады, 
оєан бґлек тасыєышта беріледі, бўл дискет, смарт-
карта немесе “touch memory” болуы мїмкін. 
Оны басќадай пайдаланушылардыѕ желісінен 
ќўпияда саќтау ќажет. Электрондыќ сандыќ 
ќолтаѕба тїпнўсќасын тексеру їшін ашыќ кілт 
пайдаланылады.  Куəландырушы орталыєында 
ашыќ кілттіѕ телнўсќасы тўр, ашыќ кілттердіѕ тіркеу 
куəліктерініѕ кітапханасы ќўрылєан. Куəландырушы 
орталыќ ашыќ кілттердіѕ тіркеуін жəне бўрмалауды 
енгізуден немесе жасанды кґшірмені жасаудан 
ќашуєа сенімді саќтауды ќамтамасыз етеді. Сіз 
электрондыќ ќўжатќа тиістіге ґзіѕіздіѕ электрондыќ 
сандыќ ќолтаѕбаѕызды орнатасыз. Бўл ретте 
электрондыќ сандыќ ќолтаѕба ќўпия кілтініѕ жəне 
ўсталатын ќўжаттыѕ негізінде криптографиялыќ 
ќайта жасау жолымен кейбір їлкен сан ќалыптасады, 
ол осы наќты ќўжатќа тиісті пайдаланушыныѕ 
электрондыќ сандыќ ќолтаѕбасы болып табылады. 
Электрондыќ ќўжаттыѕ аяєына осы сан ќосылады 
немесе бґлек файлда саќталады.

“Продвопрос”. 10.00 “Спорт без границ”. 
10.25 М/ф “Тарзан-размазня”. 11.50 Х/ф 
“Любовь и пицца”. 13.30 “Тур де хабар”. 
14.00 “Орталыќ хабар”. 15.00 “Жеті əн”. 
16.30 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет”. 
18.20 “Шəмші əндерінен концерт”. 19.45 
“Бенефис-шоу”. 21.00 Аќпарат арнасы 
“Жеті кїн”. 22.00 Х/ф “Сбежавшая 
невеста”. 00.20 Т/х “Уран дауылы”. 01.55 

Д/ф “Демалыс...”. 

Адамныѕ єўмыры 
шектеулі єой...

Ажалдыѕ ќай бўрылыста, ќай бўрышта кїтіп 
тўрєанын білмейсіѕ. Сол сўм ажал арамыздан 
ардаќты азамат, ўлаєатты ўстаз Бахаев Дəнебек 
Тілеуќўлўлын осыдан бір жыл бўрын 58 жасќа 
ќараєан шаєында мəѕгілік мекеніне  алып 
кетті.
Дəнебек Тілеуќўлўлы 1956 жылы 6 шілдеде 

Жамбыл облысы Свердлов ауданы «Трудовой 
пахарь» колхозында дїниеге келген. 
Он жылдыќ мектепті 1973 жылы бітіріп, Жамбыл 

ќаласындаєы Педагогикалыќ институтына тїсіп, 
оны 1977 жылы физика-математика пəнініѕ 
мўєалімі мамандыєы бойынша тəмəмдаєан. 
Еѕбек жолын 1977 жылы Чапаев совхозындаєы 
Чапаев атындаєы орта мектепте физика пəнініѕ 
мўєалімі болып бастаєан.

1983-1988 жылдары аралыєында директордыѕ 
тəрбие ісі-жґніндегі орынбасары болды, 1988-
1996 жылдары мектеп директоры ќызметін 
атќарды. 1996 жылдан ґмірініѕ соѕына дейін 
технология пəнініѕ мўєалімі болып абыроймен 
жўмыс істеді.
Дəнебек Тілеуќўлўлы, иманыѕыз жаныѕызєа 

серік болып, пейіште нўрыѕыз шалќысын, 
жўмаќтыѕ тґрінен орын алєайсыз.
Аяулы азаматтыѕ жарќын бейнесі əріптестері 

арасында ешќашанда ўмытылмайды.
Чапаев орта мектебініѕ ўжымы.

Т-197-06-55.

ЕСКЕ  АЛУЕСКЕ  АЛУ

ҐРТ ТІЛСІЗ ЖАУ
Д.Кабышев
Байзаќ ауданы ТЖБ аєа инженері

Дана халќымыз «Ґрт – тілсіз жау» деп бекер 
айтпаєан єой. Ол жолындаєыны жалмап, бар 
дїниені жоќ ететін, ќаупі мен ќатері мол 
їлкен зиянды кїш болып табылатындыєы 
бесенеден  белгілі .  Сондыќтан ,  оныѕ 
алдын алу жолында ауданымызда ауќымды 
жўмыстар атќарылып келеді. 
Дегенмен ,  кейб ір  тўрєындардыѕ  

немќўрайдылыєы, ќала берді салаќтыєы 
салдарынан ґрт шыєып, адамныѕ ґзіне де, 
табиєатќа да, жан-жануарлар дїниесіне 
орасан кґп зиян келіп жатады.
Ґрт ќауіпті кезеѕі басталмай тўрып, 

барлыќ шаруа ќожалыќтары мен орман 
шаруашылыєыныѕ басшыларына,  сонымен 
ќатар, ауыл шаруашылыєы басшыларына 
жазбаша тїрде ґрт ќауіпсіздігін саќтау, 
ґрт бола ќалєандаєы іс-əрекеттері туралы 
жазбаша ескертпе ќаєаздар тапсырылып 
жатыр.  
Алайда салдыр-салаќтыќтыѕ кесірінен ґрт 

оќиєалары табиєатќа орасан зиян келтіруде. 
Табиєат анаѕ, оны аялай білейік, аєайын!


