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І І  ПЛЕНУМ  АЯСЫНДАІ І  ПЛЕНУМ  АЯСЫНДА

Ə. САДУАЌАСОВ. 
еѕбек ардагері. 
Їлгілі ауылы.

Əлемде 200-ге жуыќ мемлекеттер болса, олардыѕ 
ішінде Ќазаќстан атты тəуелсіз мемлекеттіѕ 
тарих аренасына шыќќанына -25 жыл толып 
отыр. Тарихи ґлшеммен теѕестірсек, бўл кґп 
те ўзаќ та мерзім емес. Дегенмен осы ќысќа 
мерзім ішінде еліміз саяси, əлеуметтік ќоєамдыќ, 
экономикалыќ маѕызы бар талай істерді атќаруда 
ґзініѕ іскерлігін танытты. Соѕєы 200 жыл ішінде 
Ресей империясыныѕ, 70 жыл кеѕестер одаєы 
ќарамаєында болып, саяси аренаєа шыєудыѕ 
ешќандай  мїмкіндігі  болмаєаны  тарихтан 
аян. Шекарамыз шегенделмей шартты тїрде 
белгіленіп, территориямыз алып империяныѕ 
ќўрамдас бґлігі болып келді. 

1991 жылы  тəуелсіздікке  ќолы  жеткен 
Ќазаќстан Республикасы дербес мемлекет - 
егеменді ел ретінде ґзініѕ ішкі жəне сыртќы 
саясатын ґзі шеше алатын мемлекетке айналды. 
Тоќырау жылдарды басынан ґткізіп, əлемдік 
даєдарысќа ќарсы тўра алатын экономикасы жаѕа 
ќарќынмен, дамыєан ќуатты ел болды. Ќазаќстан 
əлемдік маѕызы бар кїрделі мəселелерді  шешуге 
атсалысып, олардыѕ оѕды шешілуіне ыќпалын 
жасай алатын беделге ие болды.Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Президенті Н.Ə.Назарбаевтыѕ 
батыл ќадамыныѕ арќасында ядролыќ ќарудан бас 
тартып, оныѕ əлемдегі ќуаты жґнінде тґртінші  
орын алатын ошаєы –Семей полигонын жабуы, 
біздіѕ бейбітшілікті жаќтайтын ел екендігімізді 
дəлелдеді. Ядролыќ ќарудан азат Орталыќ Азия 
аймаєын ќўру,  ЕЌЫЎ-ныѕ Астана саммитін 
ґткізу  мемлекетіміздіѕ  беделін  арттырды . 
Біз БЎЎ-на кіретін 193 мемлекеттіѕ біріміз, 
оныѕ толыќќанды мїшесіміз, кґк байраєымыз 
менмўндалап желбіреп, Мəѕгілік Елдіѕ арман – 
маќсатын жоєары асќаќтатып тўр. 

2017-2018 жылдарєа БЎЎ Ќауіпсіздік Кеѕесініѕ 
уаќытша мїшесі болу жґніндегі бастама алєаш 
рет 2013 жылы Ќазаќстанныѕ БЎЎ мїшелігіне 
20 жыл толуы ќарсаѕында кґтерілген екен. 
Елбасыныѕ тапсырмасына орай, Ќазаќстанныѕ 
БЎЎ  ќўрылымдыќ  бґлімшелерімен  жемісті 
əр і  тыєыз  ќарым -ќатынастары  есепке 
алына келе, сондай-аќ, еліміздіѕ халыќаралыќ 
ќоєамдастыќтаєы  рґлі  ескеріле  отырып , 
мемлекет ґз алдына БЎЎ Ќауіпсіздік Кеѕесініѕ 
2017-2018 жылдардаєы тўраќты емес мїшесі 
ретінде сайлану міндетін ќойєан болатын. Мўны 
Президент Н. Назарбаев: «Ќазаќстан Орталыќ 
Еуразиядаєы ќауіпсіздік пен тўраќтылыќтыѕ 
діѕгегі болуєа, бейбітшілікті орныќтыруда жəне 
халыќтар  арасындаєы  ынтымаќтастыќты 
ілгерілетуде сенімді əріптес болуєа ўмтылады. 
БЎЎ Ќауіпсіздігініѕ тўраќты емес мїшесі болуєа 
талпынудыѕ негізінде де дəл осы маќсат жатыр», 
- деп атап ґткен еді. 
Биыл еліміз ерекше мереке-Тəуелсіздіктіѕ 25 

жылдыєын атап ґткелі жатќан сəтте, кїн 
санап ќарышты ќадаммен ќарќынды дамып келе 
жатќан Ќазаќстан Біріккен Ўлттар Ўйымы 
Ќауіпсіздік Кеѕесініѕ тўраќты емес мїшесі 
болып сайланды. Бўл жеѕіс мемлекетіміздіѕ 
халыќаралыќ  аренадаєы  беделі ,  Елбасыныѕ 
жїргізіп отырєан бейбітшілік жолындаєы кемел  
саясатыныѕ салтанаты. 
Ќазаќстан Республикасыныѕ Біріккен Ўлттар 

Ўйымы Ќауіпсіздік Кеѕесініѕ мїшелігіне сайлануы 
болашаќќа деген зор сенім деп білемін. Ендеше 
келешегіміздіѕ кемел болуын тілейік!

ÑÀÐÀÁÄÀË 
ÑÀßÑÀÒÒÛҢ 

ÑÀËÒÀÍÀÒÛ

А. ШОТБАСОВА,
«Ауыл жаңалығы».

ЕЖЕЛДЕН «АЛПЫСҚА КЕЛГЕННЕН 
АҚЫЛ  СҰРА» ДЕП  ӨСКЕН  БІЗДІҢ 
ХАЛЫҚ  ҮШІН ,  АҚСАҚАЛДАРДЫҢ 
А Қ Ы Л Ы Н  А Л Ы П ,  Ө М І Р Л І К 
ТӘЖІРИБЕСІН ҮЙРЕНУ ҚОҒАМДЫҚ 
МАҢЫЗЫ ЗОР ІС САНАЛАДЫ. АЛТЫН 
ТҰҒЫР АРДАГЕРЛЕРДІҢ ӨМІРЛЕРІ 
ӨНЕГЕ ДЕЙТІН БОЛСАҚ, ОЛАРДЫҢ 
ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕ АЛАР ОРНЫ 
ЗОР.

Ө Т К Е Н  А П Т А Д А  Б А Й З А Қ 
АУДАНЫНЫҢ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ 
ЖӘНЕ  Е Ң Б Е К  А Р Д А Г Е Р Л Е Р І 
КЕҢЕСІНІҢ ІІ ПЛЕНУМЫ ӨТКЕРІЛДІ. 
А У Д А Н ДЫҚ  Ә К І МШ І Л І К Т І Ң 
МӘЖІЛІСТЕР ЗАЛЫНА ЖИЫЛҒАН 
АУДАН  ӘК ІМДІ Г ІН ІҢ  БӨЛ ІМ 
БАСШЫЛАРЫ ,  ҰЖЫМ ,  МЕКЕМЕ 
МЕҢГЕРУШІЛЕРІ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГ  ӘКІМДЕРІ ,  ҚАЗЫНАЛЫ 
ҚАРИЯЛАРМЕН ЖАСТАР ҚАУЫМЫ 
АУДАНДЫҚ АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ 
А Т Қ А Р Ғ АН  ЖҰМЫСТ А РЫМЕН 
ТАНЫСТЫ.
Пленумның күн тәртібіндегі мәселесі 
белгіленіп, регламент нақтыланғаннан 
кейін сөз алған аудандық ардагерлер 
кеңесінің төрағасы Кемелбек Беспаев 
үст ім і здег і  жылдың  сәу ір  айында 
Астана қаласында өткен «Ардагерлер 
ұйымы»  республикалық  қо ғамдық 
бірлестігінің VІІ съезінің шешімдерін 
жүзеге  асырудағы  Байзақ  аудандық 
ардагерлер ұйымдарының міндеттері 
және оны орындаудағы шаралар жайын 
баяндады.
Яғни, К.Беспаев аталмыш жиында сөз 
болған мәселелер, аға буын өкілдеріне 
артылып отырған жауапкершілік жөнінде 
айтып , Байзақ  аудандық  ардагерлер 
ұйымының ықпалымен нақты істелінген 
істерге тоқталды.

- ”Съезд қаулысын  жүзеге асыруда 
және насихаттау мақсатында аудандық 
ардагерлер ұйымы Н.Ә.Назарбаевтың 
қ о ғ а м д ы  р еф о р м а л а у  ж ө н і н д е г і 
бастамасын ,  Мемлекет  басшысының  
бағдарламалық құжаттарын қолдау және 
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығын лайықты 
қарсы алу жөнінде  аудан әкімдігінің 
ішк і  саясат  бөл ім імен ,  «Нұр  Отан» 
партиясы аудандық филиалымен бірлесе 
бірнеше  саяси-қоғамдық  іс-шаралар 
өткізді”, -дей отырып,  съезді басшылыққа 
ала бастауыш ардагерлер ұйымының 
рөлін арттыру, жастарға «Мәңгілік ел» 
жалпыұлттық идея рухында тәрбие беруді 
жандандыру, кадрларды іріктеу, белсенді 

қарттарды қоғамдық іске тарту, жер-
жерлердегі жағдайы төмен қарт кісілердің 
жанұясына көмек көрсету  бастамалары 
қолға алынғандығын атап өтті.
Сонымен қатар, көпті көрген қариялардың 
ұйытқы  болуымен  елдік маңызы  бар 
мерекелер де аудан көлемінде кең көлемде 
аталып келеді. Мысалға, аға буын өкілдері 
Жер Кодексіне енгізілген өзгерістер мен 
толықтыруларға  байланысты  ауыл -
ауылдарда түрлі жиындар ұйымдастырып, 
өз ақыл-кеңестерін айтып жүрсе, ұлттар 
арасындағы достық, ел бірлігі мәселелері 

мен  Елбасы  Жолдауын  түс інд іруде 
қарттардың қосқан үлесі қомақты.
Міне, осы жөнінде егжей-тегжейлі сөз 
еткен аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Кемелбек Беспаев қариялар 
қашанда жастардың тәрбиелі болып өсіп-
жетілуінде, еліміздің өркендеуі жолында 
еңбек  ете беретіндігін  ауызға  алып , 
ендігі жерде келесідей бастамаларды 
жүзеге асырсақ деген ойымен бөлісті. 
Аудандық ардагерлер кеңесінің жанынан 
ашылған «Нұр бата Ардагер» қоғамдық 
бірлестігіне аудан тұрғындары қолдау 
білдіріп ,   «Ардагерлер  үйін» ашсақ , 
осылайша  қариялардың  ақылдасар 
орнын қалыптастырсақ деген ұсынысын 
білдірді. 
Пленумның келесі кезеңі жарыссөзге 
ұласып, бірінен соң бірі мінбеге көтерілген  
Мырзатай, Ынтымақ ауылдық  округтері 
арда герлер  кеңес і н і ң  төра ғалары 
А.Әлімбаев,  Т.Құрманов және Суханбаев 
ауылдық   округ і  ардагерлер  кеңес і 
төрағасының орынбасары Т.Атқановтар 
өз елдімекендеріндегі  ардагерлердің 
мұрындық болуымен атқарылып жатқан 
шараларды тілге тиек етті.
Жиынға арнайы келіп қатысып отырған 
Жамбыл  облысы  соғыс  және  еңбек 

ардагерлері  Кеңесін ің  төрағасы 
Еркінбек  Солтыбаев ,   облыстық 
ардагерлер кеңесінің алқа мүшесі, 
белгілі қоғам қайраткері, Жамбыл 
облысының және Байзақ ауданының 
Құрметті азаматы Арғынбай Бекбосын 
да сөз сөйледі.
Арғынбай  Бекбосынұлы  қазақ 
әніндегі «Қайда жүрсең Атамекен, 
көкейіңде жатады екен» сөздерін 
алға тартып, өзі туып-өскен Байзақ 
ел і  қашанда  ыстық  екенд і г і н , 
байзақтықтармен мақтанатындығын 
жеткізді.
Арда герлерд і ң  қо ғамда  алар 
орнына тоқталып, әсіресе ұлтаралық 
қатынасты  нығайтуда  аға  буын 
өкілдеріне жүктелер жауапкершілік, 
жақында ғана елімізде орын алған 
оқыс оқиғалар - Ақтөбе, Алматыдағы 
лаңкестік жағдайлар халық арасына 
іріткі салушылардың тірлігі екендігін 
әңг імелеп ,  осындайда  көнекөз 
қариялар өз өмірлік ұстанымдарымен 
бөлісулері керектігін айтты. Жастарға 
дұрыс діни таным үйретудің пайдасын, 
жұмыссыз  ұл-қыздарды  жұмысқа 
тартудың тиімділігін қозғады.
Ал, Жамбыл облысы соғыс және 
е ң б е к  а р д а г е р л е р і  К ең е с і н і ң 

төрағасы Еркінбек Бейсенбекұлы 
Бай з а қ  а уд андық  арда г е рл ер 
кеңесінің  жұмысына  өз  бағасын 
беріп,  бұдан былай да ардагерлер 
ұйымдарының  алдында  орасан 
зор міндеттер тұрғандығын, алда 
жастарды дәстүрлі дініміз негізінде 
отансүйг ішт і кке  тәрбиелеудег і 
шараларды  күшейту  керект і г ін 
айтып өтті. «Ардагерлер үйін» ашу 
туралы ұсыныспен  келісетіндігін 
мәлімдеп, қазыналы қарияларға зор 
денсаулық, әрбір істеріне сәттілік 
тіледі.
Пленумды аудан әкімі М.Шүкеев 
қорытты.  Аудан басшысы “қариялар 
–қазынамыз” дей келе, өңіріміздегі 
қандайда бір мемлекеттік, мәдени, 
спорттық іс-шараларда ардагерлер 
қ а уымы  б е л с е н д і л і к  т а ны тып 
жүретіндіг ін ,  олардың  өсіп  келе 
жат қ ан  жас  өр ендер г е  өне г е 
көрсетудегі ерен еңбектерін атап 
өтті. Мұратхан Жүнісәліұлы көпшілік 
алдында ауданның жетістіктерін де 
баяндады.
Пленумның қаулысы таныстырылып, 
сұрақ-жауап кезеңімен жалғасын 
тапты. 
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БІРЛІК  ПЕН  ЖАСАМПАЗДЫЌТЫЅ   25 ЖЫЛЫБІРЛІК  ПЕН  ЖАСАМПАЗДЫЌТЫЅ   25 ЖЫЛЫ

Ш.ТОЙШЫБЕКОВ,
Б а й з а ќ  ауд а н дыќ  ə д і л е т 

басќармасыныѕ басшысы.

Кез  келген  мемлекеттіѕ ,  елдіѕ 
тəуелс і зд і г ін ,  демократиялыќ 
ќўндылыќтарын айќындайтын 
негізгі ќўжат – Конституция. 
Онда  мемлекеттіѕ  барлыќ 
ќўрылымдарыныѕ ,  жеке 
а з амат т ардыѕ ,  ўл т  пен 
ўлыстардыѕ ,  əлеуметт ік 
топт ардыѕ  маќс ат т ары , 
м інд е т т е р і ,  ќ ў ќыќ т а ры 
кґрсетіледі. 
Ќазаќ халќыныѕ бірнеше 

єасырлыќ ґмір тəжірибесінде 
əр істіѕ, салт-сананыѕ реті 
мен жґн-жобасы болады жəне 
барлыќ жўмыс соєан сəйкес 
атќарылады. Ўлттыќ ырым-
тыйымныѕ, əдеп-їлгісініѕ 
жўптасќан немесе топтасќан 
ќўрамы  халыќтыѕ  əдет -
єўрпын ,  жол-жоралєысын 
ќўрайды.

 Ќазаќ  заѕдарыныѕ  тарихында 
«Ќасым ханныѕ ќасќа жолы» деп 
аталатын заѕ ережелерініѕ орны 
бґлек. Кейін ХVІІ єасырда мўны Есім 
хан тїпкілікті ќолданып, заѕ кїшіне 
толыќ енді. Мўны халыќ «Есім ханныѕ 
ескі жолы» деп атады. Жоєарыда 
аталєан екі заѕ ўлы хан, əз Тəуке 
тўсында одан əрі жетілдіріп, жаѕа 
ќўќыќтыќ тараулар енгізілді. «Жеті 
Жарєы», Ўлытауда їш жїз тайпалары 
ґкілдерініѕ ќол ќойєан «таѕбалы 
тасы» - шын мəніндегі ќазаќтыѕ 
тўѕєыш Конституциясы. Осы игілікті 
істердіѕ басында ґздерініѕ бар рухани 
кїш-ќуаттарын жўмсап, ќазаќтыѕ ўлы 
билері жїрді. Олар ќырдыѕ ќатал 
заѕын бір жїйеге келтіріп, оны жаѕа 
жаєдайдаєы тїз тіршілігіне сəйкес 
бай мазмўн мен тїр беріп, ќайта 

А. ИСАБАЕВ,
Б а й з а ќ  ауд а н ды ќ 

м ə с л и х а т ы н ы ѕ 
депутаты ,  Ќазаќстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ѕ 
мəдениет ќайраткері.

Ќазаќ халќы «Отан» - 
деген ўлы ўєымды ежелден 
ќўдірет тўтып, оны ќорєауда, 
ќўрметтеу мен мадаќтауда 
ешќандай кїш – жігері мен 
ґнерін аяп ќалєан емес. 
Сондыќтан да ата – бабамыз 
Алтайдан Атырауєа дейінгі 
ўланєайыр  ўлы  даланы 
аќ найзаныѕ ўшымен, аќ 
білектіѕ кїшімен ќорєап 
кейінгі ўрпаєына – бізге 
аманат етіп ќалдырды. 
Аќ патшаныѕ, одан кейін «Ќызыл 

империяныѕ» боданынан  босап , 
еліміздіѕ егемендік алєанына да 
биыл ширек єасыр толєалы тўр. 
Тарихи ґлшеммен ширек єасыр ќас 
ќаєым уаќыт болєанымен, біз бїгін 
əлем таныєан, экономикасы дамыєан, 
ґзіндік даму жолы бар мемлекетке 
айналдыќ. Єасырлар бойы ќазаќтыѕ 
əр баласына арман болєан тəуелсіздік 
біздіѕ кезеѕімізге бўйырды. КСРО 
мемлеке т т ер ін і ѕ  ара сында єы 
экономикалыќ байланыстар їзіліп, 
ел  экономикасыныѕ  ќўлдырауы 
кезіндегі кїйзелісте Ќазаќстан халќы 
бірліктіѕ мызєымастыєын кґрсетіп, 
ќиыншылыќтарды бірлесіп кґтере 
білді. Бїгінгі жетістіктеріміздіѕ 
басты шарттарыныѕ бірі Ќазаќстан 
халќыныѕ бірлігі мен достыєы деп 
есептеймін. Егемендік алєан алєашќы 
жылдарды кґзімен кґріп, кґкірегімен 
тїйсінген бїгінгі аєа буын біздер де жас 
ўрпаќпен бірге осы ўлы мерекеніѕ 25 
жылдыєын тойламаќќа əзірленудеміз. 
Біздіѕ ендігі міндетіміз, Елбасымыз 
Н.Ə.Назарбаев атап кґрсеткендей 
егемендігімізді ныєайту, дамыту, 
кейінгі ўрпаќќа сапалы білім мен 
саналы тəрбие беру арќылы Отанымыз 

ÕÀËÛҚҚÀ  ҚÛÇÌÅÒ -
       ÀÁÛÐÎÉËÛ Ì IÍÄÅ Ò

Ќ а з а ќ с т а н н ы ѕ 
жаѕа  белестерге 
к ґ т е р і л у і н е 
жол  салу  болып 
табылады.
Ґ н е р  а д а м ы 

р е т і н д е  х а лы ќ 
арасында жїрген 
ж ў м ы с ы м 
б а р ы с ы н д а 
отансїйгіштікті , 
д о с т ы ќ  п е н 
т а т у л ы ќ т ы 
н а с и х а т т а у є а 
т і к е л е й 
араласќаныммен 
а у д а н н ы ѕ 
ə л е у м е т т і к -
э к о н о м и к а л ы ќ 

дамуына  ґзімніѕ  їлесімді  ќосу 
маќсатында аудандыќ мəслихаттыѕ 
3 шаќырылымында депутат болып 
с айландым .  Байзаќ  аудандыќ 
мəслихаты алєаш 1994 жылы ќўрылып, 
аєымдаєы жылдыѕ наурыз айында 
алтыншы шаќырылымы сайланды. 
Аудандыќ мəслихат депутаттары 
Ќазаќстан Республикасыныѕ жергілікті 
мемлекеттік басќару жəне ґзін – ґзі 
басќару туралы» Заѕын басшылыќќа 
алып  ґз  ґкілеттіктерін  жїзеге 
асыруда. Ќазаќстан Республикасыныѕ 
Президенті  Н .Ə .Назарбаевтыѕ 
Жолдауларын басшылыќќа алып, 
əр шаќырылымында ќажеттілігіне 
ќарай  45-50 сессиядан  ґткізіп , 
оларда  аудан  экономикасыныѕ 
дамуына, аудан халќыныѕ əлеуметтік 
жаєдайын жаќсартуєа ыќпал ету 
маќсатында  4-5-тен  шешімдер 
ќабылдап, олардыѕ орындалуын 
баќылауєа  алынєан .  Кездесулер 
барысында сайлаушылардыѕ айтќан 
ўсыныс, пікірлерін аудан деѕгейінде 
кґтеріп, оѕды шешілуіне ыќпал етіп 
отырады. 
Егемендік алып, ел еѕсесін тіктеген 

уаќыттан  бер і  ауданымыздыѕ 
Жаѕатўрмыс ,  Диќан  -2 , Ќызыл 
жўлдыз, Ќарасу елді мекендерінде 

жаѕа мектептер салынса, Тїймекент 
ауылындаєы 300 орындыќ білім ошаєы 
1 ќыркїйекте балаларєа есігін ашуєа 
дайын. Алдаєы уаќытта Бурыл, Байзаќ 
ауылдарында жаѕа білім ордаларыныѕ 
ќўрылысын салу жўмыстары ќолєа 
алынуда. Ќалєан білім ошаќтарына 
кезеѕ-кезеѕімен  кїрделі  жґндеу 
жўмыстары жїргізілуде. Мектептермен 
ќатар экономикалыќ кїйзеліс кезінде 
жабылып ќалєан мəдениет ошаќтары 
толыєымен кїрделі жґндеуден ґтіп, 
халыќќа ќызмет кґрсетуде. 2000 жылы 
ауданымызда бар болєаны 6 балабаќша 
жўмыс істеген болса, бїгінгі кїні 
олардыѕ саны 29-єа жетті, оєан ќоса 
6 шаєын орталыќтар бїлдіршіндерді 
тəрбиелеуде.Халыќтыѕ денсаулыєын 
жаќсарту маќсатында ауданымызда 
2010 жылдан бері 5 ауылда жаѕа 
медициналыќ  тіректер  салынып , 
пайдалануєа берілсе, жыл аяєына 
дейін  Бурыл  ауылдыќ  дəрігерлік 
амбулаториясыныѕ жаѕа єимараты 
пайдалануєа беріледі деп кїтілуде жəне 
келер жылы таєы 5 амбулаторияныѕ 
ќўрылысы басталмаќ.
Жалпы, ќай саланы алсаќ та тəуелсіз 

еліміздіѕ экономикасы ќарыштап 
дамып ,  ха лыќтыѕ  əл еуме т т і к 
жаєдайыныѕ  жаќсаруына  кґптеп 
кґѕіл  бґлінуде .  Осы  жетістіктіѕ 
барлыєы тəуелсіздігіміздіѕ жемісі мен 
жетістігі жəне баєа жетпес ќўндылыќ 
екенін  тереѕ  тїйсініп ,  еліміздіѕ 
тўраќтылыєын саќтап, егемендігімізді 
ныєайтуєа баршамыз атсалысуымыз 
ќажет. Егеменді Ќазаќстанныѕ, ќазаќ 
елініѕ азаматы ретінде мен еліміздіѕ 
бїгінгі  жеткен  жетістіктері  мен 
алєан белестеріне ерекше ќуанамын. 
Ќуанышымыз ўзаєынан болсын!
Бїгінгі жастар баќытты. Еліміз 

əлемге танылып, мəртебесі биіктеп 
келеді.Мўндайда  Д.Ќонаев атамыздыѕ 
«Мейірім  шуаєы  мол, пейілі  кеѕ 
халыќтыѕ перзенті болудан асќан 
баќыт жоќ» деген ќанатты сґзі-əрбір 
ќазаќ баласыныѕ кґкейінен орын алса 
нўр їстіне нўр болар елі.

АТА ЗАЅ-
ТƏУЕЛСІЗДІКТІЅ ТІРЕГІ

тїзді. Олар ескі сїрлеуге тїсіп кетпей, 
ґмірдіѕ кґп жаєын заѕдастырып ќана 
ќоймай, ґздерініѕ саяси-əлеуметтік, 
рухани-танымдыќ  болмыстарын 
кґрсететін ќўжат жасады. 

 Халќымыздыѕ ќўќыќ, билік, сот ісі 

жґніндегі кґѕіл аударарлыќ заѕы 1885 
жылы Семейдіѕ Ќарамола съезінде 
Абайдыѕ  ќатысуымен  жазылєан 
Ереже.
Бўл  заѕдардыѕ  жаќсы  жаєы 

с аќт алып ,  жеке  адамныѕ  бас 
амандыєы, ар-намысы мен мал мїлкін 
ќорєау мəселелері баса айтылады. 
Тəлім-тəрбие беру мен ел ынтымаєын 
саќтауєа ќатты кґѕіл бґлген.

«Конституция» - латын тілінен 
аударєанда «ќўрылыс» деген ўєымды 
білдіреді. Ќазаќша маєынасы – ел, 
мемлекет  болудыѕ  тетігі  деген 
сґз. Онда маѕызды їш мəселе – 
мемлекеттік жəне ќоєамдыќ ќўрылыс, 
адамныѕ немесе азаматтыѕ ќўќыќтыќ 
мəрт ебе с і  жəне  мемлеке т т і к 
органдардыѕ  ќызметтік  жїйесі 
ќамтылєан.

ЖАЗ  МЕЗГІЛІНДЕ, СОНЫЅ 
ІШІНДЕ ШІЛІЅГІР ШІЛДЕДЕ 
ЫСТЫЌЌА ШЫДАЙ АЛМАЙ СУЄА 
ТЇСІП ТЎРУДЫЅ ДЕНСАУЛЫЌЌА  
ПАЙДАСЫ ЗОР. ҐЙТКЕНІ  СУЄА 
ШОМЫЛУ ,  КЇННІЅ  КҐЗІНЕ 
ЌЫЗДЫРЫНУ АДАМДЫ СЕРГЕК 
ЕТІП ЌАНА ЌОЙМАЙ, ЖЎМЫСЌА  
ДЕГЕН ЌАБІЛЕТТІ АРТТЫРЫП, 
КҐЅІЛ-КЇЙДІ КҐТЕРЕТІНДІГІ   
АЌИЌАТ .  АЛАЙДА ,  СУ ЄА 
ШОМЫЛУ КЕЗІНДЕ ЌАРАПАЙЫМ 
ЕРЕЖЕЛЕРДІ  САЌТАМАСАЌ , 
БАЌЫТСЫЗ ЖАЄДАЙЛАРЄА ТАП 
БОЛУЫМЫЗ ЫЌТИМАЛ.

Ќазаќстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігініѕ Тґтенше жаєдайлар 
комитетініѕ  мəліметі бойынша 
їст ім іздег і  жылы  республика 
аумаєында 32  суєа кету оќиєасы 
тіркелген екен. Оныѕ ішінде 29 суєа 
кетіп  ќаза болєан. 

Суєа шомылу кезеѕі басталєаннан 
бері Байзаќ ауданы аумаєындаєы  
су айдындарында 3 адам суєа 
кетіп, ќаза болу оќиєасы орын 
алды. Оныѕ ішінде 2 бала, 1 ер 
адам. Аудан аумаєына орналасќан 
су айдындарында тўрєындардыѕ 
ќау іпс ізд і г ін  ќамтамасыз  ету  
маќсатында  ґтк із іл іп  жатќан 
шараларєа ќарамастан суєа шомылу 
кезеѕінде ќауіпсіздік ережелеріне 
атїсті  ќарап ,  немќўрайлылыќ 
таныту да кездесіп ќалады.
Ґткен аптада  Байзаќ ауданы 
ТЖ бґлімініѕ ќызметкерлері су 
айдындарындаєы  ќауіпт і  і с  – 

СУҒА ШОМЫЛУ КЕЗІНДЕ
шаралар  туралы 
т ў р є ы н д а р д ы 
аќпараттандыру 
бойынша кґптеген 
ж ў м ы с т а р 
жїр г і з д і .  Атап 
айтќанда  аудан 
аумаєында ґткен 
20  жиынєа  449 
адам тартылды .
Сонымен ќатар су 
айдындарда орын 
тепкен  демалыс 
о р ы н д а р ы н а 
профилактикалыќ 
рейдтер ўйымдастырылды.

 Аєымдаєы жылєы  тамыз айыныѕ 
6-7 кїндері  Байзаќ  ауданына 
ќарасты Бəйтерек, Сарыкемер, 
Ќ о с т ґ б е ,  Ќ ы з ы л  ж ў л д ы з 
ауылдыќ округтері аумаєындаєы 
су  айдындары  мен  демалыс 
орындарына, Талас ґзені бойына 

рейд жасалып,  тыныєушылармен 
тїсінік  жўмыстары  жїргіз ілді . 
Атап айтќанда  аудандыќ тґтенше 
жаєдайлар бґлімініѕ бас маманы 
Г. Жамантаева,  аєа инженерлері 
Ж. Танабаев,   Е. Шоѕєараев,  
инженер  И. Рысалдиев  жəне  ішкі 
істер бґлімініѕ ќызметкерлері,  
аудан əкімдігініѕ АЌ жəне ТЖ 
бас маманы О.Ибрагимов Талас 
ґзені бойындаєы тыйым салынєан 
жерлерде  жəне  арнайы  суєа 
тїсу ге  арналєан  орындарда 
дем  алып ,  кїнге  ќыздырынып 
жатќан ересектермен, балалармен   
жїздесіп ,  тілс із  жаудыѕ  бірі-

судаєы  ќарапайым  ќауіпсіздік 
ережелерін саќтаудыѕ маѕызын 
тарќатып айтып берді. ТЖ бґлімініѕ 
ќызметкерлері  Г. Жамантаева  
тыйым салынбаєан жерлерге суєа 
тїсудіѕ соѕы ќайєылы жаєдайларєа 
алып баратындыєын əѕгімелесе, аєа 
инженер Ж. Танабаев достарымен, 
балаларымен, туысќандарымен 
демалуєа  барып ,  ќау іпс і зд і к 
ережелерін ўмытып кеткендер, 
ґздерін іѕ  жəне  балаларыныѕ 
ґмірін ќатерге тігетіндігін айтты. Е. 
Шоѕєараев  болса суєа шомылатын 
арнайы орынды дўрыс таѕдай 
білу,тыйым салынєан жерлерге 
шомылмау   жайын  баяндады . 
Инженер   И .  Рысалдиев  суда 
балалар ќауіпсіздігін ќамтамасыз 
ету шараларымен ќатар ыстыќ 
кїндер і  судаєы  жиі  болатын 
ќайєылы оќиєалардыѕ себебіне 
тоќталды. Мўздай суєа бірден 
тїспеу, мас кїйінде жїзу жəне 
ґз кїшін асыра баєалаудыѕ соѕы 
ќайєылы оќиєамен аяќталатындыєы 
жайында  əѕгімеледі. 
Жалпы рейд барысында  табиєат 
аясында  демалушыларєа  суєа 
шомылу ережелерін саќтау, судаєы 
ќатерлі оќиєалардыѕ алдын алу, 
кґлдерде, тоєандарда, тоќтау сулар 
мен шалшыќ суларда шомылудыѕ 
ќауіптері, су иірімінен шыєудыѕ 
тəсілдері, суыќ судыѕ ќауіптілігі, 
судаєы ќатерге ўшыраєан адамєа 
алєашќы кґмек  кґрсету туралы 
кеѕінен аќпарат берді.

«Судаєы ќауіпсіздік ережелерін 
саќтау» жəне «Суда зардап шеккен 
адамєа алєашќы медициналыќ 
кґмек кґрсету» таќырыптарындаєы  
жаднамалар таратылды.

Ґз тілшіміз.

ÏÀÐÒÈÉÖÛ ÎÁÑÓÆÄÀÞÒ 
ÐÀÁÎ×ÈÅ ÌÎÌÅÍÒÛ

Первичные 
п артийные 

ячейки становятся центрами активной 
политической работы.
В связи с этим во всех регионах 

республики проводятся обучающие 
с еминары  для  предс едат елей 
первичных партийных  организаций.

Этой  з а д ач е  был  по с вящён 
обучающий  семинар-совещание , 
п р ош едший  в  а к т о в ом  з а л е 
Байзакского филиала партии «Нур 
Отан».
На  н е го  были  при гл ашены 

пр ед с ед ат е л и  3 8  п е р в и чных 
партийных  организаций  района , 
объединяющие 5554 партийца.
В работе семинара приняла участие 

заведующая общественной приёмной 
Жамбылского областного филиала 
партии «Нур Отан» Б.Тулемисова.
На обсуждение было вынесено 9 

вопросов, касающихся разъяснения 
изменений и дополнений в новые и 
действующие Правила и Инструкции 
партийных документов, также приём 
в партию и учёт членов партии, 
порядок уплаты и использование 
членских взносов и т.д.
Открыла  семинар -совещание   

первый заместитель председателя 
Байзакского филиала партии «Нур 
Отан» Ш.Байтакова.
Речь  на  нём  шла  о  партийном 

кадровом резерве – отныне члены 
партии могут претендовать в депутаты 
от партийного списка, с поддержки 
первичных партийных организаций 
выставлять свою кандидатуру для 

работы в аппарате любого уровня.
В  ходе  его  работы  были  даны 

разъяснения по работе Общественной 
приёмной ,  которая  оказывает 
всяческое содействие гражданам по 
различным вопросам. 
Одним из обсуждаемых вопросов 

была  проблема  подрастающего 

п о ко л е н и я .  В  ч а с т н о с т и  о 
трудоустройстве или устройстве на 
учёбу молодёжи, которая не набрала 
пороговый балл на ЕНТ.

«Каждая  первичная партийная 
организация должна взять на контроль  
и  оказать  всяческое  содействие 
молодёжи, помочь ей найти своё место 
в жизни», - сказала Ш.Байтакова.
Был обсуждён организационный 

вопрос проведения  предстоящей 
акции «Дорога в школу», конкурса  
«Лучшая  первичная  партийная 
организация»,  также  открытие 
кабинета  Первичной  партийной 
организации.
По разъяснению вопросов уплаты 

членских взносов, правил вступления 
в  партию  доложил  заведующий 
с ектором  учёт а  и  ст атистики 
Байзакского филиала партии “Нур 
Отан” К.  Кусемисов.
Организаторы мероприятия  уверены, 

что проведение подобных семинаров 
позволит председателям первичных 
партийных организаций эффективнее 
работать с населением на местах, 
улучшить работу общественного 
контроля партии, всегда быть рядом с 
народом, защищая его интересы.

Наш корр.

ЌАУІПСІЗДІК  ЕРЕЖЕЛЕРІН  САЌТАУДЫЅ  МАЅЫЗЫ  ТЇСІНДІРІЛДІЌАУІПСІЗДІК  ЕРЕЖЕЛЕРІН  САЌТАУДЫЅ  МАЅЫЗЫ  ТЇСІНДІРІЛДІ



««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     10  тамыз  2016 жыл

БАЙЗАҚ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ БАЙЗАҚ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРМЕТТІ АЗАМАТЫ 
АЙТҚҰЛ  МАМЫТҚҰЛЫ -САН  ҚЫРЛЫ АЙТҚҰЛ  МАМЫТҚҰЛЫ -САН  ҚЫРЛЫ 
ТАЛАНТ ИЕСІ.  ҚАЛАМЫ ҚАРЫМДЫ ҚАЛАМГЕР ТАЛАНТ ИЕСІ.  ҚАЛАМЫ ҚАРЫМДЫ ҚАЛАМГЕР 
ТҰҢҒЫШ РЕТ АУДАНЫМЫЗДА “ШАХАН” ДРАМА ТҰҢҒЫШ РЕТ АУДАНЫМЫЗДА “ШАХАН” ДРАМА 
ТЕАТРЫНЫҢ ІРГЕТАСЫН ҚАЛАП, ТЕАТРДЫҢ  ТЕАТРЫНЫҢ ІРГЕТАСЫН ҚАЛАП, ТЕАТРДЫҢ  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ФЕСТИВАЛЬДА  ЕКІ  РЕТ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ФЕСТИВАЛЬДА  ЕКІ  РЕТ 
ЛАУРАЕТ АТАЛУЫНА СҮБЕЛІ ҮЛЕС ҚОСҚАНЫН ЛАУРАЕТ АТАЛУЫНА СҮБЕЛІ ҮЛЕС ҚОСҚАНЫН 
АУДАН ХАЛҚЫ ЖАҚСЫ БІЛЕДІ.АУДАН ХАЛҚЫ ЖАҚСЫ БІЛЕДІ.

АҚЫН, САЗГЕР, РЕЖИССЕР, ДРАМАТУРГ, ҚАЗАҚСТАН ЖУРНАЛИСТЕР АҚЫН, САЗГЕР, РЕЖИССЕР, ДРАМАТУРГ, ҚАЗАҚСТАН ЖУРНАЛИСТЕР 
ОДАҒЫНЫҢ МҮШЕСІ, ЖАЛПЫ СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, БІР СЫРЛЫ - АЙТҚҰЛ  ОДАҒЫНЫҢ МҮШЕСІ, ЖАЛПЫ СЕГІЗ ҚЫРЛЫ, БІР СЫРЛЫ - АЙТҚҰЛ  
МАМЫТҚҰЛҰЛЫ БИЫЛ 70 ЖАСҚА ТОЛЫП ОТЫР. МЕРЕЙТОЙ МАМЫТҚҰЛҰЛЫ БИЫЛ 70 ЖАСҚА ТОЛЫП ОТЫР. МЕРЕЙТОЙ 
ИЕСІНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАБЫС, ОТБАСЫНА АМАНДЫҚ  ТІЛЕЙ ИЕСІНЕ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ТАБЫС, ОТБАСЫНА АМАНДЫҚ  ТІЛЕЙ 
ОТЫРЫП, АЛДАҒЫ УАҚЫТТА ДА ОҚЫРМАНЫН ОЙЛЫ ДА ҚҰНДЫ ОТЫРЫП, АЛДАҒЫ УАҚЫТТА ДА ОҚЫРМАНЫН ОЙЛЫ ДА ҚҰНДЫ 
ТУЫНДЫЛАРЫМЕН ҚУАНТА БЕРЕДІ ДЕП  СЕНЕМІЗ.ТУЫНДЫЛАРЫМЕН ҚУАНТА БЕРЕДІ ДЕП  СЕНЕМІЗ.
АЙТУЛЫ БЕЛЕСКЕ  ШЫҚҚАН АРДАҚТЫ АҒАМЫЗДЫҢ ҚАЛАМЫНАН АЙТУЛЫ БЕЛЕСКЕ  ШЫҚҚАН АРДАҚТЫ АҒАМЫЗДЫҢ ҚАЛАМЫНАН 

ШЫҚҚАН  ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ШЫҚҚАН  ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 
“КЕСАПАТТЫ  КЕЗЕҢ КЕСІРІ” АТТЫ ЖЫЛНАМАЛЫҚ-МОНОЛОГТЫ “КЕСАПАТТЫ  КЕЗЕҢ КЕСІРІ” АТТЫ ЖЫЛНАМАЛЫҚ-МОНОЛОГТЫ 
ДРАМАСЫН ОҚЫРМАН НАЗАРЫНА ҰСЫНУДЫ ЖӨН КӨРДІК.ДРАМАСЫН ОҚЫРМАН НАЗАРЫНА ҰСЫНУДЫ ЖӨН КӨРДІК.

ЌАТЫСУШЫЛАР : 
1.Тарих баба.
2.Кейуана
3.Кейінгі ўрпаќ – жастар:

(Сахнаєа їстінде аќ шекпені, басында 
сəлде, ќолында асатаяєы бар ќауєа 
саќалды Тарихбаба шыєады.)

 
ТАРИХБАБА:  (Желпініп) Уа, жарандар 
бармысыздар?! Біздіѕ ќазаќ кешегі кезеѕде 
не кґрмеді дейсіздер. Егер кґне дїниеге 
кґз салсаќ, біздіѕ заманымыздан бўрынєы 
ІV-III мыѕжылдыќтар арасында Солтїстік 
жəне Орталыќ Ќазаќстан жерінде мал 
шаруашылыєы мен егіншілікпен айналысу 
ќолєа алынєан.
Ал ,  ІІІ-ІІ  мыѕжылдыќтар  арасында 
Əмудария мен Сырдария ґѕірлеріндегі 
ќазаќтар  аѕшылыќ  пен  балыќ  аулау 
кəсібімен шўєылданды.

(Аќ  кимешекті ,  сəлделі ,  жасыл 
кґйлекті, ўзын камзолды  Кейуана 
келіп кіреді)
КЕЙУАНА: Армысыз əзиз баба?
ТАРИХБАБА: Бар бол шыраєым. Кел, 
кейінгі ґскін ўрпаќќа ґткен кезеѕнен бір 
сыр шертейік.
КЕЙУАНА: Ия, баба. Оныѕыз дўрыс. 
Ќўдайым мəѕгїрттіктен саќтасын деѕіз.
ТАРИХБАБА :  (Ары  ќарай  сґз ін 
жалєап) Дўрыс айттыѕ кейуана. Сонымен, 
ия, біздіѕ заманымыздан бўрынєы ІІ-І 
мыѕжылдыќтарда ќазаќ жерін мекендеген 
тайпалардыѕ мəдениеті – жергілікті кешенніѕ 
атынан Андрон мəдениеті деп аталєаны да 
есімізде.

 КЕЙУАНА: Ия...ия...баба. Бўл ґткен 
тарих. Кешегі келмеске кеткен кґне тарих. 
Ґткенді білмеген опынып ќалады.

  ТАРИХБАБА: Ия, шыраєым. Ґткеннен 
сабаќ  алєанымыз  жґн  шыєар .  Бўл  – 
болашаєымызды баєдарлауєа септігі тиер 
іс ќой. Олай болса, тарих ќойнауына сїѕгіп 
кеткен, кер кезеѕніѕ де кесапатына їѕілген 
жґн болар. 
КЕЙУАНА: Əлбетте баба. Ґткенсіз бїгін 
жоќ емес пе еді...
ТАРИХБАБА :  С о н ы м е н ,  б і з д і ѕ 
заманымыздан  бўрын  ІV-ІІІ  єасырда 
єўндардыѕ тайпалыќ бірлестігі ќалыптасып, 
ІІ-І єасырларда їйсін мен ќаѕлы мемлекеттік 
бірлестігі ќўрылды.
КЕЙУАНА: Дўрыс айтасыз ќарт баба. Тар 
жол, тайєаќ кешкен ќазаќ ќаєанатыныѕ 
«Аттыѕ жалы, тїйеніѕ ќомында ґткен» 
кезеѕі еді єой.
ТАРИХБАБА: Иə, тарихты ары ќарай 
сабаќтасаќ, бїгінгі біздіѕ жыл санауымыздыѕ 
552 жылы Тїрік ќаєандыєы ќўрылды. Бўлар 
567 жылдары Əмудария мен Сырдария 
арасында билік жїргізді.
КЕЙУАНА: Ал, 714-715 жылдары Білге 
ќаєан мен Кїлтегін ќаєан ќарсыласќан 
ќарлўќтарды жеѕді. Сґйтіп, алєаш рет 
одаќтасудыѕ негізі ќаланды емес пе тарих 
баба?
ТАРИХБАБА :  Е . . .е . . .  шыраєым .  Ќу 
пендешілік ќалсын ба. Пенденіѕ жауы – 
менмендік. 751 жылы арабтар мына біздіѕ 
Ќўлан ќаласына шабуыл жасаєан. Бўл 
шайќас Талас ґзенін жайлаєан тайпаларды 
да шарпыды. Осынау аласапыран кезеѕде 
ґзенніѕ сол жаєасына Баєдат халифатыныѕ, 
ал оѕ жаєына Таѕ империясыныѕ ќолы 
орналасты.
КЕЙУАНА: Ия, баба. Оны айтасыз, тіпті 
Тараздыѕ ќасындаєы Атлах ќаласында 
сол жылы арабтыѕ ќолбасшысы Зияд-ибн-
салих пен ќытай ќолбасшысы Сяньчидіѕ 
арасындаєы ќиян-кескі соєыс бес кїнге 
созылды емес пе.
ТАРИХБАБА: Ия, ия шыраєым. Сол тўста 
Ќытай жаєында ќалєан  ќарлўќтар іштен 
кґтеріліп, ќытайлыќтарды талќандап, быт-
шыт ќылды да арабтармен одаќтасты.
КЕЙУАНА: Дўрыс айтасыз Тарихбаба. Сол 
ќарлўќтар бірігіп 766 жылы Жетісуда ґзініѕ 

мемлекеттігін де ќўрєаны есімізде. 
Т А РИХ Б А Б А :  Т ы ѕ д а є ы ѕ .  Т ї р к і 
мўсылмандарыныѕ алєашќы феодалдыќ 
мемлекеті – Ќарахан мемлекеті 940 жылы 
негізін ќалады. Бўдан жеті жылдан кейін,  
947 жылы Тўрфан мемлекеті ќалыптасты. Ал, 
Ќарахан мемлекетіне 990 жылы Тараз бен 
Исфибжаб ќалалары ќосылєан. 
КЕЙУАНА: Ия, ќарт баба. Біздіѕ ќазаќ, не 
кґрмеген ќазаќ.
ТАРИХБАБА: Ќарахан əулеті билеген 
мемлекетініѕ орталыєы – Ќашќар ќаласы, 
Тїрік  єылымы  «Диуани  лўєат  аттїрік» 
халисаныѕ егесі Махмўт Ќашќаридыѕ есімімен 
аталєан екен, шыраєым.

 КЕЙУАНА: Ия, ия баба. Сол Ќараханныѕ 
сїйгені Айша бибі ќыз елге тґнген жау ґтінде 
жїрген Ќараханды кїтіп жїріп, толќынды 
Аса ґзенінде 40 ќыз нґкерімен шомылып 
жїргенінде сўр жылан шаєып, содан ажал 
ќўшќанын да білеміз.
Айшабибі анашым,
Махаббат пірі – дара шын.
Ґтеуі болсын бўл əнім,
Арнаєан саєан балашыѕ ,- деп кейінгі 
ўрпаќ- тары да жырєа ќосќаны тегін емес. 
Сол Айша аруды Аса ґзені бойындаєы биік 
жотаєа жерледі.
ТАРИХБАБА: Ия, шыраєым. Кейін жау 
шебінде ќан майданда ерлікпен ќаза болєан 
Ќараханныѕ денесін де арулап, Əулиеата 
бекінісініѕ іргесіндегі жер ќойнына берген. 
ХІ єасырдыѕ сəулетті саєанасы – Айша бибі 
мавзолейі мен Ќарахан батырдыѕ кесенесініѕ 
арасы он шаќырым болєанымен екеуі бірі-
біріне кґрініп тўрады. 
КЕЙУАНА: Бўл кїнде мавзолей, ќосыла 
алмай шерменде болєандардыѕ əруаєына, 
кейінгі ўрпаќ тəу етіп жїретін махаббаттыѕ 
символына айналєан. Ананы жесір, баланы 
жетім ќылатын  жауласпаќ  кімге керек 
осы? Жер-ананыѕ ќарс айырылєан жїрегін 
жараламай, жауласушылар неге єана ґзара 
ымыраєа келмейді екен...
ТАРИХБАБА: Е...е... шыраєым. Ќайсыбірін 
айтайын. Бўл ашкґздік дегеніѕ ќиын єой. 
1218 жылы Шыѕєысхан əскері Жетісуды 
жоќ ќылды. Ал, 1370-1405 жылдары Алтын 
Орданы кїйретіп, 1395 жылы Аќ Орданы 
жаулап алды. Сґйткен Шыѕєысханныѕ аќыры 
не болды?!
КЕЙУАНА: Ия, баба.1428-1468 жылдары Аќ 
Ордаєа Əбілхайыр хан билік жїргізген кезеѕ 
- ХV єасырдаєы ќазаќ даласындаєы хандыќ 
биліктіѕ бастауы болып еді-ау.
ТАРИХБАБА:  Шыраєым ,  содан  бергі 
ыќылым уаќыт аралыєында Шайбани хан, 
Ќасым хан, Тахир хан, Аќназар хан, Тəуекел 
хан, Есім хан, Абылай хан, Тəуке хан, 
Ќайып хан, Нўралы хан, Уəли хан, Ералы 
хан,  Айшуаќ хан, Жəѕгір хан сияќты ќазаќ 
даласыныѕ жайсаѕдары, ел басќарєаны да 
тарих ќойнауында. Бўлардыѕ барлыєы да ел 
бірлігі мен тўтастыєы їшін ќызмет етті єой. 
Əрине, əр хандыќтыѕ ґз таєдыры бар. 
КЕЙУАНА: Тарихбаба, ќалай болєанда да, 
ќазаќтыѕ дархан даласы на кґз тіккен сыртќы 
жаулар дїркін-дїркін шауып, дўшпандыєын 
ќоймады. Елімізге ќайта-ќайта шапќыншылыќ 
жасаєан Жоѕєар ќонтайшыларыныѕ зобалаѕы 
да аз болєан жоќ ќой. Олар да талай сўмдыќ 
тірлікке барды. Бўл шабуылдарда да аналар 
жесір ќалып, балалар жетім ќалмады ма?!
ТАРИХБАБА: Мінекей, əсіресе, кешегі 

1723 жылєы Жоѕєарлардыѕ ќазаќ даласына 
баса-кґктеп кіруі – ел-жўртыныѕ беті ауєан 
жаќќа їдере кґшуіне мəжбїр етті емес пе?! 
Осындай сыртќы дўшпандардыѕ кґз алартып, 
анталаєан сўсынан мезі болєан ел-жўртты 
тыєырыќтан шыєарудыѕ бір єана жолы – ол 
кґрші Ресей империясымен бірігу еді. 
КЕЙУАНА: Дўрыс айтасыз абыз ата. Бўл да 
бір дўрыс ќадам еді.
ТАРИХБАБА: «Аќ табан шўбырынды, 
Алќакґл сўлама» атанєан  сол бір жылдары 
ел халќы Ауєаныстан, Иранєа, Ќытайєа т.б. 
алыс шетелдерге жер асып, тоз-тозы шыќты. 
Осынау кезеѕде ел ауыл шаруашылыєы мен 

мал шаруашылыєы тўралап, халыќ жаппай 
ашаршылыќќа ўшырады.
КЕЙУАНА: Ия, баба дўрыс айтасыз. Аш, 
жалаѕаш ел кїйзеліске тїсті. Бўєан ќоса ел 
ішіндегі ќараќшылыќ, аштыќ пен жаппай 
ќырылуєа себеп болєан їлкен жўт, кіші жїз 
ханы Əбілхайырдыѕ Ресей патшасы Анна 
Ивановнамен уаєдаластыќ жасап, Ресей 
империясыныѕ бодандыєын ќабылдауына 
мəжбїр еткені рас.
ТАРИХБАБА: Е . . .е . . .  Кейуана .  Ќазаќ 
кґрмеген сўмдыќтыѕ ќайсыбірін айтайыќ. 
ХVІІІ єасырдыѕ 30-ыншы жылдары ќазаќ 
халќыныѕ талайлы таєдыры талай рет айтулы 
ґзгеріске ўшырады. Ресеймен екіжаќты 
келісім шарт жасалєаннан кейін, 1731 жылы 
аќпан айыныѕ 19-ы кїні Анна Ивановна Кіші 
жїз хандыєын ґзініѕ ќол астына ќабылдаєаны 
туралы ґтініш Грамотасына ќол ќойды.
КЕЙУАНА:  Иə , əйтсе де ел ішіндегі 
алауыздыќ пен тайталас 1824 жылы кіші 
жїз биліктіѕ жойылуына себеп болды єой. 
Дегенмен, бўдан кейін де тыныштыќ бола 
ќойєан жоќ. Ресей отарлыєына ќарсы ќол 
бастап ,  Кенесары  Ќасымов  1837-1846 
жылдары ўлт-азаттыќ кґтеріліске шыќќаны 
да ел жадында. 
ТАРИХБАБА: 1848 жылєы ќаѕтардыѕ 3-і 
кїні Ўлы жїз бірлестігініѕ ресми əкімшілігі 
ќўрылды. Сґйтіп, 1854 жылы Жетісу ґѕіріндегі 
Есентай ґзенініѕ бойына Алматы бекінісініѕ 
іргетасы ќаланды. Ал, 1858 жылєы наурыз-
шілде  айларында  Жетісу  мен  Оѕтїстік 
Ќазаќстанда ќырєыз аєайындар мен ќазаќтар 
Ќоќан билеушілеріне ќарсы кґтеріліске 
шыєып, 1860 жылы ќазан айында Ўзынаєашта 
Ќоќан əскеріне аяусыз соќќы беріп, жеѕіліске 
ўшыратты.
КЕЙУАНА: Ия, дўрыс айтасыз баба. Бўл 
шайќасќа Сыйќымнан Рысбек батыр мен 
Батырбек датќа, Ботпайдан ер Сыпатай, 
Шымырдан Байзаќ датќа Ресей генералы 
Колпаковскийдіѕ əскерімен бірге Меркі, 
Əулиеата, Шымкент, Тїркістан ќалаларын 
ќоќандыќтардан азат еткені рас. Осылай 
аттыѕ жалы, тїйеніѕ ќомында тїн ќатып 
жїрген дала ќазаєы не кґрмеді? Ўшы-ќиыры 
жоќ ўшан теѕіз даласын сыртќы жаулардан 
найзаныѕ ўшымен, білектіѕ кїшімен ќорєап 
ќалды. 
ТАРИХБАБА: Небір азапты дəуірді бастан 
кешірген ќазаќтардыѕ 1916 жылєы ўлт-
азаттыќ кґтерілісі, Ресейдіѕ 1917 жылєы 
аќпан революциясына ўласып, аќ патшаны 
таќтан тайдырды . Əйтсе де тыныштыќ 
тез арада орнай ќоймады. 1918 жылдары 
Юденич, Деникин əскерлері де тўс-тўс жаќтан 
анталап, берекені алды.
КЕЙУАНА: Есіл ашкґздік-ай десейші. 
Бўлар наєыз гегомонистік саясаттыѕ итаршы-
ќўрбандары єой.
ТАРИХБАБА: Ќазаќстанныѕ тыныштыєы 
Ресейдіѕ ауанына тəуелді болды. 1917 
жылєы ќазан айында Ўлы кґтеріліске нїкте 
ќойылып, ќарсы шапќан дўшпандарды да бас 
кґтерместей етіп талќандап, жеѕіс жалауын 
желбіреткен болатын.
КЕЙУАНА: Міне, содан бастап Ќазаќстан 
аумаєында да Кеѕестер ґкіметі ќўрыла 
бастады. Біраќта, ел билігі Ресейдіѕ ќўзырында 
болды. Дегенмен, Ќазаќстанды ширек єасыр 
басќарєан, ќазаќтыѕ біртуар тўлєасы, кґрнекті 
ќоєам жəне мемлекет ќайраткері Дінмўхаммед 
Ахметўлы Ќонаев осынау кезеѕ ішінде «ќой 
їстіне бозторєай ўялаєан» заман орнатты. 
Бір аштыќтыѕ бір тоќтыєы болады,- демекші 
Ресей  саясаткерлерініѕ  озбырлыєымен 
1986 жылєы желтоќсан айында Ќонаевты 
Ќазаќстан мемлекетініѕ билігінен шеттетіп, 
орнына «сайда саны жоќ, ќўмда ізі жоќ» 
Геннадий Колбинді сайлаєаны ел-жўрттыѕ 
намыс отын ќоздыра тїсті. Əр ўлт ґзін-ґзі 
басќаруы тиіс еді. Алайда, озбырлыќќа жол 
берілді. Билік тізгінін ўстап ќалєан Ресей ґз 
їстемдігін жасамаќ болды.
ТАРИХБАБА: Ия...Бўдан кейінгісі мəлім 
шыраєым. Осынау кеудемсоќтыќ, ґзімшілдік 
саясатымен уланєан сыртќы ґктемдікке 
шыдамаєан Алматы ќаласыныѕ жастары сол 
жылєы желтоќсанда алаѕєа шыєып, Ќонаевты 
орнынан алєан Мəскеу шешіміне ќарсылыќ 
білдірді.
КЕЙУАНА:  Ќарт баба, дўрыс айтасыз. 
Жастардыѕ ўлт намысын аяќќа таптатпаймыз, 
деп  бас  кґтергені  кеше  єана .  Бїг інг і 
егемендігіміздіѕ бастауы болєан сол бір 
желтоќсан оќиєасынан кейін, ата-бабала- 
рымыз аѕсаєан тəуелсіздікке, 1990 жылы 
Республика Жоєарєы Кеѕесініѕ «ЌСР-ніѕ 
мемлекетік егемендігі туралы» Декларациясын 
ќабылданєан кїні ќол жеткені рас. 
ТАРИХБАБА: Сол желтоќсандаєы бас кґтеру 
шарасына ќатысќан жастардыѕ біразы мїгедек, 
жарымжан болса, ендібірі ќара суыќтыѕ 
ґтінде, їскірік аязда мəскеулік шовинистердіѕ 

ќолшоќпарларыныѕ ќўрбандыєы болды. 
Əйтсе де, еліміз тəуелсіздікті саќтап ќалды. 
Сґйтіп, Ќазаќ елініѕ жас мемлекеті «тар жол, 
тайєаќ кешуден» ґтіп, ќайта тїледі. Талайлы 
таєдырдыѕ тозаќты азабын басынан ґткеріп, 
ќазаќ елі жарќын болашаќќа жол ашты.
КЕЙУАНА: Енді ол заман келмеске кетті. 
Ќўдайым, сол бір зўлмат заманды ќайта 
кґрсете кґрмесін. Ел кґкбайраєы биік самєап, 
кеѕбайтаќ  ќазаќ елі мен жерін алакґз 
ашкґздерден саќтаєай. Еліміз аман, жўртымыз 
тыныш болєай.
ТАРИХБАБА: Ия, халќым! Ќўдайєа шїкір, ел 
тізгіні кешегі ўрымтал тўста - Тəуелсіздігіміздіѕ 
бастауында тўрєан, ел билігін ќолєа алєан 
сарабдал саясаттыѕ авторы, Ќазаќстан 
Республикасыныѕ Тўѕєыш Президенті, ел 
Армиясыныѕ Бас ќолбасшысы, аса жоєары 
мəртебелі Елбасымыз Нўрсўлтан Əбішўлы 
Назарбаевтыѕ ќолында.
КЕЙУАНА: Елім деп еміренген, Ќазаќ атты 
ўлы кґштіѕ тізгінін ўстаєан есіл Ер аман 
болєай.
ТАРИХБАБА: (екі ќолын жайып)
Ия, жаратќан Жан Ием,
Ґзіѕе єана бас ием.
Жас  мемлекет ім і зд іѕ  ќадамы  ќўтты 
болсын.
Шекарасы берік, мыќты болсын.
Тыныштыќ заман болсын,
Патшамыз аман болсын!
                                             Аумин.
(Сахнаєа Елтаѕба, Ту кґтеріп бір топ 
жастар кіреді)
ЕЛТАЅБАЛЫ ЎЛ: Егеменді еліміз бїгінде 
кемел мемлекет екендігін əлемге таныта 
білді. Ґзіндік даму жолы бар толыќќанды 
демократиялыќ ќоєам орнатуда. Адамдардыѕ 
ќўќыєы мен бостандыєын ќорєайтын зайырлы 
ќоєам ќўрудамыз. 
Кемел шаќќа ќадам бастыќ біз бїгін,
Нўрсўлтанєа беріп керуен тізгінін.
ООН-дардыѕ мінберінен кїллі əлем,
Естиді енді ќазаєымныѕ ізгі їнін.
ТУ КҐТЕРГЕН ЌЫЗ: Тəуелсіздігіміздіѕ 
кґкбайраєын желбіреткен ќазаќ елі ґркениет 
елдерімен терезесі теѕ екендігін əлденеше 
рет дəлелдеді.
Кґкбайраєым желбірейді кґгімде,
Рəміздерім жарќырайды тґрімде.
Горбачев пен Соломенцев, Колбиндер,
Тїбінде бір ґкіреді кґрінде.
ЕЛТАЅБА КҐТЕРГЕН ЎЛ: 
Жаужїректі ґѕшеѕ ґрім-ґрендер,
Желтоќсанда ќалќан болєан берендер.
Жаѕєырыєы дауылпаздай естіліп,
Дїние тїгел ќўлаќ тїріп елеѕдер.
Ќайрат  Рысќўлбековтыѕ  портрет і н 
кґтерген
ЌЫЗ: Рысќўлбеков Ќайрат пенен Батыр ќыз 

-Асанова Лəзаттан да жатыр із.
ЎЛ: Кґтеріліс кґшін бастап жас толќын,
Жасады бір мыѕ єасырєа татыр іс.
ЌЫЗ :Аш ,  жалаѕаш ,  босќын  болєан 
ќазаќпын,
Бəрін кґрген сўм тіршілік азаптыѕ.
ЎЛ:Желтоќсанда бодандыќтан ќўтылєан,
Бїгінде мен арайлы елмін, єажаппын.

ЌЫЗ: Пиєыл тїзу, ниет тїзу, таза, аќпын,
«Мыѕ ґліп, мыѕ тірілген ќазаќпын.»
ЎЛ:Еркіндіктіѕ Туын биік кґтерген, 
Бїгінде мен асќаќ їнді Азатпын.
Н.Ə.Назарбаевтыѕ портретін кґтерген
ЌЫЗ:Атамекен – жерўйыєым жаѕа Баќ,
Сахарадай санада ой саралап.
Ўлан байтаќ жердіѕ шарын аралап,
Елбасы жїр ќолтаѕбасын даралап.

ЎЛ:Атантїйе кґтере алмас нар жїгін,
Назарбаев арќалап жїр дəл бїгін.

ЌЫЗ: Ґркениет кґшінен кеш ќалмайыќ,
Ґрелі жол, ґркенді істі таѕдайыќ.
Жеткізем деп кґшелі елдер кґшіне,
Нўрсўлтан жїр, мўны аныќ аѕдайыќ.

ЎЛ: Егемендік – жеѕісіміз, ќорєайыќ,
Тəуелсіз ел іргетасын сомдайыќ.
Əбішўлы тыным таппай, тїн ќатып,
Жїргенінде дїйім жўрт боп ќолдайыќ.
ЌЫЗ:Əліппесін жатќа біліп нарыќтыѕ,
Ґзі болсаќ дейміз наєыз алыптыѕ.
Президент бар жол бастайтын ертеѕге,
 Ќамын ойлап сїйеу болєан халыќтыѕ.

БАРЛЫЄЫ ЌОСЫЛЫП:  
Республика даѕќын əркез толєайыќ,
Ќуат беріп, керуен кґшін ќомдайыќ.
Барыс болу басты маќсат елімде,
Кґштіѕ басын соєан ќарай оѕдайыќ!

«Меніѕ Ќазаќстаным» əні салтанатты 
шырќалады.  

             Ш Ы М Ы Л Д Ы Ќ   

КЕСАПАТТЫ КЕЗЕЅ КЕСІРІ
(жылнамалыќ-монологты драма)

ХАБАРЛАНДЫРУ
1. ЄАНИ МЎРАТБАЕВ АТЫНДАЄЫ 

МЕКТ ЕП - ГИМНАЗИЯСЫНДА 
МАТЕМАТИКА ПƏНІ МЎЄАЛІМІНІЅ 
БОСАЄАН ОРНЫНА КОНКУРС (ТЕСТ, 
ƏЅГІМЕЛЕУ) ЖАРИЯЛАНАДЫ. 
ОЌЫТУ ТІЛІ: ЌАЗАЌША. 
ТЇЙІНДЕМЕНІ ЄАНИ МЎРАТБАЕВ 

АТЫНДАЄЫ МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫ, 
САРЫКЕМЕР АУЫЛЫ, ЌОСЫ БАТЫР 
КҐШЕСІ №47 МЕКЕН-ЖАЙЫНА, 10-
15 ТАМЫЗ АРАЛЫЄЫНДА ТАПСЫРУ 
ЌАЖЕТ. БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНЫ: 
2-19-37.

2. ЄАНИ МЎРАТБАЕВ АТЫНДАЄЫ 
МЕКТЕП-ГИМНАЗИЯСЫНА  АУЛА 
СЫПЫРУШЫ (ЕР АЗАМАТ) ЌАЖЕТ.

«Казтелерадио»АЌ  «KazSa t -3»  жаѕа  отандыќ  спутниг іне 
ауысатындыєын хабарлайды.

« K a z S a t - 3 »  о т а н д ы ќ  с п у т н и г і 
кґрермендерге ќосымша арналар мен HD-
арналарын кґруге мїмкіндік береді.
Ауысу  мерзімі  2016 жылдыѕ  мамыр 

айы мен ќыркїйек айлары аралыєында 
жо спарланєан .Осыєан  байланысты 
сіздерге ґз абоненттік жабдыєыѕызды 
ќажетт і  кїйге  (настройка )   келт іру 
їшін монтаж  жасайтын  бригадаларєа , 
жергілікті дилерлерге хабарласу немесе 
« O TA U  T V »  от андыќ  спу тни г і н і ѕ 
жабдыќтарын ґздеріѕіз ќайта ыѕєайлап 
орналастыруларыѕыз ќажет.   

Абоненттік  жабдыєыѕызды  ќажетті  кїйге келтіру ќызметініѕ 
аќысы 2000 (екі) мыѕ теѕгеден аспайды. 
Дилерлердіѕ кґмегіне жїгінген жаєдайда 
барлыќ «Казтелерадио» АЌ  абоненттеріне 
аќылы  тўратын «Толыќ» пакеті  1 айєа 
сыйєа беріледі.
Ќосымша аќпарат алу їшін 8 (7262) 
42-73-55 нґміріне хабарласуєа болады.
Байзаќ  ауданы  бойынша  дилердіѕ 

телефоны (монтаждыќ топ) 
Гогоберидзе  87262431200,
                       87004000718
Орнатушылар 87059776924,
                        87770131110
Аныќтама телефоны: 8(7262) 42-73-55.
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ДИРЕКТОР   Б .ЖАҚСЫМБЕТОВ

Мұрагерлік  іс і 
жарияланды

Т-278-08-80. Открылось наследство после 
смерти Сидоренко Веры Маркияновны, 
умершей 10 июля 2016 года, на день смерти 
проживавшей по адресу: Жамбылская область, 
Байзакский район, ст. Талас, ул. Школьная, 
д.146.
Наследникам в течение месяца, после 

публикации объявления, обращаться в 
нотариальную контору по адресу: Жамбылская 
область, Байзакский район, с. Сарыкемер, 
ул.Абилекова, №3, к нотариусу Л.Мамековой.

                         * * * * * * 
Т-279-08-80. Жамбыл облысы, Байзақ 

ауданы, Сарыкемер ауылы, Суханбаев көшесі 
№5 үйдің тұрғыны болған Бисембаев Исан 
Жаксыкельдиевичтің  2016  жылдың 22 
шілдесі  күні қайтыс болуына  байланысты 
мұрагерлік ісі жарияланып отыр.

ХАБАРЛАНДЫРУ
БАЙЗАЌ АУДАНЫ ƏКІМДІГІ ЖАНЫНДАЄЫ ЌОЄАМДЫЌ КЕЛІСІМ 

КЕЅЕСІНІЅ ТҐРАЄАСЫ ЌЎМЄАНБАЕВ ЖЎМАНЄАЛИ СЕРІКБАЙЎЛЫ. 
МЕКЕН-ЖАЙЫ: САРЫКЕМЕР АУЫЛЫ, БАЙЗАЌ БАТЫР КҐШЕСІ, № 
104 ЇЙІ.

Əкеміз едіѕ 
ардаќты

Бірімізге асќар таудай əке, 
бірімізге жан жолдас, енді 
бірімізге асыл ата болєан 
ЖУМАСАЕВ  ДИДАРБЕК 
ƏБ ІХАЙЎЛЫ  ґ т к е н 
жылдыѕ 25-ші тамызында 
дїниеден озып, барлыєымыз 
ќатты ќайєырдыќ. Міне, 
оєан да 1 жылдай уаќыт 
болып ќалыпты.

 Егер ардаќтымыз  тірі 
болєанда  алдымыздаєы 
айдыѕ 18-інде 63 жасќа 
толып, бірге тойлап отырар едік. Амал ќанша? 
Алланыѕ ќалауы сол болса, сабырєа келіп, жан 
əкемізді еске алудан басќа шара жоќ.
Əкеміз Дидарбек Əбдіхайўлы ўзаќ жылдар бойы 

ауылда мал дəрігері ќызметін атќарып, елдіѕ 
алєысын алєан еді. Аєайын-туєанєа жанашыр, 
їлкенге ізет, кішіге ќамќор болып жїретін ол, 
жары Сəулемен 40 жылдан аса бірге баќытты 
єўмыр кешіп, ўлаєатты ўл-ќыз тəрбиелеп ґсірді. 
4 ўл, 1 ќыз бїгінде ґмірден ґз орындарын тауып, 
ел игілігі жолында ќызмет етіп жїрген жайы бар. 
Ал, солардан тараєан 18 немере аталарын бїгінгі 
кїнге дейін саєынып, айтып отырады. 
Алла разылыєы їшін марќўм əкемізге ас 

беру рəсімі 13-ші тамыз  кїні саєат 13.00-
де туєан ауылы Аќќия ауылында атќарамыз 
деген ниеттеміз.  Ал, 14-і кїні саєат 15.00-де  
Жумасаев  Дидарбек Əбдіхайўлы атындаєы кґкпар 
ўйымдастырылады.

Жайдары едіѕ, жайсаѕ едіѕ жан əке!
Жарќын бейнеѕ жадымызда мəѕгіге.
Ќамќор бола білген алыс, жаќынєа,
Орныѕ толмас, ойсырап тўр жан əке.

Əке болдыѕ ґнегелі, їлгілі,
Алыстасыѕ бізден біраќ жыраќта,
Ґзіѕ салєан ізгіліктіѕ жолдары,
Жетелейді енді бізді мўратќа.

Жатќан жеріѕ  жəннат болсын жан əкешім! 

Саєынышпен еске алушылар:  зайыбы Сəуле, 
ўлдары мен келіндері – Ержан, Ќайсар, Ерлан, 
Маќсат, Нўргїл, Əлима, Жанна, Аќтоты жəне 
ќызы Жазира, сїйікті немере ќызы Аќбота, 
кїйеу баласы Асылхан мен немерелері. 

Т-280-08-80.

Еске алуҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
М ы р з а т а й 
ауылыныѕ тўрєыны,  
аќындыєымен елге 
т а н ы м а л  б о л ы п 
жїрген ,  ўйысќан 
о тба сыныѕ  а сыл 
а н а с ы  Будеева 
Бувайданы  1 2 -
ш і  т а м ы з  к ї н і 
т уыл єан  к їн імен 
ш ы н  ж ї р е к т е н 
ќўттыќтаймыз.

 Мерейтой иесіне 
мыќты  денсаулыќ ,   ќажымас  ќайрат , 
шыєармашылыќ  табыс   т ілей  отырып , 
тґмендегі ґлеѕ жолдарын арнаймыз.

Ќўтты болсын туєан кїніѕ сəулетіѕ,
Ќўттыќтайды еліѕ-жўртыѕ, əулетіѕ.
Ой-арманыѕ орындалсын тілегіѕ,
Табысты бол, жеѕістіѕ  шаш сəулетін.

Ќуаныш кїлсін, баќ кетпей бастарыѕнан,
Жамбылдыѕ жасын берсін, жїз жасаєан.
Алтындай  халќымныѕ ырысы бол,
Кґркейіп кґріне бер əсемдіктіѕ асќарынан

Ќызєалдаќтай жайнай берсін ґміріѕ,
Судай тасып кґтерілсін кґѕіліѕ.
Ешќашанда кґѕіліѕді кір шалмай,
Баќытты бол, ўзаќ болсын ґміріѕ!

Ізгі тілекпен: жолдасы-Жолдасбек 
Серікўлы, бауырлары Валихан, Бубайша, 
Жанат, Гулайша, ўлдары-Руслан, Нўржан, 
ќыздары-Шолпан, Жўлдыз, келіні-Айдана,  
кїйеу балалары - Марат, Самат. 

Т-277-08-80.

Д. ЕГЕМБЕРДИЕВА,
Байзаќ  аудандыќ  тўтынушылардыѕ 

ќўќыќтарын ќорєау басќармасыныѕ  жетекші 
маманы.

Азыќ-тїлікке ауру тудыратын микробтар тїсуі 
салдарынан адам тамаќтан уланады. Тамаќќа 
бўл микробтар ќоршаєан ортадан, судан, 
мїліктерден, ќолдан, таєы басќа заттардан тїседі. 
Тамаќтан улануєа шикі тамаќ пен тамаќты аралас 
ўстау, бір столда ґѕдеу, бір пышаќпен кесу сияќты 
жаєдайлар да жиі себепкер болады.
Кїнделікті пайдаланатын азыќ-тїлігіміздіѕ, 

ауыз судыѕ сапалылыєы адам денсаулыєыныѕ 
кепілі екендігі белгілі.
Еѕ бастысы азыќ-тїліктерді, əсіресе, тез 

бїлінетін таєамдарды санитарлыќ талаптарєа 
сай саќтап, сату болып табылады. Əрбір сауда, 
ќоєамдыќ тамаќтану орындарында таєамдар таза, 
арнайы сґрелерде саќталуы шарт. Тез бїлінетін 
таєамдар (тəтті кондитер таєамдары, самса, 
бəліш, ет, сїт таєамдары, сусындар, балмўздаќтар 
т.б.) тек тоѕазытќыштарда саќталуы тиіс.
Шыбын-шіркейлер жўќпалы ауруларды 

таратушы  екенін  ўмытпаєанымыз  жґн . 
Сондыќтан есік-терезелерді дəкемен торлап, 
медициналыќ мекемелерді арнайы сатылатын 
дəрі-дəрмектермен (интексицидтермен) дəрілеу 
ќажет. Ауланы тазалап, кїл –ќоќысты арнайы 

Т А М А Қ Т А Н  У Л А Н У
орынєа жинап, уаќытылы шыєарып тастау жыл 
бойында  жїргізілетін жўмыс. Осы уаќытќа дейін 
жойылмай келе жатќан келеѕсіз кґріністердіѕ бірі 
кґше бойында санитарлыќ талаптарды ґрескел 
бўзып сауда саттыќ жасау. Кїнніѕ ыстыєында, 
шаѕ-тозаѕныѕ ортасында  нан, еріген тəттілер, 
ысып кеткен сусындар, кїнбаєыс дəнін сатып 
отырєан сатушылардыѕ сауда жасап жатќандарын 
кґріп еріксіз ойланасыѕ.
Ерекше кґѕіл бґлер жəйт сапалы азыќ алу 

їшін əр адам сатушыдан алатын азыќ-тїліктіѕ 
денсаулыќќа ќауіпсіздігі туралы ќўжатын талап 
етуге ќўќылы.
Егер де тамаќ ішкеннен кейін бірер саєаттан 

соѕ тамаќтан уланудыѕ белгілері білінсе дереу 
дəрігерге кґрініѕіз. Уланудыѕ алєашќы белгілері 
мынадай:

- жїректіѕ айнуы;
- бастыѕ айналуы;
- іштіѕ ґтуі;
- ќўсу;
- əлсіздік.
Тез бўзылатын азыќ-тїлікті, дайын тамаќты 

тоѕазытќышта 6 градустан аспайтын ќалыпта 6 
саєаттан артыќ саќтамаѕыздар. Азыќ-тїліктерді 
тек арнайы дїкендер мен дїѕгіршектерден сатып 
алыѕыздар. Ауыз суды ќайнатып ішіѕіздер. 
Сапасыз азыќтан, бўзылєан таєамнан саќ болєан 
жґн.

Маман кеѕес береді

Байзаќ ауданында мїгедектер ќатарындаєы 
кемтар балаларды жеке оќыту жоспары бойынша 
їйде оќытуєа жўмсаєан шыєындарын ґндіріп алу 

мґлшерін жəне тəртібін айќындау туралы 
ШЕШІМ  ЖОБАСЫ

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
Об определении размера и порядка возмещения 

затрат на обучение на дому детей с ограниченными 
возможностями из числа инвалидов по индивидуаль-

ному учебному плану в Байзакском районе

Талапкерлер осы хабарландыру 
жарияланғаннан кейін, бір ай мерзім ішінде, 
Сарысу ауылы, Жанатас қаласы, Жібек-жолы 
көшесі  №5 үйде орналасқан   нотариалдық 
кеңсе қызметкері Л.Утеулиеваға жолығулары 
керек, тел.: 8 (726 34) 6 37 30.

«Кемтар  балаларды  əлеуметт iк  жəне 
медициналыќ-педагогикалыќ тїзеу арќылы 
ќолдау туралы» 2002 жылєы 11 шілдедегі 
Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 16-бабыныѕ 
4) тармаќшасына жəне «Əлеуметтік-еѕбек 
саласындаєы  мемлекеттік  кґрсетілетін 
ќызмет стандарттарын бекіту туралы» 2015 
жылєы  28 сəуірдегі  №279 Ќазаќстан  Ре-
спублика сы  Денс аулыќ  с аќ т ау  жəне 
əлеуметтік даму министрініѕ бўйрыєына 
с əйке с ,  Байз аќ  аудандыќ  мəслихаты 
ШЕШІМ ЌАБЫЛДАДЫ:

1. Мїгедектер ќатарындаєы кемтар балалардыѕ 
(бўдан əрі – кемтар балалар) ата-аналарыныѕ 
жəне ґзге де заѕды ґкілдерініѕ жеке оќыту 
жоспары бойынша їйде оќытуєа жўмсаєан 
шыєындарын ґндіріп алу (бўдан əрі – оќытуєа 
жўмсаєан шыєындарын ґндіріп алу) тоќсан сай-
ын алты айлыќ есептік кґрсеткіш мґлшерінде 
айќындалсын.

2. Келесі тəртіп айќындалсын:
1) оќытуєа жўмсаєан шыєындарын ґндіріп 

алуды «Байзаќ ауданы əкімдігініѕ жўмыспен 
ќамту жəне əлеуметтік баєдарламалар бґлімі» 
коммуналдыќ  мемлекеттік  мекемесімен 
жїргізіледі;

2) оќытуєа жўмсаєан шыєындарын ґндіріп 
алу кемтар балалардыѕ ата-анасыныѕ біреуіне 
немесе ґзге де заѕды ґкілдеріне (бўдан əрі–
алушы) беріледі;

3) оќытуєа жўмсаєан шыєындарын ґндіріп алу 
їшін алушы келесі ќўжаттарды ўсынады:

-ґтініш, Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ 
саќтау жəне əлеуметтік даму министрініѕ 
2015 жылєы 28 сəуірдегі № 279 бўйрыєымен 
бекітілген «Мїгедек балаларды їйде оќытуєа 
жўмсалєан шыєындарды ґтеу» мемлекеттік 
кґрсетілетін ќызмет стандартыныѕ (бўдан 
əрі – Стандарт) 1-ќосымшасына сəйкес нысан 
бойынша;

-алушыныѕ жеке басын куəландыратын 
ќўжат;

-тўрєылыќты тўратын жері бойынша тіркелгенін 
растайтын ќўжат (мекенжай аныќтамасы немесе 
ауыл əкімініѕ аныќтамасы);

-психологиялыќ - медициналыќ-педагогикалыќ 
консультацияныѕ ќорытындысы;

-«Медициналыќ-əлеуметтік сараптама жїргізу 
ќаєидаларын бекіту туралы» Ќазаќстан Респу-
бликасы Денсаулыќ саќтау жəне əлеуметтік 
даму министрініѕ 2015 жылєы 30 ќаѕтардаєы 
№44 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша 
мїгедектігі туралы аныќтама;

-банктегі шоттыѕ болуы туралы ќўжат;
-Стандарттыѕ 2-ќосымшасына сəйкес нысан 

бойынша мїгедек баланы їйде оќыту фактісін 
растайтын оќу орныныѕ аныќтамасы;

4) оќытуєа жўмсаєан шыєындарын ґндіріп алу 
психологиялыќ - медициналыќ-педагогикалыќ 
ко н с ул ьт а ц и я ныѕ  ќ о ры тын ды сын д а 
кґрсетілгендей, кемтар баланы їйде оќытудыѕ 
ќажеттілігі танылєан сəттен бастап бір жылєа 
таєайындалады жəне кґрсетілген кезеѕге тоќсан 
сайын тґленеді;

5) алєашќы таєайындалєан жаєдайда оќытуєа 
жўмсаєан шыєындарын ґндіріп алу ґтiнiш 
берген кїннен бастап тґленеді.

3. Осы шешімніѕ орындалуын баќылау Байзаќ 
аудандыќ мəслихатыныѕ «Экология, табиєатты 
пайдалану, денсаулыќ, жанўя мен əйелдер 
ісі, мїгедектер жəне тўрєындардыѕ тўрмысы 
тґмен əлеуметтік ќорєау мəселелері» жґніндегі 
тўраќты комиссиясына жїктелсін.

4. Осы шешім əділет органдарында 
мемлекеттік тіркелген кїннен бастап кїшіне 
енеді жəне оныѕ алєаш ресми жарияланєаннан 
кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ 
ќолданысќа енгізіледі.

Байзаќ аудандыќ мəслихаты 
сессиясыныѕ тґраєасы             А. Исабаев

Байзаќ аудандыќ 
мəслихаттыѕ хатшысы             Н.Тлепов 

В соответствии с подпунктом 4) статьи 16 
Закона Республики Казахстан от 11 июля 2002 
года «О социальной и медико-педагогической  
коррекционной  поддержке детей с ограничен-
ными возможностями» и приказом Министра 
здравоохранения и социального развития Респу-
блики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279 
«Об утверждении стандартов государственных 
услуг в социально-трудовой сфере» Байзакский 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Определить возмещение затрат на обучение 
на дому (далее – возмещение затрат на обучение) 
родителей и иных законных представителей де-
тей с ограниченными возможностями из числа 
инвалидов (далее – дети с ограниченными воз-
можностями) по индивидуальному учебному 
плану ежеквартально в размере шести месячных 
расчетных показателей.

2. Определить следующий порядок:
1) возмещение затрат на обучение произво-

дится коммунальным государственным учрежде-
нием «Отдел занятости и социальных программ 
акимата Байзакского района»;

2) возмещение затрат на обучение предостав-
ляется одному из родителей или иным законным 
представителям детей с ограниченными возмож-
ностями (далее – получатель);

3) для возмещения затрат на обучение получа-
тель представляет следующие документы: 

- заявление, по форме согласно приложению 1 к 
Стандарту государственной услуги «Возмещение 
затрат на обучение на дому детей-инвалидов», 
утвержденного приказом Министра здравоох-
ранения и социального развития Республики 
Казахстан от 28 апреля 2015 года № 279 (далее 
– Стандарт);

-документ, удостоверяющий личность по-
лучателя;

-документ, подтверждающий регистрацию по 
постоянному месту жительства (адресная справ-
ка или справка сельского акима);

- заключение психолого - медико-педагогической 
консультации;

-справка об инвалидности по форме, утверж-
денной приказом Министра здравоохранения 
и социального развития Республики Казахстан 
от 30 января 2015 года № 44 «Об утверждении 
Правил проведения медико - социальной экс-
пертизы»;

-документ, подтверждающий сведения о номе-
ре банковского счета;

-справка из учебного заведения, подтверждаю-
щая факт обучения ребенка-инвалида на дому, по 
форме согласно приложению 2 к Стандарту;

4) возмещение затрат на обучение назначается 
на один год с момента признания необходимости 
обучения ребенка с ограниченными возмож-
ностями на дому, указанного в заключении 
психолого-медико-педагогической консультации 
и выплачивается ежеквартально за указанный 
период;

5) в случае первоначального назначения воз-
мещение затрат на обучение выплачивается со 
дня обращения. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Байзакского районного маслихата «По вопросам 
экологии, природопользования, здравоохране-
ния, социальной защиты малообеспеченных 
слоев населения и инвалидов, по делам женщин 
и семьи».

4. Настоящее решение вступает в силу со 
дня государственной регистрации в органах 
юстиции и вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.

Председатель сессии Байзакского 
районного маслихата                А. Исабаев

Секретарь Байзакского 
районного маслихата                 Н.Тлепов

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ
Астана қаласы, Сарыарқа ауданының 

қорғаныс істері жөніндегі басқармасына 
2016 жылы 25 шілдеде Стародубцев Виктор 
Иванович, Астана қаласы №27 орта мектеп 
оқушыларының табылған тіркеу нөмірі 
4282909 Отан соғысы орденінің иесін анықтау 
үшін өтініш беруіне байланысты жоғарыда 
аталған орденнің иесіне іздеу жариялаймыз. 
Қосымша анықтаманы Байзақ ауданындағы 
қорғаныс істері жөніндегі бөліміне немесе 
2-14-41 байланыс телефоны арқылы 
хабарласуға болады.


