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Жүрегің әнмен ашылсын! Мемлекеттік тіл - менің тілім

ҚР ПРЕЗИДЕНТІ АСТАНА, АЛМАТЫ 
ЖӘНЕ ОБЛЫСТАРДЫҢ ӘКІМДЕРІН 
ТАҒАЙЫНДАУ ТУРАЛЫ ЖАРЛЫҚҚА 

ҚОЛ ҚОЙДЫ
ЫНТЫМАҚ  ПЕН  БІРЛІГІ 

ЖАРАСҚАН  

БІРЛІГІ ЖАРАСҚАН - ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН

Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіс күніне 

4
күн қалды

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Астана және 
Алматы қалаларының, облыстардың әкімдері туралы» 
Жарлыққа қол қойды.

«Қазақстан Республикасы Конституциясының 87-бабының 
4-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

Мыналар:
Әділбек Рыскелдіұлы Жақсыбеков – Астана 

қаласының әкімі;
Ахметжан Смағұлұлы Есімов – Алматы қаласының 

әкімі;
Сергей Витальевич Кулагин – Ақмола облысының 

әкімі;
Архимед Бегежанұлы Мұхамбетов – Ақтөбе 

облысының әкімі;
Амандық Ғаббасұлы Баталов – Алматы облысының 

әкімі;
Бақтықожа Салахатдинұлы Ізмұхамбетов – 

Атырау облысының әкімі;
Нұрлан Асқарұлы Ноғаев – Батыс Қазақстан 

облысының әкімі;
Кәрім Насбекұлы Көкірекбаев – Жамбыл облысының 

әкімі;
Нұрмұхамбет Қанапияұлы Әбдібеков – Қарағанды 

облысының әкімі;
Нұралы Мұстафаұлы Сәдуақасов – Қостанай 

облысының әкімі;
Қырымбек Елеуұлы Көшербаев – Қызылорда 

облысының әкімі;
Алик Серікұлы Айдарбаев – Маңғыстау облысының 

әкімі;
Асқар Исабекұлы Мырзахметов – Оңтүстік 

Қазақстан облысының әкімі;
Қанат Алдабергенұлы Бозымбаев – Павлодар 

облысының әкімі;
Ерік Хамзаұлы Сұлтанов – Солтүстік Қазақстан 

облысының әкімі;
Даниал Кенжетайұлы Ахметов – Шығыс Қазақстан 

облысының әкімі болып тағайындалсын.
Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 

енгізіледі.
 АҚОРДА

ШҚО-ДА «ЕСТЕЛІК ВАХТАСЫ» САЛ-
ТАНАТТЫ ТҮРДЕ АШЫЛДЫ

Өскемендегі Даңқ мемориалында ардагерлер 
мен 1000 астам оқушының қатысуымен ҰОС-тағы 
Жеңістің 70 жылдығына орай Естелік вахтасы сал-
танатты түрде ашылды.

Естелік вахтасын» өткізу дәстүрі бұрыннан қалыптасқан. 
Рәсім ҰОС жылдарындағы Отан қорғаушылардың 
ерліктеріне құрмет пен алғысты білдіреді. Мәңгілік 
алау алдында ҰОС ардагерлері, «Сұңқар» ӘӨК 
тәрбиеленушілері, №24 БӨМ оқушылары, Өскемен 
қаласының жалпы білім беретін мектептерінің 
жасөспірімдер әскери жасақтары қатысты.

БАҚ беттерінен

Еліміздің әр тұрғыны үшін биылғы жыл ерекше 
мерекелі жыл болып отыр. Қазақстан Халқының 
Бірлігі күні Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдық мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Тәуелсіз 
Қазақстанның жетістіктері мен табыстары, ең ал-
дымен, біздің көп ұлтты мемлекетіміздің барлық 
азаматтарының татулығы мен достығының, ынтымағы 
мен жасампаздығының айқын көрінісі.

15 тен  астам ұлттар мен ұлыстар мекендеген 

мен салт-дәстүрлерінен концерттік бағдарламалар, 
көріністер көрсетті. Мерекеде қазақ орта мектебінің 
оқушылары әскери жаттығудан көрініс көрсетті. 

Салтанатты мерекелік жиынды аудан әкімі Г.Акулов  
ашып, барлық жиналған жұртшылықты арайлы ме-

Бородулиха ауданы да бұл мерекені жыл сайын 
ерекше атап өтуде. Елбасы  Н.Назарбаевтың 2014 
жылғы 14 қарашадағы Қазақстан халқына «Нұрлы 
жол - болашаққа бастар жол» атты Жолдауында 
Қазақстан халқының бірлігін нығайтып, еліміздің 

экономикасын көтеріп, әлемнің 30 мемлекетінің 
қатарына енуді басты мақсат етіп қойды. Біздің 
ортақ шаңырағымызда ту тіккен бейбітшілік пен 
келісім үлгісі – еліміздің басты қазынасы. Мамыр 

айының алғашқы мерекесі- Бородулиха аудандық 
әкімдігінің алдынан бастау алып, шерумен өткен 
халықтың легі аудандық Мәдениет Үйінің жанында  1 
мамыр – Қазақстан Халқының Бірлігі күнін салтанатты 
түрде атап өтті. Аудан орталығында өткен мерекеге 
барлық мекеме, ұйымдардың, мектептер мен ша-
руа қожалықтарының ұжымдары қатысты. Аудан 
өнерпаздары әр ұлт өкілдерінің ұлттық киімдерін киіп, 
әр этностың тұрмыстық ерекшеліктерімен, мәдениеті 

рекемен құттықтап, оларға зор 
денсаулық, мол бақыт, бейбітшілік, 
еліміздің іргесі мықты болып, 
ауданымыздың гүлденуіне атса-
лысып жатқан жерлестерімізге 
ынтымақ, береке-бірлік тіледі. 

 Одан кейін ауданымыздың 
өнерпаздары өздерінің 1 Ма-
мыр Қазақстан халқының бірлігі 
күніне арнаған шашуларын 
шашты. Сахна төрінен ауданы-
мызды мекендеген түрлі ұлттар 
мен ұлыстардың әні мен билері 
төгілді. Бірлігі берекелі, тірлігі 
мерекелі, ынтымағы жарасқан 
еліміздің ырысы молайып, ту-
ымыз тұғырлы, ынтымағымыз 
ғұмырлы, Бородулиха ауданында 
тұратын бүкіл жерлестерімізге 
Қазақстан халқының бірлігі күні 
құтты болсын, демекпіз! «Бірлік 
түбі – береке» - дегендей, көпұлтты 

халқымыздың бірлігі жарасып, достықтың мекені 
жарасымын тауып, татулығы мен ынтымағы әрқашан 
арта берсін!

 М.АТАЕВА
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Қоғам келбеті

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН 
ОБЛЫСЫНДАҒЫ 

ТӘРТІПТІК КЕҢЕСТІҢ 
ОТЫРЫСЫ

Өскемен қаласында Т.Жұмағұловтың төралығымен Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы Агенттігінің Шығыс Қазақстан облысындағы 
Тәртіптік кеңесінің отырысы өтті.

Облыстық прокуратураның ұсынысы бойынша Семей қаласы 
әкімдігінің бірқатар бөлім басшыларына қатысты тәртіптік 
істер қозғалды. Семей қаласы әкімі аппаратының қаржы 
және шарушылық бөлімінің басшысы А.Сүйшінов пен Семей 
қаласы жер қатынастары бөлімі басшысының орынбасары 
К.Сейілханов жер телімдерін бөлу комиссиясының құрамында 
бірқатар заңбұзушылықтарға жол берген. Прокуратура орган-
дары мен ШҚО Кәсіпкерлер палатасымен біріккен тексерулер 
кезінде аукционсыз жер телімдерін бөлу фактілері анықталған.

«Семей қаласында жүйелі түрде жер телімдерін бөлу 
мәселелерінде заңбұзушылықтарға жол беріледі. Қала 
тұрғындары мен кәсіпкерлер шағымданады. Бұл мәселені біз 
осында бірнеше мәрте қарастырдық. Енді нақты шешімдер 
қабылдау керек» - деп облыс прокурорының орынбасары 
Н.Бижанов атап өтті.

Тәртіптік кеңес өз шешімінде А.Сүйшінов пен К.Сейілхановты 
атқаратын қызметтерінен босату туралы ұсыныс жасады.  

Сонымен қатар, Бесқарағай ауданы Канонерка ауылдық округінің 
әкімі Н.Беленкованың мемлекеттік сатып алу заңнамасында 
заңбұзушылыққа жол беру фактісі бойынша тәртіптік ісі 
қаралды. Аталған лауазымды тұлға саябақты абаттандыру 
жұмыстарын толықтай бітірмеген мердігердің есеп-шотына 
толық қөлемде қаржыны аударған. Қазіргі таңда мердігер 
тарапынан барлық міндеттер толықтай орындалған. Мемле-
кетке зиян келмегендігін ескере отырып Кеңес Н.Беленкованы 
«лауазымын төмендету» немесе төмен лауазымды бос орын 
болмаған жағдайда «толықтай қызметіне сай еместігін ескерту» 
түріндегі тәртіптік жауапкершілікке тартуды ұсынды.

С.ЖЕҢІСОВ, ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

Агенттігінің ШҚО бойынша Департаментінің 
баспасөз қызметі

САЛТАНАТТЫ ШЕРУГЕ 15 МЫҢНАН 
АСТАМ АДАМ ҚАТЫСТЫ

1 мамыр – Қазақстан халқының Бірлік күніне 
орай, Өскемен қаласында 15 мыңнан астам 
шығысқазақстандықтың қатысуымен «Мен 
Қазақстанның патриотымын» салтанатты 
шеруі болып өтті, деп хабарлайды ШҚО 
Ақпараттық орталығы.

Бірлік күнін ШҚО жұртшылығы барлық аудан, 
ауыл-аймақтарда өзіндік сән салтанатымен 
атап өтуде. Ал облыс орталығының тұрғындары 
дәл осы күні ел бірлігіннің айқын белгісін 
көрсетті. 15 мыңнан астам өскемендік Астана 
көшесінен бастап Республика алаңына дейін 
«Мен Қазақстанның патриотымын» салтанатты 
шеруін ұйымдастырды. 5518 әскери бөлімінің 
оркестрі бастаған салтанатты шеруге әртүрлі 
этономәдени бірлестіктердің өкілдері, бай-
керлер мен «Бипэк Авто» автокөліктер тізбегі, 
«Казцинк» АҚ, «ҮМЗ» АҚ, «Өскемен ТМК», 

«Азия Авто» АҚ сынды 88 кәсіпорын мен ұйымдардың 
жұмысшылары, мемлекеттік мекемелердің, ЖОО және 
колледж студенттері, қала мектептерінің оқушылары 

қатысты.
 Бұдан соң шеруге қатысушылар Қазақстан халқының 

Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына орай аспанға 
20 көгершін мен 20 мың шар ұшырды. Бірлік күні 

мерекелік концертке ұласып, достықты ту еткен 
өнерпаздар Шығыс жұртшылығын ән-биімен 
қуантты. Жиналған халықты Бірлік күнімен об-
лыс әкімі Даниал Ахметов құттықтады.

– Еліміздің баға жетпес басты байлығы – берекесі 
мен бірлігі жарасқан, татулық пен келісімнің туын 
тіккен көпұлтты халқы. 1 Мамыр – Қазақстан 
халқының мызғымас достығының, Отанға деген 
мәңгілік махаббатының мерекесі! Бүгінгі мейрам 
– кемеңгер Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың сарабдал саясатының салтанат-
ты көрінісі. Сіздерді Қазақстан Халқының бірлігі 
мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! – деді 
аймақ басшысы.

Сонымен қатар, дәл осы күні қаладағы Жамбыл, 
Жастар, Металлург, Саулетай саябақтары ашылып, 
онда балаларға арналған мерекелік концерт-
тер ұйымдастырылмақ. Сондай-ақ, Республика 
алаңында «Автоэкзотика 2015» көрмесі өткізіліп, 
ҚР Президентінің кезектен тыс сайлауына белсене 
ат салысқан Өскемен қаласының оқу орында-
рын марапаттау жоспарланған. Сондай-ақ, осы 
күні қала өнерпаздары мен өнер ұжымдарының 
қатысуымен «Студенттік көктем» жастар би кеші 
өткізіледі.

ШҚО баспасөз қызметі

ЖҮРЕГІҢ ӘНМЕН АШЫЛСЫН
Жақында мемлекеттік және басқа тілдерді оқыту 

орталығы «Жүрегің әнмен ашылсын!» атты дәстүрлі 
қазақша ән сайысын өткізді. Сайыстың мақсаты   
қатысушылардың, тыңдаушылардың мемлекеттік 
тілге деген қызығушылығын қазақ әндері арқылы 
ояту, мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, 
мәдениетін көтеру болып табылады.

Ұйымдастырылып отырған сайыс  3 кезеңнен тұрды: 
1 кезең - Ұлы Отан Соғысы тақырыбына ән орындау, 
(сахналық көрініс), 2 - кезең А.Құнанбаевтың әндерін 
орындау, 3 - кезең халықтар достығы, бейбітшілік 
тақырыбына арналған ән және үй тапсырмасы. 
Блиц - сұрақтарға жауап беру, яғни  Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы, Абай Құнанбаевтың 170 жылдығы, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, 
Қазақ хандығының 550 жылдығы жайлы сұрақтар 
қойылды. Осы сайысқа ауданымыздың округтерінен 
Бородулиха ауылдық округінен Александра Петро-
ва, Жезкент кенттік округінен Тюменьева Альфия 

Хабибрахимовна, Новопокровка ауылдық округінен 
Хайбулина Зухра Зуфаровна, Новошульба ауылдық 
округінен Виноградова Олеся, Ивановка ауылынан 
Яценко Кристина Анатольевналар сайысқа барлық 
ынта жігерлерін салып, жеңіске жетуге аса бір 
құлшыныспен болды. Өздеріне қойылған барлық 
талаптарды орындауға тырысқан қатысушылар 
шырқаған әндерін нақышына келтіре орындап, 
көрермендердің көңілінен шықты. 

  Осылайша «Жүрегің әнмен ашылсын!» сайысы 
өз мәресіне жетіп қазылар алқалары Достық үйінің 
директоры А.Шпилькина,  мемлекеттік және басқа 
тілдерді оқыту орталығының директоры Г.Ильяшева, 
мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің сектор меңгерушісі А.Байжұмановалар 
жарыстың жеңімпаздарын тауып, іс-шара соңында 
барлықтарына мақтау қағаздары мен сыйлықтар 
табыстады.

Т.ҚАЛИБАЕВ

ҚАЙЫРБЕК ӨСКЕНБАЕВ «НҰРЛЫ ЖОЛ» БАҒДАРЛАМАСЫ ШЕҢБЕРІНДЕ ТКШ-НЫ 
ЖАҢҒЫРТУ ТУРАЛЫ АЙТТЫ

ҚР ҰЭМ, 4 мамыр. «Нұрлы жол» инфрақұрылымды 
дамытудың 2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылықтың инженерлік инфрақұрылымын жаңғыртуға 
450 млрд.теңге бөлінеді. Бұл туралы ҚР Ұлттық экономика 
вице-министрі Қайырбек Өскенбаев ҚР Президентінің 
жанындағы Орталық коммуникациялар қызметіндегі 
брифингінте айтты.

Вице-министр: «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 
2015 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйесін 
жаңғыртуға жалпы алғанда 450 млрд.теңге бөлінеді», - 
деп хабарлады.

Осылай, 2015 жылы – 60 млрд.теңге, 2016 жылы - 90 
млрд.теңге, 2017- 2019 жылдар аралығында 100 млрд. 
теңге жыл сайын бөлініп отырады. 

Қайырбек Өскенбаев, «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағдарламада тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты 
жаңғырту бойынша кешенді іс-шаралар анықталғаны ту-
ралы айтты. Жылумен, сумен жабдықтау және су бұру 
желілерінің тозуын төмендету бойынша проблемаларды 

шешу, сондай-ақ жылу шығаратын қуаттарды жөндеу 
және ауыстыру үшін тұрғын үй-коммуналдық секторды 
жаңғырту бойынша объектілерді орталықтандырылған 
технологиялық тексеру жүргізіледі, инвестициялардың 
негіздемесі әзірленеді және өңірлерде іріктеу критерийлері 
мен жобаларды іске асыру басымдықтары айқындалады.

Сонымен қатар, Вице-министр бүгінгі таңда жергілікті 
атқарушы органдардан барлығы жалпы сомасы 269,4 
млрд. теңгені құрайтын 200 жоба ұсынылған. Олардың 
арасынан сомасы 60 млрд. теңгені құрайтын 96 жоба 
таңдалды:

- жылумен жабдықтау жүйесінің жаңғыртылуы бой-
ынша 66 жоба; 

- жылу көздері бойынша 15 жоба; 
- су бұру бойынша 8 жоба;
- сумен жабдықтау бойынша 7 жоба. 
Вице-министр: «Бұл тозуды 67 пайыздан 65 пайызға 

төмендету үшін 266,3 шақырымды құрайтын жылу, сумен 
жабдықтау және су бұру жүйесін қайта құрылымдауға 
және құрылысын жүргізуге мүмкіндік береді», - деп айтты. 
Вице-министрдің сөзі бойынша, бүгінгі таңда жылу, сумен 

жабдықтау және су бұру саласындағы отандық кәсіпкерлерге 
құбырлардың, бекіткіш-реттеуші арматуралардың, су 
сорғыш жабдықтардың, бу қазандығының құрылғыларын, 
су мен ақаба суларын тазартатын жабдықтардың өндірісі 
бойынша қолдау көрсететін 8 жұмыс тобы жасақталды. 
Сондай-ақ, отандық тауар өндірушілердің Реестрі 
құрылатын болады.

Қайырбек Өскенбаев, «Нұрлы Жол» бағдарламасын іске 
асыру үшін сәйкестендірілген заңнамалық негіз жасалды. Атап 
айтса, «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесі бойынша кейбір 
заңнамалық актілерге өзгертулер мен толықтырулар енгізу 
туралы» заң жобасы жетілдірілд». Жылу, сумен жабдықтау 
және су бұру жүйесінің құрылысы, қайта құрылымдау 
және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық жобаларды 
бюджеттен несиелендірудің Ережесі, сондай-ақ, Жылу, 
сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің құрылысы, қайта 
құрылымдау және жаңғыртуға бағытталған инвестициялық 
жобаларды (инфрақұрылымдардың гаранттық ұсынысы) 
мемлекеттік емес қаржы ұйымдарымен бірге қаржыландыру 
жүргізгенде несиелендірудің Ережесі әзірленді. 

Шығыс Ақпарат
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Адам және Қоғам

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ - 
МЕНІҢ ТІЛІМ

ӘСКЕРИ ӘНДЕР БАЙҚАУЫ

Ауылдық кәсіпкерлерге жаңа 
мүмкіндіктер

Тұрсынғали Аққозыұлы Жибраев 1966 жылғы 19 
сәуірде Семей облысының Көкпекті ауданының Биғаш 
ауылында дүниеге келген. 1997 жылдан бастап ШҚО 
Бородулиха ауданының Петропавловка ауылында 
тұрады. 2009 жылы ол омарташылықпен айналыса 
бастады. Жаңа іс болды, игерілмеген, сондықтан 10 
ара  үйінен бастады. Бірінші мезгілде омартаның 
тиімділігі 100 % құрады, барлық құрал-жабдық 
пен ара үйлеріне жұмсалған шығын ақталды. 2010 
жылдан бастап асыл тұқымды омарташылыққа 
көшті, 20 ара үйі санында карпат асыл тұқымды 
араларын сатып алды. Алайда, шаруаны ұлғайту 
үшін және оған қаржы мен күш жетіспеді.

2012 жылы Тұрсынғали «Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 
3 миллион теңге көлемінде несие алды. Бұл сомаға 
МАЗ автокөлік базасында 44 ара үйін, және де 50 
жаңа ара үйін көшіру үшін көшпелі ара павильонын 
сатып алды. Осы алынғандардың арқасында тез 
және аз уақытта Прибалхаш (Алматы облысы) 
және шілде айында қарақұмық және күнбағыс 
гүлденген кезеңде омартаны қайтадан Петропав-
ловка ауылдық округіне көшіруге мүмкіндік берді. 

Қазіргі уақытта омартқада несиелендіру жеңілдігі 
арқасында 140 ара үйі бар, жыл сайын Украинадан 
асыл тұқымды аналық ара алынады, селекциялық 
жұмыстар жүргізілуде, ара үйі өнімділігін жоғарылатуға 

және облыс тұрғындарын дәмді балмен қамтамасыз ету 
үшін Шығыс Қазақстан облысында жағымды ауа-райы 
климаты жағдайлары қолданылады.

«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бағдарламасының 
көмегімен Тұрсынғали және оның отбасы өздерінің отбасылық 
тұрмысын жақсартып, кірістері мен жұмыстары бар, 2 
адам жұмысқа орналастырылды. Бүгінде оның балын бүкіл 
ауылдастар және көрші ауылдың қонақтары біледі. Шағын 
бизнестің қожайыны жұмыстың көптігін айтады. 

                                                         Петропавловка а/о

Ту, Елтаңба, Әнұран сияқты мемлекеттік тіл  де мемлекеттік 
рәміз деп саналады. Осы сапада ол елдің барлық азаматтарын 
біріктіруге тиіс».

                                                                                      Н.Ә.НАЗАРБАЕВ
Жезкент кентіндегі «Солнышко» балабақшасында қазақ тілін үйретуге 

көп көңіл бөлінеді. Сабақтар, ойын-сауықтар, әр-түрлі мерекелер 
өткізіледі. Барлық балалармен жүргізілетін жұмыс балабақша педагог-

тарымен және ата-аналармен тығыз қарым-қатынаста дайындалады.                                                                                                                           
Жиырма үшінші сәуірде «Аленький цветочек» ересектер тобында 

(тәрбиешілер И.Маркина және Т.Елисеева) «Әжеге көмектесейік» 
атты дәстүрден тыс сабақ өткізілді.

Бұл сабақтың мақсаты: Балалардың «Отан», «Отбасы», «Көлік», «Сан», 
«Түстер», «Ойыншықтар», «Үй және жабайы жануарлар» лексикалық 
тақырыптардан алған  білімдерін бекіту, оларды адамдарға деген 
мейірімділік пен сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

Сабақ сәлемдесу және шаттық шеңбермен басталды. Балалар туған 
өлкесін атап, елбасының аты-жөнін айтып, мемлекеттік әнұранды 
орындады. Әрдайым қонаққа келіп жүрген таныс әже, кілемді өрнектеу 
үшін  жоғалған оюларды табуын сұрады.

Оны орындау үшін қазақ тілі мұғалімі Қасенова Мадина Мылтықпайқызымен 
бірге балалар сиқырлы ұшақ кілеммен саяхатқа шықты. Саяхат бой-
ынша олар қызық оқиғалармен кездесті.

Бірінші – ойыншықтар дүкеніне апаратын түрлі-түсті іздер. Бұл 
тапсырманы орындағанда балалар мемлекеттік тілде түстер мен 
сандардың, ойыншықтардың атауларын айтып білімдерін бекітті.
Ұстаздың бағытымен көрген нәрселер туралы шағын сөйлем құрастырды.
Осында бір ою табылды.

Келесі оқиға - саяхатшылар үлкен қазақ отбасына қонаққа келді.
Кейіпкерлер - осы топтың балалары, құрдастарына қазақ тілінде 
театрландырылған көріністі ықыласпен көрсетті. Осы отбасының 
әжесі бауырсақ пісірді, сосын немересімен және басқа балалармен 
«Қуырмаш» ойынын ойнады. Барлық кейіпкерлер үйдегі шаруаларды 
орындады. Анасы балаларына киім тікті, атасы мен әкесі үй сал-
ды.Көріністе тақпақтар оқылды, мақал-мәтелдер айтылды. Кілемге 
жетпеген оюды алып, балалар саяхатты ары қарай жалғастырды.

Келесі тапсырма - «Мекенін тап» ойыны. Ойынға белсене қатысып, 
балалар жабайы және үй жануарларының қазақша атауларын атап, 
оларды мекендейтін жеріне орналастырды. Тағы бір ою осы жерден 
табылды.

Саяхаттан оралған соң балалар  «Түйе табан», «Қошқар мүйіз», 
«Құс қанаты» оюларын атап, кілемді безендірді.

 Топтың балалары өте көңілді болды, өйткені  әжеге жәрдем жа-
сады, оюларды тапты. Әже алғысын айтып, бауырсақ пісіріп әкелді.

Сабақ балаларға өте қызықты болды, олар жақсы білімдерін көрсетті, 
ойнады, биледі. Сабақтың соңында«Бөбектер» әні орындалды. 

Біз, «Солнышко балабақшасы» КМҚК»-ның қызметкерлері осындай 
іс-шаралар балалардың мемлекеттік тілге деген құрметін, басқа ұлт 
өкілдеріне деген сыйластыққа, қазақ тілін меңгеруге қызығушылықтарын 
арттырады деп есептейміз.

                                                       С.ГОНЧАРОВА, әдіскер
                                      М.ҚАСЕНОВА, қазақ тілі мұғалімі

Ел тарихы – ертеңге аманат екені баршаға аян. Кешегі өткен ардагер 
бабаларымыздың ерен ерлігін келешек ұрпаққа жеткізу, осы арқылы 
оларды патриоттық рухта тәрбиелеу – әрбір азаматтың парызы. Осы 
мақсатта Т.Аманов атындағы орта мектепте түрлі іс-шаралар өткізіліп 
тұрады. Жыл сайын дәстүрлі түрде Жеңіс мерекесі қарсаңында өткізілетін 
Әскери әндерді шерумен орындау байқауы биылғы жылы Ұлы Жеңістің 70 
жылдық мерекесіне арналып, ерекше ұйымшылдықпен өткізілді. Байқауға 
қатысушылар күні бұрын дайындық жасап, сапта тұру, пәрмендерді 
орындау, қимыл-әрекеттер жасаудың қыр-сырын меңгерді. Байқауды 
ұйымдастырып, ережелерімен таныстыру жұмыстарын мектептің 
алғашқы әскери дайындық мұғалімі Қ.Байболов тыңғылықты түрде 
атқарды. Байқау сәуірдің 28-і күні салтанатты жиын түрінде өткізілді. 
ҚР Мемлекеттік Гимні орындалған соң, әр сынып командалары өз 
өнерлерін көпшілікке ұсынды. Байқауға төрелік етуші – дене шынықтыру 
пәнінің мұғалімдері Е.Лавренов пен А.Аманжоловтар. 

Әрине, әскери әндерді саптық шеру үстінде орындау – оңай шаруа 
емес. Әйтсе де, қатысушылар бар ынталарын салып, өздері таңдаған 

әндерді орындады. Сонымен қатар 
түрлі пәрмендерді орындап, әскери 
дайындықтарын көрсетті. Байқау 
соңында жеңімпаздар анықталып, 
мақтау қағаздары табыс етілді. 
Қазылар алқасының шешімі бой-
ынша 1-орынды 7 «А» сыныбының 
«Десант» командасы, 2-орынды 7 
«Б» сыныбының «Патриот» коман-
дасы және 3-орынды 10-сынып 
командасы иеленді. Байқау тек 
қатысушыларға ғана емес, барша 
көрермендерге де ерекше әсер, 
рухани күш-қуат, тың серпіліс 
сыйлағандай болды. Келешекте 
осындай игі шаралар өз жалғасын 
табады деп сенеміз.

А. СЕРІКҚАЛИҚЫЗЫ,
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәндерінің мұғалімі 

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 550 ЖЫЛДЫҒЫНА 
АРНАЛДЫ

30 сәуірде аудандық 
кітапхананың залын-
да аудандық соттың 
ұйымдастыруымен 
Қазақ хандығының 
550 жылдығына 
арналған дөңгелек 
үстел өтті. Дөңгелек 
үстелге аудан әкімінің 

орынбасары Р.Атаева, аудандық соттың ұжымы, 
ішкі саясат бөлімі, мәдениет, тілдерді дамыту, 
дене шынықтыру және спорт бөлімдерінің 
өкілдері, Н.Островский атындағы ОМ тарих 
пәнінің мұғалімі – С.П.Скворцов, М.Әуезов 
атындағы ОМ тарих пәнінің мұғалімі 
М.М.Ахметжанов, Бородулиха қазақ орта 
мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Н.Әбілұлы, 
Абай атындағы негізгі орта мектептің тарих 
пәнінің мұғалімі С.И.Дерксендер шақырылды. 
Дөңгелек үстел Қазақ хандығының тарихы 
туралы сыр шертетін бейнеролик көрумен 
басталды. Талқыланып отырған тақырыптар 
бойынша сөз кезегін аудандық соттың төрағасы 
– Дәурен Зайнельканұлы Жексекенов алды. 
Дәурен Зайнельканұлы «Абылай хан-қазақтың 
ұлы ханы» тақырыбында баяндама жасап, 
қатысушыларды Қазақ жерінде үлкен дипломатиялық 
саясат жүргізіп, елдің ауыз біршілігін, елдігін 
ерен еткен ұлы тұлға туралы таныстырып өтті. 
Мұхтархан Малғаждарұлы Қазақ хандығыны 
тарихи маңыздылығына тоқталып, хандықтың 
құрылуынан бергі елдіктің даму жолын ай-
тып өтсе, Сергей Павлович Скворцов Қазақ 
хандығының ең алғашқы құрылуы туралы 
сөз қозғады. Қазақ хандығы мен елдің қамын 
жеп, даналығымен, көрегендігімен жұртты бір 
тудың астына ұйыстыра білген қазақ хандары 
туралы Нұрбол Әбілұлы айтып өтті. 

Тамыры терең ел тарихы жайлы, алғаш мем-
лекет құрып, шекарасын шегендеп, іргесін 
бекіткен қазақ елінің басынан кешкендері аз 

емес. Сол зар замандарда ұлы держава болған жоңғар 
басқыншыларының да езгісіне төтеп бере білген қазақ елі, 
табандылығымен, ерлігімен, бірлігімен, ұйымшылдығымен, 
бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара білгендігімен бүгінгі 
күнге аман жетіп отыр. Бабалар ерлігінің, шын мәнісіндегі 
сарабдал саясатының арқасында тәуелсіздікке қол жеткіздік. 
«Қазақ халқының жоңғар басқыншыларына қарсы күресі 
туралы» баяндамасында Сергей Иванович Дерксен таржол 
тайғақ кешіп өткен қаһарман халықтың өмір жолы, ерлігі 
мен өрлігі туралы айтып өтті. Дөгелек үстел барынша та-
нымды, тағлымды, тарихи іспетте өтті. Қатысушылар өткен 
күннің тарихына қанығып, соңынан аудандық кітапхана 
ұйымдастырған әдебиеттердің шағын көрмесін тамаша-
лады. Өткен тарихын білмейтін, құрметтемейтін халықтың 
болашағы жарқын болуы неғайбыл. Бабалар өткен сара 
жол, келешекке нұрын шашып, бағыт көрсетеді. Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған осындай іс-шаралар 
әлі де жалғасын табады деген сенімдеміз. 

М.ТҮЙЛЕБАЕВА 

АБАЙ – ДАНА
Жайғасқан ақындықтың жыр-тағына,
Абаймен мақтанбаймын қалай ғана.
Кәусар мұра қалдырған ұрпағына
Абай ұлы ойшыл ғой, Абай – дана!

Ғибрат ап ғұмырлы сөздерінен,
Бүгінгі ұрпақ жаттаған өлеңдерін.

Құр надандық жайлаған кезде кілең
Қазақ үшін қам қылған кемеңгерім.

Әр сөзінен әдемі сыр екшелеп,
Біліп қалдық бұл күні нарығын біз.

Туғанына 170 жыл өтсе де
Сөнбейтұғын Ұлы Абай – жарығымыз!

Біз үшін мирас осы барша мұра,
Абай жолы – ақиқат жолы сынды.
Өлең жазып ұлы той қарсаңында

Мен де өтейін перзенттік борышымды.
Н.РУСЛАНОВА, 

Камышенка о/м

А.Құнанбайұлының 170 жылдығына
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Таралымы 3080 оның ішінде «Аудан тынысы»580

Директор-бас редактор 
Екатерина БОЙЧЕНКО 

«Аудан тынысы» - «Пульс района» ЖШС 
басқарушы органы «ШҚО ішкі саясат басқармасы» 

ММ болып табылады

Газет ҚР мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерінің 

тіркеу туралы N 12375-Г куәлігі (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 4 № 38 (547) 5 мамыр 2015 жыл

ЖҰРТ НАЗАРЫНА

КӨЗ ЖАНАРЫН 
ҚАЙТАРУҒА БОЛА МА?

Бородулиха ауданы ішкі істер бөлімін жайылымнан малдардың 
жоғалу фактілері мазаландырады. Сонымен 2015 жылдың 1 
тоқсанында 5 факт тіркелген, бүкіл мал жайылымнан немесе 
елді-мекендердің көшелерінен жоғалып кеткен.  

Күз кезеңінің жақындауына байланысты әртүрлі себептер-
мен малдардың жоғалу қауіптілігі өседі.

Ағымдағы жылдың басында Бородулиха АІІБ басшылығы 
аудан тұрғындарына өздерінің мүліктеріне, соның ішінде 
малдарына зейінді қарауы, сондай-ақ малдың жоғалулары 
немесе ұрлықтары туралы уақтылы жүгінуі бойынша бірнеше 
рет айтқан. Дегенмен, аудан азаматтары өздерінің мүліктеріне 
немқұрайлы қарауды жалғастыруда, малдың жоғалуы тура-
лы уақтылы жүгінбейді, көбі малдарын таңбаламаған. Бұл 
жоғалған малдың орналасу орнын анықтау бойынша әрекетті 
шараларды уақтылы қабылдамауға ықпал етеді. 

Құрметті аудан тұрғындары! АІІБ қызметкерлерінің күшімен 
ғана мал жоғалудың барлық фактілеріне толық және уақтылы 
әрекет ету мүмкін емес. Осыған байланысты, Бородулиха 
АІІБ басшылығы Сіздерден өздеріңіздің мүліктеріңізге зейінді 
және жауапты болуды, яғни малды қараусыз шығармауды 
сұрайды. Сондай-ақ алдын алу іс-шараларын өткізу және 
түнгі уақытта мүлікті күзету мақсатында ауылдық округтердің 
Әкімдерімен бірге өзін-өзі күзету жасақтарын құруда по-
лиция қызметкерлеріне қолбағыс етуді сұрайды.

Малдың жоғалуымен байланысты қылмыстарды ескерту 
және ашу бойынша кез келген ақпаратты Бородулиха АІІБ 
2-12-31, 2-13-38, 2-10-64, 2-19-91 сенім телефондарына 
хабарлауларыңызды сұраймыз.

Т.АХМЕТЧИНОВ, Бородулиха АІІБ әкімшілік поли-
ция бөлімшесі ұйымдастыру-аналитикалық жұмыс 

тобының инспекторы, полиция аға лейтенанты

ЖАҢАШҮЛБІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

2015 жылдың 29 мамырында сағат 10-00 Жаңа Шүлбі ауылы 
әкімдігінің залында Советская көшесін Кеңес Үкіметінің Батыры  
Матвей Кузьмич Меркуров атына ауыстыру бойынша Новошуль-
ба ауылдық округінің азаматтарымен жиналыс болады. Советская 
көшесінің тұрғындарын жиналысқа қатысуын сұраймыз.

Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, ҚР 
Конституциясының 20 жылдығы,  Абай Құнанбайұлының 

170 жылдығы,  Ұлы Отан Соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығын мерекелеуге арналған  Бородулиха ауылдық 
округі бойынша аумақты абаттандыру және тазарту бой-
ынша іс-шаралар жоспары  шеңберінде «ТАЗА АУЫЛ!»  

байқауын өткізу туралы ЕРЕЖЕ

1. Байқау ұйымдастырушысы
«ШҚО Бородулиха ауданы 

Бородулиха ауылдық округі 
әкімінің аппараты» ММ, Боро-
дулиха ауданы ІІБ, мемлекеттік 
санитарлық-эпидемиологиялық 
қадағалау басқармасының, «Нұр 
Отан» ХДП аудандық филиалының 
және оның «Жас Отан» жастар 
қанатының, жұртшылық кеңесінің 
(ары қарай Ұйымдастыру комитеті) 

көмегімен.    
2. Байқаудың мақсаты

Ауылдың экологиялық жағдайын 
және сыртқы келбетін жақсарту. 

3. Байқаудың міндеттері
- абаттандыру бойынша кең 

ауқымды науқанға меншік ны-
санына қарамастан барлық ме-
кемелер мен ұйымдарды тарту;
- жеке сектор аумағын абаттан-

дыру, санитарлық тазарту және 
жақсарту бойынша жұмысты 

жандандыру. 
4. Өткізу тәртібі

Аумақты абаттандыру және та-
зарту бойынша байқауды өткізу 
Бородулиха ауылдық округінің 
аумағындағы мекемелер мен 
ұйымдардың, кәсіпкерлер, ауыл 
тұрғындарының арасында келесі 
аталымдар бойынша өткізіледі: 

«Ең үздік жеке меншік үй»,
«Ең үздік көппәтерлі үй»;

«Ең үздік көше»;
«Ең үздік зейнеткердің үйі»;

«Ең үздік мекеме»;
«Ең үздік кәсіпкерлік объектілерінің 

келбеті»   
Ұлы Отан Соғысындағы Жеңістің   

70 жылдығын, Абай Құнанбайұлының 
170 жылдығын   мерекелеуге бай-
ланысты келесі көшелер Абай, 
Ф.Середин, П.Борков көшелері 
бойындағы ең үздік үйлер номи-
нациялар бойынша  анықталады.
Байқауға қатысу үшін нысанның 

фотосуретін, мекенжайы көрсетілген 
ақпаратын, иесінің мәліметтерін, 
сондай-ақ атқарылған жұмыстың 
түрі мен көлемі сипаттамасы қоса 
ұсынылған өтінімді ұйымдастыру 
комитетіне (Бородулиха ауылы, 
Достық көшесі, 152-Бородулиха 
ауылдық округі әкімінің аппараты, 
тел/факс.2-13-54) тапсыру қажет.   
Екіайлық аяқталардың алдында 

ұйымдастыру комитеті нысандарға 
тексеру жүргізіп, бағалайды.

5. Қатысуға өтінімдерді тапсыру 
мерзімі

2015 жылдың 15 мамыры мен 
1 шілде аралығында 

6. Жеңімпаздарды марапаттау
Жеңімпаздар абаттандыру жөнінде 

қорытынды шығару бойынша сал-
танатты жиында грамоталармен 
және бағалы сыйлықтармен на-
градталатын болады. Іс-шараның 
демеушісі аудандық мәслихаттың 
депутаты, «Раушан» ш/қ басшысы 

Т.Оразаев.     

Халқымыз «Жанарың кетсе – жаның 
тұл» деп, көздің адам өміріндегі 
маңызын ерекше әйгілеп бер-
ген болатын. Ғылым мен техника 
дамыған қазіргі заманда көптеген 
адамдар күнұзақ теледидардың, 
компьютердің, ұялы телефонның 
алдында телміріп отырады. Ал, 
аталған құралдардың көз жанарына 
зияны тиетінін біреу білсе, біреу 
біле бермейді. Сондықтан, «Ауы-
рып ем іздегенше, ауырмайтын 
жол ізде»,- деген ұлағатты сөзді 
тілге тиек ете отырып, оқырмандар 
назарына көз жанарын қалпына 
келтірудің бірер әдіс-тәсілін ұсынуды 
жөн көрдім.

Көз жанары қарашықтың жұмысына 
емес, керісінше сол қарашықты 
қоршай орналасқан бұлшық еттердің 
жұмысына тәуелді. Сол себепті 
де қарашықтың айналасындағы 
бұлшық еттерің дұрыс жұмыс 
істеуін қадағалау қажет. Адам-
дар дене бұлшық еттерін әртүрлі 
жаттығулар арқылы дамытып жатады. 
Көз бұлшық еттеріне де сондай 
жаттығулар жасап отырған жөн.

Егер адам мүгедектер арбасына 
таңылып қалса және жүріп ке-
туге еш әрекет жасамаса, онда 
біршама уақыт өткен соң оның 
аяқтары өзіне мүлде бағынбай 
кетеді. Көз де сол сияқты... Егер 
көзілдірік кие беретін болсаңыз, 
уақыт өте келе көз жанары одан 
сайын нашарлай береді. Сондықтан 

ТӘНІ САУДЫҢ - ЖАНЫ САУ көмегімен оны жүзеге асыруға 
болады.

Сондай-ақ, көздің маңындағы 
арнайы нүктелер бойынша массаж 
жасау арқылы да көз жанарына 
оң әсер ете аласыз.

Алдымен көзіңізді жұмасыз, 
содан кейін сұқ және ортанғы 
саусақтармен қарашығыңызды 8 рет 
ептеп басасыз. Бұл кезде қарашық 
ауырмайтындай етіп басу керек. 
Одан әрі сұқ саусақтың ұшымен 
суретте көрсетілген нүктелерді 
2 реттен баса отырып массаж 
жасайсыз.

көзілдіріктен бас тартып, бір уақыт 
көзге арналған сауықтыру гима-
стикасына (төменде қарапайым 
кестесін ұсынып отырмын) ден 
қойған дұрыс. Әрине, дәрігердің 
арнайы кеңесі бойынша мідетті 
түрде көзілдірік кию қажет бо-
луы да мүмкін. Дегенмен көп 
жағдайда көз жанарын қайтаруға 
бағытталған гимнастикалардың 
көмегімен көзілдіріктен біражола 
құтылуға да болады.

Есіңізде болсын, көзге ауыр 
салмақ салуға болмайды. Сол 
үшін күндіз бір сәт көз шырымын 
алған жөн немесе әр екі-үш сағат 

Көз жанарын сақтау немесе 
оны қалпына келтіру үшін күн 
режимін сақтаған дұрыс. Кешкі 10-
да ұйықтаңыз, күн шықпай тұрып 
ояныңыз. Диета сақтап, майлы, 
қуырылған, тұзды тағамдардан, 
ұннан жасалған астан бас тартыңыз. 
Бірнеше тамшы зәйтүн майы 
қосылған сәбіз шырынын ішіп 
отырыңыз. Көзіңізді күнделікті 
жылы сумен жуыңыз. Кешкі 
жетіден кейін компьютердің ал-
дына отырмаңыз. Көзге салмақ 
түсіретін ауыр жұмыстар істемеңіз. 
Өзіңізді күйзелістен сақтаңыз.

Сөз соңында газетіміздің барша 
оқырманына тек қана денсаулық 
тілеп, ешқашан көздеріңіздің нұры 
таймасын дегім келеді. «Көз – 
нұрдың ұясы, көңіл – сырдың 
ұясы»,- деп бабамыз бекер 
айтпаса керек...

А.ТЛЕУҒАЗИН

сайын көзіңізді бірнеше минут жай 
жұмып отырып демалтыңыз.

Егер сіздің көз жанарыңызды 
қайтаруға аз да болса мүмкіндік 
қалған болса, онда жоғарыдағы 
кестеде көрсетілген 16 жаттығудың 

ДІН МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША АҚПАРАТТЫҚ НАСИХАТ ТОБЫНЫҢ 
МҰҒАЛІМДЕРМЕН ЖӘНЕ  ЖАСТАРМЕН КЕЗДЕСУІ

30 сәуір күні Зубаир орта мектебінде «Діни 
экстремизмнің алдын алу профилактикасы 
» атты тақырыпта ауылдық округтің  дін 
мәселесі  бойынша ақпараттық наси-
хат тобының кезекті жоспарлы кездесуі 
өткізілді. Кездесуге Зубаир орта мектебінің  
жоғары сынып оқушылары,мұғалімдер 
қатысты. Зубаир ауылдық мешітінің има-
мы Тоқтар Қаджығалиев  ислам дініндегі 
дәстүрлі  діни ағымдар туралы  және 
қазіргі кездегі жалған діни ағымдар, 
олардың жастарды өз қатарына қосуға 
әрекеттері туралы айтып өтті және жастарға  
олардың ықпалына ілікпей дәстүрлі ис-
лам дінін сақтау керектігі  туралы айтты.                                                                                           
Ауылдық округтің бас маманы Қ.Чуйрюков 
Қазақстан Республикасының Президентi 
- Елбасының «Қазақстан-2050» страте-
гиясы: қалыптасқан мемлекеттiң жаңа 
саяси бағыты» атты Жолдауында басым 
мiндеттердiң iшiнде радикализмнiң, 
экстремизмнiң және терроризмнiң барлық түрлерi мен көрiнiстерiне қарсы iс-қимыл айқындалғандығы 
туралы және  діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес бойынша 2013-2017 жылға арналған 
мемлекеттік бағдарлама туралы айтты. Зубаир орта мектебінің мұғалімі  С.Сулейменов Қазақстандағы 
жалған діни ағымдар туралы, олардың қатырында  жұмыс істейтін психологтар  әртүрлі психологиялық 
әдістермен өз қатарына жастарды баулып алу жұмыстарын жүргізу тәсілдері туралы айтып, ондай 
жағдайға душар болмау тәсілдеріне тоқталды.

   Қ.ЧУЙРЮКОВ, бас маман    

ҚҰРМЕТТІ БОРОДУЛИХА АУДАНЫНЫҢ 
ТҰРҒЫНДАРЫ!

Зырян ауданында қардың күрт еруінен және 
өзендердегі су деңгейінің көтерілуінен өте 

қатты су тасқыны орын алып, 7 елді мекен су 
астында қалды. 

Жеке сектор мен шаруа қожалықтарының 
үйлеріне, мүлкіне үлкен шығын келді.

Су тасқынынан зардап шеккендерге ерікті 
түрде көмек қолын созам деушілер болса 

қордың реквизиттерін ұсынамыз: «Наш город 
Зыряновск» жеке меншік қайырымдылық қоры: 

Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан 
облысы, Зырян қаласы, Курчатов Көшесі, 10, 
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