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Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі күніне және ауданымыздың 
70 жылдығына орай 10 желтоқсанда, 
сәрсенбінің сәтті күні Жерновка 
ауылында Жұмахан Қабдешұлы 
Әубәкіровтың бастамасымен 
бүкіл ауданымызды таң қалдырған 
мұражай ашылды. Мұражайдың 
ашылу салтанатына аудан әкімінің 
орынбасары Р.Атаева, ауылдық округ 
әкімі В.Позигунов, шығармашылық 
үйінің директоры Л.Оразғалиева, 
ішкі саясат бөлімінің бас маманы 
Е. Щербакова қатысты.

Жаңадан ашылған мұражайда 
бір ғасыр болған тарихи құнды 
заттар орналастырылған.

Мұражайды ашуға мұрындық 
болған адамдар сол тарихи құнды 
заттарды сақтап қана қоймай, олар-
ды жұртқа тарту етті.

 Негізінде мұражай, дегеніміз (грек 
тілінде museіon – муза сарайы) – 
тарихи-ғылыми дерек ретіндегі 
ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды және тағы басқа мұраларды сақтап, жинақтап, 
ғылыми-танымдық қызмет атқаратын мекеме болып табылады. Мұражай заттық және рухани құндылықтарды 
танытуда, ғылыми тұрғыда зерттеп, 
оның нәтижелерін насихаттауда, 
осы негізде тәлім-тәрбие беруде 
маңызды рөл атқарады. Мұражай 
ғылымның, білімнің, мәдениеттің 
қалыптасуына ықпал ететін ғылыми 
мекеме ретінде өскелең ұрпақтың 
тәрбиесіне, тарихи сананың 
қалыптасуына ықпал етеді.

 Қасиетті Бородулиха жерінің қойнауы 
тарихқа толы ғой. Ауданымыздың 
құрылу тарихы сонау 1944 жылдардан 
бастау алады. Ағамыздың Мұражай 
ашудағы мақсаты аудананымыздың 
тұрғындарына, жас ұрпаққа өткен 
тарихи оқиғаларды, ұлттық дәстүрлерді 
айқындайтын тарихи құжаттарды, 
жәдігерлерді жинақтау және оны 
жас ұрпақтың санасына сіңіру бо-
лып табылады.

Мұражайға 1000-нан астам экс-
понат қойылған. Қазақтың қасиетті 
киіз үйінен бастап көнеден келе 
жатқан, яғни 1911 жылы Ресейдің 
Лысковь ауылында жасалған сандық, 
соғыс жылдарындағы автокөліктер, 
қару-жарақтар және тағы басқалар 
қойылған. Жәдігерлерді жинақтауға 
ағамыз өзі тікелей қатысқан екен. 
Тағылымы мол мекен - Бородули-
хадан шыққан еңбек ері Еременка 
Василий Василиевич қолданған 
кітаптар тәрізді құнды дүниелер 
де жұрт назарына ұсынылды. 

Сөз соңында мұражайдың ашы-
луы ұрпақ игілігі үшін атқарылған 
айтарлықтай іс екенін айта оты-
рып, осындай ізгі шаралар бұдан 
кейін де өз жалғасын табады деген 
сенімдеміз.

Т.Қалибаев

Еліміздің Тәуелсіздік күні қарсаңында Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен елдің әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуына, халықтар 
арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға қосқан елеулі үлесі және 
белсенді қоғамдық қызметі үшін азаматтардың үлкен бір тобы мемлекеттік 
наградалармен марапатталды. Олардың қатарында мәдениет, ғылым, білім 
беру, денсаулық сақтау салаларының көрнекті қайраткерлері, өндіріс, бизнес 
саласының өкілдері, құқық қорғау органдарының қызметкерлері, әскери 
қызметшілер, спортшылар, соғыс және еңбек ардагерлері бар, - деп ха-
барлайды Ақорданың баспасөз қызметі.

«Қазақстанның Еңбек Ері» атағы Қазақстан Республикасын әлеуметтік-
гуманитарлық дамытудағы аса үздік жетістіктері, белсенді қоғамдық 
қызметі, мәдениетті дамытудағы айрықша үлесі үшін Қазақ ұлттық өнер 
университетінің ректоры А.Қ.Мұсақожаеваға берілді.

«Отан» орденімен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ директорлар кеңесінің 
төрағасы А.С.Павлов, Қарағанды облысының «Шахтерское» ЖШС дирек-
торы Г.Г.Прокоп, Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының төрағасы 
Қ.К.Тоқаев, І дәрежелі «Барыс» орденімен - «Қазақмыс» Корпорация-
сы» ЖШС президенті В.С.Ким және «Спорттық жекпе-жек және күш 
қолданылатын спорт түрлері конфедерациясы» ЗТБ төрағасы Т.А.Құлыбаев, 
ІІ дәрежелі «Барыс» орденімен - Маңғыстау облысының әкімі А.С.Айдарбаев, 
Қазақстан Республикасы Президентінің Іс басқарушысы А.А.Бисембаев, 
«Ғылыми-клиникалық кардиохирургия және трансплантология орталығы» 
ЖШС директоры С.Жошыбаев, М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театры директорының кеңесшісі Е.Н.Обаев, Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты Қ.С.Сұлтанов және т.б., 
ІІІ дәрежелі «Барыс» орденімен - Қазақ агроөнеркәсіп кешені экономи-
касы және ауылдық аумақтарды дамыту ғылыми-зерттеу институтының 
бас ғылыми қызметкері Ғ.Ә.Қалиев, Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігі Экономика институтының бас ғылыми қызметкері 
А.Қошанов, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректо-
ры Ғ.Мұтанов, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас 
ғылыми қызметкері Р.Сыздық марапатталды.

«Парасат» орденіне кинорежиссер С.Ж.Әзімов, жазушылар Ә.Асқаров 
пен М.Байғұт, Жамбыл облысы «Луговой жылқы зауыты» ЖШС дирек-
торы Х.Б.Базаралиев, Алматы облысының әкімі А.Ғ.Баталов, компози-
тор К.Дүйсекеев, суретші-гобеленші Б.Е.Зәуірбекова, Қазақ ұлттық өнер 
университетінің профессоры И.Б.Лебедев, «Дүниежүзі қазақтарының 
қауымдастығы» РҚБ төрағасының бірінші орынбасары Т.А.Мамашев, 
«Алтын-Диірмен» корпорациясы» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы 
Ә.Б.Маралов және басқалар ие болды.

Бір топ белгілі ғалымдар мен мәдениет қайраткерлерінің, өндірістік сала 
өкілдерінің еңбегі «Құрмет» орденімен атап өтілді, олардың арасында 
«Гүлдер» мемлекеттік эстрадалық-би ансамблінің әншісі Ф.Абаханова, 
Павлодар облысы «Табыс» шаруа қожалығының басшысы М.Қ.Алғамбаров, 
Қостанай облысы «Милх» ЖШС бас директоры С.И.Блок, «Республикалық 
протездік-ортопедиялық орталық» АҚ Ақтөбе протездік шеберханасының 
шебері В.И.Верховодов, Астана қаласы «№ 2 қалалық аурухана» МКК 
бас дәрігері М.Ә.Жантұрғанов, «Қазақ әдебиеті» газеті бас редакторының 
орынбасары Е.Жаппасұлы, «Қазақ спорт және туризм академиясы» АҚ 
президенті Қ.Қ.Закирьянов, Өскемен қаласы «Востокмашзавод» АҚ құйма 
өндірісінің бастығы С.В.Зудов, ақындар Н.Исабаев пен С.Қали, «Фолиант» 
баспасы» ЖШС директоры Н.С.Исабеков, Қарағанды қаласы «Көз микро-
хирургиясы орталығы» ЖШС директоры В.У.Ким, «Ақтау халықаралық 
теңіз сауда порты» ұлттық компаниясы» АҚ жүк тиеу-түсіру кешенінің 
шебері Ш.И.Мусаев, Ақтөбе облысының әкімі А.Б.Мұхамбетов, Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры М.Қ.Наурызбаев, 
Ақмола облысы «Астана Агропродукт» ЖШС директоры С.Ж.Рахымбаев, 
Алматы қаласы «Масло-Дел» АҚ бас директоры П.Г.Селиванов, эстрада 
әншісі Г.Тергеубекова, «Локомотив құрастыру зауыты» АҚ президенті 
М.Б.Тілеубаев бар...

«Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы ғылым, 
мә¬дениет және әлеуметтік саланың 48 көрнекті өкіліне берілді, Қазақстан 
Республикасының Құрмет грамотасына 306 адам ие болды.

Наградталғандардың тізімі жергілікті баспасөзде жарияланады. 
баҚ беттерінен

ТәуелсіздікТің 
ақ Таңы

Оқушылар 
«ауыл» кеденіне 
қОнаққа барды
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тәуелсіздік арайы

Балалар ұйымына қабылдау 
рәсімі өтті

Әкім қоғамдық 
ұйым мүшелерімен 

кездесті

новопокровка ауылдық округі 
Әкімінің жастармен кездесуі

Жаңа Жыл  басталды!

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күнін тойлау қарсаңында 
Петропавловка ауылдық округінің әкімдігінде округ әкімі Ш.Әбділов 
Ардагерлер және Әйелдер кеңестерінің мүшелерімен  кездесу 
өткізді.

Ауылдық округ әкімі Ш.Әбділов жиналғандардың барлығын келе 
жатқан мерекемен құттықтай отырып, «Еліміз гүлденіп, ашық аспан 
астында бақытты өмір сүруілеріңізге тілектеспін» - деді. Одан кейін 
жиналғандарды   Тәуелсіздік күніне орай өтетін іс-шаралармен та-
ныстырды. 15 желтоқсан күні Т.Аманов атыңдағы орта мектепте 
салтанатты шара мен концерт ұйымдастырылатынын айтты. Жаңа 
жылдық мейрамға да дайындық жүріп жатқанын да ескертіп өтті. 
Кішкентай бүлдіршіндерге Жаңа жылдық шырша мерекесі, ал ере-
сектерге балмаскарад пен мерекелік сауда ұйымдастырылатынын 
атап өтті.

Ш.Әбділов  кеңес мүшелерінің  қысқы мезгілдегі ауыл көшелерін 
қардан тазалау жөніндегі сұрақтарына толық түсінік беріп өтті. Ауыл 
көшелері шаруа қожалықтарына бөлініп берілгенін және осы туралы 
меморандумдарға  қол қойылғанын жеткізді.

Қоғамдық ұйым мүшелерінің ендігі бас қосуын Жаңа жыл мейрамының 
алдында өткізу жоспарланды.

Петропавловка а/о әкімдігі

2014 жылдың  11 желтоқсаныңда  Т.Аманов атыңдағы орта мектепте 
«Жас ұлан» балалар ұйымына  жаңа мүшелерді қабылдау рәсімі 
өтті. «Жас ұлан» мен «Жас қыран» ұйымдарына 1 – 7 сыныптардың 
ең үздік деген 13 оқушысы қабылданды. Балаларға  галстуктерді  
мектеп директоры Л.Полякова және ауылдың қадірлі тұрғыны, 
ауылдық округ ардагерлер кеңесінің  мүшесі  Б.Қабатова  байлады. 
Ұйымға қабылданған балалар Отанға деген сүйіспеншіліктерін 
білдіріп, салтанатты түрде ант қабылдады. Салтанатты рәсімнің 
соңынан оқушылар мерекелік концерт ұйымдастырды.

Петропавловка а/о әкімінің аппараты

Жуырда Бородулиха ауылының орталық алаңында ауданның басты жаңа 
жыл шыршасы жағылды. Шыршаның ұзындығы 7 метр болады. Ол 1000 
гирляндамен безендірілді. 

Тұрғындар айтқандай, шырша өте әдемі және жақсы болды. Ең бастысы: 
шырша ауыл тұрғындарына Жаңа жыл мерекесінің жақындап қалғанын 
сезіреді. Жаңа жылды балалармен бірге ересек адамдар да асыға күтеді. 
Өйткені Жаңа жыл жақындаған сайын жағдай жақсарып, оң өзгерістер 
орын алып, арман-тілектер орындалады деген сенім бар.

Орталық алаңдағы осы Жаңа жыл шыршасы біздің ауыл тұрғындарына 
және қонақтарға қуаныш сыйлайтынына сенімдіміз! 

Бородулиха а/о әкімінің аппараты

Бордулиха ауданының әкімі 
Г.Акуловтың аудан жастарымен 
кездесуінің қарсаңында Новопо-
кровка ауылдық округінде жастарды 
толғандыратын мәселелерді талкы-
лау және аудан әкімімен болатын 
кездесуге үміткерді таңдау үшін 
округ әкімі жас көшбасшылармен 
және белсенділермен кездесуі 
өткізді. 

ҚР Президентінің «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» Жолдауының 
жарияланғандығына байланысты 
бұл кездесу дәл қазір көкейтесті 
болып отыр. Өйткені еліміздің 
болашағы  бүгінгі жастардың ко-
лында екенін барлығымыз жақсы 
білеміз. Нұрсұлтан Әбішұлы жаңа 
Жолдауында тағы да жастарға 
сүйенді: «Нұрлы жол» - міне 
осы бағытта күш салып, біздің 
креативтік серпінді жастарға 
өркендеуге болады!», - деді Ел-
басы. Кездесудің басында Талғат 
Мақсатұлы Президент Жолдауының 
басты бағыттарын түсіндірді. Одан 
әрі талқылауды өтті. Содан кейін 
жастар сұрақ қойды, ал округ 
әкімі жауап берді. Округ әкіміне 
қойылған ең алғашқы сұрақтардың 
бірі жолдардың, жарықтандырудың 
және ауылды көріктендірудің 
мәселелері болды. Жастарды 
«Тірек ауыл» аталған туған ау-
ылдарын көріктендіру мәселесі 
ерекше алаңдатты. Жастардың 
көпшілігі туған ауылдарының 
көріктендірілуіне өз үлестерін 
қосып, өз үйлерінің маңайын 
ретке келтіріп, қоршауларын 
жаңартқан болатын. Жастарды 
ауыл жағдайы алаңдататынын 
көргенде көңілімізге қуаныш 
ұялады. 

Новопокровка орта мектебінің 

мұғалімі Олег Попов жаңа бастап келе жатқан жас кәсіпкерлерге 
ұсынылатын жеңілдіктер мен бизнесті ашу жолдары туралы 
қызығушылық танытты. М. Әуезов атындағы орта мектептің мұғалімі 
Айдана Шәкенова биылғы жылдың қыркүйегінде осы мектепке жұмыс 
істеуге келген болатын. Ол «Дипломмен ауылға» бағдарламасы ту-
ралы сұрады. Биылғы жылы біздің мектептерге Шәкәрім атындағы 
Семей мемлекеттік унивирситетін және Педагогикалық колледжді 
тәмамдаған 4 жас маман келгендігін айта кету керек.

Новопокровка орта мектебінің оқушысы Бақытжан Мұқұшев округ 
әкіміне бірнеше сұрақ қойды. Оны толық жөндеу жұмыстары аяқталған 
ауылдық клубтың ашылуы қызықтырды. Сондай-ақ Бақытжан ауылға 
қажетті мамандықтар және кәсіптер туралы сұрады. Әуезов атындағы 
орта мектептің 11-сынып оқушысы  Үсерова Айдана Біріңғай ұлттық 
сынақтағы ауылдық квота және облыс әкімінің гранттары туралы 
сұрақ қойды. Ауыл жастары сондай-ақ екінші шағын орталықтың 
ашылуы, спорт залының жұмысы, би кештерінің ұйымдастырылуы 
туралы сұрақтар койды. 

Сұрақ-жауап аяқталған соң пікір алмасу өтті. Қазіргі кезде округ 
жастары арасында ішімдік ішу мен шылым шегудің жағдайы туралы 
әңгіме өткізілді. Жастарды қажетті мамандықты игеру, өз істерін ашу, 
салауатты өмір салтын ұстану сияқты маңызды мәселелер көбірек 
қызықтырады екен.

Округ әкімі Талғат Мақсатұлы қойылған барлық сұрақтарға толық 
жауаптар қайтарды. Бейресми жағдайда өткен кездесу жастардың 
ашылып сөйлеуіне мүмкіндік берді. Екі сағатқа соөылған кездесу 
жайма-шуақ жағдайда өтті.

Новопокровка а/о әкімінің аппараты

тәуелсіздіктің ақ таңы

Қазіргі кезде біз ашық аспан, 
жарық күн сәулесі түсіп тұрған 
мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. 
Білім алуға да мүмкіндік мол. Біз 
көп уақытымызды достарымызбен, 
туған-туыстарымызбен өткіземіз. 
Көңілді мерекелерді асыға күтеміз. 
Әрине, барлық мейрамдар жақсы. Бірақ 
олардың арасында біздің мемлекетіміз 
үшін маңыздылары да бар. Соның 
бірі – Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі күні.

Тәуелсіздік жолы – оңай жол емес. 
Бұл жолда сан мыңдаған адамның 
арманы мен тағдыры тәлкекке түсті. 
Біздің еліміз бүгінгі күнге сондай 
қиын-қыстау, даңқты жолдардан өтіп 
келіп отыр. Ресейдің езгісінде болып, 
тіліміз бен дінімізден безіп, орыстанғалы 
тұрғанда Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат 
Асанова, Сәбира Мұқанова  сияқты 
қыршын жастардың құрбандыққа 
баруы арқасында ғана тәуелсіздік 

алып, егеменді ел болдық. Сондықтан 
да, тәуелсіздігіміздің мәні өзгеше, 
бағасы теңдессіз.

Тәуелсіздігіміздің тұғыры әрқашан 
биік болсын деген мақсатпен Коросте-
ли орта мектебінде мемлекетіміздің 
ұлы мерекесі – Тәуелсіздік күніне 
арналған көптеген іс-шаралар өтті. 
Соның ішінде ерекше атап өтетіні: 5 
«А» сыныпта өткен «Тәуелсіздіктің 
ақ таңы» атты тәрбие сағаты.                                                           
Тәрбиелік шараның мақсаты 
оқушыларды  өз Отанын, туған 
жерін, туған тілін сүйіп, құрметтеуге 
тәрбиелеу. Оларға Қазақ елінің 
тәуелсіздікке қалай қол жеткізгендігін, 
Тәуелсіздіктің 23 жылдық тарихын  
түсіндіре отырып, отансүйігіштікке, 
ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Әр 
баланың бойында еліне, жеріне деген 
мақтаныш сезімін арттыру арқылы 
Елбасымыз Н.Назарбаев туралы 
терең мағлұмат беру. Елбасының 

өмірін, еңбек жолын үлгі-өнеге ете 
отырып, балалардың патриоттық 
сезімдерін арттыру. Болашақ ұрпақты 
Ел Президентін құрметтеуге, егеменді 
елімізге қамқор болуға үндеу.

Сынып сағаты мерекеге сай 
безендірілген  мультимедиялық 
кабинетте өтті. Сынып оқушылары 
Отан туралы, тәуелсіздік ерлері 
Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сы-
патаев, Ләззат Асанова сынды 
аға-әпкелері жайлы жыр жолдарын 
тебіреніп тұрып мәнерлеп оқыды.  
Еліміздің  23  жылдағы қол жеткізген 
жетістіктері Елбасының атқарған 
еңбегінің көрінісі екендігі ерекше 
аталып өтілді. Оқушылар Елбасының 
өмір жолы, қызметі, еңбектері жайлы 
көп мағлұмат алды.

Тәрбиелік шарада Қазақстанның  
барлық жетістіктері интер белсенді 
тақтадан көрсетілді. 

Әйнегі- күн,  шатыры- аспан,
Кең дала төсі толқыған егін.
Көлдері көкке күмістер 

шашқанъ
Қазақстан – Республикам менің,- деп 

ақын жырлағандай  сынып сағатының 
барысында оқушылардың естерінде 
не қалды, соны білу мақсатымен  
сөзжұмбақ шешіліп, танымдық 
сұрақтарға жауап берілді. Сынып 
сағатында барлық оқушы, атап 
айтқанда Алпысбаев Азамат, 
Бейсенбі Айнұр, Жансаринова 
Айым, Егімбаева Альмира, Смаи-
лов Жанібек, Тұрықпаева Айсұлу 
асқан белсенділік танытты. Сынып 
оқушылары ашық хат толтырып, 
ұстаздар қауымын  Тәуелсіздік күнімен 
құттықтап, барлық мұғалімге зор 
денсаулық, мол бақыт, табыс және 
тыныштық, береке-бірлік, ашық 
аспан тіледі.

С.СүлеймеНова, 5 «а» 
қазақ сыныбының жетекшісі
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қоғам келбеті
оқушылар «ауыл» 

кеденіне қонаққа барды

Желтоқсан айының басында Коростели орта мектебіндегі «Ақ 
сұңқар» әскери-отаншылдық ұйымына мүше оқушылар әскери 

қызыметкерлердің шақыруы 
бойынша Қазақстан мен Ресей 
шекарасында орналасқан «Ауыл» 
автобекет кеденіне барды.

Онда оқушыларды аға лейтенант 
Көкенов Қуаныш Қенжебекұлы 
және басқа да әскери қызыметкерлер 
өте жылы қарсы алды. Олар бала-
ларды кеден ғимаратына кіргізіп, 
әскери қызыметкерлердің жұмыс 
барысымен таныстырды. Оқушылар 
қызметкерлердің жұмыс орын-
дарын, демалатын бөлмелерін, 
спорт залын және жатын орын-
дарын көрді.

Оқушыларға кинологтардың 
жұмысы қатты ұнады. Олар жеңіл 
көліктерді, жүк көліктерін тексеру 
барысында иттердің пәрмендерді қалай 
орындайтынын бақылады.

Саяхаттың соңында акт залы-
на барып, жоғары шенді әскери 
қызыметкерлермен кездесті. Олар 
балаларды жиі кездесетін шекара 

бұзушылық іс-әрекеттер туралы әңгімелеп берді. Есірткі заттарын 
өткізу, бөтен құжатпен өту және тағы басқалар жайлы сөз болды. 

Кездесу соңында мектептің АӘД оқытушысы С.Алинов сөз алып, 
барлық әскери қызыметкерлерге зор денсаулық және әскери борыш-
тарын абыроймен атқаруды тіледі.

Оқушылармен бірге мектеп психологтары Ж.Жақашева мен А.Дуанова 
да барды. Мектеп делегациясы осындай қызықты саяхатқа риза бол-
ды. Оқушылардың отаншылдық сезімін ояту мақсатында осындай 
шараларды жиі өткізіп тұруға шешім қабылданды.

  С.Алинов, АӘД оқутышысы

бородулиха ауданы әкімдігінің 2014 
жылғы 28 қазандағы №255 қаулысы 

номативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 

5 желтоқсандағы №3572 тіркелген.
бородулиха ауданы зубаир ауылдық 
округінің зубаир ауылында шектеу 
iс-шараларын енгiзе отырып 
ветеринарлық режим белгілеу туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

және өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы  23 қаңтардағы № 148 Заңының 31-бабы 
1-тармағының 18) тармақшасы, «Ветеринария туралы» Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы  10 шілдедегі № 339 Заңының 
10-бабы 2-тармағының 9) тармақшасы, Бородулиха ауданының 
мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық бас инспекторының 2014 
жылғы 21 қазандағы № 743 ұсынысына сәйкес, Бородулиха 

ауданының әкімдігі қаулы етеді:
1. Бородулиха ауданы Зубаир ауылдық округінің Зубаир ауы-

лында ұсақ малдың арасында құтыру ауруының анықталуына 
байланысты шектеу  iс-шараларын енгiзе отырып ветеринарлық 
режим белгіленсін. 

2. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылық Министрлігінің 
ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті Бородулиха 
аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесінің 
басшысы (Т.Қадыров), сонымен қатар «Қазақстан Республикасы 
Тұтынушылардың құқығын қорғау агенттігінің Шығыс Қазақстан 
облысы тұтынушылардың құқығын қорғау департаментінің 
Бородулиха аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесінің бас-
шысы (А.Тоқтабаева) тиісті іс-шараларды ұйымдастыру және 
жүргізу ұсынылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылауды өзіме 
қалдырамын.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

А.нұрғожин, 
аудан әкімінің м.а.    

 Келісілді:Т.ҚАДыров
«Қазақстан республикасы Ауыл шаруашылық 
Министрлігінің ветеринарлық бақылау және

қадағалау комитеті Бородулиха 
аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік 

мекемесінің басшысы
А.ТоҚТАБАевА,

«Қазақстан республикасы Тұтынушылардың 
құқығын қорғау агенттігінің Шығыс Қазақстан 

облысы тұтынушылардың құқығын қорғау 
департаментінің Бородулиха аудандық 

тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы» 
рММ басшысы

Өмірден Өтті жақсы адам
«Сахновское» ЖШС директо-

ры Галиев Абай Жұмагелдіұлы 
елу екі жасында дүниеден өтті. 
Мезгілсіз келген қаза екі баланың 
әкесі, абыройлы,аптал азаматты 
ортамыздан алып кетті.

Абай Жұмагелдіұлы 1962 жылы 
7 қаңтарда Семей қаласында 
дүниеге келген еді. 1969 – 1979 
жылдары № 33 мектепте білім 
алады. Мектеп бітірген соң Се-
мей технологиялық институтына 
түсіп, 1984 жылы оны инженер-
механик мамандығымен тәмамдап 
шығады. 1984 – 1986 жылдары 
Кеңес әскерінің қатарындағы 
борышын атқарып, Германияда 
әуе десанты әскери бөлімшесінің 
құрамында қызмет өткереді.

1986 – 1989 жылдарда ет өнеркәсібі 
саласында еңбек етті. 1989 – 1997 
жылдарда әртүрлі коммерциялық 
құрылымдарда қызмет етіп, 
басшылық лауазымдарда болды. 
Комсомол жастар шаруашылық 
есептік орталығын басқарды.

1997 жылы өзіне ниеттес адамдармен 
бірге «Шығыс-Астық» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігін құрды. Ауыл 
нан қабылдау кәсіпорнының ди-
ректоры болды.

2002 – 2012 жылдарда «Сахнов-

ское» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құрып, оған басшылық 
жасады.

«Сахновское» ЖШС-ні басқарған кезінде оның басшылығымен 
қазақ ақбас сиырын асыл тұқымдандыру базасы құрылды. Сахновка 
ауылын абаттандыру жұмыстары да осы кезде басталған еді. Ол 
тұрғын үй, сашина-трактор шеберханасын, асхана, жатақхана салу-
ды. Өндіріс ғимараттарын қайта жөндеді. Абай Жұмагелдіұлы өзі 
жұмыс істеген кезде автотрактор паркін, тіркеме техниканы толық 
жаңартты.

Альмира және Асхат есімді қос перзент тәрбиелеп, жанұяның тірегі, 
отбасының ұйтқысы бола білген асыл азаматтың бейнесі туғандарының 
және ауылдастарының жадында мәңгі сақталары сөзсіз.

«Аудан тынысы» ұжымы

Құрметті михайличенково 
ауылының тұрғындары!

Сіздерді Қазақстан Республикасы-
ның Тәуелсіздігі күнімен 

құттықтаймыз!
Тәуелсіздік күні – жаңа әлемдегі 
Қазақстан тарихындағы басты 
мемлекеттік мереке. Бұл – өз 
алдына егемендік алған жаңа, 
тәуелсіз мемлекет – Қазақстан 

Респуликасының мерекесі.
Бұл мереке жас мемлекеттің 
тарихындағы тәуелсіздік пен 
бостандықтың символы. Осы-
нау қысқа мерзімде әлемдік 
тұғырда ілгері  қадам басқан 
дамушы мемлекет пайда бол-
ды. Бүгінгі күні  Қазақстан 
Республикасы жақын және 
алыс шетелге танымал. Біз өз 
еліміздің жоғарғы жетістіктерін 
мақтан тұтамыз. Осы атау-
лы мереке қарсаңында  Сіздерге 
игілік пен бақыт, бақ-дәулет, 
ырыс тілейміз.  Қазақстанның 
тұрақты дамуы мен кемелденуі 
жолыңдағы еңбектеріңіз табы-
сты, барлық бастамаларыңыз 

сәтті болсын.
Ізгі ниетпен: 

андреевка ауылдық округі 
әкімінің аппараты

тұнғыш Президент күні
Қазақстан Республикасының Түнғыш Президенті күні – бұл жай ғана мемлекеттік мерек емес, бұл 

халықтың өз жетекшесіне деген  шексіз алғысы. Қазақстан жетістігінің басты шарты қазақстандықтардың 
ынтымақтастығы болып табылады. Біздің Елбасымыздың ерен еңбегі мен көреген саясаты, еліміздегі 
тыныштық пен бейбітшілік, біздің сындарлы Конституция, отанымыздағы азаматтардың бостандығы 
мен құқтары бүкіл дүние жүзіне белгілі.

Осы мемлекеттік мереке кезінде Камышенка орта мектебінің ең үздік оқушыларын  «Жас ұлан» 

ұйымының қатарына  салтанатты түрде қабылдау дәстүрге айланды. 
Биыл жас ұландықтардың қатары 22 оқушысыға толықты.

Бірінші желтоқсан біздің қазіргі барлық жетістіктеріміздің жарқын 
бейнесі және Қазақстанның болашақта әрі қарай дамуы үшін жағдай 
жасайды. Бұл – Елбасының «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында белгіленген сара жол. Қазақстан 
халқы Елбасының басшылығымен жаңа экономиқалық саясатқа бет 
бұрды. Еліміз өз көшбасшысымен бірге одан әрі дамып, жарқын 
күндерге қол жеткізетіні сөзсіз.

Подборный а/о әкімінің аппараты
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Директор-бас редактор 
Екатерина БОйчЕнКО 

«Аудан тынысы» - «Пульс района» ЖШС 
басқарушы органы «ШҚО Бородулиха аудандық 

ішкі саясат бөлімі» 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 бет. № 97 (505) 16 желтоқсан 2014 жыл

Сиқырлы мата
(парсы ертегісі)

Осылай болды ма, жоқ әлде болмады ма, кім білсін, 
ертеде бір қалада бай көпес өмір сүріпті. Оның жалғыз 
ұлы болған екен. Ал көпестің ұлы білім мен білік жағынан 
өз тұрғыластарының алды болыпты. Ол күндіз көбінесе 
саябақта серуен құрып, кейде атқа мініп аңға шығып 
жүріпті. Серуеннен немесе аңшылықтан оралған соң 
түскі асын ішетін. Содан кейін аздап тынығып алып, 
өзінің ұстазына баратын. Күндегі әдеті осы екен.

Бір күні кешкісін көпестің үйіне бейтаныс адам келеді. 
Бұл адамның сырт келбетінен оның өмірде көпті көргенін, 
тағдырдың сан түрлі сынағынан өткенін байқауға болар 
еді. Көпес оны жылы шыраймен қарсы алып, дастарханға 
шақырды. Ас ішіліп, дастархан жиналған соң көпес, оның 
ұлы және бейтаныс қонақ үшеуі жұмсақ жастықтарды 
шынтақтай жатып әңгімелесуге кірісті.

Бейтаныс адам былай деп әңгіме бастады:
- Мен осы сапарымнан қайтып келе жатып жол бойында 

бір қалың орманға тап болдым. Бұл орманның ағаштары 
аспанмен астасып, ал әрбір ағаштың бұтағы бір-бірімен 
айқасып, бір бүтін боп кеткен. Талдарға әртүрлі құстар 
ұя салыпты. Олардың әрқайсысы әрқилы дауысқа салып 
сайрап, бір-біріне әлдебір құпияны айтып жатқандай 
әсер қалдырады. Орманның дәл ортасында мен әдемі 
жасыл лашыққа кез болдым. Әуестігім ұстап ішіне 
ендім. Лашықтың ішінде бір егде кемпір жүрелеп* 
отыр екен. Оның алдында шағын тоқыма құралы тұр. 
Кемпір өзінің шаштарын бір талдап жұлып алып, одан 
жұмсақ, нәзік мата тоқып отыр. Бір таң қаларлығы, 
кемпір жұлып алған шаштың орнына, одан да ұзын, 
одан да жұмсақ жаңа шаштар өсіп шығып жатты. Менің 
таң қалғаным соншалық, аузым ашылып, мелшиіп, 
ұзақ уақыт тұрып қалдым. Біраз уақыттан соң есімді 
жиып, өз-өзіме келіп, кемпірден былай деп сұрадым: 
«Апа, тыңдаңызшы, сіз бұл матаны не үшін тоқып от-
ырсыз?». Ол басын көтерді де: «Егер кім де кім осы 
матадан киім тігіп, сол киімді киетін болса, онда ол 
жүз жыл ғұмыр кешеді», - деп жауап берді.

Бұның бәрін естіген көпес ойға батты. Ол өмірді сон-
дай жақсы көретін. Сондықтан қайтсе де әлгі кемпірді 
іздеп тауып, одан бірнеше аршын** сиқырлы мата 
сатып алуға бел буды. Содан кейін бейтаныс адамнан 
былай деп сұрады:

- Ал ол орман біздің қаладан алыс па? Кемпірдің 
лашығы орманның қай жерінде?

- Орман осы жерден жиырма күндік жерде, - деп 
жауап берді бейтаныс.

- Мен қайтсем де өзім барып, әлгі кемпірден сиқырлы 
мата сатып алуым керек, - деді көпес.

Сол күні түнде көпес ұйықтай алған жоқ. Ол бейтаныс 
адам айтқан кемпір мен сиқырлы мата жайлы ойлай 
берді. Таң ата салысымен атқа мініп, орманды іздеуге 
аттанбақшы болды. Ұлы мен қызметшілері оны қанша 
азғырып, жібергісі келмесе де, оларынан түк шықпады. 
Ақыр соңында қызметшілердің бірі екіншісіне:

- Барса, бара берсін. Орманда оны жабайы аңдар 
жеп қояды. Сонда біз оның байлығын өзара бөлісіп 
аламыз, - деді сыбырлап.

Көпес жолға шықты. Орманға жеткенше тоқтамай 
жүре берді, жүре берді. Ол орманға кіріп кеткеннен 
кейін оны ешкім көрмеді. Одан да ешқандай хабар 
болмады. Арада үш ай уақыт өтті. Қызметшілері оны 
орманда жолбарыс немесе барыс жеп қойды деп ойла-
ды. Олар көпестің барлық мүлкін ортаға салып, өзара 
бөлісіп алды.

Қызметшілер көпестің мүлкін бөліске салғанда оның 
ұлына ештеңе қалмады. Сонда көпестің ұлы өзінің 
жеке қызметшісін шақырып алып:

- Маған тамақ әкеліп берші, - деді.
Қызметші қарқылдап күліп алды да, былай деп жауап 

берді:
- Мен бұдан былай сіздің пәрменіңізді орындамай-

мын. Осы күнге дейін сіз біздің қожамыз болдыңыз. 
Енді біз сіздің қожаңыз боламыз. Мына үй де енді 
біздікі болады. Дереу орныңнан тұр да қойды өріске 
шығар. Оларды кеш батқанша бағып, кешкісін үйге 
айдап кел.

Қызметшіден осындай сөз естіген көпестің ұлы жүрегін 
ұстап, аһ ұрды. Бірақ ештеңе деп жауап қайырмады. 
Егер оларға қарсы шықсам, олар мені өлтіріп тастар 
деп қорықты. Ұнжырғасы түсіп, еріксіз қызметшінің 

айтқанын орындап, қойды өріске айдап кетті. Ал 
қызметшілердің балалары болса, көпестің ұлының 
бүкіл киімін, жеке заттары мен ойыншықтарын та-
лап алды.

Қайғы мен уайымға батқан көпестің ұлы кешкісін 
қойды үйге айдап әкеліп, қоршайға қамады. Тиген 
тамақты ішіп, бұрын күзетші жататын шоланға*** 
кіріп ұйықтап қалды.

Біртіндеп күндер, апталар, айлар өтті. Ал көпестің 
ұлы болса қызметшілерден қағажу көріп, бірде аш, 
бірде тоқ күн кешіп жатты. Ұрып-соғу мен тепкіге 
көне-көне төзімі таусылды. Бір күні ол қойды өрісте 
қалдырып, әкесін іздеп орманға қашып кетпек болды. 
Егер әкесі мерт болған болса, онда оның сүйегін тауып 
алмақ болды. Сөйтті де қойды өз бетімен жібере салып, 
орманға қарай жол тартты. Ол күндіз-түні тоқтамай жүрді. 
Шөпті қорек етті, жаңбырдың суына шөл қандырды. 
Үстіндегі киімі, аяғындағы етігі жыртылып, ұзақ 
уақыт жол жүргеннен кейін ол орманға жетті. Орман 
шетінде аздап демін алған соң, бір Аллаға сыйынып 
қалың ағаштың ішінде енді. Ол орман ішінде де ұзақ 
жүрді. Шаршаған кезде жеміс ағаштарын іздеп тауып, 
солардың бауырында жатып дем алды. Жемісін үзіп жеп 
жүрек жалғады. Бірнеше күннен кейін ол орманның 
ортасына жетті. Сөйтіп ол сан түрлі гүлдер өскен жап-
жасыл алаңқайға тап болды. Алаңқайдың солтүстік 
жағында, үлкен еменнің көлеңкесінде жасыл лашық 
тұр екен. Көпестің ұлының бойын әлдебір қорқыныш 
кернеді. Ол дереу талдардың арасына тығыла қалды. 
Осы кезде алаңқайдың оңтүстік жағынан ақ киімді 
әйел шығып, лашыққа қарай жүре берді.

«Мына әйел осы жердің қожасы болар», - деп ойлаған 
көпестің ұлы әйелдің сондай жас әрі сондай сұлу екенін 
көріп таң қалды. Ол ағаштар арасынан шығып, әйелге 
қарсы жүрді. Жақындап қалғанда иіліп, әйелге сәлем 
берді. Сол кезде ақ киімді әйел былай деп сұрады:

- Сен кімсің және бұл жерге қалай келді?
Көпестің ұлы өзі туралы, әкесі туралы барлығын айтып 

берді. Сөз соңында әйелден осы жерде қалуға рұқсат 
беруін өтінді. «Егер қайтып барсам, қызметшілер мені 
аямайды», - деп өтінді. Әйел оны қолынан жетектеп, 
лашыққа ертіп келді де:

- Мен осы орманда жүз жыл өмір сүріп келемін. Ор-
ман аңдары маған қызмет етеді. Олар үн тартады, нан 
пісіреді, киімімді жуып береді. Мен уайым-қайғы дегенді 
білмеймін. Өз шашымнан тоқылған мына сиқырлы 
көйлектің арқасында мен қартаю дегенді білмеймін. 
Өзің көріп тұрғандай мен жас қалпымда қалдым. Тек 
шаштарым ғана ағарып барады, - деді.

Осы кезде көпестің ұлы әйелдің қолынан сүйді. Ал 
әйел болса тамақ әкеліп, оны тамақтандырды. Содан 
кейін көпестің ұлы лашықтың бір бұрышына жатып, 
демалуды ойлады. Бірақ көпке дейін ұйықтай алма-
ды. Түн ортасында лашықтың есігі ашылып, ішке 
бойы бір аршын ғана болатын ергежейлі адам кірді. 
Ол сәлем бергеннен кейін, ақ киімді әйел одан былай 
деп сұрады:

- Орманда нендей жаңалық бар? не естіп, не 
білдің?

- Ешқандай жаңалық жоқ, - деп жауап берді 
ергежейлі.

Аздан кейін есік қйта ашылып, ішке қоян кірді. 
Ол да сәлем бергеннен кейін, ақ киімді әйел одан да 
сұрады:

- Орманда нендей жаңалық бар?
- Айтарлықтай ештеңе бола қойған жоқ, - деді 

қоян.
Біраз уақыт өткен соң лашыққа үлкен бақа кірді. Ақ 

киімді әйел одан да сұрады:
- Бүгін не естідің, не көрдің?
- Ештеңе көрген де, естіген де жоқпын, - деп жауап 

берді бақа.
Осы кезде лашыққа түлкі кіріп, лашық ішіндегілермен 

амандсты да, бұрышқа барып жайғасты.
Ақ киімді әйел одан да сұрады:
- Сен қайдан келдің? Бүгін не көріп, не естідің?
- Бүгін пілдер өзара төбелесіп, арасында өлгендері 

де болды, - деп жауап қатты түлкі.
Сонда ақ киімді әйел:
- Бұл сондай маңызды емес. Бұл ормандағы пілдер 

үнемі төбелеседі, - деді.
Әйел сөзін аяқтамай жатып, ішке әлдебір құс кірді. 

Құс лашық ішіндегілердің барлығына сәлем беді де, 
әйел отырған орындықтың арқалығына барып қонды. 
Әйел одан да сұрады:

- Ал сен не айтасың? Бүгін қайда бардың, не 
көрдің?

- Бүгін мен басқа құстардан бір жаңалық естідім. 
Ормандағы жындар сізді іздеп келе жатқан бір көпесті 
ұстап алып, дұғалап тастапты, - деп жауап берді әлгі 
құс.

- Олар оны қалай дұғалаған? – деп сұрады әйел.
- Ол атқа мініп келе жатқан екен. Жындар оны дауы-

стап шақырыпты. Көпес дауыс шыққан жаққа жалт 
бұрылғанда, жындар оның бетіне дұғаланған суды 
шашып жіберіпті. Содан кейін көпес есін жоғалтып, 
өзінің кім екенін, бұрынғы өмірін, үйін, тіпті туған 
ұлын да ұмытыпты. Қазір сол көпес ештеңені ойлама-
стан, ағаш кесіп, жер жыртып, егін егіп,  күндіз-түні 
жындардың патшасына қызмет етіп жатыр екен.

Сонда ақ киімді әйел:
- Дұғаны жойып, оны құтқарып алуға болады ма? 

– деп сұрады.
- Әрине, болады. Кеш батып бара жатқан кезде сіздің 

үйдің қасында өсіп тұрған еменнен алынған бұтақпен 
көпесті үш рет ұрып, осы жердің бұлағынан алынған 
суды оның бетіне бүркіп жіберсе дұға күшін жояды 
да, көпес жындардың қармағынан құтылады.

Бұл сөздерді естіген көпестің ұлы қатты қуанып, 
іштей: «Алла атымен ант етем, мен әкемді құтқарып 
аламын!»,- деді. Осыдан кейін ол сабырға келіп, 
жастыққа басын қойып, ұйықтап кетті. Ол таңертең 
ояна салып, ақ киімді әйелге келді де, оның аяғына 
жығыла кетті.

- Саған не болды? неге осынша абыржулысың? Маған 
жасырмай айт. Мен көмек көрсетуге дайынмын,- деді 
ақ киімді әйел.

Сонда көпестің ұлы былай деді:
- Мен түнде әлгі құстың айтқан сөздерін естідім. Сол 

құс айтқан, жындардың тұтқынына айналған адам – менің 
әкем. Барып, оны құтқарып алуыма рұқсат бер. Сонда 
біз әкем екеуіміз саған қызмет ететін боламыз.

- Жақсы, айтқаның болсын!- деді де ақ киімді әйел 
лашықтан шығып, еменнің бір бұтағын сындырып алды 
да, бір ыдысқа бұлақ суын құйып, түлкіні шақырды. 
Түлкі келгенде оған былай деді:

- Мына баланы жындар еліне алып бар!
Түлкі көпестің ұлын арқасына отырғызып алып, 

жүгіре жөнелді. Түс кезінде олар жындардың еліне 
жетті. Көпестің ұлы түлкінің арқасынан түсті де, би-
дай алқабын аралап, арлы-берлі жүре берді. Бір кезде 
ол жер жыртып жүрген өз әкесін көрді. Қуанғанынан 
әкесінен қарай жүгіре жөнелді. Әкесінің қасыа келіп 
сәлем берді. Ал көпес болса балаға назар да аударған 
жоқ. Тіпті туған баласын танымастан жұмыс істеп 
жүре берді. Сонда бала қызметшілерден қалай жәбір 
көргенін айтты. Әкесі балаға таңдана қарап, біраз тұрды 
да, одан әрі жұмыс істей берді. Бала оның қолынан 
шап беріп:

- Жүріңізші үйге қайтайық! Сіз маған ренжіп жүрсіз 
бе? неге ренжисіз? Мен ешқашан сіздің айтқаныңызды 
екі еткен жоқпын ғой, - деді жыламсырап.

Сонда көпес:
- Жабыспай әрі кетші! Мен сенің айтқаныңнан ештеңе 

ұққам жоқ. Қайдағы үй, қайдағы қызметшілер? Сен өзің 
кімсің? Мен сені мүлде танымаймын. Мені жайыма 
қалдыр,- деді.

Көпестің ұлы әкесінің дұғаланғанына сонда ғана көзі 
жетіп, оның айтқан дөрекі сөздеріне ренжіген жоқ. 
Ол аулаққа кетіп қалды да кештің батқанын тосты. 
Күн еңкейіп, ұясына ене берген сәтте орнынан тұрып, 
бұлақ суын бір қолына, емен бұтағын бір қолына ұстап 
әкесіне келді. Келді де, әкесін емен бұтағымен үш рет 
ұрып, бетіне бұлақ суын шашып жіберді. Осы кезде 
қатты дауыл соқты. Ағаштар сықырлай қозғалып, жер-
көкті қара құйын басты. Қатты соққан дауыл қалай 
тез басталса, тоқтауы да тез болды. Дауыл басылған 
кезде көпестің ақыл-есі оралды. 

(жалғасы келесі нөмірде)
Аударған: А. ТлеуғАзин


