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«БАЛ-БАЛА» БАЛАЛАР 
БАЙҚАУЫ ӨЗ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ
Келешек ұрпақ арасында балды және салау-

атты өмір салтын насихаттау байқаудың басты 
мақсаты болып табылады. Сонымен қатар, бұл 
іс-шара балаларға адами-рухани тәрбие беруді, 
олардың шығармашылық дағдыларын дамытуды 
да мақсат етеді. Талантты балаларды анықтау, 
олардың талабын ұштау үшін бүгінгі таңда 
бұндай шаралардың жетекші рөл атқаратынын 
ескерсек, аталған байқаудың берері мол соны іс 
деп қабылдаған жөн.

Облыстық «Бал-бала» балалар байқауының шарты 
бойынша бұл байқауға 7 – 10 жас аралығындағы 
балалар қатыса алады. Яғни, білім мекемелерінің 
бастауыш сынып оқушылары осы байқаудың 
негізгі қатысушылары болып табылады. Байқау 
3 кезеңнен тұрады. Бірінші және екінші кезеңдер 
жергілікті жерлерде, яғни әр ауданда, қалада өтеді. 

Оның өтуіне сол жерлердегі білім бөлімдері 
жауапты болды. Осы екі кезеңнің қорытындысы 
бойынша облысымыздағы 15 ауданнан және 4 
қаладан бір-бір құрама команда жасақталды. 
Облыстық комиссия сол командалардың ішінен 
үздік деп танылған 11 команданы таңдап алып, 
жобаның соңғы кезеңі телевизиялық шоуға жіберді.

Енді осы облыстық байқаудың біздің ауданда өткен 
екі кезеңі туралы әңгіме өрбітсек. Бірінші кезең 
«Іріктеу кезеңі» деп аталды. Бұл кезеңнің талабы 
бойынша байқауға қатысқысы келген үміткерлер 
аудандық білім бөліміне «Мен балды сүйемін» 
тақырыбында фотосуреттер және өздері туралы 
мәліметтер жіберді. Шарт бойынша фотосурет-
терде үміткерлермен бірге бал өнімі міндетті 
түрде көрініс табуы керек болды. Жіберілген 
материалдардың шынайылығы, креативтігі, 
тақырыпқа сай болуы ерекше назарға алынды. 
Білім бөлімінде құрылған комиссия мүшелері 

құрамында аудандық әдістемелік кабинеттің меңгерушісі мен 
әдіскерлері үміткерлер жіберген байқау материалдарын талдап, 
зерделеп, үздік деп танылғандарды екінші кезеңге жіберді. 
Екінші кезең Бородулиха қазақ орта мектебінің ғимаратында 
ұйымдастырылды. Екінші кезең, жоғарыда айтып өткеніміздей, 
«Аюға сыйлық» тақырыбында болды. Оған іріктеуден өткен, 
жоғарыда аталған мектептердің оқушылары қатысты. Олар осы 
тақырыпта өлеңдер оқып, әндер шырқап, сахналық қойылымдар 
көрсетті. Қатысушылар өз өнерлерін бейнероликтермен, 
слайдтармен көркемдеп отырды. Бір айта кетерлігі, бұл іс-
шараға «Қазақстан-Өскемен» телеарнасынан арнайы мамандар 
шақырылып, бейнежазба жүргізілді. Аталған жазба өңделіп 
(мотаждалып), облыстық комиссияға тапсырылды. Облыстық 
комиссия әр ауданнан жиналған осындай бейнежазбаларды 
саралап, жақсы деп танылғандарын 3 кезеңге жіберді.

(жалғасы 2-ші бетте)

Қазақстан әскеріндегі жаңа оқу 
жылы «Біздің жетістіктеріміз – 

Ұлы Жеңіске!» деген ұранмен өтеді
Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы 

қарсаңындағы Қазақстан әскерінің жаңа 
оқу жылы «Біздің жетістіктеріміз – Ұлы 
Жеңіске!» атты ұранмен өтуіне байланы-
сты 5 қаңтар күні Бородулиха аудандық 
Қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде сал-
танатты жиын болып өтті. Салтанатты 
жиынға Ұлы Отан соғысының ардагерлері 
Ломтев Алексей Романович, Никульшина 
Нина Федоровна және Бородулиха аудандық 
ҚІЖБ ұжымы қатысты. Жиынды ҚІЖБ 
бастығы майор Сәтбек Жақыпұлы Саты-
балдиев ашты. Сәтбек Жақыпұлы қазіргі 
уақыттағы әскери оқу жаттығуларының, 
жауынгерлік даярлықты ұйымдастыруды әрі 
қарай жақсартудың, әскерлерді басқару мен 
материалдық-техникалық қамтамасыз етудің 
маңыздылығы жайында сөз өрбітті. Ары қарай 
Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне Ұлы 
Отан соғысы жылдарындағы жауынгерлік 

тыңдап өскен әрбір адамзат баласының бойында Отанға 
деген сүйіспеншілік, патриоттық рух қалыптасары сөзсіз. 
Өткізіліп отырған жиынның басты мақсаты – болашақ 
ұрпақты Отанын сүюге, елінің, жерінің адал патриоттары 
болуға тәрбиелеу. Осылайша Бородулиха аудандық Қорғаныс 
істері жөніндегі бөлімде өткен жиын өз мәресіне жетті. 
Сәтбек Жақыпұлы Сатыбалдиев басқарып отырған ұжым 
шақырылған қонақтарға алғыстарын айтып, шығарып 
салды. 

М.ТҮЙЛЕБАЕВА

«НҰР ОТАН» 
ПАРТИЯСЫНЫҢ 

ШҚОФ ТӨРАҒАСЫНЫҢ 
БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ 

ТАҒАЙЫНДАЛДЫ
 «Нұр Отан» 

партиясының Орталық 
аппаратының келісімімен 
«Нұр Отан» партиясының 
ШҚОФ төрағасының 
бірінші орынбасары 
болып Нұрлыбек  Ше-
рубаев тағайындалды, 
деп хабарлайды ШҚО 
Ақпараттық орталығы.

  Нұрлыбек Шерубаев 
Семей зоотехникалық-
ветеринарлық инсти-
тутын зооинженер, 
С.Аманжолов атындағы 
Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетін 

даярлық, жауынгерлік оқу жаттығу жұмыстары, әскер 
қатарына қалай шақырылғандықтары жөнінде сауалдар 
қойылды. Алексей Романович соғысқа әкесі екеуі бірге 
шақырылып, сұрапыл соғыста жау әскерінен қалай аман 
қалғандығы жайында әңгімеледі. Нина Федоровна өзінің 
соғыс жылдарында бастан кешкендерін тебірене оты-
рып айтып, бүгінгі арманы елдің бейбітшілігі, тілі бөлек 
болса да, тілегі бір ортақ Қазақ елінің барша халқының 
аманшылығы мен бақытты ғұмыр кешуі екенін жеткізді. 
Осындай соғыстың отын көрген ата-әжелеріміздің әңгімесін 

құқықтану, Халықаралық бизнес университетін мемлекеттік 
және жергілікті басқару мамандықтары бойынша тәмамдаған. 
Еңбек жолын Таврия ауданынан бастаған. Әр жылдары «Асар» 
республикалық партиясы қоғамдық бірлестігі ШҚОФ хатшы-
сы, Аягөз, Глубокое аудандарының әкімі, ШҚО әкімінің бас 
инспекторы, сондай-ақ, Өскемен әкімі аппаратының, облыс 
әкімі аппаратының жетекшісі қызметтерін атқарған.

Жаңа тағайындау алдында Н.Шерубаев облыс әкімінің 
орынбасары қызметінде болған.

«ЖЕҢІС» ЖАЛАУЫ 
ЖЕЛБІРЕДІ

Табалдырықтан аттаған Жаңа жыл – мерейлі, мерекелі даталарға 
тұспа-тұс келуімен, айтулы оқиғалар аясында айшықталуымен 
ерекше болмақ. Соның ішінде ТМД елдерінде «Ардагер жылы» 
деп жарияланып, Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 70 жыл толуы 
аталып өтуі аға ұрпақтың өшпес ерлігін ту еткен, жас буынға 
өнеге тұтқан еліміз өміріндегі жарқын белеске айналғалы 

тұр. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың бастамашылығымен майдан 
ардагерлерін құрметтеу және қолдауға арналған жалпыұлттық 
акция бұл күндері одан әрі жалғасын табуда.

Осы мақсаттағы шаралардың бірі 30 желтоқсанда Астанада 
бастау алған «Жеңіске құрмет» республикалық марафоны болып 
отыр. Кеше оған қатысушылар «Жеңіс» жалауын Қарағандыға 
жеткізді. Қаладағы «Мәңгілік алау» ескерткіш кешеніне гүл 
шоқтары қойылды. Жалауды «Астана» өңірлік қолбасшылығы 
әскерлерінің қолбасшысы, генерал-майор Сұлтан Камалет-
динов қабылдап алды.

Ұлы Отан соғысы ардагерлері атынан сөз сөйлеген 2 «Қызыл 
Ту», ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ордендерінің, 2 «Ерлігі үшін», 
«Сталинградты қорғағаны үшін» медальдарының иегері Алпан 
Итжанов: «Мұндай маңызды, тағылымды шаралар жастарды 
патриотизмге, елін сүюге тәрбиелеуді, рухани баюды, бірлікті, 
достықты нығайтады. Біздің ерліктеріміз ұмытылмай, жас 
ұрпақ бойына сіңірілуіне, қадір тұтылып, тереңдетілуіне 
ризамыз», деді.

«Жеңіс» жалауы ертең Шығыс Қазақстан облысына, одан 
қаңтар айының аяғына дейін еліміздің барлық өңірлеріне 
жеткізіледі.

БАҚ беттерінен
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Қоғам келбеті

ШЫРШАЛАР ҚОРҒАЛУДА
«Семей орманы» МОТР ММ 

Бородулиха аудандық филиалының 
Ауыл орман бөлімшесінде жаңа 
жыл қарсаңында қылқан жапырақты 
жас талдардың күзеті күшейтілді. 
Мемлекеттік инспекторлар құрамынан 
мобильді топ құрылып, полиция 
қызметкерлерімен бірігіп тәулік 
бойы жұмыс істеуде. ҚР АШМ 
Орман шаруашылығы және жану-
арлар әлемі комитетінің бұйрығы 
бойынша жаңа жылдық шырша-
ларды дайындау және босату облыс 
әкімшілігінің өтінімдері негізінде 
Комитеттің келісімімен мекеме-
лерде және ұйымдарда жаппай 
мәдени іс-шараларды өткізу үшін 
ғана жасалады.

Қазақстанда өсірілген жаңа 
жылдық шыршаларды еркін түрде 
босатуға тыйым салынған. Со-
нымен қатар, ағымдағы жылы 
Қазақстан Республикасының 
тұрғындары заңды негізде Ресей 
Федерациясынан импортталған 
жаңа жылдық шыршаларды алуға 
мүмкіндік алды. Сатушының 
өзімен бірге сәйкес құжаттары 
болуы керек. Қазақстанда күтіп-
кесу орындарында бұтақтардан 
жасалған құрама шыршаларды сатуға 
тыйым салынбаған. Республика 
аумақтарында жаңа жылдық жап-
пай мәдени іс-шараларды жүргізу 
кезінде жасанды шыршаларды 
ғана пайдалану жоспарлануда. 
Қылқан жапырақтыларды заңсыз 
кесуді, дайындауды, сатуды анықтау 
және болдырмау мақсатында жаңа 
жыл қарсаңында алдын алу іс-

шаралары жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық ту-

ралы» Кодексіне сәйкес жас талдарды заңсыз кесу жауапкершілігі 
күшейтілді.

Мемлекеттік орман қоры аумағында 1 ағашты жойып, зиян келтіргені 
үшін заң бұзушыға 15 АЕК (27780) мөлшеріндегі шығынды өтеуге 
тура келеді. Егер, ерекше қорғаудағы табиғи аумақта ағаш кесілетін 
болса шығынды өтеу сомасы 25 АЕК-ті (46300 теңге) құрайтын 
болады. Бұдан жоғары болған жағдайда мемлекеттік орман қоры 
аумағында айыппұл сомасы – 100 АЕК. Ерекше қорғаудағы табиғи 
аумақта заң бұзушыға қатысты - 500 АЕК қылмыстық жауапкершілік 
болып қарастырылған.

Біз азаматтарды орманымызды қорғап, оны одан әрі көбейтуге 
шақырамыз. Бұл – әр адамзаттың парызы.

В.ГЛИЕНОВ, «Ауыл» орман бөлімшесінің
мемлекеттік инспекторы

 «БАЛ-БАЛА» БАЛАЛАР БАЙҚАУЫ 
ӨЗ МӘРЕСІНЕ ЖЕТТІ

(Басы 1-ші бетте)
Ал, «Қазақстан-Өскемен» те-

леарнасынан келген мамандар 
үміткерлердің сахнадағы бүкіл 
өнерін бейнежазбаға түсіріп 
алды. Сонымен қатар, әр үміткер 

камера алдында тұрып, өзін таныстырып, 
байқау туралы балғын ойын айтты. Бұның 
бәрі монтаждау ісіне керекті жазбалар екені 
айтпаса да белгілі. Облыстық комиссия 
біздің балалардың өнерін оң бағалап, олар 
ауданымыздың құрама командасы ретінде 
телевизиялық шоуға қатысады деп шешті.

27 желтоқсанда  «Бал-бала» балалар 
байқауына қатысуға Бородулиха қазақ орта 
мектебінен финалдық жарысқа Асқаркызы 
Ингилис, Ситдыкова Лаура, Қайсаева Ая-
улым, Шайғазина Зарина, Мұхаметқазы 
Аружан және мектебіміздің тәлімгерлері 
З.Құнанбаева мен Б.Бизолдина барды.  
Топтың аты “Балдай”   

Бал баламыз балдаймыз
 Білімдеде самғаймыз, 
Сайыстанда қалмаймыз

 Нұрлы жолды таңдаймыз! 
Осы ұранмен шыққан коман-
дамыз көрермендерді өздеріне 
тарта түсті. Үшінші тур үш 
бөлімнен тұрды: 1-шісі қап 
киіп нысанаға секіріп жетіп, 
Бал бөшкесін тасу; 2-шісі 
капитандар сайысы. Ауыр 
араның киімін киіп, жерден 
гүл жинайды. 3-шісі сұрақ-
жауап. 

Осы «Бал-бала» балалар 
байқауына облысымыздан 
11 команда қатысты.  Біздің 
ауданымыздың намысын 
қорғауға барған командамыз 

ешқандай командаға өз есесін жібермей, барлық ко-
мандалардан өздерінің білімділігі мен тапқырлығының 
арқасында дара шығып, облыстық байқауда үздік 
команда атанып, бас жүлдені ұтып алды.

Команданы дайындағандар: мектебіміздің ұстаздары 
З.Құнанбаева, Б.Бекетаева, дене шынықтыру пәні 
мұғалімдері Б.Бизолдина, А.Рымбек, М.Қажымұқанов.

 Осы конкурсқа қатысқан оқушылардың  ата-
аналарына осындай бала тәрбиелеп, киімдерін 
тіккізіп, көмек көрсеткені үшін  рахмет айтамыз. 
«Бал-бала» балалар байқауына қатысуға демеушілік 
көрсеткен ауданымыздың әкімі Г.Акуловқа және 
мектеп директоры С.Жақсылықоваға оқушылар 
мен ата-аналардың, барша мұғалімдердің атынан 
алғыс білдіреміз. 

Т.ҚАЛИБАЕВ

ЖАҢА ЖЫЛДАН КЕЙІН 
КӨРЕТІН ҚЫЗЫҒЫМЫЗ

Жаңа жыл мерекесінен кейін оқушылар да, жұмысшылар да демалыс 
алатынын бәріміз білеміз. Бұл дегеніңіз өз қалауыңыздағы істермен 

айналысудың таптырмас уақыты. Уақытты бос өткізгенше біз ұсынған 
кереметтей ойларды жүзеге асыруға асығыңыз!

→ Кинотеатрға, таным мен көкжиекті кеңейтетін фильмдерге бару. 
Жаңа жылдық фильмдерді көріп шығуға кеңес береміз...

→ Нәзік жандылар қатарында болсаңыз өз-өзіңізді ретке келтірудің 
уақыты, жаңа жылда жаңа стиль жасауыңызға болады. Мәселен сұлулық 

салондарына жазылып, түрлене түссеңіз көңіл-күйіңізді көтересіз.
→ Жеке гардеробыңызға «тексеріс» жүргізуге болады. Екі жылдан астам 
уақыт киген киімдеріңізді тастап я хенд мейд жасап алсаңыз да болады. 
Жаңа киім алып, киім сөреңізді жылы киіммен толтырып қоюдың тап-

тырмас мүмкіндігі.
→ Қалада тұрсаңыз отбасыңызбен немесе достарыңызбен аквапаркке ба-
рып үлкен-үлкен биіктіктен суға секіріп, бір жайланып демалсаңыз артық 

етпейді.
→ Егер ойнамаған болсаңыз тұңғыш рет бильярд, боулинг, теннис ойнау – 

жаңа көңіл-күй сыйлайды.
→ Егер үйден шыққыңыз келмесе кітап сөреңіздегі қызықты кітаптарды 

тауысып, автордың жаңа бір әлеміне еніп кетіңіз.
→ Ескі достарыңызбен көрісіп, көңіл көтеруге мүмкіндік бар.

→ Аулаңызда қар жатса, үлкен аққала салуға да болады. Бұл үшін ниетіңіз 
болса болғаны. Қуанышты сәттер осыдан басталатынын ескеріңіз. Өтіп 

кеткен балалық шағыңызға саяхат жасап көріңіз.
→ Тайлық массаждың басқа да түрлеріне жазылып көріңіз. 

Денсаулығыңызды ойласаңыз өзіңізге пайдасы тиеді.
→ Түрлі курстар арқылы өзіңізге ұнаған бір іспен айналысуды үйреніңіз. 

Мәселен: тағам түрлерін дайындау, қолөнермен айналысу, мақала жазу...
→ Ағылшын тілін үйренгеніңіз де пайдалы іс.

→ Жаңа жылдан бастап күнделік жазыңыз. Өміріңіздің қызықты 
сәттерін соған түсіріп отырсаңыз, жыл соңында өз-өзіңізге есеп беріп, 

болашақты нақтылай бағдарлай аласыз. 
→ Жаңа жылға байланысты көптеген көрмелер өтуде. Интернет 

желісінен олардың тізімін тауып алсаңыз болғаны...
→ Өз ауылңызда немесе қалаңызда жаяу саяхат жасаңыз. Жалғыз 

болмасаңыз тіпті де керемет.
→ Қысқы спорт түрлерімен айналысып көріңіз.

→ Белгілі интернет форумы немеме блог-тұғырға тіркеліп, сонда 
танысқан адамдармен офлайнда кездесу.

Бұл тізімді қалағаныңызға қиялға байланыстырып, жалғастыра беруге 
болады. Қайтсе де, үйде теледидар алдында ішіңіз пысып отыра бергенше, 

өміріңізді өз қолыңызбен қызықты етсеңіз болады. Көңіл-күй тілейміз!
Дайындаған: Ә. СҰЛТАНОВ
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Аудан ажары
БОРОДУЛИХА АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 

2014 ЖЫЛҒЫ 12 АЙ ІШІНДЕ АТҚАРҒАН
 ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

Бородулиха ауылдық округінің құрамына 5 елді мекен 
енеді: Бородулиха, Знаменка, Поднебесное, Барышов-
ка, Успенка ауылдары,  тұрғындар саны 6056 адамды 
құрайды ( ҰОС 4 ардагері, 5 ауған соғысына қатысқан 
ардагерлер тұрады). 

Округте ұлтаралық қатынастар түзу және тұрақты. 
Айтқандай округ жанжақты серпінді дамуға  шамасы бар.

Өткен кезеңнің ішінде барлық әлеуметтік-экономикалық 
даму салаларында белгілі бір жетістіктерге  жеттік, 
соның ішінде: 

Ауылдық округ экономикасының аграрлық секторында 
өткен жылда шаруа қожалықтарының ірілендіруіне бай-
ланысты 31 ауылшаруашылығы қалыптасқан, сондай-ақ 
1885 меншік аулалар тіркелген.  2013 жылда жалпы 
егіс алаңы 19383,3га, соның ішінде  дәнді дақылдары 
– 12955,9га, күнбағыс -6427,3 га. Біржылдық шөптер 
алаңы -532,7 га, көпжылдық шөптер алаңы 3719,6га, 
жүгері сүр  шөбіне 806 га құрады. Дәнді дақылдардың 
орташ а өн ім д іл іг і 12  ц /га  құрад ы . Округте мал шаруашылық 
саласы  барлық үй малдары түрлері  ұсынылған, соның 
ішінде: жеке аулаларда 2236 бас ІММ, оның ішінде 991 
бас сиыр.  «Е.Зайтенов» шаруа қожалығында  3248 бас 
ІММ, оның ішінде 734 бас сиыр, 329-жылқы, ҰММ-1998, 
шошқалар-1983. Алғаш рет аудан және облыс бойынша 
инновациялық жобасы шеңберінде «Е.Зайтенов» шаруа 
қожалығы ДеЛаваль компаниясынан ерікті сауу жүйесін 
қолдана СТФ жүргізді.Шағын және орта бизнесте 41 
сауда объектілері тіркелген,  27 объектілер тұрмыстық 
қызмет көрсету объектісі, 7 қоғамдық тамақтану пункті, 
3- ЖҚС,  сондай-ақ «Мадина» базары жұмыс істейді, 
сауда объектілерінде 275 жұмыскер жұмыс істейді. 
Округте 17 шағын бизнес субъектілері ашылды:    

Кафе-мейрамхана «Гранд», 6 дүкен (Арзан, Хан, 
NEXT, Раджан, Гульмира, 777), жиһаз цехы, шағын-
маркет «Гранд», бильярд, құрылыс материалдары дүкені 
«Мастерок», аяқ-киім жөндеу бойынша цех, ЖМҚС, 
4 сауда нүктелері ашылды. Округте бизнес сондай-ақ 
қоғам мен үкімет алдында әлеуметтік жауапкершілікке 
қатысады. Барлығы есепті кезеңде осы бағыттарға 26 
млн. тенге қаражат жұмсалды.        

ТҮКШ және абаттандыру саласында Округ ауылда-
рын абаттандыру  ауылдық округ әкімінің және оның 
аппаратының жұмысының негізгі бағыты. Өткен кезеңде 
Бородулиха ауылында көшелерді жарықтандыруға  40 
шам орнатылды, Бородулиха-Жезкент-Новая Шульба 
жол бойында «Ядросыз әлем үшін» стелламен  абат-
тандырылды, соның нәтижесінде ауыл көркейіп кетті. 

2014 жылда округ жолдарын ұстауға 11,5 млн.  тенге 
көзделген.   Асфальт жолдардың 1200 шаршы метріне 
жөндеулер жүргізілді. Бородулиха ауылында кент 
ішіндегі су құбыры жүйесінің  екінші кезегі шеңберінде 
жұмыстар аяқталып, тұрғындарға суды тәулік бойы 
беруін қамтыды. Жерлеу орындарды күтіп ұстауға 
және туысы жоқ адамдарды жерлеуге  132 мың теңге 
бөлінді, бұл қаражаттарға зират аумағы тазаланды. Есепті 
кезеңде  54 қаңғыбас иттер жойылды.  Елді мекендерді 
санитарлық тазалау мақсатында  22 сенбілік жүргізілді, 
соның ішінде 1-республикалық, 2- облыстық, көбінесе 
«Нұр Отан»  Партиясының бастауымен өтті. Барлығы 32 
га аумақ қамтылды, 4716 тонна қоқыс және тұрмыстық 

қалдықтар шығарылды, 15 га қуыстар мен 65 км жолдар 
бойында шөптер шабылды, 2500 ағаштар мен көшеттер 
отырғызылды. Ауылды экологиялық сауықтыру және 
көгалдандыруға «Жасыл Ел» еңбек отрядының жастары, 
студенттері, жұмыссыздары және оқушылар өздерінің 
үлестерін қосты.

Білім беру саласында ауылдық округ аумағында   кол-
ледж, 2 орта мектеп, 2 толық емес мектеп, 1 бала бақша, 
компьютерлік техникамен қамтылған және Интернет 
желіне қосылған аудандық кітапхана жұмыс істейді. Кол-
ледж кәсіби білім береді. Ауылдық округте   оқушылар 
ыстық тамақпен 100%  қамтылды,  1 жастан 6 жасқа 
дейінгі 50,7% балалар бала бақшада тәрбиеленеді. 
Округте оқушылардың білім сапасы 47,1 % құрайды, 
аудан бойынша ең жоғары көрсеткіш болып табыла-
ды, ҰБТ бойынша орташа балл 72,4, өткен жылмен 
салыстырғанда 6,4 балл жоғары. Барлығы округтің білім 
беру мекемелерінде 1100 оқушы мен студент оқиды, 
округтің білім беру бюджеті 100 млн.тенге құрады. 

Мәдени мекемелер жұмыстары тарихи және мәдени 
мұраларды сақтауға бағытталған, түрлі бұқаралық-мәдени 
шаралар жүргізіледі.Округ аумағында Мәдениет Үйі, 
Шығармашылық Үйі, Достық Үйі, музыкалық мектептің 
бөлімшесі бар.

Ауылда спортты ұйымдастыру қызметі зиянды әдеттеріне 
қатысты жағымсыз машықтардың (темекі шегу, нарко-
мания, алкоголизм) қалыптасуын және тұрғындардың 
денсаулығын жақсартуға бағытталған. Ауылдық округі 
аумағында  стадион, шаңғы базасы, жасанды жабуымен 
шағын-футбол алаңы,   5 спорттық зал, оның ішінде 4 
жалпы білім беретін мектептерде және 1 зал балалар-
жасөспірімдер спорт мектебінде,  бұл мектепте 5 спорт 
түрінен 15 топ жұмыс істейді. Оқушылар контингенті 188 
адам құрады. Ағымдағы жылда материалдық-техникалық 
базаны нығайту  және спорт жабдықтарын сатып алу үшін 
(шаңғы жабдықтары, үстел теннисі, доптар, тренажорлар 
және т.б)  3,5 млн.тенге жұмсалды.  Спорт қызметкерлері 
2014 жыл ішінде – КМС -1, 1 разряда -11, көпшілік– 
55. Көп спорттық іс-шаралары «Нұр Отан» партиясы 
және оның «Жас Отан» жастар Қанаты бастамасымен 
өтті. Барлық іс-шараларға 18500 адам қатысты, соның 
ішінде 13750 жастар.  Нәтижесінде спортпен және дене 
шынықтырумен шұғылданатын тұрғындар үлесі 32% 
көтерілді.Денсаулық сақтау саласында тұрғындарды сапалы 
медициналық қызметпен қамтамасыз ету болып табыла-
ды. Ауылдық округ аумағында аудандық медициналық 
бірлестік, бастапқы медициналық-санитарлық көмек көрсету 
орталығы бар, «Олимп» офичс клиникасы, сондай-ақ 
Успенка және Знаменка ауылдарында – 2ФП бар. Округте 
ең бастысы, аналық өлімін болдырмау, өкінішке орай   
түберкүлез ауруы анықталды (алғаш рет анықталды).

Денсаулық сақтау бюджеті бірінші жарты жылдықта 300 
млн.тенге құрады. Қаржыландыру бойынша денсаулық 
сақтау саласындағы шығындар білім беру саласынан 
кейін 2 орында. 

«Саламатты Қазақстан» бағдарламасы шеңберінде Боро-
дулиха ауылында апталық жылжымалы диагностикалық 
кешен  жұмыс істеді, олар 563 тұрғынға қызмет көрсетті, 
немесе 9 %  ауыл тұрғындары. 

Әлеуметтік қорғауда қысқарту, сондай-ақ Жұмыспен 

қамту-2020 Жол картасы шеңберінде, жұмыссыздық 
және кедейлік,  жаңа жұмыс орындарын құру мәселелері, 
басымдық болып табылады. Жұмысқа 132 адамның ішінен 
78 адам орналастырылды, ол 54% құрады, 102 жаңа жұмыс 
орындары құрылды, 69 адам қоғамдық ақылы жұмысқа 
орналастырылды, кәсіби дайындыққа, қайта даярлау 
және санатын жоғарылатуға 2 адам  (2012 жылы-5), 
ӘЖО 9 азамат жіберілді, жастар іс тәжірибесіне 10 адам 
жіберілді. Есепті кезеңде жалпы сомасы 21 млн.тенгеге 
7 шағын-несие оңды қарастырылды ( ІММ, құс және ара 
ұстауға). Жағдайлары әлеуметтік – төмен тұрғындарына 
ерекше назар аударылады. Әкімдікте әлеуметтік атаулы 
көмек тағайындау жөнінде және балалар бар отбасыла-
рына мемлекеттік  жәрдемақы комиссия жұмыс істейді.  
Мемлекеттің белсенді қолдауы арқасында есепті кезеңде  
АӘЖ-атаулы әлеуметтік жәрдемақы алушылар – 13 от-
басына, МБЖ – 6 отбасына азайды.

Жастар саясаты саласында   барлық қоғам мүддесінде 
әлеуметтiк, мәдени, бiлім беру мiндеттерiн және 
жастардың құқықтарын, заңды мүдделерiн қорғауға 
бағытталған өзге де мiндеттердi шешу, рухани және өзге 
де қажеттiлiктерiн қанағаттандыру мақсатында шаралар 
қолданылуда. Бородулиха ауданының жастар орталығы 
ашылды, сондай-ақ 1 ҮЕҰ ашылды. Осы бағытта «Жас 
Отан» Жастар қанаты белсенді жұмыс істеуде. Есепті 
кезеңде округте барлығы жастарға арналған 57 іс ша-
ралар өткізілді. Қоғамдық қауіпсіздік халықтың тұрмыс 
жағдайын жақсартуға бағытталған шарттардың басты 
мақсаты, сондай-ақ мемлекеттік басқару институттары-
на азаматтарының сенімін арттыру болып табылады. 
Округте учаскелік инспекторлардың 2 штаттық бірлігі 
жұмыс істейді. Ағымдағы жылда 8 адам АЕАМ (ар-
найы емдеудің-алдын алу мекеме) жолдама алды.  3 
адам есірткіні, психотропты заттарды сақтаған үшін 
әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Аса қауіпті қылмыс 
жасалды (өлтіру). Мал ұрлануға жол берілмеді. Оқу 
мекемелерінде жастар арасында құқық бұзудың және 
қылмыстың алдын алу мәселелері, сондай-ақ нашақорлық 
мәселелері жөнінде 2 кездесу мен дәріс жүргізілді.
Бюджетті орындау Бородулиха ауылдық округі әкімі 
аппаратының жұмысында маңызды бағыт. Ауылдық 
округ әкімі аппаратының бюджеті сомасы 35,4 млн. 
тенге 99,9%  орындалды және  жергілікті салық алым-
дары бойынша 139,2% (2014 жылы 15,1 млн.тенге 2013 
жылы 10,9 млн.тенге) орындалды. 

Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің дамуы азаматтық 
қоғам мен әлеуметтік саулықтың қалыптасуы, экономикалық 
жетілдіру жолдарының маңызды бағыты болып табы-
лады. Есепті кезеңде ауылдық округі әкімі аппаратына 
жеке және заңды тұлғалардан 79 өтініштер  түсті  және 
қарастырылды, түскен өтініштерді шешу бойынша шаралар 
қолданылды, немесе құзыретті органға жолданды. Округте 
қоғамдық жасаулар белсенді жұмыс атқаратындарын 
атап өткен жөн: ақсақалдар кеңесі – Р.А.Құрманбаев, 
ардагерлер кеңесі – төрағасы Ж.А.Аргимбаева,  әйелдер 
кеңесі – төрайымы З.Н.Шкода., көше комитеттері. 
Солардың азаматтық белсенді қатысуларысыз және 
қолдауысыз біз осы қол жеткізген көрсеткіштерге жету 
мүмкін болмас еді.

Бородулиха а/о әкімінің аппараты

Коростели ауылдық клубында   мектепке дейінгі  жастағы 
балаларға  арналған жаңа жылдық ертеңгілік өтті. Бұл шараны  
мәдени қызметкер  А.Жансаринова  ұйымдастырды.

 Балалар бұл мейрамды бір жыл күтті. Көбі  мұндай мереке-
ге бірінші рет қатысып отыр. Кішкентай бүлдіршіндер әдемі 
безендірілген  шыршаны айнала жүріп әндерін, тақпақтарын ай-
тып, ойындарға белсене қатысты. Әдеттегідей бұл күні балаларға 
ертегі  кейіпкерлері: Мыстан кемпір, Сайқымазақ, Түлкі, Қоян, 
сонымен қатар, әрине, биылғы жылдың белгісі – Қой келді! Аяз 
Ата мен Ақшақар балаларды бір мезет назардан тыс қалтырмады.

Мерекелік шыршаны өткізуге атсалысқандардың барлығына 
үлкен алғыс білдіреміз.  Олар: Коростели орта мектебінің жас 
мұғалімдері А.Мұхаметова, Г.Байғожинова, Ж.Бодеева, А.Дуанова, 
А.Шүленова, А.Саякина, Р.Жунусовалар. Шекара заставасының  
әскери қызметкері А.Қажыбеков -  Аяз Ата рөлін, ал  жоғарғы 
сынып оқушысы Т.Орынбеков -  Қой рөлін керемет сомдады.

Шырша мерекесі сондай 
қызықты,  керемет өтті. 
Қатысушылар нағыз актер-
лер сияқты өз рөлдерін бар 
ынтасымен ойнап шықты.

31 желтоқсан күні ауылдық 
округ клубында мерекелік жаңа 
жылдық бал-маскарад кеші 
өтті. Кешкісін ауылдық клубқа 
халық жинала бастады. Зал 
ортасында мейрам қожайыны - 
сұлу-шырша жарқырап тұрды.
Тұрғындар мен қонақтар бір-
бірін құттықтап, айналада тек 
көңілді күлкі мен әдемі әуен 
естілді.  Округ әкімі В.Чуваткин 
тұрғылықты халықты Жаңа 
жеткен Қой жылымен құттықтап, 
әр отбасыға бақыт, амандық, 
мемлекетімізге тыныштық пен 
тұрақтылық тіледі. 

(жалғасы 5-ші бетте)

ЖАҢА ЖЫЛ БАҚЫ 
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ
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Заң және қоғам
БОРОДУЛИХА АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ 

2014 ЖЫЛҒЫ 4 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ №292 
ҚАУЛЫСЫ

(Номативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 2014 жылғы 30 желтоқсандағы 

№3605 тіркелген)
2015 жылы қоғамдық 

жұмыстарды ұйымдастыру 
мен қаржыландыру туралы

«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 
7- бабы 5) тармақшасына, 20-бабына, «Халықты жұмыспен 
қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 
23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 
19 маусымдағы № 836 қаулысымен бекітілген Қоғамдық 
жұмыстарды ұйымдастыру мен қаржыландыру Ережесінің 
6, 7, 8, 18-тармақтарына сәйкес, мемлекеттік кепілдіктер 
жүйесін кеңейту мақсатында және жұмысқа орналасуда 
қиыншылық көретін халықтың әр түрлі топтарын қолдау 
үшін, Бородулиха ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. 2015 жылы қоғамдық жұмыстар ұйымдастырылсын.
 2. Осы қаулының қосымшасына сәйкес қоғамдық 

жұмыстар жүргізілетін ұйымдардың тізбесі, қоғамдық 
жұмыстардың түрлері, көлемдері, қаржыландыру көздері 
және нақты шарттары бекітілсін.
3. Қоғамдық жұмыстарда жұмыс істейтін жұмыссыздардың 

жалақасы жергілікті бюджет қаражаты есебінен Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен 2015 жылға белгіленген 
ең төменгі жалақы мөлшерінде жасалсын.
4. «2014 жылы ақылы қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру 

туралы» Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауда-
ны әкімдігінің 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 964 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің 
тізілімінде № 3138, аудандық «Аудан тынысы» газетінің 
2013 жылғы 29 қарашада № 98 (398), «Пульс района» 
газетінің 2013 жылғы 3 желтоқсанда № 100 (6719)) 
жарияланған қаулысының күші жойылды деп танылсын.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің 

орынбасары Р.А. Атаеваға жүктелсін. 
6. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен кейін 

күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Аудан әкімі                                                   Г.АКУЛОВ   

Бородулиха ауданы әкімдігінің
2014жылғы «4» желтоқсан

№ 292 қаулысына қосымша
     

 2015 жылы қоғамдық жұмыстар жүргізілетін 
ұйымдардың тізбесі, қоғамдық жұмыстардың 
түрлері, көлемі, қаржыландыру көздері және 

нақты шарттары

Қоғамдық жұмыстардың нақты шарттары:
      Жұмыс  аптасының  ұзақтығы  5  күнді  құрайды,  
екі  демалыс  күні беріледі,  сегіз  сағаттық  жұмыс  
күні,  түскі үзіліс  1 сағат, еңбекақы төлеу жеке еңбек 
шартының негізінде  Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес реттеледі және орындалатын 
жұмыстың санына, сапасына және күрделілігіне 
байланысты жұмыс уақытын есептеу табелінде 
көрсетілген дәлелді жұмыс істеген уақыты арқылы 
жұмыссыздың жеке шотына аудару жолымен жүзеге 
асырылады; еңбекті қорғау және қауіпсіздік техни-
касы бойынша нұсқаулық, арнайы киіммен, құрал-
жабдықтармен қамтамасыз ету; уақытша жұмысқа 
жарамсыздық бойынша әлеуметтік жәрдемақы 
төлеу, мертігу немесе басқа зақымдану салдарынан 
келтірілген зияндардың орнын толтыру, зейнетақы және 
әлеуметтік аударымдар Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес жүргізіледі. Жұмыскерлердің 
кейбір санаттары (кәмелетке толмаған балалары 
бар әйелдер, көп балалы аналар, мүгедектер, он 
сегіз жасқа толмаған тұлғалар) үшін қоғамдық 
жұмыстардың талаптары тиісті санат талаптарының 
ерекшелігін ескере отырып және  Қазақстан Ре-
спубликасы Еңбек заңнамасына сәйкес жұмыс 
беруші мен жұмысшының арасында жасалған 
еңбек шарттарымен қарастырылады.
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Қоғам және біз

ҚОЙ ЖЫЛЫ ТУРАЛЫ 
ДЕРЕКТЕР

Қой жылы – жылқы жылынан кейін, мешін жылынан бұрын келетін 
мүшел есебінің сегізінші жылы. Қой жылы Азия халықтарының 
көпшілігінің күнтізбелерінде қолданылады. Григорий күнтізбесі 
бойынша, 2003 жылдың 22 наурызы мен 2004 жылдың 21 наурызы 
аралығына сай келеді, одан кейін 2015 – 2016, 2027 – 2028, 2039 – 
2040, т.с.с. жылдары қайталанады. Қазақтар қой жылын жақсы жыл 
санайды. Өткен қой жылдары халыққа жайлы болған, ел молшылыққа 
кенелген.

Қазақша жыл санау Халықтық жыл санау есебінде 12 жыл аты бар 
болса, олар туралы деректер VIII ғасырдағы "Күлтегін” ескерткіштері 
мен ХІ ғасырда өмір сүрген Махмұт Қашқаридың еңбектерінде 
кездеседі. Қазақша жыл санау мен жыл қайыру кестесі бойынша, 
жылдар бірінен соң бірі былай аталады: тышқан, сиыр, барыс, қоян, 
ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Жыл басы қазақтарда 
тышқаннан және Наурыз айының 22-сінен басталып, ол он екі жыл 
бір айналғанда мүшел жасты құрайды. Алайда, адамның алғашқы 
мүшелі - 13 жас.

1966-67 қой жылында Қазақстанда миллиард пұттан астам астық 
алынды. Құнанбай қажы қой жылы туып, Шоң би қой жылы қайтыс 
болған. Қазақстан 1991 қой жылы тәуелсіз ел атанған. Ахмет Байтұрсынов 
қой жылы (1873) дүниеге келген.

Қой жылы туылған адамдардың мінез-құлқы жайлы ел арасында сәл 
нәрсеге ашуланады, қисайған бетінен қайтпайды деген сыңайдағы 
сөздер бар. Сондай сәттерде өзіне де, жанында жүргендерге де 
қауіпті делінеді. Өзін жарға жығатын мінезі – шешімді тым асығыс 
қабылдайтындығы. Қой жылы туғандардың бәрі ондай пікірде деген 
ойдан аулақпыз. Қой жайма-шуақ, қоңыр мінездің иесі болғандықтан, 
бұл құбылыс оларға да әсер етеді. Қой жылы туғандар өзгелермен тез 
тіл табыса біледі, сәнді киінуді ұнатады. Сезгіш, өнер тапқыш, қиялға 
бай болады. Алайда, ерке, қыңыр, құбылмалы болады. Бұл жылы 
туғандар суретші, актер, бағбан сынды мамандықтарды таңдайды.

Шопан ата туралы
Шопан ата – қой түлігі мен шопанның пірі. Зерттеушілердің 

пікірінше, шамамен XIII – XIV ғасырларда өмір сүрген және Қожа 
Ахмет Иасауи тариқаты басшыларының бірі болған. Жалпы ис-
лам дүниесінде әрбір кәсіптің киелілігін, абыройлығын әйгілеп, ол 
кәсіптердің бастауында тұрған рухани ұстаз, қасиетті пірге құрмет 
көрсету дәстүрі бар. Сондай-ақ дәстүрлі қазақ мұсылмандығында да 
қазақтың ата кәсібі мал шаруашылығына байланысты пір тұтылатын 
қасиетті есімдер бар. Солардың бірі - Шопан ата. Ол Иасауи тариқаты 
дәстүрінің ұстазы ретінде тарихи тұлға болса да, халық жадында 
шопандық кәсіптің пірі ретінде аңыздық тұлға болып сақталды. 
Халық арасында Шопан ата туралы аңыз әңгімелер көптеп тара-
лып, қой түлігінің қасиеттерін дәріптеген және сол кәсіптің иесі 
пірден қолдау, желеп-жебеу тілеп, мұсылмандық дәстүрмен рухани 
жалғастыққа ұмтылған.

Шопан ата қорымы – тарихи-этнографиялық мәдени ескерткіш. 
Батыс Қазақстан жеріндегі көне сәулет өнеріне (XII – XX ғасырлардың 
басы) жатады. Қазіргі Маңғыстау облысындағы Сенек ауылының 
солтүстік-шығысынан 25 км жерде орналасқан. Қорым аңыз бойынша 
Қожа Ахмет Иасауидің шәкірті Шопан ата салдырған мешіті төңірегіне 
жайғасқан. Шопан ата қорымы жергілікті халықтың ертедегі салт-
дәстүрін, жерлеу рәсімін танытатын діни архитектуралық құрылыс 
түрінде салынған. Ол алып жатқан жер көлемі мен ескерткіштерінің 
саны жағынан (2 мыңнан астам) Арал – Каспий өңіріндегі ең ірі 
қорымның бірі, әрі қазақ және түрікмен қорымы деп нақты межеленіп, 
екіге бөлінген. Оның дәл ортасындағы әк тастан қашалып жасалған 
мешіт бірнеше бөлмеден тұрады. Мешіт ауласында “қасиетті” тұт 
ағашы өскен және жуынып-шайынатын тас суат бар. Қорымның 
солтүстік-шығысында құжыралар, михрабтар мен намаз оқып, де-
малатын негізгі жайлар, ал шығыс бөлігінде көптеген сағанатам, 
күмбезді кесене, құлпытас, қойтас пен сандықтастар орналасқан. 
Мұндағы ескерткіштер архитектуралық және әшекей-өрнектік шешімі 
жағынан сан түрлі: олар әктас, құмтастан қашалып жасалған. Ірі 
құрылыстардың ішінде ерекше көзге түсетіні – сағана тамдар. 
Олардың кіре берісі кесенелер секілді оңтүстікке қарайды. Шопан 
ата қорымын М.Меңдіқұлов басқарған архитектуралық экспеди-
циясы (1952), Қазақ КСР-і Мәдениет министрлігі (1977 – 1978) 
және Республика ескерткіштерді қорғау қоғамының (1982) экс-
педициясы зерттеген.

Енді мал пірлері туралы аңызға назар аударып, оны 
ішінде Шопан ата жайлы аңызды назарларыңызға 
ұсынамыз. Бұл аңыздың қағаз бетіне түсуіне үлес 
қосқан - Болат Бопайұлы.

Баяғыда жыл санаумыздан бұрынғы ықылым за-
мандарда адам баласы төрт түлік малдың атын 
білмейтін, қолға үйретпеген кезде, топ-топ болып 
орманды, тауды, өлкелердегі үңгірлерді мекен 
етіп, ағаш, тастардан әр алуан құрал жасап, сол 
құралдың көмегімен аң аулап, құс қулап, тіршілік 
етеді екен. Жуас, бейуаз, қоңыр аңдардың етін қорек 
етіп, терілерін тәндеріне жамылып күн көрген. 
Сол замандағы алғашқы жабайы адамдар осылай 
топтасып өмір сүрмесе, бірігіп тіршілік көрмесе, 
жалғыз жарым, жалқы қалғандарын аю, жолбарыс, 
арыстан, қабылан, қасқыр сынды жыртқыш аңдар 
жәркемдеп жеп, жеміне айналдырады.

Сол жабайы адамдардың арасында да ғажайып 
батыр, балуан, шешен, көсем, тапқыр, айла-
лы кісілер болыпты. Сондай адамдар бытырап 
жүрген топ-топ тайпалардың басын бір жерге 
қосып, ұйымдастырып өмір сүреді екен. Сөйте-
сөйте жиналып, үлкен қауым елге айналған бір 
топтың басшысы «Қазғақ» деп аталады. Қазғақ 
жеті ағайынды екен. Жетеуі де бірінен бірі өткен 
батыр екен. Олар Қазғақ, Қамзақ, Қамбар, Ойсыл, 
Зеңгі, Шопан, Шекшек деп аталады екен. Жетеуі 
жеке жүріп те жыртқыш аңдарды аулай береді. 
Жетеуінің денесінен бір түрлі иіс шығып тұрады 
екен. Сол иісті жыртқыш аңдар алдын ала сезіп, 
бұл жеті ағайынды жүрген жерге жоламайды екен.

Қазғақ жеті өнерді меңгерген, ақылды, көреген, 
данышпан болғандықтан, жиналған көп тайпаны сол 
билеп-төстеп тұрыпты. Қалған алты інісі Қазғаққа 
мықты қолғанат рөлін ойнапты. Қалған тайпалар 
оларға уыздай ұйып, қазғақтың айтқанын істеп, 
жұмсағанын ақтарып күн көріпті. Түндер өтіпті, 
күндер өтіпті, айлар аунап, жылдар жылыстапты. 
Сөйтіп жүргенде тайпаға тайпа қосылып, қауымы 
да көбейе беріпті. Жалпақ жұртқа айналыпты. Ме-
кендеген жерлері ұлғая беріпті.

Қазғақ бір күні жатып алып түс көріпті. Түсінде 
қызық іс көріпті. Түсіне Адам ата кіріп, ақыл-
кеңес беріпті: "Әй, Қазғақ, сен расында батырсың, 
ақылдысың, данышпансың, алты інің сенен де өткен 
батыр. Сенен де данышпан, білгір. Тайпаң көбейді, 
жерің үлкейді, мекен-жайың кеңейді. Енді сен жалғыз 
басқаруға шамаң келмейді. Қол астыңдағы адамдар 
бұдан да көбейеді. Көбейген сайын бөлінеді. Сен 
содан бұрын алты ініңді тәрбиелеуің керек. Ол үшін 
оларға дымды да білдірмей алтауын алты жаққа 
ай далаға апарып тастасаң, олар бір таңғажайып 
кереметті жаратады. Сол кереметтен кейін алты 
інің бөлінетін тайпаны басқарып, сенің мәртебеңді 
асырады",- депті.

Қазғақ енді бұрылып, інісі Шопанға қарады: "Шо-
пан, сен мүйізі шығырықтай етіп қойларды айдап 
келіпсің, енді сен «Шопан ата» аталасың",- деп:

Қой пірі – «Шопан ата»,
Бата берейін, маған қара.
Ай мүйізі шақпақтай,
Шүйделері тоқпақтай.
Тегене құйрық қошқарлы,
Тұяқтары ашалы.
Қойды айдап келіпсің,
Бар сырын ұғып, біліпсің.
Ақсағаннан ақсаған,
Қозысы өлсе қақсаған.
Аппақ сары сүті бар,
Шағаладай «құты» бар.
Моп-момақан жануар,
Бабын тапқан жан бағар.
Қой бақпаған құр қалар.
Қойдың сүті қорғасын,
Қойды қырған оңбасын.
Шопан ата  аталсын,
Ел аузында жатталып,
Өмір бойы сақталсын!
Батадан кейін Қазғаққа сарыбас қошқарын тарту 

етті. Қазақтағы ақсарбас қой шалу, қой малына 
«Шопан ата» деп ат беру салты содан басталады.

Дайындаған: А.ТЛЕУҒАЗИН

(Басы 3-ші бетте)
Жаңа жыл мерекесі  театрландырылған көріністерден басталды. 

Барлығы дауыстап Аяз Ата мен Ақшақарды шақырып, шыршаны 
айнала көңілді әндер айтып, би билеп, шамшырақтарды жақты. 
Аяз Атаның сыйлығы үшін қонақтар түрлі сайыстарға қатысты. 
Қатысушылар бәсекелестік тудырып,  бір-бірін сергітті. Аяз Ата 
және Ақшақардың рөлдерін керемет сомдаған  әскери қызметкер 
Құлжанов Асыл  мен жоғарғы сынып оқушысы Бекболатова Әлемді 
атап өту керек. Құбылтаева Айдана  ауыл тұрғындарын  әдемі ән 
орындап құттықтады. Минут сайын жаңа 2015 жыл жақындап 
келе жатты.Әр адам өтіп бара жатқан Жылқы жылына ризашылық 
білдіріп, меркеге қатысушылар келе жатқан  Қой  жылын отбасы 

ЖАҢА ЖЫЛ БАҚЫ 
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ

арасында  қарсы алу 
үшін үйлеріне асықты.

Жаңа жылдық ша-
раларды өткізу үшін  
демеушілік  көрсеткен 
«Коростелевское» 
ЖШС директоры 
Е.Ертаев, Запосной, 
К.Зиятова, Г.Блешов, 
М . Ө л м е с е н о в , 
Б.Әубәкірова, Р.Богаева 
сияқты жергілікті  
кәсіпкерлер мен 
қожалық басшылары-
на алғыс білдіргіміз 
келеді.

Бақы а/о 
әкімінің аппараты
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Теле дидар
ХАБАР 
ДҮЙСЕНБІ, 12 каңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Кино. «Алып қашу операциясы»11:30Мультфильм. 

«Атлантида 2: Возвращение Майло»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы 14:00Телесериал. «Женский доктор – 2»15:00Днев-
ной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма16:00«Сәтті 
сауда»16:30 «Роботым екеуіміз». Мультсериал16:55«Подари детям жизнь» 
17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15«Ду-думан»19:30«Жаңажылдық қарбалас» 
фильмі20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арнайы хабар»21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30«Бажалар». Телехикая 22:00Премьера! Телесериал 
«Воля небес»23:00«Жекпе-жек»23:45Телесериал. «След»0:30Қорытынды 
жаңалықтар1:00Итоговый выпуск новостей1:30«Әр үйдің сыры басқа». 
Деректі драма

СЕЙСЕНБІ, 13 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00"Жаңа күн" 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал «Танцу-
ющая планета»11:45«Бажалар». Телехикая12:15«Сәтті сауда»12:45«100 бизнес – 
историй»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодрамы» 
14:00Телесериал. «Женский доктор – 2»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі драма15:45«Сәтті сауда»16:15 «Роботым екеуіміз». 
Мультсериал16:45«Подари детям жизнь»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқар
ас»17:45«Экономкласс»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Пәленшеевтер». 
Телехикая19:00«Нүкте». Пікір - талас алаңы 20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро 
расследований» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30«Бажалар». Телехикая 
22:00Премьера! Телесериал «Воля небес» 23:00«Арнайы хабар»23:30Телесериал. 
«След»0:30Қорытынды жаңалықтар1:00Итоговый выпуск новостей1:30«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі драма2:00Жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 14 қаңтар
7:02«Әсем әуен». Концерт8:00Юмористический концерт.10:00Таңғы 

жаңалықтар10:15Сказки Братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсана «Ма-
ленькая девочка со спичками»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Мультсе-
риал «Новогодняя сборка мультфильмов»11:45Кино. «Рождество қарсаңында 
үйлену» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные 
мелодрамы» 14:00Телесериал. «Женский доктор – 2»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15 Елены Абдухалыкованың «Есіңе мені алғайсың» атты ән 
кеші17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Столичный бал»- 2015 .18:00Вечерний выпуск 
новостей17:15«Столичный бал»- 2015 .20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арал. 
Ғасыр жобасы» .Деректі фильм.21:00Итоговый выпуск новостей21:30Мегахит . 
«Дивергент»0:30Қорытынды жаңалықтар1:00Итоговый выпуск новостей1:30«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі драма 2:00Жаңалықтар

БЕЙСЕНБІ, 15 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал «Танцу-
ющая планета»11:45«Бажалар». Телехикая12:15«Сәтті сауда»12:45«Экономклас
с»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодрамы» 
14:00Телесериал. «Женский доктор – 2»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі драма15:50«Сәтті сауда»16:20 «Роботым екеуіміз». 
Мультсериал16:50«Подари детям жизнь»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқар
ас»17:45«Бизнес сыры» 18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Пәленшеевтер». 
Телехикая.19:00«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Энергия 
будущего»21:00Итоговый выпуск новостей21:30«Бажалар». Телехикая 
22:00Премьера! Телесериал «Воля небес» 23:00«Біздің үй»23:50Телесериал. 
«След»0:40Қорытынды жаңалықтар1:10Итоговый выпуск новостей1:40«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі драма 2:10Жаңалықтар

ЖҰМА, 16 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал «Танцующая 
планета»11:45«Бажалар». Телехикая 12:15«Сәтті сауда»12:45«Энергия будуще-
го» 12:55«Подари детям жизнь» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Женский доктор – 
2»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:45«Сәтті сауда»16:15«Ұлт саулығы»16:55«Подари детям жизнь» 
17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, бауырым?»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Пәленшеевтер. Телехикая.19:00«Орталық Хабар»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Одна судьба»21:00Итоговый выпуск новостей21:30«Жұлдызды 
дода» - «Звездные войны»23:30Кино. Тайлер Перри в комедийной мелодра-
ме «Хорошие поступки»1:00Қорытынды жаңалықтар1:30Итоговый выпуск 
новостей2:00«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма2:30Жаңалықтар

СЕНБІ, 17 қаңтар
7:02«Алдараспан» әзіл-сықақ театры8:30«Жабайы футбол жаналғыштары». 

Мультсериал. 9:00«Бармысың, бауырым?»9:45«Продвопрос»10:00«Спорт без 
границ»10:30Мультфильм. «Девочка – лисичка»12:00Кино. «Афоня»13:30«Орталық 
Хабар»14:20«Ойжүйрік»16:10«Жұлдызды дода» - «Звездные войны»17:30Кино 
для всей семьи. Вупи Голдберг, Найджел Хоторн в семейной комедии «Зови меня 
Санта-Клаус»19:00«Кеше ғана» - «Еще вчера»20:00«Бенефис-шоу»21:10Мегахит. 
Тэйлор Лотнер,Лили Коллинз,Альфред Молинав боевике «Погоня» 23:10Кино. 
«Бейкер стриттегі ұрлық» 0:50«Опасыздық». Телехикая

ЖЕКСЕНБI, 18 қаңтар
7:02«Екі езу» әзіл-сықақ театры8:30«Айбын»9:00«Кеше ғана» - «Еще 

вчера»10:00«Ас арқау»10:30«Спорт әлемі»11:00Мультфильм. «Принцес-
са Солнца»12:15Сказки Братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсана 
«Румпельштильцхен»13:15«Бенефис-шоу»14:25Үнді фильмі. «Самрат»17:25«Тағдыр 
жолы»18:15Концерт. «Мың күй»19:45«Ду-думан»21:00Кино.Уилл Смит, Ро-
зарио Доусон в драме «Семь жизней»22:30Кино. Дольф Лундгрен, Джордж 
Сигал, Кристиан Альфонсо «Джошуа ағашы» боевигінде1:30«Опасыздық». 
Телехикая.

Евразия 
Понедельник, 12 января
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Многосерийный фильм «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ 2» 11:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12:40 «П@УТINA» (каз) 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 13:50 Премьера. «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 8». Многосерийный детектив 15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 
«Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ 19:50 Премьера. Владислав Котляр-
ский в детективе «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:40 Елена Шилова, Алексей Анищенко, Татьяна Космачева, Игорь Бочкин 
в многосерийном фильме «СЕСТРА МОЯ ЛЮБОВЬ» 22:30 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»23:30 Премьера. Виктория Толстоганова, Андрей Смоляков, Марина 
Александрова в многосерийном фильме «ПАЛАЧ» 

Вторник, 13 января
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Многосерийный фильм «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ 2» 11:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12:40 «П@УТINA» (каз) 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 
«Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ 19:50 Премьера. Владислав Котляр-
ский в детективе «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:40 Елена Шилова, Алексей Анищенко, Татьяна Космачева, Игорь Бочкин 
в многосерийном фильме «СЕСТРА МОЯ ЛЮБОВЬ» 22:30 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»23:30 Премьера. Виктория Толстоганова, Андрей Смоляков, Марина 
Александрова в многосерийном фильме «ПАЛАЧ» 

Среда, 14 января
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Многосерийный фильм «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ 2» 11:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12:40 «П@УТINA» (каз) 13:05 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 
«Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ 19:50 Премьера. Владислав Котляр-
ский в детективе «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 
21:40 Елена Шилова, Алексей Анищенко, Татьяна Космачева, Игорь Бочкин 
в многосерийном фильме «СЕСТРА МОЯ ЛЮБОВЬ» 22:30 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ»23:30 Премьера. Виктория Толстоганова, Андрей Смоляков, Марина 
Александрова в многосерийном фильме «ПАЛАЧ» 

Четверг, 15 января
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Многосерийный фильм «ПОНЧИК 
ЛЮСЯ 2». Заключительная серия 11:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 12:40 «П@
УТINA» (каз) 13:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 13:50 Премьера. 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 8». Многосерийный детектив 15:30 «112» 15:45 «СУ-
ДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:55 «Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ 19:50 Премьера. Владислав 
Котлярский в детективе «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 21:00 «НОВОСТИ В 
21:00» 21:40 Елена Шилова, Алексей Анищенко, Татьяна Космачева, Игорь 
Бочкин в многосерийном фильме «СЕСТРА МОЯ ЛЮБОВЬ» 

22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»23:30 «ПАЛАЧ». Заключительные серии 
1:25 «П@УТINA» (каз) 
Пятница, 16 января
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

7:00 Телеканал «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Премьера. «МИХАИЛ БОЯРСКИЙ. 
ОДИН НА ВСЕХ» 12:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 13:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
13:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 14:00 Премьера. «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 8». Многосерийный детектив 15:30 «112» 15:45 «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ 8». Продолжение 16:50 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар». ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ 19:50 Премье-
ра. Владислав Котлярский в детективе «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»22:40 «ТРИ АККОРДА» 0:45 
«ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» бағдарламасы 

2:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
Суббота, 17 января
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы 8:00 «П@УТINA» (каз) 8:20 «ТАҢҒЫ ПО-

ШТА» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 Новости9:10 «СМАК»9:45 
Агния Дитковските, Евгений Дмитриев, Ольга Ломоносова, Максим Дрозд, 
Константин Соловьёв в фильме «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 11:35 «ФА-
БРИКА ГРЕЗ» с Ольгой Артамоновой 12:05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 12:55 
«П@УТINA» (каз) 13:15 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 13:45 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 
14:40 КОНЦЕРТ ИОСИФА КОБЗОНА 17:15 Премьера. Михаил Пореченков, 
Андрей Мерзликин, Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «СЕРДЦЕ АН-
ГЕЛА» 21:00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 21:30 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 22:15 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:35 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» бағдарламасының тұсаукесері 

Воскресенье, 18 января
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 

ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:05 «ҚҰРБЫЛАР» телехикаясы 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 Новости9:10 «ЗДОРО-
ВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». Прямой эфир (каз/рус) 10:45 «НЕБЕСА». КОНЦЕРТ 
ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ 12:05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 1 14:35 Ольга Ломоносова, 
Евгений Пронин, Екатерина Васильева, Борис Смолкин в фильме «МАША» 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:15 Премьера. Михаил Поречен-
ков, Андрей Мерзликин, Пётр Фёдоров в многосерийном фильме «СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ» 23:55 Мировое 
кино. Приключенческий фильм «ЖИЗНЬ ПИ»2:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» (каз) 
2:30 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» (каз) 
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Ғарыш дидар
РОССИЯ 
Понедельник, 12 Января
08:00 "Утро России".12:00, 05:40 "Загадки ци-

вилизации. Русская версия".12:55 Ток-шоу. "О 
самом главном".14:00, 17:00, 20:00, 23:00 Ве-
сти.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с "Тайны следствия". 
12+15:55 "Особый случай". 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с "Сердце звезды". 
12+19:00 Т/с "Последний янычар". 12+20:30 
Т/с "Бедные родственники". 12+21:30 "Пря-
мой эфир". 12+23:35 "Спокойной ночи, малы-
ши!".23:45 Т/с "Верю не верю". 12+02:30 "Де-
журный по стране". Михаил Жванецкий.03:30 
Х/ф "Цыган".06:40 "Комната смеха".

Вторник, 13 Января
08:00 "Утро России".12:00, 07:05 "Загадки ци-

вилизации. Русская версия".12:55 Ток-шоу. "О 
самом главном".14:00, 17:00, 20:00, 23:00 Ве-
сти.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с "Тайны следствия". 
12+15:55 "Особый случай". 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с "Сердце звезды". 
12+19:00 Т/с "Последний янычар". 12+20:30 
Т/с "Бедные родственники". 12+21:30 "Пря-
мой эфир". 12+23:35 "Спокойной ночи, малы-
ши!".23:45 Т/с "Верю не верю". 12+02:30 "не-
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2015".04:55 Х/ф "Цыган".

Среда, 14 Января
08:00 "Утро России".12:00, 07:00 "Загадки ци-

вилизации. Русская версия".12:55 Ток-шоу. "О 
самом главном".14:00, 17:00, 20:00, 23:00 Ве-
сти.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с "Тайны следствия". 
12+15:55 "Особый случай". 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с "Сердце звезды". 
12+19:00 Т/с "Последний янычар". 12+20:30 
Т/с "Бедные родственники". 12+21:30 "Пря-
мой эфир". 12+23:35 "Спокойной ночи, малы-
ши!".23:45 Т/с "Верю не верю". 12+02:30 "Боль-
шая игра". 12+04:55 Х/ф "Цыган".

Четверг, 15 Января
08:00 "Утро России".12:00, 06:45 "Загадки ци-

вилизации. Русская версия".12:55 Ток-шоу. "О 
самом главном".14:00, 17:00, 20:00, 23:00 Ве-
сти.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с "Тайны следствия". 
12+15:55 "Особый случай". 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с "Сердце звезды". 
12+19:00 Т/с "Последний янычар". 12+20:30 
Т/с "Бедные родственники". 12+21:30 "Пря-
мой эфир". 12+23:35 "Спокойной ночи, малы-
ши!".23:45 Т/с "Верю не верю". 12+02:30 "Про-
ект "Украина". 12+04:30 Х/ф "Семь стариков и 
одна девушка".06:10 "Честный детектив". 16+

Пятница, 16 Января
08:00 "Утро России".11:55 "Мусульмане".12:10, 

06:35 "Русский след Ковчега завета". 12+13:05 
Ток-шоу. "О самом главном".14:00, 17:00, 20:00, 
23:00 Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с "Тайны след-
ствия". 12+15:55 "Особый случай". 12+17:50 Ве-
сти. Дежурная часть.18:00 Т/с "Сердце звезды". 
12+19:00 Т/с "Последний янычар". 12+20:30 
Т/с "Бедные родственники". 12+21:30 "Пря-
мой эфир". 12+00:00 Х/ф "Счастливый марш-
рут". 12+02:00 "Специальный корреспондент". 
16+03:35 Х/ф "Девять признаков измены". 
12+05:30 "Горячая десятка". 12+

Суббота, 17 Января
07:45 Х/ф "Аэлита, не приставай к мужчи-

нам".09:35 "Сельское утро".10:05 "Диалоги о жи-
вотных".11:00, 14:00, 17:00 Вести.11:10, 14:10, 
17:20 Местное время. Вести-Москва.11:20 "Во-
енная программа".11:50 "Планета собак".12:25 
"Субботник".13:05 Д/ф "Земля Героев. До-
брыня Никитич". "Чудеса России. Куршская 
коса".14:20, 17:30 Х/ф "Женить миллионера". 
12+18:20 "Это смешно". 12+21:10 Х/ф "Роковое 
наследство". 12+23:00 Вести в субботу.23:45 Х/ф 
"Барби и медведь". 12+03:35 Х/ф "Оазис любви". 
12+05:35 Х/ф "Невеста из Парижа". 12+07:15 
"Комната смеха".

Воскресенье, 18 Января
08:15 Х/ф "Город невест".10:20 "Вся Рос-

сия".10:30 "Сам себе режиссер".11:20 "Смехо-
панорама".11:50 "Утренняя почта".12:30 "Сто 
к одному". Телеигра.13:20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.14:00, 17:00 Ве-
сти.14:10 "Кулинарная звезда".15:10 Х/ф "Все, 
что ты любишь...". 12+17:20 Местное время. Ве-

сти-Москва.17:30 "Смеяться разрешается".19:10 
Х/ф "Я не смогу тебя забыть". 12+23:00 Вести 
недели.01:00 "Воскресный вечер". 12+02:50 Т/с 
"Частный детектив Татьяна Иванова". 12+04:40 
Х/ф "Игра на миллионы". 12+06:45 Д/ф "Зем-
ля Героев. Добрыня Никитич". "Чудеса России. 
Куршская коса".

ТВ3
Понедельник, 12 Января
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 Д/ф "Про-

роки научной фантастики" 12+16:30 Д/ф "Го-
родские легенды. Калининград. Телепортация в 
неизвестность" 12+17:00, 17:30 Д/ф "Охотники 
за привидениями" 16+18:00 "Мистические исто-
рии" 16+19:00, 19:30 Д/ф "Гадалка" 12+20:00, 
20:30 Т/с "Слепая" 12+21:00, 04:15 "Х-Версии. 
Другие новости" 12+21:30 Т/с "Пятая стра-
жа" 16+22:30, 23:20 Т/с "Следствие по телу" 
16+00:15, 01:05 Т/с "Менталист" 12+02:00 Х/ф 
"На крючке" 16+04:45 Х/ф "Девушка из воды" 
16+07:00 Х/ф "Группа "Ранэвэйс"" 16+

Вторник, 13 Января
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с "Следствие по телу" 
16+14:30 Д/ф "Рождество в каждом из нас" 
12+16:30, 21:00, 04:00 "Х-Версии. Другие но-
вости" 12+17:00, 17:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+18:00 "Мистические истории" 
16+19:00, 19:30 Д/ф "Гадалка" 12+20:00, 20:30 
Т/с "Слепая" 12+21:30 Т/с "Пятая стража" 
16+00:15, 01:05 Т/с "Менталист" 12+02:00 Х/ф 
"Бриллиантовый полицейский" 16+04:30 Х/ф 
"Щупальца 2" 16+06:30 Х/ф "Девушка из воды" 
16+

Среда, 14 Января
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с "Следствие по телу" 16+14:30 
Д/ф "Масленица в каждом из нас" 12+16:30, 
21:00, 03:45 "Х-Версии. Другие новости" 
12+17:00, 17:30 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" 16+18:00 "Мистические истории" 16+19:00, 
19:30 Д/ф "Гадалка" 12+20:00, 20:30 Т/с "Сле-
пая" 12+21:30 Т/с "Пятая стража" 16+00:15, 
01:05 Т/с "Менталист" 12+02:00 Х/ф "Животное" 
12+04:15 Х/ф "Радиоволна" 16+06:30 Х/ф "Щу-
пальца 2" 16+

Четверг, 15 Января
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 

22:30, 23:20 Т/с "Следствие по телу" 16+14:30 
Д/ф "Ведьма в каждой из нас" 12+16:30, 21:00, 
04:15 "Х-Версии. Другие новости" 12+17:00, 
17:30 Д/ф "Охотники за привидениями" 16+18:00 
"Мистические истории" 16+19:00, 19:30 Д/ф "Га-
далка" 12+20:00, 20:30 Т/с "Слепая" 12+21:30 Т/с 
"Пятая стража" 16+00:15, 01:05 Т/с "Менталист" 
12+02:00 Х/ф "Козырные тузы" 16+04:45 Х/ф 
"Заблудшие" 16+06:45 Х/ф "Радиоволна" 16+

Пятница, 16 Января
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 Т/с 

"Следствие по телу" 16+14:30 Д/ф "Хэллоуин 
в каждом из нас" 12+16:30 "Х-Версии. Другие 
новости" 12+17:00, 17:30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" 16+18:00 "Мистические истории" 
16+19:00, 19:30 Д/ф "Гадалка" 12+20:00, 20:30 Т/с 
"Слепая" 12+21:00 "Х-Версии. Колдуны мира" 
12+22:00 "Человек-невидимка" 12+23:00 Х/ф 
"Пик Данте" 16+01:00 Х/ф "В ловушке времени" 
12+03:15 Д/ф "Городские легенды. Перенестись 
в прошлое. Байкальские миражи"12+03:45 "Ев-
ропейский покерный тур" 18+04:45 Х/ф "Козыр-
ные тузы" 16+07:00 Х/ф "Заблудшие" 16+

Суббота, 17 Января
09:00, 13:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30 

"Школа доктора Комаровского" 12+13:15 Х/ф 
"Кошки против собак" 0+15:00 Х/ф "Двенадцать 
катастроф" 12+16:45, 05:30 Х/ф "Кома" 16+20:00 
Х/ф "Пик Данте" 16+22:00 Х/ф "Ночной рейс" 
16+23:45 Х/ф "Побег из Лос-Анджелеса" 
16+01:45 Х/ф "Джона Хекс" 16+ 03:15 Х/ф "За-
падня" 16+

Воскресенье, 18 Января
09:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+10:30 "Шко-

ла доктора Комаровского" 12+12:00 Х/ф "Две-
надцать катастроф" 12+13:45, 07:30 Х/ф "Кош-
ки против собак: Месть Китти Галор" 0+15:30 
Х/ф "Западня" 16+17:45 Х/ф "В ловушке вре-
мени" 12+20:00 Х/ф "Побег из Лос-Анджелеса" 
16+22:00 Х/ф "Три часа на побег" 16+23:45 Х/ф 
"Идеальный незнакомец" 16+02:00 Х/ф "Иде-
альное убийство" 16+04:15 Х/ф "Джона Хекс" 
16+05:45 Х/ф "Кошки против собак" 0+

 2015 жылдың 12-18 қаңтары 
арасындағы алдағы аптаға 
арналған жұлдыз жорамал

Тоқты. 21.03-20.04. Аптаның басында 
Тоқтылардың көбісі өзгерістер қажеттілігінің 

уақыты келгендігін, ал сіз үшін ең басты – 
өздерініздің ең маңызды мақсаттарыңыз бен 

тілектеріңізге көңіл аудару екендігін сезетін бо-
лады. Сол кезде жақын арада, 15 қаңтардан кейінгі 

кезеңде,  сіз өзіңіздің материалдық негізіңізді 
айтарлықтай бекітуге және айналадағы ортамен 
қарым-қатынасты жақсартуға сенуіңізге болады. 
Торпақ. 21.04-21.05. Торпақтардың көбісінде осы 
кезеңде әріптестер немесе достармен жанжал-

дар мен келіспеушіліктер туындауы мүмкін, ал 
кейбір істер мен келіссөздер  біршама баяулауы, 

кейінге қалдыруды қажет етуі мүмкін және тіпті 
қалағандай тез дамымайды. 

Егіздер. 22.05-21.06. Егіздерде осы кезеңде  
айтарлықтай берік және ұзақ мерзімді 

серіктестік қарым-қатынастарды реттеудің 
жақсы мүмкіндігі пайда болады. Сонымен қатар 

сіз сенімді тіреу, абырой болатын адамдарды 
кездестіре аласыз, сондай-ақ олар Егіздердің 

қызметін ынталандыруға және сізге босаңсуға жол 
бермеуге жеткілікті жігерлі және алғыр болады. 

Шаян. 22.06-22.07. Кездесулер, келіссөздер мен 
алынған ақпарат осы аптада Шаяндардың 

көбісінің сана-сезімі мен өміріне жағымды әсер 
етуі мүмкін. Осы кезде сіз өз өміріңізде көп нәрсені 

қайта қарастыра аласыз, өз ережелеріңіз бен 
қалыптасқан тәртіпті өзгерте аласыз. 
Арыстан. 23.07-23.08. Ортамен қарым-

қатынастар ойлағаныңыздай жақсы қалыптаса 
қоймайды, және де сізге оларға деген өзіңіздің сын 
бен талаптарыңызды тоқтата тұруыңызға 
тура келеді. Сондай-ақ осы кезеңде бизнесте 
немесе жұмыс орнында мәселелер туындауы 

мүмкін. 
Бикеш. 24.08-23.09. Сіз үшін барлығы Бикештер-

ге айналадағылар көрсете алатын қолдаудан 
тәуелді болады.  Осы кезде серіктестер 

қиын жағдайдан шығудың ең адам сенбейтін 
шешімдерді ұсынады, сондай-ақ материалдық 
жаққа қарағанда моральдық жағынан жоғары 

дәрежеде қолдау алады, сондықтан осы кезеңде 
Бикештер нақты қаржылық көмекті ала алмай-

ды. 
Таразы. 24.09 - 23.10.  Осы кезеңде сіздің кейбір 
ойларыңыз бір орында тұрып қалуы немесе 

аға ұрпақ өкілдерімен қабылданбауы мүмкін. 
Осыдан басқа, көптеген Таразыларға сіздің 
жұмыстағы ұйымдаспаушылығыңыз бен 

тәртіпсіздігіңіз  кедергі келтіреді, осының сал-
дарынан сіз сырт әсерге оңай түсіп қалуыңыз 

мүмкін.  14 қаңтардан кейін  Таразылар 
интуитивтік бола бастайды, және де бұл сізге 

оңтайлы жолмен қарым-қатынастар мен табы-
сты жағдайларды жоспарлауға көмектеседі.

Сарышаян. 24.10-22.11. Осы кезде Сарышаяндарға 
жаңа адамдармен көп қатынасу, кездесу, саяхат-

тау, қауым арасына шығу, тәжірибе мен жаңа 
ойлармен алмасу қажет. Сонымен қатар сіздің 

энергетикалық әлеуетіңіз өсе түседі, сіз сексуал-
ды белсенді боласыз, сондықтан қарсы жақтағы 

жыныс өкілдері жағынан қызығушылық, әсіресе 15 
қаңтардан кейін, жоғарылайды. 

Мерген. 23.11-21. Сіздің қаржылық қызметіңіз 
ретке келеді,  табысты арттыруға көп 

мүмкіндіктер болады. Осы жағынан да  Мерген-
дер айтарлықтай өнертапқыш, тапқыр болады, 
тәуекелге барады, сондықтан болашақты жоба-
лар құра алады, қаржылық мекемелермен  істерді 

табысты жүргізе алады,  несиелер рәсімдей 
алады, қарызға ақша алады, сондай-ақ қаржыны 

бизнесті кеңейтуге бағыттай алады. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Тауешкілер эмоциялық 

және өнерпаздық өрлеуді сезінеді. Осы күндер 
Тауешкілердің көбісі үшін көшбасшы қабілетін, 
кәсіпқойлықты көрсете алатын сапарлар, кезде-
сулер мен келіссөздер үшін қолайлы, сондықтан 
басшылық пен әріптестер сіздермен, Сіздердің 

ойларыңыздың дамуымен серіктес болуға 
қызығушылық білдіреді. 

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Осы кезеңде байланы-
стар, кездесулер, жоспарлар мен болашақты 
талқылаулар үлкен табыспен өтуі мүмкін, 

себебі жаңа ойлар мен ұсыныстар шынайы бей-
неге ие болады, ал Суқұйғыштар ішкі сенімсіздік 
пен айналаның жағымсыз қатынасымен байла-

нысты бұрыңғы шектеулерді жеңе алады. 
Балықтар. 20.02-20.03.  Келе жатқан апта 

басшылықпен қарым-қатынас, жаңа жобалар 
мен ұжымдық шығармашылық  үшін қолайлы. 

Балықтардың келе жатқан өзгерістерді 
сезу қабілеті сізге уақытылы өзіңіздің ескі 
байланыстарыңызды қайта қарастыруға, 
елестерден, жағымсыз әдеттер мен жалған 

түсініктерден босануыңызға мүмкіндік береді.  
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Таралымы 4130 оның ішінде «Аудан тынысы»1030

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 8 №3 (512) 9 қаңтар 2015 жыл

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР 
АТАҚТЫ 100-АТҚЫШТАР 

БРИГАДАСЫ ҚҰРАМЫНДА
Серік Әбілқасымұлы
(Басы өткен нөмірде)
Сол материалда көрсетілгендей, 

1942 жылы Республика Минис-
трлер Кеңесінің төрағасы Нұртас 
Оңдасыновтың Мәскеуден 
Қазақстанның Орталық партия 
Комитетіне жеделхат жолдап: «Біз 
Кеңес Одағының Батыры атағына 
ұсынған жолдастар: Төлеген 
Тоқтаров, Мәлік Ғабдуллин, Бал-
табек Жетпісбаев, Ораз Бұзақаров 
туралы қажетті өмір-деректік 
мәліметтерді жіберулеріңізді 
сұраймыз. Капитан Б.Момышұлы 
туралы мәліметтер жеткіліксіз 
болып шықты», деген. Әйтсе де 
бізге белгісіз себеппен Б.Жетпісбаев 
пен О.Бұзақаров кезінде өзінің әділ 
бағасын ала алмағаны қазір ғана 
белгілі болып отыр. 15. Алтыншаш 
Нұрғожинова – 1924 жылы туылған, 
ұлты – қазақ. Әскерге Мәскеу 
қаласының Сталин аудандық әскери 
ко-миссариатынан шақырылған. 
1941 жылы Орал әскери округінен 
алты айлық командирлер курсын 
бітірген. Қазақтың тұңғыш офи-
цер қызы. Гвардия лейтенанты. 
Орталық, Воронеж және Украина 
майдандарында соғысқан. 237, 
70-атқыштар дивизияларында 
батальон комсоргі болған. 

Және біз сөз ететін сұр мерген 
фашистер «Қара өлім» деп атаған 
Төлеуғали Әбдібеков.  Мәжіліс 
депутаты Бақытбек Смағұл 
Үкімет басшысы Кәрім Мәсімовке 
депутаттық сауал жолдап, Ұлы 
Отан соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығы қарсаңында қазақ ба-
тыры, даңқты мерген Төлеуғали 
Әбдібековтің ерен ерлігін ескеруді 
сұрады. Оған дейін даңқты мер-
ген Төлеуғали Әбдібеков жай-
ында ҚР саяси қуғын-сүргінге 
ұшырағандар  қауымдастығының 
төрағасы Жұмабек Ашуұлыны 
«Қазақстан-Заман» газетінің тілшісі 
Гүлжанат Шонабайға     28 мамыр 
2009 жыл өзінің берген «Ең көп 
фашистің көзін жойған жерлесіміз 
ескерусіз қалды» сұхбатында  
көтерген еді.

Батыр атамыздың кір жуық кіндік 
кескен жері Жарма ауданының 
Қапанбұлақ ауылы.1916 жылы 
өмірге келген Төлеуғалидың өз 
атасы  Насырханның төрт ұл бір 
қыз тарайды, соның Әбдібегінен 
батыр атамыз өрбіп отыр. 1930 
жылы Қапанбұлақ өңірінде құрылған 
ұжымшарда 14 жасар балаң жігіт 
еңбекке араласады. Атамыз атасының 
бердеңкесін 10 жасынан қолынан 
алып, ауылдастары арасында «сұр 
мергендігімен» ерек көзге түседі. 
Аштық кезінде қара мылтықтың 
арқасында ауылдастарына талғажау 
етер тіске басарды тауып бере 
алған. Бірақ өмірін аштық ала 
алмаған мерген атамызды әкесінің 
ағасы Кемелбайдың «халық жауы» 
атануы үнемі жолын кескестеп, 

ли» мақаласында «қара өлімінің» 
соңына мықтап түскен қарсылас 
жақтың атқыштарын жасырын 
жекпе-жекте Төлеуғали атамыз бір-
бірлеп құртып отырған. Аңдысқан 
жау алмай тынбайды, оның өмірі 
1944 жылдың 23 ақпанында, 26 
жасында қыршынынан қиылды. 
Сүйегі Калинин облысындағы 
Насва стансасының түбінде 
жерленгенін.

Жауынгерлік ерліктері үшін 
Әбдібеков «Қызыл Жұлдыз», 
«Қызыл Ту» ордендерімен, І 
дәрежелі Отан соғысы орденімен, 
«Ленин» орденімен наградтал-
ды. Командование оны Кеңес 
Одағының Батыры атағына өмір-
баяндық анкетада өзінің немере 
ағасы Кемелбай Насырхановтың 
репрессияланғанын жасырмай 
жазғаны үшін ғана ұсынбағанын 
жазады.

Яғни, қайсар батыр кезінде 
халқының қамын ойлағаны үшін 
«халық жауы» атанып, лагерьлерде 
азап шеккен арыс азаматтан бас 
тартпай, ашық айтқан. 1937 жылғы 
саяси қуғын-сүргінге ұшырап, 
жаладан итжеккенге айдалған, 
Магаданның су түрмесінде 
сүйегі қалған ағасы Кемелбай 
үшін алғалы тұрған атағынан 
айырылған. Туған елі мен жерін 
фашистік басқыншылардан азат 
ету жолында ғұмырын қиған, 
соңында жоқтайтын ұрпағы 
қалмаған қыршын батырдың 
деректері ШҚО зерттейтін та-
рихшы табылса Подольскідегі 
әскери архивте сақтаулы.

Белгілі жазушы Медеу Сәрсеке 
өз тарапынан Төлеуғалидың 
ерлігінің ескерусіз қалмауын 
көтеріп, майдангер полковник 
Төлеуғазы Жылтыровқа Тілеу 
Көлбаевтың біз жоғарыда сөз 
еткен мақаласын берген екен. 
Ол кісі өзі дүние саларынан 
біраз бұрын мән-жаймен жете 
танысып, батыр туралы деректі 
қалай іздеу керектігін қағазға 
ыждағаттап жазып беріпті. Онда: 
«Факты об Абдибекове Тулеугали 
фантастические… Легендарный 
снайпер Зайцев уничтожил 255 
фашистов, стал Героем Советского 
Союза, его ежегодно чествуют на 
Малаховом Кургане Сталинграда.

1.Главное, найти в архивах 
представления к награждению 
этими орденами. Все документы 
искать в архивах Минобороны 
и Наградного Управления Вер-
ховного Совета тех лет.

2.Ехать в Москву в архивы 
Министерства Обороны СССР 
и Государственный архив СССР 
и найти хотя бы наградные листы 
(снять копии).

3.Поискать и найти публикации 
в газетах «Правда», «Известия», 
«Комсомольская правда», «Крас-
ная звезда» и сделать фотокопии.

4.Общественное мнение нужно…
9.Составить краткий хроно-

логический список о подвигах 

героя со ссылкой на источники 
публикации и на авторов. Кратко, 
всего не одной странице. Без офи-

циальных документов добиться 
ничего невозможно. Это аксиома. 
Нужны официальные документы 
и только документы» деп, 2006 
жылы 18 ақпанда қол қойып, Ме-
деу аға арқылы жазушы Айгүл 
Кемелбаеваға беріп жіберген екен.

Атамыз туралы сұрау салу мұнымен 
тоқталып қалмай, Қазақстандағы 
саяси қуғын-сүргінге ұшырағандар 
қауымдастығының төрағасы Жұмабек 
Ашуұлы 2007 жылы қазан айын-
да Ресей Федерациясы Қорғаныс 
министрлігінің Орталық әскери 
мұрағатына сұрау салып, 2008 
жылдың 18 наурызында жауап 
алды. Подольск әскери мұрағаты 
екі архивтік анықтама салған. 
Гвардия аға сержанты, снайпер 
Т.Әбдібековтің соғыс деректерін, 
ерен ерліктерін растаған.

Хатта мұрағат деректері қолмен 
көшіріліп, наградалардың қандай 
ерлігі үшін берілгені тізіліпті. 
Онда: «Прославленный и непре-
взойденный снайпер. Хитрый, 
осторожный, выдержанный, 
хорошо знающий повадки врага 
довел свой снайперский счет до 
395 уничтоженных гитлеровцев. 
Подготовил 32 снайпера… Умер 
от ран в медсанбате 23.2.44 г.» 
(Основание: ф 33, оп. 686044, д. 
4689, л. 300. Выписки даны с со-
блюдением текста документов. 
Зав. архивохранилищем Н.Брилев, 
исп. Кондратьева) деп жазылған. 
Қол қойылған, мөр басылған, бәрі 
заңды түрде ресімделген.

Өз кезегінде зерттеуші қаламгер 
Айгүл Кемелбаева белгілі жа-
зушы Әзілхан Нұршайықовтан 
дерек көздерін сұрағанда, 2006 
жылы 16 ақпанда жазылған мына 
жауапты алыпты: «… Тілеу 
Көлбаевтың «Снайпер Тулеу-
гали» атты мақаласында 1944 
жылы шілдеде Қазақстанға келген 
делегациядан мергеннің №2916 
винтовкасының елге жіберілгені, 
оның қазір Орталық мұражайда 
сақтаулы тұрғаны баяндалған. 
Бұған қарағанда дивизияның үш 
жылдығы қарсаңында Төлеуғали 
Кеңес Одағының Батыры атағына 
ұсынылған болуы тиіс. Дивизия елге 
делегация жібергенде қолдарына 
Қазақстан Үкіметіне арналған хат 
ұстатады. Батырлыққа дивизия 
ұсынады. Содан кейін ол құжат 
Мәскеуге кетеді. Дивизияның Қа-
зақстанға жазған хаты Алматы 
архивтерінің бірінен табылуға тиіс 
(1944 жылы майданнан дивизия 
делегациясын басқарып келгенімде, 
біз дивизияның хатын Қазақстан 
Компартиясы Орталық комитетіне 
тапсырғанбыз» делінеді. 

 Сөйтіп, елін қорғаған бір батырдың 
ерлігі сол кездің өзінде-ақ ұмыт 
бола бастаған. Бәріне кінәлі сол 
тұстағы саясат. Ал қазір ше? Ол 
заман өтті емес пе? Артында 
іздеуші жұрты, қалың қазағы 

бар емес пе? 
Соны алға тартқан мәжілісмен 

алдағы Ұлы Жеңістің 70 жылдығы 
еліміздің іздеуі жетпеген ер ұлының 
таудай атын жарыққа шығарып, 
мәртебемізді асқақтатады деген 

үкілі үмітті оята түсетінін айтады. 
«Елбасы, Президент Н.Назарбаев 
«Қазақстан-2050» Стратегиясында 
лайықты ұрпақ өсіру мәселесіне, 
патриоттық тәрбиеге баса мән 
берді. Осы орайда, Төлеуғали 
Әбдібековтей батыр тұлғаның өнеге 
ерлігі, талай жүректерді жаулап, 
түлектерді баулып қанаттандыра 
берері сөзсіз. Кезінде, Елбасының 
ерен еңбегінің арқасында Бауыржан 
Момышұлы, Рақымжан Қошқарбаев 
қас батыр Қасым Қайсенов 
сынды ұлы батырларымыздың 
жанқиярлық ерлігі кеш те бол-
са еленіп, Тәуелсіздікпен бірге 
олардың атағы асқақтады», - дей  
келе, депутат ел Үкіметінің алдына 
бірқатар мәселені тартып отыр. Атап 
айтқанда, Мәжіліс депутаттары 
Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштеріндегі мергендер даярлай-
тын құрылымдарының біріне 
Т.Әбдібековтің атын беруді, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында 
даңқты мерген Төлеуғали Әбдібековті 
«Халық қаһарманы» атағына ұсыну 
керектігін көтереді.

«2012 жылы «Нұр Отан» 
партиясының қолдауымен Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына орай 
Батырларымыздың тарихын 
түгендеу, атын дәріптеу, ала 
алмаған лайықты бағаларын беру 
мәселесі ақпарат құралдарында 
кеңінен көтеріліп, игі іс бастал-
ды. Енді осы жұмысты лайықты 
қорытындысына дейін жеткізсек, 
Ел болашағы - жас ұрпақты, 
отансүйгіштік және қаһармандық 
өнегесімен тәрбиелесек, нұр үстіне 
нұр болар еді.  Әрі бұл халықтар 
достығына ықпал етеді: ұлтымыздың 
ержүрек батыры, Ұлы Отан соғысы 
жылдарында отандық мергендер 
қозғалысының бастауында тұрған 
Төлеуғали Әбдібеков сол кездегі 
ортақ Отанымызды қорғады, сол 
үшін қайталанбас ерлік жасап, 
жанын қиды», - дейді Бақытбек 
Смағұл.

Үкімет басшысының атына 
жолданған депутаттық сауалға 
16 халық қалаулысы қол қойып 
отыр.  

Алайда бүгінге дейін қайталанбас 
ерлігіне лайықты бағасы берілмеген 
жауынгерлер де баршылық. 
Солардың бірі - соғыс кезінде 
мергендер арасында ерекше көзге 
түсіп, төрт жүзге жуық фашистің 
көзін жойған құралайды көзге атқан 
мерген Төлеуғали Әбдібековтің 
қайталанбас ерлігімен қатар, 
есімі елеусіз қалмақ емес, бұған 
жарма жұртшылығы нақ сенімді. 
жүргенімде 

ҚР саяси қуғын-сүргінге 
ұшырағандар  қауымдастығының 
төрағасы Жұмабек Ашуұлы Төлеуғали 
Әбдібеков Семей облысы Жарма 
ауданының тумасы. 

(жалғасы келесі нөмірде)

1937 жылдары әкесінің інісімен 
бірге туыстарын сағалап, ОҚО 
Мақтарал ауданының «Пахта-Арал» 
ұжымшарына көшіп барады. Сол 
жерде өзіне мүлдем бейтаныс кәсіп 
мақташылықпен айналысады. 
Шаруаға тыңғылықтылығы, жұмысқа 
икемділігімен басшылықтың көзіне 
ілігіп, мақташылар бригадасының 
бригадирлігіне көтеріледі. Осы 
жерден 1938 жылы Кеңес Армиясы 
қатарына алынып, 1940 жылдары 
өз еңбек ұжымына әскери боры-
шын өтеп келген қайыра оралып, 
бригадирлік қызметіне кіріседі. 
1942 жылы әскер қатарына қайыра 
шақырылып, ОҚО Шымкент 
қаласынан мамыр айында атта-
нып, Калинин майданындағы 8 
гвардиялық Панфилов дивизиясының 
кейінен 30 гвардиялық деп аталған 
1077 атқыштар полкініне түседі. 
Сержант шеніндегі атамыздың 
өмірбаянымен жіті танысқан 
полктің әскери басшылығы қазірде 
Қазақстанның Орталық музейінде 
сақтаулы тұрған ТВ-2916 оптикалық 
винтовкасын табыстайды. Архивтік 
құжаттар негізінде айтарымыз 
Төлеуғали Әбдібековтің даңқты, 
теңдесі жоқ мерген болғандығы, 
397 гитлершілді жойып, 32 мерген 
тәрбиелеп шығарғандығы. 

Сол кездегі атамыздың ерлігі 
турасында бірталай мақалалар 
жазылды, Ұлы Отан соғысы туралы 
түрлі жинақтарда есімі аталып, 
көрсеткен ерлігі сөз болды. 

Өйткені, батыр бабамыздың 
соғыс жылдарындағы көзсіз 
мергендігі Кеңес Одағын былай 
қойып, әлемді таңғалдыратындай 
екен. Бір ғана мысалмен келтірейік, 
кеңінен дәріптеліп жүрген Кеңес 
Одағының Батырлары, атақты 
мергендер  Ф.Смолячков - 125, 
В.Зайцев - 255 жаудың көзін жойған 
екен. Ал, қазақтан шыққан мер-
ген Төлеуғали Әбдібеков - 397 
фашисті, яғни бір батальонға 
жуық жаудың көзін құртқан. 
Бұл теңдессіз ерлік. Солай бола 
тұра Төлеуғали Әбдібеков Кеңес 
Одағының Батыры атағын ала 
алмаған, әлі де алмай келеді.  Ал 
бабамыздың қайталанбас ерлігін 
архивтегі мұрағаттық-құжаттар 
да толықтай растайды.

Ұлы Жеңістің 40 жылдығына 
арналған «Панфиловшылар» атты 
кітапта Төлеуғали Әбдібековтің 
есімі жинақтың ең соңындағы – 
«Құраманың ескерткіш күнтізбесі» 
атты соғыс хроникасында екі 
жерде жай ғана аталып өткен: 
Т.Әбдібеков 400-дей фашисті 
жойды; қаза тапқаны туралы 
дерек берілген.

1942 жылдың мамырында соғысқа 
кіреді де, 1944 жылдың 23 ақпаны 
күні ауыр  жарақаттан медсан-
батта қайтыс болады. Немістің 
снайперімен жекпе-жекке шығыпты. 
Неміс өлтыргенімен, Төлеуғалидың 
өзі де ауыр жарақаттанып, ақыры 
ажал құшады.

Атамыз турасында бірталай 
деректерді жинаған тарих 
ғылымдарының докторы Тілеу 
Көлбаевтың «Снайпер Тулеуга-

ЖЕҢІСКЕ 
70 ЖЫЛ


