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АУДАН   ӘКІМДІГІНІҢ   КЕЗЕКТІ  
ОТЫРЫСЫ ЕЛБАСЫ «АСТАНА 

ЭКСПО-2017» КӨРМЕ 
КЕШЕНІНДЕ БОЛДЫ Өткен жетіде Бородулиха ауданының әкімі Г.Акуловтың төрағалығымен аудан әкімдігінің кезекті мәжілісі 

өткізілді. Әкімдік мәжілісіне аудандық мәслихаттың хатшысы У.Майжанов, аудан әкімінің орынбасарлары, 
дербес бөлім басшылары, құқық қорғау органдарының басшылары, мемлекеттік мекеме басшылары 
және кент, ауылдық округтерінің әкімдері қатысты. Аудан басшысы әкім отырысының басында аудандағы 
кейбір кадрлық өзгерістерге байланысты аудандық ішкі істер бөлімінің жаңа басшысы Қанат Төлеуқанұлы 
Синиязов пен Жезкент кентінің әкімі болып сайланған Василий Михайлович Дерябинді көпшілікке 
таныстырды. Отырыстың күн тәртібінде Бородулиха ауданындағы көктемгі егіс жұмыстарын өткізуге 
дайындық барысы туралы ШҚО Бородулиха ауданының ауылшаруашылығы бөлімінің бас маманы А. 
Байжұманов баяндама жасап, есеп берді. Баяндама талқыланып көктемгі жұмыстардың барысы тура-
лы біраз шаруалар сараланды. Одан кейін бірнеше ақпарат тыңдалынды. 2014 жылдың қорытындысы 
бойынша 2011-2015 жылдарға арналған Бородулиха ауданының аумағын дамыту бағдарламасының 
жүзеге асырылу барысы туралы ШҚО Бородулиха ауданының экономика және бюджетті жоспарлау 
бөлімінің басшысы М. Аргумбаев ақпарат берді.

 «Тасқынға қарсы іс-шараларды жүргізу туралы» аудандық АҚ және ТЖ дүлей апатты ескерту және 
жоюды ұйымдастыру жөніндегі бас маман Е.Қонарбаев ақпарат берді. 

Одан кейін Новопокровка ауылдық округінің әкімі Т.Жаймұхамедов, Новопокровка ауылдық округіндегі 
ҚР мемлекеттік рәміздерін қолдануда заңнаманың қолданылуы жайында ақпараттарын берді. Бұл жерде 
ең өзекті мәселе ауданның көктемгі тасқынға байланысты штабтың жұмыстарын қарастырып өтті. Аудан 
әкімі Г. Акулов барлық әкімдер мен басшыларға тасқынға байланысты сақтық шараларын қрастырып 
қауіпті деген аймақтардың әкімдеріне нақты тапсырмалар берілді. 

 Әрбір қаралған мәселелер бойынша аудан әкімі тиісті бөлімдерге, округ әкімдеріне нақты тапсырмалар 
беріп, тапсырмалардың орындалуын бақылауды аудан әкімінің орынбасарларына, аппарат басшысына 
жүктеді. 

                М.АТАЕВА

Мемлекет басшысы Көрме кешенінің болашақ халықаралық, 
тақырыптық павильондарының, сондай-ақ сауық және 
қызмет көрсетуші нысандарының макеттерімен танысты. 
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Нұрсұлтан Назарбаевқа көрменің орталығы – Қазақстанның 
Ұлттық павильонында болатын нысандар жөнінде жан-
жақты баяндалды.

Кешенді аралап көргеннен кейін Қазақстан Президенті 
кеңес өткізіп, құрылыс жұмыстарының барысына тоқталды. 
Мемлекет басшысы іске қосу және әрлеу жұмыстарын 
жүргізу үшін кешенді 2016 жылғы қыркүйекке дейін 
дайын ету қажеттігін айтып, жұмыс кестесін сақтау 
мәселесін атап өтті.

Нұрсұлтан Назарбаев салынып жатқан ғимараттарды 
көрмеден кейін де пайдалану мәселесін Үкіметпен бірлесе 
отырып анықтау басты міндеттердің бірі екендігіне на-
зар аударды.

– Кейбір елдердегі секілді нысандар бос тұрып қалмауы 
керек. Қонақтарға арналған баспана, қонақ үй және 
Конгресс-орталық мақсатты пайдаланылады. Бұл ретте, 
көрмеден кейін шетелдік мемлекеттердің павильондары 
мен өзге де көптеген орын-жайлар бос қалады. Кешен 
одан әрі қалай пайдаланылатынын қазірдің өзінде шешіп 
алған жөн. Мүмкін онда халықаралық шаралар, әскери, 
агроөнеркәсіптік көрмелер өткізілер. Әлемдік ірі ком-
панияларды біздің нысандарымызды өз жұмыстарына 
пайдалануы үшін қызықтыру қажет. Сонымен қатар, мұнда 
халықаралық банктер, бұқаралық ақпарат құралдары 
өз кеңселерін ашуға тілек білдіруде. Жалпы алғанда, 
барлық ғимараттар 2017 жылдың күзінен соң әрі қарай 
пайдалануға берілуге тиіс, – деді Қазақстан Президенті.

Мемлекет басшысы еліміздің «ЭКСПО-2017» көрмесін 
өткізудегі мақсаты Қазақстанның табыстарын әйгілеуді, 
әлемдік қоғамдастыққа оның мүмкіндіктерін паш етуді 
көздейтінін атап өтті...

Соңында Мемлекет басшысы жобаны бұдан әрі жүзеге 
асыруға қатысты бірқатар нақты тапсырмалар берді.

Кеңес барысында «Астана ЭКСПО-2017» ҰК» АҚ 
басқармасының төрағасы Т.Ермегияев көрме кешені 
құрылысындағы Қазақстанның үлесін арттыру туралы 
Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес халықаралық 
іс-шара дайындығына және оған қатысуға еліміздің 
бизнес-қоғамдастығы белсенді түрде тартылып жатқанын 
айтты. ЭКСПО нысандарындағы қазақстандық үлес 60%-
дан кем болмайды деп жоспарлануда.

Сонымен қатар құрылыс барысы туралы «Sembol», 
«BІ Group», «АБК Құрылыс-1», «Mabetex Group», «СК 
Базис», «Компания АДС», «MegaManagement» сияқты 
мердігерлік құрылыс компанияларының басшылары 
баяндама жасады. Жалпы ауданы 174 гектар болатын 
Көрме кешенінің аумағында 38 нысан бой көтеретін 
болады. Жобаға 8 құрылыс ұйымы және 3500-ден астам 
жұмысшы қатысып жатыр.

ЭКСПО нысандары жел, күн және өзге де баламалы 
қуат көздерінен алынатын «жасыл» энергетикамен 
қамтамасыз етіледі деп жоспарланып отыр.

БАҚ беттерінен

«ЕҢ ҮЗДІК АУЫЛ- 2015» - САЙЫСЫ
Қазақ ауылдары... Тарихи ғасырлар 

бойы олар қазақтың кең байтақ жерінде 
орналасқан. Алыс қашықтыққа қарамастан, 
адамдар бір-біріне қонаққа барып, 
қыздарға құда түсіп, түрлі салтанат-
тарды бірге тойлататын. Мерекелі 
күндердің бірінде Новопокровка 
ауылының ауылдық клубында өткен 
«Ең үздік ауыл – 2015» атты сайысы 
қазақ ауылдарының өміріне енуіне 
көмегін көрсетті.

Сахнада сол жылдар бейнеленді: 
қазақ ою-өрнектерімен әшекейленген 
көрпелер, саңдық, дөңгелек үстел, бесік 
және басқа да өмір төлсипаттары. 
Сонымен қатар топ қатысушыларының 
өздері де сахнаға ұлттық киіммен 
шықты. Мұнда ақсақалды аталарды, 
кимешек киген әжелерді, домбырасы 
бар жігіттерді және ұлттық киім ки-
ген жас сұлу бикештерді кездестіруге 
болатын. Сонымен, катысушылар 
мен жанкүйерлер дайын. Әділ 
қазылар алқасының құрамына - әкім 
аппаратының бас маманы И.Бельская, 
«Қанлы» шаруа қожалығының бас-
шысы З. Шельдебаев және зейнеткер 
К.Балатбаевалар кірді. Әр топтың сахнаға 
шығуы ауылдың сыйлы тұрғыны Алия 
Сахаевна Байгазинованың өзі ойлап 
шығарған, өлең түрінде құрастырылған 
таныстырулармен сүйемелденді. 

«Ең үздік ауыл - 2015» сайысының 
ережесіне сәйкес Новопокровка 
ауылдық округінің ауылы неме-
се көшесі өздерін Қазақ Ауылы 
ретінде көрсетулері қажет болды. 
Сайысқа Сарноғай мен Қарағайлы 
ауылдарының топтары, Садовая мен 
Дружбы көшелерінің біріккен коман-
дасы, Советская, Уәлиханов және Мир 
көшелерінің өкілдері қатысты. Көше 
топторы сахнаға ауыл атауларымен 
шықты. «Абылай хан» ауылын Мира 

көшесі тұрғындарының тобы көрсетті. «Тәуелсіздік ауылы» атауымен Советская 
көшесінің өкілдері шықты. Шоқан ауылын Уәлиханов көшесінің тұрғындары 
көрсетті. Ал Садовая мен Дружба көшелерінің тұрғындары өздерінің ауы-
лын «Достық» деп атады. Әр ауылдың сахнаға шығуы толық зал жиналған 
жанкүйерлердің қол шапалақтауларымен жалғасып отырды. Топтар келесідей 
сайыстарға қатысты: көшені таныстыру, ұлттық салт-дәстүрді көрсету, музыкалық 
нөмір, Абай шығармашылығын көркем оқу мен аспаздық сайыс. Топтар әдемі 
қазақ салттарын көрсетті, олардың арасында ұмытылған әдет-ғұрыптар кездесті. 
Домбырада ойналған күйлер мен әндер өте көп болды. Сайыскерлер Абайдың 
қара сөздері мен басқа да өлеңдерін оқыды. Аспаздық сайыс болса, мүлдем 
дүрлікпе тудырды: ереже бойынша 3 тағам ұсыну қажеттілігіне қарамастан, 
топтар 10-15 түрлі ұлттық тағамдарды ұсынды.

Барлығына Уәлиханов көшесінің кенеттен сахнаға шығуы күтпеген жағдай бол-
ды, оларды басқа да қатысушылар қолдады. Барлық топтардың қатысушылары 
ерекше флэшмоб ұйымдастырды: «Атамекен» әнін орындап, барлық көрермендер 
мен жанкүйерлерді 26 сәуірде сайлау учаскесіне келіп, дауыс беруге шақырды.   

Бір де бір топ шегінгісі келмеді, қатысушылардың жақсы дайындығы бірден 
сезіліп тұрды. Бәсекелестік пен құмарлық болғандығы сезілді. Барлық топтар 
жүлдеге лайықты болды, әділ-қазы алқасына жеңімпазды таңдау қиынға соқты. 
Сонымен әділ-қазы алқасы қорытынды жасады. 

(жалғасы 2-ші бетте)
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Билік және халық

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ЖОҢҒАРЛАРҒА ҚАРСЫ 
КҮРЕСІ

1718 жылы Тәуке хан қайтыс 
болып, орнына Болат хан бол-
ды. Оның кезінде қалмақтардың 
қазақ жеріне жорығы күшейді. Бұл 
жорықтардың табысты болуына 
шведтің артиллерия сержанты Ио-
ганн Густав Ренаттың әсері күшті 
болды. 1709 жылы Полтава түбінде 
орыстардың қолына түскен Ренат 

Тобыл қаласына айдалды, осында Ертістің бойында Бухгольцтің 
экспедициясы құрамында Кереку қаласының маңында 1715 жылы 
қалмақтарға тұтқынға түседі. 1733 жылға дейін қалмақтардың қолында 

АҚТАБАН ШҰБЫРЫНДЫ, АЛҚАКӨЛ СҰЛАМА
1723 жылы ерте көктемде жоңғарлар қазақ жеріне тағы да соғысуға 

келді. Шуна Дабо деген қалмақ басқарған бұл шайқас екі бағытта 
жүруі тиіс еді. Бірінші бағыт Қаратауды басып өтіп, Шу мен талас 
өзендеріне шығу болса, екінші бағыт қазақтарға соққы беріп, Шыршық 
өзеніне жету болатын. Бұл жоспарды іске асыру үшін әскерлер 
жеті топқа бөлініп, оның бірі Жетісу Алатауының етегіндегі Балқаш 
көліне құятын төрт өзеннің бойына топтастырылды. Қалмақтың ірі 
қолбасшысы Амурсана басқарған 70 мың адамнан тұратын екінші 
бір тобы Іле өзені бойына, Кеген өзенінің солтүстік жағасына, Нарын 
өзенінің күншығыс жағынадғы Кетпен тауы баурайына орналасты.

Бейғам отырған қазақтар аямай қырылды. Жоңғарлар Жетісуды, 
Ұлы жүзді қырып-жойып, Ұлы жүз, Кіші жүз жеріне де жетті. Халық 
басы ауған жаққа шұбырды. Ұлы Жүз бен Орта Жүздің қазақтары 
Самарқан пен ходжентке қарай шұбырды. Кіші жүз қазағы хиуа мен 
Бұхараға ағылды. Босқындардың біразы Сырдың сол жағындағы 
Алакөл маңына топтасты. Халық бұл кезеңді «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама» деп атады. «Елім-ай» деген ән туды.

Халық ең соңында бірігудің қажеттігін түсінді. 1728 жылы Әбілхайыр 
бастапан Кіші жүз жасақтары, Тайлақ батыр, Саурық батыр ба-
стапан әскерлер Ырғыз уезінің оңтүстік шығыс бетіндегі Бұланты 
өзенінің жағасында «Қара сиыр» деген жерде қалмақтарға қарсы 
соққы берді.

1730 жылы көктемде Балқаш көлі маңында тағы соғыс бастал-
ды. Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, сияқты батырлар бастапан 
қазақ жасақтары жоңғарларға аяусыз соққы берді. Бұл жер кейін 
«Аңырақай» деп аталып кетті. Қазақ жерін азат ету жолындағы 
соғысты жеңіспен аяқтау үшін Үш жүздің әскерлері Шымкентке 
таяу Ордабасы деген жерге жиналды. Қолбасшы болып Әбілхайыр 
мен Бөгенбай сайланды.

болды. Ол қалмақтарға зеңбірек 
құюды, баспахана жасап, әріп 
құюды үйретеді.

Жан-жақты әскери дайындығы бар 
жоңғарлар 1710-1711 жж. қазақ 
жеріне басып кіріп соғыс жүргізді. 
Олар 1717 жылы жазда Аякөз 
өзені жағасында қазақтардың 30 
мың жасағын талқандады. Келесі 
жылы жоңғарлар қазақтарды 
Бөген, Шаян, Арыс өзендері 
бойында тағы да қырады.

Осы тұста Тәуке ханның баласы 
Үлкен Орда иесі Болат хан қайтыс 
болды. Таққа талас басталды. 
Болат ханның інісі, Орта Жүздің 
ханы Сәмеке (Шахмұхамед) 
тақтан үміткер болды. Сондай-
ақ қалмақты қыруда үлкен 
ерлік танытқан Кіші жүз ханы 
Әбілхайырда тақтан дәмеленді. 
Алайда аға хан болып Болаттың 
үшінші ұлы Әбілмәмбет сайланды. 
Әбілхайыр бұған наразы болып, 
майдан шебінен әскерін алып 
кетті. Сәмеке де Шу бойымен 
Бетпақдалаға қарай өз әскерін 
алып кетті. Жоңғарларға қарсы 
майдан әлсірей бастады...

Осы тұста әрбір жүздің ішінде 
феодалдың бытыраңқылық 
күшейді. Кіші жүз сұлтандары 
Батыр мен Нұралы (Әбілхайырдың 
баласы) өз алдына ел биледі. 
Сол сияқты Орта жүзде Күшік 
пен барақ сұлтандардың да өз 
иеліктері болды. Қазақ хандығының 
Бұхара, хиуамен қатынасы да на-
шар болды. Еділ өзені бойында 
қалмақтар мен башқұрттар Кіші 
Жүздің жеріне шабуыл жасап, 
үнемі қауіп туғызды.

Дайындаған: Ә.СҰЛТАНОВ

БИЫЛҒЫ САЙЛАУДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
БАЙҚАУШЫЛАР САНЫ ЕДӘУІР КӨП БОЛАДЫ

Осы уақытқа дейін ТМД аумағында бірқатар елдердің президенттік 
сайлауларында халықаралық байқаушы ретінде жұмыс атқарған 
ШҚО Азаматтық Альянсының төрағасы Олег Чернышов биыл 
елімізде өтетін кезектен тыс сайлауда шетелдік байқаушылар саны 
өткен сайлаулардан анағұрлым көп болатындығын айтып өтті, 
деп хабарлайды ШҚО Ақпараттық орталығы.

Олег Чернышовтың айтуынша, биыл өтетін Қазақстан Республи-
касы Президенті сайлауына елімізбен қатар, шет мемлекеттер 

үлкен назар аударуда. 
– Бүгінгі күні облыс аумағында 

ЕЫҚҰ-дан халықаралық 
байқаушылар келіп, сайлау 
учаскелерінің жұмысымен танысу 
үстінде. Сонымен қатар, ТМД 
елдерінен арнайы өкілдер тіркеліп 
жатыр. Десе де, халықаралық 
байқаушыларды негізгі легі сай-
лау күніне таяғанда келеді. Олар 
өңіріміздің кез келген  сайлау 
учаскесінде болып, ҚР сай-
лау заңнамасы талаптарының 
орындалуын, сайлаудың өткізілу 
үрдісін бақылайтын болады, – 
деді О.Чернышев.

Шығыс Қазақстан облысында 
ел болашағына маңызы зор са-
яси науқанға үлкен дайындық 
жүргізіліп келеді. Сайлау күні 
облыс аумағында 1079 сайлау 
учаскесі жұмыс атқармақ. Айта 
кетерлігі, өңір бойынша ең көп 
тіркелетін Семей қаласындағы 
сайлау учаскесінің саны 145. Ал 
облыс орталығында сайлаушылар 
120 сайлау учаскесінде дауыс 
беретін болады.

БАЛУАНЫМЫЗ ЕРЛЕДІ КСРО және ҚР еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы Марат 

Нұрахметұлы Жақыттың 70 жасқа толу-
ына орай қазақ күресінен 26-29 наурыз 
аралығында  1998-1999 жылы туылған ұлдар 
арасында Қазақстан чемпионаты болып өтті. 
Осы жарысқа ШҚО қазақ күресінен құрама 
сапында ауданымыздың қазақ күресінің 
жаттықтырушысы М.Қажымұқановтың 
шәкірті С.Ақылбеков осы чемпионатта 72 
келі салмақ дәрежесінде бақ сынап, алтынан 
алқа тағып Қазақстан Республикасының 
чемпионы атанды. Ауданымыздың атын 
шығарып жүрген  Санжар бауырымызға 
алдағы жарыстарда жүлделі болып, жеңістің 
тұғырынан көріне берсін дегіміз келеді.

Т.ҚАЛИБАЕВ

«ЕҢ ҮЗДІК АУЫЛ- 2015» 
- САЙЫСЫ

(Басы 1-ші бетте)
«Ең дарынды ауыл - 2015» номинациясын ұлттық салт-дәстүрлер сайысы 

мен Абай өлеңдерін оқуда ерекшеленген Абылай хан ауылы (Мира 
көшесі) иеленді. Сарноғай ауылында қазақтар, татарлар мен орыстар 
достық пен келісімде тұратындықтарын дәлелдеп, Сарноғайлықтар «Ең 
ұйымшыл ауыл - 2015» атағын иеленді. Қарағайлы ауылынан сахнаға 
шыққан, Мұхаметқалиевтар мен Камитеевтер отбасылары ең үздік 
қазақ тағамдарын ұсынып, аспаздық сайыста үздік болып шықты. 
Ал,Тәуелсіздік ауылының тұрғындары «Ең көркем оқу» номинаци-
ясын иеленді. Осы көшенің өкілдері ұзақ уақыт бұрын ұмытылған 
әдет-ғұрыпты көрсетіп, ұлттық салт-дәстүр көрсетуде ерекшеленді, 
сонымен қоса Абай өлеңдерін де әдемі оқыды.

Ал «Ең үздік ауыл - 2015» басты атағы Достық ауылы (Садовая мен 
Дружба көшелері) және Шоқан ауылы (Уәлиханов көшесі) арасында 
бөлінді. Достық ауылы домбырада ойнауларымен, жанкүйерлердің 
көптігімен және әдет-ғұрыптарға деген заманауи көзқарастарымен 
көзге түсті. Шоқан ауылы зейнеткерлер де, жастар да қатысқан ең 
көп санды топ болды. Олар сахнада әдемі құда түсу салтын көрсетті. 

Барлық командалар Новопокровка ауылдық округінің атынан 
дипломдарға ие болды, округтің шаруа қожалықтарынан сыйлықтар 
алып, мол күш қуатпен толықты. Барлығы сайысқа 60 адам қатысты: 
зейнеткерлер, үй шаруасындағылар, жұмыс істейтін тұрғындар, 
студенттер, оқушылар мен мектепке дейінгі жастағылар. «Ең үздік 
ауыл - 2015» сайысы округте өнерге құмар тұрғындар тұратындығын 
дәлелдеп берді. 

А. ОРДЫБАЕВА, Новопокровка а/о клуб меңгерушісі 

ЖЕҢІСТІҢ 70 
ЖЫЛДЫҒЫНА ДАЙЫНДЫҚ

2015 жылғы 3 сәуірде Ақордада Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
хатшысы Г.Н.Әбдіқалықова Қазақстанның «Ардагерлер ұйымы» Орталық 
кеңесінің өкілдерімен  Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын 
мерекелеуге дайындық мәселелері бойынша кездесті. 

Кездесуге «Ардагерлер ұйымы» Орталық кеңесінің төрағасы Ө.О.Озғанбаев, 
Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары – ҚР Қарулы Күштері Бас 
штабының бастығы С.Ә.Жасұзақов, Денсаулықсақтау және әлеуметтік 
даму вице-министрі Д.Р. Арғандықов қатысты.

Мемлекеттік хатшы соғыс майданында 1 млн. 200 мыңнан астам 
қазақстандықтың қатысқанын атап өтті. Жауынгерлік ерлігі үшін жүзмыңдаған 
қазақстандық ордендермен және медальдармен марапатталды, 500-дей 
адам Кеңес Одағының батыры атанды, 110 қазақстандық үш дәрежелі Даңқ 
орденімен наградталды. 630 мың адам ұрыста қаза тапты, жарақаттар мен 
аурудан қайтыс болды, хабар-ошарсыз кетті және тұтқыннан оралмады. 
Яғни, қолына қару ұстаған әрбір екінші қазақстандық Жеңіс жолында 
өзін құрбан етті. 

Гүлшара Әбдіқалықова 2015 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 
Қазақстанда 4776 соғыс ардагері және 192 980 тыл еңбеккері бар екенін 
хабарлады. Ол ел Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «соғыс 
ардагерлерінің саны азаюда,  сондықтан да біз олар арамыздан кеткен 
кезде өкініп қалмау үшін ешбір көмек пен қамқорлықты аямауымыз 
керек» деп атап көрсеткенін айтты.

Кездесуге қатысушылар ҚР Мемлекеттік хатшысын Жеңістің мерейлі 
күнін мерекелеуге дайындықтың барысы туралы хабардар етті.

Қазақстан Ардагерлері Орталық кеңесінің төрағасы Ө.Озғанбаев кез-
десуге қатысушыларды алдағы кезеңге жоспарланған іс-шаралармен 
таныстырды. 

Мемлекеттік органдар өкілдері соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне 
әлеуметтік, материалдық және медициналық көмек көрсету жұмыстарының 
барысы туралы баяндады...

Анықтама:  2014 жылғы 28 қарашадағы «2015-2017 жылдардың республикалық 
бюджеті туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен Астана және Ал-
маты қалалары, облыстар бюджеттерінің іс-шаралар өткізуге 5 752 023,0 
теңге, оның ішінде, бір реттік материалдық көмек көрсетуге – 5 690 183,0 
мың теңге көлеміндегі ағымдағы мақсатты трансферттері мақұлданды. 

Ұлы Отан соғысына қатысқандардың қабірлерін абаттандыру, ескерткіштерді, 
мемориалдық кешендерді жөндеу және жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. 
Өңірлердегі 3395 ескерткіштер мен мемориалдық кешеннің 746-ы 
жаңғыртылды. Олардың жөндеу және жаңғырту жұмыстарына 997 492,0 
мың теңге бөлінді...

...Кездесу соңында Мемлекеттік хатшы Жеңістің 70 жылдығына орай 
өтетін салтанаттар – қазақстандық патриотизмнің дамуына қуатты әрі 
терең серпін беретін адамзаттың ең сұрапыл соғысындағы біздің ата-
ларымыз бен әкелеріміздің ғасырлар бойы өшпейтін қасиетті ерлігіне 
тағзым ету екенін атап өтті. 

Мемлекеттік хатшы Г.Н.Әбдіқалықова кездесу қорытындысы бойынша 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын мерекелеуге дайындық мәселелері бойынша 
мемлекеттік органдарға бірқатар тапсырмалар берді. 

Баспасөз қызметі
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Қоғам келбеті
ЕРІМЕН ЕЛІ МАҚТАНАР

МЕРКУЛОВ МАТВЕЙ 
КУЗЬМИЧ 

ВАСИЛИЙ КОРНЕЕВИЧ НОВИКОВ 
(1907-1981), Кеңес Одағының батыры
Новиков Василий Корнеевич 1907 жылы 28 

тамызда Калинин облысы Пеновскі ауданы 
Наумово ауылында дүниеге келген. 1919 жылы 
Семей облысы Бородулиха ауылына қоныс 
аударады.

1929 жылы Кеңес Әскері қатарына алынады. 1933 
жылы артиллериялық училищені тәмамдайды. 
1941 жылдың шілде айынан майданда болған. 
438-жойғыш танк бұзар артполкінің командирі 
(14-гвардиялық армия, 2-Украина майданы) 
подполковник Новиков 1944 жылы 17 ақпанда 
Черкаскі облысы Журжинца ауылы маңында 
ерлік көрсеткен. Снаряд таусылған соң қолмен 
шабуыл жасап, жауға тойтарыс берген.

1945 жылы 24 наурызда КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Кеңес Одағының 
батыры атағы берілген. 

(1918-2000г), Кеңес Одағының батыры
Матвей Кузьмич 1918 жылы Семей облысы 

(қазіргі Шығыс Қазақстан облысы) Жаңа Шүлбі 
ауданының Жаңа Шүлбі ауылында дүниеге 
келген. Майданда 1942 жылдың қараша ай-
ынан бастап болған. 676-шы атқыштар полкі  
батальонының командирі, майор Меркулов 
Пултуска қаласының (Польша) маңында 1945 
жылдың қаңтарында шабуылдаушы батальонның 
басында дұшпанның траншеясына басып кіріп, 
шепке бекінді. Гросс-Вестфален елді мекенінің 
(Польша) тұсында Висла өзенінен өту кезінде көзге түскен, Одерде шайқасты.

Ленин, Қазан революциясы, Қызыл Ту, Суворов, Кутузов, III дәрежелі 
Хмельницкий, Александр Невский, 1 дәрежелі Отан соғысы, Қызыл Жұлдыз 
ордендерімен марапатталған. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президумының 1945 
жылғы 29 маусымдағы Жарлығымен М.Меркулов Кеңес Одағының Батыры 
атағына ие болды.

Василий Корнеевич Новиков 2 мәрте Қызыл Ту орденімен, Ленин, Александр 
Невский, І дәрежелі Отан соғысы, Қызыл Жұлдыз ордендерімен, медальдар-
мен марапатталған.

СЕРЕДИН ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ 
(1918-1943), Кеңес Одағының батыры

Федор Яковлевич Середин 1918 жылы Се-
мей облысы Бородулиха ауылында туған. 
Ұлты – орыс. БК(б)П мүшесі. «Новый быт» 
ұжымшарында жұмыс істеген. 1936 жылдан 
Қызыл Әскер қатарында болған. 1938 жылы 
Ташкент жаяу-әскер училищесін бітірген. 1939 
– 1940 жылдары кеңес-фин соғысына қатысқан.

1943 жылы майданға шақырылған. Аға лейтенант 
шенінде майданға қатысқан.  10 гвардия әуе 
десанты дивизиясында, 24 гвардия әуе десант 
полкінің батальон командирі. 1943 жылдың 1 
қазанда Полтава облысы, Переволочко ауы-
лы түбінде Днепрдің оң жағасынан плацдарм 
құрып, жау танктері мен жаяу әскерінің бірнеше 
шабуылын тойтарды. 1943 жылы 14 қазанда 
ерлікпен  қаза тапты.

Днепроперовск облысы Верхнеднепров ауданы Днепрокаменка ауылында 
жерленген.

1943 жылы 20 желтоқсанда КСРО Жоғарғы Кеңесі Президумының Жарлығымен 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді.

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ УРЗЛЯ 
(1916 - 1945), Кеңес Одағының Батыры

Кеңес Одағының Батыры Урзля Владимир Матвеевич 1916 жылы 20 қаңтарда 
Алтай өлкесі, Ребрехин ауданы, Колочки ауылында жұмысшы отбасында 
өмірге келген. БК(б) П мүшесі. Семей ауыл шаруашылық техникумын бітірген. 
Бұрынғы Семей облысы Белағаш ауылында зоотехник болып жұмыс істеген. 

1939 жылдан Қызыл Әскер қатарында болды. 
1941 жылы Хабаровскідегі әскери минометшілер 
училищесін бітірді.  1942 жылдан майданда. 
Майор.  4-ші Украин майданы, 40-миномет 
бригадасы,  504-миномет полкінің штаб бастығы. 
1945 жылы 28 сәуірде Долна Лгота елді мекені 
(Моравска-Острава қаласының маңы, Чехия) 
түбіндегі шайқаста алдыңғы барлау пунктіне 
фашистер шабуыл жасады. В.Урзля жарала-
нып,  қолға түсіп азаппен өлтірілді. Чехияның 
Солтүстік Моравия облысы, Глучин қаласында 
(Чехословакия) жерленген. 1945 жылы 15 ма-
мырда КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры атағы 
берілді. Ленин, Қызыл Жұлдыз ордендерімен, 
медальдармен марапатталған.

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ ЗАНУДИН Кеңес 
Одағының батыры

1923 жылы Семей облысының (қазіргі Шығыс 
Қазақстан облысы) Бородулиха ауылында дүниеге 
келген.

Майдан шебінде 1942 жылдың ақпан айынан 
бастап болған. 459 атқыштар полкінің аға лей-
тенанты Ю.Ф.Занудиннің басқаруындағы ротасы 
алғашқылардың қатарында Днепр өзенінен өтіп, 
оң жағадағы плацдармға бекінді және өткел 
құрылысын оқ жаудыра отырып қорғады. 

Ленин, Қызыл Жұлдыз, Қызыл Ту, Октябрь Рево-
люциясы, ІІІ дәрежелі Суворов, І және ІІ дәрежелі 
Отан соғысы ордендерімен марапатталған. 

КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиуымының 1945 
жылғы 24-наурыздағы Жарлығымен Ю.Ф.Занудинге 
Кеңес Одағының Батыры атағы берілді. 

НАЗАР САЛЫҢЫЗ, БАЙҚАУ!
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған «Халың қалай, ардагер?» 

атты аудандық бейнеролик байқауының өткізілуі туралы 
ЕРЕЖЕСІ  

Байқаудың бастамашылары мен ұйымдастырушылары:
«Халың қалай, ардагер?» бейнероликтер байқауын «Нұр Отан» партиясының 

қолдауымен, ішкі саясат бөлімімен бірлесе отырып Бородулиха ауданының 
Жастар орталығы және «Жас Отан» жастар қанаты өткізеді. 

МАҚСАТЫ:
Бородулиха ауданы жастарының тақырыптық бейнероликтер жасаудағы 

дағдыларын жетілдіру, оң бағыттағы шығармашылық қызметін наси-
хаттау.

І. БАЙҚАУДЫҢ ӨТКІЗІЛУ УАҚЫТЫ
Байқау 2015 жылдың 1 – 24 сәуірі аралығында өткізіледі.
ІІ. БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУШЫЛАР
Байқауға 14 – 35 жас аралығындағы жеке тұлғалар, сондай-ақ ұжымдар 

қатыса алады.
БАЙҚАУДЫҢ ТАЛАБЫ
Байқаудың талаптарымен Сіз Бородулиха ауданының ресми сайтында 

«Жастар орталығы» айдарында таныса аласыз.
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛАР

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ
Наурыз айының 13-15 жұлдызында Ақтобе қаласында қазақ күресінен 

2000-2001 ж.т. жасөспірімдер арасында ҚР Чемпионаты өтті.
Осы чемпионатқа ШҚО құрамасының құрамында Бородулиха БЖСМ ба-

луаны Дидар Көпжасар қатысты. Мұсылманбек Қажымұқановтың шәкірті 
Дидар жартылай финалға дейін белдесулерін таза жеңіспен аяқтады.

Ақтық кездесуге жолдама алу үшін белдесуде Жамбыл облысының ба-
луанынан сәл басымдылықпен ұтылып, жүлделі үшінші орынға ие болды.

Осы жарыста  Дидар қазақ күресінен ҚР спорт шеберлігіне үміткер  атанды.
Наурыз айының 17-20 аралығында Талдықорған қаласында дзюдодан 

2000-2001 ж.т. жасөспірімдер арасында Республикалық ашық турнир өтті. 
Осы турнирде 73 кг салмақ дәрежесінде татамиге шыққан Дидар Копжасар 
жарыстың қола жүлдегері атанды.

Дидарға алдағы белестерде жеңіс тұғырынан көріне беруіне тілектеспіз.
Бородулиха ауданында қазақ күресін өркендетуге үлкен үлес қосып, 

осындай үлкен жарыстарға қатысуға ұйытқы болып  жүрген, облыстық 
маслихат депутаты, «Е.Зайтенов» ш/қ басшысы,  Бородулиха ауданы қазақ 
күресі федерациясының Президенті Ерлан Әмірбекұлы Зайтеновке үлкен 
алғысымызды айтқымыз келеді. 

 Ерлан Әмірбекұлы күрес түрлерінен өтетін жарыстарға әрқашан демеушілік 
етеді.

Ағамызға зор денсаулық, жемісті еңбек, әр бастамаларына сәттілік тілейміз.
Ә.БОЗАЕВ, БЖСМ ОІМ
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Таралымы 3080 оның ішінде «Аудан тынысы»580

Директор-бас редактор 
Екатерина БОЙЧЕНКО 

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

ММ болып табылады

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

тіркеу туралы N 12375-Г куәлігі (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 4 № 29 (538) 7 сәуір 2015 жыл

ІРГЕЛІ ІСТЕР ОРДАСЫ

Қазақ үшін Наурыз – Ұлық күн! 
Осы күні Ақ пен Қара сайысын-
да Ақ озып шығады. Ақ пен 
Қараны күн мен түнге, жақсылық 
пен жамандыққа, ізгілік пен 
зұлымдыққа да балауға болады. 
Сонда күн ұзарып, жақсылық өріс 
алып, ізгілік үстемдік жасайды 
деген сөз. Сондықтан болар, 
біздің халқымыз Наурызды игі 
істермен қарсы алғанды жөн 
көреді. Осы дәстүр атадан 
балаға мирас болып, бүгінгі 
таңда біздің қоғамның да басты 
бағдарына айналып отыр.

Біздің аудан орталығында 

осы үрдістен таймайтын, ізгілік 
туын жықпай, ұрпаққа өнеге 
етіп жүрген ұжым бар. Ол – 
Бородулиха қазақ орта мектебі.

Бұл ұжым жылдағы әдетінше 
биылғы Наурызды да жағымды 
істермен қарсы алды. Мектептің 
3-ші «Ә», 5-ші, 6-шы «Ә», 9-шы 
және 10-шы сынып оқушылары 
үлкен мерекелік концерт дайын-
дап, қарттар мен мүгедектерге 
арналған дәрігерлік-әлеуметтік 
мекемеге ат басын бұрды. 
Ондағы мақсат көзі мұңлы, 
көңілі жарым қарттарды На-
урыз мерекесімен құттықтай 
отырып, олардың қоңырқай 
өміріне қуаныш нұрын шашу еді.

Аталған сынып оқушылары 
діттеген мақсаттарына жетті. 
Өздерін мерекемен құттықтай 
келген оқушыларды жақсы 
қарсы алған қарттар жадырап, 

жаппай қол соғып, балалардың 
өнер-шашуын жылы қабылдады. 
Сләмғалиев Асан, Аблахатова 
Инабат, Сләмғалиев Нұрлы, Ертаева 
Гүлім сынды әнші балалардың 
төгілтіп айтқан әндері қарттардың 
көңілінен шықты десе болады. 
Осы жерде айта кетерлік бір 
жайт, аталған балалар аудандық 
көлемдегі  іс-шаралар кезінде 
сахна төрінен көрініп жүрген 
өнерпаздар. Олардың әнін 
естімеген адам, өнерлеріне 
сүйсінбеген жан жоқ шығар. 
Міне, енді олар қарттардың 
көңілін тауып, қариялардың 

алғысын алып жатыр. Қарттар 
үшін ұйымдастырылған осы 
концертте оқушылар топтары 
әзірлеген қазақ, орыс, өзбек, 
испан, корей билері де көп 
көңілінен шықты. Жас бишілер 
қарттарды желпінтіп, серпілтіп, 
жүздеріне қуаныш үйірді.

Қазақ мектебінде бой алған 
Наурыз кезіндегі ізгі шаралар 
бұнымен аяқталған жоқ. Мектептің 
өзінде өткізілген, сыныптар 
арасындағы Наурыз мейрамдары 
да ұйымдастырылуы, өткізілуі 
жағынан жоғары деңгейде 
болған шаралар қатарынан 
орын алады.

Сонымен, мектепте ең алдымен 
Наурыз мерекесін өткізу жоспары 
бекітілді. Даярлық сыныптарында 
«Наурыз думан» атты тақырыпта 
ертеңгілік ұйымдастырылды. 
Осы мерекелік шара үстінде 

балалар қазақ халқының бірқатар 
салт-дәстүрімен танысты. Соның 
ішінде, ұйымдастырушылар 
Наурыз көженің дайындалу 
жолдарына ерекше тоқталды.

1 – 4 сыныптар арасында 
«Қош келдің, Әз-Наурыз!» атты 
мерекелік іс-шара өткізілді. Бұл 
шара Қазақ хандығының 550 
жылдығына, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына 
арналды. Іс-шара байқау түрінде 

болды. Сынып-
тар қазақ, орыс, 
өзбек, ұйғыр, 
түрік, грузин, 
украин, корей, 
неміс, татар 
халықтарын 
сомдап, осы 
халықтардың 
ұлттық дәстүрін, 
салтын көрсетті. 
«Таныстыру» 
атты бірінші 
бөлімде әр 
ұлт өздерін 
еркін стильде 
таныстырып 

өтсе, «Өнерлі өрге жүзер» 
атты екінші бөлімде өлеңнен 
сыбаға тартып, ұлттық әндерді 
әуелетіп, биден шашу шашып, 
өз өнерлерін ортаға салды. 
Үшінші бөлім «Айналдым, ақ 
дастархан!» деп аталды. Бұл 

бөлімде әр ұлт өздерінің ұлтттық 
дастарханын жайып, ұлттық ас 
түрлерін таныстырып шықты. 
Осы бөлімдердің барлығына 
құрамында мектеп директоры 
Самал Қажығалиқызы, мектеп 
директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары Балғын Нұрланқызы, 
тәрбие ісі жөніндегі орынба-
сары Гүлдария Жеңісқызы бар 
қазылар алқасы баға беріп 
отырды.

Жалпы алғанда «Қош келдің, Әз-
Наурыз!» шарасының танымдық, 
өнегелік құны жоғары бол-
ды. Балалар өзге ұлттардың 
салт-санасымен, рухани мол 

мұрасымен жете танысуға 
мүмкіндік алды. Ұлттар мен 
ұлыстар арасындағы достық 
пен бірлік, ынтымақ пен береке 
салтанат құрған біздің елімізде 
бұндай шараның атқарылуы 
өте орынды екенін айтпасақ 

та белгілі.
Осы іс-шараға ата-аналар 

да белсене қатысып, олар 
ұлттық жоралғыларды ортаға 
салды. Бұны болашақ ұрпаққа 
аға толқынның ұсынар өнеге 
жолы десе болады. Наурыз 
тойы үстінде жасалатын ұлттық 
рәсімдердің қалай жүзеге асы-
рылатынын өскелең ұрпақ біліп 
өскені жөн ғой.

Ал, 5 – 11 сыныптар арасында  
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына арналып «Бір 
шаңырақ астында» тақырыбымен 
фестиваль ұйымдастырылды. 
Бұл шара үстінде де оқушылар 
әр ұлттың өнерін, салт-дәстүрін, 
ұлттық дастарханын ұсынды.

Осы шаралардың барлығына бас 
болып, олардың ұйымдастырылуы, 
өз деңгейінде өтуі үшін барлық 
білімі мен білігін аямаған 
Зәмзәгүл Құнанбаеваны ерек-
ше атап өтуге болады. Қазақ 
мектебінде осы кезге дейін 
ұйымдастырылып келген, қазіргі 
таңда ұйымдастырылып жүрген, 
болашақта ұйымдастырылатын іс-
шаралардың барлығы Зәмзәгүлдің 
тікелей жетекшілігімен болып  
жататыны жасырын емес. Әр 
шараға жауапкершілікпен, жоғары 
талғаммен, шығармашылықпен 
қарап, сол істердің оқушыларға 
берер өнегесін де салмақтап 
жүрген осы жан.

  Сөз соңында, ізгі істердің 
ақ ордасына айналған Боро-
дулиха қазақ орта мектебінің 
ұжымына сәттілік және табыс 
пен жеңіс тілейміз. Білім туын 
құлатпай, ұрпақ бойына тәрбие 
нәрін сіңіре беріңіздер!

А.ТЛЕУҒАЗИН

«АЙНАЛАЙЫН – 2015» ФЕСТИВАЛІ БАСТАЛДЫБиылғы жылы ауданымыздың 
мектеп оқушылары мен 
шағын орталықтардың 
тәрбиеленушілерінің арасында 
«Айналайын» фестивалі алтыншы 
жыл өткізіліп отыр, фестивальдің 
басты мақсаты жастарымыздың 
шығармашылығын шыңдап, 
қолдау көрсету. Ауданымыздың 
өнерге деген талпынысы мен 
сүйіспеншілігі жоғары талантты 
оқушылары жыл сайын «Айна-
лайын» фестивалін тағатсыздана 
күтетіні рас.

Мектептер фестивальға аудандық 
Шығармашылық үйі дайындаған 
ереже-шарттар бойынша дай-
ындалады. Фестиваль бірнеше 
кезеңге жіктелген: іріктеу кезеңі, 
жартылай финал, финал және 
гала-концерт. 

1 сәуірде арнайы комиссия Пере-

меновка, Андроновка мектептерінде 
болып қайтты. Қазылардың 
құрамында «Шығармашылық 
үйі» КМҚК директоры, хорео-
граф Л.Оразғалиева, «Тігін тігу» 
студиясының жетекшісі Садыкова 
Амангүл, «Көркемсаз» студиясының 
жетекшісі  Бота Бигазиев, «Аэро-
бика» студиясының жетекшісі  
Болатов Бақытжан сияқты білікті 
мамандарымыз болды. 

Переменовка орта мектебі 
Бородулихалық қонақтарды жылы 
шыраймен қарсы алды. Мәдениет үйі 
дәлізінде қолөнер туындыларының 
көрмесі қойылыпты. Концертік 
бағдарлама 12 нөмірден тұрды, 
Андроновка мектебі де өз тарапынан 
6 нөмір дайындап келген екен. 

Оқушылар барлығы дерлік тамаша 
өнерлерімен жұртшылықты қайран 
қалдырды, дегенмен қазылардың 
қатал сынынан сүрінбей өткен 
«Аналардың тілегі» әнін тамаша 
айтып шыққан, Андроновка орта 
мектебінің 2 сынып оқушысы Да-
ниярова Айдана. Сонымен қатар 
кішкентай биші Хамитова Арай-
лым «Журавли» биімен 3-4 «а» 
сыныбының қыздары «балалар 
мегасы» тамаша билерімен да-
рындарымыз жартылай финалға 
шақырылды. Фестивальға ат салысқан 
оқушылар «Шығармашылық үйі» 
директорының алғыс хаттарымен 
марапатталды. 

Фестивальға қатысушы барлық 
оқушыларға, олардың ата-анала-

рына және ұстаздарына ерекше 
алғысымызды білдіре отырып, 
үлкен шығармашылық табыс 

және ары қарайғы сайыстарда 
жеңіс тілейміз.

              М.ЕРЛАНБЕКОВА

ТУҒАН КҮНДЕРІҢІЗБЕН!!!
Қ.С. Будумбаев - 03. 04. 1957

(Подборный ауылдық округінің әкімі)
Р.А. Атаева - 04.04 1958

(аудан әкімінің орынбасары)
М.Т. Жақсылықов - 04.04. 1954

(ауылшаруашылық және ветеринария бөлімінің басшысы)


