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2010  ЖЫЛДЫҢ  1 ҚАҢТАРЫНАН  БАСТАП  ШЫҒАДЫ 

2015 ЖЫЛДЫҢ МЕРЕЙТОЙЛАРЫНА 
АРНАЛҒАН КӨРМЕ АШЫЛДЫ 

ЭКОНОМИКАҒА 
ЗИЯН КЕЛТІРЕТІН 

ТАУАРЛАРҒА ШЕКТЕУ 
ЕНГIЗIЛУI МҮМКIН

ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕР – 
БЕРЕКЕ БАСТАУЫЖаңа жыл – Қазақстан халқы үшін аса маңызды 

мерекелердің бірі болып табылады. Бұл мереке 
кезінде әр адам келер күндерге үмітпен қарап, 
алдан ғажайып құбылыс, жағымды жаңалық, ерекше сыйлық 
күтетіні белгілі. Бұл – ересектерге де тән. Оны, тіпті, 
бесіктегі баладан еңкейген қартқа дейінгі әрбір жанның 
«қанына сіңген қасиет» десе де болады. Сондықтан да 
«Жаңа жылды ерекше 
көңіл-күймен салтанатты 
түрде қарсы алу керек. 
Сонда жыл бойы жарқын 
өмір кешесің» деген сенім 
қалыптасқан. Тамыры 
ғасырлар қойнауына еніп 
жатқан бұл нанымның 
үрдісі үзілмей, бүгінгі 
күні де өмір сүріп келе 
жатқанына куә болып 
келеміз. Осындай ниеттің 
әсерінен Жаңа жыл 
қарсаңында үйді-үйде 
шыршалар тігіліп, олар 
безендіріліп, көшелер 
әсемделіп, ғимараттар 
сәнделіп, жаппай 
қарбаластың баста-
латыны рас. «Тойдың 
болғанынан, боладысы 
қызық» дегендей, осы 
қауырт шақтың өзіндік 
қауанышы мен шаттығы, 
ләззаты болады. Бұның 
адал ниет, ізгі пейілден туындайтын басқа да себептері 
бар. «Жарқырап тұрған шыршамды немесе үйімді Аяз 
ата адаспай тапсын» деген пиғылдың да қылтиятыны 
шындық. Қайткенмен де ғажайыпқа иланғыш, кереметке 
сенгіш пендеміз ғой бәріміз...

Жаңа жыл мерекесі ерекше аталып өтілетін елдерде 
шыршаны безендіруге, үйдің іші-сыртын әсемдеуге, 

тіпті Жаңа жыл кешіне киетін киімдерді дайындауға 
да асқан талғампаздықпен қарайды. Бұл елдерде үйдің 
сыртын безендіруге байқау жарияланып та жатады. 
Жаңа жыл келген соң сол байқаулардың қорытындылары 

шығарылып, жеңімпаз үй иелері ақшалай немесе заттай 
сыйлықтар алып жатады. Бұл бір жағынан дұрыс та. 
Адамдар арасында мерекелік көңіл-күй қалыптастыру, 
жаңа жылды шат-шадыман ауанда қарсы алу, адамдардың 
шығармашылығын ынталандыру үшін бұндай шаралардың 
септігі көп қой, әрине.  

(жалғасы 8-ші бетте)

ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында «Нұрлы жол» 
- болашақтың жыры бол!» атты көрме ашылды, деп 
хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

 Аталған көрме Қазақ хандығының 550 жылдығына, 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына, ҚР Конституциясының 
20 жылдығына және Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жылына арналып отыр. 

Көрменің бірінші бөлімінде ел тарихына қатысты 

мәліметтер топтастырылған. Бөлім «Қазақ хандығына 
550 жыл» аталады. Осыған орай, тақырыптық көрмеде 
180-нен астам кітап және мерзімді басылым матери-
алдары ұсынылған. Екінші бөлім - «Ұлы Жеңіске 70 
жыл». Аталған бөлімде әскери тақырыпқа қатысты 
кітаптардан бөлек, сұрапыл соғыстан сыр шертетін 

құжаттық слайд-композициялар беріліп отыр. Соны-
мен қоса, 140 кітап пен 13 құжат ұсынылады. Бұлардан 
бөлек, «Қазақстан Республикасының Конституциясына 
20 жыл» және «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 
жыл» бөлімдерінде соңғы жылдары жарияланған баспа 
өнімдері, тың деректі материалдар қамтылып отыр.

Айта өтейік, 2015 жыл - Қазақстан халқы Ассамблеясының 
жылы болып жарияланған. Осыған орай, көрменің ашылу 

рәсімінде Қазақстан халқы Ассамблеясының ғылыми-
сарапшылық кеңесі кітапхана қорына бірқатар кітаптарды 
тарту етті. Аталған шараға тыл және еңбек ардагерлері, 
елордалық зиялы қауым өкілдері, тарихшы-ғалымдар, 
қоғам және мемлекет қайраткерлері қатысты.

Н. ЖОЛБАРЫС

Қазақстан Республикасы мен отандық кәсiпорындар 
үшiн экономикалық тұрғыдан зиян келтіріп отырған 
тауарларға қатысты сауда шектеулерi енгiзiлуi мүмкiн. 
Яғни, бұл сырттан тауар әкелудi шектеу, импортқа тыйым 
салу, импортты лецензиялау секілді процестермен көрініс 
табады. Мұндай мәлімет бүгін Ұлттық кәсiпкерлер 
палатасының басқарма мүшелерiнiң қатысуымен өткен 
брифинг барысында айтылды. 

- ЕАЭО туралы шарттың 29 бабы 6 тармағында 
көрсетiлген, экономикалық қауiпсiздiктi қамтамсыз 
ету негiзiнде тауарлардың жекелеген санатының ай-
налымына шектеу қойылуы мүмкiн. Мемлекеттiк 
деңгейде қауiпсiздiк түсiнiгі, оның iшiнде "экономикалық 
қауiпсiздiк" түсiнгi "Ұлттық қауiпсiздiк туралы" ҚР 
Заңымен анықталған. Бұл ретте мемлекеттiң тұрақты 
дамуы мен экономикалық тәуелсiздiгi қамтамасыз етiледi. 
ҚР ҰКП аталған шараларды өңдеу индустриясында, 
машина жасау, тамақ өнеркәсәбiнде және тағы басқа 
салалар бойынша қолданады, - дейдi басқарма төрағасы 
Абылай Мырзахметов.

Сондай-ақ, ҰКП өңдеу секторының кәсiпорындарын: ең 
алдымен ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсәбiмен 
айналысатын кәсiпорындарды арнайы субсидиялауды 
жүзеге асыруды ұсынып отыр. Отандық экономиканың 
импортқа тәуелдiлiгiн төмендету үшiн қолданыстағы 
өнеркәсiптi дамытудың мемлекеттiк бағдарламалары 
аясында кешендi жоспарды енгiзуді маңызды деп са-
найды. 

БАҚ беттерінен

АЛМАТЫДА ДӘСТҮРЛІ БА-
УЫРЖАН МОМЫШҰЛЫ 

ОҚУЛАРЫ ӨТТІ 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында «Бауыржан 

Момышұлының рухани-адамгершілік және әскери 
мұрасы» атты І республикалық Б.Момышұлы оқулары 
өтті. Байқау «Батырдың биік тұлғасы» – мәнерлеп 
оқу, «Алаштың айбыны – Бауржан Момышұлы» – 
викторина, «Ерлік – тәрбие жемісі» – жас дарындар 
номинациялары бойынша өткізілді.

І республикалық сайыстың қорытындысына сәйкес 

«Батырдың биік тұлғасы» – соғыс туралы шығармаларын 
жатқа оқу номинациясында облыстық әскери мектеп-
интернатының 9-сынып оқушысы Ғалымжан Нұрби 
І орынды иеленсе, «Алаштың айбыны – Бауыржан 
Момышұлы» атты білгірлер номинациясында Ы.Алтынсарин 
атындағы облыстық қазақ гимназия-интернатының 
10-сынып оқушысы Ақылбек Нұрсұлтан ІІ орынды 
еншіледі. «Ерлік – тәрбие жемісі» номинациясында 
Б.Момышұлы атындағы медальмен Павлодар қаласы 
«Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған 
мектеп-интернаты» кешенінің 9-сынып оқушысы Ал-
маз Айкенов марапатталды.
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Халық және билік
2015 ЖЫЛДЫҢ 14 ҚАҢТАРЫНАН БАСТАП 15 

АҚПАНЫ АРАЛЫҒЫНДА БОРОДУЛИХА АУДАНЫ 
ӘКІМІ ЕСЕБІНІҢ КЕСТЕСІ 

БОРОДУЛИХА АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ 
2014 ЖЫЛҒЫ 27 ҚАРАШАДАҒЫ №281 

ҚАУЛЫСЫ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде 2014 жылғы 18 желтоқсандағы 
№3581 тіркелген
Бородулиха ауданының аумағында
тұратын халықтың нысаналы 
топтарын анықтау туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк 
басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы  23 қаңтардағы 
Заңының 31-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына, 
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы  23 қаңтардағы 
Заңының 5 және 7-баптарына сәйкес, Бородулиха 
ауданының әкiмдiгi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Бороду-
лиха ауданының аумағында тұратын халықтың 
нысаналы топтарының Тізбесі белгіленсін.
2. «Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының 

жұмыспен қамту және әлеуметтiк бағдарламалар 
бөлiмi» мемлекеттiк мекемесi халықтың нысаналы 
топтарының жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу 
шараларын қарастырсын.
3. «Бородулиха ауданының аумағында тұратын 
халықтың нысаналы топтарын анықтау туралы» 
Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы 
әкімдігінің 2014 жылғы 27 наурыздағы № 75 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 3234 тіркелген, аудандық «Аудан 
тынысы» газетінің 2014 жылғы 4 наурыздағы № 
18 (426), «Пульс района» газетінің 2014 жылғы 4 
наурыздағы № 19 (6746)) жарияланған қаулысының 
күші жойылды деп танылсын.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Бороду-
лиха ауданы әкiмiнiң орынбасары Р.А.Атаеваға 
жүктелсiн.
 5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен 
кейін күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi.
Аудан әкiмі       Г. АКУЛОВ  

Бородулиха ауданы әкімдігінің
 2014 жылғы 27 карашадағы
 № _____ қаулысына қосымша

Бородулиха ауданының аумағында тұратын 
халықтың нысаналы топтарының тізбесі
1. Табысы аз адамдар;
2. жиырма бір жасқа дейінгі жастар;
3. балалар үйлерінің тәрбиеленушілері, жетім 

балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 
жиырма үш жасқа дейінгі балалар;

4. кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп 
отырған жалғызілікті, көп балалы ата - аналар;

5. Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген тәртіппен асырауында тұрақты 
күтімді, көмекті немесе қадағалауды қажет етеді 
деп танылған адамдар бар азаматтар;

6. зейнеткерлік жас алдындағы адамдар (жасына 
байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалған);

7. мүгедектер;
8. Қазақстан Республикасының Қарулы Қүштері 

қатарынан босаған адамдар;

 9. бас бостандығынан айыру және (немесе) 
мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар;

10. оралмандар;
11. техникалық және кәсiптiк бiлiм беру, орта 

бiлiмнен кейiнгi және жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі бiлiм беру ұйымдарын бітірушілер;

12. жұмыс беруші-заңды тұлғаның таратылу-
ына не жұмыс беруші - жеке тұлғаның қызметін 
тоқтатуына, қызметкерлер санының немесе 
штатының қысқаруына байланысты жұмыстан 
босатылған адамдар;

 13. қылмыстық-атқару инспекциясы пробация 
қызметінің есебінде тұрған адамдар;

14. терроризм актісінен жәбірленуші адамдар 
және оның жолын кесуге қатысқан адамдар кіреді;

 15. 50 жастан асқан әйел адамдар, 55 жастан 
асқан ер адамдар;

16. нашақорлыққа тәуелді адамдар, АИТВ жұқтырған 
азаматтар, туберкулез ауруынан жазылғандар; 

 17. ұзақ уақыт (1 жылдан артық) жұмыс істемеген 
адамдар; 

18. отбасында бір де бір жұмысшы жоқ адамдар; 
19. еңбек өтілі жоқ адамдар.

ВОЛЕЙБОЛДАН ЖАРЫС ӨТТІ
Спорттың адам өмірінде алатын 

орны зор екендігін бәріміз білеміз. 
Спортпен айналысқан адамның 
денсаулығы мықты, өзі шыдамды 
болады. Біздің ата - бабаларымыз 
“тәні саудың – жаны сау” деп бекер 
айтпаған. Спорттың қай түрімен 
айналысу адамның қабілетіне бай-
ланысты болады.

Бұл туралы ұлы ойшыл Ибн Сина 
да өз шығармаларында айтқан. Ол 
сондай-ақ спортты мағынасына қарай 
жеңіл, ауыр, ұзын, қысқа сияқты 
бірнеше түрге бөлген. Денсаулық 
пен өмірді дамыту үшін кем деген-
де спорттың 33 түрінен жаттығу 
жасау керектігін айтқан.

Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің 
“Қазақстан - 2030” стратегиялық 
бағдарламасында халықты салау-
атты өмір салтына ынталандыруды 
басым бағыттың бірі ретінде атап 
көрсетті. Расында да, бүгінгі таңда 
еліміздің ақсақалдарынан кішкентай 
баласына дейін дене тәрбиесіне 
ерекше мән беруде.

Жақында аудан орталығындағы 
БЖСМ кешенінде әйелдер мен ерлер 
арасында волейболдан жарыс өтті. 
Тартысты да қызықты өткен жарысқа 
Жезкент, Спартак (Новопокровка), 
Бородулиха командалары қатысты

Өткізілген жарыста  бас жүлдені 
ерлер арасында Жезкент құрама 
командасы жеңіп алды, екінші 
орынды Бородулиха командасы, 
үшінші орынды Спартак (Новопо-
кровка) командасы иеленді.  Аталған  
жарыста В.Буднецкий «үздік бай-
ланыстырушы», М.Жүнісов «үздік 
шабуылдаушы», Г.Абдулгазимов 
«үздік қорғаушы», С.Сейсебаев 

«тиімді ойыншы» номинацияларын иеленді. Ал, әйелдер арасында 
жарыс тартысты да қызықты болды. Спартак (Новопокровка) командасы 
мен Бородулиха командасы 2:1 есеппен жеңіс Бородулиха командасына 
шешілді. Ж..Мощюк, Г.Алинова, А.Хасанова, Т.Закиевалар жарыстың 
үздік ойыншылары атанды. Жарыстың ең жас қатысушысы Тоғжан За-
киева Бородулиха қазақ орта мектебінің 5-сынып оқушысы. Кішкентай 
Тоғжанға - талабыңа нұр жаусын дейміз! Жарыс жеңімпаздарына кубок, 
грамота және бағалы сыйлықтар табысталды.

Бірінші байлық - денсаулық , денсаулық адамның ең қымбат дүниесі. 
Сондықтан, біз денсаулығымызды нығайту үшін спортпен айналысуымыз 
керек. Футбол ойнау да, шаңғы тебу де, гимнастикамен айналысу да 
т.б. спортпен айналысуға жатады. Тіпті, қар күреу, ағаш жару секілді 
үй шаруасын атқаруда да спортпен шұғылданғандай әсер аласың. Ал 
қыздардың үй сыпырып, терезе сүртіп ыдыс-аяқ жуғаны әрі анасына 
көмек, әрі денсаулығына пайдалы, осы қимыл қозғалыстың барлығы 
салауатты өмір салты үшін маңызды екенін көрсетеді. 

Спорт сенің серігің - 
Жанға дауа, қолға күш.
Сергітетін адамды -
Қимыл менен қозғалыс, - дегендей өзіміз үшін, келешек ұрпақ үшін 

спортпен айналысуды ұмытпайық ағайын!
Т.ҚАЛИБАЕВ

2015 ЖЫЛДЫҢ 14 ҚАҢТАРЫНАН БАСТАП 15 
АҚПАНЫ АРАЛЫҒЫНДА

БОРОДУЛИХА АУДАНЫНЫҢ КЕНТТІК, АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГТЕРІ ӘКІМДЕРІ ЕСЕБІНІҢ КЕСТЕСІ 
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Билік және халық
2015 ЖЫЛДЫҢ 14 ҚАҢТАРЫНАН БАСТАП 15 

АҚПАНЫ АРАЛЫҒЫНДА
БОРОДУЛИХА АУДАНЫНЫҢ КЕНТТІК, АУЫЛДЫҚ 

ОКРУГТЕРІ ӘКІМДЕРІ ЕСЕБІНІҢ КЕСТЕСІ 

БОРОДУЛИХА АУДАНЫ БОЙЫНША ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ, 
АУДАН ӘКІМІНІҢ, КЕНТТІК ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ-

ТЕР ӘКІМДЕРІНІҢ ЕСЕП БЕРУЛЕРІНЕ ХАЛЫҚТЫҢ 
ҰСЫНЫСТАРЫ, ЕСКЕРТУЛЕРІ МЕН ПІКІРЛЕРІН 

ЖИНАУ ЖӘШІКТЕРІНІҢ ОРНАЛАСУЫ ЖӨНІНДЕГІ 
АҚПАРАТ

С. ЛАЗУРИН, Бородулиха ауданы әкімі 
аппаратының басшысы                                                                     

БАҚЫ АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН 
ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

Қазақстан Республикасының Президенті Н.А. 
Назарбаевтың «Жергілікті атқарушы органдардың 
халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы» 
жарлығына сәйкес жыл сайын менің де есеп беруім 
өтеді. Аппараттың негізгі қызметі ауылдық округтің 
мүддесі мен қажеттілігін байланыстыра отырып, 
атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын 
нығайту болып табылады. 2014 жылы Мемлекетіміздің 
негізгі жаңалығы болып табылған, өткен жылғы 
қызметімізде, біз сүйенген негізгі бағдарлама 
2014 жылғы 17 қаңтардағы ҚР Президентінің 
«Қазақстан-2050: ортақ мақсат, ортақ мүдде, ортақ 
болашақ» атты Жолдауы болды. 

Бақы ауылдық округінің жалпы жер көлемі 62449 
га құрайды, оның ішінде, ауыл шаруашылық жері 
- 41546 га, басқадай жерлер – 14769 га, елді ме-
кендер - 6134 га.

Бақы ауылдық округі аумағында 3 елді мекен 
орналасқан: Коростели ауылы, Ауыл стансасы, 
Тарск ауылы, тұрғындарының жалпы саны – 1370 
адам. 2014 жыл бойынша округте 24 сәби дүниеге 
келді. Округтегі 505 ауланың 278 ауласында жеке 
мал шаруашылықтары бар. Тұрғындардың мал 
саны біртіндеп көбеюде. ІҚМ саны былтырғы 
жылы 1077 басты құраса  2014 жылы 1095 басты 
құрады, КҚМ былтыр 1712 бас құраса 2014 жылы 
1788 басты құрайды, жылқы 515 бас. Округте 
мал шаруашылық өнімдері өндіріледі: ет – 763 
ц., сүт – 1547 ц. Ауыл шаруашылық өнімдерін 
өндірушілер мен округ тұрғындары «Демалыс 
күндік» жәрмеңкелерге тұрақты түрде қатысады. 
Барлық ветеринарлық алдын алу жұмыстары 
жоспарға сәйкес өз уақытында өткізілуде. Округтің 
мал дәрігері «Нива» автокөлігімен қамтамасыз 
етілген. Округте ветеринарлық бекет ғимараты бар. 
Ауылдық округте «Коростелевское» ЖШС және 
6 шаруа қожалығы бар. «Коростелевское» ЖШС 
ет шаруашылығы және өсімдік шаруашылығымен 
айналысады. Тұрақты 50 адам қызмет етеді. Өткен 
жылға қарағанда 2014 жылы егілген жердің көлемі 
5250 га құрады. 2015 жылдың 1 қаңтарында ІҚМ 
басы 299 бас. 2015 жылы 15 млн. теңге тұратын 50 
бас асыл тұқымды мал сатып алу жоспарлануда. 
Ағымдағы жылда округте «Қамқор жер» ЖШС, 2 
шаруа қожалығы және 4 жұмыс орны ашылды .Бұл 
қожалықтар мал шаруашылығымен айналысады. 

Округте 10 дүкен, 3 кафе, 1 ЖҚС бар. 2014 жылы 
салымы 1 млн. тенге құрайтын жаңадан 1 дүкен 
ашылды. Коростели ауылында дәріхана жұмыс 
істейді. Коростели – Аул – Семей, Коростели- 
Аул –Бородулиха ауылдарына қатынайтын жеке 
меншік автобус қызмет етеді.

   Округте 2 мектеп орналасқан: Коростели орта 
мектебі, оқушылар саны-133 адам, қызметкерлер 
саны – 52 адам, Ауыл бастауыш мектебінде – 43 
адам, мұғалімдер ұжымы – 6 адам, оқыту қазақ 
және орыс тілдерінде жүргізіледі.   Коростели 
орта мектебінде «Балапан » арнайы бағдарламасын 
жүзеге асыру үшін шағын орталық ашылған, онда 
50 бала оқытылады. 2014 жылы мектепке құны 2,5 
млн. тенге тұратын жаңа автобус сатып алынды. 
Одан басқа балалар таситын 1 автобус қызмет 
көрсетеді.

   Денсаулық сақтау саласында медико-санитарлық 
көмек көрсету ең негізгі мәселе болып табыла-
ды. Коростели ауылында ЖДА қызмет етеді, ал 
Ауыл стансасында ФАБ және Тарск ауылында 

ФБ қызмет көрсетеді. Жедел жәрдем автокөлігі 
бар. Жыл сайын Ауыл стансасына, халыққа тегін 
диагностикалық тексерулер өткізетін «Саламат» 
пойызы келеді.

   Мектеп және медициналық мекеме мамандармен 
түгелдей қамтылған, округте «Қазпошта» бөлімі 
жұмыс істейді, сондай-ақ «Қазақтелеком» 400 
нөмірге қызмет көрсетеді, оның ішінде 26 нөмір 
кәсіпорындарда, 374 жеке тұлғаларда. «Мегалайн» 
Интернет желісі жұмыс істейді. 

Республикалық «Ақ бұлақ» бағдарламасы бойынша 
Коростели ауылында ішкі кенттік су құбырының 
жөнделу жұмыстары жүргізілуде.

 «Билайн», «Актив» ұялы байланыстары бар. Со-
нымен қатар, 2014 жылы Қазақстандық 13 цифрлік 
теле мұнара орнатылып қолдануға тапсырылды.

  Барлық елді мекендер толықтай электрмен 
жабдықталған, Бородулиха аудандық АЭС ескі 
электр бағандарын жаңа бағандарға толықтай 
ауыстырды.Жергілікті бюджеттен көшедегі 38 
шамды жарықтандыруға сомасы 1 млн. 128 мың 
теңге құрайтын қаражат бөлінген.Округте ҚТҚ 
мен бекарий құдығы бар. Округті көріктендіру 
және санитарлық тазартуға да қаражат бөлінген. 
Ауыл-Коростели жолдары жөндеуден өткізілді. 
Ауыл-Коростели, Тарск-Коростели жолдарына 
құм-тас себу үшін 350 мың теңге, Коростели – 
Ауыл стансасы жолдарын жамау жұмыстарына 
500 мың теңге бөлінді. Қыс уақытында Коростели 
– Тарск, Ауыл-Коростели жолдарының тазартылу-
ына 1 млн. 183 мың теңге бөлінген. Қол қойылған 
меморандумға сәйкес «Коростелевское» ЖШС 
қысқы кезеңде ауыл аралық жолдарды қалпына 
келтіріп отырады. Округте көшелер мен айналаны 
тазарту үшін үнемі сенбіліктер өткізіліп тұрады. 
2014 жылы жергілікті халықтан жиналған салық– 
1 млн. 447 504 теңгені құрады.

   Округте ауылдық клуб бар. Толық жабдықталған. 
2015 жылы жылу жүйесі мен шатырды күрделі 
жөндеуден өткізу жоспарлануда. Жоспарланған 
шығын 10 млн. теңгені құрайды.

   Округте «жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
жүзеге асырылуда. 2014 жылы бұл бағдарлама 
бойынша 7 адам жұмысқа орналастырылды. 
Әлеуметтік жұмыс орнына – 4 адам  орналасты-
рылды. Ауыл шаруашылығын дамыту үшін 3 адам 
3 млн. теңгеден несие алды. Жалпы сомасы 9 млн. 
теңгеге – 30 бас іріқара мал алынды, 4 жұмыс орны 
құрылды.    Ауылдық әкімдіктің барлық жұмыстары 
ауыл белсенділерімен, қоғамдық ұйымдармен және 
ауылдық округтегі ұйымдардың жетекшілерімен 
бірге өткізіледі.   

      Қымбатты ауыл тұрғындары, мен өз есеп 
беруімді Қазақстан халқына «Нұрлы жол - болашаққа 
бастар жол» атты Президент Жолдауынан, Ұлт 
Көшбасшымыздың сөздерімен аяқтағым келеді: 
«Біз жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді ба-
сты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын 
Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет 
ететін, келешегі кемел Нұрлы жолда бірлігімізді 
бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. Жалпыұлттық 
идеяны өміршең ететін – Елдің бірлігі. Біздің кейінгі 
ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз – Ел бірлігі 
болуы керек.Осынау жалпыұлттық құндылықты 
біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз...» 

 В.А. ЧУВАТКИН, Бақы ауылдық  
округінің әкімі  

БОКС ЖАРЫСЫ

Ағымдағы жылдың 8-11 қаңтар 
аралығында Өскемен қаласында 

бокстан 2001 - 2002 жылы туылған 
жасөспірімдер арасында Жекпе-

жек бойынша ШҚО БЖСМ-нің 
ашық біріншілігі өтті. Бұл жарысқа 
ШҚО ең мықты деген жас бок-
сшылары қатысты.

Бородулиха ауданынан Ербо-
лат Сулейменов және Қасым 
Оразбаевтің бокстан БЖСМ-
нің боксшылары рингке шықты.

32 кг салмақ дәрежесі бойынша 
өнер көрсеткен Кайратов Манат 
өз қарсыластарының барлығынан 
басым түсіп турнир жеңімпазы 
атанды.

Төрешілер алқасының шешімімен 
Манат «Ең үздік боксшы» деген 
номинация бойынша арнайы ку-
бокпен марапатталды.

Манатқа алдағы үлкен облыстық 
жарыстарда жеңіс тілейміз.

Ә.Бозаев, БЖСМ ОІМ
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ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДАҒЫ
ПЕТРОПАВЛОВКА АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 ЖЫЛЫ 

АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
2013 жылғы 15 тамыздағы Қазақстан Республика-

сы Президентінің № 615 Жарлығына сәйкес барлық 
денгейдегі әкімдер халықпен есептік кездесулер өткізеді, 
оның барысында елдегі реформаларды жүзеге асыру, 
есептік кезеңде тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің 
әлеуметтік-экономикалық дамуы, олардың негізгі даму 
міндеті мен мақсаты туралы ақпарат береді. Ауылдық 
округ әкімдері тоқсандықтың бірінші айында бір рет 
есеп береді.

«Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданы 
Петропавловка ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі қызметін Қазақстан Республикасының 
«Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару» 
Заңын, Қазақстан Республикасының Конституциясына, 
Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығына, 
жергілікті мемлекеттік органдардың жұмысын реттеу 
үшін өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сонымен 
қатар, ауылдық округтің жұмыс жоспарын орындау үшін 
жүзеге асырады. Мемлекет Басшысы атап кеткендей, 
жергілікті орындаушы органдардың қызметіне әділ 
баға беру үшін осылай кері байланыс орнатылады. 

 11 қараша күні мемлекет Басшысы Қазақстан халқына 
Жолдау жариялады. Жолдауда Н.А.Назарбаев мемле-
кет және қоғамның келесі жылға тұрақты дамуына 
Қазақстанның жаңа экономикалық саясатын белгіледі. 
«Нұрлы жол» атты жаңа экономикалық саясат, ең ал-
дымен республикамыздың әлеуметтік жетістіктерді 
сақтауын қамтамасыз етеді. Қазақстан экономикасының 
дамуы үшін жаңа ішкі тәуекелдерін есепке ала оты-
рып, Президентіміз нақты және сеніммен іскерлік 
белсенділікпен және жұмыспен қамтылуды ынталандыру 
үшін барлық жаңа бастамаларын ерекшеледі. «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» атты Жолдауыңда көлік-
құралдары, энергетика, индустриалдық және әлеуметтік 
инфрақұрылымдар, су тораптары мен жылумен жабдықтау, 
тұрғын-үй инфрақұрылымын нығайту, кіші және орта 
бизнесті қолдауға бағытталған инфрақұрылымдық даму 
жоспары көрсетілген. 

Петропавловка ауылдық округіне 4 елді-мекен кіреді: 
Петропавловка ауылы, Мещанка ауылы, Изатулла ауылы, 
Воскресеновка ауылы. Петропавловка ауылдық округі 
тұрғындарының саны 2014 жылдың 1-ші қаңтарына 
- 1340 адамды құрайды. Петропавловка ауылында - 
1212 адам тіркелген, Изатулла ауылында - 52 адам, 
Мещанка ауылында - 61 адам және Воскресеновка 
ауылында - 15 адам. Петропавловка ауылдық округінде 
әр-түрлі ұлттар тұрады, солардың ішінде: қазақтар 
- 574, орыстар - 459, немістер-199, татарлар - 41, ше-
шендер-39, украиндер-11, белорустер-7 және басқа 
ұлттар-10. Петропавловка ауылдық округінде «Нұр 
Отан» партиясының ұйымы жұмыс жасайды, оның 
құрамына 47 адам кіреді.

Азаматтардың арыздарын қарау
«Жеке және заңды тұлғалардың үндеулерін қарау 

тәртібі туралы» Заңды орындап және жұмыс регламентін 
қолданып, округ әкімі жұма сайын азаматтарды қабылдайды 
(әрбір дүйсенбі 9-18 дейін,түсте 13-14 –ке дейін)

2014 жылдың 12 ай ішінде 54 арыз түсті, соның ішінде 
жеке түлғалардан-46, заңды түлғалардан-8, Әкімнің 
жеке қабылдауында жылдың басынан қаралған арыз-
дар саны -16. 

2014 жылы 30 бала дүниеге келді, 6 адам қайтыс бол-
ды. Өлімге қарағанда, туу көрсеткіші 5 есе көп. 2014 
жылдың 1 қаңтарына ауыл тұрғындарының саны 1340 
адам, бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 
29 адамға көп.  

Петропавловка ауылдық округінде аз қамтылған 
азаматтардың саны азайды,

Бала туу көрсеткішінің жоғары болу себебінен,балаларға 
арналған мемлекеттік жәрдемақы алушылар саны 
көбейді. 2011 жылмен салыстырғанда мемлекеттік 

атаулы әлеуметтік көмек алушылардың саны екі есе 
азайды; 18 отбасына тұрғын-үй көмегі көрсетілді.

Әлеуметтік, медициналық көмекке мұқтаж мүгедектерге 
ерекше көңіл бөлінеді. Азаматтарға арнайы әлеуметтік 
қызмет көрсетіледі, 3 адамға үйлерінде қызмет көрсетіледі.

Жұмыспен қамту
 «Жұмыспен қамту -2020» бағдарламасы шегінде 

ауыл тұрғындарына ерекше көңіл бөлінеді. 
2014 жылы Мещанка ауылында аудан бойынша 13 

адамнан құрылған ең ірі көкөніс өсіретін бригада жұмыс 
істеді. Оларға «Труд» шаруа қожалығының басшысы 
А.П.Лехнер көмектесті. Ол картоп отырғызуға жер 
бөліп және оны жыртуға көмектесті. Жаңадан құрылған 
жұмыспен қамту орталығы және аудандық жұмыспен 
қамту бөлімі оқуға және қайта оқуға жіберу үшін ай 
сайын бос жүрген мектеп түлектері мен жастардың 
тізімін жаңартып отырады. 

Білім 
Ауылдық округте «Т.Аманов атындағы орта мек-

теп» ММ орналасқан. Аталған 1972 жылы 480 орынға 
салынған. Оқыту орыс және қазақ тілдеріңде жүргізіледі. 
2010 жылы шағын орталық ашылды. Мектепке дейінгі 
дайындық тобында – 20, кіші орталықта – 25 бала 
бар. 2014-2015 жылға мектеп толық педагогикалық 
кадрлармен қамтамасыз етілді.

Деңсаулық сақтау.
2014 жылда округ халқының денсаулық көрсеткіштерінің 

он серпіні, әлеуметтік-маңызды көрсеткіштердің жақсаруы 
байқалады. 2014 жылы бала туу көрсеткіші – 34 бала. 
Өлім көрсеткіші- 8 адам.

Қан айналым ауруының ерте аңықтау себебімен 
2014 жылы жоспарланған 240 адам тексеруден өтті, 
ол 100% кұрады, оның ішінде 27 ауру анықталды, 
11-жаңадан анықталды, 82 адам «Д» есебінде. Осы 
деңгейдегі ауруларға женілдікпен дәрі-дәрмек алады. 

Өкпе ауруымен ауыратындарға әлеуметтік көмек 
көрсетіледі. Дәрігерлік амбулатория ішінен округ 
тұрғындарын дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ететін 
дәріхана ашылды. 

Өсімдік шаруашылығы. Петропавловка ауылдық округі 
бойынша ауыл шаруашылық алқаптың көлемі 31334,4 
га құрайды. Соның ішінде 30619 га егістік. 43 шаруа 
қожалығы бар, ҚС-7, ЖШС-1. Жұмысшылардың саны 
206 адам. Орташа айлық жалақы 40 мың теңге. Жыл 
сайын ауылшаруашылық техника жаңарып отырады. 
Кіші шаруа қожалықтары ірілендіріліп, жерлері ірі 
шаруа қожалықтарына қосылды.

2014 жылға егістік алаң құрылымы
Орта астық тұқымдарының өнімі гектарынан 12 ц 

алынды. Арпа -9, бидай -14, қарақұмық -10, сұлы 
-9. Жыл сайын егін өнімдері өнімділікті өсіру үшін 
дымқылды сақтайтын технология енгізуге, сонымен 
қатар жоғары өнімді шет елдер техникасын пайда-
лану, минералдық және гербицид тынайтқыштарды 
қолдану себептерімен өсіп келеді. Шаруа қожалықтар 
2014 жылы 286 млн 860 мың теңге сомасында техника 
сатып алды. 2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы 
күнбағыс өнімдері гектардан 0,4 ц төмендеді. 

2013 жылмен салыстырғанда егін өнімдері 2014 жылы 
гектардан 3,5ц төмендеді, 2012 жылмен салыстырғанда 
2013 жылы гектардан 3,5ц өсті. 

Мал шаруашылығы. 
2014 жылы «Василек» шаруа қожалығы 2600000 

мың тенгеге қазақи ақбасты тұқымды 15 тайынша 
сатып алды. Петропавловка ауылдық округі мал 
шаруашылығының негізгі параметрлері: 01.01. 2015 
жылы мал басының барлығы: ІҚМ- 3158 бас, о.і. сиыр-
1413 бас, шошқа-1724 бас, жылқы-343 бас, КҚМ-3540 
бас, құс-4680 бас. 2014 жылы мал шаруашылық сала-
сында барлық шаруашылықтарда-560 тонна ет өндірілді, 
сүт-3100 тонна, жұмыртқа-410 дана және 6,3 тонна 

жүн қырқылды.
Ауыл шаруашылық малдардың екі иесі мал басын 

көбейтуге және «Жұмыспен қамту 2020» бағдарламасы 
бойынша жаңа жұмыс орнын құру үшін 6 млн теңге 
сомасында жеңілдік несие алды. 

Кәсіпкерлік.
Біздің округте қазір 7 жеке кесіпкер жұмыс істейді, 

олардың ішінде 5 дүкен және 2 кәсіпорын өндіруші. 
Петропавловка ауылының тұрғыны Оспанов Арман 
сүт өнімін жинау және салқындату пунктін ашу үшін 
шағын несие алуға өтінім берді. Өтінім қарастырылып 
жатыр. 

 Салық 
Петропавловка ауылдық округі бойынша 2014 жылы 

жер салығы- 24823 теңге құрады, орындалу - 103%. 
Жерді жалға алу үшін төлемақы- 585141 тенге, орын-
далу – 100%. Мүлікке салық-48651 теңге, орындалу- 
115%. Көлік құралдарына салық - 3 млн.505 мын теңге. 

ТҮКШ
2014 жылы ауылдық округте 200 ағаш көшеттері 

отырғызылды, 17 км көше мен жолдар абаттанды-
рылды, қыс мерзімінде көшелер қардан үнемі тазала-
нып тұрады, көктем уақытында шаруа қожалықтары 
күшімен су жүргізетін құбырларды қардан тазалайды 
және су қоймалардың бөгетін бекітеді. Округте үнемі 
көшені және үйлердің маңайын қоқыстан тазалау бой-
ынша сенбіліктер өткізіледі. Петропавловка ауылыңда 
үйлерге жеке су шығынын санайтын санағыштар ор-
нату жұмысы аяқталды. Петропавловка мен Изатулла 
ауылдарында көше жарығына 47 шам орнатылды. 2014 
жылы оларға қызметті «Бей-секе» фирмасы көрсетті. 
Беккари типтік шұнқыры, мал сою алаңы жұмыс істеп 
тұр. « Витязь» ШҚ 2014 жылы ауыл ішіндегі 2 км 
жолды ұсақ таспен тегістеді. 

Байланыс. Округте «Мегалайн» интернет және 50 
абонент сымсыз телефон жұмыс істеп тұр, «Актив», 
«Билайн» мобильдік байланысы қызмет жасайды. 2014 
жылдан «Теле-2» мобильдік байланысы пайдалануға 
кіргізілді.

Спорт. Барлық спорттық іс-шаралар өтеді, олардың 
ішінде волейбол, баскетболдан үйірмелер жұмыс жа-
сайды. Тұңғыш Президент күніне баскетболдан ер-
лер арасында турнир өтті. Тәуелсіздік күніне орай, 
округ әкімінің кубогына волейболдан турнир өтті, 
бұл шараға аудан ауылдарынан командалар қатысты. 
Барлық іс-шаралар «Ақсақал» шекара заставасымен 
бірігіп өткізіледі, іс-шаралар Т.Аманов атыңдағы орта 
мектеп спорт залында өтеді.

Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі. 
2014 жылы кәсіпкерлік объектілерімен 1 млн. 785 мың 

теңге сомасында 5 меморандум құрылды, 2 млн. 94 
мың. теңге сомасында міндеттеме орындалды, дамуға 
арналған бір меморандум 3 млн.тенге көлемінде, 300 
мын.тенге өңдірілді, қалған сома 2015 жылға көшірілді.
Су тасқыны қауіпсіздігі кезінде, төтенше жағдай, өрттер 
кезінде, округтегі ірі шаруа қожалықтар әркашан тех-
никамен, жұмысшылармен көмектеседі.

Магистральдық су құбыры жарылысы кезінде ірі 
шаруа қожалықтар әркашан жөндеуге техникамен 
қамтамасыз етеді және ауыл тұрғындарына су тасиды.

«Юпитер» ш\қ мен «Базадзе» ЖК балаларға арналған 
ойын алаңы құрылысына дайындалып жатқан сметалық 
жоба құжаттарына 50 мың.тенге бөлді.

Қоғамдық қауіпсіздік. 
2014 жылы барлығы үш қылмыс тіркелді, оның ішінде 

Қазақстан Республикасының Занының 175 бабы бөтен 
мүлікті ұрлау бойынша-2 қылмыс, біреуі ашылған жоқ, 
Қазақстан Республикасының Занының 120 бабы, зорлау 
бойынша 1 қылмыс, ашылды.

 Ш.АБДИЛОВ, Петропавловка
 ауылдық округінің әкімі  

НОВОПОКРОВКА АУЫЛЫНЫҢ АУЫЛДЫҚ 
КЛУБЫ ӨЗІНІҢ ЕСІГІН АШТЫ

Новопокровка ауылының ауылдық клубы Но-
вопокровка ауылдық округінің тұрғындары үшін 
өзінің есігін ашты. Ең алғашқы іс-шара өтіп бара 
жатқан 2014 жылдың 31 желтоқсанында өткізілді. 
Ауылдық клубтың залында жаңа жылды қарсы алуға 
6 сағат қалғанда Жаңа жылдық бал-маскарадқа округ 
тұрғындары жиналды. Сұлу шырша, Аяз ата мен 

Қарша қыз, карнавалдық костюмдер, сыйлықтар, 
билер, өлеңдер, лоторея ойнатуы - осының барлығы 
жаңа жылдық бағдарламаға енгізілді.

Ал, алғашқы сенбілік күндерде ауыл жастарына 
арналған би кештері өтті. Жастар би кештерінде 
округтің 2 мектебінің жоғарғы сынып оқушылары, 
осы оқиғаға ерекше қуанған, демалысқа келген 

студенттер және ауылда жұмыс істейтін жастар жиналды. Егер 
мектеп оқушыларының мектеп би кештеріне баруға мүмкіндіктері 
болса, ал демалыс күндеріне келген студенттер мен жұмыс істейтін 
жастардың кешкілікте барар жерлері болмайтын. Келешекте 
округ тұрғындарының жалпы санынан 20% құрайтын округ 
жастары үшін апта сайынғы би кештерін өткізу жоспарланып 
отыр. Ауылдық клуб жас тұрғындар үшін, олар тек билеп қана 
қоймай, сонымен қоса басқа да іс-шараларды өткізе алатын мәдени 
орынға айналуы тиіс. Біз, Новопокровка ауылдық округінің 
креативтік жастарынан жаңа идеялар мен ниеттерді күтеміз. 

А. ОРДЫБАЕВА,
 Клуб меңгерушісі 
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Әкім есептері
ЗУБАИР АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 ЖЫЛЫ 

АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
Ауылдық округте 3 елді мекен бар, олар Зубаир, Байтанат және Жаңааул. Жал-

пы округ тұрғындарының саны - 523 адам. Жұмыстың ең негізгі бағыттарының 
бірі - ауылшаруашылық құрылымдарымен жұмыс. Ауылдық округте барлығы 48 
шаруа қожалығы тіркелген. 2014 жылы ауыл шаруашылық құрылымдары барлығы 
13066 гектарға егістік екті, бұл 2013 жылмен салыстырғанда 228 гектарға артық. 
2014 жылы 4465 га бидай, 136 га арпа, 373 га қарақұмық, 7338 га күнбағыс егілді.

Ауылдық аймақта 141 аула бар, биыл 2785 центнер ет өндірілді, 9850 ц сүт өндірілді, 
былтырғы жылмен салыстырғанда ірі қара мал саны 3 басқа, қой 98 басқа, жылқы 
16 басқа артты. 

Ауылдық әкімдік бойынша бюджеттік бағдарлама 100% орындалды. Жергілікті 
салық түрлерінен биылғы жылғы жоспар 100% пайызға орындалды. Байтанат ауы-
лында аудандық бюджет қорынан 3000000 тенгеге ауыз суды тазартатын қондырғы 
орнатылды.

Жыл бойы ауыл тұрғындары арасында мәдени көпшілік жұмыстары өткізіліп тұрды. 
Ұлы Жеңістің 69 жылдығы атап өтілді, 1 маусым балаларды қорғау күні мерекесі 
өкізілді, «Мектепке жол» бағдарламасы бойынша оқушыларға оқу-құралдары алынды, 
«Қарттарым, аман-сау жүрші» атты қарттар күніне арналған іс-шара өткізілді, мектеп 
оқушыларының «Шырша тойы» және ауылдық мектепке дейінгі балаларға арналған 
«Шырша тойы» ертеңгілігі мен ауыл жастарына арналған шырша мерекесі атап 
өткізілді. Осы шараларды өткізуге аудандық мәслихаттың депутаты Ю.Г.Ковязин, 
«Сұлтан» шаруа қожалығының жетекшісі Ғ.К.Мендекеев, «Мирас» Е.Ж.Тютенов, 
«Кузембай» Р.К.Мендекеев, «Шугыла» Ф.С.Курмангалиев, «Даут» Ж.Х. Ягуфаров, 
«Ердос» Е. Керимбаев, «Едил» Еділ Тютенов, «Елдар» С.Н. Керимбаев, «Тулеубек» 
Т.С. Шаймарданов, «Канат» К.М. Мухаметгалиев, ЖК «Б.С. Ерубаева», ЖК «Су-
юндукова», ЖК «Р.З. Мендекеев», ақсақалдар алқасы, әйелдер кеңесі және жастар 
ұйымы демеушілік жасап, шараларды ұйымдастыру бойынша көмек көрсетті.

Ауылдық аймақта 2 мектеп жұмыс істейді. Зубаир орта мектебі, Байтанат бастау-
ыш мектебі. Мектепке оқушыларды көрші Петропавловка, Байтанат ауылдарынан 
2 автобуспен тасып оқыту ұйымдастырылған. 

Ауылдық округ аумағында 2 фельдшерлік пункт, 3 дүкен, ауылдық кітапхана 
халыққа қызмет көрсетеді.

Округте көктемгі және күзгі ветеринарлық мал дәрігерлік мал егу шаралары 
жүргізілді, малдарға таңба салынып, олар туралы мәлімет «Индентификация» 
компьютерлік бағдарламасына енгізіліп отырады.

2007 жылдан бері ауылдық аймақтың тұрғындарына «Қазпошта» АҚ Бородули-
ха аудандық пошта байланыс бөлімінің жылжымалы автокөлігі келіп байланыс 
қызметтерін көрсетіп отырады. 

Мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақыны ай сайын көп бала тәрбиелеп өсіріп отырған 
22 ана алады. 

Аудандық жұмыспен қамту бөлімінен берілген несиеге ауыл түрғыны В.К.Оспанова 
жеке кәсіпкер ретінде наубайхана ашуға ниеттеніп жұмыстар жүргізіп жатыр.

 «Семей жолдары» ұйымы Байтанат ауылынан Петропавловка ауылына дейінгі 
аралықтағы жолдарға күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуде. 

Ауылдық аймақ бойынша бүгінгі күні әлі шешімін таппай отырған мәселелер – Зубаир 
ауылында ауыл ішінде су құбырын өткізу, Жаңаауыл ауылында ауыз су тапшылығы. 
Осы мәселелерді шешу ауылдық округ әкімінің 2015 жылғы жұмыстарының негізгі 
бағыттарының бірі болып табылады.

О.ЕСЕНЖОЛОВ, Зубаир ауылдық округ әкімі               

НОВОДВОРОВКА АУЫЛДЫҚ   ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2014 
ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ

 Округ құрамына 4 елді мекен кіреді: Ивановка ауылы, Сосновка ауылы, Березовка 
подхозы, Березовка шипажайы. Березовка шипажайында тұрғындардың жалпы саны 
1289 адам (3 адам ауған). Өткен кезеңде әлеуметтік-экономикалық дамудың барлық 
салаларында белгілі бір жетістіктерге қол жеткізілді, оның ішінде:

Ауылдық округ экономикасының Аграрлық секторда 28 ауыл шаруашылығы 
құрылымдары және 1 ЖШС, сонымен қатар 425 жеке меншік аулалар тіркелген. 
2014 жылы жалпы егіс алқабы 11351 га құрады, оның ішінде дәнді дақылдар - 6411,6 
га, күнбағыс - 4934,4 га. Бір жылдық шөптер – 100 га, көп жылдық шөптер – 2435 
га. Дәнді дақылдардың орташа өнімділігі 14-15 ц/га құрайды. Мал шаруашылығы 
саласы бойынша округте үй жануарларының барлық түрлері бар, оның ішінде: 
жеке аулада 1424 бас ІҚМ, оның 678 сиыр, ҰҚМ-1190 бас, оның ішінде 626 ұрғашы 
қойлар, 216 бас жылқы, оның 69 ұрғашы жылқы, 209 бас шошка, оның 23 ұрғашы 
шошқа, 3924 бас құс түрлері, онын ішінде -3502 бас жұмыртқалайтын тауықтар.

 Шағын және орта бизнесте 7 сауда нысаны және дәріханалық дүңгіршек бар, 
онда 275 жұмысшы жұмыс істейді. Округтің бизнесі қоғам және мемлекет алдында 
әлеуметтік жауапкершілікке қатысады.

 ТҮКШ және абаттандыру саласы әкімнің және аппараттың ең маңызды жұмысының 
бірі болып табылады. Өткен кезеңде Ивановка ауылы, Березовка подхозы, Бере-
зовка шипажайы мен Сосновка ауылында 60 шам мен 1 прожектор орнатылды. 
2014 жылы округтегі жолды ұстауға 535 мың теңге қарастырылды. Молодежная 
көшесінің тас жолында шұңқырлы жөндеу жұмысы жүргізілді. Ивановка - Сосновка 
ауылдарындағы кент ішілік су құбыры желісінің 2 кезегі аясында өткізіліп жатқан 
жұмыстың аяқталуы, тұрғындарға су беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. 
Есепті кезеңде 25 ит жойылды. Елді мекендерді санитарлық тазалау мақсатында 
7 сенбілік өткізілді. Тазартумен барлығы 10 га аумақ қамтылды, 28 тонна қоқыс 
және тұрмыстық қалдықтар шығарылды, 500 астам ағаш пен көшет отырғызылды.

 Білім саласында ауылдық округтің аумағында 1 орта мектеп, 1 шағын орталық, 
ауылдық және мектеп кітапханасы қызмет етеді, олар компьютерлік техникамен 
жабдықталып, интернет желісіне қосылған. Округтегі оқушылар ыстық тамақпен 
100 % қамтылған, 1 ден 6 жас аралығындағы балалар балабақшада тәрбиеленуде. 
Округтегі оқушылардың білім сапасы 41,0 %, бұл аудан бойынша ең жоғарғы 
көрсеткіштердің бірі, ҰБТ бойынша орташа балл 78,3 құрады, бұл өткен жылға 
қарағанда 10,1 баллға төмен. Мектепте барлығы 171 оқушы оқиды.

 Мәдениет мекемелерінің жұмысы тарихи және мәдени мұраны сақтауға, сонымен 
қатар түрлі мәдени-бұқаралық іс-шараларды жүзеге асыруға бағытталған. Округ 

аумағында ауылдық клуб қызмет етеді.
 Ауылдың спорттық ұйымдарының қызметі мүмкіндігінше тұрғындардың денсаулығын 

нығайтуға және жат қылықтардан (темекі шегу, нашақорлық, алкоголизм және т.б) 
бойды аулақ ұстауға бағытталған.     Ауылдық округтің аумағында стадион жұмыс 
істейді. Жасөспірімдер мен ауыл тұрғындарының арасында жүгіру, волейбол, ба-
скетбол бойынша спорттық жарыстар ұйымдастырылады.

 Денсаулықты сақтауда тұрғындарға қолжетімді және сапалы медициналық қызмет 
көрсету басым бағыт болып табылады. Ауылдық округтің аумағында Ивановка 
ауылында АДА және Березовка подхозында фельшерлік пункт орналасқан. Новодво-
ровка ауылдық округінде 2014 жылы 18 адам дүниеге келіп, 15 адам қайтыс болды.

 Новодворовка ауылдық округінде ана мен бала өліміне жол бермеу бойынша белгілі 
жұмыстар атқарылды, дәлірек айтқанда: барлық санаттағы анализдерді зерттеумен 
балалар мен жасөспірімдерді кәсіби тексеру; балалардың өмір сүру жағдайын тексеру 
мақсатында, аулалық тексеру ұйымдастырылды, балалардың денсаулығын сақтап 
қалу үшін ішімдікке салынған аналармен күрес бойынша жұмыс күшейтілді. Анализ 
алумен бала туатын жастағы әйелдер тексеріліп тұрады. Новодворовка ауылдық 
округінің медицина қызметкерлерімен Ивановка АДА ұсынылған тізім бойынша 
флюротексеруден өту бойынша тұрғындармен жұмыс ұйымдастырылды, сонымен 
қатар туберкулез ауруының алдын алу мақсатында түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

 Әлеуметтік қорғауда жұмыссыздық пен кедейлік көрсеткішін төмендету, жұмыс 
орындарын құру, оның ішінде «Жұмыспен қамту жол картасы – 2020» бағдарламасы 
шеңберінде жаңа жұмыс орындарын құру мәселелері басты мәселе болып табылады. 
40 адам жұмысқа орналастырылды, 16 жаңа жұмыс орны құрылды, 7 адам ақылы 
қоғамдық жұмыстарға жіберілді, кәсіби дайындық, қайта даярлау және біліктілігін 
арттырудан 2 адам өтті. Есепті кезеңде оң қарастырылып, жалпы сомасы 9 млн.теңгеге 
(ІҚМ өсіруге) 3 шағын несие берілді. Тұрғындардың әлеуметтік осал топтарына 
ерекше назар аударылады. Жұмыспен қамтудың белсенді нысандарын мемлекеттік 
қолдаудың арқасында есепті кезеңде АӘТ алушылар саны 4 отбасына азайды, МБЖ 
алушылар саны 3 отбасына азайды. 

 Жастар саясаты саласында әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, ұйымдастыру 
жағдайларын және діни, мәдени, білім беру, кәсіби құрылу және жастардың физикалық 
дамуы үшін кепілдік құру мақсатында шаралар қабылданады. Есепті кезеңде барлығы 
жастарға арналған 10 шар өткізілді.

 Қоғамдық қауіпсіздік саласында ең бастысы тұрғындардың өмір сүру жағдайын 
жақсарту, сондай-ақ азаматтардың мемлекеттік билік институттарына сенімділігін 
арттыру. Округте бір учаскелік инспектор қызмет етеді. Үстіміздегі жылы 2 адам 
АЕААҰ (алкоголизмнен емдейтін – алдын алу ұйымына) жіберілді. 4 адам әкімшілік 
жауапкершілікке тартылды. Оқу орындарында жастар арасында құқық бұзушылық 
және қылмыстың алдын алу мәселесі, сонымен қатар нашақорлық мәселесі бой-
ынша кездесу өткізілді. 

 Бюджеттегі кіріс және шығыс бөлігінің орындалуы - ауылдық округ әкімі аппарат 
қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Ауылдық округ әкімі 
аппаратының бюджеті 12091 млн. теңге, яғни 100% орындалып, жергілікті салық 
жинау өсуінің серпіні 138,2 % (2014 жыл 16,5 млн. тенге, 2013 жылы 10,2 млн. 
тенге ) қамтамасыз етілді.

 Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамыту экономикалық даму, әлеуметтік саулық 
және азаматтық қоғам қалыптастырудың басты талабы болып табылады. Есепті 
кезеңде әкім аппаратына жеке және заңды тұлғалардан ауызша және жазбаша 38 
өтініш түсті, олардың әрбіреуі бойынша шешу немесе құзырлы органға жіберу 
жөніндегі тиісті шаралар қабылданды. Сонымен қатар, округте ақсақалдар кеңесі 
– М.М.Рахлеев, ардагерлер кеңесі төрағасы Э.А.Бекк, әйелдер кеңесі төрайымы 
С.В.Щац, көше комитеттері белсенді жұмыс атқаратындығын атап өткен дұрыс. 
Олардың белсенді азаматтық қатысуынсыз және басшылықтың қолдауынсыз осы 
жеткен жетістерге қол жеткізу мүмкін емес еді. 

 А. КАМИЛАЕВ, Новодворовка ауылдық округ әкімі

ШЕКАРА ЖАҢАЛЫҒЫ

МЕМЛЕКЕТТІК ШЕКАРАНЫ 
БІРЛЕСІП ҚОРҒАУ

Шекара күзеті! Бұл – бізге беймәлім, алайда 
үздіксіз атқарылып жатқан үрдіс. Жасыл фуражкалы 
жандар күн сайын туған еліміздің шегін қорғау 
бағытында қызмет өткеруде. Шекарашылардың 
білгір іс-әрекетінің арқасында күн сайын шека-
раны бұзушылардың жолы кесіліп отыр. Тіпті 
мереке күндері де қырағылық нысанасынан тыс 
қалмады. Бұл жолы қазақстандық шекарашылар 
ресейлік әріптестерімен бірлесіп шекараны бұзып 
өтпекші болған Қазақстан Республикасының аза-
матын құрықтады.

7 қаңтарда, жергілікті уақыт бойынша 21.30 
сағатта «Жезкент» заставасының шекара наряды-

нан дабыл құрылғысының іске 
қосылғаны туралы ақпарат келіп 
түсті. Дабылдың іске қосылу 
себебін анықтау үшін шекара 
наряды жіберілді. Олар тексеру 
барысында адам іздерін тапты. 
Біздің шекарашылар жедел 
қимылдап, шекара тыныштығын 
бұзған белгісіз адамды ұстады. 
Жағдайды анықтау барысын-
да әлгі белгісіз адам Жезкент 
кентінде тұратын Қазақстан 
Республикасының азаматы 
Е.Скаков болып шықты. Жергілікті 
тұрғындар арасында бірнеше 
жиындар, түсіндіру жұмыстары 
өткізілсе де Мемлекеттік шека-
раны заңсыз кесіп өту фактілері 
жалғасуда. Шекарашылардың 
бірлескен жұмысының нәтижесінде 
Мемлекеттік шекараны бұзудың 
тағы бір фактісіне тосқауыл 
қойылды. Аталған факті бойынша 
мүдделі органдарға хабарланды. 
Қазір тергеу ісі жүргізіліп жатыр.

С.ИСИН, ҚР ҰҚК ШҚ
 «Жезкент» заставасы
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Теле дидар
ХАБАР
ДҮЙСЕНБІ, 19 каңтар
Технический перерыв с 03:00 до 17:00 (профилактические работы)17:00Кешкі жаң

алықтар17:15«Көзқарас»17:45«Ду-думан»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Ду-
думан»19:00«ТВ Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арнайы 
хабар»21:00Итоговый выпуск новостей21:30«Бажалар» телехикаясы 
22:00Премьера! Телесериал «Воля небес» 23:00«Жекпе-жек»23:45Телесериал. 
«След»00:30Қорытынды жаңалықтар01:00Итоговый выпуск новостей01:30«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі драма

СЕЙСЕНБІ, 20 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн»10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал «Моя 
планета. Максимальное приближение»14:00Телесериал. «Женский доктор 
– 2»15:00Дневной выпуск новостей15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:45«Сәтті сауда»16:15Мультсериал «Роботым екеуіміз»17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Экономкласс»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Пәленшеевтер» телехикаясы19:00«Нүкте». Пікір - талас алаңы 
20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро расследований» 21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30«Бажалар» телехикаясы 22:00Премьера! Телесериал 
«Воля небес»23:00«Арнайы хабар»23:30Телесериал. «След»00:30Қорытынды 
жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 21 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал 
«Моя планета. Максимальное приближение»11:45«Бажалар» телехикаясы 
12:10«Сәтті сауда»12:40«Спорт әлемі»15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:45«Сәтті сауда»16:15Мультсериал «Роботым екеуіміз»17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Пәленшеевтер» телехикаясы19:00«Біздің үй»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30Деректі сериал. «Табиғат тартуы»21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30«Бажалар» телехикаясы 22:00Премьера! Телесериал «Воля 
небес»23:00«Нүкте». Пікір - талас алаңы23:50Телесериал. «След»00:30Қорытынды 
жаңалықтар

БЕЙСЕНБІ, 22 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал «Моя 
планета. Максимальное приближение»11:45«Бажалар» телехикаясы 12:15«Сәтті 
сауда»12:45«Экономкласс»15:15«Әр үйдің сыры басқа». Деректі драма15:50«Сәтті 
сауда»16:20Мультсериал «Роботым екеуіміз»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көз
қарас»17:45«Бизнес сыры» 18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Кеңесшілер» 
телехикаясы19:00«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Энергия 
будущего»21:00Итоговый выпуск новостей21:30«Бажалар» телехикаясы 
22:00Премьера! Телесериал «Воля небес»23:00«Біздің үй»23:50Телесериал. 
«След»0:40Қорытынды жаңалықтар

ЖҰМА, 23 қаңтар
7:02«Айтұмар»8:00«Жаңа күн»10:00Таңғы жаңалықтар10:15Телесериал. 

«След»11:00Утренний выпуск новостей 11:15Документальный сериал «Моя 
планета. Максимальное приближение»11:45«Бажалар» телехикаясы 12:15«Сәтті 
сауда»12:45«Энергия будущего» 13:10Түскі 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»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, бауырым?»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15«Кеңесшілер» телехикаясы19:00«Орталық Хабар»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Одна судьба»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Мегахит. 
Леонардо ДиКаприо, Клэр Дэйнс, Джон Легуизамо в мелодраме «Ромео + 
Джульетта»23:20Кино. 

СЕНБІ, 24 қаңтар
7:02Әзіл-сықақ концерттерінің топтамасы 8:30«Жабайы футбол жаналғыштары» 

мультсериалы 9:00«Бармысың, бауырым?»9:45«Продвопрос»10:00«Спорт без 
границ» 10:25Мультфильм. «Эскимос»10:55Мультфильм. «Тарзан»12:15Кино 
для всей семьи «Чудо пёс»13:45«Орталық Хабар»14:35«Ойжүйрік»15:20Ақ
бота Керімбекованың ән кеші 16:50Кино. Эмир Кустурица, Тибо Ле Геллек, 
Джейд-Роуз Паркер, Франсуа-Ксавье Демезон в драме «Пеликан» 18:20«Кеше 
ғана» - «Еще вчера»19:20«Тағдыр жолы» 20:00«Бенефис-шоу»21:00Ақпарат 
арнасы – «Жетi күн» Сараптау бағдарламасы 22:00Кино. Дуэйн Джонсон в 
боевике «Стукач»23:45Кино. 

ЖЕКСЕНБI, 25 қаңтар
7:02Әзіл-сықақ концерттерінің топтамасы 8:30«Жабайы футбол жаналғыштары» 

мультсериалы 9:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» - Сараптау бағдарламасы 
10:00«Ас арқау»10:20«Спорт әлемі»11:00Мультфильм. «Принцесса Лили-
фии и маленький единорог» 12:15Телесериал «Синбад»13:00«Бенефис-
шоу»14:10Үнді фильмі «Коммандос»16:40«Тағдыр жолы»17:10«Кеше ғана» 
- «Еще вчера»18:10«Сағындырдың, Сыр қызы!. Қазақтың Ақбаяны Мәдина 
Ералиеваға 60 жас19:45«Ду-думан»21:00Информационный канал - анали-
тическая программа «Жетi күн»22:00Кино. Уилл Смит, Джефф «День неза-
висимости».болжамы»01:45«Мұра» телехикаясы

ҚАЗАҚСТАН
ДҮЙСЕНБІ, 19 ҚАҢТАР 
17.00 дейін техникалық үзіліс17:00«Менің Қазақстаным» 17:30ЖАҢАЛЫҚТА

Р17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Шын жүректен!». Реалити шоу 18:55«ЗАҢ ЖӘНЕ 
БІЗ». Тікелей эфир 19:35«Еңбек түбі - береке» 19:40«ТАҒДЫР». Телехикая. 
11-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 76-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Теле-
хикая. 1226,1227-бөлімдері 23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«
Өзекжарды»0:55«Еңбек түбі - береке» 1:00«Көкпар» Ұлттық ойын1:45ФУТБОЛ. 
АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. «ЭВЕРТОН» - «ВЕСТ БРОМВИЧ АЛЬБИ-
ОН» . Тікелей эфир.3:45ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕЙСЕНБІ, 20 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 76-бөлім 10:55«Айтуға 

оңай...» 11:40«Тағдыр». Телехикая. 11-бөлім 17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Саяхат». 
Публицистикалық сериал 18:30«Ас болсын!» 19:15«Қылмыс пен жаза»19:35«Еңбек түбі 
- береке» 19:40«ТАҒДЫР». Телехикая. 12-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 77-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1228,1229-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:30«Өзекжарды»0:
50«Сыр-сұхбат» 1:25«Шарайна». Телесаяхат 1:55«Жарқын бейне»2:25«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СӘРСЕНБІ, 21 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 77-бөлім 10:55«Айтуға 

оңай...»11:40«Тағдыр». Телехикая. 12-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Поэзия 
әлемі»16:10«Келін». Телехикая. 18:20«Саяхат». Публицистикалық сериал 18:40«Мың 
түрлі мамандық»19:10«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35«Еңбек түбі - береке» 
19:40«ТАҒДЫР». Телехикая. 13-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 78-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1230, 1231-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:30«Өзекжарды»0:50«
Ұлт мақтанышы». Деректі фильм1:20«Ас болсын!» 2:05«Поэзия әлемі»2:30«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

БЕЙСЕНБІ, 22 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 78-бөлім 10:55«Айтуға 

оңай...» 11:40«Тағдыр». Телехикая. 13-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Агробиз
нес».13:05«Сіз не дейсіз?» 14:50«БІЛГІШТЕР». Мультхикая. 17:30ЖАҢАЛЫҚТА
Р17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Мәлім де беймәлім Қазақстан»18:40«Поэзия әлемі» 
19:10«ИНДУСТРИЯ ЖЕМІСІ» 19:35«Еңбек түбі - береке» 19:40«ТАҒДЫР». Теле-
хикая. 14-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 79-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Теле-
хикая. 1232, 1233-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Қылмыс пен жаза»1:20«Еңбек 
түбі - береке» 1:25«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 1:55«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖҰМА, 23 ҚАҢТАР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара шаңырақ». Телехикая. 79-бөлім 10:55«Айтуға 

оңай...»11:40«Тағдыр». Телехикая. 14-бөлім (с субтитрами)14:50«БІЛГІШТЕР». Муль-
тхикая. 15-16 бөлімдері 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир16:10«Келін». 
Телехикая. 1232,1233-бөлімдері 17:00«Жан жылуы» 17:25«Еңбек түбі - береке» 17:30ЖА
ҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ»18:40«Ғасырлар 
үні»19:15«Иман айнасы» 19:35«Еңбек түбі - береке» 19:40«ТАҒДЫР». Теле-
хикая. 15-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50«ШЫН 
ЖҮРЕКТЕН!». Реалити шоу 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1234, 
1235-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»0:00ЖАҢАЛ
ЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55 Тамара Қосубаева, Есболған Жайсаңбаева, Раиса 
Мухамедьярова, Әлімғазы Райымбеков «Долана» драмасында

СЕНБІ, 24 ҚАҢТАР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:40«Агробизне

с»9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 10:05«Дауа» 10:35«Аc 
болсын!» 11:20«Қазақстан дауысы»13:10«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ»13:35«Телқоңыр» 
14:15«Сырғалым». Телехикая. 28-31 бөлімдері 16:25Рекха, Кабир Беди, Сону Валия 
«Қайтқан кек» драмасында22:30«АСЫЛ БЕЙНЕ». ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
иегері, ақын Фариза Оңғарсынованы еске алу кеші0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:45 Брюс 
Уиллис, Моника Беллуччи, Коул Хаузер «Қызыл күннің көз жасы» драмасында 
2:35«Поэзия әлемі»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖЕКСЕНБІ, 25 ҚАҢТАР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:35«Мәлім 

де беймәлім Қазақстан»9:05«КАПИТАН ФЛАМИНГО». Мультфильм. 3-4 
бөлімдері 10:00«Айгөлек». Концерттік бағдарлама бағдарлама 11:55«Шарай-
на». Телесаяхат 12:25«СЫР-СҰХБАТ»12:55«Ұлттық шоу» 14:15«Сырғалым». 
Телехикая. 32-34 бөлімдері 16:25«Баламен бетпе-бет» 16:40«Джунгли кітабы». 
Мультфильм 17:40«Өнер - бағым». Бағдат Самединованың шығармашылық 
кеші 19:15«Әзіл әлемі»20:00«АПТА. КZ» 21:00«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ». 
Тікелей эфир23:00«АЛАҢ» ток-шоуы 23:50«КӨКПАР». Ұлттық ойын0:30Тиа 
Моури, Джонатан Вуд, Энди Гала «Омела» комедиясында 1:55«Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»2:20«Телқоңыр» 3:00«АПТА. КZ» 
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Ғарыш дидар
РОССИЯ
Понедельник, 19 Января
08:00 «Утро России».12:00, 05:55 «Ёж против 

свастики». 12+12:55 «О самом главном». Ток-
шоу.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 следствия». 12+15:55 «Особый слу-
чай». 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 родственни-
ки». 12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 «Спо-
койной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Косатка». 
12+02:40 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий.03:40 Х/ф «Возвращение Будулая».06:55 
«Комната смеха».

Вторник, 20 Января
08:00 «Утро России».12:00 «Скальпель для 

первых лиц. Тайная хирургия». 12+12:55 «О 
самом главном». Ток-шоу.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 
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 
«Прямой эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Косатка». 12+02:40 Д/ф 
«Сорок сороков».03:45 Х/ф «Возвращение Буду-
лая».07:00 «Комната смеха».

Среда, 21 Января
08:00 «Утро России».12:00, 06:00 «Илья Ста-

ринов. Личный враг Гитлера». 12+12:55 «О са-
мом главном». Ток-шоу.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 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+23:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».00:00 Т/с «Косатка». 12+01:50 «Лёгкое ды-
хание Ивана Бунина». 12+03:15 Х/ф «Гонки по 
вертикали».07:00 «Комната смеха».

Четверг, 22 Января
08:00 «Утро России».12:00, 06:00 «Ударим ру-

блем по фашизму». 12+12:55 «О самом главном». 
Ток-шоу.14:00, 17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. Вести-Мо-
сква.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 род-
ственники». 12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Косат-
ка». 12+01:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+03:30 «Восход Победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». 12+04:30 Х/ф «Гонки по 
вертикали».07:00 «Комната смеха».

Пятница, 23 Января
08:00 «Утро России».11:55 «Мусульма-

не».12:10, 06:00 «Людмила Савельева. По-
сле бала». 12+13:05 «О самом главном». Ток-
шоу.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 следствия». 12+15:55 «Особый слу-
чай». 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 «Прямой эфир». 12+00:00 Х/ф «Родной 
человек». 12+01:55 «Специальный корреспон-
дент». 16+03:30 XIII Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орел».06:55 «Комната сме-
ха».07:40 Х/ф «Земля Санникова».

Суббота, 24 Января
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. Вяй-
нямёйнен». «Чудеса России. Озеро Баскун-
чак».14:20, 17:30 Х/ф «Метель». 12+18:05 «Это 
смешно». 12+21:05 Х/ф «Храни ее, любовь». 
12+23:00 Вести в субботу.23:45 Х/ф «Вдовец». 
12+03:30 Х/ф «Стерва». 

Воскресенье, 25 Января
08:35 Х/ф «Хозяин тайги».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 «До-
рога, ведущая к счастью». 12+17:20 Местное 
время. Вести-Москва.17:30 «Смеяться разреша-
ется».19:20 Х/ф «Надежда». 12+23:00 Вести не-
дели.01:00 «Воскресный вечер». 12+02:50 Х/ф 
«Частный детектив Татьяна Иванова». 12+04:45 
Х/ф «Одна на миллион». 12+06:35 Д/ф «Земля 
Героев. Вяйнямёйнен». «Чудеса России. Озеро 
Баскунчак».
ТВ3
Понедельник, 19 Января
09:00, 08:45 Мультфильмы СМФ 0+12:30 

Д/ф «Пророки научной фантастики» 12+16:30 
Д/ф «Городские легенды» 12+17:00, 17:30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00, 03:45 
«Х-Версии. Другие новости» 12+21:30 Т/с «Пя-
тая стража» 16+22:30, 23:20 Т/с «Следствие по 
телу» 16+00:15, 01:05 Т/с «Менталист» 12+02:00 
Х/ф «Ночной рейс» 16+04:15 Х/ф «Аппалуза» 
16+06:30 Х/ф «Идеальное убийство» 16+

Вторник, 20 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 «Тайна снежного человека» 
12+16:30, 21:00, 03:45 «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 
«Три часа на побег» 16+04:15 Х/ф «Игра Рипли» 
16+06:30 Х/ф «Аппалуза» 16+

Среда, 21 Января
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 22:30, 

23:20 Т/с «Следствие по телу» 16+14:30 Д/ф 
«Врата в ад» 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 исто-
рии» 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 
«Идеальный незнакомец» 16+04:45 Х/ф «Про-
пащие ребята» 16+06:45 Х/ф «Игра Рипли» 16+

Четверг, 22 Января
09:00, 08:15 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с «Следствие по телу» 
16+14:30 Д/ф «Бермудский треугольник под 
водой» 12+16:30, 21:00, 03:45 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 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+21:30 Т/с «Пятая стража» 
16+00:15, 01:05 Т/с «Менталист» 12+02:00 Х/ф 
«Русалка из бездны» 16+04:15 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+06:15 Х/ф «Пропащие ребята» 16+

Пятница, 23 Января
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 

Т/с «Следствие по телу» 16+14:30 Д/ф «Апока-
липсис. Комета смерти» 12+16:30 «Х-Версии. 
Другие новости» 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 «Х-Версии. Кол-
дуны мира» 12+22:00 «Человек-невидимка» 
12+23:00 Х/ф «Иствикские ведьмы» 16+01:30 
Х/ф «Хочу как ты» 16+03:45 «Европейский по-
керный тур» 18+04:45 Х/ф «Русалка из бездны» 
16+06:30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 16+

Суббота, 24 Января
09:00, 13:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 

«Школа доктора Комаровского» 12+13:45 Х/ф 
«К черному морю» 12+15:15 Х/ф «За спичками» 
12+7:15 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого: Когда 
Гарри встретил Ллойда» 16+19:00 Х/ф «Возвра-
щение Супермена» 12+22:00 Х/ф «Человек-па-
ук» 12+00:30 Х/ф «Женщина-кошка» 12+02:30 
Х/ф «Иствикские ведьмы» 16+05:00 Х/ф «Сия-
ние» 16+07:30 Х/ф «Мистер Бин» 12+

Воскресенье, 25 Января
09:00, 10:15 Мультфильмы СМФ 0+09:45 

«Школа доктора Комаровского» 12+11:00 Х/ф 
«К черному морю» 12+12:30 Х/ф «За спичка-
ми» 12+14:30 Х/ф «Возвращение Супермена» 
12+17:30 Х/ф «Человек-паук» 12+20:00 Х/ф 
«Женщина-кошка» 12+22:00 Х/ф «Эон Флакс» 
12+00:00 Х/ф «Хранители» 16+03:15 Х/ф «Хочу 
как ты» 16+05:30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-
го: Когда Гарри встретил Ллойда» 16+07:15 Х/ф 
«Мистер Бин на отдыхе» 12+

2015 жылдың 19-25 қаңтары 
арасындағы алдағы аптаға 
арналған жұлдыз жорамал

Тоқты. 21.03-20.04. Осы аптада жағдай өзгереді, және 
де ол қауіппен байланысты жаңа істерге қарағанда  

көбінесе серіктестермен, басшылықпен жоспарларды 
талқылауға және құжаттаманы дайындауға ыңғайлы 

болады.

Торпақ. 21.04-21.05. Осы кезең іскерлік ұзақ мерзімді 
қарым-қатынастар орнатуға жарамды. Әріптестер 
мен сыбайластар Торпақтарға едәуір қызмет көрсете 

алады, сізге қиын сәтте қолдау көрсетеді. Және 
де көбінесе Сіздің белгіңіз астындағы адамдардың 

сәттілігі сіздердің жаныңыздағыларға байланысты 
болады. 

Егіздер. 22.05-21.06.  Егіздердің жайдарлығы,  Сіздің 
сендіру, барлық жерде үлгеру және әртүрлі жерлерде 

бір уақытта болу дарыныңыз Сізге көмектеседі, және 
де Егіздердің істері оңға басады, сізде серіктестің 

қаражатын, қоғамдық байланыстарды сәтті пайдала-
нып табыс табуға мүмкіндік пайда болады. 

Шаян. 22.06-22.07. Осы кезеңде Сіздің белгіңіз 
астындағы адамдар үшін серіктестік қатынастар 

сәтті қалыптасады, пайдалы адамдармен кездесулер 
болады, сондықтан Шаяндарға осы кезде көп кездесу, 
өзінің жаңа байланыстарын реттеу, жаңа адамдар-

мен өзінің ойлары мен шығармашылық жоспарларын 
талқылау қажет. 

Арыстан. 23.07-23.08. Арыстандар байсалдырақ және 
мейірімдірек болған жағдайда осы апта жағымды 
болары сөзсіз. Осы кезде сіз қарым-қатынастарда 

мәмілеге келе аласыз, тіпті серіктестік қатынастар 
Сізге үлкен қуаныш пен моральды қанағаттану алып 

келеді. 

Бикеш. 24.08-23.09. Осы кезеңде Бикештер мансап-
та, бизнесте және шығармашылықта жоғарылай 

алады, сондықтан Сізге жаңа мүмкіндіктер, табыс 
көздерін табу, өз бизнесіңізді кеңейту, маңызды 

келісімшарттар жасасу, кездесулер өткізу  қажет. 

Таразы. 24.09-23.10. Жағдайлардың сәтті тоғысуы 
Таразыларға қарым-қатынастардағы мәселелерді 
шешуге, өзін жеке қызмет үшін еркінірек сезуге 
көмектеседі. Бұл іскерлік қатынастарды рет-

теу, ұжымдағы микроклиматты жақсарту үшін, 
сондай-ақ келісімшарттарға қол қою мен болашақ 
серіктестік шарттарын талқылау үшін қолайлы 

кезең.

Сарышаян. 24.10-22.11. Сіз қайтадан өзіңізді 
артыңызға қанат біткендей сезінесіз және ағымдағы 
істерге белсендірек кірісесіз. Сондай-ақ осы күндер 

сатып алулар, қаржы салулар, ұжымдық әрекеттер, 
жаңа қызметкерлерді іздеу, ұзақ мерзімді жоспарлар 

мен қатынастарды құру, некеге тұру және жаңа 
шығармашылық жобаларды бастау үшін қолайлы. 

Мерген. 23.11-21.12. Мергендерді ойын-сауық, 
жолығулар мен кездесулер күтіп тұр, сондықтан 

сіз өз істеріңізді рақаттанумен, ләззатпен, 
романтикалық оқиғалармен сәтті үйлестіре 
аласыз. Сонымен қатар сіздердің көбілеріңіз өз 

сүйіктілеріне айтарлықтай жомарт сыйлықтар 
сыйлайды, сондай-ақ жөндеу жұмыстарын жүргізуге, 

жиһазды ауыстыруға бел байлап, көп күш-жігер 
мен қаражатты өмір жағдайларын жақсартуға 

жұмсайды. 

Тауешкі. 22.12-20.01. Сіз жақын адамдарыңыз 
тарапынан қайтадан қолдауды сезінесіз, ал достық 

және сенімді қарым-қатынастар  сізге кез келген 
өмірлік жағдайларда көмектеседі. Осы кезеңде 

Тауешкілерге сабырлырақ және сақ болу керек, себебі 
асығыстықтан, артық қатал ұстанымдардың 

кесірінен қиындықтар туындауы мүмкін. 

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Осы кезде Суқұйғыштар 
босаңсығылары келеді, сіз өз наздарыңызды немесе 

тілектеріңізді құптайсыз, олар сізді  алдыға қойған 
жоспарлардан шетке алып кетуі мүмкін. Айтпақшы, 
Сізге жоғары белсенділіктен қашқақтау қажет, себебі 

осы кезеңде жарақаттану қаупі  өте жоғары. Ең маңызды 
істер мен кездесулерді 21 дейін орындау қажет, осы кезде 

Суқұйғыштар  жинақырақ және іскерлірек болады. 

Балықтар. 20.02-20.03. Осы кезде басшылық 
ескертулеріне өте ұқыпты болу керек, себебі 

Балықтардың идеялары мен ұсыныстары әркез 
түсіністікке ие және іске асатын болып санала бермейді. 

21 дейінгі уақыт бөлігі шығармашылық қызмет 
үшін қолайлы болып табылады,  және де осы күндері 
Балықтарға максималды түрде жинақы және зерделі 

болу, негізгі бастап қойған істерді аяқтауға, берген 
уәделерді орындауға тырысу керек. 
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Таралымы 4010 оның ішінде «Аудан тынысы»880

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 №5 (514) 16 қаңтар 2015 жыл

ОТБАСЫЛЫҚ ДӘСТҮРЛЕР – 
БЕРЕКЕ БАСТАУЫ

(Басы 1-ші бетте)
Бұндай мерекешілдіктен біз 

де қалыс қала қоймаймыз. Бізде 
үйлердің сыртын сәндеуге байқау 
жарияланбаса да, ғимараттар мен 
орталық алаңдағы әр мекемеге 
бөлінген шыршалар безендіріліп 
тұрады. Дегенмен, жеке тұрғындар 
арасында да өз үйлерінің сыртын 
мерекелік түрде әшекейлеп жата-

тындар бар. Олар – өздері үшін, 
балалары мен немерелері үшін 
осындай ерекше іс жасап жүрген 
жандары жақсылыққа құмар жан-
дар. Бұндай адамдар өте аз. Тіпті 
аудан бойынша бірен-саран ғана 
десе де болады. Бүгін біз сондай 
адамдардың бірі жайында сөз 
қозғағымыз келіп отыр.

Төлеген Тәмкенұлы Ибраев Бо-
родулиха ауданының Дмитриевка 
ауылында тұрады. Осы ауылдың төл 
тумасы. Мінезі – жайсаң, жүрегі 
– жұмсақ, пейілі – кең, ниеті – 

оң адам. Оның шағын қосалқы 
шаруашылығында бірсыпыра малы 
бар. Қыс-жазы соның қамын ойлап, 
өз ісінің тасын өрге домалатып, 
отбасы дәулетін еселеп отырған 
жайы бар. Соның арқасында жанұя 
асырап, ел қатарлы өмір сүріп келеді. 
Бұл кісінің бір ерекше қасиеті – 
жанұя бірлігін барлығынан жоғары 
ұстайтындығы. Сол үшін отбасын-

да игі дәстүрлер қалыптастырып, 
соған ұйытқы болып, балалары 
мен немерелерін де сол дәстүрлер 
негізінде тәрбиелеп отыр. Сондай 
отбасылық дәстүрлердің бірі – Жаңа 
жыл қарсаңында үйдің іші-сыртын, 
ауланы безендіру. Бұл іске Ибраевтар 
жанұясы жұдырықтай жұмылып 
кіріседі. Төлеген Тәмкенұлының 
жұбайы – Мария Владимировна да 
бұл жағына икемді адам. Отағасына 
серік болып, ұрпақ тәрбиелеу жо-
лында отбасылық құндылықтарды 
оңтайлы пайдаланып жүрген жан. 

Бұл жанұя Жаңа жыл алдында 
үйдің сыртын ерекше әшекейлеу 
арқылы соңғы жылдары аудан 
жұртшылығының назарына іліне 
бастады десек артық айтқандық 
емес. Дмитриевка ауылын қақ жа-
рып өтетін Семей – Барнауыл тас 
жолымен келе жатқан кез-келген 
жолаушы Төлеген Тәмкенұлының 
үйінің қасынан өткенде таңданыспен 

таңдай қағары сөзсіз. Үй сыртындағы 
жарқырақ сан мың шам кімнің болса 
да назарын аударады. Қардан жасалып, 
қақпа сыртына орналастырылған 
Аяз ата мен Ақшақардың мүсіндері 
«Хош келдіңіздер! Төрлетіңіздер!» 
деп тұрғандай. Олар – үй иелерінің 
қонақжай, көпшіл пейілінің символы 
іспеттес. Мүсіндердің әдемілігін 
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. 
Олардың бет-әлпеті, үстіндегі 
киімдері, қолдарындағы заттары, 
бәрі-бәрі ашық, қанық түстермен 
боялған. Нағыз шебердің қолынан 

шыққан туынды екені көрініп-ақ тұр. Аулада бұлардан басқа мүсіндер 
де бар. Олар: қардан жасалған шырша, Аққала және ертегідегі үйшік. 
Мүсіндердің барлығы биік, еңселі етіп жасалғандықтан, оларды алыстан 
анық байқауға болады. Оның үстіне үй сыртына айналдыра жүргізілген 
шамдардың сәулесі оларды мен мұндалатып тұрады. Биіктігі шамамен 
екі жарым, үш метр болатын қардан соғылған Жаңа жыл кейіпкерлері 
Төлеген Тәмкенұлының ауласын мүсіндер галлереясына айналдырып 
жібергендей. Келген қонақтар сұқтана тамашалайтын, арлы-берлі өткен 
жүргіншілер таңдана қарайтын осы аула өз бойына Жаңа жылдың 
бүкіл рухын жиып тұрғандай әсерге бөлейді. 2013 жылдан бері жыл 
сайын Жаңа жыл қарсаңында өз үйінің сырты мен ауласын осындай 
ғажайып кейіпке ендіріп жүрген үй иелерімен жүздесу үшін Төлеген 
Тәмкенұлының шаңырағына әдейі ат басын бұрған едік. Үй иелері 
жарқын көңілмен қарсы алды. Жоғарыда аталған мүсіндерді бір-бірлеп 
көріп, фотосуреттерге түсірген соң ағамызды сөзге тарттық.

«Әр отбасының өзіндік дәстүрлері болады. Біреулер – барлығы бірігіп 
саяхатқа шығады, біреулер – барлығы бірігіп ертегі тыңдайды, біреулер 
– барлығы бірігіп ойын ойнайды және тағы-тағылар. Жанұяда бұндай 
дәстүрлер көп болған сайын, сол жанұя мүшелері ұйымшыл, берекелі 
бола түседі. Біздің отбасымызда да осындай дәстүрлер баршылық. Жаңа 
жыл қарсаңында үйдің іші-сырты мен ауланы безендіру – солардың 
ішіндегі ерекшесі. Бұны жұбайым – Мария екеуміз ойлап таптық. Ондағы 
мақсатымыз: балаларды қуанту, оларға мерекелік көңіл-күй сыйлау 
және олардың Жаңа жылды жақсы қарсы алуына жағдай жасау»,- деп 
ағынан жарылды аңқылдақ ағамыз. Әңгіме арасында жеңгеміздің де 
ойын біліп қалдық. «Биыл үшінші Жаңа жылды дәл осылай қарсы алып 
отырмыз. Бұл өзімізге де, балалар мен немерелерге де қуаныш сыйлайды. 
Сондықтан бұндай істі отбасылық дәстүрге айналдырып, оны ұрпақ 
тәрбиелеу бағытында пайдаланып жүрміз. Балаларымызды отбасылық 
дәстүрлерді сақтауға, құрметтеуге үйреттік. Енді немерелерді де осы 
жолмен баптап жүрміз. Ешкімге зияны тимейтін игі істен несіне бас 
тартамыз»,- деді Мария Владимировна. Расында да, бұндай отбасылық 
істер жанұяның әр мүшесін бірлікке бастайтын игілік қой. Іштен іріткі 
шығармай, шаңырақтың берекелі болуына да әсер етері сөзсіз.

Ибраевтар жанұясы биыл осы отбасылық дәстүрді жүзеге асыру 
үшін отбасы бюджетінен 50 мың мөлшерінде шығын шығарған екен. 
«Мәселе – шығында емес, мәселе – қуаныш пен шаттықта!»,- деді 
жаны жомарт Төлеген Тәмкенұлы бұл жайлы сөз қозғағанымызда. 
Әрине, қуанышқа, шаттыққа, балалардың шат-шадыман көңіл-күйіне 
не жетсін. Соны жете түсініп, сол үшін осындай істер атқарып отырған 
Ибраевтар әулетіне шынымен сүйсініп, риза боп аттандық ауладан.

Төлеген Тәмкенұлы мен Мария Владимировнаның ауласы соңғы үш 
жыл қатарынан ауылдастарының көз қуанышына айналып келеді. Егер 
біздің жақта да шетелдегідей Жаңа жылда әсем безендірілген үйге байқау 
жарияланатын болса, онда жүлдені Ибраевтар жанұясы жеңіп алары 
сөзсіз. Осындай жанұялық дәстүр қалыптастырып, ұрпағына үлгі-өнеге 
көрсетіп жүрген үй иелеріне біз өз тарапымыздан тек қана жақсылық 
тілейміз. Шаңырақтарыңыздың шаттығы тарқамай, ауылдастарыңыздың 
арасында құрмет пен қошаметке бөлене беріңіздер, жайсаң аға мен 
жайдары жеңеше!

А. ТЛЕУҒАЗИН   

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР 
АТАҚТЫ 100-АТҚЫШТАР 

БРИГАДАСЫ ҚҰРАМЫНДА
СЕРІК ӘБІЛҚАСЫМҰЛЫ
(Басы өткен нөмірде)
Құжаттармен танысып, Кемелбай 

деген кісінің 1937 жылы «халық 
жауы» ретінде жазаланғанын 
біледі. Ал оның інісі Әбдібектің 
ұлы Төлеуғали «халық жауының» 
туысы ретінде қуғындалып, Оңтүстік 
Қазақстандағы туысқандарын 
паналағанын, үш рет батыр атағына 
ұсынылып, алмай қалғандығын 
анықтайды.  2007 жылы қазан айында 
Ресей Федерациясы Қорғаныс 

жылдың 18 наурызында жауап 
алды да, қуанғаннан Ресейдің 
президенті В.Путинге «Кеңес 

үкіметінің мұрагері ретінде 
сіздер Төлеуғали Әбдібековке  
соғыста көрсеткен ерлігі үшін 
«Ресей Федерациясының Батыры 
атағын беріңіздер» деген ұсыныс 
жасайды. Және ҚР Президенті 
Н.Назарбаевтың атына да осын-
дай хат жолдайды. 

Жұмабек Ашуұлының айту-
ынша: «Ең атақты орыс мергені 
Зайцев 255 фашисті өлтірген, 
жылда Мамаев қорғанында 
Зайцевтің құрметіне салют 
беріледі. Смалешков деген мерген 

125 фашисті өлтірген. Екеуін 
қосқанда бір қазаққа жетпейді. 
Тағы бір жерлесіміз Безголо-
сов деген Шығыс Қазақстанда 
туған мерген 279 фашисті жер 
жастандырған. Бір жарым айдың 

ішінде Ресей Федерациясы 
Президентінің аппаратынан: 
«Біздегі тәртіп бойынша Ре-
сей Федерациясының Батыры 
атағын алдымен Қазақстанның 
Қорғаныс  Министрлігі ұсынуы 
тиіс. Сондықтан біз сіз жіберген 
құжаттың барлығын сонда 
жолдадық»,– деген жағымды 
жауап алды. 

Енді осы мәселе қайыра Пар-
ламентте көтерілгені батырдың 
жерлестеріне қуаныш отын жан-
дырып отыр. 

министрлігінің Орталық әскери 
мұрағатына сұрау салып, 2008 ЖЕҢІСКЕ 
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ТУҒАН КҮНДЕРІҢІЗБЕН!!!
У. М. Эфендиев - 14. 01. 1958

(Аудандық медициналық бірлестіктің директоры)


