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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының
2021 жылғы 24 маусымдағы  

№ 7/412  қаулысына  5- қосымша 

 25 шілде  2021 жыл- Қазақстан
 Республикасы аудандық маңызы бар 
қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық 

округтер әкімдерінің сайлауы
Сарқан ауданы сайлау комиссиясының  Бақалы ауылдық округі 

әкіміне кандидаттарды тіркеу туралы
ХАТТАМАСЫ

Сарқан ауданы сайлау комиссиясы  «Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 

113-5-бабына  сәйкес келіп түскен құжаттарды қарап шешті:
 
1. Әкімдікке кандидаттар болып тіркелсін:
Рахимбаев Марат Ахметкалиевич 1979 ж.т.  Бақалы ауылы, Қазыбаев 

атындағы мектептің  денешынықтуру мұғалімі
Терликбаева Жансая Абеновна 1987 ж.т.  Бақалы ауылы әкімнің 

аппаратының, бас маман.
Канапиянов Асет Танатарович 1978 ж.т.  Талғар ауданы, Алатау а/о 

әкімнің аппаратының бас маманы.
Сарқан ауданы сайлау комиссиясының  Аманбөктер ауылдық 

округі әкіміне  кандидаттарды тіркеу туралы
ХАТТАМАСЫ

Сарқан ауданы сайлау комиссиясы  «Қазақстан 
Республикасындағы 

сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 
113-5-бабына  сәйкес келіп түскен құжаттарды қарап шешті:

 
1. Әкімдікке кандидаттар болып тіркелсін:
Кыдырбаев Айбол Толегенович 1974 ж.т.  Аманбөктер ауылдық округі 

әкімі аппаратының   бас маманы.
Нурханова Шырынгуль Батаевна 1986 ж.т.  Аманбөктер ауылдық округі 

әкімі  аппаратының бас маманы.
Оразханқызы Сымбат 1990 ж.т.  Аманбөктер орта мектебінің  инфор-

матика пәнінің  мұғалімі.
 Сарқан ауданы сайлау комиссиясының Екіаша ауылдық округі

 әкіміне кандидаттарды тіркеу туралы
ХАТТАМАСЫ

Сарқан ауданы сайлау комиссиясы  «Қазақстан 
Республикасындағы  сайлау туралы» Қазақстан Республика-

сы Конституциялық заңының 113-5-бабына  сәйкес келіп түскен 
құжаттарды қарап шешті:

1. Әкімдікке кандидаттар болып тіркелсін:
Дуанов  Марат Нурланович 1993 ж.т.  Екіаша а/о әкімі аппаратының 

методисі
Дюсембеков Даулет  Адильжанович 1986 ж.т.  Екіаша орта метебінің  

география пәнінің мұғалімі. 
Тыныбаева Раушан Ниязбековна 1966 ж.т.  Екіаша а/о әкімі аппаратының 

методисі.  
Каримжанова Аида Асхатовна 1986 ж.т.  Сарқан қаласындағы «NCT» 

ЖШС  директоры.
2. Тіркелген  әкімдікке кандидаттарға тиісті куәліктер берілсін.
3. Тіркелген әкімдікке кандидаттар сайлау бюллетеніне енгізілсін.
4. Кандидаттарды тіркеу туралы хабар бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялансын.
Сайлау комиссиясының  төрағасы                                            О.Ш.Тертюбаев
Сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары          А.О.Аскарова
Сайлау комиссиясының  хатшысы                               С.С.Кабдолданова
Сайлау комиссиясының  мүшелері:  Н.Ж.Маткаримов, 
 Ш.К.Нургалиева, Б.С.Турганбай, В.О.Богданова

Приложение 5 к постановлению   Центральной избирательной 
комиссииРеспублики Казахстан

от 24 июня 2021 года № 7/412

25 июля   2021 года - выборы акимов 
городов районного значения,
сел, поселков,сельских округов 

Республики Казахстан
 

ПРОТОКОЛ
Сарканской районной избирательной комиссии о регистрации  

кандидатов в акимы   Бакалинского селького округа 

Рассмотрев поступившие в соответствии со статьей 113-5  
Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Ре-

спублике Казахстан» документы Сарканская районная  избирательная 
комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатами в акимы:

Рахимбаев Марат Ахметкалиевич 1979 г.р.  учитель физиче-
ской культуры в сш.им.Казыбаева с.Бакалы

Терликбаева Жансая Абеновна 1987 г.р.  главный специалист аппара-
та акима Бакалинского с/о.

Канапиянов Асет Танатарович 1978 г.р.  главный специалист аппарат 
акима Алатаускогокого с/о,Талгарского района.

 ПРОТОКОЛ
Сарканской районной избирательной комиссии о регистрации  кан-

дидатов в акимы   Аманбоктерского селького округа 

Рассмотрев поступившие в соответствии со статьей 113-5  Консти-
туционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике 

Казахстан» документы Сарканская районная  избирательная комиссия 
решила:

1.Зарегистрировать кандидатами в акимы:
Кыдырбаев Айбол Толегенович 1974 г.р.  главный специалист аппара-

та акима Аманбоктерского с/о.
Нурханова Шырынгуль Батаевна 1986 г.р.  главный специа-

лист, аппарата акима Аманбоктерского с/о.
Оразханқызы Сымбат 1990 г.р.  учитель информатики в Аманбоктер-

ской сш. 
 ПРОТОКОЛ

Сарканской районной избирательной комиссии о регистрации  кан-
дидатов в акимы   Екиашинского селького округа 

Рассмотрев поступившие в соответствии со статьей 113-5  Консти-
туционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике 
Казахстан» документы Сарканская районная  избирательная комиссия 
решила:

1.Зарегистрировать кандидатом в акимы:
Дуанов  Марат Нурланович 1993 г.р.  методист аппарата акима 

Екиашинского с/о.
Дюсембеков Даулет  Адильжанович 1986 г.р.  учитель географии 

в Екиашинской сш.
Тыныбаева Раушан Ниязбековна 1966 г.р.  методист аппарата 

акима Екиашинского с/о.  
Каримжанова Аида Асхатовна 1986 г.р.  директор ТОО «NCT» 

г.Саркан
2. Выдать зарегистрированным кандидатам в  акимы  соответствующие 

удостоверения.
3. Включить зарегистрированных кандидатов в акимы  в избирательный 

бюллетень.
4. Опубликовать в средствах массовой информации сообщение о реги-

страции  кандидатов.
Председатель избирательной комиссии  О.Ш.Тертюбаев
Заместитель председателя  избирательной комиссии А.О.Аскарова
Секретарь избирательной комиссии С.С.Кабдолданова 
Члены избирательной комиссии: Н.Ж.Маткаримов, Ш.К.Нургалиева, 
Б.С.Турганбай, В.О.Богданова

Алла тағаланың әмірлерін 
қалтқысыз орындау пендені 
жаратушының ризашылығына 
бөлеп, ақыретте сый-сияпатқа 
кенеледі. Құрбан шалу да Алла 
тағаланың арнайы бұйрығы. 
Сол себепті бұл бұйрықты 
шын ықыласпен атқарушы 
Раббысының ризашылығын 
алып, ақыретте жүзі жарқын 
болады. Мол сауапқа иеленеді. 
Пайғамбарымыз (с.а.с) 
хадисінде бұл ақиқатты бы-
лай деп түсіндіреді: Адам ба-
ласы құрбан айт күні (құрбан 
шалып) қан ағызудан да аб-
зал басқа іспен Аллатағалаға 
жақындаған емес. Қаны 
ағызылған мал қиямет күні 
мүйіздері, тұяқтары және 
жүндерімен келеді. Ағызылған 
қан жерге тамбай жатып Алла 
тағаланың құзырында үлкен 
мақамға жетеді. 

Дінімізде құрбанды шалу 
шамасы жететін, жағдайы бар, 
әрбір ақыл есі дұрыс мұсылманға 
уәжіп болады. Құран Кәрімнің 
ең қысқа сүресінің бірі Кәусар 
сүресінде: Әй Мұхаммет (ғ.с) 
саған (пайғамбарлықты, құранды, 
исламды, ғылымды, миғражды) 
ұжымақтағы Кәусәр атты көлді 
бердік. Соның шүкіршілігі үшін 
айт намазын оқып, құрбан шал 
делінген. 

Шындығында Алла тағала 
біздің шалған құрбандарымыздың 
ағызылған қанына немесе 
етіне мұқтаж емес. Біздің оның 
әмірін ләббайк деп құлдық ұрып 
орындауымыздағы ықылас-
ниетіміздің Алла тағалаға жетіп, 
ризашылығына себеп болары 
сөзсіз. 

Адам баласы құрбан айт-
та құрбан шалу арқылы ұлы 
жаратушысының өзіне берген 
сансыз нығыметтерінің шүкірін 
өтеп, күнәларына кешірім тілейді. 
Сол себептен жалған дүниенің 
бір күндік қызығына алданбай 
Алла тағаланың берген дүние 
малына сараңдық қылмай ахи-
рет қамын ойлайық. Алла тағала 
шалған құрбандарыңызды, тілеген 
тілектеріңізді қабыл еткей.

Елімізге тыныштық, халқы-
мызға амандық, әр отбасына 
сүттей ұйыған татулық тілеймін. 
Алла тағаланың рахметінде, 
пайғамбарымыздың (ғ.с) шапа-
ғатында болып,  құрбан айтқа 
жетулеріңізді нәсіп етсін!

Серікбек АСҚАР, 
ауданның бас имамы. 

Құрбан айт 
құтты болсын! 

Жер жаннаты Жетісу өңірінің 
шұрайлы пұшпағының бірі 
болып табылатын Сарқан 
ауданы 1928 жылы шаңырақ 
көтерген. Түбегейлі өзгерістер 
орын алған 1997 жылы аудан 
құрамына Бөрлітөбенің 4 ірі 
елді мекені қосылды.

Аудан табиғаты ауылшаруа-
шылығын өркендетуге қолайлы. 
Басын таудан алатын арынды 
өзендері суармалы егістік көлемін 
молайтуға мол мүмкіндік береді. 
Тау баурайында орналасқан Ал-
маты қаласы секілді Сарқанның да 
апорт алмасымен, басқа да жеміс-
жидегімен аты шыққан. Ал таудан 
төмен жазыққа түссеңіз, бұл жер-
ден құнарлы егістік алқаптары ба-
сталады. Мұнда өспейтін дақыл, 
өнбейтін өсімдік жоқ десек, ешбір 
асырып айтқандық бола қоймайды.

Тәуелсіздік- мәңгілік құндылық
Өтпелі кезеңнен - жаңа  қоғамға 

Өңірдің туристік әлеуеті де 
жоғары. Олай дейтініміз, ау-
дан аумағында ежелгі Қойлық 
қаласының, «төрткүл» деп атала-
тын қадым замандағы шағын елді 
мекендер қорғандарының орын-
дары бар. Азамат соғысы кезіндегі 
әйгілі Черкасск қорғанысының 
шептері біршама жақсы сақталған. 
Сол оқиғаны есте қалдыру 
мақсатымен ұйымдастырылған 
«Черкасск қорғанысы» мұражай 
кешені бүгіндері «Сарқан та-
рихы музейі»  болып қайта 
жабдықталды.

Сарқандықтар осы өңірден 
шыққан Бұғыбай батыр мен Шиыр-

бай шешен, Құл сері, Көтентәуіп 
бабаларды орынды мақтан етеді. 
Қасиетті топырақта дүниеге 
келген Алаштың айтулы аза-
маты Мұхаметжан Тынышбаев 
пен сазгерлер Мұқан Төлебаев, 
Еркеғали Рахмадиев, Күнсайын 
Қуатбаев, қаламгер Кәкімжан 
Қазыбаев, ғалым Мұхтар Арын, 
өнер тарландары Құман Тастан-
беков пен Сара Тыныштығұлова, 
ақындар Әділбек Абайділданов 
пен Жаскілең Қалиев, балуандар 
Әбілсейіт Айханов пен Аманжол 
Бұғыбаев та бүкіл қазақ еліне та-
нымал тұлғалар. «Гүл өскен жерге 
гүл өседі» дегендей, тарихы терең, 

әлеуеті ерен өңірден әлі де талай 
даңқты азаматтардың шығатыны 
анық.

Тәуелсіздік алғанға дейін 
бұрын -соңды құлақ естімеген, 
көз көрмеген оқыс оқиғалар 
мұхиттың арғы жағынан емес, 
өз елімізде, өз ішімізде болып 
жатты. Азаттық аңсаған жүрегі 
күпті, көңілі алаң көпшілік ілгері-
соңды тәуелсіздігін алып жатқан 
одақтас республикалардың 
бақытына қызыға қарайды. 
Ол кезде Бөрлітөбе аудандық 
«Балқаш өңірі» газетіндегі 
қаламдастарыммен бірге 
еліміздегі елең еткізер жаңалықты 

жұртшылыққа жеткізуге білек сы-
бана атсалыстық. «Социалистік 
Қазақстан» газеті 1991 жылдың 
18-маусымынан «Егеменді 
Қазақстан»  болып шыға бастады. 
Газет шекесіне «Азаттық. Теңдік. 
Туыстық» ұраны қойылды. Бас 
редактор Шерхан Мұртазадан  
бастап егемендік әріптестер –ов, 
-ев-тен арылып, аты- жөндерін 
қазақшалап алды.  Біз, журнали-
стер қауымы, Тәуелсіздік таңының 
жуық қалғанын сезініп жүрдік. 

(Жалғасы 4-5 беттерде). 
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Сайлауалды бағдарлама            Предвыборные программы
Рахимбаев Марат Ахметқалиұлы 

 Рахимбаев Марат Ахметқалиұлы.  1979  жылы 07  шілде  күні Алматы облысы, Сарқан     
ауданы, Бақалы  ауылында дүниеге келдім. Ұлтым қазақ. Білімім жоғары.

1985  жылы Гоголь  орта мектебіне барып, 1996 жыл бітірді.
1996 жылы   Қазақ мемлекеттік спорт және туризм академиясына  түстім.
2000 жылы жатықтырушы және оқытушы мамандығы  бойынша аяқтадым.
2001-2002 жыл әскери міндетімді өтеп келдім.
2009 жыл  Сарқан аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде  жұмысқа  

қабылдандым.
2012 жылы қыркүйек айынан бастап К.Қазыбаев атындағы орта мектебінде дене 

шынықтыру пәнінің мұғалімі қызметін осы күнге дейін атқарудамын. 
Отбасын құрған, 4 баланың әкесімін.
Мен тұрғындардың әл-ауқатын және ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсартуға барлық 

тәжірибемді және шараларды, білімімді қосамын.
– Тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға және олардың жұмыспен қамту үшін шаралар-

ды қамтамасыз ету мақсатында ауылдық округтің экономикасын дамыту; 
– Жаңа жұмыс орындарын құру;
 – Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді үнемі на-

зарда ұстау;
 – Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан тыс 

қалдырмай, қамқорлық көрсету;
 – Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру мен абаттандыруға 

жұмыс жасау менің сайлауалды бағдарламамның басты шарттары. 
– Округтегі кәсіпкерлер, шаруа қожалықтарымен тығыз байланыста болып, округтің мәдени, 

қоғамдық жұмыстарына белсенді араласуларын ұйымдастырамын; 
– Округ тұрғындарына сапалы медициналық көмек көрсетуді басты назарда ұстаймын.

Рахимбаев  Марат Ахметкалиевич
Рахимбаев Марат Ахметкалиевич родился 7 июля 1979 года в селе 

Бакалы Сарканского района Алматинской области. По национальнос
казах. Имею высшее образование.
Он пошел в Гоголевскую школу в 1985 году и окончил ее в 1996 году.
В 1996 году поступил в Казахскую государственную академию спорта 

и туризма.
Я получил высшее образование в 2000 году по специальности тре-

нер и преподаватель.
В 2001-2002 годах служил в армии.
В 2009 году меня приняли в детско-юношескую спортивную школу 

Сарканского района.
С сентября 2012 года работаю учителем физкультуры в средней шко-

ле им. К. Казыбаева.
Женат, имеет 4-х детей.
Я приложу весь свой опыт и знания для улучшения благосостояния 

населения и социальной ситуации в селе.
- Развитие экономики сельского округа с целью повышения благосо-

стояния населения и обеспечения мер по их трудоустройству;
- Создание новых рабочих мест;
 - Работать над повышением благосостояния населения и постоянно уделять внимание со-

циальным вопросам;
- Уход за малообеспеченными многодетными семьями, инвалидами;
 - Основные условия моей предвыборной программы - постоянно следить за санитарией рай-

она, работать над благоустройством и благоустройством территории.
- Я тесно сотрудничаю с предпринимателями и фермерскими хозяйствами района и органи-

зую активное участие в культурной и общественной жизни района;
- Я ориентируюсь на оказание качественной медицинской помощи населению района.

Терликбаева Жансая Әбенқызы
 Терликбаева Жансая Әбенқызы.  1987  жылы 03  мамыр  күні Алматы облысы, 

Панфилов    ауданы, Алтыүй  ауылында дүниеге келдім. Ұлтым қазақ. Білімім жоғары.
1994 жыл Ә.Қастеев  орта мектебіне барып, 2004 жыл бітірді.
2004 жылы  Абай атындағы педагогикалық университетіне  түстім.
2008 жылы қазақ тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі пәні бойынша аяқтадым.
2014 жыл  сәуір  айында Бақалы  ауылдық округі әкімі аппаратына еңбек шарт 

негізінде жұмысқа  қабылдандым.
2014 жылдың маусым айынан бастап Бақалы  ауылдық округі әкімі аппаратының 

бас маман қызметін осы күнге дейін атқарудамын. 
Отбасын құрған, 3 баланың анасымын.
 Әкім болу – демек, округ тұрғындарымен тығыз қарым-қатынаста болып, олардың 

әлеуметтік жағдайының жақсаруына, талап-тілектерінің орындалу жолында адал 
қызмет ету.

1. Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді 
үнемі назарда ұстаймын.

2. Адамның басты  міндеті  – білімде .   Осы тұрғыда округтегі білім беру ұйымдарымен 
үнемі байланыста болып, оқушылардың түрлі деңгейдегі байқауларға қатысуларына,  
жағдай жасаймын.

3. Округ тұрғындарын рухани қолдау бағытында ауыл кітапханасы мен мәдениет 
үйі жұмыстарының жандануын назарда ұстаймын.

4. Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан 
тыс қалдырмай, қамқорлық жасаймын.

5. Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру мен 
абаттандыруға жұмыс жасаймын.

6. Ауыл жастарының спортпен шұғылданып, түрлі жарыстарға қатысуларына 
жағдай жасаймын. Жастардың ауылда тұрақтауына жағдай жасаймын.

Терликбаева Жансая Абеновна

Я Терликбаева Жансая Абеновна родилась 3 мая 1987 года в селе Алтюй Панфи-
ловского района Алматинской области. Национальность казах. Высшее образование.

В 1994 году пошел в среднюю школу им. А. Кастеева, которую окончил в 2004 году.
В 2004 году поступила в Педагогический университет имени Абая.
В 2008 году окончила факультет казахского языка и литературы, английского языка.
В апреле 2014 года  была принята на работу в акимат Бакалинского сельского окру-

га на основании трудового договора.
С июня 2014 года работаю главным специалистом аппарата акима Бакалинского 

сельского округа.
Замужем, мать троих детей.
Быть акимом  - значит быть в тесном контакте с жителями района, честно работать 

для улучшения их социального статуса, исполнения их желаний.
1. Я работаю над улучшением благосостояния населения и всегда уделяю внима-

ние социальным вопросам.
2. Основная задача человека - знание. В связи с этим я нахожусь в постоянном 

контакте с образовательными учреждениями района, создавая условия для участия 
студентов в олимпиадах различного уровня.

3. Принимаю во внимание активизацию сельской библиотеки и Дома культуры в 
направлении духовной поддержки населения района.

4. Я забочусь о многодетных малообеспеченных семьях, инвалидах.
5. Постоянно буду следить за санитарной чистотой района и работать над бла-

гоустройством и благоустройством территории.
6. Создам условия, чтобы сельская молодежь могла заниматься спортом и уча-

ствовать в различных соревнованиях. Я создам условия для проживания молодежи в 
селе.

Канапиянов Әсет Таңатарұлы
Мен, Қанапиянов Әсет Таңатарұлы, Сарқан 

ауданының Бақалы ауылында 1978 жылы 4 тамызда 
дүниеге келдім. Отбасылымын. 5 балам бар. 

 Орталық - Азия Университеті, инженер мамандығы 
бойынша және Алматы үздіксіз білім беру Университеті, 
құқықтану бакалавры бойынша. 3 тілді еркін 
меңгергенмін: қазақ, орыс, түрік.

Әр жылдары кәсіпкерлік саласында техникалық 
мамандықтар бойынша қызмет атқарғанмын. Осы 
уақытта Талғар ауданы Алатау ауылдық округі әкімінің 
аппаратында бас маман болып қызмет атқарамын. 

Мен сайлауға туған жерімнің таңы атуына үлес қосу 
үшін бара жатырмын, өйткені мен жалғыз емеспін. Менің 
артымда туған елімнің халқы бар. 

Мені ауыл әкімі етіп сайласаңыздар, алдағы 4 жылда:
9 шақырым-округтің ішкі жолдары жөнделеді; 
Ауылдарда спорт және балалар алаңдары  салынады;  
2023 жылға дейін санитарлық автокөлік алынуына ат салысамын;
2023 жылы өрт сөндіру бекетінің салынуына ықпал етемін;
Учаскелік полицияға қажетті техникалық құрал-жабдықтар және жол талғамайтын 

қызметтік көлік сатып алынады.
Мен ауылдың бюджеті  шектеулі екенін түсінемін, сондықтан    қосымша 

қаржыландыру көздерін іздеу арқылы:
«Қазақстан-2050» Стратегиясында көздеген межеге жетуге;
округтің тұрмыстық қалдықтарды жинайтын орынын заман талабына сай етіп, 

ауыл округінің аумағында рұқсат етілмеген тұрмыстық және құрылыс қоқыстарын жою 
мәселесін шешу бойынша;

ауылдық округ жастарының бизнес-бастамаларын жүзеге асыруға көмек көрсетуге 
күшімді саламын; 

Округ халқының заман талабына сай лайықты өмір сүруіне;
Округке денсаулық, спорт және білім беру саласының жас мамандарын тартуға
үлесімді қосамын.

Нұрханова Шырынгүл 
Батайқызы 

Құрметті Аманбөктер ауылдық округінің сайлаушы-
лары!

Мен, Нұрханова Шырынгүл Батайқызы, Амангелді 
ауылында 1974 жылы 31 мамырда дүниеге келдім. Округ 
аумағында 1996 жылдан бері тұрамын. Тұрмыс құрғам, 3 
бала тәрбиелеудемін.

Білімім жоғарғы. І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетін қаржы мамандығы бойынша 
бітіргем.

2005 жылдан бастап Аманбөктер ауылдық округі 
әкімі аппаратының бас маманы болып жұмыс істеймін.

Халықпен бірге жүріп, ауыл арасын аралап 
жүргендіктен де ауыл тұрғындарының күн сайынғы 
қиындықтарын білемін, суармалы жер, егістік алқаптарын 

қалпына келтіру және жол мәселелері толғандырады. Менің стратегиялық мақсатым 
- округте әлеуметтік әділеттілік, теңдік пен түсінушіліктің үйлесімді және гүлденген 
қоғамын құру.

Сайлауға әрқайсымыздың тиімді жұмысымыз округтің өркендеуінің кепілі екеніне 
терең сеніммен барамын.

Мені ауыл әкімі етіп сайласаңыздар, алдағы 4 жылда:
 2025 жылға дейін 216 гектар суармалы жер, жайылымдық және егістік алқаптардың 

мақсатын өзгерту арқылы қалпына келтірілетін болады;
Округтің жолдарын жөндеу жұмыстары жүргізілуге ықпал етемін.
Мен ауылдың бюджеті шектеулі екенін түсінемін, сондықтан қосымша қаржыландыру 

көздерін іздеу арқылы:
ауыл шаруашылығы мен жеке кәсіпкерлікті дамытуға инвестицияларды тартуға;
жас мамандардың ауылға келуіне және туризм мен спортың дамуына;
ауыл хақының жеке қосалқы шаруашылықтарды дамуына ықпал ететін жағдайлар 

жасауға күшімді саламын.
Ауылымызда этно туризмнің дамуына барынша;
Ауыл жастарының спортпен шұғылданатын түрлі жарыстарға қатысуы үшін жағдай 

жасау;
Ауылдың абаттандырумен көгалдандыруына, жақсы әрі әдемі ету біздің қолымызда, 

сол мақсаттарға қол жеткізу үшін үлесімді қосамын.
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Құрметті Екіаша ауылдық округінің сайлаушылары!
Мен, Дюсембеков Дәулет Әділжанұлы, 1986 

жылы 28 наурызда Екіаша ауылында туып-өстім. 
Менің 2 жоғары білімім бар. Талдықорған 

қаласында  Кеден ісі және дене шынықтыру және 
спорт мамандығы бойынша І.Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университетін бітіргенмін. 

Қазіргі уақытта Мен Екіаша ауылдық округі әкімінің 
аппаратында спорт жөніндегі әдіскер-нұсқаушы болып 
жұмыс істеймін.

 Бұған дейін, Қапшағай қаласында келісімшарт 
бойынша 65407 әскери бөлімінде қызмет атқардым. 

Мен сайлауға ауылдық округтің өзекті мәселелерін 
шешуге мүмкіндік беретін жол табу үшін өз канди-
датурамды ұсындым. Мен үшін ең бастысы: ауыл 

тұрғындарының пікіріне, тұрғындардың бастамашыл топтарымен жеке қарым-қатынас 
қорытындыларына сенімді болу. 

Менің бағдарламамның мақсаты, Сіздердің қолдауларыңыз!
Мені ауыл әкімі етіп сайласаңыздар, алдағы 4 жылда:
2024 жылға Екіаша ауылы жолдарының 20 км жөнделеді; 
2021 жылы өрт сөндіру бекетінің материалды-техникалық базасының заман тала-

бына сайетіп жабдықтауға ат салысамын.  
Мен, ауылдың бюджеті шектеулі екенін түсінемін, сондықтан  қосымша 

қаржыландыру көздерін іздеу арқылы:         
Екіаша, Тополевка ауылдары жолдарын жөндеуге;
Екіаша ауылдық округінде жұмыссыз жастарға жаңа жұмыс орындарын ашуға;
жеке инвесторларды тарту арқылы  ауылдық округте этно туризмді дамытуға 

күшімді саламын.
Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына тұрақты қолдау  көрсетуге;
Рұқсат етілмеген қоқыс тастайтын жерлерді анықтап және жою жұмыстарын 

ұйымдастыруға;
Халықпен тиімді кері байланысты орнатуға және өзекті мәселе туындағанда жедел 

түрде әрекет ету үшін үлесімді қосамын.

 

 Дюсембеков Дәулет Әділжанұлы

Оразханқызы Сымбат
Мен, Оразханқызы Сымбат 1990 жылы 12 ақпанда Алматы облы-

сы, Ақсу ауданы, Қапал ауылында дүниеге келдім. Ұлтым қазақ. Білімім 
жоғары.

1996 жылы Қапал ауылындағы Е.Жайсаңбаев атындағы орта мектепке 
барып, 2007 жылы бітірдім. 

2007 жылы Талдықорған қаласы Ө.А.Жолдасбеков атындағы эконо-
мика және құқық академиясына, ақпараттық жүйелер мамандығына оқуға 
түстім. 2011 жылы аяқтап шықтым. 

2011 жылы қыркүйек айында Қапал кәсіптік-техникалық колледжіне 
мұғалім болып жұмысқа қабылдандым. 2018 жылы Сарқан ауданы 
Аманбөктер ауылдық округі әкімі аппаратына жастар ісінің нұсқаушысы 
болып жұмысқа қабылдандым. 2019 жылы ақпан айында өз өтінішім бой-
ынша жұмыстан босатылып, Аманбөктер негізгі орта мектебіне мұғалім 
болып жұмысқа орналастым. Осы күнге дейін мұғалім мамандығын 
атқарудамын. Отбасын құрғанмын.

1. Аманбөктер ауылдық округі әкіміне сайланған жағдайда округ тұрғындарының 
тыныс-тіршілігін үнемі өз назарымда ұстап, төмендегі мәселелерді шешуге 
жұмыстанамын.

2. Ауылды абаттандыру, көгалдандыру, санитарлық тазалығын сақтау 
жұмыстарын жақсарту;

3. Округ бойынша интернет жүйесін жоғарғы дәрежеге жеткізу;
4. Тұрмысы төмен отбасылар, мүгедектер, жалғызбасты аналар мен қарияларға 

жыл бойы қамқорлық жасау;
5. Ауылдағы жастар мен оқушылардың бос уақытын тиімді өткізу үшін жұмыстану, 

ауылдық жерде бұқаралық спортты дамуына үлес қосу;
6. Ауылдың қабілетті жастарына қолдау көрсете отырып, олардың қоғамдық-

саяси өмірге белсенді араласуына жағдай жасап, мәдени шараларды уақтылы, ұлттық 
салт-дәстүрге сай, жаңа технологиялық үрдісте өтілуін жүйелі жоспарға енгізу.

7. Жастар арасында патриоттық тәрбие беру, бұқаралық спортты дамыту, са-
ламатты өмір салтын насихаттау, жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алу 
жұмыстарын жандандыру;

Сайлауалды бағдарлама            Предвыборные программы
Сымбат Оразхановна

Я, Оразхановна Сымбат родилась 12 февраля 1990 года в селе Капал 
Аксуского района Алматинской области. Национальность казах. Образова-
ние высшее.

В 1996 году я пошла в среднюю школу имени Е. Жайсанбаева в селе 
Капал, которую окончила в 2007 году. 

В 2007 году поступила в академию экономики и права им.О. А. Жол-
дасбекова г. Талдыкорган по специальности «Информационные системы». 
Закончила в 2011 году. 

В сентябре 2011 года была принята на работу учителем в Капальский 
профессионально-технический колледж. В 2018 году была принята на ра-
боту инструктором по делам молодежи в Аппарат акима Аманбоктерского 
сельского округа Саркандского района. В феврале 2019 года уволилась по 
собственному желанию и  устроилась учителем в Аманбоктерскую основ-
ную среднюю школу. До сих пор нахожусь в профессии учителя. Замужем.

1.В случае избрания акима Аманбоктерского сельского округа постоянно поддер-
живаю жизнедеятельность жителей округа и буду работать над решением следующих 
вопросов.

2. Улучшение работы по благоустройству, озеленению, санитарной очистке села;
3. Доведение сети интернет по округу до высокого уровня;
4. Круглогодичная забота о малоимущих семьях, инвалидах, одиноких матерях и 

престарелых;
5. Содействие развитию массового спорта в сельской местности, занятости для 

эффективного проведения досуга учащихся и молодежи на селе;
6.Обеспечить поддержку дееспособной молодежи села, создать условия для их 

активного участия в общественно-политической жизни, своевременно, в соответствии 
с национальными традициями, внедрить в системный план проведение культурных 
мероприятий в новом технологическом процессе.

7. Активизировать работу по патриотическому воспитанию среди молодежи, раз-
витию массового спорта, пропаганде здорового образа жизни, профилактике подрост-
ковой преступности;

Қыдырбаев Айбол Толегенұлы 
Мен, Қыдырбаев Айбол Толегенұлы   1974 жылы 27 қаңтарда Талдықорған 

облысы, Сарқан ауданы, Аманбөктер ауылы Баянбай бөлімшесінде қарапайым от-
басында дүниеге келдім.  1980 жылы Аманбөктер ауылындағы Аманбөктер орта 
мектебіне барып,1990 жылы бітіріп, сол жылы Баянбай бөлімшесінде малшы 
көмекшісі болып жұмыс жасадым. 1991 жылы Талдықорған қаласы Зоотехникалық 
малдәрігерлік мамандығы бойынша оқуға түстім. 1994 жылы аяқтап шықтым. 1994 
жылы тамыз айында Аманбөктер Баянбай бөлімшесінде веттехик болып жұмысқа 
қабылдандым. 1998 жылы Аманбөктер ауылының жекешеленуіне байланысты «Шы-
мыр» шаруа қожалығында мал дәрігерлік қызметін атқардым. 2000 жылы Аманбөктер 
ауылдық округі бойынша лицензия алып  мал дәрігері қызметін атқардым. 2004 жылы 
Сарқан аудандық аумақтық басқармасының  Аманбөктер округі бойынша бас инспек-
тор  қызметін атқардым. 2004 жылы Алматы қаласындағы Қазақ Ұлттық Аграрлық 
Университетінің Ветеринария медицина мамандығына сырттай оқуға түсіп 2007 жылы 
бітірдім. 2013 жылы Аманбөктер округі әкімі аппаратының бас маманы қызметіне ауы-
сып қазіргі  кезде осы мамандық бойынша қызмет атқарудамын. 2018 жылы Шымкет 
қаласындағы Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университетінің Экология жараты-
лыстану мамандығын 2020 жылы бітірдім. Отбасын құрғанмын.

1. Аманбөктер  ауылдық округі әкіміне сайланған жағдайда округ тұрғындарының 
тыныс-тіршілігін үнемі өз назарымда ұстап, төмендегі мәселелердә шешуге 
жұмыстанамын.

2. Ауылды абаттандыру, көгаландыру,санитарлық тазалығын сақтау жұмыстарын 
жақсарту;

3. Округ бойынша интернет жүйесін жоғарғы дәрежеге жеткізу;
4. Тұрмысы төмен отбасылар, мүгедектер, жалғызбасты аналармен қарияларға 

жыл бойы қамқорлық жасау, жұмыссыздық деңгейін азайту.
5. Ауылдағы ауыл тұрғындары мен шаруа қожалықтарына жайылым, шабындық, 

егістік жерлерін оңтайлы шешіп беруге көмек көрсету. 
6. Ауылдың қабілетті жастарына қолдау көрсете отырып, олардың қоғамдық-

саяси  өмірге белсенді араласуына жағдай жасап, мәдени  шараларды уақытылы,ұлттық 
салт-дәстүрге сай, жаңа технологиялық үрдісте өтілуін жүйелі жоспарға енгізу.

7. Округ бойынша ауыл тұрғындары мен шаруа қожалық малдарының өсуі мен 
асылдандыру жұмыстарын жүргізуді алға тарту.

8. Елді мекен іші мен сыртқы автокөлік жолдарын ретке келтірілуді қолдап жо-
спарлау.

Каримжанова Аида Асхатовна родилась 26 декабря 1986 года 
в г. Саркан, Сарканского района, Алматинской области, Республика 
Казахстан. По национальности татарка. 

В 1993 году пошла в школу-гимназию им. В.И. Ленина, в г. Сар-
кан, окончила 11 классов в 2004 году. 

В 2004 году поступила в Институт «Жетысу» в г. Талдыкоргане на 
специальность «Дизайн», где успешно проучилась 3 года. 

В 2007 году перевелась в Казахскую Головную Архитектурно-
строительную академию, в г. Алматы, на специальность «Дизайн», 
закончила в 2010 году. 

В январе 2012 году принята на работу в ТОО «ADIL TRADING», в 
г. Алматы на должность дизайнера, в сентябре 2012 года утвержде-
на в должности начальника отдела проектирования и дизайна, в ян-
варе 2013 года назначена И.О. Генерального директора ТОО «ADIL 
TRADING», в августе 2015 года уволена по собственному желанию. 

В апреле 2016 года создала компанию ТОО «NCT (New 
Constracting Technologies)» в г. Саркане, где в данный момент является единственным 
учредителем и директором. 

Не замужем, имеет 3-х детей.

Каримжанова Аида Асхатовна
Программа
Выдвигая свою кандидатуру в  акимы Екиашинского сельского окру-

га, я  понимаю  огромную ответственность перед населением сельского 
округа. Зная, какие есть проблемы у населения сельского округа, выдви-
гаю основные направления, с которых, в первую очередь, необходимо 
начать работу:

- решение проблем с питьевой и поливной водой в сельском округе
- решение вопроса с пастбищами для животных
- решение вопроса с дорогами
- создание новых рабочих мест
- решение вопроса бесперебойной связи и качественного интернета
- улучшение благоустройства и благосостояния сельского округа 
- проводить работу с руководителями хозяйствующих субъектов, 

предпринимателями по решению социально-экономических  вопросов;
Как аким Екиашинского сельского округа вижу свою работу во взаи-

модействии с депутатами,  общественностью, производственниками и 
предпринимателями для совместной работы и активного участия в жизни Екиашинско-
го сельского округа.
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16 желтоқсан 1991 жыл.  Сол 
күн, сол сәтте Тәуелсіздік  бізге де 
жетті, сол бақыт біздің басымызға да 
қонды. Желтоқсанның 16-сында сағат 
18.14-те  Жоғарғы Кеңестің депутат-
тары «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» заңды 
қабылдады. Құдіретті сезімге бөлеген 
осынау бақытты да қуанышты сәтті 
сөзбен өрнектеп, бейнелеу мүмкін емес 
сияқты. Тарихшылардың айтуынша 
тәуелсіздік жолында үш жүзден астам 
ірілі-ұсақты ұлт-азаттық қозғалысы 
болған. Соның соңғы жалғасы 1986-ның 
желтоқсанында көрініс тауып, студент 
және жұмысшы жастарымыздың  «Әр 
халықтың өз көсемі болсын!» деген ұран-
транспаранттармен шеруге шығуы қанды 
қырғынмен аяқталды. 

Ереуіл атын ертерек ерттеп,
Найза етіп ұстап намысын.
Ел-жұрты үшін мезгілсіз мерт боп
Арманда кеткен арысым!
Ірітіп іштен құлғана мерез,
Балақтан итің қапқанда.
Өңеші ұзын өресіз өңез,
Өсекке таңып жатқанда.
Оятып едің қауымды қалың,
Дем беріп бауырласыңа.
Желтоқсан желі – дауылды әнің,
Қосылды ел қайырмасына.
Жалғандықтарға қамала алмаған,
Қаһарман ұл мен қыздарым.
Қырықтар үшін қамал алмаған,
Отызым орда бұзғаны.
Ажалға қарсы ұмтылды өрен,
Қамықты қарлы қалың бақ.
Елулер үшін еңсесі төмен,
Жиырма бес тұрды жалындап.
-Басымды алса да Батыраш-заман,
Түземей тынбан қосымды!-
Алпыстар үшін ақылы аспаған,
Он алты сапқа қосылды. 
Тәуекел талап талпынып тұрып,
Шарпылып кетті құйынға.
Жаңа көктеген талшыбық сынып,
Қызғалдақ гүлім қиылған.
Үзілмей енді үзеңгі – үміт,
Шылбыр – билікті нық ұстап.
Ақ таңды қарсы ап қуана күліп,
Ақ дәнді тұрсақ уыстап.
Шын мәнінде, желтоқсан ызғарында 

жастарға ақыл беріп көш басын-
да отыздағы оғландар жүрді. «Менің 
Қазақстанымды» жиырма бес шырқау 
көкке әуелетті. Аязды күні шерушілердің 
аптығын мұздай сумен басам деген 
биліктің бишігіне он алты жасқанбай 
арқасын тосты.  Осылайша  сар даламыз 
қаншама рет ата-баба қанына бөгіліп, 
қаншама рет қара жамылған. Сондықтан 
қаншама қырғыннан, қаншама сүргіннен 
өткен тәуелсіздікті қасық қанымыз 
қалғанша қорғауымыз керек. 

Бөкен – сағымдар жортқан боз да-
лада жібек желмен ырғалған селеуді, 
сусыған құмды, көк пен жердің ара-
сын жалғауға құмартқандай биіктен 
құйқылжып үн қатқан бозторғайды 
көрсеңіз қай-қайсысынан да еркіндік пен 
еркелікті айқын аңғарасыз. Өйткені селеу 
балаусаға, құм көлге,  бозторғай бұлбұлға 
айналсам деп қолжетпесті  арманда-
майды, қолдан келмеске ұмтылып, азат 
басының құл болуын қаламайды. 

Көз алдымда - көрнекті қылқалам 
шебері Молдахмет Кенбаевтың «Құрық 
салу» атты картинасы.

Жарық аспан жалқынданды
 бар әлемге нұр шашып,

Қуғыншыдан қара үзіліп, 
асау керім жүр қашып.

Мың далада желдей жүйрік, 
сағым болып ойнап бір,

Сол суретке елтіп қана мүлгиді 
үнсіз бойлап қыр.

Шіліңгір шілдеде де мұздақтардан 
арылмаған  алып таулар күлте жалды 
қашағанды қос өкпеден қысып, құрық 
салуға құлшынған жылқышының тірлігіне 
назаланып, түксиіп тұрғандай. «Жоқ, 
біз бұл зорлық-зомбылықты көргіміз 
келмейді»,- дегендей жасыл шалғынның 
өңі сұрғылттанып, мойнын ішіне тығып, 
жапырылып барады. Бірақ, оған өктем 
күш қараушы ма еді?!

Қашағанның алдында екі жол бар: 
бірі – құрық салдырмай, ноқтаға сый-

Өтпелі кезеңнен - (Басы 1-бетте). 

мас басын төмен имей құздан құлап өлу, 
екіншісі – ерке желмен үндескен еркіндігін 
өктемдікке алмастырып, қожайынның 
қоқаңдауына, иесінің емеуіріне бас 
шұлғып көне беретін жабыға айналу, 
тер сіңді ашамайдың қолтық қажаған та-
спаларын тағынып ап күйбең тіршілікке 
бейімделу.

Қиядан қиқу төккен үн шығып бір,
Қалды ғой тұяғынан сілкініп қыр!
Беу, тұлпар, шабытты арман сапарын-

да,
Күйбеңін теуіп кетті – ау тіршіліктің!..
...Біз де күні кеше ноқталы     басты 

қылыш кеспейді, қадырымыз қашса 
қашсын, қарнымыз ашпаса болды деп 
төменшік күй кешкен едік. Енді, міне, 
тәуелсіздік дәмін татқан жиырма бес  жыл 
аралығында рухымыз аспандап келеді. 
Дүниеде ерке желдей еркіндікке не жетсін, 
шіркін!..

Қазақстан Тәуелсіздігін дүние жүзіндегі 
мемлекеттердің  арасында ең бірінші бо-
лып бауырлас Түрік Республикасы та-
ныды. Тәуелсіздік жарияланғаннан тура 
жарты сағат өткеннен кейін, яғни 18.44-те 
алыстағы Анкарадан Алматыға дербес 
Қазақ елін үлкен оқиғамен құттықтаған 
жеделхат жетіпті. Содан соң дүние жүзі 
біздің дербестігімізді таныды. 

Өтпелі кезеңде қаланың да, ауылдың 
да жағдайы оңып тұрмады. Жетіспеушілік 
елді ұсақ саудаға үйретті. Еркектеріміз 
күйрек болып, қыз-келіншектер белсеніп 
ала қап арқалап, отбасын асырады. 

Қалтырап гүл... Қалады ма қырмызы,
Жарқырап бір жанадыма жұлдызы?
Қап арқалап бара жатыр көшеде,
Арыс туар Алашымның бір қызы.
Ажары да ашық екен ақ таңдай,
Базарына жетсе деймін қақталмай.
Аузын буған қытай қаптың ішінде,
Тағдырының бар салмағы жатқандай. 
Мұқым қайғы...Таяз бақыт. Күз. Қала,
Сықырлайды аяз-уақыт  сыздана.
Жын-ғасырдың жүгін жеңілдетсем деп,
Қап арқалап бара жатыр қыз бала,-

деп күйініп еді қазақтың талантты ақыны 
Ғалым Жайлыбай. 

Дәл осыған ұқсас жәйтқа куә 
болғаным есімде. Теміржол бекеттеріне 
тоқтамай өтпейтін  жолаушылар пойызы-
мен келемін. Астыңғы орынға жайғасып 
мызғып кетіппін. Дабырласқан дауыстан 
ояндым. Бағамдап қарасам қысқы боран-
шашынға тоңдырмайтын жұмысшы киімін 
киген әйелдер. Үлкен темір күрек, шелек, 
қаптары бар. Түні бойы разьездегі жүк по-

ездарынан көмір түсіріп, жинағандарын 
Лепсіге жіберіпті.  Қыстың  қамын жасап 
алып, артылғандарын ұн-қантқа айырба-
стайтыны әңгімелерінен байқалады. 

-Неге мұндай ауыр жұмысты 
күйеулеріңе тапсырмайсыңдар? -дедім 
мен де әңгімеге араласып. 

-Оларды үйге қалдырамыз. Балала-
рын қарасын. Сыртқа шықса болды желеу 
тауып, тапқандарын ішіп қояды. 

Ауыр кезең шыңдаған әйелдердің 
кесімді жауабы осы. Еріксіз мойындайсың. 
Кезінде отбасын бытыратып алмай 
ауырлықты төзіммен жеңген әйелдер бұл 
күндері бала-шағаларының қызығына ке-
нелуде. 

Сол жылдардағы кезең суреті 
ойлансам-ақ көз алдыма келе қалады. 
Ауылдағы бір досымның үйінде 
дастарханға отырар алдында жеткіншек 
ұлы қолыма су құйды. «Қазақшылығымыз 
қайта оралған екен» деп риза болған 
едім. Сөйтсем ауладағы қол жуғыштарды, 
қазан-ошақтарды сол жылдары сұғанақтар 
темір-терсек қабылдайтындарға өткізіп,  
болмашы тиын-тебен алады екен.  
Теміржолда вагон толы темірді жандалба-
салап түсіріп, оны қайта өткізіп жүргендер 
де болды. 

Ауыл жұртының тірлігі жадағай 
суішкілік қана. Жоғарғы жақтан көңіл 
көншітерлік ылғал тамбады. Елдің көңілі 
жетімсіреді.  Нарық алқымнан алды. 
Шаруашылықтар бөлектене баста-
ды. Ауылшаруашылық тауарларының 
тиімді бағамен сатылуы арманға айнал-
ды. Бұдан соң оңтайландыру саясаты 
жалғасын тапты.  Жылу тапшы, жарық 
аз.Көптеген елді мекендер баяғыдай 
білте шамға қарап қалды. Ауылдар ай-
лап ақша көрмеді. Зейнетақы мен жалақы 
жарты жылдап, жылдап берілмеді. Ауыл 
тұрғындары пайға бөлінетін  мал басын 
айырбаспен азайтып құртты. Кездесе 
қалсақ еститініміз елдің наласы. Адамдар 
аш құрсақ, жастар ауыл-ауылдың ара-
сында жұмыссыз, қарекетсіз теңселуде. 
Ұры-қары қаптады. Қораңдағы малың, 
аулаңдағы отының тапа-тал түсте қолды 
болып кетеді. Көше бойындағы, жол 
жиегіндегі қарағаштар, тал-теректер 
тамыздыққа оталды. Сол жылдары 
пысықтардың тарысы пісті, жолы болды. 
Ауылының обалы мойнында кеткендер де 
кездеспей қалған жоқ. 

Көзіңе де шел бітіпті-ау, беу құрдас,
Өмір деген емес, сірә, бір күндік.
Мансап сенің құлқыныңды толтырмас,

Ол өзіңді дәлелдеуге мүмкіндік.
Кісі келсе қарс түйілер қабағың,
Елге себің тиді ме екен тарыдай.
Арамдыққа ашылыпты-ау араның,
Қалай жүргем шын қалпыңды таны-

май.
Халық деп бір қампитасың қалтаңды,
Елім дейсің екі асауға асығып.
Қулығыңды жүргенменен қалқан ғып,
Ал, Алладан қала алмассың жасырып.
Өткен күнді сағынатын кезім көп,
Күні кеше елмен бірдей күн кештік.
Өзеурейсің бүгін өзім-өзім деп...
Өне бойың өлермендік, білместік.
Игеріпсің жарамсақтық ретін,
Жеңген екен мансапқорлық дерті шын.
Сен байыдың ініңнің ап үлесін,
Ағайынның, ағайыңның еншісін.
Терлеп-тепшіп сен шығасың үйіңнен,
Жұртың жүдеу, көгенкөздер тоңады.
Иіні түсіп күрсінген көп, күйінген,
... Мойыныңда ауылыңның обалы. 
Осы жұтаған жүдеу жұрттың 

жағдайымен  біз Бөрлітөбеде  жақсы 
қанық болғанбыз. СОКП тарағаннан кейін 
алдымен аудандық кеңес, аудан әкімшілігі 
құрылды.  Бөрлітөбе аудандық  партия 
комитетінің бірінші хатшысы Амангелді 
Хамитұлы Бекбосынов аудан әкімі бо-
лып тағайындалды. Аудандық газеттің 
редакторы ретінде сол жылдардағы 
қиыншылықты, жетіспеушілікті газет мате-
риалдарына арқау етіп жүрдік. « Өз күніңді 
өзің көр» дейтін қатаң талаптың келе 
жатқандығын жұртшылыққа түсіндірумен 
болдық. 

Шығыста «Нағыз даналық-ғаламның 
үндес әуеніне өз мақамын қосу» деген 
ұғым бар. Ойлап тұрсаңыз өмір-ағыс. Сол 
ағыспен бірге үлкен де, кіші де, кәрі де, жас 
та алға қарай асығады. Солардың арасы-
нан өзіндік бітім-болмысы, өзіндік ойлау 
машығы барлардың қатарластарынан 
ерекшеленетіні де рас. Жастайынан өзі 
ғұмыр кешкен қоғамнан өз орнын іздеп, өз 
үнін тауып, өмірге кірпіш болып қаланып, 
ғаламның үндес әуеніне өз мақамын қоса 
білген адам бақытты. Жетісудың бірқатар 
өңірлерінде, бірнеше аудандарында, об-
лыс орталығында, республикамыздың 
сол кездегі астанасы Алматыда жарқын 
ізі қалған, жемісті қызметімен төңірегіне 
танымал болған Асылмұрат Тұрғанбеков 
ағамызбен 1993-1995 жылдары қызметтес 
болып, білікті басшының ауданды ауыр 
кезеңнен алып шығудағы тәжірибесіне 
тәнті болып едік. 
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Асылмұрат Тұрғанбекұлы 
сол 1993 жылы республика 
көлеміне сауын айтып, даңқты 
композитор жерлесіміз Мұқан 
Төлебаевтың 80 жылдық ме-
рейтойын өткізді. Мерейтой 
шымылдығы Талдықорған 
қаласында ашылды. Жұма 
күні, шілденің 23-інде құрметті 
қонақтарға арнап үлкен 
мерекелік  концерт көрсетілді.   
Ертеңінде сағат 11-де аудан 
орталығында М.Төлебаевтың 
мемориалдық мұражайының 
ашылу салтанаты болды. 
Жеті залдан тұратын ауқымды 
мұражай Мұқаң туып-өскен 
Бөрлітөбе өңірінің тарихы-
мен басталып, композитордың 
бүгінгі ізбасарларына дейінгі 
мерзімді қамтыды. Осы 
мұражайдың алдынан келесі 
жылы дара дарынның мыстан 
құйылған мүсіні қоныс тепкенін 
алдын ала айта кеткеніміз орын-
ды. 

Шілденің 24-інде өткен 
М.Төлебаев мерейтойының 
әсері сол мәдени шараға куә 
болғандардың есінен әлі шыға 
қойған жоқ. Лепсіден Көктерек ауылы-
на баратын үлкен жолдағы 11- шақырым 
сол күні аумақты ақшаңқан ауылға ай-
налды. Тойдың салтанатты ашылуынан 
соң облыстық драма театры дайындаған 
қойылым көрермендерге ұсынылып, 
түстен кейін бәйге ұйымдастырылды. 
16 шақырымдық жарыста бас бәйгені 
Үйгентас ауданының жүйрігі, аламан 
бәйгеде бас бәйгені қапалдық шабандоз, 
жорға жарысында сарқандық сәйгүлік 
жеңіп алды. Тоғызқұмалақ сайысы, 
қазақша күрес, өнер жарыстары талай та-
маша саңлақтарды айқындады. 

1993 жылдың күзінде әулие 
Көтентәуіп Қоңырбайұлы кесенесінің 
іргетасы қаланды. Арнайы қор құрылып, 
құрылыс тізгінін сол кездегі мұнай 
базасының бастығы Кеңес Сердалинов, 
нан зауытының бастығы Қайық Летов 
ағаларымыз алды. Асылмұрат ағамыз 
киелі тәуіп кесенесінің құрылысы баста-
ларда жиналған жұртшылық санасына 
«Адамның адамшылығы істі бастағанынан 
білінеді, қалайша біткендігінен емес»,-деп 
ұлы Абайдың ғақлиясын сіңіре отырып, 
ұйымшылдықпен басталған шарапат-
ты шараның жемісті аяқталуына тілегін 
білдірген-ді. Келер жылы көрген көз 
қуанатын көрікті кесене аяқталып, қалың 
қауымға ас берілді. Аламан бәйгеде 
әулиенің қобызына бас бәйгенің аталуы 
да ерекше сипатқа ие болғаны анық. 

Елдік мүддені қара бастың қамынан 
жоғары қоятын саналылар сапында 
кезіндегі Бөрлітөбе ауданының идео-
логия саласына  артық-кемі жоқ ширек 
ғасырын арнаған, бүгінгі Сарқан және 
Ақсу аудандарының құрметті азаматы 
Орал Сердәліқызы Исанованың есімі ата-
лады. Ауданның комсомол комитетінің 
бірінші хатшысы кезінде де, аудандық 
партия комитетінің үгіт және насихат 
бөлімін басқарса да, аупарткомның 
идеология жөніндегі хатшысы болса да, 
аудандық атқару комитеті төрағасының 
орынбасарлығын атқарса да, тәуелсіздік 
алған тұстағы аудан әкімінің орынбаса-
ры болғанда да Бөрлітөбенің әлеуметтік-
мәдени дамуында есімі ел жұртына мәлім 
Орал Исанованың өзіндік қолтаңбасы 
қалды. 

Тәуелсіздік жылдары Орал әпкеміз 
тоқырап қалған жоқ. Жақсы істердің 
бастауында жүрді. Наурыз мейра-
мы, туған тіліміздің мерейін көтеретін 
іс-шаралардың бел ортасында бол-
ды. Аудандық «Қазақ тілі» қоғамына 
жетекшілік етіп жүрген біз сол бір жыл-
дары апайымыздың ұйымдастырушылық 
қабілетінің арқасында көптеген іс-
шараларды көпшілік назарына ұсындық. 
Заманның осынау ақжарылқап шағын ол 

рухани жағынан түлеуімізге пайдалануға 
асықты. Қиын  кезеңнен елдің еңсесін 
түсірмей алып шығуға бір адамдай атса-
лысты.  

 «Ашылған иін жабылар, ашынған 
құрсақ тойынар, ал ел-жұрттың рухы 
түссе осы олқылықты ешқашан тол-
тыра алмаймыз»,-дейтін-ді 1993-1995 
жылдары Бөрлітөбе ауданының әкімі 
болған Асылмұрат Тұрғанбекұлы аудан 
белсенділері бас қосқан жиында. Содан 
соң Орал апаймыз ортақ істің жобасын 
сызып, хаттап, азаматтарға жүктеп, өзі де 
маза көрмей, өзгелерді де тыным таптыр-
май көңілдегі көрікті ойды іс жүзіне асы-
ратын. 

Ежелгі Бөрлітөбе өңірі біртуар 
перзенттерімен айналасына танымал. 
Бөрлітөбе аудандық газетінің 1980-1991 
жылдардағы бас редакторы, қаламгер 
ағамыз Болатхан Ахметов тарихқа 
бетұрыс жасағанда әулие Көтен Тәуіп 
Қоңырбайұлы туралы көптеген деректерді 
жинастыра жүріп, зерттеушілердің, 
осы тақырыпқа қалам тартқан жазушы-
журналистердің еңбектерін топтастырып 
«Киелі Тәуіп» атты кітап шығарды. Бұл 
танымдық еңбек тәуіп атамыздың 300 
жылдығына арналып, баба ұрпақтарының 
құнды қазынасына айналды. 

Аудан аумағындағы ауқымды істердің 
қашан да басы-қасынан табылатын Бо-
латхан Ахметұлын жерлестері бірнеше 
рет аудандық кеңестің, мәслихаттың  
депутаттығына сайлаған-ды. Халық 
сенімін арқалаған ол 1994 жылдан бастап 
зейнет демалысына шыққанша аудандық 
мәслихаттың хатшысы болып жемісті 
қызмет атқарды. 1997 жылы Бөрлітөбе 
ауданы тарап, Сарқан ауданы іріленгенде 
аудан орталығына қоныс аударып, «Қазақ 
тілі» қоғамының төрағасы болып сайлан-
ды. 

Бөрлітөбе ауданын 1995-1996 жылда-
ры Тұрсынбай Ғалинов, 1996-1997 жыл-
дары Біржан Ерденов басқарған бола-
тын. Бұған дейін аудандық мәслихаттың 
алғашқы хатшысы болған Болатхан аға 
Ахметов зейнет демалысына шыққан 
соң сол орында қызмет атқарып,  ау-
дан тұрғындарының қиыншылыққа дес 
бермеуіне демеу болғанымыз бар.  

1997 жылы көктемде Бөрлітөбе 
ауданы тарап, негізгі елді мекендері 
Сарқан ауданының құрамына енді. 
Көпшілікке аян, ол жылдар жекешелен-
ген өндіріс ошақтарының ыдырап, бюд-
жет қоржынының жыртығы көзге түсіп, 
зейнетақының бір жүйеге келе алмай, 
өткен жылдар қарыздары өтелмей, 
халықтың қабағы қату, басшылық маза-
сы май ішкендей кезең еді. Сол жылы 
маусымның аяғында  аудандық ішкі 
саясат және әлеуметтік сала бөлімінің 

меңгерушісі болып тағайындалдым. 
Елдің еңсесін көтеру жолында елеулі 
тірлік атқарсақ деген ой бізді игі істерге 
талпындыратын. Аудан әкімі Азамат 
Сламжанұлы  Сәрсембаевтың  мазасыз 
тірлігін көзімізбен көрдік.

-Тәуелсіздік алған жылдары Сарқан 
ауданы әкімшілігінің  тізгінін бұған дейін 
аудандық атқару комитетін басқарып 
келген Мұхтар Батқалов алды. Одан 
кейін жеделдетілген жекешелендіру 
тұсында ауданды Николай Петрович Ба-
кан басқарды,-дейді  Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы Азамат Сәрсембаев 
сол кезең туралы  толғана әңгімелеп.-Мен 
совхоз директорлығынан соң аудандық 
инспекцияны басқардым, аудан әкімінің 
бірінші орынбасары болдым. Өтпелі 
кезеңде өмір сүру замана перзенті үшін 
үлкен сын көрінеді. Біз сол сыннан өттік. 
Көз алдымызда жылдар бойы жинақталған 
халықтың игілігі жекешеленуге кетті. Біреу 
пысықтығына басып мол қарпыды. Біреу 
өз үлесінен айырылып қалды. Зиялының 
емес зияндының күні туды. Осындай ала-
сапыран кезеңде облыс басшыларының 
ұйғарымымен 1996-1998 жылдары аудан 
әкімі болып тағайындалдым. Барға мәз, 
жоққа дәрменсіз, алдында төрт түлік малы 
болса одан артық құдайдан бақытты та 
сұрамайтын қанағатшыл жұртыма тіреу 
болсам деген ой мені ширата, шыңдай 
түсті. 

Әлемнің барған сайын апшысы 
қуырылып, байсын жердің байсалдылығы 
бәтуасыздыққа ұшырады. Көсегемізді 
көгертпес сыңар езулікке бой алды-
рып, кісәпірліктің көрігін көбірек ба-
сып жүрген  көлденең көк аттылар да 
кездесті. Қоғамымызды бейамал күй жай-
лап, жамау-жамау жетімсүрей  көңілді 
күдік-түлей  тықсыра түсті. Адамзаттың 
алқымына алаңдаушылық пен үрей 
кептелді. Әрбір бөлке нанның, азық-
түліктің лимитін белгілеген кез бол-
ды. Зейнетақы қорына түсетін ақша 
болмағандықтан борышкерлерден 
ақшаның орнына азық-түлік, киім –кешек 
алдырып, зейнетақылық дүкен ашыл-
ды. Осындай дүкендер арқылы еңбек 
демалысындағы ардагерлерге зейнетақы 
есебінен азық-түлік таратылғаны да 
қазір ұмыт болып барады. Көршілес ау-
дандарда сол жылдары елдің толқып, 
көшеге шыққаны туралы ақпарат жиі шаң 
беріп қалатын. Ал Сарқанда  белсенді 
топтардың көпшілікті көшеге шығару 
әрекеттері жүзеге аса бермеді. Себебі 
әкімшілік қиыншылықтарға тосқауыл 
қою мақсатындағы  атқарылып жатқан 
жұмыстарды көпшілікке жасырмай айта 
білетін.  

Аудан сол жылдары 4,5 мгВт электр 
қуатын тұтынатын. Облыстан берілетіні 

200 кВт. Ауданда сол жылдары 33 
қазандық жұмыс істеді. Үйлерді қатырып 
алмау қамымен аудан әкімшілігі сол 
салаға көп алаңдайтын. Қаланың сол 
жылдардағы әкімі Серік Абдыхами-
тов  түні бойы көз ілмей қазандықтарды 

тексеріп, таңғы сағат 6-да 
аудан әкіміне осы істің бары-
сын мәлімдеп отыратын. 

1994 жылы бұрынғы 
аудандық кеңестің орны-
на  аудандық мәслихат 
құрылды. Жаңа құрылымның 
алғашқы шақырылымының 
депутаттары сайланды. 
Бірінші сайланған аудандық 
мәслихаттың хатшысы 
Серікбек Сембекұлы Стан-
беков бұған дейін комсомол, 
партия, кеңес саласында жа-
уапты қызметтерді атқарған 
болатын.  Киров атындағы 
колхоздың партком хатшысы, 
аудандық мәдениет бөлімінің 
бастығы ретінде іскерлігін 
танытқан азамат алғашқы 
мәслихаттың тізгінін ұстады. 
Көп ұзамай аудандық 
әкімшіліктің аппарат басшы-
сы болып қызмет атқарды. 
Аудандық білім беру және 
спорт бөлімінде өзіндік ізі 
бар. 

Ел еңсесін түсірмеу жо-
лында ертеңгі күннің кіріспесін 
жасаған еті тірі азаматтардан 

Сарқан ауданы кенде болып көрген жоқ. 
Қиын кезеңде жұртшылық мүддесі үшін 
тәуекелге барып  ГЭС  құрылысын қолға 
алған Сарқан ауданының Құрметті аза-
маты Меліс Разбекұлының ерлікке тең 
еңбегін ешкім де ұмытпайды. 

-Расында да бұл құрылыстың қалай 
басталғаны, кіші энергетиканы дамыту 
идеясы кімнен туындағаны сол жылдары 
аудан әкімі болып қызмет атқарғандықтан 
менің жадымнан әлі өше қойған жоқ,-дейді 
Азамат Сламжанұлы. –Электрге тәуелді 
жылу қазандықтары жұмысын тоқтатып, 
көп қабатты үйлер қаңырап,  тұрғындары 
жан-жаққа сабылған кез еді ол. Сол кезде 
Сарқан өзенін ауыздықтап, электр қуатын 
өндіретін кәсіпкерлерді іздеу қажеттілігі 
туды. Себебі, ежелден таудан ағатын 
асау өзендеріміз шағын ГЭС-терге тап-
тырмас мекен болғаны бізге белгілі еді. 
Таңдау елдік мүддені талмай көтеріп 
жүретін алдымыздағы ақылшы ағамыз 
Меліс Разбекұлына түсті. 

ГЭС құрылысын тәуекелмен бастап, 
қомақты қаржы құйып, канал тазалап, 
ғимарат соғып, ауқымды жұмысты жүзеге 
асырған Меліс Разбекұлының өркенді ісі 
жалғасын табуда. Су-электр стансасы 
бұл күндері қуатын арттырып, ағамыздың 
есімі ұрпақтар жадында жатталып қалды. 

Сарқан ауданы әкімінің 1991-1992 
жылдары бірінші орынбасары болған 
Алдаберген Ахметжанұлы Атанов  
аудандағы алғашқы кәсіпкерлердің 
бірі. 1992 жылы «Алатау» кәсіпкерлік 
құрылымын құрып, «Ақжол» жеке 
шаруашылығын басқарып, 1996 жылдан 
өмірінің соңына дейін, атап айтқанда 
2002 жылға дейін «Сұлтан» ЖШС-нің 
төрағасы болды. Оның қарауындағы 
кәсіптің барлығы да жүйелі, өзара байла-
нысты дамыды.  Жекешелендіріп алған 
бұрынғы «Пионерлер үйін» офис-кеңсеге 
айналдырды. «Жетісу» сауда үйін қолды 
болудан жекешелендіру арқылы аман 
алып қалып, ел игілігіне ұсынды. Наубай-
хана жүйелі жұмыс істеді. Сүт-тауарлы 
фирмасына қайтадан жан кірді. Мұндағы 
ірі қара ғылыми әдістермен асылданды-
рылды. Бидай тұқымын жақсартуды қолға 
алып, ғылыми негіздегі элита тұқымды  
өндіруді қолға алды. Аудандағы шаруа 
қожалықтарын осы өнімді тұқыммен 
қамтамасыз етіп, астық молшылығына 
игі қадам жасады. Әкес інің ізгі ісін 
жалғастырған Алмас Алдабергенұлы 
бүгінгі таңда аудандағы ел игілігіне үлес 
қосатын кәсіпкерлер сапында. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстанның Құрметті журналисті. 

(Жалғасы бар).

жаңа  қоғамға 
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Сарқан ауданындағы тарихи-

археологиялық ескерткіштердің басым 
көпшілігі тау аңғарлары мен жазиралы тау 
алды жазықтарындағы сақ-ғұн дәуірлерінің 
қорған төбелері. Қорған төбелер Бірлік, 
Қарабөгет, Қойлық, Қарғалы, Теректі ауылда-
ры маңында жиі кездеседі, қорған маңындағы 
егіс алқаптарынан табылған тас үккіш, тас 
диірмен, басқа да құрал-жабдықтар, мал 
шаруашылығы мен егіншіліктің біздің жыл са-
науымыздан бұрынғы 1 мың жылдықтың өзінде 
қарқынды дамығанын айғақтайды. Сарқан 
өңірінде сақ қорғандарының екі түрі тараған, 
олар егіншілік дамыған таулы жазықтарындағы 
жер бетіндегі бөлігі сазбен үйілген және биік 
тау аңғарларындағы тастардан қаланған 
қорғандар. Сол заманның өзінде халықтың 
жиі қоныстанғанын таулы жазықтарындағы 
елді мекендер мен тау аңғарларында сақ 
қорғандарының жиі кездесуі айғақтайды.

Сарқан өңірінде кездесетін құнды тарихи-
археологиялық ескерткіштердің бірі VII-XIV   
ғасырлардың аралығында сауда-экономикалық 
маңызы бар шағын елді мекендер - төрткүлдер, 
олар өзен аңғарларының немесе жерасты 
суының жер бетіне жақын жатқан жерлер-
де кездеседі. Төрткүлдер Сарқан, Бірлік, 
Бақалы, Қойлық, Қорған, Қарабөгет, Көкөзек, 
Алмалы, Абай басқа да елді мекендердің 
маңында жиі кездеседі. Олар 200 х 300 метр 
шамасындағы төртбұрыш немесе трапецияға 
ұқсас, сыртынан терең ор қазылып биіктігі 5-10 
метрге, қалыңдығы 2-3 метрге жететін биік 
қорғандармен қоршалған, солардың ішіндегі, 
жақсы сақталғандары Бақалы ауылдық округіне 
қарасты Қазыбаев ауылының маңындағы 
Ағарту, Тасқұдық, Наурызбай, Қарабөгет 
ауылдық округіне қарасты Қорған ауылы 
маңындағы төрткүлдер. Биік дуалдардың төрт 
бұрышында, бақылау мұнараларының кірер 
есігінің айналасында қазылған терең ордың 
орындары айқын байқалады.

Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым 
академиясының Ә.Марғұлан атындағы ар-
хеология институтының ғылыми қызметкері 
М.М.Нұрпейісовтың айтуына қарағанда 
қалашықтар маңынан табылған қыш 
құмыралар жасалу әдістемелеріне қарай XII-
XIII-ғасырлардың жәдігерлері болып табыла-
ды. Ұлы Жібек жолының бойында сауданың 
өркендеуіне қарай қыш құмыралар тек сырттан 
әкелініп қоймай сол қалашықтар маңындағы 
отқа төзімді сазды, (Черкасск ауылы маңындағы 
Кеттібай-Борлы тауындағы отқа төзімді саз 
кеніші) жергілікті құмды пайдаланғанын қыш 
құмыраның сынықтарының құрамындағы тау 
жыныстары айғақтайды. Төрткүлдерде VII-X 
ғасырлардан бастап XVIII-XIX ғасырларға 
дейін елді мекен ретінде халық қоныстанғанын 
ғалымдардың пікірлері мен жергілікті жер-
де сақталған аңыз әңгімелердің деректері 
айғақтайды. Төрткүлдерден табылған тарихи-
археологиялық мұрағаттар сонау VII-X 
ғасырлардың өзінде мал шаруашылығы мен 
егіншіліктің, қолөнердің, сауданың қатар 
дамығанын айғақтайды.

Тарихи ескерткіштер – 
құнды мұра

1253 жылы ежелгі Қойлық қаласында 
болған Вильгельм Рубрук өз қолжазбасында 
сол кезде билік жүргізген Күшілік хан алдарына 
нан, жеміс-жидек, мал өнімдерін дастарханға 
салып үлкен сый көрсетті деуі наймандар мен 
қыпшақтардың мекен ордасы болғанын, киіз 
шатырлы дөңгелек үйде тұрды деуі егіншілік 
пен мал шаруашылығының, сауданың күшті 
дамығанына айғақ болады.

Ежелгі Қойлық қаласы, оның маңындағы 
төрткүлдер, қыпшақ үлгісіндегі құлпытастар 
мен тастағы суреттер жөніндегі деректер 
Ш.Уәлихановтың 1856-1858 жылғы Ыстық 
көлге жасаған саяхаты кезіндегі жазылған 
еңбектерінде сақталған. Көптеген құнды 
деректерді орта ғасырда өмір сүрген араб сая-
хатшылары Абу-Дулаф пен әл-Идрисидің, ба-
тыс жиһангездері В.Рубрук пен П.Карпинидің 
естеліктерінен анықтауға болады. Тарихи-
археологиялық мәні зор төрткүлдер мен ежелгі 
қалалардың орнына таяу жерлерде қазір 
Көкөзек, Қарауылтөбе, Қарабөгет, Бақалы, 
Қарғалы басқа да ауылдар бой көтерген. Қазір 
халқы егіншілікпен мал шаруашылығымен 
айналысады. Таулы жазықтарында 
ертеректегідей суармалы егіншілікпен айналы-
сады. Ертеректе тары өсірумен айналысқанын 
айғақтайтын суару каналдары, арықтардың 
орны еміс-еміс болса да  байқалады.

Ежелгі тарихи археологиялық мәні бар 
ескерткіштердің алтыншы бір тобы, орта 
ғасырдағы астрономиялық және әскери 
маңызы бар қарауылтөбелер. Сондай 
маңызды тарихи-археологиялық нысанның 
бірі Сарқан қаласының солтүстігінде 20 
шақырым жердегі Қарауылтөбе ауылының 
батысында орналасқан, биік сазды төбенің ба-

сында биік етіп қаланған 
оба түрінде сақталған 
қарауылтөбе болып та-
былады. Қарауылтөбе екі 
қызмет атқаруы мүмкін: 
біріншісі бейбіт күндері 
жұлдыздарды бақылау 
арқылы кеңістіктің бағыт-
бағдарын, ауа рай-
ын бақылау жұмысын 
жүргізетін метеорогиялық 
бекет. Қарауылтөбелерде 
тұрақты бақылау 
жүргізетін ерекше қабілетті 
адамдарды қырақшы 
деп атаған. Сондай 
қырақшылардың бірі ауа-
райын бақылап, желдің 

бағытын, күшін анықтаумен айналысқан, 
XIX-ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басын-
да ғұмыр кешкен Қаумен қырақшы туралы 
көптеген деректер ел аузында сақталған. 
Екінші қызметі тұрақты түрде жан-жағындағы 
кеңістікті бақылап отыратын әскери бекет 
ретінде қолданылған. Бір-бірінен белгілі бір 
қашықтықта орналасқан қарауылтөбелердің 
болғанын Қазақстанда кездесетін Қарауылтөбе 
атаулары айғақтайды, Тек Алматы облысының 
өзінде бірнеше қарауылтөбе атауы бар. 
Нақты дәйектемелерге жүгінсек Қапшағай 
қаласының солтүстік батысында, бірнеше 
шақырым жердегі қарауылтөбені, Алакөл 
ауылындағы Көктұма темір жол бекетінің 
оңтүстігіндегі қарауылтөбелерді атауға бола-
ды. Қарауылтөбенің әскери қызметі жөнінде 
мынандай бір дерек бар: қырақшылар 
қарауылтөбелерде тұрақты бақылау жасай 
отырып күндіз жаушылар арқылы, түнде ар-
найы от жағып бір-біріне белгі беру арқылы 
жаудың күші мен бағыты жөнінде мәлімет 
алып, халықты сақтандырып, күш біріктіріп 
тойтарыс беру, қарсы шабуылды ұйымдастыру 
мәселелерін шешуде маңызды орын алған.

Қарауылтөбе жайлы Сарқан өңіріндегі ел 
аузында мынандай аңыз сақталған. Тарихтан 
Сарқан өңірін жоңғар қалмақтарынан азат ету 
соғысы Аягөз-Балқаш маңынан басталғаны 
белгілі. Лепсі өзенінің солтүстік шығысындағы 
Қысқаш тауынан қазақ қырақшысының қарап 
тұрғанын Қарауылтөбедегі қалмақ қырақшысы 
көреді. Өзін байқап қалғанын сезген қазақ 
қырақшысы атқосшыларына бір тегене айран 
алдырып, отырған тасының үстіне төгіп, екі 
қолына екі тоқым алып желпіп-желпіп тұрып 
кетеді. Сонда Қарауылтөбедегі қалмақтың 

қырақшы әйелі «Мен қазақ әскерінің 
қырақшысы екен десем құмай екен, саңғытып 
тұрып кетті, алаңсыз демалыңдар» деген екен. 
Ертесіне түн ортасы ауғанда қаннен қаперсіз 
ұйқыдағы қалмақ сарбаздарын аз күшпен 
шығынсыз алуға мүмкіндік туады.

Сарқан өңіріндегі жоңғар шапқыншылығына 
байланысты тарихи орындар да көптеп санала-
ды. Сарқан қаласының оңтүстік батысындағы 
Бөгенбай арығы мен Қарғалы шатқалының 
аралығындағы жазықта шамамен 1745-1750 
жылдары болған кескілескен шайқастың 
болғанын айғақтайтын  қаза тапқан сарбаз-
дар мен батырларды жерлеген орындар бар. 
Қазір ол жер жергілікті халыққа «Майдан төбе» 
(Бестөбе) деген атпен белгілі.

Қазақ пен қалмақ әскерлерінің арасында 
кескілескен шайқас болған орын Қарауылтөбе 
ауылына жақын жердегі Байтулақ жазығының 
маңында және Алмалы ауылының солтүстік 
батысындағы Басқан өзенінің сол жақ 
жағалауындағы Үштөбе, Қойлық, Қарабөгет 
ауылдарының маңында да бар. Жоңғар 
шапқыншылығына қатысты ескерткіштердің 
елеулісі ретінде ерен ерліктерін қастерлеп 
ұрпақтары тұрғызған батырлардың кесенелері. 
Осы орайда Байтулақ, Мұңайтпас, Бұғыбай, 
Жантайлақ, Қуат батырлардың, әйгілі 
Көтентәуіп Қонырбайұлының, Бәйтік бабаның 
кесенелерін атауға болады.

Сарқан өңірінде 1928-1930 жылдары 
шаруашылықтарды ұжымдастыру, байлар мен 
орташалардың малын тәркілеуге байланы-
сты жүргізілген саясаттың нәтижесінде халық 
жаппай аштықтан қырыла бастағаны белгілі. 
Көне көз қариялардың айтуына қарағанда сол 
аштықтың нәтижесінде қырылған адамдарды 
жаппай жерлеген орындар Сарқан қаласының 
солтүстік бөлігіндегі МТС аумағында, қаланың 
оңтүстік батыс шетіндегі сазды жалдың 
маңында сақталған. Сарқан қаласының 
оңтүстігіндегі Қара үңгір шатқалы мен Ақшұнақ 
асуында аштыққа ұшыраған адамдардың 
Қытай асуына кедергі келтіру мақсатындағы 
қызыл әскерлердің әрекетінен халық жаппай 
қырғынға ұшыраған орындар да бар.

Міне, осындай бай тарихи мұралары 
бар Сарқан өңірінде аталған бағыттар бой-
ынша жүйелі зерттеулер жүрізіп, туризм ин-
дустриясын дамытуды қолға алып шетел 
саяхатшыларын тарту арқылы аудан, облыс 
экономикасын дамытуға мүмкіндік бар. Қазір 
тек ежелгі Қойлық қаласының орынында ғана 
ғылыми зерттеулер жүргізілгені болмаса, 
басқа жұмыстар қозғаушысын күтіп тұр. Алда 
тұрған бір міндет аудан аумағындағы тарихи-
археологиялық маңызды барлық нысандар 
есепке алынып, толық бір жүйеге келтіріліп, 
оларды қорғауға алынғанын айғақтайтын белгі 
болар арнайы ескерткіш тақта тастар орнатып, 
оларға баратын жолдар ретке келтірілуі тиіс. 
Мектептерде тарихи ескерткіштерді қорғау, 
оларды болашақ ұрпаққа жеткізу ісі жан-жақты 
насихатты қажет етеді.

Жомарт ИГІМАН.

Мамандығым -мақтанышым
Ұстаз… жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, 

көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы 
сақтайтын, ешнәрсені ұмытпайтын… алғыр да аңғарымпаз ақыл 

иесі…, мейлінше шешен, өнер-білімге құштар, аса қанағатшыл жаны 
асқақ және ар-намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адам-

дарына да әділ…, жұрттың бәріне… жақсылық пен ізгілік көрсетіп…
қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек болуы керек.

                                                                                            Әл-Фараби
Ұлы ғұламаның сөздерінен болашаққа бағдар,айқын мақсат,алапат күш 

иелендім, себебі кеудемді мақтаныш кернеп, өзімнің  таңдаған мамандығыма 
құрметім арта түсті. Өйткені ұстаз – мақтан тұтар мамандық. Киелі әрі өте көне 
мамандық. Адам Ата Хауа Анадан бері жұмыр басты пендені ойландырып, 
толғандырып келе жатқан, қоғам өзгерсе де қажеттігін жоймайтын үлкен мәселе 
– шыр етіп дүниеге келген нәрестені өмір сүруге дайындау. Бұл – қиынның 
қиыны. Себебі әр адам – қайталанбас тұлға. Оның жан дүниесі - өзінше бір 
әлем. Ал ұстаз сол әлемді шар - тарапқа жетелеуші. Ұстаз - бала болмысына 
өзгеріс енгізуші, бағыт - бағдар беруші, ата - ананың сенімді көмекшісі. Қоғамда 
маңызы зор  мамандықтардың ішінде жан - жақты білімділікті, икемділікті, 
шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық 
та – ұстаздық мамандық. Олай дейтінім, мұғалім еңбегі біріншіден, адамзат 
қоғамы тарихында жинақталған ғылым негіздерінен білім беруге тиіс бол-
са, екіншіден, білсем үйренсем деген баланың бойына қанат бітіріп,биікке 
самғауына білімімен жол нұсқайды.

Әрине, ол өз кәсібінің майталманы, осы мақсатқа рухани күш - жігерін, па-
расат - қуатын салу керектігі айтпаса да түсінікті. Бұл - әркімнің қолынан келе 
бермейтін, ерекше талантты қажет ететін, бай қиялды адамға тән қасиет.

Сондай - ақ ұстаз білім беру жолындағы  өзінің телегей теңіздей еңбегінде  
әр түрлі жағдайларды алдын -ала сезіп, болжап және оның оң шешімін табуға 
жол таба білуі  тиіс. Сондықтан да ұстазды әр баланың жан - дүниесін танып – 
білуші ,әрі оны жеке тұлға етіп қалыптастырушы, ел болашағының тірегі десем 
артық айтқаным емес. Сондықтан әрбір шәкірт өзіне үлгі - өнеге болған сүйікті 
мұғалімін ұстазым деп атайды. 

Ұстаз- әлемдегі бар мамандықтың қалаушысы,қалыбын құятын мүсіншісі.       
Адамзат баласы тіршілік ете бастағаннан-ақ жаңалыққа жаны құмар, жаңа 
дүниені танып-білуден шаршамай, үнемі ізденіс үстінде  келеді.

Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, 
шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа 
технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары 
жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады деп ойлаймын. Ұстаз мәртебесінң 
артуына өз үлесімді қосып, білімді ұрпақтың мүсіншісі болғаныма шексіз ри-
замын!

Гульшат ТУМЕНБАЕВА,
Бірлік орта мектебі.

Балабақша – тәрбие мен білімнің алғашқы баспалдағы
  
Қазіргі таңда үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың білімінің тереңдігімен өлшенеді. 

Білімді, жан-жақты қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. 
Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен еліміздің білім беру 

саласының әлемдік білім кеңістігіне өтуі білім беру саласында, соның ішінде мектепке дейінгі 
тәрбиелеу мен оқытуға уақыт талабына сай өзгерістерді енгізуді талап етіп отыр.

Білім беру балабақша табалдырығынан басталады десек ешқашан қателеспейміз. 
Барлық білімнің бастауы – балабақшада. Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбие мен білім 
саласында заманауи педаго-гикалық  технологиялар қаншалықты маңызды болса, мек-
теп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуде де педагогикалық технологиялар 
ұғымы кеңінен қолданылатын ұғымның біріне айналды. Ендеше мектепке дейінгі білім беру 
саласының басты міндеттерінің бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру үрдісіне зама-
науи әдістерін енгізу.  Әрине  бұл үшін мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде балалардың 
жеке басының қалыптасуы мен дамуына  педагогтардың заманауи инновациялық техно-
логияларды қолдана білу сауаттылығына да байланысты. Тәрбие мен білім – егіз. Мектеп 
жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып 

отыр. Егемен еліміздің талабына сай  мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру, қазіргі заманға сай білімді де тәрбиелі 
ұрпақ тәрбиелеу – білімді, жан-жақты тәрбиешілердің еншісінде. Заман өзгерген сайын  әдіс-тәсілдер көбейіп, 
жаңарып, толығып жатыр. Балалардың тілін дамытуды, қызықты үйрету үшін жаңа әдістер мен технологияларды 
өз тәжірибемізде қолдануға ізденеміз. Жаңа технологияны, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдану үздіксіз тәрбие беру мен 
білім сапасын арттырады.  Жаңа заман баласы – ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын қалыптастырып, 
дамыту үшін тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр-сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай 
жасау қажет. Біздің балабақшамызда балаларға үздіксіз білім беруде барлық жағдай қарастырылған.  Балабақшада 
балалардың жеке басының қалыптасуы мен дамуына педагогтардың педа¬гогикалық технологияларды қолдана 
білу сауаттылығы өте жоғары. Осы уақытқа дейін тәрбиеші ретінде балаларға үздіксіз тәрбие мен білім беруде 
жаңартылған педагогикалық  технологияларды кеңінен қолдануға тырысамын. Себебі қазіргі заман балаларының 
берілген ақпаратты тез қабылдауынан, есте сақтау қабілеттері жоғары дамығандығын байқауға болады. Мектеп-
ке дейінгі мекеме балаларына  үздіксіз тәрбие мен білім беру келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім 
алуына, белсенді, шығармашыл болуына тікелей әсер ететін балабақша мен тәрбиешілері.   Осыған орай мек-
тепке дейінгі мекемелердің тәжірибесіне  оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі технологиялары енгізілуде. Мәселен, 
ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді  ізгілендіру,  ойын арқылы оқыту, түсіндіре басқарып оза оқыту, өздігінен 
оқыту, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, психологиялық, педагогикалық 
әдістемелік білімді,  педагогикалық шеберлікті, балалардың жан-дүниесіне терең үңіліп оны ұғына білуді талап етеді.
Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиешілердің  ұстанымы ауысқан: ол балаларға басшы 
емес, білім беру қызметінің тең қатысушысы. Мұндай оқыту баланың интеллектуалды қабілеттілігін айтарлықтай ша-
мада анықтайды, балаларға мінезін қалыптастыруға, байланыс тілді, логикалық ойлауды,  дүниетанымды дамытуға, 
сыни ойлауды қалыптастыруға және жеке мүмкіндіктерді беретін дамытушы орта құруға мүмкіндік береді. Мектепке 
дейінгі шақ адам өміріндегі ең маңызды кезең болып келеді. Өйткені осы кезде баланың бойындағы табиғи бар 
дарындылық жан-жақты дами бастайды.  Сондықтан осы шақта балалармен анағұрлым жан-жақты дамытушылық 
әрекеттер жүйелі жүргізілсе, жұмыс соншалықты нәтижелі болады.  Тәрбиелі, білімді ұрпақ балабақшадан мектепке 
да-йын шәкірт болып шығады.

Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. Мұндағы тәрбие мен білім 
балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан дамытады. Бала – болашағымыз, бала – қуанышымыз. Ендеше 
мектепке дейінгі үздіксіз тәрбиемен, біліммен қамту өзімнің басты мақсаттарымның бірі екенін қуана айта аламын.

Сәуле ҚҰРМАНОВА,
«Балдырған» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі. 
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өндірушілердің назарына

Күздік  дәнді дақылдарды ору 
қарсаңында сақтық шаралары негізінде 
егістік алқаптың айналасын жыртып,  
өрттің алдын алуды ескертеміз.

Сарқан аудандық ауыл 
шаруашылығы бөлімі.

Сельхозтовар
опроизводителям

В сфере предупредительного харак-
тера в связи с началом уборки яровых 
зерновых культур, воизбежания пожара, 
просим произвести вспашку вокруг полей 
до уборки.

Сарканский районный отдел 
сельского хозяйства.

Стандартқа сай болуы керек
Аудан бойынша биылғы 2021 жылы себілген күздік, жаздық дәнді және басқада 

ауыл шаруашылық дақылдар апробация байқаудан міндетті түрде өтуі қажет.
Апробация жасалмаған, стандартқа сәйкес келмейтін тұқымдық материалдар тек-

серуге қабылданбайды. 2021 жылдың өніміне тұқым құю күздік, жаздық дәнді және 
басқада ауыл шаруашылық дақылдардың тұқымдарын зертханалық тексеруге өткізу 
барысында Қазақстан Республикасы «Тұқым шаруашылығы» 2003 жылғы 8 ақпанының 
№ 385 заңының 14 бабтың 1-12 тармағының талаптарын қатаң сақтауларыңыз керек. 

Сонымен қатар, биылғы 2020 жылы себілген ауыл шаруашылық дақылдардың пісіп 
жетілуіне және оны жинау мерзімі жақындалуына байланысты, шаруа құрылым басшы-
лары, астық сақтайтын қоймаларын, мехтоктарын, таразыларын тазалап,  химиялық 
өңдеу жұмыстарын жасалуы және таразыларды стандартқа сай болу керектігін хабар-
лаймыз. 

Заң талаптарының бұзылуына жол берілген жағдайда, шаруа құрылым басшылары-
на Казақстан Республикасының 2014 жылғы  5 шілдедегі  № 235-V Әкімшілік кодекстың 
22 тарауы 402 бабына сәйкес жауапқа тартылатынын ескертеміз.  

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас 

маманы, тұқым инспекторы. 

Виды пожаров
Существует 3 вида лесных пожаров. 

Это – низовой, верховой и подземный. Ни-
зовые пожары еще делятся на беглые и 
устойчивые.

Что собой представляет низовой по-
жар? При этом виде пожара огонь распро-
страняется по поверхности  земли. То-
пливом для огня служат: валежник, сухая 
трава, лесная подстилка, небольшие су-
чья, шишки, подрост. Двигаясь по поверх-
ности, низовой пожар обжигает комлевую 
у деревьев. Из хвойников, в значительной 
степени, достается пихте и ели, так как 
они имеют более тонкую кору, нежели со-
сна и лиственница.

Низовой пожар распространяется с раз-
личной скоростью, но, как правило, не превы-
шает 1 км/ч. На скорость пожара влияет пого-
да, ветер и наличие наземного «топлива». В 
ночное время суток, низовой пожар снижает 
свою активность, а при благоприятном случае 
– исчезает. Беглый низовой пожар оставляет 
«следы своего пребывания» характерными от-
метинами. Это случается вследствие того, что 
увлажнённые участки поверхности огонь не 
затрагивает, а истребляет лишь сухие участ-
ки. Более серьезный пожар – верховой пожар. 
При нем, огонь бежит по кронам древесных 
насаждений. Зрелище ужасное: горят кроны, 
стволы, ветки и хвоя. Искры от пожара, под-
хватываемые ветром, переносятся на хвою 
соседних деревьев, на сухие ветки и возника-
ют новые огневые очаги. Ветер роняет сухо-
стойные деревья, которые переносят на себе 
огонь и таким образом он «переносится» через 
водные преграды. Верховой пожар обладает 
внушительной скоростью передвижения и со-
ставляет от 3 до 5 км/ч. Если ветер ураганный, 
то пожар «бежит» со скоростью от 20 км/ч и 
выше! Визуальное определение верхового 
пожара – темно-серый цвет. Подземный по-
жар возникает на залежах торфа, поэтому его 
часто называют торфяным пожаром. Горит и 
перегной (почвенный подземный). При торфя-
ном пожаре, огонь движется по всей глубине 
торфяных залежей и лишь редко не переходит 
его сырую часть. Это достаточно медленный 
пожар и в сутки способный пройти только не-
сколько метров, но зато – самый коварный! На 
поверхность подземный пожар практически не 
выходит, но разрушает корни деревьев и рас-
тения начинают со временем падать, образуя 
своеобразное огромное «кострище», которое 
вспыхивая, возрождает огромный пожар, пере-
ходящий в верховой. Подземный пожар обла-
дает едким торфяным запахом.

А. ТАКЕЕВ,
РГУ «Жонгар Алатауский » ГНПП 

 гос. Инспектор обхода № 58.

Туристский 
маршрут 
«Лесной

 Питомник»
 Протяженность туристского 

маршрута «лесной питомник»  со-
ставляет 0,5 км. В лесном питомнике 
имеется четыре места отдыха, обору-
дованные всем необходимым для от-
дыха посетителей и туристов, имеют-
ся специально отведенные места для 
приготовления пищи. Беседки накры-
ты навесами, места отдыха хорошо 
освещены светом.  Так же по марш-
руту «лесной питомник» оборудовано 
место с лебедями и бассейном  для 
фото и видео съемок молодожен, Так 
же по маршруту можно наблюдать 
прекрасные виды на посадки листвен-
ных и хвойных деревьев  лесного пи-
томника.  

Посещайте  туристский маршрут 
«Лесной питомник»  тел: 5 – 40 - 39.

Е.АБДУЛЛАЕВ,
  РГУ «Жонгар Алатауский» 

ГНПП 
гос инспектор.

Автокөліктерде болатын 
өрттерді алдын алу 

Өрт қауіпсіздігі ережесі бойынша әрбір автокөліктерде өрт сөндіру құралдары болуы ке-
рек, көбінесе жүргізушілер көліктерін техникалық қараудан өткізетін кезде ғана өрт сөндіру 
құралдары туралы есіне алады. Сондықтан да, көп жағдайда көліктегі өрттің орын алуына 
автокөлік иелері тікелей өздері кінәлі.

Электр жабдықтарының бұзылуы, жанар-жағармай жүйесінің ақауы, салонда шылым 
шегу, көлік иесінің өрт қауіпсіздігіне салғырт қарауы көліктегі өрттің басты себебіне айналып 
отыр. Көліктегі электр жабдықтары, жанар-жағармай мен синтетикалық материалдар жыл-
дам тұтанатыны белгілі. Соның нәтижесінде көлік санаулы 3-4 минуттың ішінде от-жалынға 
айналып үлгереді. Сондықтан да, төмендегі өрт қауіпсіздік ережелеріне назар аударғаныңыз 
жөн. Бұл сіздің жеке көлігіңіздегі өртті алдын алуға септігін тигізері анық. Көлікке жарық 
түсіру мақсатында ашық отты пайдалануға тыйым салынады. Көліктің қозғалтқышына ғана 
емес, сонымен қатар электрлік жабдықтарына да назар аударып, техникалық қарауды жиі 
жүргізу қажет. Автокөлікте міндетті түрде өрт сөндіру құралын алып жүру керек. Автокөліктің 
жылдамдығын арттырып, өртті сөндіремін деп ойламаңыз. Көлікті тоқтатып, қолданбалы 
тежегішке қойып, жолаушыларды дереу көліктен шығарып, өрт сөндіру қызметіне 101 нөмірі 
арқылы хабарлағаныңыз жөн. Егер өрт жанармай құятын бак жағында болса, онда жағдай 
зардапқа әкеп соқтырады. Ондай жағдайда қасыңыздағы адамдармен бірге машинадан 
қауіпсіз жерге қашқаныңыз дұрыс. Себебі өртеніп жатқан көлік кез-келген секундта жарылуы 
мүмкін. Капотты ашқан кезде от ұшқындарынан сақ болыңыз. Капотты ашар кезде қолыңыз 
күймес үшін шүберекті пайдаланыңыз. Өрт сөндіру құралын жалынның ошағына бағыттап 
шашыңыз. Егер өрт сөндіру құралыңыз болмаса, басқа қолда бар құралдарды: құм, су, қар, 
брезент немесе жанғыш емес материалдарды пайдаланғаныңыз жөн.

Құрметті автокөлік иелері! Көлігіңіздің бұзылмай сізге ұзақ уақыт қызмет ету үшін және 
көлігіңіз өртеніп, материалдық шығынға ұшырамас үшін оны барынша күтіп ұстағаныңыз жөн. 
Өрт шыққан жағдайда, дереу 101 нөмірі арқылы өрт сөндіру қызметіне хабарласыңыздар.

Д.АЗАМАТОВ,
Алматы облысы ТЖД МӨББ бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі.

Пожарная 
безопасность в

 лесных массивах
Лесные пожары, кроме уничтожения деревьев и ку-

старников, приносят экологический и экономический 
ущерб. В результате пожаров снижаются защитные и 
другие полезные свойства леса, уничтожается фауна, а в 
отдельных случаях - сооружения и даже населённые пун-
кты. Пожары в лесах в жаркую и засушливую погоду могут 
развиваться до крупных, уничтожая сотни гектаров расти-
тельности, приводя к гибели животных и птиц. Кроме того, 
лесной пожар представляет серьезную опасность и для 
людей. В подавляющем большинстве случаев лес горит 
по вине человека. Более 90% лесных пожаров происходит 
вблизи населенных пунктов, дорог и мест производства 
различных работ в лесу. Человеческий фактор является 
причиной 88-98% лесных пожаров и около 2-12% прихо-
дится на долю метеорологических условий (удар молнии, 
самовозгорания в засуху). Лесные пожары могут распро-
страняться на ближайшие населенные пункты и вызвать 
возгорания зданий и сооружений, деревянных мостов и 
других строений, также лесные пожары часто приводят к 
повреждениям воздушных линий электропередачи и свя-
зи. При выполнении каких-либо работ в лесных массивах 
или отправляясь на отдых, проявляйте аккуратность в 
своих действиях - берегите лес от пожара. Никаких сверх-
ъестественных требований здесь не предъявляется. Всё 
предельно просто как для понимания, так и для выполне-
ния. Не разводите костер в лесу, если в этом нет острой 
необходимости. Ни при каких обстоятельствах нельзя раз-
водить костры под пологом леса, особенно хвойного мо-
лодняка, а также в пожароопасную погоду. Тушение костра 
должно быть проведено очень тщательно. Если вы обна-
ружили начинающий пожар, например, небольшой тра-
вяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного 
кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда до-
статочно просто затоптать пламя (правда, надо подождать 
и убедиться, что трава или подстилка действительно не 
тлеют, иначе огонь может появиться вновь). Если пожар 
достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими 
силами, постарайтесь как можно быстрее сообщить о нем 
в пожарную охрану на телефон 101, сообщите где обнару-
жен очаг возгорания и как туда доехать.

Д.АЗАМАТОВ,
начальник УГПК

ДЧС Алматинской области,
подполковник гражданской защиты.

Мемлекеттік тіл
Тіл- мемлекеттің тұғырлы тірегі, халықтың рухани байлығы, 

өткені мен болашағының айқын көрінісі. Ана тілінің қадір-қасиетін 
біле білген халқымыз оны ұлттың рухына, қазына байлығына ба-
лайды. Себебі, тіл – халықтың жаны, сәні, тұтастай кескін-келбеті, 
ұлттық болмысы. Адамды мұратқа жеткізетін – ана тілі мен ата 
дәстүрі. 

Біздің осындай халықтық қасиетті мұрамыз, ана тіліміз – қазақ тілі.
Тіл – тәуелсіздіктің айғағы.Тіл – тәуелсіздіктің қуатты тірегі, бірлік пен 
ынтымақтың жығылмас туы. Қазақ елі тәуелсіз мемлекет болып орнағалы 
ширек ғасырға таяу уақыт болды. Тәуелсіздік алғалы бері тіл саясаты 
жүргізілуде. Мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту мен тілге деген 
құрметті арттыру мақсатында көптеген мемлекеттік бағдарламалар мен іс 
– шаралар ұйымдастырылуда. Нәтижелері де аз емес. Алайда жастар ара-
сында, кейбір мекемелерде қазақ тілінің жайы ақсап тұр. Соны көріп жүрегің 
қан жылайды. Бір жағынан, әлі күнге дейін орыс тілінің ырқынан шыға ал-
май жүргендігімізден болар. Расында, қазақ халқының басында талай қиын, 
қайғылы күндердің болғаны тарихтан белгілі. Халықтың тәуелсіздігінің ең ба-
сты белгісі – оның ана тілі, ұлттық мәдениеті жоқ ел ешқашанда егеменді ел 
бола алмайды, болуы мүмкін емес. Қазақ тілінің тағдыры үшін күрес соңғы 
жүз жылда бірде-бір толас тапқан жоқ. Ұлы Абайдың заманын айтпағанда, 
Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтар бастаған алып топ тіл мәселесіне 
ерекше мән беріп, оның шексіз байлығын, суреткерлік қуатын, бейнелігімен 
саздылығын көркемдік сапаға жеткізді. Бүгінгі таңда мемлекеттік тілді білу 
– мемлекеттік қызметкерлердің ең басты біліктілік талабына айнала баста-
ды. Қазір мұндай талап қойылатын лауазымдар саны күн өткен сайын ар-
тып келеді. Біз өзі намысшыл халықпыз. Тіл білетін қазақ – намысшыл. Тіл 
білмейтін қазақ одан да намысшыл. Оларды тіл білмедің деп шетке итермеу 
керек. Қайта бауырға тарту керек. Бізге көп тіл білгеннің артықтығы жоқ. Күні 
ертең Бүкіләлемдік сауда ұйымына кіргелі отырмыз. Осы ретте бізге қазақ, 
орыс, ағылшын, тіпті қытай тілін де мықтап меңгеріп алу керек. Әлемдік 
бәсекеге түскелі жатырмыз. Домбыраны шерткендей, біздің мықты маман-
дарымыз да мемлекет ісіне шертіп-шертіп таңдап аларда олардың бірнеше 
тілді еркін меңгергеніне артықшылық беріліп тұрылуы тиіс. Қазақстан көп 
ұлтты мемлекет болғандықтан тіл мәселесі аса күрделі мәселе болып отыр. 
Тіл мәселесінің өте нәзік екендігі, оның зорлықпен емес тек қана шынайы 
ынталықпен ғана ыңғайланатын шаруа екендігі белгілі.Қазақстан - әлемдегі 
ең мықты, бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына ену үшін қазақ тілін жоғары 
мәртебеде ұстауы керек. Ғалым Ә.Хасенов атап өткендей, «Қоғамсыз тіл 
болмайды, тілі жоқ қоғам – адамзаттың ешбір қауымы болмайды. Демек, 
қоғам үшін тіл керек; тілдің өмір сүруі үшін оның қоғамы болу керек. Бұл – 
ақиқат та тарихи шындық», яғни қоғамдық құрылыстың құрамды бөліктері 
тілтанымның универсалды әлеуметтік негіздерін анықтау үшін, ал тіл мен 
танымның ұғымдық бірліктері қоғамның даму сипатын айғақтау үшін аса 
қажет. 

 Ғ.ТОКЕНОВА,
Сарқан аудандық сотының жетекші маманы.                                                                   

Әлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына маусым 

айында түскен жарна  
2,07 млрд. теңгені құрады

2021 жылдың маусым айында Алма-
ты облысы бойынша міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру үшін жұмыс 
берушілер мен жеке кәсіпкерлердің аударым-
дары мен жарналарының жалпы сомасы 2,07 
млрд. теңгені құрады. Республика бойын-
ша мамыр айында түскен жарналар сомасы 
(2021 жылғы 01-31 маусым аралығында) 35,3 
млрд.теңгені құрады. "Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры" КЕАҚ Алма-
ты облысы бойынша филиалының директоры 
Нұрлан Отарғалиев атап өткендей, мамыр 
айында Алматы облысы бойынша 955,5 млн. 
теңге жұмыс берушілердің аударымдары және 
1,117 млн. теңге азаматтық-құқықтық сипаттағы 
шарттар бойынша жұмыс істейтін жеке 
кәсіпкерлер мен тұлғалардың жарнасы бо-
лып саналады. МӘМС-ке келіп түскен барлық 
қаражат, сенімгерлік басқару шарты бойынша 
Ұлттық банкте сақталады және кейіннен МӘМС 
шеңберінде көрсетілетін қызметтерді төлеуге 
жіберіледі.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру 
қоры»  КЕАҚ Алматы облысы бойынша 

филиалы.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

На основании приказа № 150-НҚ  от 30.06.2021 года  Департамента
 комитета по регулированию естественных монополий,  

защите конкуренции  и прав потребителей Министерства национальной 
экономики  РК по Алматинской области»  введен временный 

компенсирующий тариф на услуги водоснабжения и водоотведения  с 
вводом в действие с 1 августа  2021 года.

Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги подачи воды по распредели-
тельным сетям в населенных пунктах Саркан, Алмалы, Койлык  Сарканского района

Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги подачи воды по распре-
делительным сетям в населенных пунктах Шатырбай, Пограничник, Карабогет,  Екиаша, Лепсы, 
Кокозек,  Мукан Толебаева Саркандского района

Дифференцированные по группам потребителей тарифы на услуги отвода сточных вод в го-
роде Саркан Сарканского района

Тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям в населенных пунктах Шубарто-
бек, Кокжиде, Коктерек, Каргалы Сарканского района

Тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям в населенных пунктах Абай, 
Аккайын, Черкасск, Петропавловка, Соколовка Сарканского района

Тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям в населенных пунктах Бирлик, 
Таскудык, Карауылтобе  Сарканского района

       Директор ГКП  «Саркан су кубыры»                                       Д.  Нурпеисов

СОХРАНИМ ХЛЕБ ОТ ПОЖАРОВ
Пожарная опасность хлебных масштабов характеризуется наличием больших количеств го-

рючего материала, источников зажигание и быстрым распространением возникающих пожаров. 
Хлебные культуры наибольшую опасность представляют в момент созревания и уборки урожая, 
на полях работают значительное количество техники, на которых имеется горючий материал и 
которые неладно являются источниками возникновения пожара. Чтобы недопустить пожаров при 
проведении заготовка грубых кормов и в период уборки урожая зерновых культур необходимо 
провести следующие противопожарные мероприятие:

В период подготовки к полевым работам:
- руководитель предприятий должен подложить ответственных лиц за противопожарную под-

готовку уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа механиза-
торов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки 
грубых кормов;

- уборочные агрегаты и приспособленную технику оборудовать первичными средствами по-
жаротушения (2-огнетушителя или емкость с водой не менее 50 литров, 2-лопаты, 2-метлы, кош-
ма или брезент размером 1,5х1,5 метр)   

- перед выездом уборочных машин и тракторов на хлебные массивы и сенокосные угодья 
оборудовать их исправными искрогасителями, автомашины оборудованные для перевозки гру-
бых кормов, обеспечить исправными глушителями заводского изготовления с выводом их под 
передний бампер.

В период уборки урожая:   
- перед созреванием полосовых хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, 

степной полосе, автогужевым дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не 
менее 4 метра;

- в непосредственной близи от убираемых хлебных  массивов необходимо иметь трактор с 
плугом на случай пожара;

-не реже одного раза в смену ожидать комбайны, в особенности их двигатели, электропро-
водку от соломы, пыли масла;

- заправка топливом комбайнов, тракторов производится в дали от хлебных массивов и обя-
зательно при неработающем двигателе;

- ремонт тракторов и машин в полевых условиях допускается производить только на площад-
ках очищенных от сухой травы и расположенных в 30 метрах от хлебных массивов;

- производить сварочные работы в загоне категорический запрещено. Для этих целей комбай-
ны необходимо выводить из загонов в безопасное место.    

    Е.ОРУМБАЕВ, 
началник  ОЧС Сарканского района, подполковник гражданской защиты.                                                

Сарқан ауданы, Көктерек ауылының тұрғыны, М.Мәметова 
атындағы орта мектебінде табысты еңбек етіп жүрген ардақты ана, 
асыл жар, ортамызда өзіндік ерекше орны бар бөлек жан Темирбае-
ва Айгүл апайымыз шілденің 12 күні  60 жасқа толып, зейнет жасы-
на жетіп отыр. Осынау қуанышты күнде Айгүл апайға ұзақ ғұмыр, зор 
денсаулық тілейміз. Бала-шағасының қызығын көріп, немерелерінің 
қылығына тоймай, алланың берген жасын жасап аман-есен жүріңіз. 
Сізге өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз.

Мейіріммен шуақ төгіп жан-жағыңа,
Бақытты ғұмыр кешіңіз.
Еңбегіңіздің көріп жемісін,
Зейнет жасына да жеттіңіз.
Еленді еңбек қуаныштымыз бәріміз,
Зейнет жаспен құлпырады сәніңіз.

Жалынды жас кейпін әлі сақтапсыз,
Қуанышқа ортақ жас-кәріміз.
Ізгі тілекпен: М.Мәметова атындағы орта мектебінің  ұжымы.

Біз таза қала үшін
      

 Апта басында «Алматы облысының жастар ресурстық орталығы» кмм-нің филиалы «Сарқан 
ауданының жастар ресурстық орталығының» ұйымдастыруымен «Жасыл ел» жасақтарының 
«Біз таза қала үшін» акциясы бастау алды. Аптап ыстықта жанға сая Сарқан өзенінің жағалауы 

қашанда адамды өзіне тартып тұрады. 
Бірақ демалушылар әрқашан тазалық 
сақтай бермейді. Жағалау толған 
босаған, сынған бөтелкелер, түрлі 
жылтырақ қағаздар,  целлофан пакет-
тер соның айқын айғағы. Акция аясын-
да жиырмадан астам жасыл елдіктер 
өзен жағасын осынау күл-қоқыстан 
арылтты. Аталмыш акцияның басты 
мақсаты табиғатты, экологияны сақтау 
ғана емес, жас ұрпақты еңбекке баулу, 
өз елінің, жерінің патриоты болуға үндеу 
екендігі белгілі. «Таза болса маңымыз, 
сау болады жанымыз» деген ұранды 
ұстанған табиғат сақшылары осылай-
ша тәрбиелік мәні зор шара барысын-
да қап-қап қоқыс жинап, саялы, жасыл 
желекті қаламыздың тазалығына өз 

үлестерін қосты.  
Әлемнің қай салада болсын ең озық елі - жапондықтар: -«Біз бұл дүниеге келген қонақпыз. 

Бүгін бар, ертең жоқпыз. Ертеңгі біздің ұрпақтың  осы мекеннен басқа барар жер, басар тауы 
жоқ! Олар ертең осы елде, осы жерде өмір сүре жүріп  біздің жіберген қателіктердің зардабын 
шекпеуі үшін –  біз келер ұрпаққа таза да, жасыл мекен қалдырғымыз келеді»-деп, тазалыққа 
ұсақ-түйек ретінде емес, маңызды мәселе есебінде қарайды екен. Бұл тұрғыда біздің күншығыс 
елінен үйренеріміз көп-ақ!  

П.ЖЕҢІСХАН.

Жарамсыз деп танылсын... 
Тәлімбек Сағымбайдың  атына тіркелген Сарқан қаласы, Әл-Фараби көшесі 

№22 үйдің жерінің мемлекеттік тіркеу актісі, сызбасы және т.б. құжаттары жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.


