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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

«Nur Otan» партиясы аты-
нан партиялық тізім бойынша 
сайланған VІІ шақырылым депу-
таттары құрамының белсенділігі 
жалаң ұранға емес, нақты істерге 
негізделген. Оның айғағын аудан 
аумағындағы атқарылған көңіл 
тоғайтатын жүйелі жұмыстардан, 
елдік мүддеге келгенде жұдырық 
болып жұмылатын азаматтардың 
ұйымшылдығына ризашылық 
білдіретін қоғамдық пікірлерден 
аңғаруға болады.

Алматы облыстық мәсли-
хатының депутаты Рус-

25 июля 2021 года состоялись выборы акимов сельских 
округов Сарканского района по трем избирательным окру-
гам.

Сарканская районная избирательная комиссия в соответствии с 
подпунктом 9) статьи 14, пунктом 2 статьи 44, статьей 45, статьей 
113-10 Конституционного закона Республики Казахстан «О выбо-
рах в Республике Казахстан», на основании протоколов участковых 
избирательных комиссий о результатах выборов акимов сельских 
округов Сарканского района установила итоги выборов: 

Аманбоктерский сельский избирательный округ  по выбо-
рам акима Аманбоктерского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено  265 
граждан, из них проголосовали 260. Число бюллетеней недействи-
тельных – 3, с отметкой в строке «Против всех» - 16.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Нурхановой Ш.Б. – 188; Оразханқызы С. – 5; Кыдырбаева А.Т. – 

48.
Акимом Аманбоктерского сельского округа избрана Нурханова 

Шырынгуль Батаевна, 1974 года рождения, главный специалист, 
проживает в селе Аманбоктер Аманбоктерского сельского округа, 
выдвинут партией Nur Otan.

Бакалинский сельский избирательный округ  по выборам 
акима Бакалинского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено  1045 
граждан, из них проголосовали 1023. Число бюллетеней недействи-
тельных – 0, с отметкой в строке «Против всех» - 13.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Канапиянова А.Т. – 903; Рахимбаева М.А. – 49; Терликбаевой 

Ж.А. – 58.
Акимом Бакалинского сельского округа избран Канапиянов Асет 

Танатарович, 1978 года рождения, главный специалист, проживает 
в г.Алматы Бакалинского сельского округа, выдвинут партией Nur 
Otan.

Екиашинский сельский избирательный округ по выборам 
акима Екиашинского сельского округа:

В список избирателей по избирательному округу включено  1616 
граждан, из них проголосовали 1500. Число бюллетеней недействи-
тельных – 14, с отметкой в строке «Против всех» - 5.

Число голосов, поданных за каждого кандидата: 
Дюсембекова Д.А – 1383; Тыныбаевой Р.Н. – 16; Каримжановой 

А.А. – 82.
Акимом Екиашинского сельского округа избран Дюсембеков Дау-

лет Адильжанович, 1986 года рождения, методист по спорту, прожи-
вает в с.Екиаша Екиашинского сельского округа, выдвинут партией 
Nur Otan.

Сарканская районная избирательная комиссия  в соответствии  
со статьей 45 Конституционного закона Республики Казахстан «О 
выборах в Республике Казахстан» решением от 27 июля 2021 года 
зарегистрировала избранных 25 июля 2021 года акимов  сельских 
округов Сарканского района. 

Сарканская  районная избирательная комиссия.

О результатах 
выборов акимов 

сельских округов

Шілденің 25-інде туған 
ауылының болашағына бей-
жай қарамайтын Аманбөктер, 
Екіаша, Бақалы ауылдық 
округтерінің тұрғындары 
өздерінің сайлау учаскелеріне 
барып, бұған дейін сайлауалды 
бағдарламаларымен танысқан 
үміткерлердің арасынан өз 
таңдауларын жасады.

Бұл күні Сарқан ауданындағы 
аталған  үш ауылдық округ-
те, алты елді мекенде ауыл 
әкімдерінің сайлауы өтіп, 3 
мыңға жуық сайлаушылар елдің 
ертеңі үшін дауыс берді. Сая-
си додаға  жастары 25 пен 50 
жас аралығындағы 9 кандидат 
қатысқан болатын. Сайлаушы-
лар ауылдық округтің өзекті 
мәселелерін шешуге қабілеті 
бар, күрмеуі көп мәселелері жетіп 
артылатын елді мекеннің тыны-
сын жетік білетін үміткерлерді 
саралап, түске дейін-ақ өз 
белсенділіктерін танытты.

Біз ат басын бұрған Екіаша 
ауылындағы мәдениет үйінде 

орналасқан №794 учаскелік 
сайлау комиссиясы қарбалас 
жұмыс үстінде екен. Сайлау-
шылар қатары түске дейінгідей 
емес сиреңкіреп қалыпты. 
Келушілерге комиссия мүшелері 
қызмет көрсетіп, тізімнен аты-
жөнін тез арада тауып, сай-
лау бюллетенін ұсынып, дау-
ыс беретін орынға бағыттап, 
үміткерлерді алаңсыз таңдауына 

Өз таңдауларын жасады

мүмкіндік беруде. 
- Біздің учаскеге 1373 

адам тіркелген. Белсенділік 
өте жоғары болды. Себебі 
алғашқы рет ауыл әкімін өздері 

таңдауына жол ашылды. Таңдау 
жасауға мүмкіндік бергені 
үшін тұрғындардың Мемле-
кет басшысының ұстанымына 
ризашылығы шексіз,- дейді 
комиссия төрағасы Светлана 
Исаханова. – Сайлаудың өту 
барысын қоғамдық ұйымдардан 
бақылаушылар қадағалап, 
ретті де жүйелі жұмысымызға 
қанағаттанарлық баға берді.    

Алғашқылардың сапын-
да сайлау учаскесіне өмірлік 
тәжірибесі мол егде жастағылар, 
мұндай саяси науқанға тұңғыш 
рет қатысқан жастардың келуі 
заңдылық. 

 - Менің тұңғыш рет сайлауға 
қатысуым. Сондықтан  мен үшін 
бұл сайлау орны ерекше. Біз 
дауыс беріп, жеңіске жеткен 
жаңа ауыл әкімі ел сенімін ақтап, 
ауылымызды одан әрі дамытып, 
халқының қамын жейтін бас-
шы болса онда, менің сайлауда 
жасаған дұрыс таңдауым деп 
білемін. Бүгінігі сайлау мен үшін 
тарихи күн, - дейді жас сайлау-
шы Перизат Төлеген.

Сайлау қорытындысы 
бойынша Бақалы ауылдық 
округінен Қанапиянов Әсет 
Таңатарұлының, Аманбөктер 
ауылдық округінен Нұрханова 
Шырынгүл Батайқызының, 
Екіаша ауылдық округінен 
Дүйсембеков Дәулет Әділжан-
ұлының жұлдызы жанды. 
Көпшіліктің қалауы бойынша 
ауылдық округ тізгінін қолға 
алған әкімдердің жұмысы жүйелі 
болып, ісі ілгері басарына 
сенімдіміз. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Өсер елдің өркенді ұрпағы
қатар өз атынан меценаттық, 
демеушілік шараларды жүзеге 
асыруда да көш басынан 
көрінуде. Аудан орталығындағы 
пәтерге мұқтаж бір отбасының 
шаттығын еселеп, тұрғын 
үй кілтін табыс етуі Руслан 
Сәдуақасұлының азаматтығы 
деп бағалайды жерлестері.

Сарқан аудандық 
мәслихатының депутаты Ал-
тай Шылғаубаевтың сай-
лауалды бағдарламасында 
денсаулық саласына басымдық 
берілуі орынды. Ауданның бас 
дәрігері ретінде тұрғындардың 
тәж-тажалға қарсы тұруын 
ұйымдастыра білген Алтай 
Кәмиұлы жуырда ауданға ме-
дицина ғылымының докторы, 
профессор, алтын қолды 
әйгілі хирург Нұрлан Арынды 
шақырып, күрделі отаға түсуге 

кезек күтіп тұрған науқастың 
тағдырын тапсырды. Ота сәтті 
өтті, науқастың отбасы аурудан 
айықтырған абзал жанға, осын-
дай шараны ұйымдастырған 
халық қалаулысына алғыстарын 
ақтаруда.

Қайырымдылық қадамға 
келгенде лепсіліктердің 
ұйымшылдығы ойымызға ора-
лады. Аудандық мәслихаттың 
депутаты Асхат Искаковтың, 
Лепсі ауылдық округінің 
әкімі Гүлнар Серікбаеваның 
ұйымдастыруымен Лепсінің тағы 
бір тұрғыны баспаналы болды. 
Бұл қайырымдылық шараның 
басты демеушісі -  «Казстрой-
цент» ЖШС басшысы Қанабек 
Тоянов. Сонымен қатар ортақ 
іске Лепсі ауылдық әйелдер 
және ақсақалдар кеңесінің 
жетекшілігімен ауыл тұрғындары 
өз үлестерін қосты.

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың 

депутаты.

лан Қожаспаев сайлауалды 
бағдарламасын басшылыққа 
алып, қашанда аудандағы оң 
бастамаларды қолдаушылар 
қатарынан табылады. Ол сай-

лаудан сайлауға емес тұрақты, 
жүйелі жұмыс жасайтын саяси 
партияның жарғысына сәйкес 
көпшіліктің мұң-мұқтажын 
билікпен бірлесіп шешумен 
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Международным днем борьбы 
с вирусными гепатитами

Здоровье – самое главное богатство каждого человека. Именно от показателей 
физического состояния в основном зависит качество жизни. К сожалению, сегодня 
большинство серьезных заболеваний имеет широкий ареал распространения, и они 
являются угрозой для общего благосостояния. К ним относится и гепатит. 28 июля объ-
явлен Международным днем борьбы с вирусными гепатитами. 

Гепатит – это воспаление печени, вызываемое, в основном, вирусной инфекцией. 
Существует пять основных вирусов гепатита, называемых типами A, B, C, D и E. Их 
называют «тихими убийцами», потому что с ними можно жить годами и ничего не по-
дозревать.

Гепатит относятся к излечимым заболеваниям, раннее выявление и своевременно 
начатое лечение обеспечивает благоприятный исход, снижение риска заражения эти-
ми инфекциями близких людей. Всем, кому небезразлично свое здоровье, а также в 
случае возникновения ситуаций высокого риска заражения гепатитами, рекомендуется 
проходить лабораторное обследование крови. 

По мнению медицинских работников данные акции позволяют сконцентрировать 
внимание на профилактических мероприятиях и реализации национальных программ 
по борьбе с данным заболеванием.

Гепатит В, С входит в перечень социально значимых заболеваний, представляю-
щий опасность для окружающих.  Лечение, в том числе в стационарных условиях, 
лекарственное обеспечение оказывается в рамках ГОБМП, то есть бесплатно, статус 
страхования не нужен. При этом консультации узких специалистов относятся к пакету 
ОСМС, поэтому для получения дополнительных медицинских услуг необходим статус 
страхования.

Напоминаем, если вам отказывают в предоставлении медицинской помощи при 
социально значимом заболевании, необходимо обращаться в Службу поддержки па-
циентов при поликлинике для защиты своих прав. Если добиться понимания там не 
удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по име-
ющимся каналам связи: мобильное приложение Qoldau 24/7, Единый контакт-центр 
1406.

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд социального медицинского страхования».

В Алматинской области ранее 
завершено досудебное расследова-
ние в отношении судьи Уйгурского 
районного суда Сулейменова. 

Сулейменов подозревался в получении 
обманным путем от директора лесного хо-
зяйства Юлдашова денег в сумме  12 млн. 
тенге под предлогом их передачи област-
ным судьям за оставление в силе оправда-
тельного приговора, вынесенного им. Одна-
ко, областным судом Юлдашов осужден. 

22 июля 2021 года Талдыкорганским городским судом Сулейменов осужден к 9 го-
дам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госу-
дарственной службе.  

Этим же приговором осуждены Юлдашов за покушение на дачу взятки и Имиров 
за пособничество в покушении на дачу взятки к 8 годам и 7 годам лишения свободы, 
соответственно. Приговор не вступил в законную силу.

19.07.2020 года приговором Талдыкорганского городского суда Алма-
тинской области осуждены:  

 - директор филиала «Енбек-Жаугашты» РГП на ПХВ «Енбек» КУИС МВД РК Бай-
муратов Ж.А. (ст.189 ч.4 п.2 УК) к 10 годам лишения свободы; 

 - юрисконсультант филиала «Енбек-Жаугашты» РГП на ПХВ «Енбек» КУИС МВД 
РК Джумажанов А.М. (ст.189 ч.4 п.2 УК) к 10 годам лишения свободы; 

 - начальник ГУ «ДЧС Алматинской области» КЧС МВД РК полковник гражданской 
защиты Байсариев Д.Е. (ст.361 ч.4 п.3 УК) к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы, 
с лишением специального звания «полковник гражданской защиты».  

 - начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Ал-
матинской области» полковник гражданской защиты Степанищев А.Н. (ст.361 ч.4 п.3 
УК) к 3 годам ограничения свободы, с лишением специального звания «полковник» 
гражданской защиты. 

Баймуратов и Джумажанов подозревались в хищений бюджетных денежных 
средств выделенных на капитальный ремонт зданий пожарных частей Алматинской 
области, а Байсариев и Степанищев в злоупотреблении должностными полномочия-
ми и служебном подлоге, путем подписания актов выполненных работ о соответствии 
проведенного капитального ремонта зданий вышеуказанных пожарных частей.

09.07.2021 года приговором Капшагайского городского суда Алма-
тинской области осуждены:

- руководитель Капшагайского городского управления санитарно-
эпидемиологического контроля Камаубаев А.С., (ст.366 ч.1 УК) к штрафу в размере

1 250 тыс. тенге (25-тикратный размер от суммы взятки).
- владелец ресторана «Каратал» в г.Капшагай Куатбеков С.С., (ст.367 ч.1 УК) к 

штрафу в размере 750 тыс. тенге (15-тикратный размер от суммы взятки).
Камаубаев подозревался в получении от владельца ресторана взятки в сумме 50 

тыс. тенге, за вынесение положительного санитарно-эпидемиологического заключе-
ния по вышеуказанному ресторану.

"Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы" Заңының 
5-бабы 2-тармағының 10) тармақшасына 
сәйкес, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уәкілетті орган мемлекеттік органдардың 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
қызмет саласындағы заңнамасын 
сақтауына, мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдепті сақтауына мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының 
Кәсіпкерлік кодексінің 134-бабы-
на сәйкес, бақылау және қадағалау 
органының тексерiлетiн субъектiлер 
қызметiнiң Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгiленген талаптарға 
сәйкестiгi тұрғысынан тексеру және 
байқау жөнiндегi қызметi мемлекеттiк 
бақылау (бұдан әрi – бақылау) болып та-
былады, оны жүзеге асыру барысында 
және оның нәтижелерi бойынша жедел 
ден қоюсыз құқық шектеуші сипаттағы ша-
ралар қолданылуы мүмкiн.

Бақылау және қадағалау 
субъектілерінің (объектілерінің) қызметін 
бақылау және қадағалау, тексеру және 
профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында жүзеге асырылады.

Тексерулер мынадай түрлерге 
бөлінеді:

1) тәуекел дәрежесін бағалау негізінде 
ерекше тәртіп бойынша жүргізілетін тек-
серулер;

2) жоспардан тыс тексерулер.
Адамның өмірі мен денсаулығына, 

қоршаған ортаға, жеке және заңды 
тұлғалардың, мемлекеттің заңды 
мүдделеріне төнетін тікелей қатердің 
алдын алу және (немесе) оны жою 
мақсатында бақылау және қадағалау ор-
ганы мемлекеттік бақылау және қадағалау 
салаларында тәуекел дәрежесін бағалау 
негізінде нақты бақылау және қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) қатысты 
тағайындайтын "тексеру" ерекше тәртіп 
бойынша жүргізілетін "тексеру" болып та-
былады.

Адамның өмірі мен денсаулығына, 

Мемлекеттік қызмет 
саласында жүргізілетін бақылау 

шаралары туралы

қоршаған ортаға, жеке және заңды 
тұлғалардың, мемлекеттің заңды 
мүдделеріне төнетін тікелей қатердің 
алдын алу және (немесе) оны жою 
мақсатында бақылау және қадағалау 
органы нақты бақылау және қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) қатысты жо-
спардан тыс тексеруді тағайындауға негіз 
болған нақты фактілер мен мән-жайлар 
бойынша тағайындайтын "тексеру" жо-
спардан тыс "тексеру" болып табылады.

Профилактикалық бақылау мен 
қадағалау:

1) бақылау және қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау мен 
қадағалауға;

2) бақылау және қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық 
бақылау мен қадағалауға бөлінеді.

Бақылау және қадағалау органы 
бақылаудың және қадағалаудың нақты 
субъектісіне (объектісіне) қатысты жүзеге 
асыратын, құқық бұзушылықтардың про-
филактикасына, адамның өмірі мен 
денсаулығына, қоршаған ортаға, жеке 
және заңды тұлғалардың, мемлекеттің 
заңды мүдделеріне олардан төнетін 
қатердің профилактикасы мен ал-
дын алу мақсатында олардың жасалу 
себептері мен жағдайларын жою үшін 
ұсынымдар беруге бағытталған бақылау 
мен қадағалау бақылау және қадағалау 
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы 
профилактикалық бақылау мен қадағалау 
болып табылады.

Бақылау және қадағалау субъектісіне 
(объектісіне) бармай профилактикалық 
бақылау мен қадағалау мынадай шарттар 
сақтала отырып, жүзеге асырылады:

1) бақылау және қадағалау ор-
гандарына бақылау және қадағалау 
субъектілеріне (объектілеріне) баруға 
тыйым салынады;

2) құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу саласындағы уәкілетті орган-
да тіркелу және бақылау және қадағалау 
субъектісін алдын ала хабардар ету та-
лап етілмейді;

3) бұзушылықтар болған жағдайда 
әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі 
қозғамай, бірақ бақылау және қадағалау 
субъектісіне оны жоюдың тәртібі міндетті 
түрде түсіндіріле отырып, бақылау және 
қадағалау субъектісіне (объектісіне) 
бармай профилактикалық бақылау 
мен қадағалау қорытындысы бойын-
ша олардың түріне қарай қорытынды 
құжаттар (анықтама, қорытынды, 
ұсынымдар және басқалары) жасалады.

Ағымдағы жылдың І жартыжылдығында 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің Алматы облысы 
бойынша департаментімен мемлекеттік 
қызмет саласында 10 тексеру жүргізілді, 
оның ішінде: 5 – профилактикалық 
бақылау, 3 - жеке тұлғалардың өтініштері 
бойынша, мемлекеттік қызметшілердің 
өтініштері бойынша – 2.  

Тексеру барысында 199 заң 
бұзушылық анықталып, нәтижесінде 
бұзушылықтарды жою туралы 5 ұсыныс, 5 
нұсқама енгізіліп, мемлекеттік органның 3 
заңсыз шығарылған актілерінің күші жой-
ылды, 5 азаматтың құқықтары қалпына 
келтірілді.

Тексеру нәтижесі бойынша 5 
мемлекеттік қызметші тәртіптік 
жауапкершілікке тартылды.

Ұлан ҚАЛЖАНОВ,
Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік қызмет істері 
агенттігінің 

Алматы облысы
 бойынша департаментінің 

мемлекеттік қызмет саласындағы  
бақылау басқармасының басшысы.                             

Криминальная хроника 
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«Өзіне-өзі қызмет көрсету» 

бұрышының тиімділігі
Заман талабына сай әр сала өз қызметінің халыққа тиімді жағын жетілдіріп, қол 

жетімді етуде. Онлайн форматта жұмыс атқару аясында халыққа қашықтықтан қызмет 
көрсету қызметтері қол жетімді болды. 

Алмалы ауылдық округі бойынша «Өзіне-өзі қызмет көрсету» бұрыштары ашылып, 
ауыл тұрғындары  мемлекеттік қызметтер мен қажетті анықтамалар, балабақшаға кезек-
ке тұру және мектепке тіркелу үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарына бармай-ақ 
жергілікті жерден онлайн форматта сұраныстарын қанағаттандыра алады.  «Өзіне-өзі 
қызмет көрсету» бұрыштары Алмалы ауылдық округі бойынша: әкімшілік ғимаратында, 
Алмалы орта мектебінде, «Ер Төстік» балабақшасында, Алмалы дәрігерлік амбула-
торияда және Тасарық орта мектебінде орналасқан.  Жалпы жыл басынан бері осы 
қызметтерді пайдаланып қажетті анықтамалар мен қызметтер алғандар саны 760 
құрайды және бұл сан күн санап артып келеді.

   А. НҰРПЕЙІСОВА,
Алмалы ауылдық округінің  бас маманы.                                                                 

Орманға ең қауіптісі - өрт, адамдар қолымен жасалатын өрт. Өрт жас 
талшыбықтардың өз бетінше өркен жаюына, жер қыртысындағы тұқым қорының 
зақымдануына, тіпті үлкен ағаштардың құруына әкеп соғады. Өртте жан- жануар-
лар, аң құстар құртылады.

Орман пайдаланушылар омарташы, мал жаюшы, шөп шабушы, отын дайында-
ушы т. б. Орман алқаптары аймақтарында әрбір азамат темекі тартқанда немесе 
от жағып тамақ пісіргенде үнемі сақ болуы керек. Өрт шығу қаупі туындамау үшін 
арнайы өрт сөндіруге арналған қалқан, онда күрек, шартылдақтар, балта, ара, су 
шашатын құралдар үнемі болуы шарт. «ҚР ормандарда өрт қауіпсіздігі Ережесі» 
бұзылған және мемлекеттік орман қоры жерлерімен тікелей жақын орналасқан 
жерлерде ауыл шаруашылығы жағуы жіберілген жағдайда кінәлі тұлға ҚР ӘҚБТК 
жауапкершілікке тартылады.

Өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзғаны үшін, сол бұзушылықтар, өрт шыққан 
жағдайда, адамзат денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтірсе, 
қылмыстық жауапкершілік болмаса жеке тұлғаға 100 АЕК, лауазымды тұлғаға, 
шағын кәсіпкерлік тұлғаға 250 АЕК, орта кәсіпкерлік субьектілерге  1500 АЕК  дейін 
айыппұл салынады.

Қасақана өрт жіберілген жағдайда орман алқаптары жойылған немесе 
зақымданғанда кінәлі тұлға қылмыстық жауапкершілікке  тартылады. 

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАҢЫЗДАР!
Жұмағазы СЫДЫКОВ,

 «Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ Сарқан филиалының
ОӨСС бастығы. 

НЕ ДОПУСТИТЬ ВЫГОРАНИЕ ЗЕРНОВЫХ И 
СЕНОКОСНЫХ УГОДИЙ

Жаркая погода нынешнего лета заставляет задуматься об осеннем сухостое. 
Уже сейчас можно повсеместно наблюдать участившиеся степные пожары и воз-
горание мусора свалок. В большинстве случаев такие пожары происходят из-за 
человеческой халатности- непотушенная сигарета, спичка, костер, оставленный 
без присмотра, выброшенная стеклянная бутылка, капля росы на стекле, яркий луч 
солнца от которого возникает эффект увеличительного стекла и вот уже побежала 
«огненная змейка», в итоге выжженная степь и запах гари, который чувствуется в 
воздухе все лето Небрежные водители выбрасывают непотушенные окурки сигарет 
в окно автомобиля, и начинает полыхать сухая трава вдоль автотрассы, огонь рас-
пространяется по траве и выгорают тысячи гектаров степи и лесов.  В условиях 
отдаленности пожарной части от сельских населенных пунктов района на первый 
план выходит боеготовность Добровольных противопожарных дружин. Именно 
ДПД  первыми принимают участие в тушении лесных пожаров. Задача частных 
предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, в первую очередь долж-
ны позаботиться о сохранении урожая, не допустить выгорание зерновых и сено-
косных угодий. Во избежание пожаров при проведении заготовки грубых кормов на 
объектах сельскохозяйственного производства Саркандский филиал РГУ «Жонгар-
Алатауского ГНПП»напоминает граничащим руководителям крестьянских хозяйств 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: - лица, привлекае-
мые к заготовке кормов, должны пройти противопожарный инструктаж; - машины и 
трактора должны быть оборудованы исправными искрогасителями, глушителями; 
- уборочные агрегаты и сельскохозяйственная техника должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения; - пожарные машины и приспособленная 
техника должна находиться в состоянии готовности; - следует организовать кру-
глосуточное дежурство ДПД, установить простейшие звуковые сигналы для подачи 
тревоги; - при складировании грубых кормов строго соблюдать требования пожар-
ной безопасности, произвести опашку сеновалов, обеспечить их наличием воды, 
оборудовать молниезащитой, запретить работы с применением открытого огня, ку-
рение возле скирд сена и соломы; - обеспечить сеновалы круглосуточной охраной, 
оградить изгородью или рвом.

Р. НУРГОЖАНОВ,
инженер охраны и защиты леса  Сарканского филиала РГУ

«Жонгар-Алатауского ГНПП».

Табиғаттың үнсіз жауы - өрт
Жаз мезгілі 

өрт қауіпінің үдейе 
түсетін кезеңі. Яғни 
бұл кезеңде кез кел-
ген жағдайға дайын 
болуымыз қажет.
Өрттің табиғатты 
шарпуына мына біз 
адамзат баласы се-
бепкер болып жа-
тамыз.Сондықтан 
орман алқабының 
өртке оранбауына 
біз жауаптымыз және 
қызмет тарапынан 
өрт қауіпсіздігіне 

қатысты жиындар,іс шаралар өткізіп отырамыз.
1.Жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп халықпен,МОҚ жерлеріне іргелес 

әр түрлі ұйымдармен және мекемелермен орман өрттерінің таралуына жол бер-
меу үшін өрттің алдын алу, сондай-ақ табиғатқа жанашырлықпен қарау бойынша 
түсіндіру жұмыстары жүргізіледі.

2.Шаруа қожалықтарының және өзге ауылшаруашылық ұйымдарының орман 
қорына іргелес ауылшаруашылық егістіктерінде шөптесін өсімдіктерді жағуға тый-
ым салуға бақылау жасалынады.

Құрметті тұрғындар және мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағына 
келушілер ормандағы өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Жанып жатқан 
сіріңке,темекі тұқылын тастамаңыздар,майланған және жанғыш заттар сіңген мате-
риалдарды қалтырмаңыздар, өз артыңызда қоқыс қалтырмаңыз,орманнан кеткен 
кезде, от толық сөнгенше топырақпен көміп немесе үстінен су құйыңыздар.

Табиғат жасаған шынайы әлемін қорғай білейік.
Анар КАЙРБЕКОВА,  

«Жоңғар Алатауы МҰТП»РММ
Сарқан филиалының байланыс диспетчері.

Көгалдандыру зерзаттарына - 
шағын саябақтар, бақтар, бульварлар, 
тұрғын үйлер және өндірістік мекеме-
лер, қоғамдық-әкімшілік орталықтары 
жанындағы, сонымен бірге көше және 
магистраль маңындағы, қала сыртындағы 
және емдеу-сауықтыру мекемелері 
маңындағы көгалдандырылған аумақтар 
кіреді. Барлық көгалдандыру зерзаттары 
қызметтеріне, көлеміне және орналасу 
орнына қарай әр түрлі болып жіктеледі.

Ағаш және бұталар - қалалар мен ау-
ылдарды көгалдандыруда қолданылатын 
ең басты өсімдік түрлері және көшет 
материалдары. Оларды таңдау бары-
сында өте мұқият болу керек. Ағаш 
өсімдіктерінің түрлерінің сан алуандығы 
мен пішінінің әсемділігі инженерлер мен 
архитекторларға үлкен көркем жасыл 
құрылысты ұйымдастыруға мүмкіндік 
береді.

Ағаш және бұталы өсімдіктер 
бөрікбасы пішіні мен дің келбетінің, 
гүлдеуінің және гүлінің пішіні мен түсінің, 
жемістері, жапырақтары мен өркендерінің 
әсемдігімен көз тартады. Кейбір ағаш 
түрлерінің жемістері олардың әсемдік 
қасиетін төмендетіп, ажарын кетіреді 
(шаған жапырақты үйеңкі,ақ акация, 
жұпаргүл, тобылғы, чубушник, буддлея), 

ауаны ластайтындар (терек, шығыс шына-
ры), жолдар мен тротуарларды (шегіршін, 
түт ағашы) ластайды. Бұндай ағаштардың 
жемісін кесіп немесе отырғызуға аталық 
түрлерін пайдаланған жөн.

«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ міне 
осы көгалдандыру жұмыстарын жүргізу 
мақсатында пайдаланылатын екпе көшет 
матерталдары өсіру мен айналысады. 
Мекеме құрамында отырғызуға арналған 
екпе көшеттер өсіретін 2 орман тұқымбағы 
жұмыс жасайды. Тұқымбақтарда 
жапырақты және қылқанды ағаштардың 
22 түрі: көгілдір және Шренк шыршасы, 
кәдімгі және қырым қарағайы, батыс бо-
заршасы, арша, самырсын, қайың, емен, 
қарағаш, терек, сары қараған, жиде, 
Сиверс алмасы, талшын, долана, жоке 
ағашы, бүрген, мойыл, үйенкі, шие және 
алмабақ көшеттерінің сорттары  күтіп бап-
талуда. 

Сіздің қалауыңға сәйкес келетін және 
қол жетімды бағада ұсынамыз. Қоршаған 
ортамыздың гүлдеуіне өз үлесімізді 
қосайық.  

Нұргүл АРҒЫН,
«Жоңғар Алатауы МҰТП»

республикалық мемлекеттік 
мекемесінің орманды молықтыру 

және орман өсіру инженері.

Көгалдандыру жұмыстарын 
жүргізу кезінде мән беретін 

жәйттер
Көгалдандыру зерзаттары - ландшафтық элементтері (жер бедері, су 

қоймасы, өсімдіктері) және құрылыс нысандары (көпір, жолдар, алаңдар, кіші 
архитектуралық пішіндер) бар, белгілі бір кеңістік аумақ жүйесінде орналасқан 
жер көлемі болып табылады. Көгалдандыру зерзаты елді-мекендегі халықтың 
таза ауада демалуына және қоршаған ортаны санитарлық-гигиеналық 
тазалығын сақтау мақсатында жасалған аумақ.

Орман өрті

Түркістан сілеусіні 
  
«Жоңғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Сарқан филиалының 

Аманбөктер орманшылығы бөлімшесіне қарасты аумақта Қызыл Кітапқа енгізілген 
бірнеше жабайы жануарлар мекендейді. Соның бірі Түркістан сілеусіні (лат. Lynx 

lynx isabellinus) сілеусіннің си-
рек кездесетін түршесі. Майда 
мысықтар туысының ең ірі түрі. 
Үлкендігі қасқыр иттей, аяғы 
биік, құйрығы дене тұрқының 
үштен бірінен ұзын. Мекендейтін 
жерлері қылқанжапырақты және 
жалпақ жапырақты орман-
дар, қалың бұталар. Ымыртта 
және түнде белсінді. Жиі жеке 
кездеседі. Сирек те болса се-
мьясымен жүреді. Мауығу ақпан-
наурызда жүреді. Буаздығы 
67-74 күнге созылады. Жиі екі-
үш мырсын туады. Жыныстық 
жағынан екінші жылдың аяғында 

жетіледі. Сілеусіннің негізгі қорегі қояндар, тышқан секілді кеміргіштер, еліктер, суыр-
лар, торайлар мен таутеке лақтары.

Қазақстанның тек оңтүстік және оңтүстік-шығысындағы таулы ормандарда 
мекендейді. Саны онша көп емес. Оның төмендеуінің негізгі себептері азық қорының 
аз болуы және түрлі табиғи факторлар. 

Қазіргі таңда ерекше қорғалатын аумақта мекендейтін жануар болғандықтан 
күшейтілген күзет жұмыстары жүргізілуде. Осындай сирек жануарды аялап, 
қамқорлықпен қарап,  болашақ ұрпаққа қалдыру адам баласының міндеті.

   
А. ЖАУЫНГАРОВ,

  «Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ  Сарқан филиалы Аманбөктер  
орманшылығының №5 айналым мем.инспекторы.
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Өтпелі кезеңнен - 
(Жалғасы. Басы газетіміздің 

28-29  сандарында). 

ХХ ғасыр тарихқа айналып жаңа 
мыңжылдықтың табалдырығын «Көш 
көлікті болсын, шуағымен жанымыз-
ды жылытып, жылнамаға тек жақсы 
істер жазылсын» деген ізгі тілекпен 
аттадық. Тәуелсіздігімізді алғалы 
етектен тартқан енжарлығымыздың 
салдарынан қолда барды ұқсата ал-
май, асыраушымыз-ауылды алақан 
жаюға мәжбүр еткеніміз жанымыз-
ды ауыртатын. Кештеу болса да 
жоғарғыдағылардың көзқарасы түзелді. 
Енді бүлінгенді қалпына келтіру керек, 
жоғалғанды табу керек. 

Ғасырлар тоғысында тұрып жа-
ратушымыз өз жерімізді өзіміздің 
ұрпақтарымызға бұйыртсын, көңілге-
көз, жүрекке-от, көкірекке-сана берсін 
деп едік. Халқымыздың маңдайына 
біткен жұлдызы жарық болып жана 
берсін дегенбіз. Көп тілегі-көл, 2001-2011 
жылдар аралығын ауылдың ес жиып, 
етек жинаған сәті деп бағалап жүрміз. 

1998-2001 жылдар аралығында аудан 
әкімі орынтағында отырған Тұрсынбай 
Шантуұлы Ғалинов ауданның саяси ахуалын 
тұрақтандырып, қолда барды ұстап қалудың 
жолын іздестірді.Аудан әкімінің шешімімен 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 10 
жылдығын мерекелеудің іс-шаралар жоспа-
ры бекітіліп, ауылдық, кенттік және қалалық 
округтердің әкімдеріне, мекеме басшыла-
рына белгіленген шаралардың орындалуын 
қамтамасыз ету міндеттелді. Бағдарлама 
аясында «Мың бала» қозғалысына сай 
аудандық спартакиада, «Сәлем саған, жаңа 
дәуір» атты жастардың шоу-бағдарламасын 
өткізу сияқты бұқаралық шаралар да назар-
дан тыс қалмады.   Жаңа мыңжылдықтың 
алғашқы күндерінде аудандық мәдениет 
үйіне сұйық отынмен жылытылатын пеш ор-
натылды. Бюджеттен қаржыландырылатын 
50 орындық балалар бақшасы өз жұмысын 
бастады. Аудан орталығындағы қарттар үйі 
75 орынға кеңейтілді. 

Сол жылдары ауданда тұңғыш рет 
дарынды оқушылар слеті өткізілді. Оқ 
бойы озып шыққан шәкірттер марапаттал-
ды. Мұғалімнің қолында адам тағдыры, 
болашақ ел тағдыры тұратындығы ескеріліп 
ұстаздар ұлықтала бастады. Мектептердің 
барлығында сұйық отынмен жағылатын пеш 
болды, бұрынғы көмір жағу ұмыт қалды, 
температуралық режім сақталды. Облыста 
«Бабатопыраққа –кие, майтопыраққа-ие» 
қозғалысы ұйымдастырылып, қара жерд                                                                                                          
ің қайтарымын еселеу қолға алынды. 

2001 жылы маусым айында Алматы 
облысының сол жылы тағайындалған әкімі 
Шалбай Құлмаханов Сарқан ауданын-
да болды. Ең алдымен «Самал» шаруа 
қожалығының тыныс-тірлігімен танысқан об-
лыс әкімі шаруақор басшы Ермек Қалиевтың 
іскерлігіне дән риза болды. Егістің шығымы, 
өнімдерді саудалай білу бұл шаруашылықты 
жыл сайын жаңа белеске көтеріп келе 
жатқан болатын. 

Келесі кезекте «Агросервис» машина-
трактор стансасында, дәрілік шөп жинау-
мен айналысатын «Азия –Голд» ЖШС-де, 
сүт өнімдерін ұқсатып отырған «Өрлеу» 
ЖШС-де, «Абдрахимов», «Қауменов», 
«Мұхамади» шаруа қожалықтарында болып 
олардың өзіндік ерекшеліктеріне ден қойды. 
Сондай-ақ қай шаруашылыққа жолы түссе 
де олардың экономикалық мүмкіндіктеріне 
басты назар аударды. 

Облыс басшысын сонымен қатар ау-
данда балалар шығармашылығы үйінің  
сақталуы қызықтырды. Қарттар үйінің жай-
жапсарымен танысты. 

Әдеттегідей қауырт белгіленген са-
пар кестесіне сай аудан аумағымен жар-
ты күн ішінде танысып үлгерген Шалбай 
Құлмаханұлы аудан жетекшілерімен болған 
кездесуді де өзгеше өткізді. Қалыптасқан 
дағдымен есеп берудің ескі түрінен бас 
тартып, аудан әкімінің бірінші орынбаса-
рынан бастап барлық ауыл әкімдеріне, 
бірқатар мекеме, ұйым басшыларына 
нақты сұрақ беріп, оңтайлы жауап күтті. 
Кез-келген саланың басшысын көтергенде 
облыс басшысы елдің ертеңі туралы білгісі 
келді. Ауданның келешегін қалыптастыру 
жолын басты бағдар тұтты. Талап қатал, 
жауапкершілік жоғары болған жерде істің де 
ілгері басатыны рас. 

2001 жылы тамыздың 3-інде ау-
дан активінің жиналысы болып, Талғат 
Әбенұлы Өміралиев аудан әкімі болып 
тағайындалды. Ол өзінің жұмысын ау-
дан ардагерлерімен кездесуден ба-

стап, бірқатар маңызды шаралардың 
көшбасында жүрді. Сол жылы Социалистік 
Еңбек Ері Күмісбек Буашевты еске алу 
турнирлері өткізілді. Ауыл шаруашылығына 
айырықша назар аударылып, дихандардың, 
қызылшашылардың  семинар-кеңестері 
өткізілді.Қырман қызылға толды. Мемле-
кет тарапынан қант қызылшасын өндіретін 
шаруаларға 482,5 тонна минералды 
тыңайтқыш тегін берілді. Тұқым өндірісіне 
көңіл бөлінді. «Сұлтан» ЖШС бидай және 
арпа дақылдарының шығымдылығы жоғары 
тұқымды аудандастырып, мол өнім жи-
нап, шаруа қожалықтарын қамтамасыз 
етті. Қант қызылшасына басымдық берілді, 
бұл дақылға мемлекет тарапынан көмек 
көрсетілді. Алқапты 3000 гектарға жеткізудің 
алғы шарты жасалды. Мал тұқымы асыл-
дандырыла бастады. Ол үшін барлық ау-
ылдан және қаланың бірқатар аумағынан 
сиырды қолдан ұрықтандыратын пунктер 
ашылды. Сүт бағытына арналған «Алатау», 
ет бағытына арналған «Санта –Гер-труда» 
асыл тұқымды мал өсіруге бағыт ұсталды. 
Сонымен қатар биязы жүнді қой малын 
өсіруге талпыныс жасалды. Малды асылдан-
дырумен «Абдрахимов», «Құлмұхамбетов», 
«Мұхамади», «Макетов», «Қанабеков» ша-
руа қожалықтары айналысты. 

Ауылшаруашылығы өнімдерін өндірумен 
қатар ұқсату ісі де кең көлемде жүргізілді. 
Шикізат өңдейтін цехтар  қатарға қосылып, 
үш диірмен жұмыс істеді. 

Тәуелсіздіктің 10 жылдығына орай қазақ 
вальсінің королі Шәмші  Қалдаяқовтың 
шығармашылығына арналған «Әніңе жаным 
құмар» атты конкурс өтті. Орталық стадионда 
спорт жарыстары өткізілді.  Мұқан Төлебаев 
атындағы мектептің 70 жылдығы аталып 
өтіп, мектеп түлектері алтын ұяларын сый-
сияпатқа бөледі.  2002 жылы қыркүйектің 
23-інде  аудандық мәдениет үйінде қазақ 
поэзиясының іргелі өкілдерінің бірі Әділбек 
Абайділдановтың туғанына 70 жыл толуы-
на арналған мерейтойы салтанатты түрде 
мерекеленді. Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасы төрағасының орынбасары Та-
лаптан Ахметжан бастап келген Тұманбай 
Молдағалиев, Сәкен Иманасов, Қастек Ба-
янбай, Сейфолла Оспан сынды есімдері 
елге кеңінен танымал ақын-жазушылардың 
қатысуымен Ә.Абайділданов мұраларын 
зерттеп-зерделеуді мақсат тұтқан 
ғылыми-теориялық конференция қалың 
жұртшылықтың қызығушылығын туғызды. 
Жиынның келесі бөлімінде ақынға арналған 
жыр мүшәйрасы өткізіліп, бас жүлдені 

Тасарық орта мектебінің ұстазы Абзал 
Алдақаева жеңіп алды. 

Мемлекет басшысының Жарлығымен 
2003-2005 жылдар Ауыл жылдары деп жари-
яланды. Әрбір жылға ауқымды бағдарлама 
жасалды.   Елбасының тікелей тапсырма-
сымен үш жылға арналған ауыл экономи-
касын көтеру, елдің саяси-әлеуметтік әл-
қуатын арттырудағы күн тәртібінен түспейтін 
өмірлік маңызы зор мәселелер ауыл адам-
дарын келер күнге сендірді. Ауданның 
атқамінерлері сол тұста ауылдарға ба-
рып, тұрғындарға заңдылықты жан-жақты 
түсіндіріп, олардың пікірлерімен санасып, 
кеңес беріп, жиі сапарларға шығып тұрды. 
Ауыл еңбеккерлері елімізді азық-түлікпен 
қамтамасыз етуге үлес қосуды басты пары-
зы деп санады. 2004 жылы аудан көлемінде 
өндіріспен айналысатын 198 заңды тұлға, 
1041 шаруа қожалықтары тіркелді.  

2005 жылы ақпанда кәсіпкер Бақытжан 
Есенғұлов әмбебап «Дидар» сауда 
орталығын ашты. Астыңғы қабатқа кеңсе 
тауарлары, мектеп жабдықтары, электр 
бұйымдары, тұрмыстық заттар мен техни-
калар бөлімдері орналасса,  дүкеннің екінші 
қабатында жиһаздар салоны, киім-кешектер 
саудаланды. Бұл аудандағы алғашқы сауда 
орталығы еді.  

Елді мекендерде сол жылдары өзіне 
тиесілі жер телімін тиімді пайдаланып, айна-
ласына үлгі болған еңбеккерлер қалыптасты. 
Бақалы ауылында Төлеулі Мергенбаев 
үйінің іргесінен меншігіне алған 22 га  жерді 
бау-бақшалыққа айналдырып, игілігін көрді. 
Ол үшін Көктұма өзенінен қабырғалап арық 
тартып, су жеткізіп, маңдай терінің өтеуін 
көргені жұртшылыққа үлгі болды. 

Жеңістің 60 жылдығы аудандағы  май-
дангерлер мерейін көтерді. Сарқандық ар-
дагерлер арасынан Ақан Мамырбеков Аста-
нада өткен Жеңіс шеруіне қатысты.  Аудан 
әкімі Талғат Әбенұлы  тұрақты баспанаға 
мұқтаж Сәлімбай Жексембинов, Бақтияр 
Ахмедов, Замантай Асылбеков сынды арда-
герлерге үй алып берді. Майдангерлер Ұлы 
Жеңістің 60 жылдығына арналған мерекелік 
медальмен марапатталды. Алмалы ауылын-
да Амантай Жанкүшіковтың демеушілігімен 
«Отан-Ана» ескерткіші ашылды. 

Ауданның денсаулық саласын 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдары-
нан Мұрат Қалибеков басқарды. Қиын 
кезеңнен өзі басқарған мекемесін шып-
шырғасын шығармай алып шыққан Мұрат 
Қалибекұлының еңбегін жерлестері 
ұмытпайды. 2005 жылдары мемле-

кет тарапынан дәрі- дәрмекпен, құрал-
жабдықтармен қамтамасыз ету ұлғая баста-
ды. Облыс бюджетінен Қойлық, М.Төлебаев 
атындағы ауылдардың дәрігерлік амбулато-
риялары мен Лепсі кентіндегі ауруханаға, 
аудандық аурухананың бөлімдері мен 
төрт фельдшерлік пункттерге  күрделі 
жөндеу жүргізіліп, 17 млн. теңге  тұратын 
телемедицина орнатылып, жиһаздар толық 
жаңартылды. 

1991 жылы елден бұрын нарықтық 
экономиканың өзгешелігін пайымдаған  
«Дәурен» шаруа қожалығының басшы-
сы  Алмағамбетов Дәулет Жәлелұлы он 
жыл мерзімге несие алып, өз саласын 
қажетті техникамен жарақтандыра білді. 
Жаңа мыңжылдықтың бастауында сапа-
лы тұқыммен қара жердің қайтарымын 
еселеді. Гектарынан 25 центнерден бидай, 
35 центнерден соя өнімін алып еңбегінің 
өтеуін көрген кәсіпкердің шаруашылығынан  
өткізілетін сүттің де, еттің де, жүннің де 
көлемі артты.  Тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дары «Семиречье» колхозы басқармасының 
төрағасы болып істеген Мұрат Қауменов 1998 
жылға дейін  колхозды жекешелендірмей 
келді. Жоғарының тоқпағымен тарауға тура 
келген жылы «Қауменов» шаруа қожалығын 
құрып, пай бойынша еншісіне тиген  337 
гектар тәлімі жерді, 1200 гектар жайылым-
ды, 140 гектар шабындықты мал өсіру үшін, 
егістік өнімін ұлғайту үшін пайдалануға 
ұмтылды. Колхоздан қалған жеті бас сиыр 
кейін 200-300 басқа дейін өсті. Сауын сиыр 
өнімін сүт зауытына жүйелі өткізіп жүрген 
ол кейіннен ет бағытында мал өсіріп келеді. 
Көп жылдық шөп өсіріп, пішендеме салып, 
жем-шөп маялап, сабан жинақтап, қосымша 
жем алып мал басын қыстан шығынсыз 
шығарып жүрген шаруақор азамат ауданның 
қоғамдық жұмыстарына да белсене арала-
сады.  Бұл күндері Мұрат Қауменов Екіаша 
ауылдық ақсақалдар алқасының төрағасы. 

Бақалы ауылының  орденді аға шопаны 
Құрман қажы Қабдолданов жекешелендіру 
басталғанда еншісіне 80 гектар жайылымдық 
жер, 20 тоқты, 1 құнан алады. Жүз саулықтан 
жылдар бойы 155-160-тан төл алып жүрген 
озат шопан азға қанағат тұтып, малды қора 
жайға айырбастап, өзінің жеке меншігін екі 
еселеуге асықты. Егістікпен де айналысты. 
Маңдай тер, табан ақысы өтелді. Қажет тех-
никалар сатып алынды. Осылайша малдың 
арқасында ауылдың алдыңғы қатарлы 
отбасыларының сапынан көрінді. 
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жаңа  қоғамға 
ТӘУЕЛСІЗДІК МӘҢГІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚ

2001 жылы Оралхан Оразбайұлы 
Дауытов Сарқандағы көмекші мектеп-
интернаттың тізгінін ұстады. Бұған дейін 
тәуелсіздік жылдары жетім балалар үйінің 
директоры болған, аудандағы еңбек бир-
жасын, зейнетақы орталығын басқарған 
Оралхан Оразбайұлы мектеп-интернатқа 
байыпты басшылық жасап, оқу-тәрбие 
жұмысын өркендетті. Жылдан-жылға 
тәрбиеленушілердің тұрмысына бөлінетін 
қаржы молайды. Мұндағы 120-дан астам  
жас жеткіншектердің  білім алып, еңбекке 
дағдылануына барлық жағдай жасалынды. 

Алматы –Өскемен күре жолы 2005 
жылы қайта жөнделіп, Сарқан қаласы 
орталығындағы үш көшеге, атап айтқанда 6 
шақырым жолға асфальт төселінді. Кәсіпкер 
Әсет Смағұлов 15 жылдан бері қараусыз, 
қаңырап бос тұрған бұрынғы Тұрмыстық үйін 
күрделі жөндеуден өткізіп, қайта жабдықтап, 
«Сарқан» қонақүйін ел игілігіне ұсынды. 
Аудандық ономастика комиссиясының 
келісімімен Лазо көшесі соңында жақсы 
ісі, өміршең өлеңдері қалған Нұршәріп 
Жөнкебаевтың есімімен аталды. 

2006 жылы қарашада жылдар бойы жа-
былып қалған балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебі ашылды. Спорт мектебінің 
ашылуына еркін күрестен республикамызға 
белгілі спорт шебері С.Майбасов, облыстық 
спорт және туризм басқармасы бастығының 
орынбасары Ф.Сватковский қатысты. 

Ауданымыздағы балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебі өз тарихын со-
нау 1967 жылдан алады. Сол жылы алғаш 
рет аталмыш мектеп ашылып оған директор 
болып Мажарбаев Уалихан есімді азамат 
тағайындалды. 

Ол кезде марқұм Әбілсейіт Айханов пен 
Аманжол Бұғыбаевтың атақтары жер жа-
рып жүрген кез. Спорт мектебі Спандияр 
Майбасов, Жақсыжол Көрпебаев, Оралбек 
Төртбаев, Қамбар Нөкербаев, Дүйсен Рай-
ымбеков, Әсет Көрпебаев, Қанат Қожапов, 
Руслан Исабеков, Мұхтар Исабаев, Ақай 
Ахметжанов, Иса Төлеген, Қали Мұсабаев, 
Мұсабай Райханов, Болысбек Қасымов 
деген жақсы балуандарды тәрбиелеп 
шығарды. Волейболдан сол кезде Тлеубаев 
Толқын Мырзақұлұлы, велоспорттан Колби-
на Надежда Прокопьевна, шаңғыдан Серік 
пен Амантай Қабаевтар, жеңіл атлетикадан 
Васюк Тамара Николаевна, еркін күрестен 
С.Майбасов, Б.Тлеубаев, Е.Өмірзақов 
және басқалар, Грек-рим күресінен Имер-
баев Әріпжан жаттықтырушы болды. Осын-
дай жандардың арқасында сарқандықтар 
спорт саласы бойынша алдыңғы қатардан 
көрінетін. Алайда 1995 жылы спорт мектебі 
жабылды. 

Сол жылдары жуырда ғана бақилық 
болған Сарқан ауданының Құрметті аза-
маты, спорт ардагері Баймаман Тлеубаев 
жабылып қалған спорт мектебінің залын өз 
жауапкершілігіне алып,  ғимаратты жөндеп, 
күресетін кілем сатып алып, «Намыс» атты 
еркін күрес клубын ашты. Клубтың ашылуы 
өзге ауылдарда еркін күрес секцияларының 
ашылуына әсер етіп, бірқатар еркін 
күрес ерлерінің шығуына өз ықпалын 
тигізді. Спорт клубында сол жылдары 
жаттықтырушы болып Байготанов Айдын, 
Елюбаев Тұрсынбай, Досанаманов Аслан, 
Серікбаев Ғазиз жалақысыз 2006 жылға 
дейін, яғни жаңа спорт мектебі ашылғанға 
дейін еңбек етті. Сол кездегі адамдардың 
өмірлік көзқарасы, адамгершіліктері бөлек 
еді. Қарауылтөбе ауылында еркін күрестен 
жаттықтырушы болған Абдрашев Асқар 
спорт мектебі жабылған соң өзінің тәліміндегі 
5-6 баланы Талдықорғандағы өз пәтеріне 
тұрғызып, кейіннен өзі қызмет ететін спорт 
мектебіне орналастырып, қамқорлық жа-
сапты. Солардың арасынан спортта өз жо-
лын айқындаған жастар суырылып шықты. 
Мұндай қадамға сол кездегі қиыншылық 
кезеңде екінің бірі бара бермейтін. Абдра-
шев Асқар еркін күрестен аудан құрамасын 
үнемі алға тартып, талантты балуандар-
ды тәрбиелеп шығарды. Тәлімгерінің 
бойындағы бар шеберлікті кейіннен 
ағайынды Серікбаевтар, Ғазиз пен Әсет 
өз бойларына сіңіре білді. Жаттықтырушы 
Асқар Алматыдағы Қ.Мұңайтпасов 
атындағы спорт интернатына ауысып, кейін 
аталмыш интернат Астанаға көшкенде 
бірге көшіп, жұмысын сонда жалғады. Сол 

жылдарда Бразилиядағы жазғы олимпиа-
да ойындарына Қазақстан Ұлттық құрама 
командасының аға жаттықтырушы есебінде 
барып қайтты.  Қарауылтөбе ауылынан 
шыққан қазақтың қарапайым баласы осы-
лайша  еңбекқорлығының, қажырлығының 
арқасында осындай биік белестен көрінді. 

2007 жылғы қарашаның 9-да облыс 
әкімі Серік Әбікенұлы Үмбетов Сарқан ау-
данында болып ұйымдастыру мәселесін 
қараған аудандық мәслихаттың кезек-
тен тыс төртінші сессиясына, аудан 
активінің жиынына қатысты. Бұған дейін 
ауданды басқарып келген Талғат Әбенұлы 
Өміралиевтың Талғар ауданының әкімі бо-
лып тағайындалуына байланысты Сарқан 
ауданының тізгіні осы ауданда ұзақ жыл әкім 
орынбасары қызметін атқарған Сексембай 
Төлеубайұлы Бекішевке тапсырылды. 

Қарашаның 16-сы сарқандықтардың 
есінде көпке дейін сақталатын болды. 
Мұхаметжан Тынышбаев атындағы алаңға 
Мұхаметжан Тынышбаевтың ескерткіші ор-
наласты. Ескерткіш жобасының авторла-
ры сәулетші, ҚР архитекторлар одағының 
мүшесі Қазыбек Жарылғапов, мүсіншілер 
Қайрат Сұраншы, Едіге Рахмадиев, 
Асқар Нартов. Ескерткіштің лентасын об-
лыс әкімі Серік Үмбетов, Тынышбаевтың 
қызы Еңлік Мұхаметжанқызы қиды. Жи-
ында облыстық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Егеубек Далбағаев, М.Тынышбаев 
атындағы Қазақ көлік және коммуникация-
лар Академиясының проректоры Раушан 
Сқақова, Сарқан ауданының әкімі Сескем-
бай Бекішев  сөз сөйледі. 

Ауданда сол жылдары ауыл 
шаруашылығы өркен жайды. Қай ауылда 
болмасын ел-жұрттың тірегіне айналған 
білікті азаматтар шыңдалды. Бүгінгі таңда 
бақилық болған шатырбайлық Жеңісбек 
Сембаевты  туған жерімен тамырласып 
кеткен азамат деп айналасы ардақ тұтады. 
Сарқан ауданының санаулы ғана құрметті 
азаматтарының сапын құраған Жеңісбек 
ағамыздың есімін Шатырбай ауылымен 
бірге атайтындар көптеп саналады.  

Кезінде Сарқан қаласының аумағындағы 
"Красный Октябрь" совхозының тізгінін 
ұстаған  Ахметов Нафиық Еспенбетұлы 
Тәуелсіздік тұсында да жауапты қызметтерді 
атқарды. 

Лауазым, кресло Нафиық 
Еспембетұлының туа бітті болмысын өзгерте 
алмады, барды бар, жоқты жоқ деп айта 
алатын мінезін кертартпалыққа, бірезулікке 
санағандар да болды. Бірақ тапсырылған 
істі орындауға деген жанкештілігі, 
қарауындағыларға талап қоюмен қатар 
жағдай жасай білетін жанашырлығы 
көпшілікпен тіл табысып  жұмыс істеуіне 

жол ашты. 1991-1993 жылдары сыра зау-
ытын басқарды, 1993-1995 жылдары эко-
логия және биоресурстар басқармасына 
басшылық жасады,  1995-1997 жылдары 
«Бірлік» өндірістік кооперативіне төрағалық 
етті, одан соң еңбек, жұмыспен қамту және 
әлеуметтік қорғау бөлімінде еңбек жөніндегі 
инспектор қызметінде өзін сынап көрді. 
Аудандық зейнетақы төлеу орталығына 
жетекшілік жасады. 

Ол   Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы.  Ең бастысы өткені өнегелі, 
ешкім де кезінде қия басып едің деп сын 
таға алмайды. Үлкендермен дидарлас-
са да, қатарластарымен қауышса да, 
жұртшылықпен жүздессе де жүзі жарқын, 
сөзі өтімді. Адалдықтан айнымаудың 
артықшылығы да осында.

2008  жылы аудан әкімі Сексембай 
Бекішовтың шешімімен «Сарқан көркейту» 
коммуналдық шаруа қожалығы құрылды. 
Жаңа құрылым КамАз автокөлігімен, кран-
мен қоқыс тасымалдайтын автомашиналар-
мен жабдықталып, аудандағы санитарлық 
тазалау жұмыстарына атсалысты. Сол 
жылы Тәуелсіздік күні қарсаңында халыққа 
қызмет көрсету орталығының ғимараты, 
Екіаша ауылында 140 орынды бала бақша  
пайдалануға берілді. 

Ел еңсесі көтеріле бастады. Екіаша 
ауылындағы Ермұхамбет Калкеевтің бала-
лары еңселі үйлер салып, ел қызығатындай 
тірлік кешті. Бұл ауылдағы «Калкеев Б» ша-
руа қожалығы егіннен мол өнім алып, мал 
басын өз төлі есебінен арттырды.

2009 жылы маусымның 12-сінде облыс 
орталығында Сарқан ауданының мәдениет 
күндері өтті. Мәдениет күнінің аясында 
І.Жансүгіров атындағы мәдениет сарай-
ында Мұхаметжан Тынышбаевтың 130 
жылдығына арналған ғылыми теориялық 
конференция өтіп, менің қаламымнан туған  
«Қыран қия» кітабының тұсаукесері болды. 
Тұсаукесер үстінде Қазақстан Жазушылар 
одағы төрағасының орынбасары Ғалым 
Жайлыбай, ақын Әміре Әрін, І.Жансүгіров 
атындағы сыйлықтың лауреаты Жаркен 
Бөлеш баспадан енді шыққан кітаптың 
мазмұн-мағынасы жайлы ой түйіндеп, 
авторға деген ыстық ықыласын жеткізді. 

Көктерек ауылында түйе түлігін бағып, 
маңдай тердің игілігін көріп жүрген Нұрбек 
Ерболғановтың шаруа қожалығы жұртшылық 
аузында. Ұзақ жыл түйеші болып істеген ол 
шаруашылықтар тарай бастағанда еншісіне 
20 түйе алады. Қосымша жайылымдық жер 
алып, шаруа қожалығын құрған ол түйе ба-
сын арттырып, шұбат саудалап, Көктеректің 
белгілі адамына айналды. 

Сол жылдары аудандық мәслихаттың 
депутаты  Жәлел Болатханұлы Сасанба-

Өзіне де, қарауындағыларға да талап қоя 
білетін іскер басшы 86 адамды жұмыспен 
қамтыды. 

Аудан орталығындағы «Қанатжан и Ко» 
ЖШС  2010 жылы «Алтын кітап» редакция-
сынан жарық көрген «Қазақстанның транс-
порты мен байланысы» атты суретті кітапқа 
енді. Алматы –Талдықорған бағыттарына 
автобус бөліп, кәсіпорын ғимаратында 
электрлі құрылғыларды жөндеу, аккумлятор, 
блок, гильза жону цехтарын ашып, Сарқан 
және Ақсу аудандарына қызмет көрсететін 
серіктестік қандай мақтауға болсын лайық. 

Аудан орталығындағы бәсекелестік 
бағытында жұлдызы жанған диірмен 
жұмысын да атап өткен орынды.   Алғаш 
құрылған жылдары "ТурКа" серіктестігінің  
өнімі Сарқаннан асып, көршілес аудандарға 
таралатын. Сыртында "ТурКа" дейтін белгісі 
бар қаптар алысқа жол шегетін. 

2010 жылдың 30-ыншы сәуірінде 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
№370 Қаулысымен Сарқан, Лепсі орман 
шаруашылығы мемлекеттік мекемелері 
және Үйгентас орман шаруашылығы 
мемлекеттік мекемесіне қарасты Көкжар 
орманшылық бөлімшесін біріктіру арқылы 
ҚР Ауылшаруашылығы министрлігі Орман 
және аңшылық шаруашылығы комитетінің 
"Жоңғар-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи 
паркі" мемлекеттік мекемесі құрылды. 
Парктің жалпы ауданы 356 022 га. Әкімшілік 
жер құрылымы жағынан Сарқан, Алакөл, 
Ақсу аудандарын қамтиды. Ұлттық табиғи 
парк сирек кездесетін қорық қорларын 
сақтау және табиғи ресурстарды пайдалану, 
реттеу мақсатында құрылды. 

Жалпы, туризм саласының бұрынғыға 
қарағанда жақсара түскені белгілі. Бізге де 
қызығушылық бар, тек шетелдік туристердің 
жолын шекаралық аймақта орналасуы-
мыз бөгейді. Әрине, өркениетті елдерге 
жету үшін инфраструктураны жетілдіруіміз 
керек. Бұл үшін мемлекет тарапынан 
қаржылай қолдау қажет. Отандық туризмді 
дамытсақ, ұлттық паркке бөлінген мемлекет 
қаржысының қайтарымы болары анық. 

Қорыта айтқанда жаңа ғасырдың 
бастауындағы алғашқы он жыл көңілге шуақ 
түсіретін жаңалықтарымен есте қалды. 
Ауылдың тамырына қан жүгірді. Қара жердің 
қайтарымын алып, егістіктен мол өнімге қол 
жеткізген қожалықтар сапы нығайды. Мал 
шаруашылығы өріс алды. Білім, ғылымға 
ұмтылған жастарымыз еліміздің түкпір-
түпкіріне оқуға аттанды. Негізінен алғанда 
бұл жылдар ауданымыз үшін серпіліс кезеңі 
болып қалыптасты. 

Жомарт ИГІМАН.
(Жалғасы бар).

ев басқарған «Қанатжан» ЖШС автокөлік 
паркінің мүмкіндігі  аудан игілігіне пайдала-
нылды. Жолаушыларды тасымалдаудың са-
пасы жақсарып, аудан бойынша бағыттарға 
ондаған жекеменшік автобустар тартылды. 
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Бісмілла деп Жамбылдың,
Тойына сөзді арнайын.
Қолдай көр деп мені де,
Әдептен ары бармайын.
Қасиетті сақалың,
Кең жайлаудай  шапаның.
Жер әлемге жайылды,
Жырға қосқан мақамың.
Өлеңнің пірі атанған,
Сүйінбайдан бата алдың.
Сталинге қасқайып,
Қызталақ деп атадың.
Он күндігі өнердің,
Мәскеуде білдің өтерін.
Кремілдің төрінде,
Қаза қылмай намазды,
Уақытында өтедің.
Теріп жырдың маржанын,
Сөздің батпан салмағын.
Заманың солай болған соң,
Сталинге арнадың.
Өлең сөздің дүлдүлі,
Ақындардың бұлбұлы.

Өлең жырсыз өтпеген,
Жүз жасаған бір күні.
Жаратқан Алла жар болып,
Сөзіңе шырын-нәр беріп,
Байладың тілін талайдың,
Нашарларға әл беріп.
Жырға жүйрік дүлдүлім,
Желпідің жырдың түндігін.
Жетісудың жампозы,
Кесілген сонда кіндігің.
Қызықпадың дүниеге,
Өлеңмен міндің күймеге.
Бетін ашып шындықтың,
Көтерілдің мінбеге.
Жолбарыстай жүрегің,
Ел үшін соққан білемін.
Ғасыр сүрген өмірде,
Жарлының қамын тіледің.
«Ленинградтық өренім»,
Деп арнаған өлеңін.
Гитлердің алып үрейін,
Жауынгерлерге дем бердің.
Әрбір сөзің оқ болды,
Дұшпанға қатаң серт болды.
Жеңілген Гитлер жер болып,
Бүгінге дейін жоқ болды.
Таныды әлем өзіңді,
От-жалындай сөзіңді.
Кер заманда бір ғасыр,
Өмір сүрген төзімді.
Келмеген ешкім көлденең,
Жасайсың мәңгі елменен.
Қазағың елің аманда,
Жарысарсың желменен.

Сабырхан Жақыпов,
Алмалы ауылы.

Жамбыл тойына

Айтыстың ақтаңгері
Қазақта кім білмейді Жамбыл атын,
Жүрегін оқырманның жандыратын.
Өлеңін Алаш тұрмақ Ресей білген,
Құрышын құлақтардың қандыратын.
Бір ғасыр жетпіс бес жыл туғанына,
Айналған мұражайы гүл бағына.
Сталинның сыйға тартқан 

ЗИС-і де тұр,
Су жаңа ғасыр жуық тұрғанына.

Аралап мұражайын Жамбыл бабам,
Ізетпен барғандарды қабылдаған,
Бойында күре жолдың Ұзынағаш,
Келуші мұражайдан арылмаған.

Айтыскер жүз жасаған ақын еді,
Құрметтеп ұмытпайды атын елі.
Айтыста қырғыз-қазақ шақ келмеген,
Мәңгілік қонысында жатыр енді.

Өмірде жүз жасаған бәрін көрді,
Алаштың бодан болған зарын көрді.
Ұлы Отан соғысының қарғыс атқан,
От шашқан айдаһардай зәрін көрді.

Фашистен қауып-қатер төнген елін,
Арнады қару етіп өлеңдерін.
Жетелеп Отан үшін алға қарай,
Рух берді «Ленинградтық өрендерім».

Ленинград қоршалғанда аштық 
жайлап,

Өлімге беріспеді басты байлап.
Өлеңі Жамбыл ақын жігер беріп,
Қандары фашистерге жатты қайнап.

Ұлы Отан үлесі бар жеңісіне,
Атанған абыз ақын ел ішінде.
Жамбылдың жүз жетпіс 

бес жыл туғанына,
Ұлы той сен үшін де, мен үшін де.

Мақтансаң мақтан қазақ Жамбылыңа,
Өлместей ұрпағына қалды мұра.
Айтыстың аламаны ақтаңгері,
Өлген жоқ Жамбыл бабам арлы тұлға. 

Нүсіпхан АҚЖОЛОВ,
Сарқан қаласы.

Аудандық  ардагерлер ұйымы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына, Мұқағали Мақатаевтың 
90 жылдығына орай мүшайра жариялаған болатын. Жыр жарысында топ жарып, ардагерлер 

кеңесінің алғысымен марпатталған талапкерлер туындыларын назарларыңызға ұсынамыз.

RUHANIAT

Әлемге бізді танытқан

Қазақтың жыры 
Жылдармен бірге жаңғырдың,
Естіген жанды 
Тереңдігіңмен таң қылдың.
Төмендемейсің
Биікке, шыңға шығып ап,
Рухы бар сенде
Ғасыр ақыны Жамбылдың.

Қазақтың жыры
Жыр алыбымен жұптастың,
Ертеңгі күнге 
Еркін тыныс ап нық бастың.
Жамбыл дегенім
Даңғыл дегенім емес пе,
Қазақ дейтұғын
Ұлы ұғымменен рухтассың.

Жамбылдың жыры 
Әлемге бізді танытқан,
Жамбылдың жыры
Жылдармен бірге жарысқан.
Жамбылдың жыры
Келер ғасырдың құрдасы,
Жамбылдың жыры
Тіл қатып тұр ма ғарыштан?!

Алып ақыннан 
Рух алды менің өлеңім,
Сыйғызам жырға
Қазақ елінің көлемін.
Атамның рухы
Қаһарлы қызыл жолбарыс,
Демейді мені
Жебейді мені, сенемін!

Ерсайын ТҰРСЫН,
Н.Островский атындағы

 мектеп-лицейінің 11 сынып 
оқушысы.

Ұжданым үмітімді аяса ардан,
Санамда сан сұрақтар тамаша арман.
Жыр самалы ескенде Алматыдан,
Құмарыңды басасың Қарасаздан.

Сөнбеген көңілдегі мәңгілік от,
Алаштан жер шарына жаңғырып өт.
Поэзия айдынының жағасына,
Мұқа аға, сізді әкелді қай құдірет?!

Қырық жыл қырда жүрдің құбатаңдай,
Күн құрғыр жыр ғұмырға ұласардай.
Өкінішін арқалап ап кете бердің,
Пенделердің пейілін жұбата алмай.

Ақиқат сізден басқа кемдей маған
Құлазып күллі дала көлдей далам,
Ақиқат сізден басқа кемдей маған.
Сіз туралы сырларды естігенде,
Келмеске кеткеніңе сенбей хәлді.

Тағдырда талғампаздау сынасарды,
Көр аға, жырсыз жетім мына қалды.
Тіріңде ұлы құрмет көрсетпеген,
Пенденің бәрі меніңше күнәхарлы.

Балапан ТҰРСЫНЖАН,
Абай атындағы мектеп-гимназияның

 4 сынып оқушысы.

Жыр майданның бұлағын қанып ішкен,
Жырау жайлы жыр жазам сағынышпен.
Поэзияның ең биік бәйтерегі,
Сырлы ойлар түртпектеп, 

жанып іштен.

Жыр алыбы, жүйріктей арындаған,
Сүйінбайдан бата алып жалындаған.
Айтысып алыптармен жастайынан,
Өнерінің батпаны қалыңдаған.

Тұтастыққа халықты шақырдыңыз,
Зілді бұйрық келгенде аһ ұрдыңыз.
Шағым жазып билікке қарсы тұрып,
Өнеге боп көрінді ақылыңыз.

Сыр сандықтың байлауын 
жырмен ашып,

Домбырамен ән шырқап көңіл тасып.
Бір ғасырлық ғұмырда жыр қалдырған,
Нұрлы жастар бүгінде сізге ғашық.

Тұғыры биік нар тұлға, 
тасқа қашалған тағылым.

Асау өмірдің ағысы 
тоқтата алмаған арынын.

Қаймана қалың қазақтың 
қаламға ілген зар үнін.

Илияс, Мұхтар, Сәкенмен  
қатар өрілген сарының.

Аппақ параққа түсірген 
ақиқат аңсар ар үнін.

Талғамға салса таймайтын,
 тектілік қуған танымың.

Жетісу – алтын бесікте
 дара боп туған дарыным.

Мамықтай жұмсақ болсайшы 
қаламмен қазған қабірің.

Затыңмен қазақ мақтанар, 
жүрекпен шырқап асқақ ән,

Атыңды жыр қып жазуда
 жалыны шарпып жас қалам.

Елім деп өткен ер-намыс, 
арынан қарыс аспаған.

Тарихқа атын мәңгілік 
алтынмен қашап тастаған.

Кітап боп жатқан өнерің – 
мәнінде ұлттың зары бар,

Сан жылғы сойқан-кесапат, 
зобалаң бәрі табылар.

Қаймана жұрттың ұлысың,
 бұқараң тегіс сағынар,

Қазақтан шыққан қаламгер,
 Мұқағалидың әні бар.

Нұрай БЕКБОЛАТҚЫЗЫ,
Н.Островский атындағы мектеп-

лицейдің 9 сынып оқушысы.

Поэзия бәйтерегі 

Тұғыры биік нар тұлға 

Халықпыз ұлыларды құрметтеген,
Қуанышын жер кестемен өректеген.
Ұрпағың бар бүгінде мақтанарлық,
Жырға жолы бейнеңді кірлетпеген.

Дауылдайын жырларыңа құлақ тосып,
Халқың бар тебіренген жырға қосып.
Өніп келеді артыңнан сан ұрпағың,
Мұқағали ақынды әнге қосып.

Оқ жонары балалары ата көрген,
Тон пішері арулары ана көрген.
Мұқағали мұзбалағы қазақтың,
Деп өзіңе қара халқың баға берген.

Тылсым дүние алмасыншы
 сый-нұрын,

Ақын үшін ерекше ғой әрбір күн.
Жарқын жүзді бейнеңді еске алып,
Жаздым сізге әсем асыл жыр гүлін.

Азиза СЕКСЕНБАЙ,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 

мектептің 6 «а» сынып оқушысы.

Мұзбұлағы қазақтың 
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Мен болсам кішкене күнімнен еңбектің дәл ортасында өстім, әке 
анама қолымнан келгенше көмектестім. Әкемнің баптаған егіні бітік 
өсетін. Сол жылдары алаяқтар да бар болатын. 1943 жылы ауылдағы 
руға бөлінген алаяқтар күзде егінді өртегені есімде қалыпты. Біздің 
балағанымыз да өртеніп кетті. Кейіннен милиция алаяқтарды ұстап, 
жауапқа тартқанын әкем айтып отыратын. 1943 жыл соғыстың өршіп 
тұрған кезі болатын. Сыртағы жаулармен қоса іштегі көреалмаушылық 
та кездесетін.

1944 жылы егін бітік шықты. Күзде оны жинауға мектеп директоры 
Мәкей Еркінбекұлы ауылдағы әйел адамдарды егін орағына, тауға өзінің егін орағымен 
алып келді. Мен болсам орылған бидайдың сабағын жинап әкеме көмектестім (суретте 
сол жақтағы бидай баулап тұрған ортадағы менің әкем, оң жақта Мәкей атам мені ана-
ма қарай жіберіп тұр). Анамның қасында ауылдан келген әйелдер егін орағында. Сол 
күні Ақсу ауданынан корреспондент келіп, бәрімізді суретке түсіріп, аудандық газетке 
«Егін орағы – жауапты науқан» деген тақырыпта мақала жариялаған болатын. Әрине 
газет жыртылып кетсе де сурет 77 жылдан кейін естелік болып қалғанына ризамын!

Сол кезде Мәкей Еркінбеков өз сөзінде: «Егін орағы бәріміз үшін жауапты науқан. Бір 
де бір дән жерде қалмауы тиіс. Қазір соғыс болып тұрған заманда біз табандылықпен 
еңбектеніп, өз нанымызды адал жейтін болайық! Арамыздағы қаскүнем алаяқтарға 
жол бермейік. Береке-бірлігіміз арта берсін. Әр ізімізге жауапкершілікпен қарайық» де-
ген болатын. Ол кісінің ақылын ауыл адамдары бір кісідей мақұлдап, соның арқасында 
аштықтан аман қалған еді. Міне, бір суреттің сыры осындай! Әрдайым еліміз аман, 
жұртымыз тыныш, Тәуелсіздігіміз тұғырлы  болсын!

Кәукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз, Сарқан ауданының «Құрметті азаматы».

Егін орағы – 
жауапты науқан
Биыл еліміз Тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуде. Осыған орай 

өткеніміздің өнегесін жастардың көкейіне ұялатқым келеді. 
Бұл 1944 жылдың күз айы болатын. Ол кезде мен 5 жаста едім. Біз 

жылдағыдай көктемде Ақсу ауданына қарасты Қарасу (қазіргі Еңбек) ауы-
лынан 12 шақырым жердегі Жыланды сай бөктеріне балаған тігіп көшіп 
баратын едік. Себебі менің әкем Абақов Салқынбай сол Қарасу ауылындағы 
Балалар үйінде егін салып, оны тау суымен суғарып, күзде жиналған 
егінді молотилкамен қырманда бастырып, айдың жарығымен ұшырып, 
зақырымға салып қысқа дайындайтын еді.Сарқан өзенінің суымен жүретін 
диірменнің біреуіне Балалар үйінің директоры, менің кіндік әкем Мәкей 
Еркінбековтың арбасымен бидайды апарып, тартқызып, анам сол ұннан 
жетім балаларға нан пісіретін...

Үйірменің үйретері көп
Балалар мен жастардың 

бос уақыттарын дұрыс пай-
далануы бүгінгі күннің өзекті 
мәселерінің бірі. Бос уақыттың 
қызықты әрі тиімді өтуі өнер 
үйренуге, шығармашылық 
ізденіске, дене тәрбиесін 
жетілдіруге бағытталған 
шараларға байланысты. 

Осыған орай, «Қазақстан 
Жастары» Қоғамдық қоры 
Алматы облысының Жа-
стар саясаты мәселелері 
басқармасымен бірлесе 

отыра «Балалар мен жастардың бос уақытын өткізу орталықтарының жұмысын 
ұйымдастыру» жобасын қолға алып жұмыс жүргізуде. Жуырда Сарқан ауданында 
балалар мен жастардың бос уақытын тиімді өткізуіне жағдай жасау мақсатында игі 
жұмыс қолға алынып соның бастамасы ретінде Қойлық ауылында іс - шара өткізілді. 
Аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен Қойлық ауылындағы 
К.Қазыбаев атындағы мәдениет үйінде балалар мен жеткіншектердің бос уақытын 
тиімді өткізу мақсатында домбыра,қолөнер,шахмат,тоғызқұмалақ үйірмелері ашыл-
ды.

-Жастар орталығынан бұл мақсатқа арнайы екі штат бөлінді. Енді мұнда 
қойлықтық балдырғандардың бос уақыттарын мәнді өткізулеріне қолайлы жағдай 
бар,-дейді ресурстық орталықтың басшысы Бауыржан Жантасов.

Үйірме өтетін арнайы бөлменің ашылу рәсіміне аудандық мәслихат депутаты 
Жомарт Игіман, ардагер ұстаз Берік Мұқатаев қатысып, өнер үйренуге қызығушылық 
танытып жүрген жеткіншектерге сәт-сапар тіледі.

Өз тілшіміз.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Продаётся 2х комн. квартира в центре 
города. Дом кирпичный 1989 г.постройки. 
этаж 5 из 5. Общая площадь 49.5 м2. Состо-
яние хорошее, полностью мебилирована, 
есть кладовая и место хранения в подвале. 
Тел: 8 747 648 23 64.

Продается дом в тихом районе, рядом 
школа, больница, автобусная остановка. 
Имеется летняя кухня, баня, есть водо-
провод в доме и на улице, огород, полив 
хороший, яблони, груша, малина, куры, 
есть корм. На зиму есть уголь и дрова. Об-
ращаться по номеру 8776 2150534 после 
14-00.

Продам недорого.  /Торг уместен/
1.Сварочный аппарат колесный дизель-

ный передвижной./ На тележке/
2. трактор самодельный с лопатой впе-

реди
двигатель т-40
3.плуг двух лемех. 
4.Грейферный ковш со стрелой 5 метров 

в сборе
5. Автолебедка ЗИЛ 157.
 Сотовый телефон 87784792324.                    

Пограничник ауылының тұрғыны, аяулы ана, 
сүйікті жар, бір әуеттің үлгі тұтар келіні, ұлағатты ұстаз 
Жайық Темірғалиқызын 27-ші шілде күнгі туған 
күнімен – 50 жастық мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Төл мерекесін атап өтіп жатқан осы-
нау тамаша жанға өмірдегі қуаныш атаулы құрдасың, 
жақсылық атаулы жолдасың болсын, деніңіз сау, күліп-
ойнап, жадырап-жайнап ортамызда жүре бер деген 
тәтті тілектерімізді арнаймыз. Жыл сайын ағайын-
туыс, бауырлар жиналып, сіздің туған күніңізді тойлай 
беруге жазсын!  Өзіңізге деген ақ тілек, ізгі ниетті мына 
бір жүрекжарды жыр жолдарымен жалғаймыз.

Ерте есейіп еңбекпен терледіңіз,
Ұстаз болып биікке өрледіңіз.
Денсаулық әрқашанда мықты болып,
Құтты болсын елуге келгеніңіз!
Ізгі тілекпен: қайын сіңлісі Дана.

Шілде айының 26-шы жұлдызында асыл жар, ардақты әке 
бола білген  Рамазанұлы Алпысбайдың татар дәмі, атар 
таңы таусылғанына 3-жыл болады екен. Зымыраған уақыт-ай!  
Жаратқаннан жақынымыздың жанын жәннаттық, иманын жол-
дас ете гөр деп тілеп, дұғамызды бағыштаймыз. 

Пенденің еш болмайды екен амалы,
Болады екен тағдырдың өз талабы.
Жарың, қыз-ұлдарың мен кластастарың,
Сағынышпен өзіңді еске алады. 
Жатқан жері жұмақ болсын. Оқытқан құранымыз қабыл бол-

сын!
Сағына еске алушылар: Ағайын-туыстары, жары, бала-

лары және сыныптастары.

Байтлеев Ерлан Каирахметовичтің атына тіркелген Екіаша ауылдық округі Тополевка 
ауылының аумағында орналасқан  26 га көлемді жердің (кад№ 03-269-053-387, 05.09.2005 
жылы берілген)  мемлекеттік тіркеу актісі № 1142566 жоғалуына байланысты жарамсыз деп 
танылсын.

На основании приказа № 163-НҚ  от 14.07.2021 года  РГУ  Департамента комитета по регули-
рованию естественных монополий  Министерства национальной экономики  РК по Алматинской 
области»  введен тариф на услугу водоснабжения с. Тополевка, Еркин  с вводом в действ ие с 1 
августа   2021 года.

Директор ГКП на ПХВ
«Саркан су кубыры»                                                                 Д. Нурпеисов  

Қойлық ауылының тұрғыны аяулы ана, асыл жар, ақылшы әже, ардақты 
құдағиымыз Сембаева Бақытқайша Тлеуханқызы шілде айының 26 жұлдызында 

зейнет жасына шығады. Біз үшін орны бөлек, 
қадірі  ерек құдағиымызға мықты денсаулық, 
ұзақ ғұмыр тілеймыз. Жаныңа жақын 
жандардың құрметіне бөленіп, келер күннен 
жақсы үміт күтіп, құдамызбен жарасқан 
жұбыңыз жазылмай бақыттың құшағында 
шаттанып, қызық-қуанышымызды бірге 
бөлісіп жүріңіздер. Жаратушы жалғыз  иеміз 
Алла тағалам өмірдегі бар жақсылықты нәсіп 
етсін! 

Құтты болсын зейнетке шыққан күніңіз,
Бақыттың құшағында ұзақ өмір сүріңіз.
Зейнет жаста нұрға толып жүзіңіз!
Ортамызда аман-есен жүріңіз.
Күн кешіңіз жақсылықтың төрінде,
Сызат түсірмей аңқылдаған көңілге.
Немере-шөберелердің қуанышына кенеліп,
Бақытты болыңыз Орекеңмен өмірде.
Ізгі ниетпен: Каримовтар әулеті.

Ауыл адамдарымен кездеспей, ауылда жұмыс жасайтын жалғыз мемлекеттік 
мекеменің адамдарымен ақылдаспай,  күтпеген жерден Бірлік ауылын Сарқан қаласына 
қосу туралы ұсыныс жасаған "Ауыл" партиясынан аудандық мәслихат депутаты болған 
Д.Забегалинмен мәселенің мәнісін   өз аузынан есту үшін жуырда кездескен болатын-
быз. 

Забегалин мырзаның айтуынша, егер Бірлік ауылы Сарқан қаласына қосылса, орта-
да орналасқан қоқыс алаңы жойылады, ауылымызға интернет желісі тартылады,  сол 
сияқты  ғажайыптар орнайды.  Бірақ бұл жерде (егер ауыл қалаға қосылса) мұғалімдер 
ғана 25   пайыздан айырылып қалмайды, оның мәселесі тереңде жатыр.

Қала болсақ ауылдағы мед.пункт те жабылуы мүмкін. Емделу үшін, балаларымызға 
екпе салдыру үшін кімге болса да  10 шақырым жүру  оңай бола қоймас. Сонымен қатар  
қалаға қосылсақ  қоқыс алаңы жабылып, интернет реттеледі дегенге, өз басым сене 
қоймаймын.

Неше жыл өз алдына дербес ауыл болып келген Бірлікті Сарқан қаласына қосу 
мәселесін аудандық депутат тым үстірт, асығыс қарап мәслихатқа  жолдап қойыпты. 
Ауылдық статус болғандықтан, біз өз түтінімізді өзіміз түтетіп, ешкімнен кем өмір сүріп 
жатқан жоқпыз. Сондықтан,   шешім шығармас бұрын аудандық мәслихат  мәселенің оң 
және теріс жақтарын анықтап, бір тоқтамға келеді деген сенімдеміз.

Бірлік орта мектебінің ұжымы атынан
Р.ТҰРҒАНБАЕВА,

тарих пәнінің мұғалімі.

ЕСКЕ АЛУ 

Талдыкорганские кардиохирурги ГКП на 
ПХВ «Областной кардиологический центр»  
успешно провели уникальную операцию

По статистике, без неотложной помощи, и, 
если разрыв сосуда был крупный — человек 
погибает в 90 процентах случаев. Состояние 
пациента может ухудшиться очень быстро, 
причинами смерти становятся большая потеря 
крови и шок. При обнаружении симптомов на 
ранних стадиях развития повреждения стенок 
шансы выжить возрастают во многих случаях, 
если помощь оказать своевременно.

Аорта – самый крупный и, без преувели-
чения, главный сосуд тела человека, кото-
рый, доставляя кровь ко всем без исключения 
внутренним органам, испытывает огромную 
нагрузку, а объем крови, ежеминутно проте-
кающий по аорте, довольно велик. Работая 
непрерывно и с большим напряжением, аорта 
подвержена разного рода патологическим из-
менениям.

Талдыкорганские кардиохирурги ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  
успешно провели уникальную операцию.  Пациент Бекболат Ж. 1969г.р. проживающий 
в Панфиловском районе поступил в ЦРБ г. Жаркент 15.07.2021 с жалобами на острые 
боли в области сердца, шеи и парез левой руки. После ряда обследования, выявили 
полное расслоение аорты, разрыв которого грозил пациенту моментальной смертью. 
По данным мировой статистики на 1 млн населения, в год приходится 100 случаев 
расслоения аорты. Зачастую пациенты с данным диагнозом не доезжают до специали-
зированных клиник. 16.07.2021г. пациент в крайне тяжелом состоянии экстренно был 
доставлен в ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» г.Талдыкорган. Паци-
ент сразу был взят на сложную операцию. Первым этапом подключили пациента к ап-
парату искусственного кровообращения через бедренные сосуды, остановили сердце 
пациента на 90 минут, заменили аортальный клапан и восходящий отдел. Параллель-
но охладили пациента до 20 градусов, при такой температуре тела замедляются все 
обменные процессы, провели - циркуляторный арест на 22 минуты (полная остановка 
кровообращения). В течение 22-х минут частично протезирована дуга аорты и брахео-
цефальные артерии (сосуды, питающие головной мозг). Восстановлено кровообраще-
ние и сердечная деятельность. Операция длилась более 6 часов. В настоящее время 
пациент выписан в удовлетворительном состоянии и находится на амбулаторном ле-
чении.  В рамках страховой медицины  проведение высокотехнологических дорого-
стоящих операций пациентам доступны бесплатно.   

Филиал по Алматинской области   
НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Ұсыныс үстірт жасалынған


