Сайлау 2022

Актуально

ХАБАРЛАМА

2022 жылғы 31 шілдеде Егіндікөл ауданы Бауманское
ауылы әкімінің бір сайлау округі бойынша сайлауы
өтті.
Егіндікөл аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан
Республикасындағы
сайлау
туралы»
Қазақстан
Республикасы Конституциялық Заңының 14-бабының
9)
тармақшасына,
44-бабының
2-тармағына,
45-бабына, 113-10-бабына сәйкес, Егіндікөл ауданы
Бауманское ауылы әкімнің сайлау нәтижесі туралы
учаскелік
сайлау
комиссиясының
хаттамасы
негізінде
сайлау
қорытындыларын
белгіледі:
Бауманское сайлау округі
Бауманское ауылы әкімінің сайлауы бойынша:
Сайлау округі бойынша сайлаушылар тізіміне 398
азамат енгізілді, олардың 291-і дауыс берді. Жарамсыз
бюллетеньдер саны – 3, «Бәріне қарсымын» деген
жолда белгі қойылған - 17.
Әрбір кандидат үшін берілген дауыстар саны:
Елубаева Ж.Т. – 21; Калиева А. С. – 13; Құлахметов А.
Ж. – 237.
1995 жылы туған, «Егіндікөл ауылы әкімінің аппараты»
ММ бас маманы, өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған
Егіндікөл
ауылында тұратын Құлахметов Ануар
Жылқайдарұлы Бауманское ауылының әкімі болып
сайланды.
Егіндікөл аудандық сайлау комиссиясы «Қазақстан
Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасы Конституциялық Заңының 45-бабына
сәйкес 2022 жылғы 1 тамыздағы №1 шешімімен
сайланған Егіндікөл ауданы Бауманское ауылы әкімін
тіркеді.
Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Оплачено за счет средств территориальной
избирательной комиссии Егиндыкольского района.

Цены должны быть взяты
под контроль

При Егиндыкольском территориальном филиале партии
«AMANAT»
создана
группа
партийного
мониторинга
для контроля цен на социально-значимые продукты.
Мониторинговая группа состоит из числа членов комиссии
партийного контроля, депутатов районного маслихата, НПО,
членов общественных объединений.
Егиндыкольской районной группой партийного мониторинга
и контроля проведен анализ цен на социально значимые
продовольственные
товары
в
магазинах
с.Егиндыколь
“Надежда”,
“Сельпо”,
«Краснознаменка”.
В перечень социально значимых продовольственных
товаров входят 19 продуктов утвержденных постановлением

Правительства Республики Казахстан
от 1 марта 2010 года №145.
Данные мероприятия будут
проводиться на еженедельной основе.
В соответствии с поручением
Президента,
цена
товара
не
должна превышать указанную в
сопроводительной накладной на 10 –
15%. На сегодняшний день основной
задачей
является
сохранение
стабильности цен. В соответствии с
поручением Президента Республики
Казахстан Касым – Жомарта Токаева
по
стабилизации
социально
–
экономической ситуации в стране,
цены на социально значимые продукты
питания и коммунальные услуги
не должны изменяться до конца
текущего года. Те, кто подняли цены на
продовольствие, будут наказаны.
По итогам мониторинга по каждому
объекту составляется справка-отчет, в
которой указываются
выявленные недостатки.
Справки-отчеты
рассматриваются
на заседании Комиссии партийного контроля филиала
партии, с приглашением заинтересованных госорганов,
бизнес-структур, представителей общественности и СМИ,
по итогам заседания Комиссия вносит рекомендации
по
устранению
недостатков
в
указанные
сроки
ответственными должностными лицами. Вопрос находится на
партийном контроле.
Меруерт Кошанова,
зав.сектором учета и статистики Егиндыкольского ТФП
AMANAT

Егіндікөл ауданының жергілікті атқарушы органдарының
азаматтардың өтініштерін қарау тәртібі туралы ақпарат
Мемлекеттік органдарға жүгіну құқығы-әрбір азаматтың
ажырамас құқығы, ол екі аспектіні қамтиды: біріншіден,
азаматтардың өтініштері азаматтардың басқаруға қатысуының
бір нысанын, азаматтың мемлекеттік органның қызметіне
белсенді ықпал ету мүмкіндігін білдіреді; екіншіден, бұл
шағымдар мен өтініштер арқылы жеке сипаттағы мәселелерді
шешу немесе бұзылған құқықты қалпына келтіру тәсілі.
Азаматтардың жазбаша және ауызша өтініштерін қарау
бойынша жұмыс
2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Қазақстан
Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне
(бұдан
әрі-ҚР
ӘРПК)
сәйкес
жүзеге
асырылады.
Егіндікөл ауданының мемлекеттік органдарына Е-өтініш,
Электрондық Үкімет порталы, азаматтарды жеке қабылдау,
қолма-қол, Қазпошта, Егіндікөл ауданы әкімдігінің сайтындағы
«Сұрақ-жауап» сервисі байланыс арналары арқылы өтініштер
түседі.
Мемлекеттік органға келіп түсетін барлық өтініштер, ҚР ӘРПК
69-бабы
3-тармағында белгіленген өтініштерден (жарнамасы бар
ұсыныстарды есепке алуға жатпайды, сондай-ақ мемлекеттік
қызмет көрсету мәселелері бойынша түскен өтініштер,
4-баптың
1-тармағының
3-тармақшасында
көзделген
өтініштерді
қоспағанда
Қазақстан
Республикасының
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңының
көрсетілетін қызметті берушіден мемлекеттік қызметті
ұсыну тәртібі туралы толық және анық ақпаратты қолжетімді
нысанда ұсынады) басқа, «Е-өтініш» бірыңғай ақпараттық
жүйесіне енгізіледі.
Өтініштерді тіркеу және қабылдау ҚР ӘРПК 64-бабына сәйкес
жүргізіледі. Ауданның жергілікті атқарушы органдарына
құзыреті бойынша келіп түскен өтініштерді қарауға лауазымды
тұлғалар дербес жауапты болады.
ҚР ӘРПК сәйкес өтініштерді қарау мерзімдері өтініштердің
түрлері бойынша регламенттелген.
Жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, хабарламалары,
лебіздері, ұсыныстары, сұрау салулары (ҚР ӘРПК 76 б.) өтініш түскен күннен бастап
15 жұмыс күні ішінде қарастырылады.
Шағымдар (ҚР ӘРПК 99-бабы) - өтініш түскен күннен бастап

20 жұмыс күні ішінде қарастырылады.
АДВОКАТТАРДЫҢ СҰРАУЛАРЫ (құжат «Адвокаттық қызмет
туралы» Заңының 35-бабына, түскен күннен бастап 10 жұмыс
күні ішінде ішінде қарастырылады.
Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шағымдар
(«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңның 25бабы):
мемлекеттік қызметтерді тікелей көрсететін органның атына
келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы
тіркелген күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде қарастырылады;
мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және бақылау
жөніндегі уәкілетті органның (Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі және оның аумақтық
бөлімшелері) мекенжайына келіп түскен көрсетілетін
қызметті алушының шағымы осы мемлекеттік қызмет көрсету
сапасын бағалау және бақылау жөніндегі уәкілетті органға
(бұдан әрі-уәкілетті орган) келіп түскен күнінен бастап 15
жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.
Атқарушылық
әрекеттер
жасауға
байланысты
сот
орындаушыларының сұрау салулары («Атқарушылық іс
жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы»
Заңның 126-бабы) үш жұмыс күнінен кешіктірмей қарауға
жатады.
2022 жылдың 6 айында Егіндікөл ауданы әкімінің аппаратына,
дербес бөлімдерге, ауыл және ауылдық округ әкімдіктеріне
249 өтініш түсті.
Өтініштердің түрлері бойынша: 68 өтініштер; 167 сұраулар; 1
шағым; 13 ұсыныс.
Өтініштердің сипаты бойынша жалпы сандағы үлес салмағын
мынадай мәселелер алады:
- жер учаскелерін бөлу және жер пайдалану бойынша – 39,
- ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы мәселелері – 57,
- тұрғын үй қатынастары және коммуналдық шаруашылық мә
селелері-79,
- еңбек және халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қамтамасыз
етудің жалпы мәселелері-27,
- білім беру-4,
- денсаулық сақтау-2,
- кәсіпкерлік-10,
- байланыс және ақпараттандырудың жалпы мәселелері - 14,

– басқалары-17.
Талдау көрсеткендей, азаматтардың жиі қоятын сұрақтары
тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылық
(өтініштердің
жалпы санынан 32%), ауыл шаруашылығы мен жер
қатынастары (өтініштердің жалпы санынан 39%), әлеуметтік
қамсыздандыру салаларына (өтініштердің жалпы санынан
11%), қатысты.
Барлық жазбаша өтініштерге жазбаша жауаптар берілді
(авторға жауап берілді - 54, қолайлы әкімшілік акт қабылданды
– 46, ауыртпалықты әкімшілік акт қабылданды - 1, назарға
алынды (ҚР ӘРПК 89-бабы) - 119, тоқтатылды (ҚР ӘРПК 70,
89 - баптары) - 15, қайта жолданды-14).
ҚР ӘРПК 90-бабына сәйкес аудан әкімі, аудан әкімінің
орынбасарлары, құрылымдық бөлімшелердің басшылары,
ауыл және ауылдық округ әкімдері азаматтарды қабылдау
кестесіне сәйкес жеке және заңды тұлғаларды қабылдау
бойынша жұмыс жүргізеді.
Аудан әкімінің жеке қабылдауында 2022 жылдың ағымдағы
кезеңінде
58 өтініш тіркелген (оның ішінде 2 ұжымдық өтініш) 69 адам
қамтылды.Өтініштердің сипаты бойынша:
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық мәселелері - 19
(сумен жабдықтау, жолдарды жөндеу, электрмен жабдықтау,
тұрғын үй алаңын кеңейту, қоқыс шығару, тұрғын үйді
жекешелендіру), тұрғын үй беру – 1; жер және жерді пайдалану
– 7; кәсіпкерлік және өнеркәсіп – 7; ауыл шаруашылығы – 4;
құрылыс – 1; халықтың еңбегі мен жұмыспен қамтылуы - 10
(жұмысқа орналастыру, әлеуметтік көмек); басқалары - 9.
Барлық сұрақтар бойынша Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсініктемелер берілді.
Егіндікөл ауданының әкімі Е.Қ. Мұхамединнің азаматтарды
жеке мәселелері бойынша қабылдауы апта сайын сәрсенбі
күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін жүргізіледі. Алдын ала
жазылу 2-13-42, 2-16-91 телефондары арқылы жүргізіледі.
Ж. Илюбаева,
Егіндікөл ауданы әкімінің аппараты
құжаттамалық қамтамасыз
ету бөлімінің басшысы
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Комментарий специалиста

Трипс и борьба с ним

Борьба с сорняками в посевах культур на полях
района
закончена, но опрыскивающую технику на
хранение ставить пока рано. Самое время продолжить
борьбу теперь уже с вредителями и болезнями.
Вредители в поле присутствуют практически всегда.
Однако угрозу они представляют лишь в том случае,
если их количество превышает порог вредоносности
или высока совокупная численность нескольких
объектов. Сейчас в посевах пшеницы можно встретить
многих вредителей. Но самый многочисленный из
них – пшеничный трипс . О том, как бороться с этим
вредителем в интервью с инспектором по защите и
карантину растений Егиндыкольской РТИ КГИ в АПК
МСХ РК Н.Хисматулиной.
- Отношение фермеров к трипсу весьма
противоречивое. Многие считают, что бороться с
ним необязательно. Так ли это?
– Пшеничный трипс в Казахстане распространен повсеместно.
Те, кто считает трипс неопасным, зачастую просто

недооценивает его вредоносность, и, когда видят, что часть
колосков в колосе в период «колошение – цветение» не
развивается, считают, что во всем виновата погода – это запал
(или захват) зерна. На самом деле – это совместная «работа»
трипса и погодных условий.
К середине июня пшеничный трипс выходит после зимовки в
пшеничной стерне. Массовый выход обычно продолжается
4-5 дней, однако менее активные особи могут выходить
еще на протяжении двух недель. Взрослые трипсы
концентрируются у основания листьев и высасывают из
них сок. Позже, во время продвижения колоса по стеблю и
растрескивании обвертки листа, вредитель устремляется
вовнутрь и питается соком, формирующихся органов
колоса. Трипсы повреждают колосковые и цветочные чешуи,
стержень; вследствие чего, колос теряет тургор и становится
вялым. При массовом заселении растений трипсом колоски
и стержень могут быть повреждены еще в пазухе листа.
Вредоносность его резко возрастает в жаркую погоду: колос
с поврежденным стержнем при выходе из флагового листа
под действием сухого ветра надламывается и пересыхает,
вышерасположенные колоски желтеют и не дают урожая. К
тому же при сильных порывах ветра, характерных для наших
климатических условий, трипс расселяется на соседние
участки, и к началу колошения пшеницы встречается в посевах
повсеместно.
Откладка яиц совпадает с началом колошения пшеницы.
Через 6-8 дней появляются небольшие желтоватые личинки.
Еще до цветения они проникают в цветки пшеницы и
повреждают тычинки и пестики. В одном цветке личинки
трипсов живут 3-5 дней, а затем переходят в другой с
нормально развивающейся зерновкой и повреждают уже ее.
За это время трипсы из желтоватых становятся красными.
Заселенность колосьев личинками пшеничного трипса
бывает довольно высокой, достигая от 30 до 100 и более
насекомых на 1 колос, особенно на поздних сортах мягкой
и твердой пшеницы. В результате повреждения трипсами в
условиях степных районов Казахстана череззерница пшеницы
распространена на довольно значительных площадях.

- В какие сроки следует вести борьбу с этим
вредителем?
– Борьбу со взрослыми трипсами можно начинать с момента
массового выхода с зимовки, в середине июня. В это время
на полях, как раз, проводится химпрополка. И примерно
с 15 июня можно добавлять в баковую смесь контактный
инсектицид . Когда у пшеницы начинается растрескивание
обвертки в фазу трубкования, лучше работать инсектицидом
системного действия .
Ситуация может складываться так, что на полях, посеянных
по не стерневому предшественнику численность трипса
первоначально была единичной и не было необходимости
работать в период химпрополки, а позже, к колошению,
произошел залет с соседних полей. Возникает угроза
повреждения генеративных органов и формирующегося зерна
личинками. В этом случае, необходимо работать системным
инсектицидом. На сегодняшний день можно работать баковой
смесью инсектицида и фунгицида для одновременной борьбы
со взрослыми трипсами, их личинками и болезнями пшеницы.
- Что конкретно можно порекомендовать против
пшеничного трипса?
– Для борьбы с пшеничным трипсом в период кущения –
трубкования лучше работать оригинальным фирменным
контактно-кишечным инсектицидом. . Благодаря своей
уникальности, высокой биологической эффективностью
против целевых объектов и слабым воздействием на
полезную энтомофауну. Целевыми объектами являются
саранчовые,
трипсы,
гусеницы,
различные
блошки,
листоеды, тли и другие вредители.
Если вредитель уже прячется в колосковые чешуйки, то
лучше применять системный инсектицид , который способен
оказывать еще одну вспомогательную положительную
функцию: повышается устойчивость растений к стрессам,
таким, как засуха, затопления или экстремальные колебания
температуры. Данный препарат высокоэффективен, как
против взрослых трипсов, так и против личинок.

Сайлау 2022

СООБЩЕНИЕ
31 июля 2022 года состоялись выборы акима села
Бауманское Егиндыкольского района по одному
избирательному округу.
Егиндыкольская районная избирательная комиссия
в соответствии с подпунктом 9) статьи 14, пунктом 2
статьи 44, статьей 45, статьей 113-10 Конституционного
закона Республики Казахстан «О выборах в
Республике Казахстан», на основании протокола
участковой избирательной комиссий о результатах
выборов акима села Бауманское Егиндыкольского
района установила итоги выборов:
Бауманский избирательный округ
по выборам акима села Бауманское:
В список избирателей по избирательному округу
включено 398 граждан, из них проголосовали 291.
Число бюллетеней недействительных – 3, с отметкой в
строке «Против всех» - 17.

Число голосов, поданных за каждого кандидата:
Илюбаева Ж.Т. – 21; Калиева А.С. – 13; Кулахметов
А.Ж. – 237
Избран акимом села Бауманское Кулахметов Ануар
Жилкайдарович, 1995 года рождения, главный
специалист ГУ «Аппарат акима села Егиндыколь»,
проживает в селе Егиндыколь, выдвинут в порядке
самовыдвижения.
Егиндыкольская районная избирательная комиссия в
соответствии со статьей 45 Конституционного закона
Республики Казахстан «О выборах в Республике
Казахстан» решением №1 от 1 августа 2022 года
зарегистрировала избранного акима села Бауманское
Егиндыкольского района.
Егиндыкольская районная территориальная
избирательная комиссия

Оплачено за счет средств территориальной избирательной
комиссии Егиндыкольского района.

Егіндікөл ауданы әкімінің
2022 жылғы үшінші тоқсанында халықпен тұрақты кездесулерінің
КЕСТЕСІ
15 тамыз
дүйсенбі

Егіндікөл
ауданының
әкімі

Бауман а.,
Бауман ауылының
ЖББМ,
10:00
Қоржынкөл а.,
Қоржынкөл
ауылының ЖББМ,
14:00

16 тамыз
сейсенбі

Жалманқұлақ а/о,
әкімдік,
10:00
Абай а.,
әкімдік,
15:00

17 тамыз
сәрсенбі

18 тамыз
бейсенбі

Буревестник а.,
әкімдік,
10:00

Алакөл а/о,
мәдени-демалыс
орталығы,
10:00

Ұзынкөл а/о,
мәдени-демалыс
орталығы,
14:00

Спиридоновка а.,
Спиридоновка
ауылының ЖББМ,
15:00

19 тамыз
жұма

Егіндікөл а.,
аудандық
Мәдениет үйі,
10:00

ГРАФИК
регулярных встреч акима Егиндыкольского района с населением
в третьем квартале 2022 года
15 августа
понедельник

Аким
Егиндыкольского
района

16 августа
вторник

с.Бауманское,
Жалманкулакский
ОШ села
с/о,
Бауманское, 10:00
акимат,
10:00
с.Коржинколь,
ОШ села
с.Абай,
Коржинколь,
акимат,
14:00
15:00

17 августа
среда

18 августа
четверг

с.Буревестник,
акимат,
10:00

Алакольский
с/о, культурнодосуговый центр,
10:00

Узынкольский
с/о, культурнодосуговый центр,
14:00

с.Спиридоновка
ОШ села
Спиридоновка
15:00

19 августа
пятница

с.Егиндыколь,
районный Дом
культуры, 10:00

Горчак ползучий (розовый)
и борьба с ним
Наша
Республика
вступила во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Перед сельхоз товаропроизводителями
стоит довольно важная задача – поднять эффективность
производства, вывести уровень продукции на международные
стандарты. Для этого нужно внедрить в практику новые
технологии в целях повышения урожайности, качества
зерна. В последние годы в связи с увеличением темпов
расселения горчака ползучего в Республике Казахстан
резко возрастают риски, способные существенно повлиять
на продовольственную и национальную безопасность
страны. Горчак характеризуется мощной корневой системой,
состоящей из главного вертикального и отходящих от него в
стороны горизонтальных корней. Главный корень проникает
на глубину до 10 м и более. Этот карантинный сорняк
образует подземные органы с запасом пластических веществ
и подземные побеги на глубине до 40 – 50 см. Многие
разрешенные к применению против горчака гербициды не
действуют на его корневую систему и уничтожают только
верхнюю часть растений, что лишь создает видимость
эффекта без карантинного результата.
Горчак ползучий отличается высокой засухоустойчивостью
и зимостойкостью, хорошо переносит уплотнение почвы.
Обладает большой способностью вегетативного размножения
горизонтальными корнями на глубине до 0,6 м. Для
горчака характерна регенерация корня после подрезания.
Корневая система содержит значительное количество
питательного вещества – инулина, за счет которого сорняк
выгоняет на поверхность почвы новые побеги после каждой
подрезки. Причем чем мельче подрезка, тем быстрее он
восстанавливает свои подземные органы. Распространяется
семенами с посевным материалом, фуражом, соломой,
сеном, с водными потоками, вегетативно корневой порослью
и корневищами, а также обрезками корней и корневищ.
При неблагоприятных условиях растение может впадать в
длительный, до трех лет покой с сохранением способности к
регенерации подземной массы.
Горчак приносит громадный вред, создает фитосанитарные
риски. Этот сорняк отличается корневыми выделениями,
ядовитыми для других растений, поэтому в местах своего
произрастания в куртинах он подавляет и вытесняет культурные
и другие сорные растения (осоты, молокан). Взрослые растения
горчака содержат горькие и ядовитые вещества, что исключает
поедание его скотом, а в случае поедания приводит к ухудшению
состояния и отравления коровьего молока. При выявлении
заражения территории горчаком ползучим сельхозпредприятие
лишается возможности экспорта зерна и любой другой
сельхозпродукции до полной ликвидации очагов сорняка и
снятия с карантина.
В сложившейся фитосанитарной ситуации необходимы
срочные и неотложные меры с тем, чтобы остановить
дальнейшее распространение горчака ползучего, а затем –
год за годом сокращать зараженные им площади. Прежде
всего необходимо сконцентрировать усилия на эффективной
локализации и ликвидации очагов этого особо вредоносного
сорняка с использованием системных гербицидов.
Е.Ласточкина,
герболог районного филиала РГУ «Республиканский
методический центр фитосанитарной диагностики и
прогнозов МСХ РК»
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Алтын астық
Егіндікөл ауданы ауыл және ауылдық округтері әкімдерінің
2022 жылдың үшінші тоқсанында халықпен тұрақты кездесу
өткізу кестесі

Әкімшілік-аумақтық
бірліктің әкімі

Тамыз
9 тамыз
сейсенбі

10 тамыз
сәрсенбі

11 тамыз
бейсенбі

15 тамыз
дүйсенбі
Бауман ауылы,
жалпы білім
беретін мектеп,
10.00
Қоржынкөл
ауылы,
жалпы білім
беретін мектеп,
14.00

Бауман ауылының
әкімі
Қоржынкөл
ауылының әкімі

Жалманқұлақ
ауылдық округінің
әкімі

Жұлдыз ауылы,
медициналық пункт,
10.00

16 тамыз
сейсенбі

17 тамыз
сәрсенбі

18 тамыз
бейсенбі

19 тамыз
жұма

Жалманқұлақ
ауылы,
әкімдік,
10.00
Абай ауылы,
әкімдік,
15.00

Абай ауылының
әкімі
Буревестник
ауылының әкімі

Буревестник
ауылы,
әкімдік,
10.00

Ұзынкөл ауылдық
округінің әкімі

Тоғанас ауылы,
негізгі орта мектеп,
10.00

Алакөл
ауылдық округінің
әкімі

Ұзынкөл ауылы,
мәдени-демалыс
орталығы,
14.00
Көркем ауылы,
негізгі орта
мектеп,
10.00

Полтавское ауылы,
мәдени-демалыс
орталығы,
10.00
Спиридоновка
ауылы,
жалпы білім беретін
мектеп,
15.00

Спиридоновка
ауылының әкімі

Егіндікөл ауылының
әкімі

Егіндікөл
ауылы,
Аудандық
Мадениет үйі,
10.00

График проведения
регулярных встреч акимов сел и сельских округов
Егиндыкольского района с населением во втором квартале 2022 года
Аким
административнотерриториальной
единицы

9 августа
вторник

10 августа
среда

11 августа
четверг

Аким села
Бауманское

село Жулдыз,
медицинский пункт,
10.00

18 августа
четверг

19 августа
пятница

село
Жалманкулак,
акимат,
10.00
село Абай,
акимат,
15.00

Аким села Абай
Аким села
Буревестник
Аким Узынкольского
сельского округа

17 августа
среда

село Бауманское,
общеобразовательная
школа,
10.00
село Коржинколь,
общеобразовательная
школа,
14.00

Аким села
Коржинколь
Аким
Жалманкулакского
сельского округа

Август
15 августа
16 августа
понедельник
вторник

село Буревестник,
акимат,
10.00
село Тоганас,
основная средняя
школа,
10.00

Аким Алакольского
сельского округа

село Узынколь,
культурно-досуговый
центр,
14.00
село Коркем,
основная средняя
школа,
10.00

Аким села
Спиридоновка
Аким села
Егиндыколь

село Полтавское,
культурно-досуговый
центр,
10.00
село Спиридоновка,
общеобразовательная
школа,
15.00
село
Егиндыколь,
районный
Дом
культуры,
10.00

«Алтын астық» аудандық газетіне
2022 жылға жазылу жалғасуда
Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» АҚ
бөлімшесінде рәсімдеуге болады. Басылымға жазылудың
жартыжылға бағасы -1592 теңге. Газеттің шығу мерзімі аптасына бір рет, дүйсенбі күндері. Газеттің электрондық
нұсқасына
жазылуды
редакцияның
бухгалтериясында
рәсімдеуге болады.
Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында өзіңіздің
электрондық поштаңыздың мекен-жайына газетті баспаханаға
тапсыру кезінде ала-аласыз. Газеттің электрондық нұсқасына

жазылымның бағасы -1000 теңге. Газеттің жартыжылдық
жазылымын редакциядан алу (Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның
бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егер де сіз біздің газетке жазылып, ол сізге келмесе немесе
барлық нөмірлері бірдей келмесе, осы факт туралы «Алтын
астық» редакциясына:
2-13-69 телефоны бойынша хабарласуыңызды өтінеміз.

Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көреді. Сіз
біздің газеттен өзіңізге қызықты әрі пайдалы мәліметтер
аласыз, аудан жаңалықтарын білетін боласыз,өзіңіздің
және әріптестеріңіздің фотосуреті мен материалдарын көре
аласыз! Біздің газет Егіндікөл ауданының тыныс- тіршілігіне
немқұрайлы қарамайтын барлық жандар үшін үлкен
сүйіспеншілікпен шығарылады
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Алтын астық
Кенесары ханның
туғанына 220 жыл

Кенесары Қасымұлы (1802-1847) - мемлекет қайраткері,
әскери қолбасшы, қазақ халқының 1837-1847 жылғы ұлтазаттық қозғалысының көсемі. Қазақ хандығының соңғы
ханы. Атақты Шыңғыс ханның 27-інші ұрпағы, Абылай
ханның немересі. Ол өзінің тегі жағынан төре тұқымынан.
1802 жылы Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Ордасын
Көкшетауға тіккен Абылай ханның отыз ұлы болған.
Абылайдың әйелі Қалмақ ханы Қалдан-Сереннің туысы Хошу мерген ноянның қызы Топыш ханымнан: Қамбар мен
Қасым сұлтан туады. Кенесары Қасым сұлтанның бәйбішесі
Айкүмістен: Саржан, Есенгелді, Көшек, Ағатай, Бопай мен
бірге 6 алты ағайынды болып туған. Ал Кенесарының інісі
Наурызбай Қасым сұлтанның екінші әйелінен өмірге келген.
Кенесары Қасымұлы өзге бауырлары секілді көшпелі әскери
ақсүйектер қауымының дәстүріне сай жастайынан шабандоз,
ұшы-қиырсыз
даланың
қатал
табиғатына
шыныққан,
қиындыққа төзімді болып тәрбиеленді. Жеке басының ерлік
қасиеттері, бірбеттігі, алға қойған мақсатына жету жолындағы
қайсарлығы мен дүлей күш-жігері оның жетекшілік қабілетін
айналасына ерте мойындатқан.
Кенесары бастаған ұлт-азаттық қозғалысына Патша үкіметінің
1822 жылғы Сібір қазақтары туралы Жарғысының қалыптасқан
хандық құрылымды, дәстүрлі билік үлгілерін жоюы, қазақ
елін жалпыресейлік басқару жүйесіне сіңістіріп жіберуді
көздеген жымысқы саясаты негіз болды. Әуелі бұл саясатқа
өз наразылығын қарт сұлтан Қасым төре білдірді. Ресей
билеушілерінің қазақ елінің ең шұрайлы жерлерін тартып алып,
Ақтау, Ақмола, Қызылжар, Көкшетауда өз әскери бекіністерін
салуы, Солтүстік, Шығыс Қазақстанда суы мен жайылымы
мол Ертіс, Есіл өзендерінің бойындағы жерді біртіндеп орысказак шаруаларының өз иелігіне бөліп алуы, жергілікті халыққа
алым-салықтың өсуі ұлт-азаттық қозғалысын тұтатты. Ресей
империясының бұл саясатына алғашқыда Ғұбайдолла сұлтан
қарсы шықса, кейін оны Саржан сұлтан басқарды. Алайда
Ресейге қарсы күресте одақтас болған Қоқан хандығының
сатқындығынан 1836 жылы олардың тікелей нұсқауымен
Саржан сұлтан өлтірілді, 1840 жылы Қасым төре қаза тапты.
Осы кезде Қасым сұлтанның баһадүр батыр ұлдары, Саржан
сұлтанның туған інілері Кенесары мен Наурызбай шығып, қалың
қазақ елі Кенесарының соңынан ерді. Ағасы Саржан сұлтанның
жасағында болып, әскери өнерін шыңдаған Кенесары
қаншама қазақ хандығының аумақтық тұтастығын қалпына
келтіруді, Ресей құрамына кірмеген аймақтардың тәуелсіздігін
сақтауды басты мақсат тұтқанымен, ол отаршылдарға қарсы
соғысты бірден бастаған жоқ. Ол бірнеше рет дипломатиялық
қадамдар жасап, І Николай патшаға, Орынбор генералгубернаторлары В.А.Перовскийге, В.А.Обручевке, Сібір
генерал-губернаторы П.Д.Горчаковке хат жолдады, тиісті
талаптар қойды. Ол өзінің Батыс Сібір генерал-губернаторына
жазған хатында: Ақтау, Ортау, Қазылық, Жарқайың, Обаған,
Тобыл, Құсмұрын, Өлкейек, Тоғызақтан Жайыққа дейінгі
жерлер қазіргі патшаның тұсында тартып алынып, қаптаған
бекіністер тұрғызылды. Міне, енді күн сайын жерімізге басакөктеп кіріп, бекіністер салып, халықтың зығырданын қайнатып
отырсыздар. Бұл біздің болашағымыз үшін ғана емес, бүгінгі
тірлігіміз үшін де қатерлі. Менің тілегім - екі жақтың да халқы
мизамшуақ өмір сүруі, - деді.
Кенесары Қасымұлы 1837 жылғы желтоқсанда І Николай
патшаның өзіне осындай мазмұнда хат жазған. Ол өзінің
Ресей патшасына жолдаған алғашқы хаттарының бірінде
тіпті, императорды атасы Абылай хан заманында екі ел
арасында орын алған бейбіт қатынасқа және шекара есебінде
қабылданған межеге қайта оралуға шақырады. ... Сіздің арғы
бабаларыңыз, ал бізде менің атам Абылай патшалық құрған
уақытта, - деп жазады Кенесары император І Николай патшаға,
халық бейбіт және тыныш жағдайда өмір сүрді, оны ешкім
бұзған емес. Екі жақ та өзара сауда жасады; біздің жұртымызға
ешқандай да салық салынған жоқ. Ал одан кейінгі мезгілде бәрі
өзгерді, біздің халқымыздан салық жинала бастады, оған басқа
да түрлі таршылықтар жасалынды. Бұрынғы жасалынған бейбіт
келісімді бұзып, Сіздің төменгі қарауыңыздағы басшыларыңыз
бүкіл қазақ халқы Ресей бодандығына қарады деп жалған
көрсетті, соның салдарынан менің Абылай атама қарасты
жерлерде сегіз дуан орнады. Бұл біздің халқымыз үшін өте
қайғылы жағдай, әсіресе оған салықтың салынуы өкінішті-ақ.
Сондықтан да біздің бүтін қазақ халқымыз таршылық көрмей,

тыныш рахатты өмір сүрсе екен деп, ұлы мәртебелім, Сізге
өтініш айтуға өзімді бақытты санап, біздің халқымызды сол
бұрынғы күйінде қалдырып, даламызда орналасқан сегіз
округтік дуандар мен өзге де мекемелеріңізді жоюыңызды
сұраймын, - деп жазған. Алайда заңды талап-тілегі орындалмай,
өтініші аяққа басылып, елі мен жерінің біртұтастығына қатты
қауіп төнгендіктен, ту ұстап, тұлпар мініп, қол бастады. Ақылды
саясатшы және шебер әскери қолбасшы ретінде ол соғысқа
жан-жақты дайындалды. Жасағына қару-жарақ соғу, соның
ішінде зеңбірек құю үшін орыс және өзге ұлт шеберлерін
де өзіне тартып, оларға жақсы жағдай жасады. Көп ұзамай
Кенесарының қол астына 20 мыңға жуық сарбаз жиналып,
олардың ішінде Орта жүздің арғын, қыпшақ руларымен бірге
Кіші жүздің де шекті, тама, табын, алшын, шөмекей, жаппас,
жағалбайлы тағы да басқа руларының, Ұлы жүздің үйсін, дулат
тағы да басқа руларының сарбаздары болды. Кенесары хан
ұлт-азаттық көтерілісінде Ағыбай, Иман, Басығара, Аңғал,
Жанайдар, Жәуке, Сұраншы, Байсейіт, Жоламан Тіленшіұлы,
Бұқарбай, Мыңжасар тәрізді батырларға арқа сүйеді.
1841 жылы қыркүйекте үш жүздің өкілдері жиынында
Кенесары қазақ халқының ханы болып сайланды. Сол жылы
Кенесары ханның әскері Қоқан хандығының иелігіндегі
Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт қамалдарын алды. 1843 жылы
Ресей үкіметі Кенесары ханға қарсы кең көлемді әскери
жорық ұйымдастырды. Соған қарамастан, Кенесары ханның
әскері Ресей армиясы мен Ресей жағында күресуші қазақ
сұлтандарына бірнеше рет ойсырата соққы берді. Әсіресе
1843 жылдың қыркүйегіндегі Орынбор жасағымен шайқас бір
жұмаға созылды.
1844-1845 жылдары Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілісі
шырқау шегіне жетті. Ол бастаған елді үш жақтан қоршап,
Қарақұмға шегінуге жол бермеу үш бірдей жасаққа жүктелсе
де Кенесары оларды жер қаптырып, құтылып кетті. Кенесары
кейін Константинов қамалына шабуыл жасады. Жантөрин
мен полковник Дуниковский бастаған орыс әскерімен
шайқасып, сұлтан жасағына тылдан тиісіп, жойып жіберді.
Осы ұрыста 44 сұлтан қаза тапты. Кенесарыны қарудың
күшімен бағындыра алмасын білген патша өкіметі онымен
келіссөз жүргізіп, қапияда қолға түскен сүйікті жары Күнімжан
ханымды тұтқыннан босатты. Кенесары өз ордасын Жетісуға
көшірді. Ұлы жүзден оған Байсейіт, Сұраншы, Саурық,
Тойшыбек, Байзақ батырлар жасақтарымен келіп қосылды.
Тарихта Кенесары хан парасатты әмірші, әскери өнерді жетік
меңгерген қолбасшы, жаужүрек батыр ғана емес, ғажайып
дипломат, данагөй де болған тарихи тұлға. Сол кездері
отарлаушы орыс мемлекеті қазақтарға қарсы Хиуа, Қоқанды,
қырғыздарды айдап салса, қырғыздар Орта жүзге Ұлы жүзді
қарсы қоюға жанталасып, Хиуа Есет батырды Жанғожаға,
Жанғожаны Кенесарыға қарсы қоюға тырысты. Патша өкіметі
болса, сатқын сұлтандарды Кенесары ханның соңына салып
қойды. Осындай аласапыран заман туса да Кенесары хан
жеке басының қамынан елінің біртұтастығы мүддесін жоғары
қойды. Тапқырлығымен талай қиын мәселелердің түйінін
шешті. Сатқындыққа, әділетсіздікке, мейірімсіздікке қатал
қарап, қатты қаһарланса да парасаттылық танытар тұста
ашуын ақылға жеңдіре де білді.
Азаттық үшін шайқаста Кенесары хан қырғыз манаптарының
өзіне бағынуын талап етті. Алайда, патша әкімдерімен құпия
байланыста тұрған қырғыздар оған мойынсұнбады. Кенесары
хан оларға шабуыл жасады. Өз жақтастарының опасыздық
салдарынан Кенесары мен Наурызбай дұшпандардың қолына
түседі. 1847 жылы Кенесары хан Қырғызстанның Жетіжал
жотасының оңтүстік алабындағы Кекілік-Сеңгір аңғарында
осылайша айуандықпен өлтіріледі. Жаулары оның басын кесіп
алып, орыс әкімшілігіне жіберді. Князь Горчаков Кенесарының
басын Батыс Сібір бас басқармасындағы Кенесары бүлігі
туралы іске қосып сақтауға бұйрық берді.
Абылай ханның ұрпағы Кенесары ханның ұлт-азаттық
көтерілісінде қандай қолбасшы, тарихта қандай ұлы
тұлға болғандығы туралы орыс тарихшысы Н.Н.Середа
өз зерттеулерінде: Кенесары хан өз жасақтарының
мәртебелі әміршісі бола білді. Оның рухы дем берген
жауынгерлерге еуропалық әскер қолбасшыларының өзі
қызығар еді. Жортуылда жолындағының бәрін жайпайтын
дала дауылындай екпінді де тегеурінді Кенесары хан ешбір
бөгет алдында кідірмейтін, қайта кездескен кедергі оның
қайрат-жігерін жанып, шамырқандыра түсіп, көздеген мақсат
жолындағы тосқауылдарды талқандар керемет күш бітіріп,
одан сайын өршелендіріп жіберетін. Кенесарының бойындағы
күллі осындай қасиеттерді көшпенділер биік бағалап, оның
қаракет-қимылына қатысушылардың жүрегі басшысына
деген шексіз сүйіспеншілікпен соғып, жанын пида етуге дейін
барғызады,-деп жазды.
Ал енді ағылшындық Томас Аткинсон Кенесары Қасымұлы
туралы былай деп жазды: Кенесары қазақтардан ғажайып
жауынгерлер даярлады. Найза мен айбалтаны тамаша
игерген, шапшаңдығына көз ілеспейтін жігіттері өзінен күші
басым жаудан қаймықпай соғысып, жеңіп шыға беретінін
естігенім бар. Егер білікті офицерлері болса, қазақтар әлемдегі
ең әйгілі атты әскер құрар еді. Оларға тарихта даңқы асқан
Шыңғыс хан жиһангерлерінің керемет қасиеттерінің бәрі
тән.

Библиотека на выезде

Если Вы не идете к книге, то книга придет к Вам.
Сотрудники Егиндыкольской районной библиотеки
организовали на центральной районной площади
выездной читальный зал. Жителям были предложены
книги
современных
авторов,
классиков
на
государственном и русском языках. Для каждого
человека жизненно важно чтение книг и журналов
разной тематики, благодаря которым они заряжаются
жизненной энергией и позитивом.
Хабарландыру!
2022 жылғы 31 тамыз күні сағат 15:00-де
«Егіндікөл ауданы Абай ауылы әкімінің
аппараты» ғимаратында
Абай ауылының
жергілікті
қоғамдастығының
жиыны

өткізіледі.
Күн тәртібі:
Абай ауылының Новая, Молодежная, Дружбы, Мира
көшелерін қайта атау туралы

Объявление!
31 августа 2022 года в 15:00 часов в здании ГУ
«Аппарат акима села Абай Егиндыкольского района»
состоится собрание местного сообщества села Абай.
Повестка дня:
О переименовании улиц Новая, Молодежная,
Дружбы, Мира села Абай
Хабарландыру!
2022 жылғы 31 тамыз күні сағат 15:00де
«Егіндікөл
ауданы
Жалманқұлақ
ауылдық
округі
әкімінің
аппараты»
ғимаратында
Жалманқұлақ
ауылдық
округінің жергілікті қоғамдастығының жиыны өткізіледі.
Күн тәртібі:
Жұлдыз ауылының Школьная көшесін қайта атау,
Жалманқұлақ ауылының Озерная, Целинная, Ленина
көшелерін қайта атау туралы
Объявление!
31 августа 2022 года в 15:00 часов в здании ГУ
«Аппарат акима Жалманкулакского сельского округа
Егиндыкольского
района»
состоится
собрание
местного сообщества Жалманкулакского сельского
округа.
Повестка дня:
О переименовании улицы Школьная села Жулдыз
О переименовании улиц Озерная, Целинная, Ленина
села Жалманкулак
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Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін
жауапкершілік жарнама берушіге жүктеледі
Газет « Алтын астық «газетінің
Мемлекеттік тілдегі
Жарнама берушілер жіберген қателіктер бойынша
редакциясында дайындалды,
материалдарға
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде
терілді, жинақталды.
жауапты
қабылданады
Нұр-Сұлтан қаласы, Жұбанов
Балшых Ахмарал
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болмауы мүмкін
басылып шықты
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Республикасының Ақпарат
министрлігі берген
Таралымы 505 дана
аптасына 1 рет
дүйсенбі күндері шығарылады.

