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  храм  –  духовная  и  
историческая  жемчужина 

В нынешнем году, ознамено-
ванном 25-летием  Независимо-
сти Казахстана, у православных 
жителей района еще один  боль-
шой праздник – Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы отмечает  
120-летие со дня своего открытия, 
являясь духовной и исторической 
жемчужиной, единственным в сво-
ем роде уникальным сохранив-
шимся и действующим до нашего 
времени, свидетельством  истории 
тех давних дней. Построенный, как 
считают меркенские христиане, 21 
сентября  1896 года, он стал сви-
детелем  эпохи суровых гонений  на 
православие, а затем и вовсе был 
закрыт. Сегодня Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы  является 
памятником истории и культуры, 
самым старым православным хра-
мом в Жамбылской области, он 
внесен в республиканский реестр 
памятников истории и культуры, и 
это важно для каждого меркенца, 
знающего истинную цену историче-
ским памятникам. 

Знаменательная  дата

120 лет испытаний и радостей
 Руководство области и района поздравило меркенцев с юбилеем Храма
еРкенский Район, один из самых многонациональных в области. Здесь проживают каза-
хи, русские, украинцы, немцы, корейцы, представители кавказских национальностей. Все 

живут дружно, и это как раз то, о чем не устает повторять Президент страны н.назарбаев, отмечая, 
что дружба, мир и согласие, это – наша основа! Это то, о чем говорилось на V съезде лидеров 
мировых религий  в астане – казахстанцы создали успешную модель сосуществования различных 
конфессий, и вместе созидают новую страну, где процветают согласие и взаимоуважение. Хри-
стианство  в казахстане имеет тысячелетние корни, и православная церковь внесла, вместе с тра-
диционным  исламом, значительный вклад в историческое и культурное развитие нашей страны и 
продолжает осуществлять свою благородную миссию  в ХХІ веке.

ольга  МаЗУР,   алихан  нУРаЛиеВ  (фото),  "Меркі тынысы".

В этот особый праздничный 
день, 21 сентября т.г., в Храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, состоялись богослужение пре-
стольного праздника, посвященное 
Рождеству Пресвятой Богородицы 
и 120-летию основания Храма и 

Крестный ход вокруг Храма, в  ко-
торых  приняли участие священники 
из города Тараза, Кордая, Шу и Жу-
алынского района. 

На праздничную службу  пришло 
много православных христиан, жи-
телей Меркенского района, приеха-

ли жители городов Тараза, Шу, ко-
торые также смогли познакомиться 
с экспонатами фотовыставки, раз-
мещенной у входа в храм, это: ар-
хивные документы, фотографии, 
проект церкви в селе Мерке   Ау-
лиеатинского уезда, увидеть фото-
снимок епископа Григория (Полета-
ева), который в те годы возглавлял 
Туркестанскую кафедру, кирпичный 
Храм в Мерке был построен по его 
благословению. Рисунок с изобра-
жением ночлега  русского отряда на 
реке Мерке (1856 год). Почерпнуть 
для себя информацию о том, что 
120 лет тому назад был освещен 
закладной камень  Храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, а за-
тем и его престол и с другими цен-
ными историческими экспонатами.

Кроме того, в этот знамена-
тельный день, в Храме присутство-
вало много почетных гостей, это: 
заместитель акима Жамбылской 
области Е.Манжуов, руководитель 
Управления по делам религий аки-
мата Жамбылской области Ж.Ома-
ров, руководитель отдела по связям 
с христианскими религиозными 
объединениями  Управления по де-
лам религий акимата Жамбылской 

области С.Байбатшаева,  заведую-
щая секретариатом Ассамблеи на-
рода Казахстана Жамбылской об-
ласти М.Кожаева, главный эксперт 
отдела научно-экспертного сопро-
вождения КГУ «Қоғамдық келісім» 
Жамбылской области Л.Лысова, 
председатель  общественного объ-
единения «Казахский культурный 
центр «Аулие-Ата» Жамбылской 
области А.Кабиева, председатель 
общественного объединения «Рус-
ская община «Радонеж» С.Чаутина, 

председатель Совета обществен-
ного согласия АО «Казактелеком» 
А.Крыгин, заместитель акима Мер-
кенского района М.Касым, руково-
дитель отдела внутренней политики 
акимата Меркенского района А.Ах-
метжанов, имам Меркенского рай-

она Б.Касымалиев и др.,  которые 
пришли в этот день в православный 
Храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы, чтобы поздравить иерея  
Владимира  и православных хри-
стиан, жителей района, с этим осо-
бым событием, имеющим большое 
историческое значение,  напомнив 
слова Президента страны Н.Назар-
баева о том, что традиционный ис-
лам и православие являются «двумя 
духовными крыльями Казахстана», 
а  также то, что Лидер нации еже-
годно поздравляет с Рождеством,  
Пасхой Христовой казахстанцев, 
поскольку эти праздники имеют 
глубокий нравственный смысл, 
вселяют в сердца веру и надежду. 
Православная церковь обращает 
людей к истинным духовным ценно-
стям: милосердию, любви к семье, 
своему народу. Они пожелали пра-
вославным христианам  благополу-
чия, крепости духа и счастья!

После торжественной службы 
все прихожане, гости и поломники 
были приглашены на праздничную 
трапезу.

Этот праздник еще раз на деле 
продемонстрировал то, что в на-
шем районе, области, стране под 
одним шаныраком, в мире и друж-
бе, проживают представители  раз-
ных национальностей, вероиспове-
даний, вместе отмечают праздники 
и юбилейные даты и празднование 
120-летия Храма Рождества Пре-
святой Богородицы,   памятника 
истории и культуры, не стало ис-
ключением.

на снимках: руководство об-
ласти и района;

имам района Б.касымалиев 
поздравил иерея Владимира с 
праздником;

во время службы.
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Әлихан  нҰРаЛиеВ,  (суреттер  автордікі), "Меркі тынысы".

көкірекбаев 
Мұрат Болысбекұлы, 

округ әкімі: 
– Сонау еліміз Тәуелсіздік 

алған алғашқы жылдардан, 

Осындай, нарықтың  не екенін 
түсініп үлгермеген қиын шақта, селолық 
Кеңес төрайымы Қасымова Кеңескүл 
Әбілқайырқызы ауыл тұрғындарымен 
тығыз байланыс орнатып, әр 
шаңырақтың ахуалын назарына ала білді. 
Бізді, қарамағындағы қызметкерлерін 
де ортақ істерге жұмылдырып, қай 
мәселені қалай шешу керектігіне бағыт-
бағдар беріп отырды.

Кеңескүл Әбілқайырқызы өте іскер, 
қиыннан қия жол таба алатын жан еді. 
Өйткені, ол бұрын Гранитогор поселкелік 
Кеңесінде басшылық еткен, біздің 
Жамбыл селолық Кеңесіне келгеніне де 
он жылға жуық уақыт өткен болатын.

Оның басшы ретіндегі нағыз іскер 
шағы еліміздің Тәуелсіздік алуымен 
тұспа-тұс келді, өзі де мұны үлкен 
мәртебе санайтын. Селолық Кеңес 
аумағындағы елді мекендердің, 
олардағы әрбір шаңырақтың жағдайынан 
хабардар-тын. Бізді де солай жан-
жақты болуға, қай іске болмасын ұсақ-
түйек деп қарамауға үйрететін. Сондай  
басшының арқасында көп нәрсені 
игердік, көппен иық тіресе еңбек еттік. 
Сөйтсек, бүгінгідей бақытты өмірдің 
бастауында тұрған екенбіз ғой...

Әңгімемізге арқау болған 
Қасымова Кеңескүл  Әбілқайырқызы  
еткен еңбегінің зейнетін көріп, Астана 
қаласында, бала-шағасының ортасында 
бақытты ғұмыр кешуде. Біз әркез ол 
кісінің амандығын тілейміз. 

Міне, Тәуелсіздігіміздің Көк байрағы 
аспанымызда желбірегелі 25 жыл.Қазақ 
елі жан-жақты дамып, өзі таңдаған 
дара жолмен жүріп, еңсесін тіктеп 
келеді. Алға қойған мақсатымыз да, 
қол жеткізген жетістіктеріміз де айқын.
Оның ішінде Меркі өңірінің табыстары 
да мақтанарлық: электр жарығы 
тұрақты, көгілдір отынмен қамтамасыз 
етілген, мектептер мен балабақшалар, 
мәдениет ошақтары, денсаулық сақтау 
мекемелері бой көтеріп, халыққа 
қызмет етуде. Бүгіндері кәсіпкерлікке 
кең өріс ашылған, таңдау жаса да, еңбек 
ет! Тек, ынта-ықыласың болса болғаны.

Вера ЖҰМаҒҰЛоВа, 
Жеміс-жидек  ауылының тұрғыны 

суретте: кеңескүл Қасымова. 

БАР 
БАҚЫТТЫҢ 

БАСТАУЫНДА 
ТҰРЫППЫЗ

Тәуелсіздік таңы атқанда 
мен Жамбыл селолық кеңесі 
аппаратында 12 жылдай еңбек 
етіп, әжептеуір іс-тәжірибе де 
жинақтап қалған болатынмын. 
Әйтсе де, егемендіктің 
алғашқы жылдарының 
оншалықты оңай болмағаны 
белгілі. кеңестер одағы 
тарап, бұрынғы экономикалық 
байланыстар үзілген шақтағы 
қиындықтар ауыл-ауылға 
да келіп, тықсыра түсті. 
Балабақшалар мен мәдениет 
ошақтары оңтайландырылып, 
күнделікті қажетті тауарлармен 
қамтамасыз ету  ауқымы 
тарылып, олар біресе тізіммен, 
біресе талонмен беріле 
бастады.

ел ішіне еркіндік әкелген егемендік кезең, шұғыласын 
кең шашқан таңғы нұр іспетті айналасына шуағын молынан 
төккелі, міне, ширек ғасыр уақыт та өтіпті. Жүздеген жылдар 
бойы жұрт аңсаған Тәуелсіздік өз қуанышымен қатар, оны 
сақтап қалып, келер ұрпаққа табыстаумен астарласқан 
халықтың ауызбіршілігімен де ерекшеленуде. осындай елді 
мекеннің бірі – құт-береке дарыған Жамбыл ауылдық округі. 

жамБЫЛ  ауЫЛЫ  тƏуеЛсIЗдIк  жЫЛдарЫнда 
немесе тарихы сырлы, ертеңі нұрлы округтің тыныс-тіршілігінен бірер сөз 

дәлірек айтсам, 1992 жылдан бері 
мемлекеттік қызметте жүрмін. Ал, 
осындай іргелі аймақ – Жамбыл 
ауылдық округіне басшылыққа 
келгенім 2010 жылы еді. Кеңес 
заманында қалыптасқан әкімшілдік-
тоталитарлық жүйеге жиіркене 
қарап, оған мүлде кереғар келетін 
демократиялық жаңа басқаруға 
көндіккен жұртпен жұмыс жасаудың 
жеңілдігі әрине, басым екендігі 
белгілі. Дегенмен, 13 ұлттан 
тұратын, 11 мыңға жуық халқы бар 
үлкен елді мекенді басқарудың да 
өз қиындықтары жетерлік. Бірақ 
халықтың көзқарасы ел егемендігін 
алғалы түбегейлі өзгерген. 
Өз бақуаттылығын мемлекет 
экономикасының дамуымен 
байланыстыру қағидасы жоғары 
тұруда. 

Ал, енді округтегі жанды 
жұмыстарға келер болсақ, «Өңірлерді 
дамыту – 2020» бағдарламасы 
аясында Сыпатай батыр ескерткішінің 

беРіК бОлсын, ТУҒан елДіҢ ТҰҒыРы,
нҰРлы бОлсын, ТәУелсіЗДіК ҒҰмыРы!

аумағына құны 8 млн. 228 мың 250 
теңгеге абаттандыру жұмыстары 
жүргізілді. №18 А.Қосанов атындағы 
орта мектеп күрделі жөндеуден өттi. 
2004 жылы Талдыбұлақ ауылында 
№35 орта мектеп ғимараты салынды. 
Өткен жылы Жамбыл ауылында 
құны 591 млн. теңге болатын 
280 орындық жаңа «Ертөстік» 

балабақшасы пайдалануға берілді. 
Сондай-ақ, Жеміс-жидек ауылындағы 
бұрынғы «Огонек» балабақшасын 
күрделі жөндеу үшін республикалык 
бюджеттен 115 млн. 524,8 мың теңге 
қаражат бөлініп, келесі айда жөндеу 
жұмыстары аяқталмақ. Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы қарсаңында Жамбыл 
ауылы мен Жеміс-жидек ауылындағы 
соғыста қаза тапқан жерлестерге 
арналған ескерткіштер қайта 
жаңарып, жөндеуден өтті. Жамбыл 
ауылындағы Құрманғазы көшесінің 
жолына орташа жөндеу жұмыстары 
жүргізілді, басқа да көше жолдары 
жөндеуден өтуде. Түнгі жарықтандыру 
бойынша Ә.Ысмайылов, 
Б.Момышұлы, Ы.Алтынсарин, 
Ш.Уәлиханов, Жеміс-жидектегі 
М.Мәметова, ХХІІІ партсьезд, Есенин 
көшелерін жарықтандыруға ауылдық 
oкpyгтiң есебінен 1 млн. 200 мың 
теңге бөлінді. 

Инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым жайына келсек, 

Әшімбек Қыдырбеков, 
еңбек ардагері, еңбек 

Қызыл Ту, Құрмет 
белгісі ордендерінің 
иегері, 1990-1994 
жылдары Жамбыл 

атындағы колхозды 
басқарған: 

– Мен бұл ауылда 1984 жылдан 
бастап агроном болып, еңбек 

сейітқадыр көшкінбаев, 
еңбек ардагері, ауылдық 

округ ардагерлер 
кеңесінің төрағасы:

– 1978-1988 жылдары осы 
шаруашылықта бас агроном болып 
қызмет еттім. Оның алдында білікті 
басшы О.Үмбетовпен де бірлесе 
еңбек еткен уақыттар болды. Ол 
кезде 2257 гектар суармалы жер 
болған, соны күтіп, баптадық. 
Ал, егемендік алған жылы бас 
гидротехник едім, жағымды 

2014-2015 жылы Тұрлыбай батыр 
ауылына жоғары қысымды газ 
құбыры тартылды. Жамбыл ауылы 
МТФ көшесіне табиғи газ тарту 
да қолға алынған. 2015 жылға су 
құбырлары мен мұнараларына 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
аудандық бюджеттен 20,0 млн. 
теңге қарастырылып, Жеміс-

жидек ауылының тозығы жеткен су 
құбырларына жөндеу жұмыстары 
жүргізілді.

Бізде 150 шаруа қожалығы 
тіркеуде тұр. «Меркі» тәжірибе 
шаруашылығы» ЖШС-гі мен «Балабек» 
ш/қ өз істерін өрге дөңгелеткен іргелі 
шаруашылықтар қатарында. «Мүйізді 
ірі қара етінің экспорттық әлеуетін 
арттыру» кешенді бағдарламасы 
бойынша 2015 жылы «Олжа» шаруа 
қожалығында 3 мың басқа арналған 
озық инфраструктуралы ірі қара 
малын бордақылау алаңы соғылып, 
іске қосылды. Сонымен қатар, 
ауданымыздағы сапалы сүт өндіру, 
асыл тұқымды мал басының үлес 
салмағын арттыру жолында «Нарт» 
шаруа қожалығы да өз үлесін қосуда. 

ел Тәуелсіздігі құтты болсын! 
оның тұғыры биік, әрі мықты 
болуы жолында жамбылдықтар 
да сүбелі үлестерін қоса береді 
деп сенемін.

еттім. Яғни, шаруашылықтың 
қыр-сырын іштей біліп, халықпен 
етене араласқан жанның бірімін. 
Кейінірек, егемендіктің алғашқы 
жылдарында басшылықта 
болдым. Қатардағы жұмысшыдан 
басшылық қызметке дейін 
көтеріліп, 1993-1994 жылдардағы 
елді жұмыссыздық жайлап, тек 
зейнеткерлердің зейнетақысына, 
дәрігерлер, мұғалімдердің 
жалақысына ғана күн көрген 
кездер болды. Өтпелі кезеңнің 
өкпек желінің ызғарына төтеп 
бердік. Бастысы, біздің таңдап 
алған жолымыз дұрыс, оның 
айқын көрінісін өткен жылдар 
тәжірибесі айқындап берді. 
Айтулы шаруашылық шайқалған 
жоқ, халқы өз еңбекқорлығы 
арқасында жоғары дәрежелерге 
жетіп жүргендері мен үшін 
мақтаныш.

Бүгіндері округ аумағына 
кіретін Жеміс-жидек, Тұрлыбай 
батыр және Талдыбұлақ 
ауылдарының жағдайы жақсы. 
Көгілдір отын, су мен жарық бар. 
Жолдары да біртіндеп жөнделуде.

Ел ырысы молая берсін.

жаңалықты естіп, қуанғанымыз 
естен шыға қоймас, әсте. 

Жамбыл ауылы нағыз 
еңбекқорлардың мекені дерсіз. 
Жеңіс Манапов, Сағымбай 
Билібаев, Намазбек Қожандаров 
сияқты мықты бригадирлер, 
Тұрғынбек Бүркітбаев сынды 
прораб, Рахымбай Арғымбаевтай 
ферма меңгерушісімен қызметтес 
болдым. Дегенмен, ел Тәуелсіздігі 
ісімізді жаңа арнаға бұрды, жаңаша 
жұмыс жасайтын ұрпақ тәрбиеленді, 
соған тәубе деймін. 

Міне,  Жамбыл ауылдық округі 
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығын 
үлкен табыстармен қарсы алмақ. 
Мысалы, «Сыбаға» бағдарламасы 
бойынша биылғы берілген 
тапсырмаға сәйкес, 55 бас сиырдың 
орнына 194 бас сатып алынса, 
«Алтын асық» бағдарламасымен 
253 бас қой орнына 986 басқа қол 
жеткізілді. «Құлан» бағдарламасына 
келер болсақ, жоспар 20 бас 
болғанымен, нақты сатып алынғаны 
158-ді құрады. 

Соңғы дерек көздеріне 
сүйенсек, қазіргі таңда округімізде 
7560 мүйізді ірі қара (өткен жылы 
осы кезеңде 6038 бас болған), 
22047 бас қой (былтыр 21284 бас 
еді), 1132 бас жылқы (былтыр 1009 
бас болған) өсірілуде. 

күрделі жөндеуден өткен №18 а.Қосанов атындағы 
тірек мектебінің сыртқы көрінісі

2015 жылдың қарашасында пайдалануғы берілген 
«ертөстік» балабақшасы
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Әлихан  нҰРаЛиеВ,  (суреттер  автордікі), "Меркі тынысы".

Концерт алдында жиналған 
көпшілік қауым Мәдениет үйінің 
кіреберіс фойесіне қойылған 
жамбылдық қолданбалы қолөнер 
шебері Е.Меркібековтың ағаштан 
жасалған бұйымдарына сүйсінсе, 
Ә.Өмірбековтың     тұрмысқа аса 
қажетті жабдықтарымен  және басқа 
да үй жиһаздарымен толықтай 
қамтылған қазақтың ұлттық бейнесі 
әрі қара шаңырағы саналатын  киіз 
үйін тамашалап, Б.Сауранбаев 
жетекшілік ететін «Меркі тәжірибе 
шаруашылығы» ЖШС-гі өсірген 
10 түрлі алма мен К.Рустемовтың 
«Балабек» ш/қ-да өсірілген түрлі 
алма өнімдерімен танысты.

Өнер атаулыға бас иіп, 
киелі сахна  төрін қадірлейтін 
барша меркіліктерді алдағы 3 

  ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына

ӘУЕЛСІЗДІК 
ӨГІЛТЕДІ ӘН-ЖЫРДЫ...          Т

немесе  аудан округтері  көркемөнерпаздарының 
аудандық байқауының шымылдығы ашылды
Жақында аудандық Мәдениет үйінде ҚР Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына арналған аталмыш байқаудың тұсауы 
кесіліп, өнер сайысы Жамбыл ауылдық округі 
көркемөнерпаздарының  «Тәуелсіздік – тұғырым» атты 
мерекелік концертімен басталды.  

«Жамбылым – ән бесігім»   атты 
жергілікті сазгерлер байқауында 
2 орынды иеленген жерлесіміз, 
белгілі өнер адамы Омаралиев 
Шәбден Нұрғалиұлын құттықтап, 
арнайы Грамота қағазын тапсырған 
Рүстем Қалмұхамбетұлы байқауды 
ашық деп жариялады.

Осы сәттен бастап байқау 
байрағын қолдарына алған 
жамбылдықтардың жүргізушілері 
Ғалым Ордабаев пен Еңлік 
Есеналиева байқауға төрелік 
етуші әділқазылар алқасымен 
таныстырды. Алқа төрағасы 
Шәбден Омаралиев болса, 
мүшелері ауданға белгілі жандар 
Шырын Мамасерікова, Бектұрған 
Жамбабаев, Серік Құралбаев, 
Қыдыралы Бөрібаев, Жанат 

Оспанова мен Нышан Қаныбетовтар 
екен.

Сонымен, жыршы-термеші, 
ҚР Мәдениет қайраткері Бейбіт 
Шошабаевтың ҚР Тәуелсіздігі мен 
байқауға арналған жыр-шашуынан  
соң кезек көркемөнерпаздарға 
берілді.

Сахнаға шыққан  №44 орта 
мектеп жанынан құралған, 
Д.Жұматаев көркемдік жетекшілік   
жасайтын, хордың орындауындағы 
Б.Тілеуханның «Елім менің» әні  
мен №18 А.Қосанов атындағы 
орта мектебінің тарих пәнінің 
мұғалімі Ғ.Ордабаевтың нақышына 
келтіре оқыған «Мен қазақпын» 
өлеңі көрермен қауым жүрегіне 
патриоттық сезімді молынан 
ұялатса, ұлт-аспаптар ансамблінің 
(көркемдік жетекшісі Е.Қаратаев) 
шебер орындаған Ә.Желдібаевтың 
«Ерке сылқым» күйі мен «Келіншек» 

күйі көпшілікті елітіп, әуен 
ырғағында жеке биді орындаған 
«Ертөстік» балабақшасының 
қызметкері Р.Ермекбаеваның 
(жоғарғы суретте) өнеріне ел тәнті 
болысты. Халық әні «Сары бидайды» 
төгілткен  №18 орта мектебінің 
саз жетекшісі Д.Дүйсекованың 
өнері де көрермен тарапынан 
ескерусіз қалмады. Е.Қаратаевтың 
орындауындағы «Бөгелек» күйі де 
жылы қабылданды. 

Үлкен аға буын өкілдеріне  
сонау өткен ғасырдың 70-ші 
жылдарының орта тұсынан таныс 
үздік шығарма – Қ.Шаңғытбаев 
пен Қ.Байсейітовтың атақты «Беу, 
қыздар-ай!» пьесасынан үзіндіні 
сахналаған №44 орта мектебі 
мұғалімдерінің өнері де ешкімді 
бей-жай қалдырмады, өте тамаша 
қойылым!

«Құлақтан кіріп, бойды алар...» 
–  деп,  ойшыл Абай айтқандай, 
кезек тағы  да әнге келгенде 
№18 А.Қосанов атындағы орта 
мектебінің мұғалімі М.Берікованың 
тамылжытқан Сегіз серінің 
әні «Гауһартас» жаңа қырынан 
танылғандай көпшілікті баураса 
(домбырада сүйемелдеген 
Х.Жұмаходжаев), «Ертөстіктің» 
бишілері мың бұрала орындаған 
«Қазақ биі» көрермен көзайымына 
айналып та үлгерді. 

Міне, нағыз қазақы дәстүр 
мен ұлттық нақышқа толы сәт те 
келіп жеткендей. Сахна төрінде 
Талдыбұлақ ауылынан ат терлетіп 
жеткен ақ кимешекті «Ақ маржан» 
әжелер тобы (көркемдік жетекшісі 
Ә.Өмірбекова)  халық әні «Дедім 
ай-ау»-ды (төменгі суретте) 
шырқағанда зал іші сілтідей 
тынбады, керісінше дәстүрлі өнерге  
сусындаған ән сүйер жұрттың 
қосыла шырқағанын байқадым.

Бүгінгі өнер додасында ойып 
алар орны қалыптасқан «Ертөстік» 
балабақшасының тағы бір үкілеген 
үміті, саз жетекшісі А.Тельтаеваның 
«Нартайдың термесі» атты 
шығарманы орындауы жоғары 
кәсібилік талаптарға толық жауап 
беретіндей әсер қалдырды, оған сөз 
жоқ еді. Осы ұжымның (меңгерушісі 
З.Тілешова) қызметкерлері 
сомдаған патриоттық тәрбиесі зор 
«Жайнаған Бәйтерек» көлеңкелі 
көрінісі де өз ерекшелігімен баурап 
алғандай. 

Қыз бен жігіт айтысына кезек 
келгенде бақ сынаған жас ақын 
Е.Қаратаев пен №34 орта мектебінің 
мұғалімі Ә.Әлімқұловалардың 
суырып салатын ақындықтары   да 
олардың осы ұлттық өнерге жанаса  
жүретіндіктерін байқатты.

Ортаға округтің этномәдени 
орталықтарының өнерпаздары 
шақырылып, славян этномәдени 
орталығының белгілі әншісі 
Д.Отруцкий Н.Тілендиевтің 
«Өз елім» әнін шырқап, байқау 
реңін байыта түссе, өзбек әнін 
құйқылжытқан И.Юсуповтың өнері 
де көрермен назарынан тыс 
қалмады. 

Уақыт та соңына жетіп, 
бүгінгі байқаудың  шымылдығы  
Ж.Дәулеттің елдік пен 
егемендігіміздің нышанын паш 
ететін «Қазақстаным, алға» әнімен 
жабылды.

сонымен, алдағы күндерде 
ел Тәуелсіздігінің мән-мағынасы 
мен оның қадір-қасиетіне 
барынша терең үңілуге 
шақыратын, ұлттық сипат пен 
нақышымызға жақындата 
түсетін осы байқаудың кезекті 
додалары басқа да ауылдық 
округ көркемөнерпаздары 
мен қолөнері шеберлерінің 
қатысуымен өз жалғасын таба 
бермек. сондықтан баршаңызға 
сәттілік серіктеріңіз болсын, 

Байқауға облыс бойынша 
15 сазгер қатысты. Осы 
байқауға  ауданымыздан 
республикаға еңбегі сіңген 
мәдениет қайраткері Шәбден 
Омаралиевтің екі еңбегі 
ұсынылды. Атап айтсақ: 
Фатима Манатованың сөзіне 
жазылған «Жамбыл атам – 
жалғыз атам» және Жарылқасын 
Боранбаевтың сөзіне жазылған  
«Қоштасқым келмейді» әндері.

Шәбден Нұрғалиұлы 
Омаралиев 1949 жылы Меркі 
ауданы, Кеңес ауылында, 
мұғалімдер жанұясында дүниеге 
келген. Еңбек жолын 1966 
жылы «Большевик» мектебінде 
музыка пәнінің мұғалімі болып 
бастап, 1967 жылы Шымкент 
педагогикалық мәдени-ағарту 
институтына оқуға түсіп, оны 
1972 жылы бітіріп, жолдамамен 
Меркі ауданының оқу бөліміне 
келеді.

1972 – 1985 жылдары 
Меркі аудандық Құрманбек 
Жандарбеков атындағы музыка 
мектебінде мұғалім, директор 
болып қызмет атқарады. 
Шәбден Нұрғалиұлының тәлім-
тәрбие берген шәкірттері 
бүгінде ауданымыздың саз 
мектептерінде мұғалімдік 
қызметтер атқаруда.

Ш.Омаралиевтің жалпы 
еңбек өтілі 50 жыл болса, соның 
46 жылын Меркі ауданының білім 
саласына арнаған. Көпшілікке 
танымал сазгер жүзге тарта 
әндер мен күйлердің авторы. 
«Ұстаздар әнұраны», «Әке 

  облыстық  байқау
9 қыркүйекте Тараз 

қаласының қалалық 
Мәдениет үйінде 
Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай 
ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н 
«Жамбылым – ән 
бесігім» атты жергілікті 
сазгерлердің облыстық 
байқауы өтті.

 ән  бесігім
                                Жамбылым –

туралы жыр», «Қоштасқым 
келмейді», «Қаракөзім 
қайдасың», т.б. сынды 
бірнеше әндері республика 
теле-радиосының «Алтын 
қорына» енді, сондай-
ақ, республикалық 
басылымдарда жарық 
көріп, әндері әндер 
жинақтарына кірді.

2004 жылы 
Ш . О м а р а л и е в т і ң 
сазгерлік еңбегі 
бағаланып, «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
мәдениет қайраткері» 
белгісімен марапатталды.

Ереже шарттарына сай 
орындаушылық жағынан 
да, күрделі формасы 
бар қызықты стильдегі 
кәсіби оранжировкасы да 
ескеріледі деген талапқа 
сай, аудандық Мәдениет 
үйінің көркемдік жетекшісі 
Болат Жақсылықов, әншілер 
– Сағыныш Қоянбаева, 
Гүлнұр Құрамаева, Мадина 
Оспаналиева, Гүлнұр 
Нұрлыбаева, Шолпан 
Орманқұловалар квинтет 
құрып, байқау шарттарын 
орындау үшін аянбай тер 
төгіп, еңбектенді. 

Нәтиже де жоқ емес, 
облыстық сазгерлер 
байқауының қорытындысы 
бойынша жерлесіміз, сазгер 
Шәбден Омаралиевтің 
сазгер ретіндегі көп жылғы 
еңбегі еленіп, жүлделі 2 
орынды иеленді.

суретте: марапаттау 
кезінде.
  с.аМанЖоЛоВ,
«орталықтандырылған 
мәдениет үйлер 
және клубтар жүйесі» 
әдістемелік 
бөлмесінің 
басшысы.   

ай бойы жинап, топтастыратын 
орталық мәдениет ошағындағы 
бұл іс-шаралар тізбегі аудан 
әкімдігінің ұйытқы болуымен аудан 
округтері көркемөнерпаздары 
мен қолөнершілері арасындағы 
аудандық байқау аясында өтпек.

Жүргізушілер Мадияр Шалабаев 
пен Оразкүл Өмірбаевалар бұл 
байқаудың қоғамдағы  рөлі мен 
маңызын айтып өткен соң сөз кезегін 
алған аудан әкімінің орынбасары 
Рүстем Қасымов тарихтың асау 
толқындары,   қатал тағдырдың тезі 
және уақыт елегінен өтіп толысқан 
еліміз үшін Тәуелсіздік таңының 25 
жылдық мерекесі қарсаңындағы 
бұл іс-шараның мән-мағынасына 
тереңірек  тоқталып, кеңінен 
әңгімеледі.

Келесі кезекте күні кеше өткен 
облыстық Халық шығармашылығы 
орталығы ұйымдастырған 
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Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  кУӘЛІк
№14047-Г астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

кеЗекШІЛеР:  Ә.нұралиев, о.Мазур

оБЪЯВЛениЯ оБ оТкРЫТии насЛеДсТВа

*   *   *

  Ақ тілек

*   *   *

 Құттықтаймыз!

Открылось наследство после смерти Култаевой Мейрамкуль, умершей 
21 сентября 2012  года. Наследников просим обратиться по вопросу оформ-
ления наследственных прав в течение одного месяца после опубликования к 
нотариусу Б.Абишеву  по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Кешуова Серика Сейтказыевича, 
умершего 23 марта 2016 года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение одного месяца после опубли-
кования к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Зыряновой Ефросиньи Наумовны, 
умершей 10 августа 2007  года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение одного месяца после опубли-
кования к нотариусу Э.Омаровой по адресу: с. Мерке, ул. Мусабекова, 1.

Прекрасную женщину, замечательную су-
пругу, заботливую маму, любящую бабушку 
Людмилу Борисовну Вакульчук с Днем 
рождения, которое она отметила 21 сентября 
т.г. и желаем ей огромного счастья, семей-
ного благополучия, крепкого здоровья, всегда 
оставаться такой же жизнерадостной, опти-
мистичной, дарить свое тепло и сердечность 
тем, кого она любит, кто для нее дорог, сол-
нечного настроения и благополучия.

Аудандық білім бөлімі мен білім қызметкерлерінің аудандық 
кәсіподақ комитеті №12 Қ.Сарымолдаев атындағы орта мектебінің 
бұрынғы директорының орынбасары, ардагер ұстаз Қошқарбаев 
Елеусінге жұбайы

                         иМаТоВа  сВеТанЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

Поздравляем!

Пусть будет много радости 
                                  и света,
Пусть окружают Вас родные люди.

Любовью Вашей наша жизнь согрета, 
Пусть долгим путь Ваш и 
                       счастливым  будет.

с искренними пожеланиями: любящий супруг, дети, внуки.

Арал қыстақ ауылының тұрғыны, 
сыйлас достарымыз нүсіпбеков Төлеген 
Тоқтарұлын және жұбайы нүсіпбекова 
Әсия Өмірқұлқызын 22 қыркүйекте 50 
жасқа толған мерейтойларымен шын 
жүректен құттықтаймыз.

Осындай мерейлі, қуанышты күні жан 
достарымызға мықты денсаулық, қажымас 
қайрат, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған 
ұл-қыздарыңның, немерелеріңнің қызығын 

Қостоған ауылының 
тұрғындары сүйікті інім 
Қоңқатаев Талғатты және 
келінім оралханды 50 
жасқа толған мерейтойла-
рымен шын жүректен құт-
тықтаймыз.

Қымбатты Талғат, 
Оралкүл! Мерекелі, бере-
келі күні өздеріңе ұзақ ғұ-
мыр, зор денсаулық, мол 
бақыт, көтеріңкі көңіл-күй 
тілейміз. Шаңырақта-
рыңнан ешқашан бақ-бере-

көріңдер. Алда әлі талай асулар мен белестер 
бар. Қажымай-талмай сол белестерден секіріп 
өткейсіңдер. Қызыққа толы ұзақ та баянды 
ғұмыр кешіңдер. Абыройларың асқақтай 
берсін. Көрер қуаныштарың молынан болсын. 
Жастарыңа жас қосылсын.
50 жас жарты ғасыр бұл өмірде,
50 деген алтын той некеліге.
«Елу жылда ел жаңа» деген сөз бар,
Сол елуге өздерің де келдің міне.
Құтты болсын мерейтой елу жасың,
Әруақытта домалап өрге тасың.
Қосағыңмен қоса ағарып шөбере сүй,
Ешқашанда көңілдеріңді кір шалмасын.

Ізгі ниетпен: құрдасы адамбекова Толқынның отбасы.

ке кетпесін. Бақыт кемелерің тек қана болашаққа беттеп, осындай сәтті 
күндер кезегімен келіп, өмір сендерге қуаныш, шаттығын сыйласын. 
Қажымай-талмай, биік белестерді бағындырыңдар. Тәрбиелеп отырған 
ұл-қыздарыңның, немерелеріңнің қызығын көріңдер. Әрдайым өмір-
лерің қуатты, көңілдерің шуақты болғай. Той тойға ұлассын. 

Біз тілейміз өздеріңе амандық,
Кездеспесін жолдарында жамандық

Алла берген бар нәсіпті теріңдер,
Бар қызығын бұл өмірдің көріңдер.

Ізгі ниетпен: жездесі-әкпесі – Қасымхан-Майко, жиен-
дері-келіні – Ришат-Жеміс, Бақыт, нүркен, ерсін, Молдағали 
және жиеншарлары – Зарина, Мадина, кәусар, Қайсар.

Акцияның мақсаты: 
балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, оқушылар 
арасындағы құқық бұзушылықтың 
алдын алу және қауіпсіздік 
шараларын жетілдіру.

Аталмыш байқауда суреттерді 
өте жақсы дайындап, жүлделі  І 
орынды 2 «Г» сынып оқушысы 
Н.Агарков  иеленсе, ал II орынды  
3 «Г» сынып оқушысы И.Сопухан, 

ҚАУІПСІЗ   БАЛАЛЫҚ

9 қыркүйекте  №48 
орта мектебінде «Қауіпсіз 
балалық шақ!» ұранымен 
өтіп, 2016 жылдың 10 
тамызынан 20 қыркүйекке 
дейін жалғасқан «Қауіпсіз 
мектеп» республикалық 
акциясынға орай бастауыш 
пәнінің мұғалімі и.Ландик 
1-4 сынып оқушылары 
арасында «Қауіпсіздік 
шұғыласы» атты сурет 
байқауын өткізді. Байқауға 
45 оқушы белсенді қатысты 
(суретте бір тобы). III орынды 4 «Г» сынып оқушысы 

В.Колесниковалар жеңіп алды. 
Жеңімпаздарды директордың 
құқықтық тәрбие жөніндегі 
орынбасары Ж.Абдраманова  
мен  Меркі АІІБ ЖПҚ ЮПТ-
нің инспекторы, полиция аға 
лейтенанты Р.Мырзабаев Құрмет 
грамотамен марапаттады. 

Ж а с ө с п і р і м д е р д і ң 
салауаттылық өмірге ұмтылысы, 
зиянды әдеттерден аулақ болуы  
олардың өзге адамдармен 
қарым-қатынасына, яғни, 

әлеуметтік ортаға тығыз 
байланысты. Ұрпақты өмір 
заңдылықтарына, салауаттылық 
негіздеріне бейімдеу мектеп 
жүйесі жүктеген маңызды да 
жауапкершілігі мол міндет болып 
табылады.  

  

Ж.аБДРаМаноВа,
№48 орта мектебі 

директорының құқықтық
тәрбие жөніндегі орынбасары

2016 жылдың IV тоқсанына арналған «азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы ке аҚ  Жамбыл облысы 
бойынша филиалы – «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
департаментінің   Меркі аудандық бөлімінің «Жылжымалы     

ХҚко» іс-сапарға шығу кестесі
Қазан,  Меркі ауданы      

Елді мекеннің 
атауы 

Тәтті 
ауылы

Кеңес
ауылы

Аспара
ауылы

Ақермен
ауылы

Шығу күні

18.10.2016
28.10.2016

19.10.2016
25.10.2016

20.10.2016
26.10.2016

21.10.2016
27.10.2016

Шығу саны

2

2

2

2

 Азаматтарды 
қабылдау орны

Тәтті округінің әкімшілігі
Школьная көшесі №1 үй

Кеңес округінің әкімшілігі
Тайшыман көшесі №38 үй

Аспара округінің әкімшілігі
Аспара көшесі №1 үй

Ақермен округінің әкімшілігі
Төле би көшесі №27 үй

Азаматтарды 
қабылдау уақыты

11.00

11.00

11.00

11.00

Бөлім 
атауы

Меркі
аудандық
бөлімі

Қазақтарды Болат ханның ұлы 
Әбілмәмбет билегенімен Ұлы 
жүздің басын қоса алмады. Тап 
осы 1771 жылы Абылай хан  үш 
жүздің ханы болып сайланып, елдің 
басын біріктіре білді. Жолбарыс хан 
Ұлы жүздің ханы болып сайланған 
соң халқының  тыныштығын 
сақтап қалу үшін орыстарға 
бағынуды дұрыс санайды да 
орыс патшасы  Анна  Ионновнаға  
хат жазады. Патша келісімін 
беріп, өз қарамағына алуға ниет 
білдіріп, жауап береді. Дегенмен, 
қазақтарға жоңғарлардың билігі 
жүріп тұрғандықтан, Жолбарыс хан 
Абылай ханмен бірігіп жоңғарларға 
қарсы ұрысқа шығады. Осының 

ҰЛЫ  жҮЗдIҢ 
соҢҒЫ  ханЫ

Ұлы жүздің соңғы ханы Жолбарыс абдоллаханұлы 1690 
жылы туған. Тәуке хан қайтыс болған соң қазақтарды бір 
орталыққа бағындыру жүзеге аспай қалды.  Тәуке ханның 
баласы Болат хан болғанымен елдің бірлігі бұзылып, 
ыдырай бастады. осы кезде кіші жүзді – Әбілхайыр хан, 
орта жүзді – сәмет хан, Ұлы жүзді – Жолбарыс хан 1730-
1740 жылға дейін биледі.

нәтижесінде Ташкент, Самарқанд 
пен Ұлы жүздің жерін жаудан 
тазартып,  Жолбарыс хан билеген 
10 жыл Ұлы жүз қазақтарының  өсіп 
өркендеуіне мүмкіндік береді. Елде 
тыныштық орнайды. 

Жолбарыс хан қайтыс болған 
соң Ұлы жүзді Төле би 6 жыл бойы 
басқарады. Жолбарыс ханның 
ұрпақтары бүгінде Орталық  
Қазақстанда, Жамбыл облысында, 
оның ішінде, Меркі, Т.Рысқұлов 
және Жамбыл аудандарында 
тұрып жатыр. Кеңес заманында хан  
ұрпақтары көп қиыншылықтарға 
ұшырап, қуғын-сүргін құрбаны 
болғанымен, бүгінде туған 
жерлерінде аянбай еңбек етіп, 

халықтың ризашылығына бөленуде. 
Меркі ауданының бірінші 

революциялық комитетінің төрағасы 
болған Қарабала Әсімов, көп 
жылдар бойы болыс болған Құтан 
төре, Кеңес заманында ұзақ жылдар  
шаруашылық басқарған Бектембай 
Қойшыманов, Қазақстанның еңбек 
сіңірген дәрігері Дәуіт Кәдірханов, 
генерал Ш.Салықбаев, бүгіндері 
белгілі кәсіпкер Х.Мақажанов, 
Алматы қаласы  әкімінің   
орынбасары Сұлтан Мақажанов 
деген азаматтар бар. Олар 
Жолбарыс ханның  ұрпақтары болып 
табылады.

Ендеше, Ұлы жүз халқы үшін 
соғыста жан берген Жолбарыс 
ханға Меркі және Т.Рысқұлов 
аудандарында көшеге атын беріп, 
ескерткіш немесе бір белгі қойылса, 
ханның рухы риза болары сөзсіз.

                     М.нокРаБекоВ, 
«асу» қоғамдық бірлестігінің
                              төрағасы.


