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Әлихан  НҰРАЛИЕВ, (суреттер автордікі),  "Меркі тынысы".

Конференция жұмысына 
облыс әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
Жамбыл облыстық филиалының 
төрағасы Көкірекбаев Кәрім 
Нәсбекұлы  мен партия 
облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Берік Масат 
Әшімұлы  арнайы шақырылса, 

Партия конференциясында 

Сейсенбі күні аудандық Мәдениет  үйінде «Нұр Отан» 
партиясы Меркі аудандық филиалының кезектен тыс ХVII 
конференциясы болып өтті.

БІРЛІК  БАР  ЖЕРДЕ – ТІРЛІК  БАР

аудан тарапынан аудан әкімі  
Өмірбеков Мейірхан Азатұлы, 
партия аудандық филиалы 
Саяси кеңесі Бюросының мүшесі 
Қасым Марат Жарылқасынұлы 
бастаған партия аудандық 
филиалы Саяси кеңесі мен 
Саяси кеңесі Бюросының 
мүшелері, партиялық бақылау 
комиссиясы мен жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі 
қоғамдық кеңес мүшелері, 
бастауыш партия ұйымдарының  
жетекшілері, аудан әкімдігі мен 
мемлекеттік және құқық қорғау 
органдарының басшылары, 
партияның аудандық 
мәслихаттағы депутаттық 
фракциясының мүшелері, 
үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері, этномәдени 
бірлестіктердің жетекшілері, 
кәсіпорындар басшылары, 
партия аудандық филиалы 
жанындағы «Жас Отан» Жастар 
қанаты Кеңесінің мүшелері, 
сондай-ақ, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдері қатысты.             

К о н ф е р е н ц и я 
президиумының құрамы облыс 
әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалының 
төрағасы К.Көкірекбаев, аудан 
әкімі М.Өмірбеков пен партия 
аудандық филиалы Саяси кеңесі 
Бюросының мүшесі М.Қасым 

болып бекітілген соң жиынға 
төрағалық етуші М.Қасым  бүгінгі 
кезектен тыс конференцияға 
барлығы 195 делегат сайланып, 
оның 189-ы қатысып отырғанын 
айтып, конференцияны ашық 
деп жариялағаннан кейін  ҚР 
Мемлекеттік Гимні орындалды.

Келесі кезекте хатшылық, 
мандат және редакциялық 
комиссиялар құрамына сайланған 
делегаттар өз жұмыстарына 
кіріскен соң конференцияның күн 
тәртібіндегі үш мәселе: 

1. «Нұр Отан» партиясының 
«Қазақстан–2021: Бірлік. 
Тұрақтылық. Жасампаздық» 
сайлауалды бағдарламасын 
орындау жөніндегі міндеттер 
туралы; 

2. «Нұр Отан» партиясы Меркі 
аудандық филиалының төрағасын 
сайлау туралы; 

3. «Нұр Отан» партиясы Меркі 
аудандық филиалы Саяси кеңесінің 
құрамына өзгерту енгізу туралы 
және жұмыс регламенті бекітілді. 

Күн тәртібіндегі екінші мәселе 
бойынша ұсыныс жасау үшін сөз 
кезегін алған «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалының төрағасы 
К.Көкірекбаев партия аудандық 
филиалының төрағалығына 
аудан әкімі М.Өмірбековтың 
кандидатурасын ұсынды. 
Делегаттардың ашық дауыс 
берулерінің нәтижесінде Мейірхан 
Азатұлы төраға лауазымына 
бірауыздан сайланып, бекітілді. 
3-мәселе бойынша   да Саяси  
кеңес   мүшелері аудан әкімі 
М.Өмірбековтың кандидатурасын 
партия аудандық филиалы Саяси 
кеңесінің мүшелігіне сай деп тапты.

Осы сәттен кейін конференция 
жұмысына төрағалық еткен аудан 
әкімі, партия аудандық филиалының 
төрағасы М.Өмірбеков мандат 
комиссиясының хабарламасын 
тыңдау жөнінде түскен ұсынысты 

негізге алып,  аталмыш 
комиссияның төрайымы, делегат 
Мамикова Үрияхан Оспанқызына 
сөз кезегін ұсынды. 

Мандаттық комиссия барлық 
сайланған 195 делегаттың 
өкілеттігін растайтынын, олардың 
құрамы түрлі салалардың өкілдерін 

құрап, партия Жарғысының 
талаптарына сай екендігіне, 
сондай-ақ, делегаттардың 
6 ұлттан тұратынына т.б. 
мәселелерге тоқталған Үрияхан 
Оспанқызының осы хабарламаны 
бекіту, делегаттардың өкілеттігін 
растауы туралы ұсынысы толық, 
қарсылықсыз бекітілді.

Келесі уақытта көпшіліктің 
ден қойып, тыңдағаны партия 

аудандық филиалының төрағасы 
М.Өмірбековтың «Нұр Отан» 
партиясының «Қазақстан–2021: 
Бірлік.Тұрақтылық. Жасампаздық» 
атты сайлауалды бағдарламасын 
орындау жөніндегі міндеттер 
туралы баяндамасы еді. Өзіне 
артылған зор сенімді ақтап, жүк 
ауырлығына барынша төзіммен 
қарайтынын жеткізіп, облыс әкімі 
К.Көкірекбаев пен көпшілікке өз 
алғысын да айта кеткен соң  аталған 
бағдарламаның әлемді шарпыған 
дағдарыс пен күрделі саяси 
ахуалдарды барынша ескергені 
мен алдын алғаны турасында, 
«Нұр Отан» партиясының ХVII 

съезінің алдында дайындалған осы 
бағдарлама арқылы жаңа идеяны – 
жалпыға ортақ жетістіктер идеясын 
жасай отырып, оны барлық ізгі 
әрекеттерді үйлесімді біріктіретін 
құжат деп тануды айтқан өңір 
басшысы партияның «Қазақстан. 
2017 мақсаттары. Ұлттық іс-

қимыл жоспары» Сайлауалды 
тұғырнамасын іске асыру бойынша 
партияның аудандық филиалы 
да 2012 жылы аумақтық жоспар 
қабылдағанын айта келе: 

– Аумақтық жоспар 
қабылданғаннан бері жоспардың 
негізгі тармақтарына қатысты 
индикаторлық көрсеткіштері 96 
пайызға орындалды. Ауданның 
ә л е у м е т т і к - э к о н о м и к а л ы қ 
көрсеткіштерінің  негізгі салалары 
оңды өзгерістерге ие болды. Атап 
айтқанда, өнеркәсіп саласындағы 
кәсіпорындар 2016 жылдың 
қаңтар-маусымында 19 млрд. 
889,3 млн. теңгеге өнім өндірген. 
Нақты физикалық индекс көлемі 
170,8 пайызды құрап, облыс 
көлемінде ең жоғарғы көрсеткішке 
қол жеткізді.

Ауыл шаруашылығы 
секторында жалпы өндірілген 
өнім көлемі 4140,7 млн. теңгені 
құрады (2015 жылы – 3437,4 млн. 
теңге). Нақты физикалық индекс 
көлемі 103,7 пайыз, деп аудандағы  
халық игілігіне жарап жатқан 
мемлекеттік бағдарламалардың 
бірқатарына, мысалы, «Жұмыспен 
қамту – 2020  Жол картасы», 
«Нұрлы жол», «Өңірлерді дамыту 
– 2020», «Бизнестің жол картасы – 
2020», «Сыбаға», «Құлан», «Алтын 
асықтың» орындалу барысына, 
сондай-ақ, денсаулық, білім беру, 
басқа да салалардағы жетістіктерге 
тоқталып өтті. 

– Ел   игілігіне бағытталған 

барлық түбегейлі өзгерістерді 
Елбасымыз Н.Назарбаевтың 
есімімен, сонымен қатар, билік 
партиясы  –   «Нұр   Отанның» 
жанды жұмыстарының нәтижесімен 
байланыстырғанымыз жөн. 
Алдымызда «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясының ұзақ мерзімді 
басымдықтарын жүзеге асыру 
міндеті тұр. Осы істі «Нұр Отан» 
партиясымен, яғни, еліміздегі 
жауапкершілігі жоғары саяси күш, 
парламенттік басым, жалпыұлттық 
сенім партиясымен біріге еңсеруге 
жұмылайық, – деді Мейірхан 
Азатұлы. 

Келесі кезекте осы баяндама 

бойынша жарыссөзге шыққан 
делегаттар: партияның 
аудандық мәслихаттағы 
депутаттық фракциясының 
мүшесі Н.Қойшыманова, «Нұр 
Отан» партиясы аудандық 
филиалы партиялық бақылау 
комиссиясының төрағасы 

Б.Иманбетов, партия мүшелері 
Б.Хасанбаев, Б.Адизбаев, 
сондай-ақ, партия аудандық 
филиалы жанындағы «Жас Отан» 
Жастар қанаты Кеңесінің мүшесі 
М.Қалаевалар жоғарыдағы 
баяндаманың өзекті тұстарына 
басымдық жасап, өз қызметтері 
жайлы да кеңінен тоқталған 
соң елімізді биіктерге көтерген 
Елбасы мен «Нұр Отан» 
партиясы төңірегіне топтасып, 
Мәңгілік Елдің болашағын құруда 
жасампаздық істерді одан әрі 
жалғастыруға шақырысты.

Жиынға   төрағалық етуші 
аудан әкімі М.Өмірбеков «Нұр 
Отан» партиясы Жамбыл 
облыстық филиалының 
төрағасы, облыс әкімі 
К.Көкірекбаевқа сөз кезегін 
берді. Конференция мінбесіне 
көтерілген Кәрім Нәсбекұлы  
облысымыздың  осы таңдағы 
әлеумет т і к - э кономикалық  
ахуалы туралы нақты цифрларға 
сүйенген мәліметтері мен 
алдағы іс-жоспарларымен 
кеңінен таныстыра келе, «Нұр 
Отан» партиясының небары 
17 жылдық мерзім ішінде 
атқарған, ұйытқы болған 
бастамашыл істерінің ішінде 
меркілік партия филиалының 
да өзіндік қалыптасқан орны 
ерекше екендігін атап өтті. 
Халық сенімінен асқан баға 
мен мәртебе жоқтығын тілге 
тиек еткен облыс басшысы 

аудан әкімі М.Өмірбековке 
жаңа қызмет, тың лауазым иесі 
ретінде жаңашыл қырларынан 
танылуына үміт артатынын 
айтып, құттықтауын да жеткізе 
келе:

– Ел Тәуелсіздігінің 25 
жылдығын тойлау алдында 
бірлігімізді бекем етіп, Ұлы 
дала елінің болашағы үшін 
арналған әр ортақ ісімізге табыс 
пен игілік тілеймін, – деді.

Сонымен, конференция 
өз жұмысын аяқтап, тиісті 
қаулылар қабылданды.

  Залдан  көрініс

  К.Көкірекбаев   М.Қасым   К.Көкірекбаев   М.Өмірбеков

Алтыншы    шақырылған  Меркі  аудандық    мәслихатының   
кезектен  тыс   8-сессиясы    2016    жылдың   13  қыркүйек  күні    сағат   
16.00-де   аудан  әкімдігінің    мәжіліс   залында   төмендегідей   күн 
тәртібімен өтетінін хабарлаймыз.

1. Меркі  ауданы №8 сайлау округі  бойынша  аудандық мәслихат  
депутатының  өкілеттілігін  мерзімінен  бұрын  тоқтату  туралы.

2. Әртүрлі  мәселелер. 
Сессия  алдында   депутаттарды  тіркеу 2016  жылдың 13 қыркүйек   

күні сағат 15.30-да басталады.

                              АуДАНДыҚ  МӘСЛИХАТ  АППАРАТы

Меркі  аудандық  мәслихат  
депутаттарының  назарына!
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Ауданымызда көгеріштендіру ісі, абаттандыру 
мәселесі, сондай-ақ, санитарлық тазалық 
шаралары назарға алынып, оңды нәтижелері 
де байқалып отыр. Жоспарлы түрде атқарылған 
жұмыстардың  көлемі де көңіл көншітеді, олар 
аз емес, ауқымды.  Жаңаша дүр сілкінген 
Меркі өңірінің өз тарихының тың белесіне аяқ 
басқаны бәріміз үшін мәртебе екенін осылайша 
түйіндегеніміз дұрыс.

Міне, бүгін де дүйсенбі сайын дәстүрлі 
түрде өтетін аудан активі жиналысынан соң 
аудан әкімі М.Өмірбеков бастаған аудан әкімінің 
орынбасары, жоғарыда аталған Қаулының 

Аса қамқор, ерекше мейірімді 
Алланың атымен бастаймын.

12 қыркүйек – қасиетті Құрбан айт 
мейрамы!

Құрметті мұсылман бауырлар және 
жерлестер!

Әлемнің түкпірін мекендеген барша 
мұсылман бауырларымды қуаныш-
шаттыққа, берекелі мейірімге бөлейтін 
ұлық мереке, құрбан айтқа аман-есен 
жеткізген Жаратушы иемізге сансыз 
шүкірлер мен мақтаулар болсын.

Алла Тағаланың разылығы үшін, өзін 
мұсылман санаған бауырларымыз өз 
шама-шарқына қарай құрбан шалып, 
Алланың мейіріміне бөленуге тырысады. 
Адам баласы осындай ізгі-іс амалдары 
арқылы Жаратушы Раббысына жақындай 
түседі. Негізінде «құрбан» сөзінің 
мағынасы жақын болу, жақындау дегенді 
білдіреді. Алла Тағаланың қалауымен 
биылғы жылғы Құрбан айттың арафа күні 
11 қыркүйек – жексенбі күніне, ал Құрбан 
айттың бірінші күні дүйсенбі – қыркүйектің 
12-сіне келіп тұр. Өздеріңіз білетіндей 
ел ағасы, асыл дініміздің жанашыры 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Құрбан 
айт мейрамын Қазақстан жұртшылығы 
үшін демалыс деп жариялаған. Еш 
нәрсеге алаңдамай 2-3 күн ұлық мерекені 
мейрамдайсыздар.

Алла Тағаланың мейірімінен үміт 
етіп, иманына кәміл сеніп, Алла бір, 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) 
хақ Пайғамбар деп сенім білдірген 
мұсылмандар мешіттерге барып, 
айт намазын оқып, ағайын-туыс бір-
бірін мерекемен құттықтайды. Айт 
намазынан кейін құрбандық шалады. 
Шалған құрбан еті ағайын-туыс, көрші-
қолаң, тұрмысы төмен отбасыларға, 
жетім мен  жесірлерге таратылады. 
Осылайша адамдар арасында бір-
біріне деген мейірім, қамқорлық сынды 
көркем мінез қалыптасады. Айт күндері 
ренжіскен адамдар татуласып, өзара 
кешірім жасап, бір-бірімен байланысты 
күшейтуге итермелейтін ұлық мейрам. 
Қасиетті Құран кәрімде Алла Тағала: Сен 

Иә, бұл өткен шежіре. Қазіргі Қазақ елі 
заманауи жаңа технологиялар мен озық 
әдістерді барынша меңгерген, инновацияға бір 
табан  жақын зайырлы да көпке үлгі болар ішкі, 
сыртқы саудасы дамыған мемлекеттердің бірі 
қатарында. Дегенмен, қазақ баласына етене 
жақын, агросектордың  басты бір тармағы 
саналатын – мал шаруашылығын дамыту 
да Үкімет пен жергілікті билік назарынан еш 
түспейтіні айқын. Оның басты бір дәлелі, 
бабаларымыздан мирас ретінде қалған сайын 
дала төсінде сапалы тұқымды мал бастарын 
көптеп өрбіту ісі Тәуелсіздік кезеңінде, 
әсіресе, соңғы жылдары шарықтай түскенін 
және оның өсу динамикасын өз ауданымызда 
да анық  байқаймыз. 

Міне, жоғарыда айтылғандай, осы 
саланың тіршілігіне толыққанды нәр беретін 
қауқары бар мемлекеттік үштұғырлы 
бағдарламалар тізбегі де шаруа үшін 
үлкен қолдау болды. Оның алғашқысы 
Шопан ата түлігі – қой шаруашылығын 
қолдауға негізделген «Алтын асық» кешенді 
бағдарламасы  күні кешегі (01.09.2016 жыл) 

Екі айлық
Аудан әкімі М.Өмірбековтың 19 тамыздағы №342 Қаулысына сәйкес 

аудандағы елді мекендерді абаттандыру және санитарлық тазалықты 
қамтамасыз ету бойынша 1 қыркүйек – 1 қараша айлары аралығында  күзгі екі 
айлық жарияланғаны белгілі. 

 АУЫЛЫНА  ҚАРАП  
АЗАМАТЫН  ТАНЫ 

 

орындалуын бақылаушы Р.Қасымов, аудан 
әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
бөлімі басшысының уақытша міндетін  атқарушы 
А.Әсілбайұлы, сондай-ақ, барлық 14 ауылдық 
округ әкімдерінен құралған топ Меркі және 
Сарымолдаев ауылдық округтерінің аумағындағы 
үлкен күре жол бойының айналасындағы жалпы 
тазалық ахуалымен біріге танысып, өзара кеңес 
құрды (суретте). 

Аудан орталығынан шыққан соң жолай 
айналаға көз салып, тазалық пен абаттандырудың 
жайын жіті бақылай отыруды тапсырған аудан 
әкімі М.Өмірбеков аудандық Қорғаныс істері 
бөлімінің тұсында, одан кейін Екпінді ауылының 
батыс бөлігінде аялдама жасаған топ алдына 

шығып:
– Күні кеше көршілес Т.Рысқұлов ауданынан 

сапарлап келе жатып, ауданаралық шекарадан 
бергі тазалықты бірден байқадым. Ақтоған 
ауылдық округіндегі жинақылыққа да таласым 
жоқ, тамаша! Округ әкімі Олжабек Жанұзақұлының 
жанды іс атқарғаны «мен мұндалап-ақ» тұр, 
оның көпке үлгі болғанын қалаймын. Жамбыл 
ауылы да жақсылықтан құралақан емес, 
азаматтары ұялып, төмен қарамай «Менің 
ауылым осындай!», – деп айтуға тұратын мекен. 
Ал, Меркі мен Сарымолдаевтың жағдайын міне,  
бірге тамашаладық, жекелеген «әттеген-айлары» 

болмаса, көріктеріне көрік қосуға барынша 
талпынып тырысулары көрініп-ақ тұр. Айтайын 
дегенім, тек аудан орталығы, бас көшелер ғана 
емес, әсіресе, шекаралық аймақ – Андас батыр, 
шалғайдағы Ақермен сияқты елді мекендердің 
жақсаруы мен жасаруына бар мүмкіншілікті 
пайдалануымыз керек. «Айды әпер», – деп 
айту әбестік әрине, ал қолдан келер әр іс қатаң 
қадағалауда болмақ. Сондықтан тазалық пен 
абаттандыру мәселесі күн тәртібінен ажырамауы 
шарт, ол қысы-жазы әкімдіктің басты назарында 
болатынын тағы бір мәрте ескертпекпін, – деп, 
аудан әкімдігінің тиісті бөлім басшылары мен 
округ әкімдерін бірлесе толыққанды жұмыс 
атқаруға шақырды.       

ҚҰРБАН  АйТ  ҚҰТТы  
БОЛСыН,  АғАйыН!

Меркі ауданының бас имамы 
Қасымалиев Батырбек қажының 

құттықтауы

кешірім жолын ұстан, жақсылыққа бұйыр, 
надандықтан бет бұр (Ағраф сүресі, 199 
аят) – деп мұсылмандарды барынша 
кешірімді болуға шақырған. Құрбан 
айттың мұсылман жамағаттың өзара 
бауырмашылықты арттырудағы маңызы 
орасан зор.

Құрбан шалу айт намазынан кейін 
айттың үшінші күні ақшам намазына 
дейін жалғасады. Қой, ешкі, сиыр және 
түйені құрбандыққа шалуға болады. Сиыр 
немесе түйені жеті кісі бірігіп шалуды 
шариғатымыз құптайды.

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.)  
бір хадисінде:

«Соқырлығы анық белгілі соқыр, ауруы 
белгілі аурушаң, ақсақтығы белгілі болған 
ақсақ, өте арық малдар құрбандыққа 
жарамайды», – деген.

Құрметті ағайын, бауырлар. Айт 
намазы 12 қыркүйек күні таңғы 7.30-да 
басталады.

Алла тағала шынайы ниеттеріңізді, 
шалған құрбандықтарыңызды қабыл 
етсін. Жаратушы Иеміз баршамызға екі 
дүниенің бақытын нәсіп етсін. Еліміздің 
мерейі үстем болып, бейбіт заманды 
мұра тұтқан мұсылман жұртшылығының 
ұлық мерекесі – Құрбан айт құтты болсын, 
ағайын!

Агросектордағы ауқымды істер

 ШАРУАҒА  ЖАЙЛЫ  ҚОЛДАУЛАР
 ел игілігіне арналуда
Ұлы дала елінің ежелден бергі ата кәсібі – мал өсіру үрдісінен еш жаңылмағаны 

белгілі. Төрт түлік мал өнімінен азығы мен киімі ажыратылса, артылғаны сатылып, 
немесе сол кездегі айырбас түріндегі саудаға түсіп,  түрлі қат-қажетті тауарларға 
айналдырғанын кәрі тарих сыр етіп әлі шертеді.

аудан әкімдігінің ауыл шаруашылық бөлімінің 
берген соңғы ақпараттарына сәйкес,  жыл 
аяғына дейінгі  жоспардағы 3075 бастың 
орнына 8575 басқа орындалып, 278,9 
пайызды құрағаны аудандағы жағымды 
жаңалықтар легін толықтырып отыр. Осы 
«Алтын асық» бағдарламасы аясында 
асығы алшысынан түсіп, «қой өсір, пайдасы 
оның көл-көсір» қағидасын ұстанған Кеңес 
ауылдық округіне қарасты «Гүл-Мах-Жан» ш/қ 
(басшысы М.Өмірсеріков) 10 қошқар, 1102 
бас аналық қой алып, көш бастаса,  сұраттық 
А.Серікбаевтың «Қоржынбай Әулиеті» шаруа 
қожалығы  25,0 млн. теңгеге 35 қошқар, 
1054 бас қой сатып алған. Меркі ауылдық 
округіндегі И.Нарынбетованың басқаруындағы 
«Бірлік» шаруа қожалығы да 12,1 млн. теңгеге  
705 саулық қой мен 25 қошқар алып, алдыңғы 
озық үштікті құрады.  

Аудандағы жылқы шаруашылығын 
дамытудың кешенді «Құлан» 
бағдарламасының жайына тоқталсақ, мұнда 
да өткен жылмен салыстырғанда біраз өсім 
байқалады. Жоғарыда айтылған 1 қыркүйектегі  
статистикалық мәліметтерге сүйенсек, 
биылғы  жоспардағы 400 бас Қамбар ата 

тұқымының бұл күнде сатып алынғаны – 599 
басты, орындалу пайызы 149,8-ді құрап, алға 
ілгерілеушілік айқын көрінеді. Осы жерде айта 
кетер жайт, жыл соңына дейін әлі  4 ай   барын 
ескерсек, бұл көрсеткіштер үдемелі түрде 
өсе түсетіні де анық. Енді аталмыш «Құлан» 
бағдарламасының орындалуына үлесі зор, 
жүзден жүйрік танылған тарланбоздарды 
атай кетсек, Жамбыл ауылдық округіндегі 
У.Ақылбековтың иелігіндегі «Нұрманбет» 
ш/қ 18,0 млн. теңгеге 65 бас бие, 5 айғыр 
сатып алып, мәре сызығына бірінші жетіп тұр 
екен. Келесі биіктен Меркі ауылдық округінің 
тұрғыны И.Нарымбетованың «Бірлік» шаруа 
қожалығы орын алыпты. Олар бағдарлама 
көмегімен қол жеткізген 12,5 млн. теңге 
қаражатқа 57 бие, 9 айғыр сатып алып, өз 
істерін өрге дөңгелете түсуде. Жоғарыда 
жазылған «Алтын асықта» да   көп олжа салған 
кеңестік М.Өмірсеріковтың «Гүл-Мах-Жан» 
шаруа қожалығы «Құланда» да құрығы ұзын 
екенін көрсете білді. Бұл жолы қожалықтың 
қанжығасына 51 бас бие мен 4 айғыр 
байланған екен.

Ал, енді соңғы мемлекеттік қолдау – 
ауызды аққа жеткізер сиыр шаруашылығының 
«Сыбаға»  бағдарламасына келсек, 2016 
жылға берілген аудан жоспарында – 484 бас 
аналық, 16 бас өндіруші бұқа екені көрсетілген. 
1 қыркүйектегі мәлімет бойынша, Жамбыл 
ауылдық округіндегі А.Әріпбайдың «Айшатай» 
шаруа қожалығы 20,0 млн. теңгеге 109 бас 
сиыр, 6 бас бұқа сатып алса, Ақтоғандағы 
З.Бейсенбаева басқаратын «Жарқын-Д» 
шаруа қожалығы барлығы 14,6 млн. теңге 
қаржыға 94 бас сиыр алып, шаруасына шырай 
келтіре білді. Кеңестік «Іңкәр» шаруа қожалығы 
(төрағасы Н.Айнаев) бағдарламаның 6,2 
млн. теңгесіне ие болып, қорасындағы мал 

басын 37 бас сиыр мен 3 өндіруші бұқамен 
толықтырды. Сонымен, бүгінгі күннің тағы 
бір ақжолтай хабары, жоғарыда аталған 
азаматтардан басқа Жамбыл ауылдық 
округінің тұрғыны Р.Мәдібаевтың «Мәдібай» 
шаруа қожалығының 4 бұқа, 85 сиыр сатып 
алу үшін 20 млн. теңге несие алуға «Аграрлық 
несие корпорациясы» АҚ-ның облыстық 
филиалына тапсырылған құжаттары олардың 
тарапынан толық мақұлданып, бекітілгенін 
есіттік. Яғни, бұл қаржы арқылы жақын арада 
аталған мал басына қол жеткізілген жағдайда 
«Сыбаға» бағдарламасының аудандағы 
орындалу көрсеткіші 85 пайызды көрсетпек. 
Жыл аяғына дейінгі кезеңде жоспардың толық 
игерілуіне уақыт та баршылық.

Міне, халқымыз үшін ең қастерлі 
саналатын ажырамас бөлігіміз – мал басының  
көбейе түсуі Ұлт жоспары – Н.Назарбаевтың 
бес институционалдық реформасын жүзеге 
асырудың 100  қадамының 60-шы – сүт және 
сүт өнімдері, 61-ші қадамы  – ет өндірісі 
мен оны өңдеуді дамытудың стратегиялық 
жобасымен де тығыз  байланысып, ортақ 
үндестік тапқаны қуантарлық жайт. Әр 
шаруаның бақуат тіршілігі арқылы мемлекет 
әлеуеті артпақ, ертеңгі күнге деген сенімділік 
те еселене түседі. 

Ендеше, әр кездескенде әрдайым мал 
мен жанның амандығын  сұраудан бастап, 
Жаратушыдан бір  ғана соны тілейтін арда 
қазақтың ұрпағы ретінде қазақстандық 
брендке айналар сапалы тұқымды мал өсіру 
ісі ақсаушылық көрмей, ілгері басуына сүбелі 
үлес қосу  –  әр азаматтың міндеті екенін 
пайымдайтын күндер де келіп жеткендей.

Әлихан АТыХАНҰЛы, "Меркі тынысы".
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Бүгінгі күні мемлекеттік 
қызмет көрсетудің тиімді 
жүйесін құру мемлекеттік 
аппараттың алдындағы 
басты мақсаттарының бірі 
болып табылады. 2013 
жылғы 15 сәуірде Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 
Заңы қабылданған күннен 
бастап осы саладағы құқықтық 
қатынастарды реттейтін 
негiзгi принциптер бекітілді, 
сондай-ақ, іргелі болып 
табылатын және Қазақстанда 
мемлекеттік қызметтер жүйесін 
реформалауда маңызды рөл 
атқаратын тұжырымдамалық 
инновациялар оқшауланды.

Біріншіден, 2013 жылы 
Қазақстанда үйлестіру және 
бақылау жүргізу мақсатында 
денсаулық сақтау, білім 
беру, әлеуметтік қорғау 
және қамтамасыз ету, 
мәдениет, туризм және спорт 
салаларындағы құжаттандыру, 
рұқсат алу қызметтерін тіркеу, 
анықтамалық қызметтерді және 
т.б. қамтитын  мемлекеттік 
қызметтер көрсету Тізілімі 
бекітілді. 

Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы Заңда 
көзделген «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет» 
ұғымы арқылы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді 
көрсету аумағы кеңейтілді және 
онда келесі бағыттар ескерілді:

– мемлекеттік органдардың 
белгілі бір функцияларын іске 
асыру;

– көрсетілетін қызметті 
алушылардың өтініші бойынша 
жеке тәртіппен жүзеге асыру;

– заңды және жеке 
тұлғалардың құқықтарын, 
бостандықтары мен заңды 
мүдделерін іске асыруға, оларға 
тиісті материалдық немесе 
материалдық емес игіліктер 
беру.

Екіншіден, мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын 
арттыру мақсатында, Заңнамаға 
мемлекеттік қызметтер көрсету 
сапасына қоғамдық мониторинг 
жүргізу ұғымы енгізілді. Шет 
мемлекеттердің тәжірибесімен 
енгізілген бұл жаңашылдық 
арқылы қоғамдық сауалнама 
жүргізетін, оны жариялайтын, 
бағалайтын, мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын арттыру 
бойынша ұсыныстар әзірлейтін 
арнайы ұйымдар Қазақстанда 
құрылады деп күтілуде. Бұл 
ұйымдар халықты әлеуметтік 
сауалнама, азаматтардың 
құқықтары мен мүдделерін 
қорғау үшін заңнамаға сәйкес 
талдау, «құпия сатып алушы» 
және т.б. құралдарды пайдалана 
отырып, мемлекеттік қызмет 

 ҚАзАҚстАнДА  
мемЛекеттік  ҚЫзмет  

көРсетУ  ЖүЙесі
Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт 

көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан–2050» 
Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты 
стратегиясында мемлекеттік қызметтердің сапасын 
арттыруға ерекше назар аудару қажеттігін  атап өтті. 

көрсету сапасын бақылайды.
Үшіншіден, мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер 
туралы заңы мемлекеттік 
қызметтерді алушылардың 
кешенді құқықтарын, сондай-
ақ, мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасына шағымдану тәртібін 
реттейді.

Төртіншіден, мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасына 
азаматтардың қанағаттану 
деңгейіне талдау жүргізу 
арқылы бюрократияның деңгейін 
төмендету, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді алуды 
оңайлату, сондай-ақ, олардың 
тиімділігін арттыру мақсатында, 
мемлекеттік қызмет көрсету 
процестерін оңтайландыру және 
талдау жөніндегі жұмыстар 
жүргізілуде.

Қолжетімділік, ашықтық, 
сапалы және уақтылы 
қызметтерді ұсыну  электронды 
түрде және Мемлекеттік 
корпорация арқылы барынша 
қамтамасыз етіледі. Сонымен 
қатар, электронды нысанда 
мемлекеттік қызметтерді 
көрсету құжаттарды жеңіл 
өңдеуді, қысқа мерзімде алуды, 
мемлекеттік қызметтің кұнын 
төмендетуді және лауазымды 
тұлғалар мен қызмет 
алушылардың арасындағы 
тікелей байланысты жоюды 
талап ететінін атап өткен жөн.

Бесіншіден, стандарттар мен 
мемлекеттік қызмет көрсету 
регламенттерін әзірлеу және 
қабылдау.

Стандарттар мемлекеттік 
қызмет алу үшін қажетті 
құжаттарды, көрсету мерзімін, 
мемлекеттік қызметтерді 
алудың шарттарын, мемлекеттік 
қызмет көрсететін мекемелерді 
және т.б. белгілейді. Сонымен 
бірге мемлекеттік қызмет 
көрсету стандарты негізінде 
қызметалушы алынған 
мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің сапасына 
шағымдануына құқығы бар.

Регламент  мемлекеттік 
органның немесе өзге уәкілетті 
мекеменің мемлекеттік қызмет 
көрсету тәртібін қамтиды. 
Мемлекеттік қызмет көрсету  
регламенті мекеменің ішінде 
мемлекеттік қызмет көрсету 
тәртібін бақылауға мүмкіндік 
береді және рәсімдеудің 
сапасы мен тиімділік деңгейін 
қамтамасыз етеді.

Бекітілген мемлекеттік 
қызмет көрсету стандарттар мен 
регламенттер талаптарының 
бұлжытпай орындалуы 
мемлекеттік органдардың 
қызмет  көрсету процесіндегі 
«ашықтықты» қамтамасыз 
етеді және қызмет алушыларға 
сапалы қызмет көрсетуге ықпал 
етеді. 

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің негізгі 
бағыттарының бірі – мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасына 
мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру болып табылады. 
Сонымен қатар, мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасын 
бақылау, қызмет алушылардың 

арыз шағымдары, сонымен 
қатар, таңдаулы тексерулердің 
тізімі негізінде және есептік 
талдаудың, өзге бақылау 
нысандарының нәтижелері 
негізінде жүргізіледі. 

2016 жылдың бірінші 
ж а р т ы ж ы л д ы ғ ы н ы ң 
қорытындысы бойынша 
Жамбыл облысында 
мемлекеттік қызметтер 
25 орталық мемлекеттік 
органдардың аумақтық 
бөлімшелерімен, 14 облыстық 
басқармаларымен, сондай-ақ, 
Тараз қаласы мен облыстың 10 
ауданының жергілікті атқарушы 
органдарымен, мемлекеттік 
ұйымдармен көрсетіледі. 
Мемлекеттік органдармен 
жартыжылдықта барлығы 5 357 
34 қызмет көрсетілген.

1-тоқсанмен салыстырғанда 
электронды түрде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің 
үлесі 8,2%-дан 11%-ға, 
мемлекеттік корпорация арқылы 
көрсетілгендері 5,2%-дан 9,3%-
ға өсу деңгейі байқалады. 
Сондай-ақ, электронды түрде 
және мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсету мүмкіндігі болса 
да, қызметті берушілермен 
қағаз түрінде көрсетілген 
қызметтердің үлесі 78%-дан 
71,3%-ға төмендеген. 

Соңғы көрсеткіштер 
жергілікті атқарушы 
органдардың қызметтерінде 
едәуір төмендегенін атап өту 
қажет. Яғни, 1-тоқсандағы 
74,8%-дың орнына 68,5%-ды 
құрап отыр.

Қазіргі таңда, Министрліктің 
Жамбыл облысы бойынша 
Департаментімен аймақ 
тұрғындарының мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет түрлерін алу 
тәртібі туралы, сонымен қатар, 
мемлекеттік корпорация және 
электронды түрде мемлекеттік 
қызметтерді алу мүмкіндіктері 
туралы ақпараттану деңгейін 
жоғарылату тұрғысында 
мемлекеттік мекемелердің 
қызметін жандандыру 
жұмыстары жүргізілуде.  

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері 
министрлігінің Жамбыл облысы 
бойынша департаментінің 
мемлекеттік қызметтер 
көрсетудің сапасын бақылау 
саласы бойынша басты 
функцияларының бірі – жеке 
тұлғалар мен коммерциялық 
емес ұйымдарға мемлекеттік 
қызметтер көрсету бойынша 
қолдау көрсету болып табылады.

Ескертпе: Егер 
мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді алу барысында 
құқықтарыңыз бұзылған 
жағдайда Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері министрлігінің 
Жамбыл облысы бойынша 
департаментіне Тараз 
қаласы, Төле би көшесі 
35 мекен-жайы бойынша 
немесе 43-88-22, 43-88-08 
байланыс телефондарына 
хабарласуға болады.

Бүгінгі күні барлық даулы 
мәселелер сотқа жүгіну арқылы 
шешімін табатындықтан, сотта 
қаралатын істердің саны да 
жылдан-жылға артып келеді.  Сот 
жүйесіне  медиация институтының 
енгізілуі дауды сотқа  бармай-ақ 
медиатордың  көмегімен  екі жақтың 
келісімі арқылы шешілуіне жағдай 
туғызады. Медиация азаматтық, 
еңбекке қатысты, отбасылық  және 

Бұл кездесулердің мақсаты – әр 
ауылдық округте осындай кездесу 
өткізіп, адвокаттармен және жеке сот 
орындаушылармен заң қызметтері 
бойынша тегін көмек көрсетілетіндігін 
түсіндіру. 

Осы кездесуде ауыл тұрғындары 
өздерін толғандырып жүрген ойларын 
ортаға салып, осы кездесуге қатысып 
отырған мамандарға әртүрлі сұрақтарын 
қойып, тыңғылықты жауаптар алды. 

Кездесуде әділет басқармасының 
мамандары негізгі қызмет көрсету 
саласындағы жылжымайтын мүлікті 
тіркеу мен заңды тұлғаны тіркеу 
қызметіндегі өзекті мәселелерге 
де ерекше тоқталып, түсіндіріп 
өтті.  Тұрғындарға тегін кеңес беру 
үшін аудандық әкімдікпен немесе 
ауылдық  округ әкімдерімен келісіп, 
жоспар бекітілген. Осы жоспарға 
сай осындай берері мол кездесулер 
ұйымдастырылып, өткізілуде.

«Мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін  көрсету»  Заңы заң саласында 
туындайтын қоғамдық қатынастарды 
реттейді, әрі жеке және заңды тұлғаларға 
мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсету кезінде олардың құқықтары мен 
міндеттерін іске асырудың құқықтық 
тетіктерін айқындайды.

  Заңның негізгі мақсаты:
1. Құқықтық ақпарат беру – 

Қазақстан Республикасы заңнамасының 
мәселелері бойынша ауызша, жазбаша 
нысандарда, электрондық цифрлық 
қолтаңбамен куәландырылған 
электрондық құжат нысанында, не 
көріп танысу түрінде ақпарат ұсыну 
арқылы белгіленбеген тұлғалар тобына 
көрсетілетін, мемлекет кепілдік берген 
заң көмегінің түрі.

2. Құқықтық  консультация  беру – 
мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
алуға құқығы бар жеке және заңды 
тұлғаларға ауызша және жазбаша 

 Еліміз егемендік  алғаннан кейін өзін демократиялық, 
зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде  
орнықтырып, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның 
өмірі, құқықтары мен бостандықтары екенін Ата Заңында 
бекітті. 2011 жылы 28 қаңтарда Қазақстан Республикасының 
«Медиация туралы» Заңы қабылданды. 

 МЕДИАцИяНың  БАСТы 
МАҚСАТы  –  БЕйБІТ 

КЕЛІСІМгЕ  КЕЛу
басқадай  құқықтық қатынастарға  
байланысты, сондай-ақ,  ауырлығы 
шағын және орташа қылмыстық 
істер жөнінде туындаған  дауларда 
қолданылады. 

Медиацияның басты 
мақсаты – қос  тарапты 
бірдей қанағаттандыратын 
және даулаушылық деңгейін 
төмендететін өзара тиімді,  әрі өзара 
қолайлы, бейбіт келісімге келу. 
Сот өндірісінен айырмашылығы –
медиация барысында «кінәлілер» 
мен «кінәсіздер» – деген  
тараптар болмайды. Өйткені, 
бұл құқық  саласы қылмыс 
жасаушылар қатарын бірыңғай бас 

бостандығынан айыру жолымен 
жазалауды емес, адам құқықтары 
мен бостандығын қорғауды және 
қалпына келтіруді көздейді. 

Медиацияның тағы бір оңтайлы 
жағы – қаржылық жағынан соттық 
шығынға қарағанда  төмендігінде 
және уақыттың үнемділігінде. Сотта 
іс әдетте ұзаққа созылады, ол тіпті 
айларға созылуы мүмкін. Бірнеше 
мәрте сот отырыстары белгіленеді, 

оған тараптардың бірінің өкілдері 
келмеуі де мүмкін, сөйтіп, жағдай 
ушыға түседі. Қорытындылай келе, 
қазақ халқы үшін бітімгершілік –  
билік айтудың ең озық өнегесі.

Тоқсан рулы елдің дауларын 
тоғыз ауыз сөзбен түйіндеп, 
татуластырып отырған дана 
бабаларымыздың бітімгершілік 
саясаты егеменді елімізде жаңа 
серпінмен қолға алынуы құптарлық 
жайт. 

Е.КЕНБАЕВ, 
Меркі аудандық 

сотының судьясы.       

ЗАңДы  НАСИХАТТАу 
МАҚСАТыНДА     

КЕЗДЕСу  ӨТКІЗІЛДІ
 Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2015 

жылғы 31 желтоқсандағы бұйрығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасы азаматтарының білікті заң көмегін алу тетіктерін 
жетілдіру жөніндегі 2016-2017 жылдарға  арналған  кешенді 
жоспарына сәйкес, Жамбыл облысы Әділет департаментімен 
бекітілген жоспар негізінде «Мемлекет кепілдік берген заң 
көмегі туралы» Заңын насихаттау мақсатында мемлекеттік  
және сот орындаушылар, нотариус, адвокаттар Меркі, Жамбыл, 
Ойтал ауылдық округтерінде болып, ауыл тұрғындарымен 
кездесулер өткізді.

консультациялар нысанында, оның 
ішінде, арыздарды, шағымдарды, өтініш 
хаттарды және құқықтық сипаттағы 
басқа да құжаттарды жасау мәселесіне 
қатысты консультациялар нысанында 
көрсетілетін, мемлекет кепілдік берген 
заң көмегінің түрі.

3. Мемлекет кепілдік берген заң 
көмегі – заң көмегін алуға құқығы бар 
жеке және заңды тұлғаларға осы Заңда 
және  өзге заңдарда көзделген негізде 
және тәртіпте тегін негізде көрсетілетін 
заң көмегі.

4. Мемлекет кепілдік берген 
заң көмегін көрсететін субъектілер – 
мемлекет кепілдік берген заң көмегін 
көрсететін жеке және (немесе) заңды 
тұлғалар.

5. Мемлекет кепілдік берген заң 
көмегін көрсету жүйесі – заң көмегіне 
мемлекет кепілдік берген құқықты іске 
асырудың Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген құқықтық 
негіздері мен тетіктері.

6. Мемлекет  кепілдік берген заң 
көмегін көрсету саласындағы  уәкілетті 
мемлекеттік орган (бұдан әрі – уәкілетті 
орган) – халыққа құқықтық көмек пен 
заң қызметтерін көрсету саласында 
басшылықты жүзеге асыратын орталық 
атқарушы орган.

Құрметті аудан тұрғындары!  
Мемлекеттік сот орындаушылары 
Меркі аудандық әділет  
басқармасының 1-қабатында 
орналасқандығын хабарлаймыз. 
Егер өздеріңізді толғандырған 
сұрақтарыңыз болса, әділет 
басқармасына келіп, сот 
орындаушыларға жолығуларыңызға 
болады.  

М.КАНИ,
аудандық әділет басқармасының 

бас маманы.                                                               

Р.ШАРИПОВ, 
Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет 
істері министрлігінің 
Жамбыл облысы бойынша 
департаментінің мемлекет-
тік көрсетілетін қызметтер 
басқармасының басшысы. 
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Как дорогая память 
хранятся здесь и его 
многочисленные Почет-
ные грамоты, Благодар-
ственные письма и ме-
дали. Вот Похвальный 
лист за хорошие показа-
тели в производственной 
и комсомольской работе 
райкома комсомола, ко-
торый он получил в 1955 
году. А вот диплом, ко-
торый он получил, когда 
был старшим чабаном 
колхоза «Красный Вос-
ток» и настриг шерсти по 
4 кг в среднем с одной 
овцы и за получение от 
100 овцематок по 119 яг-
нят (1967 год). А вот По-
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ню 
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ВсегдА  бЫЛ 
и  осТАеТся  ПРиМеРоМ

                          Жизнь, она как железная дорога, со своими 
                    путями и станциями. Чтобы   узнать   ей   цену, 
           надо преодолеть весь путь, остановиться на   каждой 
   станции и не сбиться с пути. Жизненный путь Омара Бата-
ловича Османова, любимого супруга, заботливого отца, 

дедушки, был нелегким, наполненным трудовыми буднями и 
победами. Его уже третий год нет в живых, но память о нем 
бережно сохраняется в этой большой и дружной семье. 

Ольга  АКИНИНА,  «Меркі  тынысы».  

четная грамота за достижение 
высоких производственных по-
казателей в социалистическом 
соревновании в честь    40-й го-
довщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции, 
Почетная грамота за безупреч-
ную и плодотворную работу в 
области развития животновод-
ства и достижения высоких 
показателей по сохранению и 
увеличению поголовья скота, 
делового выхода молодняка и 
продуктивности животновод-
ства, за безупречную и плодот-
ворную работу в области разви-
тия животноводства  района от 
Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР и др. А сколь-
ко у него медалей, трудовых и 
юбилейных, в том числе Орден 
Трудового Красного знамени 
и «Знак Почета», медаль «За 
освоение целинных земель», 
значок участника ВДНХ СССР. 
Вот именно  на примерах та-
ких людей, как О.Османов (на 
снимке),  посвятивших себя 
труду на земле, мы и должны 
воспитывать подрастающее по-
коление, которому строить свое 
будущее,  жить  и трудиться в 
Обществе Всеобщего Труда.

Супруга Омара Баталови-
ча – Мадина Кумуковна  часто 
вспоминает, какой нелегкой 
была судьба ее супруга и ее са-
мой. О том, как вместе с роди-
телями она была насильственно 
депортирована с родной земли 
Кабардино-Балкарии, как попа-
ла сначала в Киргизию, затем 
в Казахстан – село Мерке. Она 
хоть и была маленькая, но по 
рассказам матери знает, как 
депортируемых погрузили  в за-
ранее подготовленные эшелоны 
и отправили к  местам поселе-
ния в Среднюю Азию. Что за 18 
дней дороги в необорудованных 
вагонах умерло очень много 
человек. Их хоронили у желез-

нодорожного полотна во время 
кратких остановок. Когда составы 
следовали без остановок, тела 
умерших в пути охрана бросала 
под откос. 

Чтобы выжить в сложное вре-
мя, Мадина Кумуковна с ранних 
лет помогала маме, много рабо-
тала на поле. Трудилась на зем-
ле наравне со взрослыми, затем 
работала рабочей на Меркенском 
сахарном заводе, на швейной 
фабрике, пока не встретила  бу-
дущего мужа – Омара Баталови-
ча Османова и не вышла за него 
замуж. В дальнейшем, всю свою 
жизнь она посвящала себя семье, 
супругу и детям, сохраняя в доме 
тепло и уют, занимаясь воспита-
нием детей. Именно этим она 
оказывала всемерную поддержку 
супругу, который все свои силы, 
знания и опыт отдавал работе в 
животноводстве, сначала трудясь 
чабаном, затем старшим чаба-
ном в колхозе «Красный Восток», 
потом в откормсовхозе, дости-
гая высоких показателей по уве-
личению  поголовья и настрига 
овец, зоотехником, в свое время 
О.Османов окончил зоотехниче-
ский техникум. Затем трудился  
экспедитором в плодоягодном 
совхозе, отдавая много сил и 
времени любимому делу.

 Вместе с супругом Мадина 
Кумуковна воспитала пятерых 
детей, всем дала высшее обра-
зование и всю свою  неуемную 
материнскую любовь и заботу. 
Сейчас она проживает вместе с  
младшим сыном Али и его семь-
ей и младшей дочкой Розалиной.

Мадина Кумукова  всегда и во 
всем была поддержкой и опорой 
для своего мужа, его главным 
тылом. А дети сегодня стараются 
быть достойными памяти своего 
отца, не бояться работы и трудят-
ся на благо Казахстана, сохраняя 
и укрепляя семейные узы и не 
забывая мудрость предков.
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Атақты қазақ ақыны 
Қасым Аманжолов өзінің 
жарына арнаған бір өлеңінде:  

Отбасы – шағын 
мемлекет, 

Мен – президент, сен 
– премьер, дегені бар. 
Шынында, отбасы – ол да 
бір шағын мемлекет. Әр 
мемлекеттің өзіне тән өндірісі 
мен өнім бөлісі, сыртқы және 

Отбасында адам 
бойындағы асыл қасиеттер 
жарқырай көрініп, 
қалыптасады. Отанға деген 
ыстық сезім – жақындарына, 
т у ғ а н - т у ы с қ а н д а р ы н а 
деген сүйіспеншіліктен 
басталады. Сол себепті 
де біз отбасын Отанның 
кішкентай бір бөлшегі ретінде 
қарастырамыз. Отбасының ең 
маңызды қызметтерінің бірі – 
тәрбиелеушілік міндеті, оны 
қоғамдық тәрбиенің ең тиімді 
деген жүйесі де алмастыра 
алмайды. Оның негізгісі – 
баланы өмірге келтіру ғана 
емес, сонымен бірге оған 
әлеуметтік-мәдени ортаның 
құндылығын қабылдаттыру, 
үлкен ұрпақтың тәрбиесін жас 
ұрпаққа жеткізу, бойына сіңірту, 
яғни, балаларын өздерін 
қоршаған ортаға және қоғамға 

Адамның адамшылдығы – ақыл,  
ғылым, жақсы ата, жақсы ана,  
жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады.  

АБАй

ҰРПАҚ  ТӘРБИЕСI  – ҰЛТ  БОЛАШАғы  

ішкі саясаты, кіріс – шығыс бюджеті, 
қастерлеп ұстанатын рәміздері, 
т.б. болатыны сияқты, әр отбасы 
болмыс-тіршілігінің де соған ұқсас 
жақтары бар, оның жаратылысы 
да басшылық пен косшылықты 
қажет етеді. Сондықтан отбасының 
құрылымына зор маңыз біріліп, 
мәнін қорғаған, отбасының 
ар-намысын сақтауға, сырын 
шашпауға, мүшелерін бір-біріне 
қатысты адалдыққа тәрбиелеген. 
«Отан – отбасынан басталады» 

– деген сөздің мәнісі де осында. 
Елімізде алғаш рет «Отбасы 
күні» бекітілді, ол Қазақстанда 
жыл сайын қыркүйектің екінші 
жексенбісінде атап өтіліп келеді. 
Елбасы барша қазақстандықтарды 
отбасы күнімен құттықтағанда 
«Біздің қоғамда отбасы әрқашанда 
рухани және мәдени дәстүрлердің 
сақтаушысы, түрлі буындар арасын 
жалғастырушы болды және солай 
болып қала бермек. Отбасы күні 
біздің қоғамымызда руханилықты, 
өнегелілікті нығайтуға, ерлі-
зайыптылар жауапкершілігінің 
маңыздылығын сөзсіз мойындауға 
ықпал етеді. Отанға деген 
сүйіспеншілік отбасынан басталады. 
Туған шаңырақтан алған тәрбие – 
бұл барша халқымыздың бақуатты 
да табысты болашағының кепілі. 
Отбасылық құндылықтарды, 
көпбалалықты насихаттау – бұл 
біздің мемлекетіміздің ең басты 

міндеттерінің бірі», – деп  қазіргі 
қоғамдағы рөлін, отбасының берер 
тәлімін ерекшелеп өткен болатын. 

Қазақ отбасында әуелі әке, 
содан кейін шеше, бұлар – жанұя 
мектебінің ұстаздары болады. Әке 
мен шешенің баласына қоятын 
ең бірінші басты талап-тілектері – 
баланың «әдепті бала» болып өсуі.

Сондықтан қазақ жанұясы 
әрдайым: «Әдепті бол, тәрбиесіздік 
етпе, көргенсіз болма» – деген 
сияқты сөздерді балаларының 
құлағына құйып өсірген.

Қазақ отбасында өз баласын 
мейірімділікке, имандылыққа 
баулып өсірген. Үнемі жанұясында 
осылай тәрбие көрген бала 
ақырында, өздігінен тіл алғыш, 
адал, тиянақты, ұқыпты болып шыға 
келеді.

«Тәрбие басы – әдептілік», – 
деп білген ата-ана әуелі баласына 
өздерін сыйлап-құрметтеуді, 
өзгелерге, әсіресе, үлкендерге, 
сыпайылық танытуды, ешкімді 
мұқатпауды үйреткен. Сонымен 
қатар, балаларының ер-азамат 
болып, халқына еңбек етулерін 
басты міндет етіп қойған.

Отбасы әлеуметтік институт 
есебінде адам қоғамының 
қалыптасуымен бірге пайда 
болады. Отбасының дербестігі 
болғанымен, отбасылық қатынастар 
қоғаммен, оның дамуымен тікелей 
байланысты. 

Отбасы кіші әлеуметтік топ, ал 
оның мүшелері некемен немесе 
қаны бір туыстығымен, тұрмыстың 
ортақтығымен және өзара 
адамгершілік жауапкершілікпен 
байланысты. Отбасы – қоғамның 
әлеуметтік құрылымының негізі 
болып табылады. 

Раймонда ҚАйРАҚБАЕВА,
аудан әкімі жанындағы 

әйелдер істері және 
отбасы-демографиялық 

саясат жөніндегі комиссия 
төрағасының орынбасары.

 ұлттың  тірегі
Отбасы –

Отбасы – сыйластық, жарастық орнаған орта, кішкентай 
Отан. «Отан – отбасынан басталады» – дегендей, Отанды сүю – 
отбасынан басталатыны рас! Себебі, отбасы – бала тәрбиесінің ең 
алғашқы ұжымы. Отбасы – табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. 
Жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін, 
мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы  алғашқы қадам екені 
сөзсіз.

пайдалы азамат етіп өсіру 
әке-шешенің ең маңызды 
міндеті болып табылады.

Е л б а с ы 
Жарлығымен «Қазақстан 
Республикасындағы кәсіптік 
және өзге де мерекелер 
туралы» ҚР Президентінің 

1998 жылғы 20 қаңтардағы 
№3827 Жарлығына 
өзгеріс және толықтыру 

енгізіліп, республикадағы кәсіби 
және өзге мерекелер тізімі 2013 
жылдан бастап қыркүйек айының 
екінші жексенбісі «Отбасы күнімен» 
толыққан болатын. Отбасы – адам 
баласының алтын діңгегі. Өйткені, 
адам ең алғаш шыр етіп дүниеге 
келген сәтінен бастап, осында ер 
жетіп, отбасының тәрбиесін алады. 
Сондықтан да отбасы – адамзаттың 
аса қажетті, әрі қасиетті алтын 
мектебі. 

Отбасының адамзат ұрпағына 
деген ықпалы мен әсер күшін 
өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен 
салыстыруға болмайтындай. 
Өйткені, ата-ананың балаға деген 
тәрбиесінің орнын еш нәрсе 
толтыра алар емес. «Ел болам 
десең, бесігіңді түзе» – деген нақыл 
сөз отбасы тәрбиесінің маңызын 
айқындатып тұр емес пе? 

Ата-ананың, басқа да отбасы 
мүшелерінің өмір сүру тәжірибесі, 
жүріс-тұрысы, өз міндеттерін 
таза атқару, бір-бірін құрметтеп, 
сыйлауы – бәрі де үлкен мектеп, 
тәрбиелік мәселе.

Қазақ халқының отбасы 
тәрбиесіндегі өзіне тән 
жарасымдылығының бір ұшы 

олардың жасы кішісінің үлкеніне 
«сен» деп сөйлемеуі, алдын 
кесіп өтпеуі, үлкен тұрып кішінің, 
әке тұрып ұлдың, шеше тұрып 
қыздың орынсыз сөйлемеуінде 
деп есептемейміз. Және қазақ 
отбасындағы бала тәрбиесін «Ұл 
тәрбиесі», «Қыз тәрбиесі», – деп 
жеке- жеке мән беріп қарастыры 
да оның өзіндік ерекшеліктерінің 
ішіндегі маңыздысының бірі.

Үлкенді құрметтеу отбасы 
мүшелерінің бір-бірінің тәрбиесіне 
жауапкершілік, борыштылық, 
адамгершілік сезімдерін туғызған.

«Отбасының жемісі – тәрбиелі 
ұл мен қызы» – деген,  мақтан 
етер ұрпағымыз көбейіп, ұрпағына 
мақтаныш болар қазыналы 
қарттарымыз көп болғай.

 

Төленді ӘШІМБЕКОВ,
Ақермен ауылдық округінің 

жастар ісі кеңесшісі.

ОтАн – ОтБАсЫнАн  БАстАЛАДЫ



59 қыркүйек
2016 жыл

Густов Ранальди,  предста-
витель туристической компании  
«Rosse Eroup» из Италии, Яшар 
Хусейнов,  помощник директора 
компании «Millennium Tourism» из 
Азербайджана, Надежда Марко-
ва, менеджер компании «Царская 
псовая охота на Алтае» из Россий-
ской Федерации, побывав в Мер-
кенском районе, убедились в том, 
что здесь есть на что посмотреть.

Потому, экскурсия по Меркен-
скому району для представителей 
зарубежных туроператоров полу-
чилась интересной и насыщенной. 
Они побывали в санатории «Мер-
ке», одном из самых популярных 
санаториев Казахстана, с его уни-
кальными радоновыми водами. 
Узнали о том, что  территория са-
натория «Мерке» занимает около 
10 гектаров. Здесь, в тени деревь-
ев и кустарников, высятся два пя-
тиэтажных корпуса на 207 номе-
ров. Одновременно в санатории 
«Мерке» могут оздоравливаться 
500 человек. Отдыхающие разме-
щаются в благоустроенных одно- и 
двухместных номерах категорий 
стандарт и люкс, а также в двух- 
и четырехместных апартаментах, 
предназначенных для тех, кто 
приехал в санаторий всей семьей. 
В каждом номере имеется новая 
удобная мебель, холодильник, са-
нузел, спутниковое телевидение, 
а в номерах категории люкс – до-
полнительно DVD-проигрыватель, 
телефон и кондиционер.

Всем отдыхающим предостав-
ляется четырехразовое диетиче-
ское питание, также в санатории 
имеются бар, ресторан и кафе. 
Кроме того, к услугам гостей на 
территории здравницы предо-
ставлены сауна с большим бас-
сейном,  бильярд, тренажерный 
зал, дискозал, салон красоты, 
SPA-салон, летняя танцплощадка 
и др. 

Помимо спальных корпусов и 
лечебных кабинетов, зарубежные 
гости смогли увидеть  библиотеку 
и музей санатория. Для желающих 
организуются экскурсии к истори-
ческим памятникам. Кроме того, 
они побывали в зоне отдыха «Ту-
ран», поднялись в ущелье, смог-
ли увидеть каменное изваяние в 
виде женщины, державшей кув-
шин с водой. Узнать о том, что 
таких каменных изваяний здесь 
немало. 

В Меркенском районе состоялась встреча  представителей зарубежных 
туроператоров по направлению   Южный   Казахстан,  в рамках   подготовки   
к   «ЭКСПО – 2017». Делегацию сопровождали  заместитель акима района 
Б.Абжапаров,   руководитель отдела предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района Д.Таскараев. Проводил экскурсию для туропе-
раторов  по городу Таразу и районам Жамбылской области, в том числе и 
по Меркенскому району, гид группы, председатель Жамбылской Ассоциации 
туристской индустрии, объединяющей все туристические компании города Та-
раза, И.Торбеков.

Ольга  МАЗуР,   Расул  МАЛЛАБАЕВ  (фото), "Меркі тынысы".

ПОзнАкОмиЛись  с  
ДОстОПРимечАтеЛьнОстями  
и  БОгАтОЙ  истОРиеЙ  РАЙОнА

Каменные изваяния – мужские 
и женские – установлены на курга-
нах с сосудами в руках на уровне 
живота. Они были предназначены 
для проведения ритуалов поклоне-
ния высшим божествам тюркского 
пантеона божеств – Тенгри (небу), 
Жер-су (земле-воде), Умай (жен-
скому божеству, покровительнице 
домашнего очага) и их земным 
воплощениям – обожествленным 
предкам. Некоторые исследова-
тели считают, что при изготовле-
нии женских статуй, скорее всего, 
имелись в виду какие-то вполне 
определенные умершие женщины, 
превращенные в покровительниц 
семьи или рода. Огромное коли-
чество памятников храмового типа, 
культурное своеобразие комплек-
сов с каменными изваяниями лег-
ли в основу выводов казахстанских 
историков об особенностях разви-
тия культурогенеза тюрков Жетысу 
в эпоху раннего Средневековья. 
И поскольку они датируются VII–
VIII веками, то относятся к перио-
ду функционирования Западного 
Тюркского каганата.

В настоящее время здесь мож-
но увидеть около 80 стел. Самая 
высокая концентрация памятников 
с изваяниями находится на плато 
Сандык. По одиночке внутри огра-
ды или группами в центре курганов, 
за их пределами и за оградами. 

В Меркенских горах представле-
ны все этапы истории тюрков. До 
святилища Мерке современная 
цивилизация не дошла, поэтому 
сохранившаяся здесь тюркская ко-
чевническая культура и природный 
ландшафт имеют практически пер-
возданный вид.

Кроме того, гости побывали 
в гостиницах разного уровня, это 
«Көккөл», «Керуен», «Мерке», и, 
конечно же,  в районном истори-
ко-краеведческом музее (директор 
М.Амиева). Здесь интересную и 
познавательную экскурсию для них 
провела  научный сотрудник Ай-
ман Журсыналиева, рассказавшая 
о том, что тысячу лет тому назад 
нынешнее селение Мерке, что рас-
положилось у подножия Кыргызско-
го Алатау в Жамбылской области, 
носило название Мирки. Впервые о 
Мерке арабские географы в своих 
сочинениях упомянули в IX–X веках.

Они писали: «Мирки – город 
средней величины, укрепленный, 
имеет цитадель». Однако, по вер-
сии современных  ученых, город 
образовался еще в VII веке, а назва-
ние свое он получил на языке фар-
си, что означает «центр». Как гово-
рят ныне живущие здесь меркенцы, 
Мерке так и останется центром, но 
теперь уже туристическим.

В рамках государственной про-
граммы «Культурное наследие» 

на городище Мерке  проводились 
раскопки, и предметы, обнаружен-
ные там, стали музейными экспо-
натами.

Айман Журсыналиева познако-
мила гостей с такими разделами, 

как:  природа Меркенского райо-
на, представленная ландшафтны-
ми зонами: степь, горы, водоемы. 
Ознакомила  с животным миром 
Мерке.

Рассказала об  городище Мер-
ке, каменных изваяниях, найденных 
на территории Меркенского райо-
на, хумах, керамике, этнографии, 
декоративно-прикладном искус-
стве казахов. Познакомила с экспо-
натами  народно-освободительного 
восстания – фото и документы, ве-
щевые экспонаты участников этого 

движения: Сыпатая батыра, Жау-
гаш батыра, видных государствен-
ных деятелей Т.Рыскулова, К.Сары-
молдаева и многих других.

Поведала А.Журсыналиева и о 
том, что районный историко-крае-
ведческий музей обладает рядом 
уникальных коллекций артефактов, 
найденных при раскопках в мер-
кенских окрестностях.

Зарубежным представителям 
туроператоров очень понравились 
изделия из металла и керамики, 
ископаемые минералы, предметы  
быта, национальная одежда, наи-
больший интерес гостей вызвали 
экспонаты, относящиеся к Жаугаш 
батыру. Знаменитый батыр, во-
енноначальник, посол хана Абы-
лая – Жаугаш Кырбасулы известен 
тем, что в 1755 году возглавил ос-
вободительное движение против 
калмыкских захватчиков. В мер-
кенском музее хранятся принад-
лежавшие батыру седло и оружие, 
представляющие большую истори-
ческую ценность.

Вызвал повышенный интерес и 
еще один ценнейший экспонат  му-
зея – казан, датируемый I-III вв. н.э. 
и др.

Побывав в Меркенском районе, 
представители зарубежных туро-
ператоров по направлению Южный 
Казахстан, в рамках подготовки к 
«ЭКСПО-2017», убедились в том, 
что у Меркенского района большое 
туристическое будущее. Для этого 
здесь имеется все необходимое – 
прекрасная природа, богатая исто-
рия, гостеприимные люди. И они 
уверенны в том, что связь между 
их туристическими фирмами и 
Меркенским районом налажены и 
в будущем будут реализованы мно-
гие совместные проекты и планы. И 
первые шаги к этому уже сделаны.

На следующий день, в горо-
де  Таразе, в целях индустриаль-
ного развития Жамбылской обла-
сти, представителями зарубежных       
туроператоров был подписан ме-
морандум о сотрудничестве в 
области туризма в рамках «ЭКС-
ПО-2017».

На снимках: 
зарубежные гости побывали 

в районном историко-краеведче-
ском музее;

во время посещения зоны от-
дыха «Туран»; 

каменное изваяние привлек-
ло внимание гостей;

гости с удовольствием позна-
комились с традиционным казах-
ским жилищем – юртой;

менеджер компании «царская 
псовая охота на Алтае» Н.Марки-
на ощутила на себе гостеприим-
ность казахского народа. 
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Ольга  АЛЕКСЕЕВА, "Меркі тынысы".

На встрече приняли участие 
заместитель акима Меркенского 
района Р.Касымов, заместитель 
директора Жамбылского областно-
го филиала АО «НК КазАвтоЖол» 
А.Туганова, руководитель отдела  
предпринимательства и промыш-
ленности акимата Меркенского 
района Д.Таскараев, управляющий 
Меркенского РЭС К.Кемелбаев, 
главный врач Меркенского Управ-
ления по защите прав потребителей 
Д.Кударова, менеджер филиала  
палаты предпринимателей Жам-
былской области в Меркенском 
районе       Н.Шойбек, старший ин-
спектор по организации аналитиче-
ской работы местной полицейской 
службы ОВД Меркенского района 
Б.Алиев, представитель медового 
городка Н.Плешакова, которые от-
вечали на многочисленные вопросы 
собравшихся, обсудив проблемы 
реализаторов меда несанкциони-
рованных торговых мест, убеждая 
их реализовывать мед в открыв-
шемся специально для  этих целей 
медовом городке. До этого  меро-
приятия с реализаторами меда  и 
пасечниками района также была 
проведена встреча, на которой они 
были уведомлены о предстоящей 
ликвидации несанкционнирован-
ных торговых мест по реализации 
меда, расположенных на останов-
ках, вдоль автомобильной доро-
ги – Западная Европа-Западный 
Китай, чтобы снизить риск ДТП. 
Купля-продажа меда вдоль дороги 
продолжает оставаться одной из 
угроз безопасности дорожного дви-
жения.

Заместитель директора Жам-
былского областного филиала АО 
НК «КазАвтоЖол» А.Туганова  по-
яснила, что вопрос строительства 
медового городка стоял  не один  
год. Она сказала: «В свое время, 
после того, как была построена но-
вая  дорога, была выделена земля 
для строительства медового город-
ка, мы с вами  вместе выезжали, 
осматривали территорию, в конце 
концов,  остановились на том участ-
ке,  который затем был предостав-
лен райакиматом для строитель-
ства медового городка».

Она особо отметила, что точ-
ки по реализации меда, которые 
расположены вдоль автотрассы, не 
отвечают необходимым  требовани-
ям и нарушают Закон Республики 
Казахстан «Об автомобильных до-
рогах». 

Также ею было отмечено, что 
ранее не было принято каких либо 
конкретных мер, так как  место 

Осы акция барысында акцияны 
ұйымдастырушы білім саласының 
қызметкерлері Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Хатшылығы 

 СОСТОяЛАСь  ВСТРЕЧА
На минувшей неделе в малом зале райакимата 

состоялась встреча с реализаторами меда по обе-
спечению безопасности дорожного движения.

для торговли медом еще не было 
подготовлено. Сейчас медовый го-
родок уже действует, вода и элек-
тричество подведены, все необхо-
димые вопросы решены, поэтому, 
на этой встрече, для собравшихся 
реализаторов  было объявлено  о 
том, что им необходимо со старых  
мест торговли  перейти на  специ-
ально отведенное для реализации 
меда место – в медовый городок 
либо реализовывать его на рынке 
или в других местах, определенных 
местными исполнительными орга-
нами района для продажи. 

По Закону РК «О безопасности 
дорожного движения», торговля 
вдоль автодороги  запрещена, так 
как останавливающиеся  возле тор-
гующих автомашины могут спрово-
цировать аварию. 

С сентября месяца уже будут 
приниматься меры в соответствии 
с законом действующего характера.

Заместитель акима района 
Р.Касымов сообщил о том,  что не-
смотря на то, что ранее арендная 
плата планировалась тридцать ты-
сяч тенге, первый месяц реализа-
торы смогут продавать мед в медо-
вом городке бесплатно, потом, до 
нового года, оплата за аренду им 
будет обходиться в 5000 (пять ты-
сяч) тенге, затем арендная плата 
увеличится, согласно заключенно-
му договору. Во-вторых, до нового 
года туда  можно будет перейти со  
старыми вагончиками, но они будут 
стоять на второй половине медо-
вого городка. В дальнейшем, они 
должны будут установить типовые 
вагончики.

Реализаторы меда выражали 
опасения из-за того, что предостав-
ляемые им  места  в медовом го-
родке не будут приносить прибыль. 
Говорили о том, что на установку 
новых типовых вагончиков у них нет 
средств. На вопрос реализаторов о 
том, что на территории медового 
городка будет построен магазин, 
заместитель акима района Р.Ка-
сымов дал разъяснение, что ме-
довый городок  предназначен для 
реализации меда и ничего другого 
там реализовываться не будет. Он 
также подчеркнул, что в соответ-
ствии с законными требованиями 
и установленными правилами,  ре-
ализаторы меда должны продавать 
свой сладкий и целебный товар в 
узаконенном и приспособленном 
для этих целей месте – в медовом 
городке. 

Все это делается для людей, 
ради их же безопасности на дороге 
и в целях  благоустройства района.

Акция
Меркі ауданында аудан әкімдігінің ішкі саясат бөлімі және 

білім саласы қызметкерлерінің ұйымдастыруымен, аудандық 
аурухананың перзенханасында «Ақ орамал» республикалық 
акциясы өз жалғасын тапты. 

бейбітшілік  пен татулықты 
дәріптейтін «ақ  Орамал»

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
Вашингтон қаласында өткен 
Ядролық қауіпсіздік жөніндегі 

IV Саммитте жариялаған 
«Әлем. XXI ғасыр» Манифесін 
ілгерілету және Семей ядролық 
полигонының жабылуына 25 жыл 
толуын атап өту, елдің барша 
азаматтарын «Ақ орамал» акциясын 
өткізуге қатыстыру  арқылы 
олардың этностық шығу тегіне, 
әлеуметтік, діни немесе басқа 
да ерекшеліктеріне қарамастан, 
бейбітшілік идеясы аясында 
шоғырландыру мақсатында 
жаңадан босанған жас аналарға ақ 
орамал жауып, ақ түс – тазалықтың, 
адамның ойы мен жан-дүниесінің 
пәктігін, абыройдың, ізгіліктің, 
аманатқа адалдықтың белгісі 
екендігін  түсіндірді (суретте). 

  Сонымен қатар, білім саласы 
қызметкерлері аяулы аналарды 
мерекелерімен құттықтап, 
жалпыазаматтық құндылықтарды, 
ортақ тарихи сананы нығайтуға және 
Қазақстандағы барлық этностардың 
тарихи-мәдени мұрасын сақтау мен 
дамытуға бағытталған шаралар әлі 
де жалғасын табатынын жеткізді.

– тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздік ережесін қатаң сақтау;
– жылыту мерзімінде тұрғын үйлерде табиғи газбен және көмір отынын 

жағу кезеңінде өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтау;
– тұрмыстағы және жем-шөп сақтау кезеңінде өрт қауіпсіздігі ережелерін 

қатаң сақтау;
– тұрғын үйлер жанғыш заттардан, қоқыстан таза болуы қажет;
– автотұрақтарға жақын жерде тез жанғыш заттарды және жанғыш 

сұйықтықты сақтауға болмайды.
Тұрғын үйлердегі өртті болдырмау үшін сақтық шараларын ескерген 

жөн. Өртті өшіргеннен гөрі алдын алған оңай екендігін ұмытпайық, өрттің 
тілсіз жау екенін естен шығармайық, ағайын!

Р.КуРБАНОВ, 
Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы, 

азаматтық қорғау майоры. 

АйЛыҚ  ӨТуДЕ
Ағымдағы жылдың 5 қыркүйегі мен 5 қазаны аралығында 

аудан аумағында тұрғын үй секторларына және жем-шөп 
сақтайтын орындарда өрт қауіпсіздігі айлығы өтуде. Осыған 
орай, тұрғын үйлерде өрт қауіпсіздік ережелерінің бұзылуына 
жол бермеуіміз қажет:

 Призерами соревнований ста-
ли: в весовой категории 26 кг пер-
вое место по достоинству завоевал 
Нурдаулет Хайдар, второе место 
Динмухамед Омирбек. В весовой 
категории 29 кг победителем стал 
Нурсултан Сапиев, второе место 
завоевал Дамир Куралбай, третье 
– Мухамедали Кулыбай. В весо-
вой категории 32 кг первое место 
завоевал Алик Колесников, второ-
го  места был удостоен Жансултан 
Нуртай, в весовой категории 35 кг 
победителем стал Арнат  Жума-
дил, второе место Елхан  Алмазу-
лы, третье завоевал  Асет Даукен. 
В весовой категории плюс 35 кг 
первое место  одержал Ермахан 
Азимхан, второе – Нуралы Муса, 
третье – Арсен Арыстанбек. По-
бедители соревнований были на-
граждены грамотами и медалями 
соответствующих степеней и при-
знаны сильнейшими.

Также в этот знаменательный 
день в кафе «Қазына» состоялась 

В «Аула клубы» состоялось спортивное соревнование по ка-
закша курес, посвященное двум знаменательным датам – 25-ле-
тию Независимости РК и 25-летию важного  для всех казахстан-
цев события – закрытия ядерного полигона в Семипалатинске. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены 2004-2006 годов 
рождения, сильные духом и умеющие побеждать. 

с   ПОЖеЛАниями  миРА

Ольга  МАЗуР,   "Меркі тынысы".

памятная встреча  семипалатин-
цев, членов ОО «Чернобыль-Се-
мей», посвященная 25-летию 
закрытия ядерного полигона. О 
важности закрытия ядерного по-

лигона сказали, выступив пе-
ред собравшимися, заместитель 
председателя Союза ветеранов 
Чернобыля Республики Казахстан  
В.Перминов, заместитель аки-

ма Меркенского сельского округа      
Е.Байболсынов,  председатель 
ОО «Чернобыль-Семей» Б.Адизба-
ев, отметив, что семипалатинский 
ядерный полигон был закрыт Ука-

зом Президента РК Н.Назарбаева. 
Так, был положен конец испытани-
ям советского ядерного и водород-
ного оружия, почти полвека тер-
завшим  взрывами казахстанскую 
землю и наносящим страшный 
вред  природе и людям. Для реа-
лизации идей мира и разоружения 
необходимо добиваться прозрач-
ности в вопросе ядерного потенци-
ала каждой стране. Брать пример с 
Казахстана,  Президента, которые  
показали всему миру как нужно 
обращаться с ядерным оружием, 
угрожающим всей жизни на земле.

В торжественной обстанов-
ке ветеранам Семипалатинского 
ядерного полигона  были вручены 
юбилейные медали, посвященные 
25-летию закрытия ядерного поли-
гона. Это стало для них  большим 
событием. Завершилось меропри-
ятие пожеланиями мира и добра.

На снимках: во время ис-
полнения гимна РК;

на соревновании по казакша 
курес встретились сильнейшие.

В райакимате

Расул  МАЛЛАБАЕВ,   (сурет автордікі),   "Меркі тынысы".
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Бұл ұйым негізін 1926 жылы 
Үндістанның Кандахла деген 
елді мекенінде дүниеге келген 
Шейхүл-Хадис Мауләна Мухаммад 
Зәкәрия Кәндехләуи (1885-1944 
ж.ж.) қалаған. Алайда, бұл кісінің 
өмірбаяны жайлы мағлұматтар өте 
аз.

Үндістаннан бастау алған 
таблиғшы топтың идеологиясы 
уақыт өте келе, көрші Пәкістан, 
Бангладеш, кейіннен Сирия, 
Иордания, Палестина, Ливан, 
Мысыр, Судан, Ирак, Араб елдеріне 
тарады. Бұдан ары Еуропаға және 
ТМД елдерінде кең таралып, 
соңынан біздің елге де келген.

«Таблиғи жамағат» өкілдері 
жайлы қысқаша сипаттама беретін 
болсақ, бұл ұйым мүшелерінің 
діни сауаттары төмен деңгейде. 
Сонысына қарамай олар «үш күн, 
жеті күн, қырық күн дағуат айтамыз, 
адамдарды дінге шақырамыз», 
– деп елді мекендерді аралап, 
кейде шекара асып кетеді.
Баратын жерлері Үндістандағы 
медресе (марказ) «Низамуддин», 
Пәкістандағы «Райванд» және  
Бангладештегі «Кокрайл» 
медреселері екендігі белгілі. Ол 
жердің діни ұстаздары, оңы мен 
солын білмейтін адамдардың 
санасына дәстүрлі емес діни 
уағыздарды ендіреді.

 «Таблиғи жамағат» діни 
ұйымының негізгі ұстанымы мен 
мақсаты – фанатизм, яғни, соқыр 
сенім болғандықтан, олар топқа, 
яғни, жамағаттарға бөлінеді, әрбір 
топ мүшелерінің қызметтерін нақты 
бөліп қарастыратын өз басшысы – 
әмірі болады және әмірге бағыну 
олар үшін міндет. 

 Әмірлері діни қағидаттарды 

Изучение трудов и биографии 
выдающегося  общественного дея-
теля сыграет важную роль в воспи-
тании подрастающего поколения. 
Поможет формированию у юных 
казахстанцев чувства патриотизма, 
стремления служить своему Отече-
ству.

Деятели партии «Алаш» и пред-
ставители казахской управленче-
ской элиты, научной  и творческой 
интеллигенции заложили фунда-
мент  казахской государственности 
и права народа  на национальное 
самоопределение, модернизацию 
казахского общества.

Изучение автобиографии Али-
хана Букейханова помогает понять 
то, насколько значима личность 
этого удивительно сильного и бла-
городного человека яркой биогра-
фии, сына казахской земли. Ведь 
Алихан Букейханов, помимо того, 
что был выдающимся политиком, 

Таблиғи  жамағаТы  –  
қаТерлі  діни  ұйым

Тәуелсіздігімізді алып, тоқыраған рухани 
құндылықтармыздың бірі – дәстүрлі діни танымымызды 
жандандыра бастадық. Осы рухани бос кеңістікті толтыру 
мақсатында, жастар  дін  іздеп  шекара  асып,  діни  оқу 
орындарына кетіп жатты. Шетелдегі күмәнді діни оқу 
орталарынан оқып келген азаматтар елімізге келіп, өз 
ілімдерін таратып, көптеген жақтастар жыйып та үлгерді. 
Осындай, еліміздің тұрақтылығы мен тұтастығына қауіпті 
діни ағымдардың бірі – «Таблиғи жамағаты» ұйымы десек 
қателеспейміз.

бұрмалап, Пәкістанның ұлттық 
киімінде өздерін «дағуатшылар» 
(«дінді насихаттаушылар») ретінде 
таныстырып, «Біз таза ислам 
жолына шақырамыз», – деп тек 
қана Кәндехләуидің «Фазаил амал» 
(«Амалдардың құндылықтары») 
– деген кітаптарын оқуды 
насихаттайды.

Діни сауаты төмен, зайырлы 
білімнен хабары таяз таблиғи 
жамағаты елдің өркендеуі мен 
дамуына, халықтың әлеуметтік- 
экономикалық әл-ауқатының 
жақсаруын тежейді. Себебі, адам 
баласы дүниеге келген соң білім-
ғылымды игеріп, елінің дамуы мен 
өркендеуіне қызмет етуі тиіс. Ал, 
бұл ұйым мүшелері болса ғылым 
дегеніміз «дін» деп, одан басқа 
алгебра, астрономия, философия 
және тағы басқа ғылым салаларынан 
адамдарды тосады. Бұл жағдайда 
ел ешқашан дамымайды, ал Құран 
мәтініне келетін болсақ ғылым-
білімге шақыратын аяттар жетерлік.

Қазақстан Республикасының 
2011 жылы қабылданған «Діни 
қызмет және діни бірлестіктер 
туралы» Заңында белгіленген тәртіп 
бойынша, құзыретті органда діни 
бірлестік ретінде тіркеуден өтпеген 
бұл ұйымның ендігі қызметі ел 
аумағында заңсыз болып есептеліп, 
Астана қаласы, Сарыарқа аудандық 
сотының 2013 жылғы 26 ақпандағы 
шешіміне сәйкес «Таблиғи 
жамағаты» ұйымы экстремистік деп 
танылды. Осыған сәйкес, Қазақстан 
аумағында тыйым салынып, 
оны насихаттаған адам жауапқа 
тартылады.

Дін жолына түсем деп, 
экстремистік жолға түсіп кетпеу 
үшін сан ғасырлардан бері 

ұстанып келе жатқан дәстүрлі діни 
танымымызды үйренуіміз керек. 
Мәселен, діннің өзіндік қағидалары 
мен заңдылықтары болады, солар 
қоғамға еніп, әдетке айналып, 
қолданыс табуы мен іс жүзінде 
жүзеге асуын «Дәстүрлі діни 
таным», – деп атаймыз. 

Қазақтың дарқан даласында 
ислам діні, соның ішінде, ханафи 
жолы кең тараған. Бабаларымыз 
ұстанған бұл жол ұлттық салт-
дәстүрді, ата-ананы аялауға, 
үлкенге – құрмет, кішіге – ізет 
қылуға негізделген. Бұл жолды 
ұстанған халқымыз экстремист те, 
лаңкес те болған емес. Ендеше, 
бүгінгі ұрпақ дінді қадірлей отырып, 
ата дәстүрін ардақтағаны абзал.

Дәстүрлі діни таным 
жайлы мағлұмат алу үшін 
Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының ресми 
имамдарынан, сайттарынан және 
облыс әкімдігі дін проблемаларын 
зерттеу Орталығының дінтанушы 
мамандарынан алса болады. 
Орталықтың негізгі қызметi,  
мақсаты облыстағы діни ахуалды 
зерделеу, талдау және түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу. Осы 
мақсаттарға қол жеткiзу үшiн, 
қазіргі уақытта, республикалық 114 
– Қауырт желі және Орталықтың 
«Сенім телефондары» – 51-50-20, 
87710501304 қызмет атқарады.

Е.ЖАҚыПОВ, 
Жамбыл облысы әкімдігі 

«Дін проблемаларын зерттеу 
орталығының» Ақпараттық 

түсіндіру және талдау бөлімінің 
басшысы

Ольга ОСИПОВА,  «Меркі  тынысы».  

К 150-летию Алихана Букейханова

этом году мы отмечаем 150-летие выдающегося сына ка-
захского народа Алихана Букейханова, которое проходит В

под эгидой ЮНЕСКО. Значение этой даты  для каждого казахстан-
ца очень большое, она позволит провести всестороннюю работу 
по изучению исторического наследия юбиляра. Ведь только зная 
историю своего народа и страны, можно глубоко осознать цен-
ность обретенной в конце прошлого столетия независимости.

знАменАтеЛьнАя
ДАтА  

прославился как видный ученый, 
экономист, этнограф, историк, ли-
тературовед и публицист. Потомок 
хана Букейхана, он был депутатом 
І Государственной Думы, лидером 
национально-демократической пар-
тии «Алаш» и премьер-министром 
первого казахского национального 
правительства «Алаш-Орда» в 1917 
году. И вполне закономерно, что с 
именем Алихана Букейханова свя-
зан не только 2016 год, но и будет 
связан следующий, 2017 год, когда 
будет отмечаться 100-летие со дня 
образования национально-освобо-
дительного движения «Алаш».

Успешно противостоять новым 
вызовам в условиях  внутренних и 
внешних угроз, кризиса ценностей 
цивилизации, отстаивать интересы 
нации необходимо и сегодня. И хотя 
каждое  историческое время ставит 
новые задачи, но идеи, за которые 
боролся со своими соратниками 
Алихан Букейханов, не теряют своей 
актуальности и становятся сегодня 
еще более востребованными. Это, 
прежде всего, равноправие обще-
ственное согласие и мир, культур-
ный прогресс нации, государствен-
ный язык, привлечение не только 
элиты, но и широких масс к управ-
лению государством.

Одним словом, 150-летие вы-
дающегося  сына казахского народа 
Алихана Букейханова, это – дата, 
имеющая как общенациональный, 
так и международный характер, и 
нам надо знать и уважать свою исто-
рию и вести изучение деятельно-
сти лидера и организатора партии 
«Алаш» и его бесценного наследия. 

 
– Жанұяны жоспарлау, 

контрацепциялық  әдістерді  қолдану 
әйелдің денсаулығын  сақтауға, 
тілеулі және дені сау  балаларды  
дүниеге әкелуге  көмектеседі. 
Жоспарланбаған жүктілікті 
болдырмаудың амал-тәсілін,  яғни,  
контрацепцияның  өзіңізге тиімді 
әдістерін дәрігеріңізбен кеңесіп, 
пайдаланыңыз. Ерлі-зайыптылар 
жүктілік  алдында  терапевтке және 
гинеколог дәрігерге қаралуы қажет. 
Төмендегі  көрсетілген ауруларға 
тексерілуден өтуі керек:

Бала  туғаннан  кейін, әйелдің 
ағзасы  3-4  жылдың  ішінде 
қалпына  келуі тиіс. Контрацепция  
тәсілі сізге қаламаған  жүктіліктен 
сақтануға  көмектеседі.  Жыныстық  
қатынас арқылы жұғатын жұқпалы 
аурулар еркек пен әйелді бедеулікке 
әкеп соқтырады. Тек  мүшеқап 
(презерватив) жұқпалы аурулар 
мен  жоспарланбаған  жүктіліктен  
сақтайды. 

– Жүрек-қан тамырларының 
ауруларына, қант диабетіне, бүйрек 
ауруларына, тыныс алу органдарына 
және т.б.

– генетикалық ауруларға; 
– инфекциялық ауруларға 

Басты  байлық – денсаулық

Саламатты  ОтбаСын  
құрамыз

Отбасын жоспарлау – бұл ерлі-зайыптылардың 
қалаулы бала саны, туылу мерзімі, олардың жас 
аралықтарын тиімді жоспарлауға бағытталған саналы 
түрде қабылданған іс-әрекеттері.

(токсаплазмоз, листериоз, гепатит, 
герпес, ЖЖЖИ,  АИТВ/ЖИТС).

Жүктілікті жоспарлаған 
жағдайда  6 ай бұрын ерлі-зайыпты  
жүктілікке дайындық етуі тиіс. 
Фоли қышқылын  3 ай,  күніне  
3  реттен қабылдаулары  қажет. 
Фоли қышқылы  ата-ана ұрығын 
жетілдіруге  көмектеседі. 6 айдан 
соң жүктілік  пайда болуы тиіс. 
Жүктілік пайда болғаннан кейін  
жүкті әйел  тағы  он екі аптаға дейін  
фоли қышқылын күніне 400 мг.  
қабылдағаны жөн. Фоли қышқылы  
ми жасушаларын   дамытады, 
есте сақтау қабілетін арттырады.  
Әйел 12 апталық жүктілікке дейін  
тұрғылықты мекен-жайы бойынша 
медициналық мекемеде   әйелдер 
кеңесіне есепке тұруы керек.  

Жыныстық тәрбие және 
сексуалдық білім балалар мен  
жасөспірімдерді  денсаулығын 
сақтауға , болашақ жанұялық  өмірге  
дайындауға және жауапкершілікке  
үйретеді. 

К.МЕНДИБАЕВА, 
Жастар денсаулық 

орталығының  гинеколог  
дәрігері.

Себебі, егер ана денсаулығы 
дұрыс болмаса, одан туар 
бала қандай болмақ? Әйел 
заты инабатты, тәрбиелі, әрі 
нәзіктілігімен ерекшеленетінін 
бәріміз білеміз. Сондықтан өсіп 
келе жатқан ұрпағымыз, еліміздің 
ертеңін әлемге паш етер жас 
жеткіншектеріміздің денсаулығын 
ана құрсағында  жатқан кезден 
бастап  ойлау керектігін ұмытпаған 
жөн. 

Сол себепті болашақ ана  
денсаулығына дұрыс қарау 
керектігін білген артық болмайды. 
Бүгінгі күні әйел затының  шылым 
шегіп, сыра, арақ, шарап ішіп  мас 
боп жүргенін көрген кезімізде  
ішіміз удай ашитыны сөзсіз. Әйел 
затының  одан қалды, ашық-шашық 
жүргенін көрген кезде,  қай анамыз 
осындай үлгі берген еді, – деп 
таң қалатынымыз анық? Бұл жас 
қыз-келіншектер неге тәрбиеден 
теріс ауытқып кеткен деген сауал 
кеудемізді тебірентетіні мәлім. Осы 
қасиет ұлтымыздың атына үлкен  
нұсқан келтіретіні сөзсіз. Еліміздің 
ертеңі мен болашағына жанымыз 
ашитын болса, болашақ ана 
денсаулығын бүгін қадағалауымыз 

ӨскеЛең  ұРПАҚТЫң  
деНсАУЛЫғЫН  ҚоРғАУ

Өскелең  ұрпақтың дені сау болсын десек, болашақ 
аналардың денсаулығына үлкен жауапкершілікпен  қарауымыз 
керек. Бүгінгі күнгі жас қыз-келіншектер  өз денсаулығына 
салғырт қарамай, болашағын ойлаулары қажет.

керек. 
Салауатты өмір салтын 

қалыптастыру отбасынан басталып, 
мектепте жалғасын тапса, 
тәрбиелік мәні зор іс-шаралар 
өткізу бір-біріне жалғасып, бірін-
бірі толықтырып отырса, баланы 
жаман әдеттен жирендіріп отырсақ, 
күнделікті жақсыны айтып отырсақ, 
келешек ұрпағымыздың дені сау 
болады. Халқымыз: «Денсаулық – 
зор байлық», – деп бекер айтпаған. 
Сол үшін де  әркім өз денсаулығына 
асқан жауапкершілікпен қарауы 
керек. Болашақ ұрпақты өз 
денсаулығы үшін саналы 
жауапкершілікке үйрету тәрбиенің 
ең бір жауапты саласы дер едім.

Қазақстанның әрбір азаматы 
еліміздің дамуына өз үлесін  қосу 
үшін азаматтың міндетті түрде 
денсаулығы мықты, шымыр, сана 
сезімі биік, жан-жақты да терең 
білімді, салауатты болуы керек.  

Н.КЕМЕЛОВА, 
аудандық орталық 

аурухананың перзентхана 
бөлімінің  меңгерушісі             

Соның бір дәлелі, тамыз айында 
Жамбыл облысы, Жуалы ауданында 
орналасқан ҚР ҰҚК Шекара қызметінің 
2035 әскери бөлімінің «Ақсуат» 
шекара заставасының сол қапталының 
ішкі тыл аумағында қалың қамыс 
арасында арнайы 21 шелек ыдыстарға 
отырғызылып өсірілген 90 түп есірткі 
заттары «марихуананы» әскери бөлімінің 
шекарашылары тауып, тәркіледі.

Осы арнайы өсірілген есірткі орынға 
Жуалы ауданының Ішкі істер бөлімінің 
тергеушілері және 2035 әскери бөлімінің 
анықтау және әкімшілік іс-жүргізу 
бөлімінің өкілі келіп, бірлесіп тергеу-
анықтау іс-шараларын жүргізуде. 

Адамнан қулық артылған ба? 
Бас пайдасы үшін небір құйтырқы 
әрекеттерге бой алдыратын 
пысықайлардың заңсыз әрекеттеріне, 
сондай-ақ, адамзаттың тамырына балта 
шабатын есірткі затына шекарашылар 
тосқауыл қоюда.

Шекарашылар тарапынан жергілікті 
халыққа шекара қызметінің заң 
талаптарын түсіндіріп жатса да, кейбір 
құлықсыздар заң бұзуға әрекет етуде. 
Олардың арам істеріне әр уақытта жол 
берілмейді. 

Осы дерек бойынша арнайы 
құзырлы органдарға хабарланып, 
бірлескен тергеу-тексеру амалдары 
жүргізілуде.

Е.АБДРАМАНОВ, 
2035 әскери бөлімінің офицері

аға лейтенант.

ЕСІРТКІгЕ 
ЖОЛ ЖОҚ!

Қ а з а қ с т а н 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Мемлекеттік шекарасын 
сенімді  күзетуде  2035 әскери 
бөлімінің шекарашылары 
қырағылық пен шеберлік 
танытып, өздеріне жүктелген 
қызметтік міндеттерін 
абыроймен атқаруда. 



Хабарландырулар     Объявления

ìåíøiê èåñi: 
       

"ìåðêi òûíûñû"-
Бàñïàñû" 

жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

 Директор – 
   Бàñ  рåäàêòîð  

   Әтіркүл ИСАЕВА

Индекс: 080500,
  Æàìáûë îáëысы, 

Мåðêі ауданы, 
Ә.ыñìàйыëîâ көшесі,  

¹349. 

      ТАРАЛыМы:  2584 дана

Ãàçåò  àðàëàñ – қàçàқ  æәíå  îðûñ   
òiëäåðiíäå   àïòàñûíà  2 ðåò – ñәрñåíái,  

жұма  êүíäåði  øûғàäû.  Ðåäàêöèÿ 
àâòîðëàðäûң êөçқàðàñû šүøií өçiíå 

æàóàïêåðøiëiê æүêòåìåéäi.
Ãàçåò  ЖК  ЖТО  «Али ЗА»  

баспа орталығында áàñûëғàí.
Мекен-жайы: Тараз қаласы,

 Төле би көшесі №36                              

Òåëефондар: Бас 
ðåäàêòîð – 

4-07-33  (факс.), 
бөлімдер – 4-07-35; 

4-07-58;  
есепші – 4-07-34  

vestnik-merke@mail.ru

Қаçàқñòàí  Ðåñïóáëèêàñû 
инвестициялар және даму министрлігі

Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
ақпараттық агенттікті есепке 

қою туралы  КуӘЛІК
№14047-г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КЕЗЕКШІЛЕР: Р.Маллабаев, О.Мазур

  Ақ тілек

Открылось наследство после смерти Лункина Юрия Петровича, 
умершего 31 августа 2016 года. Наследников просим обратиться по 
вопросу оформления наследственных прав в течение шести меся-
цев со дня открытия наследства  к нотариусу Б.Абишеву по адресу: 
с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

                     ИЗгОТОВИМ 
пластиковые окна, двери, витражи. Европейское качество.

                                  ПРОДАМ 
пескоблоки – простые, рваные, стенные.
Обращаться по тел.: 87013731408.

Акцияның   мақсаты:  
әлеуметтік көмекті қажет 
ететін отбасы балаларына және 
басқа санаттағы балаларға 
қайырымдылық жасау, 
балаларды жаппай оқумен қамту 
жұмыстарын   ұйымдастыру.

Мектебімізде  «Қамқорлық» 
акциясын өткізу туралы бұйрық 
шығарылып, жоспар құрылды. 
Акцияны ұйымдастыру 
комитетінің құрамы бекітілді. 
Әлеуметтік көмекті қажет 
ететін отбасы балаларына және 
басқа санаттағы балаларға 
қайырымдылық жасау, 
балаларды жаппай оқумен 
қамту және әлеуметтік көмекпен 
қамтамасыз ету жұмыстары 

Өкінішке орай, бүгінгі күні 
еліміз қаншалықты дамыған, 
өркениет көшінде алдыңғы 
қатардағы мемлекеттердің 
біріміз десек те, әлеуметтік 
жағдайы төмен, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар 
да кездесіп жатады. Олар 
мектепке бару үшін материалдық 
жағынан қиындық көруде.

Сондықтан елімізде биыл 
9-рет «Мектепке жол» акциясы 
«Бақытты балалық шақ мекені» 
ұранымен 1 тамыздан 30  
қыркүйекке дейінгі аралықта 
өткізілуде. 

Осыған орай біздің №14 

Аталмыш акция аясында 
өңірімізде де тұрмысы төмен 
отбасы балаларына мектепке 
қажетті киім-кешек пен құрал-
жабдықтар алып  беріліп, 
олардың өз қатарларынан 
қалмай сабаққа баруын 
қамтамасыз етуге көмек 
көрсетіліп жатыр. Осы орайда, 
Ақермен ауылының «Бүлдіршін» 
балабақшасының ұжымы 
жаңа оқу жылы қарсаңында 
қайырымдылық шараға өз 
үлестерін қосып, екі отбасының 
балаларына демеушілік 
жасады. Ұжым мүшелері №11 
Ә.Хасенов атындағы орта 
мектебінде екі оқушыға оқу   
құралдары салынған оқушы 
сөмкесін табыстады (суретте). 
Балаларды қуанышқа бөлеген 
ұжымға ата-аналар дән риза. 
Халқымыз «Кең болсаң, кем 

Меркі  ауылының  тұрғыны 
отбасымыздың асқар таудай тірегі, сүйікті 
әкеміз Махаев Нүсіпқұл Сапарбекұлын 
13 қыркүйекте асқаралы 60 жасқа 
толатын мерейжасымен шын жүректен 
құттықтаймыз.

Бізді еркелетіп, тәрбиелеп өсірген, 
жапырағын жайған алып бәйтеректей 
болған ақылшымыз, асыл әкеміз бүгін, міне, 
60 жасқа толғалы отыр. Өзіңіздің саяңызда 
ұл-қыздарыңыз, немерелеріңіз жайқалып 
өсіп келеді. Өзіңізбен өміріміз шұғылалы, 
шуақты. Шаңырағымыздың шаттығы, 

«қамқОрлық»  акцияСы – 
гимназияда

№17 И.Трубицын атындағы орта мектеп-
гимназиясында жылдағыдай  «Қамқорлық»  
қайырымдылық акциясы өткізілуде.

ұйымдастырылды. 
Жағдайы төмен 

отбасыларынан шыққан 
оқушыларға ата-аналар 
– А.Жетігенова, Б.Совет, 
М.Байдаулетова, Г.Елубаева, 
А.Байбосынова, Д.Каримова, 
Ж.Абдразақовалар  мектеп 
формалары алып беріп, оқу 
құралдарымен қамтамасыз етті. 

Бұл шараға мектебіміздің 
барлық сыныптары өз үлесін 
қосып, белсенді атсалысты. 
Тәрбие сағаттарында 
«Қайырымдылық», «Жақсыдан 
шарапат», «Мейірімділік» 
тақырыптарына арналған  
әңгімелер өткізілді. 

Кәмелетке  толмағандардың  

бос уақыттарын   тиімді  
ұйымдастыру және олардың 
бей-берекет жүрмеулері үшін 
мақсатты жұмыстар  жүзеге 
асырылуда. Мектебімізде әлі 
де осындай игі істер жалғасын 
табады деп сенеміз. Өскелең 
ұрпаққа берген біліміміз бен 
тәрбиеміз келешекте еліміздің 
өркендеп өсуі мен дамуына 
ықпал ететіндігіне сенімдіміз.

Ф. РАХМЕТОВА
№17 И.Трубицын атындағы 

орта мектеп-гимназиясының 
әлеуметтік педагогы

   қуаныш сыйла балаға,
баладан шыққан дана да

Адам өміріндегі ең бір бақытты шақ, ол – балалық 
шақ. Осы бір бақытты балғын шақты бастан кешіруге 
әрбір бала құқылы.

М.Жылысбаев атындағы орта 
мектеп ұжымы, ауылдың 
қайырымды азаматтары, жүрегі 
ізгі, көңілі мейірімді жандар 
да осы шараға біркісідей 
атсалысуда.

Атап айтар болсақ: олар 
– ауыл азаматтары: меценат 
кәсіпкерлер Т.Төреханұлы, 
А.Мамытов, А.Қарабаев, 
И.Казимов, Т.Алмасбеков, 
Қ.Омаралиев, С.Ешетов және 
тағы басқалар.

Олар 15 баланы толығымен 
мектепке қажетті оқу 
құралдарымен және мектеп 
формаларымен қамтамасыз етті. 

Осындай қайырымды жандарға 
айтар алғысымыз шексіз.

Қайырымдылық акциясы 
мектебімізде әлі де жалғасуда.

Бала – болашағымыз десек, 
сол болашақтың берік іргетасын 
қалайтын балаларымыздың 
бақытты балғын шағын 
қамтамасыз етіп, бүгінгі 
күні мейірімділік шуағымен 
тәрбиелеу – Мәңгілік еліміздің 
мәңгілік мұраты болмақ.

Ш.АйТЕНОВА,
№14 М.Жылысбаев атындағы

орта мектебінің әлеуметтік 
педагогы.

кең  боЛсАң,  кеМ  боЛМАйсЫң
Елбасының жас жеткіншектердің мектепке толық баруын 

қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау мақсатында 
«Мектепке жол» жалпы республикалық акциясы жалғасуда. 

болмайсың», – деп адамзатты 
бір-біріне жақсылық жасауға 
үндеп отырған. Сондықтан, 
әлеуметтік жағдайы төмен 
балалардың жағдайын жасауға 

мүмкіндігі бар кез-келген 
азаматтың жомарттық жасап, 
балалардың білім алуға деген 
ұмтылысын біршама арттыруда  

бұл акцияның маңызы зор.
Ж.ТОТЕНОВА, 

№11 Ә.Хасенов атындағы 
орта мектебінің әлеуметтік 

педагогы.

берекесі болып, немерелеріңіздің қызығына тоймай ортамызда ойнап-
күліп жүріңіз. Денсаулығыңыз мықты, өміріңіз ұзақ, көрер қуанышыңыз 
молынан болсын. 

Отбасымызда ырыс-ынтымақ, береке-бірлік орын алсын. Шығар 
шыңдарыңыз, алар асуларыңыз биік болсын. Бақытыңыз баянды болып, 
сау-саламат жүргейсіз. Жасыңызға жас қосылсын.

Ізгі ниетпен: ұлы – Нүсіпжан, қыздары-күйеу балалары 
– Ербол-Айгүл, Жандос-Айнұр, гүлнұр, Айжан, немерелері – 
Назерке, Темірлан, Бек, Бақдәулет, Жарқын, Мөлдір, Алмаз, 
Асылай, Аяулым, Дана, Нұрбек және Махаевтар әулеті.

Құрғақшылық ауа райында 
өрт жалынының таралуы биік 
өскен шөпті алқапта 500-600 м/
минутқа жетеді. Сирек, аласа 
өскен шөпті алқапта, сондай-ақ, 
желсіз мезгілдерде өрттің таралу 
жылдамдығы 10-15 м/мин болады.

Дала өрті әдетте кеш 
байқалатындықтан, ол мыңдаған 
гектар аумақты шарпиды. Өрттің 
таралу барысында «құйындар» 
пайда болып, отты алыс қашықтыққа 
жеткізеді. Мұнда өрттің күштілігі 
соншалық, ені 12-15 метрге дейін 
жасанды және табиғи кедергілерді 
аттап өтеді.

Өртті сөндіру тактикасы 
және оны ұйымдастыру негіздері 
облыстық немесе аудандық жиын-
терін, шөп шабу, жинау кезіндегі 
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
жоспарында көрсетіледі. Бұл 
жоспарда тұрғындарды тарту 
тәртібі, өрт сөндіру техникаларын 
жұмылдыру, байланысты 
ұйымдастыру, дәрігерлік жәрдем, 
басқа да өртпен күресудің 
шаралары қарастырылады.

Өрт болған кезде көлік немесе 
авиацияны пайдалану арқылы 

АБАйЛАңыЗ, ӨРТ!
Дала алқаптарында түрлі шөптер, шөп қалдықтары, бұталар, 

қамыстар, т.б. үлкен көлемді жанғыш материалдар бар. Бұл 
материалдар, әсіресе, тұрақты құрғақ ауа райының өзінде де 
тез тұтануға бейім. Даладағы өрттер тез өршиді. Мұның себебі 
– өрттің таралу жылдамдығына желдің жылдамдығы ықпал 
етеді.

барлау мәліметтері жергілікті 
жер картасына түсіріліп немесе 
өрттің шекарасы, таралу бағыты, 
табиғи кедергілер, жолдар, сумен 
қамтамасыз ету құралдары және 
т.б. белгіленген жүйе құрылған.

Дала өрттерін сөндірудің 
негізгі тәсілдері мен амалдарына 
тоқталсақ: жерді жырту. Бұл – бір. 
Екіншіден, өсімдіктерді сумен 
ылғалдандыру. Үшіншіден, өрттің 
таралу аумағының алдындағы шөпті 
алдын-ала шабу.

Өрт кезінде өрттің таралу 
жылдамдығы 7 м/с және одан да 
артық болса, сөндірудің бір тәсілі 
қоршау кедергі белдеулерін, табиғи 
кедергілерді (жолдар, өзендер, 
көлдер, сайлар) пайдалана отырып 
жасау.

Айта кететін бір жайт, дала өртін 
байқаған әрбір адам ол туралы 
ауылдық округ әкімшілігіне және 
өрт сөндіру мекемелеріне дереу 
хабарлағаны жөн.

Б.НОғАйБАЕВ,
 Меркі ауданы ТЖ бөлімінің 

аға инженері,
азаматтық қорғау капитаны.

Меркі ауылы, Ысмайылов көшесінің бойындағы жер асты 
өткелдері жеке кәсіпкерлерге жалға берілетіні туралы хабарлаймыз. 
Жұмыс жүргізуге ниет білдірген кәсіпкерлерді Меркі ауылдық округі 
әкімінің аппараты КММ-не қайырылуларын сұранамыз. Байланыс 
тел.: 2-14-71; 2-11-42.

Е.ҚОСуАҚОВ, 
Меркі ауылдық округінің әкімі.

ХАБАРЛАНДыРу

ПРЕДСКАЗАТЕЛьНИцА откроет дорогу на удачу, в прода-
же недвижимости, решит семейные, любовные проблемы, ле-
чение алкоголизма,  бесплодия. 

Обращаться по тел.: 87471546415.

ОБЪяВЛЕНИЕ


