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

                       1-бет

  ІСІ  КЕНЕУЛІНІҢ – 
ЕСІМІ  ЕЛЕУЛІ

Әлихан  АТЫХАНҰЛЫ,  (сурет  автордікі),  "Меркі  тынысы".

Дүйсенбі күні аудан әкімі Мейірхан Өмірбеков кезіндегі Кеңес 
заманы мен Тәуелсіздік таңы атқан кезеңдердегі барлығы 40 жыл 
саналы өмірін аудан экономикасының өрлеу жолына арнаған білікті 
басшы, майталман ұстаз Аманжол Әлікерімұлын арнайы қабылдап,  
зейнет жасына келуімен құттықтап, марапаттау салтанатын өткізді 
(суретте).

– Аманжол ағамыздың үлкен ұжымды басқару кезеңі нарықтық 
экономиканың, нағыз қиын кезеңімен тұспа-тұс келгені мәлім. 
Кезіндегі атақты «Красный Восток» колхозының негізін сақтап, 
халықты жұмыспен қамту, егін өсіріп, мал басын көбейту үрдісінде 
өзгелерге үлгі болған екі марқасқа еріміз болса, оның бірі тап осы 
Аманжол Әлкерімұлы екеніне ешкім таласа қоймас, сірә. Қоғамдық 
жұмыс, қайырымдылық істерде алда жүруі, облыстық мәслихаттың 
депутаты мандатын «мен мұндалаған» аудан мұқтаждықтарына жиі 
пайдалануы да бұл ағамыздың  халықтың тыныс-тіршілігімен біте 
қайнаса жүруінің дәлелдері болса керек.  Бүгінгі зейнетке шығарып 
салу  рәсімін тек Сіздің жасыңызбен байланысты іс-шара деп 
қабылдағаныңыз жөн. Ал, турасында халқыңыз берер пайдаңызға 
әлі де зәру болса, біз айтар ақылыңыз және бай тәжірибеңізбен одан 
әрмен бөлісуге даяр екенімізді атап өтпекпіз, – деген аудан  басшысы 
Мейірхан  Азатұлы ата дәстүрі бойынша А.Әкетаевтың иығына шапан 
жауып, Алғыс хатымен марапаттады.

Тегінде, жаттанды емес, жүрекжарды ой-пікір, лебіздер ғана 
көңілдің қақ төрінен мәңгілік орын алып, жанға жайлылығымен 
дараланып жатады. Бүгінгі салтанатта сөз алған бірі өз ағасы –   
аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қ.Иманалиев, енді бірі өз 
әріптестері – беделді басшылар Д.Садыров, Б.Сауранбаевтардың 
мерейтой иесі – Аманжол Әлікерімұлының атына арнаған 

Аудан әкімі Мейірхан Өмірбеков, 
орынбасарлары Рүстем Қасымов пен 
Марат Қасым, аппарат басшысы Ербол 
Акек, ҚР “Ардагерлер ұйымы” қоғамдық 
бірлестігі аудандық филиалының 
төрағасы Қамбарбек Иманалиев 
қатысқан мерекелік жиында әр ауылдық 
округтен арнайы шақырылған еңбек 
ардагерлері, қоғам жанашырлары – 
біздің қадірлі де қасиетті қарттарымыз 
басқосу төрінен орын алды.

Оқырман назарына бірден сала 
кетер жайт, биылғы Қарттар күні мерекесі 
жылдағыдан өзгешелігімен ерекшеленді. 
Яғни, аудан әкімі мен өзге басшылар 
және шақырылған абыз ақсақалдар  
арасындағы диалогқа  кедергі болар 
шымылдық немесе ресмилік қағидат 
мүлде алынып, шынайы  пікір алмасу, 
ашық сұхбат тәртібінде өтті. Әрі ұрпақтар 
сабақтастығының әсем де айшықты 
көрінісі болар үлкен мен кіші арасындағы 
көз қуантатын кішіпейілділік пен қазақы 
әзіл де орын алған жиынды ашқан аудан 
әкімі Мейірхан Азатұлы:

– Бүгінгі мерекенің мән-жайы 
терең, ауқымы кең. Әр ауылдағы бас 
көтерер абыз ақсақалдардың қоғам 
өміріндегі рөлін тарих қатпарларынан 
білеміз. Сондықтан болар, қазіргі таңда 
округтерде құрылған қоғамдық кеңес 
мүшелерін де ыңғайы келгенше жасы 
үлкен, өмірден түйгені көп ақылшы 
қарттардан жасақтадық. Яғни, осы 
Тәуелсіздік күндерге дейін ащы мен 
тұщының бар дәмін татқан өздеріңізге 
арқа сүйеп, қосымша пәрменді жұмыс 

Құттықтаймыз!

ҢБЕГІ  
ЛЕНГЕН  
Л  АҒАСЫ Е

Шынтуайтқа келсек, ел мен қоғамның ортақ мүддесіне 
арналған еселі де адал  еңбек қана өзгелерден ерек ететіні 
баршамызға аян. Осы маңдай тер еңбекпен келер, әр 
адам аңсайтын биіктіктің қатарына  өтпелі кезеңде тұралап 
қалған шаруашылықтың тік тұрып, аяқ басуына ұйытқы 
болған басқарушылық қасиетті де қосар болсаңыз, нағыз 
еңбек адамын көретініңіз анық. Бүгінгі әңгімеге арқау 
болар сондай бірегей азаматтың бірі – «Жылыбұлақ-Меркі» 
ЖШС-гінің төрағасы Әкетаев Аманжол Әлікерімұлы.

құттықтауларынан осы қағиданың еш бұлжымай, дөп басылғанын 
байқадық.

Иә, дүйім елдің алдында түзу де жарқын жол көрсетіп, 

ілкімді іс бастауға шақыратын ел ағалары тұрғанда барша 
жұрт ортақ  бір  мақсатқа  тоғысатыны  белгілі.  Ал, 
бірлігі бар халықтың қашанда биіктерді бағындырып, 
бақуат өмірге біртабан жақындай түсетіні рас.

1 қазан – Қарттар күні 

   ҚАЗЫНАЛЫ   ҚАРТТАРЫМЫЗ  –  
ҰРПАҚҚА  ҮЛГІ

Өткен кезеңнен жинақталған тәжірибесі бай, тағылымы мен 
көргені көп, ұрпаққа айтар уәжі де жеткілікті, жазылып тұрған 
хатпен теңелетін данагөй ел ағалары – шежіре қарттарымыз 
қашанда құрмет пен қошеметке ие. Тәуелсіз еліміздің Ата Заңы –  
Конституциясында да қарттарымыздың жалпы азаматтық және 
арнайы құқықтары мен мүдделері, оның ішінде, жасы бойынша 
әлеуметтік қамсыздандыру кепілдіктері заңды бекітілген. Осы 
ретте үлкендерімізді ұлықтап, марапаттау іс-шарасы 1 қазан – 
Халықаралық Қарттар күні аудан әкімдігінде өтті. 

беріп отырмыз. Иә, жеріміз бай, бірақ 
басты байлық – өсіріп отырған жас 
ұрпағымыз. Бұл бағытта да біз сіздерге 
сенім артамыз, – деп, ауданымыздың 
тыныс-тіршілігі мен атқарылуы тиіс 
жұмыс жоспарларымен таныстырды. 

мен ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Қ.Иманалиевке деген ризашылықтарын 
білдіріп, ауылдарында билік тарапынан 
қолға алынуы тиіс қордаланып тұрған 
жекелеген істерге де тоқталды. 

Әр іс өз шешімін табатынына 
сендірген аудан әкімі М.Өмірбеков 
елімізге, оның ішінде ауданымыздың 
әлеуметтік-экономикалық дамуы мен 
гүлденуіне үлес қосып, ел болашағы 
– жас ұрпақ тәрбиесіндегі жүйелі 
істері және қоғамдық өмір мен елдің 

Сөз кезегін алған Қ.Иманалиев 
ақсақалдарды бірлігі бекем, ақылы кеніш,  
қоғамның арқа сүйер қозғаушы күші 
ретінде бағалайтынын айтса, меркілік 
Бекет Алпысбаев, Тәтті ауылынан келген 
Нұрғазы Қалыңбаев пен гранитогорлық 
Қаныш Мұқашевтар өз қатарластарын 
қызу құттықтай келе, өздерін қоғамның 
толыққанды мүшесі екендіктерін 
сезінуге ықпал етуші аудан басшылары 

ынтымағына қосқан қомақты үлестері 
үшін бірқатар қарияларға Алғыс хаттар 
мен бағалы сыйлықтар тапсырды.

Атап айтсақ, Қарттар күніндегі 
бұл құрметке әр округтен: Ақтоғаннан 
– Б.Байысова, Жамбылдан – 

А.Айбасов, Меркіден – Н.Жәнібеков 
пен Б.Сүйімқұлов, Сарымолдаевтан – 
А.Абайханов,  Ақаралдан –  Р.Шоншабаев, 
Сұраттан – Ә.Ардабеков, Жаңатоғаннан 
– А.Мамытов, Андас батырдан – 
Қ.Мұқашев, Кеңестен  – Қ.Тескенбаев, 
Аспарадан – К.Рыспаев, Ақерменнен 
– Ж.Нұрланов, Тәттіден – Н.Қалыңбаев, 
Рысқұловтан – А.Молдазов, Ойталдан – 
В.Генрих ие болысты.

  Залдан  көрініс

                                     Аудан  әкімі  М.Өмірбеков  ардагер-ұстаз  
                                       Б.Әлмейізоваға    Алғыс  хат  тапсыруда
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Здесь проживают представите-
ли разных национальностей, кото-
рые любят свое село и трудятся на 
его благо. Состоит округ из трех на-
селенных пунктов: Сарымолдаев-
ского, Екпенды и Ойтал. Действуют 
в округе сельхозформирования, на 
его территории располагаются СШ 
№№1, 12, 22, 9 им.Саввы,  детские 
сады «Әміржан» и «Нұршуақ»,  во-
йсковая часть 2093, крестьянские 
хозяйства, магазины, кафе, АЗС, 
парикмахерские, заправки. И каж-
дый год ряды успешных предпри-
нимателей растут, жители округа, 
воспользовавшись  Государствен-
ной программой «Дорожная карта 
бизнеса – 2020», получают креди-
ты на развитие своего бизнеса и 
открывают новые объекты. Кроме 
того, в округе улицы         К.Адам-

В помещении  Меркенско коллед-
жа №9 (директор Г.Мамырбаев) сей-
час идет капитальный ремонт, который 
проводит  ТОО «ҚұрылысЖаңатұрмыс», 
из Т.Рыскуловского района,  потому он 
сейчас расположился в уютном здании 
бывшей школы-интерната им.Саввы, 
ожидая того момента,  когда сможет 
вновь вернуться в свое отремонтирован-
ное, обновленное место пребывания.

На сегодняшний день в Меркенском 
колледже обучается 394 ребят, в этом 
году в колледж поступило 200 студен-

Школа будет состоять из пяти бло-
ков, где полным ходом идут отделочные 
работы: штукатурка, левкас, строители 
вставляют окна. Из пяти блоков в двух 
накрыли крыши, провели электричество, 
отопление. На строительство школы 
было выделено 952 миллиона 142240 
тенге, часть из республиканского, и 
часть из областного бюджета. На ра-
ботах задействованы 197 человек, 120 
из которых – меркенцы, 17 единиц ав-

И в Сарымолдаевском сельском округе немало успешных предпринима-
телей, развивающих животноводство. Один из них, руководитель крестьянского 
хозяйства  «Нейля-С»,  Талгат Бахыткалиевич Сраилов. 

Свое крестьянское хозяйство он открыл в 2000 году, и как сам признался, 
первые годы приходилось сначала вкладывать денежные средства, много тру-
диться, прежде чем получить первую прибыль.  Сейчас у него в хозяйстве  130 
коров, около 460 быков, часть из которых на откорме. Благодаря крестьянскому 
хозяйству «Нейля-С» 10 жителей округа получили постоянную работу и заработок, 
трудясь под руководством умелого предпринимателя.

Хорошим толчком к успеху в бизнесе стала для Талгата Бахыткалиевича 
Сраилова Государственная программа «Сыбаға», направленная  на обеспече-
ние увеличения численности товарного стада крупного рогатого скота мясного 
направления, воспользовавшись которой он приобрел 90 коров, расширив свое 
хозяйство. Эта программа предназначена именно для таких целеустремленных 
хозяйственников, желающих приобрести  маточное поголовье КРС и племенных 
быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной породы. 

Помогает развивать бизнес успешному предпринимателю его дружная се-
мья,  мама Нейля, ветеран педагогического труда, супруга Камила, дочь и три 
сына. Они, его опора и надежда, которые и дают ему стимул к тому, чтобы у него 
все получалось. 

С 1986 года Еренсиз Абашевич 
(на снимке) занимал ответственную 
должность председателя Кузьминского 
сельского совета народных депутатов.  
В 1988 году, под инициативой руковод-
ства обкома партии и райисполкома, 
был поднят вопрос о переименовании 
Кузьминского сельского совета  на имя 
председателя наркома Казахской ССР, 
уроженца с.Ойтал Меркенского райо-
на,  К.Сарымолдаева, который учился с 
Т.Рыскуловым в одной приходской шко-
ле села, ныне СШ  №9. Этот вопрос был 
вынесен на обсуждение местных жите-
лей с.Ойтал, Екпенды, Кузьминки, и это 

Всегда, на какой бы должности не трудился Еренсиз Абашевич Аба-
шев, заместитель председателя совета ветеранов, председатель сове-
та аксакалов района,  он старался работать на благо людей. 

аКИМОМ  БыТЬ –  
нЕлЕГКИй  Труд

предложение было одобрено на сессии 
сельского совета, затем внесено в хода-
тайство в областной исполком, где это 
предложение было также одобрено, и 
Кузьминский  сельский совет  был пе-
реименован в им. К.Сарымолдаева. В 
дальнейшем поменялись названия сель-
ского совета и должности  Е.Абашева, он 
стал акимом  Сарымолдаевского  сель-
ского округа, где с полной отдачей тру-
дился до 1994 года. 

Еренсиз Абашевич вспоминает, что 
в те годы население округа составляло 
12000 человек, на территории находи-
лись четыре детских сада, три средних 
школы, школа-интернат №9 им.Саввы, 
три акушерских пункта, АТП, ПАТП, Ал-
копищепром, колхоз «Красный Восток», 
Меркенский райпотребсоюз и др.

Именно во время его руководства 
Сарымолдаевским сельским округом, 
была завершена газификация села Кузь-
минка, заасфальтирована дорога в с. 
Ойтал. 

Работая с полной отдачей, можно 
многого добиться  и многое решить, 
улучшая благополучие жителей села 
и аким Сарымолдаевского сельского 
округа Е.Абашев старался это сделать, 
потому, люди всегда с уважением от-
носились к нему, зная о том, насколько 
нелегок его труд.

ВОЗРОЖдАЕТ  
ЖИВОТНОВОдСТВО

Сельскохозяйственная отрасль Казахстана, по ее роли в струк-
туре и в целом в воспроизводственном процессе экономики, явля-
ется базовой. В соответствии со Стратегией развития до 2020 года, 
агропромышленный комплекс, в числе семи приоритетных секто-
ров, должен в полной мере реализовать свои отраслевые преиму-
щества и масштабный потенциал. 

В  ЦЕЛЯХ  ПРоЦВЕТАНИЯ  И  РАЗВИТИЯ
В Сарымолдаевском 

сельском округе, в рамках 
государственной програм-
мы «Развитие регионов», 
проводится активная и от-
ветственная работа, особое 
внимание уделяется со-
циальной сфере и благоу-
стройству села. 

баева, Т.Мустафина, О.Сауранбаева, 
М.Жылысбаева были заасфальтирова-
ны, дороги по улицам С.Байназарова, 
Ращупкина, Орловка  засыпаны  песча-
но-гравийной смесью.

В Сарымолдаевском сельском 
округе не один год стоял  вопрос о не-
обходимости новой школы и вот, в этом 
году, строительство здания новой шко-
лы ведется, она будет располагаться 
напротив старого здания СШ №9, и ста-
нет прекрасным подарком для жителей 
села.  

Активно участвует Сарымолдаев-
ский сельский округ и в двухмесячни-
ке по благоустройству и озеленению, 
сотрудниками округа проводится разъ-
яснительная работа  с жителями села, 
рекультивируются имеющиеся свалки, 
село озеленяется, проводится прием 
граждан, которые приходят в акимат за 
решением наболевших проблем. 

Не забывают и о участниках ВОВ и 
тружениках тыла, одиноких людях, орал-
манах, многодетных и малообеспечен-
ных семьях, оказывая им всевозможную 
поддержку, тем самым стараясь забо-
тится о жителях села, поднимая их уро-
вень жизни. 

Должное внимание уделяется  ра-
боте с молодежью, так в школах имеют-
ся спортивные залы, работают спортив-
ные секции. Также в Сарымолдаевском 
сельском округе  работает ДЮСШ по 
боксу, которую с удовольствием посе-
щают мальчишки. Молодежь сельско-
го округа принимает самое активное 
участие в спортивных соревнованиях и 
районных спартакиадах, демонстрируя 
хорошие результаты и пропагандируя 
здоровый образ жизни.

К.СМАйЛОВ, 
аким Сарымолдаевского 

сельского округа.

оЛУЧАЮТ  РАБоЧИЕ  
РоФЕССИИ П

В своем Послании глава государства большое внимание уделяет  
реформированию сферы образования. В связи с этим,  профессиональ-
ное образование и обучение являются ключевыми факторами роста че-
ловеческого капитала и его конкурентоспособности.

тов, из которых 175 после 9  и 25 после 
11 класса. Каждый из них выбрал для 
себя профессию по душе и осваивает 
ее (на снимке). Здесь можно приоб-
рести такие востребованные сегодня на 
рынке труда специальности, как: сва-
рочное дело, фермерское хозяйство, 
информационные системы, токарное 
дело, электромонтер, повар, оператор 
ЭВМ. Обучение в колледже ведется 
на государственном языке, бесплатно. 
И хоть язык обучения здесь казахский, 
студентами колледжа являются юноши и 

девушки разных национальностей, это: 
русские, немцы, турки, киргизы, азер-
байджанцы, карачаевцы, узбеки и др. 

Для студентов преподают  опытные 
преподаватели, такие как: Б.Айтбаев, по 
специальным предметам – фермерское 
хозяйство, Г.Мадиева, по специальным 
предметам, Н.Курамаева, которая в 
этом году получила Благодарственное 
письмо от Президента страны, мето-
дист, преподаватели казахского языка 
Э.Омарбекова, английского языка Н.Жу-
мабаева, русского языка и литературы 
Г.Абдыхалыкова, физики З.Джексемби-
енва, мастера производственного обу-
чения Р.Ушакбаева, Г.Сугралиев, Ж.Ор-
дабаев, Е.Ибраимов и др . Это педагоги 
с большим опытом и стажем работы, 
которые трудятся здесь по многу лет. 
Кроме того, есть в коллективе и те, кто 
недавно начал свою трудовую деятель-
ность, но уже на хорошем уровне смог 
показать себя, достиг первых результа-
тов, это:  преподаватели информатики 
Н.Киялбекова, казахского языка и лите-
ратуры Н.Ибраимова, которые пришли 
на работу в Меркенский колледж №9 по 
Государственной программе «С дипло-
мом в село».

Для  обучения будущим професси-
ям  в колледже имеется  необходимая 
база, во всех кабинетах установлены 
моноблоки, имеются ноутбуки, для сту-
дентов действует кабинет-сервер, с 
2012 года внедрена  система электрон-
ного обучения «E.Learning», которая так-
же помогает студентам колледжа в бу-
дущем стать отличными специалистами 
в своем деле.

СТРОИТСЯ  НОВАЯ  ШКОЛА
За счет республиканского, областного бюджета в районе строятся 

и открываются новые и современные социальные объекты. Так, в этом 
году началось строительство новой школы № 9, рассчитанной на 600 
посадочных мест, которую ведет ТОО «Тараз құрылыс дизайн» (дирек-
тор Т.Манашов).

тотехники, это: три автокрана,  четыре 
самосвала, два погрузчика, большие 
плитовозы, бетоносмесители и др. 
Строительный материал, который при-
меняется при строительстве школы, 
качественный, казахстанского произ-
водства. Для рабочих предусмотрено 
трехразовое питание, вкусные блюда из 
свежих и качественных продуктов для 
них готовят четыре повара.

На строительстве школы работает 

много молодежи, но есть и опытные 
кадры, они то и делятся с новичками 
в строительном деле своими знания-
ми, дают советы, подсказывают. Так, 
большим опытом в строительстве со-
циальных объектов обладает брига-
дир бригады бетонщиков М.Ерназаров, 
завсклад К.Даулетов, водитель Е.Жал-
магамбетов, бригадир бригады свар-
щиков      Е.Акилбаев, главный механик 
Е.Алпысбаев, технадзор объекта Е.Кик-
баев и другие, душой болеющих за свое, 
нужное для людей, дело.

Так, в Сарымолдаевском сельском 
округе на следующий год будет построе-
на и сдана в эксплуатацию новая школа.

САМАя  ВЫСШАя  цЕННОСТь  СВОБОдНОгО  
КАЗАХСТАНА – ЕгО  НЕЗАВИСИМОСТь!

Полосу подготовила О.Мазур

детский сад «Нұршуақ» (заведующая г.Сабыркулова), который от-
крылся и начал действовать год назад, стал для детей своего рода до-
мом счастливого детства, здесь ребята проводят свое время весело и 
интересно. 

ДЕТСКИЙ  САД  ДЛЯ  РЕБЯТ
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Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
сындарлы саясатының арқасында 
әлеуметтік-экономикалық даму 
үрдісіне қол жеткізгенімізді 
дүниежүзі елдері мойындап отыр. 
Елбасының Қазақстан халқына 
Жолдауларында еліміздің 
іркіліссіз ілгері қадам басуы 
айқындалып, Қазақстанның 
әлемнің дамыған 30 елінің 
қатарына кіруі жоспарланған. 

Байқау Мәдениет үйінің 
фойесіне қойылған ұлтымыздың  
ерекшелігі мен сипатын паш 
ететін киіз үйдің  жабдық, 
жиһаздары, оның ішіндегі қазақы 
кең дастарханды жағалай отырған 
ақ кимешекті әз-апаларымыздың  
жарасымды жұптарына сүйсінуден 
басталып,   андасбатырлық 

Бүгінгі  таңда Қазақстан – қоғам 
өмірінің барлық салаларында оң 
өзгерістерге жеткен, саяси тұрақтылығы 
қалыптасып, экономикасы берік нығайып 
келе жатқан еңселі ел қатарынан 
көрінуде.

Кемел  КелешеККе – 
өрКенді  өзгерістермен
Мемлекеттілікті одан әрі дамыту 
және нығайту, экономикалық 
даму мен инвестиция тартуды 
арттыру, денсаулық сақтау мен 
білім беруді әлемдік деңгейге 
жеткізу көзделген. Сондай-ақ, 
сыртқы және ішкі саясатқа, адами 
капиталдың құндылығына, дін 
мен тілге, халықтардың бірлігі 
мен татулығына баса назар 
аударылып келеді.

Бүгінгі күннің басты 
мәселелерінің бірі – халықты 
жұмыспен қамтуға Елбасы 
ерекше назар аударып отыр. 
Салық саясаты, білім беру мен 
кәсіби машық, кәсіпкерлік, 
қазақстандық демократия мен 
патриотизм мәселелері де 
Елбасы саясатының көрегендігін 
дәріптейтін қағидаттар екені 
сөзсіз.

Жұмыспен тұрақты және 
нәтижелі қамтуға жәрдемдесу 
арқылы халықтың табысын арттыру 
мақсатында 2011 жылы Мемлекет 
басшысы өз Жолдауында 
халықты жұмыспен қамтудың 
түбегейлі жаңа стратегиясын 
әзірлеу міндетін жүктеп, Үкімет 
отырысында «Жұмыспен қамту – 
2020» бағдарламасының жобасы 
мақұлданды. Бағдарламаны 
және бағдарлама міндеттерінен 
туындайтын барлық қажетті 
нормативтік-құқықтық актілер 
2011 жылдан бастап іске 
асырылуда.

Бағдарламаны іске асыру 
бірінші кезекте оқытуға, жұмысқа 
орналастыруға, тұрғылықты 
жері бойынша  өзінің жеке 
ісін ашуды ұйымдастыруға 
жәрдемдесуге, ал, мұндай 
мүмкіндіктер болмаған жағдайда, 
экономикалық өсу орталықтарына 
өз еркімен көшуіне жәрдемдесуге 
бағытталған міндеттерді іске 
асырып келеді.

Бүгінде ауданда, «Жұмыспен 
қамту – 2020 Жол картасы» 
бағдарламасы бойынша 
жұмыспен қамтуға 2045 адам 
жоспарланып, бүгінгі күнге дейін 
1381 адам қайырылып, 1409 адам 
жұмысқа орналасты. Немесе, 
68,8 пайызды құрайды. Ал, 714 
адам уақытша және  695 адам 
тұрақты жұмыспен қамтылып 
отыр. Оның ішінде, әйелдер 
саны – 728, 29 жасқа дейінгі 
жастар саны – 567,  әлеуметтік 
жәрдемақы алушылар – 148. 
Жоспар бойынша мүгедектер – 40 
адам, оның 42 адамы жұмысқа 
орналастырылды.
     Бірінші бағыт: инфрақұрылымды 
және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылықты дамыту есебінен 
жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
ету  бойынша ауданда 4 нысанның 
абаттандыру, күрделі және 
ағымдағы жөндеу жұмыстары 

ж о с п а р л а н ы п , 
448,1 млн.
теңге бөлінген. 
Ашылатын уақытша 
жұмыс орнына 76 
адамды жіберу жоспарланса, 
бүгінгі күнге күрделі жөндеу 
жұмыстарына 76 адам уақытша 
бос жұмыс орнына бағдарлама 
арқылы жолдамамен жіберілді. 
Жеміс-жидек ауылындағы 
балабақшаның күрделі жөндеу 

жұмыстарын жүргізуге жалпы 
112,1 млн. теңге  қаржы бөлінген. 
Мұнда уақытша 19 азамат 
жұмыспен қамтылса, №9 Меркі 
колледжінің күрделі жөндеу 
жұмыстарына 63,3 млн. теңге 
қаражат бөлініп, уақытша 11 адам 
жұмыспен қамтылды. 

 №17 И.Трубицин атындағы 
орта мектеп-гимназиясының 
күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізуге 268,3 млн.теңге бөлініп, 
уақытша 45 адам жұмыспен 
қамтылды.  

Екінші бағыт: кәсіпкерлік 
бастаманы ынталандыру және 
тірек ауылдарды кешенді дамыту 
бойынша 96 адамға өз ісін ашуға 
және ары қарай дамытуға 408,5 
млн.теңге, кәсіпкерлік негіздерін 
оқытуға 20 адамға 900 мың теңге 
бөлінді.

Бүгінгі күнге өз ісін ашуға 45 
азаматқа жалпы сомасы 114,8 
млн.теңге көлемінде несие 
берілді. 21 адам мүйізді ірі қара 
малын, 21 адам жылқы алса, 1 
адам киім тігу ісімен, 1 адам 
техника жөндеу орталығымен, 1 
адам бал арасымен айналысуға 
мүмкіндік алды.  7 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылып отыр. 

Жұмыс берушінің қажеттілігі 
шеңберінде оқыту және қоныс 
аудару арқылы жұмысқа 
орналасуға жәрдемдесу 
бағыты бойынша: әлеуметтік 
жұмыс орындарына 128 адам 
жоспарланып, 21,6 млн. теңге 
бөлінген. 144 адам жолдамамен 
16 мекемеге жіберілді. Жастар 
практикасы бойынша 94 
адам жоспарланып, 107 адам 
жолдамамен 57 мекемеге 
жіберілсе,  біліктілігін арттыру оқу 
курстарына  35 адам жоспарланып, 
2 колледжбен келісім-шарт 
жасалынып, 35 адам жолдамамен 
жұмысқа жіберілді. Ал, ақылы 
қоғамдық жұмыс орындарына 
200 адам жоспарланғанымен, 
21 мекемемен келісім-шарт 
жасалынып, бүгінгі күнге 255 адам 
жолдамамен жіберіліп, бүгінгі 
таңда өз жұмыстарын атқаруда.

Елбасы Жолдауындағы 
міндеттер жастардан  қашанда 
белсенділік күтеді. Бұл – елдіктің 
сенімі, ертеңіміздің сенімі 
десек қате айтпаймын. Жарқын 
болашаққа бағдар ұстаған 
Қазақстанымыздың өркендеуінде 
барша жұрттың бірлігі мен 
ынтымағы айрықша айқын. Бұл 
біздің қолымыздан келеді. 

Әліжан КЕРІМКҰЛОВ,   
аудандық жұмыспен қамту 

орталығы директорының 
міндетін атқарушы

Апта сайын аудандық Мәдениет үйінің төріне жиналуды дәстүрге 
айналдырған өнерсүйер көпшілік жуырда ҚР Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына орайластырылған Андас батыр ауылдық округі 
көркемөнерпаздарының «Тәуелсіздік – тұғырым» атты  мерекелік 
байқау концертін тамашалады. 

 АНДАСТЫҚТАР  БАҚ  
СЫНАҒАН  БАЙҚАУ

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

қолөнершілердің туындылары мен 
диқандардың өнімдері қойылған  
көрмемен жалғасты. Жеке тоқтала 
кетер болсақ, №21 «Победа» 
орта мектебінің оқушылары 
Ж.Наурызбайдың коллажы, 
Нүрилә Жеңісбектің «Алтын 
балық» атты жүннен жапсырмасы, 

Аймекен Батырханның «Аққу» 
оюы, Риана Байтокованың кәдуілгі 
газеттен жасаған әсем ыдысы, 
№8 Гранитогор орта мектебі 
мен «Балбөбек» балабақшасы  
қолөнершілерінің арнайы 
бұрыштары да көз тартарлық 
болды. 

Андас батыр ауылы 
дегенде  Меркі мерейін өсірген 
Ү.Қабылбектің «Жасыл белесі»  
мен Ш.Бадаловтың «Қасқасу» 
шаруа қожалықтарын айтпай кетуге 
болмайды. Міне, бүгін де осы 
шаруашылықтардың өсірген түрлі 
сұрыпты алмалары, Е.Прәлиевтің 
«Нұрпы» қожалығының бау-бақша 
өнімдері көрменің көркін келтіріп-
ақ тұрды.

Сонымен, асыраушы Жер-
Ананың аста-төк өнімдеріне жоғары 
баға беріп, шеберлер сыйлаған 
сұлулыққа тәнті болған көпшіліктің 
көркемөнерпаздар концертін 
тамашалар уақыты да келді.

Жүргізуші – ұстаздар 
Самғат Нұрқалиев пен Жұлдыз 
Үсенбаевалардың Тәуелсіздіктің 
қадір-қасиетін жете түсінуге 

шақырып, оны еліміздің сан 
жылдар бойы армандағанын, 
сол жолдағы есіл  ерлеріміздің  
ерен еңбектерімен қол жетіп, 
тарихымызға алтын әріптермен 
жазылар ел егемендігінің, 
еркіндіктің Туын көкке көтеріп, 
оны сақтап қалудың алғышарты 
да болатын – еселі еңбекпен 

егіз болуға үндеуінен соң кезек 
өнерпаздарға берілді.

Отаншылдық, туған өлкеге 
деген ұрпақ тағзымы Алаш жұрты 
үшін ерекше ұғым. Сондықтан 
болар, андастықтардың концерттік 
бағдарламасы да осы қағидадан 
алшақтамай, М.Сағатовтың «Туған 

ел» әнімен өз шымылдығын 
ашты. Аталмыш шығарма мен 
келесі Е.Хасанғалиевтің атақты 
«Атамекенін» орындаған хор 
мүшелерінің тамаша дайындығына 
талас жоқ. Елің мен жерің үшін 
мақтанышқа бөлейтін осынау 
әндерден соң Жазира Тойымбекова 
А.Қоразбаевтың «Туған жер» 
термесін төгілткенде, ерекше 
патриоттық сезім баурап алғандай 
болды. 

Нұрбол Сұлтаналиев өз 
туындысы «Азаттық елімнің нұрлы 
ертеңі» өлеңін оқығанда ақын 
жүрегінің төрінен ақтарылған, 
Тәуелсіздікті бағалаудағы жан 
сыры арқылы көпшілік те өзіне бай 
мағлұмат жинақтағандай еді.

Келесі ұстаздар ұжымы 
С.Әубәкіровтың «Өрлеу» күйін 
орындап, Мұрат пен Жазира 
атты әншілер Ә.Бейсеуовтың 
шалқымалы «Мұңайма» әніне 
салғанда шынында да көрермен бір 
жеңілдене, желпініп қалды.  

Иә, Тәуелсіздік тегін әрі жеңіл 
келген жоқ. Осы ғасырлар бойғы  ұлт 
арманын сахналаған андастықтар, 

атақты билер мен хандардың, 
халық арасынан топ жарған батыр 
аталарымыздың бірлігі пен тірлігін 
паш еткен «Ұрпаққа аманат» шағын 
театрлық қойылымында Сартай 
батырдың Әбілхайыр ханның 
ордасына жеңіспен оралған сәтін 
бейнеледі. Тамаша! Осы көріністен 
соң Б.Оспанованың «Мың бала» әнін 

әсерлі жеткізген оқушы Әлибатыр 
Серікбайдың өнері де ешкімді бей-
жай қалдырмады, тіпті, болашақта 
қазақтың эстрада төріне  шығар 
әншінің бірі   осы баламыз шығар, 
–  деген ақжолтай ойға да келдік. 

«Саржайлау» биін саксафон 
ырғағында орындаған «Балбөбек» 
балабақшасының тәрбиешілері 
де жаңа қырларынан танылса, 
«Зере» әжелер тобы (жоғарғы 
суретте) халық әні «Беу айдайды» 
нақышына жеткізе орындағанда 
көрермен қауым ұзақ қол соғып, өз 
ризашылықтарын білдірді. 

«...Нағыз қазақ қазақ емес, 
нағыз қазақ – домбыра!», – 
деп ақиық ақын Қ.Мырзалиев 
жырлағандай, өнерде де таласы 
бар №21 «Победа» орта мектебінің 
директоры Ілияс Әлімхожин мен 
Қуаныш Тұрсынбек Н.Тілендиевтің 
«Әлқисса» күйін шебер шерткенде, 
арамызда осындай сегіз қырлы, бір 
сырлы жігіттер баршылығына шүкір 
дестік.

Қазақ халқының өзге ұлттарға 
деген бауырмашылдығымен 
де ерекшеленіп, ерек тұратыны 
белгілі. Осы ретте округті мекен 
етіп, тату-тәтті өмір сүріп жатқан 
орыс халқының «Русские узоры» 
бишілер тобының орындауындағы 
«Колдунья» биі мен өзбек ұлтының 
өкілі Садық Хасанов әуелеткен 
өзбектің халық әні «Менің Отаным» 
да жылы қабылданды.

Кезек «Балбөбек» балабақшасы 
ұжымының  М.Мақатаевтың 
«Аққулар ұйықтағанда» поэмасын  
сахналаған сәтіне келгенде, 
махаббат пен адалдықтың символы 
саналатын киелі құс – аққулар 
арқылы адамда жетіспейтін 
кемшіліктерді тағы бір рет ой 
елегінен өткізіп,   кеш келген өкінішке 
куә болдық. Сахнаға мүгедек 
арбасымен шығып, Б.Есебаевтың  
«Жүрегім махаббатымды өртесін» 
әнін көрерменнің  жүрегіне жеткізе 
білген Күмісбек Қопабаевтың 
тамаша өнеріне де зал толы 
көрермен зор қошемет білдірді.

Андасбатырлықтар дайындаған 
бүгінгі байқау концерті көпшіліктің 
көзайымына айналып үлгерген 
Әлибатыр Серікбайдың (төменгі 
суретте, ортада) орындауындағы 
Т.Тайбековтың патриоттық 
«Қазақстан» әнімен аяқталды.
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...Алқызыл «отты» гүлге оранған 
сахна. Жас әнші Данияр Жұматаев 
«Қазақстан» әнін нақышына келтіре 
орындауда, үлкен экраннан 
Қазақстан, Тәуелсіздік, ұстаздар 
туралы бейнетаспа көрсетілуде. 
Сілтідей тынған залдағылардың бар 
назары сахна төріне ауған. Міне, 
оқушылардан құралған хор ән айтса, 
бишілер тобы «Қазақ биін» нақышына 
келтіре орындауда... Ортада 
кішкентай «әріптестер»:

Ғұлама, білгіш ғалымнан,
Оқушы жас жанынан,
Мархаббатты ойшылдан,
Мал өсірген қойшыдан,
Жазушыдан, ақыннан,
Ғарышкерден, батырдан,
Өнері асқан актерден,
Ырыс қазған шахтерден,
Мың бұралған бишіден,
Ой тербеткен күйшіден,
Оқыған жас-кәріден,
Оқушының бәрінен –
Ұстаздарға мың алғыс!
Мұғалімдер күніне арналған 

салтанатты жиынға келген құрметті 
қонақтарды таныстырып өткен қос 
жүргізуші құттықтау үшін сөзді аудан 
әкімінің орынбасары Қасым Марат 
Жарылқасынұлына берді.

– Қадірлі ұстаздар қауымы, 
Сіздерді Мұғалімдер күнімен шын 
жүректен құттықтаймын. Сіздердің 
шәкірт тәрбиелеудегі  еңбектеріңізді 
ештеңемен салыстыруға болмайды. 
Халқымыздың қаһарман батыры 
Бауыржан Момышұлы: «Ұстаздық 
– ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды 

Өткен аптаның жұмасы күні «Үміт» балалар мен 
жасөспірімдер сарайына келушілер өте көп болды.
Ерекше мерекелік күйге енген сәнді ғимаратқа  
келушілердің дені, негізінен, жүздері бал-бұл жанған 
ұстаздар қауымы еді. Өйткені, бүгін мұнда үлкен 
мереке – Мұғалімдер күні атап өтілмек.

ҰСТАЗДАРҒА ЗОР ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ
Әтіркүл  ТӘЖІБЕКҚЫЗЫ,  Расул  МАЛЛАБАЕВ  (суреттер), «Меркі тынысы».  

ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың 
басшысын да, данасын да, ғалымын 
да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де 
ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген 
аналарды қандай ардақтасақ, сол 
ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды 
да сондай ардақтауға міндеттіміз» 
– деген еді. Сондықтан сіздердің 
еңбектеріңіз өлшеусіз, сіздер 
құрметке лайықсыздар, – деді өз 

сөзінде Марат Жарылқасынұлы. 
Кезек марапаттауға берілді.

Аудан әкімінің орынбасары Қасым 
Марат  аудан әкімдігі білім бөлімінің 
математика пәні бойынша әдіскері 
Садыбаева Мария Әшімқұлқызын, 
№28 орта мектебінің директоры 
Оразбеков Нұрлан Төлепбергенұлын, 

№20 орта мектебінің директоры 
Жақсылықова Ғалия Хамидинқызын 
аудан әкімінің Құрмет 
грамоталарымен марапаттады. 
Аудандық мәслихат хатшысының 
уақытша міндетін атқарушы Нартбаев 
Ерназ Жабықұлы  №48 орта 
мектебінің психологы Барлыбаева 
Әсел Рысбекқызына, №2 балалар 
саз мектебі директорының оқу ісі 

жөніндегі орынбасары Бегасылов 
Ерлан Толғанбайұлына,  №18 
А.Қосанов атындағы тірек мектебі 
директорының құқықтық ісі жөніндегі 
орынбасары Қуанышева Жамал 
Абзалқызына аудандық мәслихаттың 
Құрмет грамоталарын тапсырды.

Сазды әуен аясындағы 
ұстаздарға деген құрмет те, марапат 
та әрі қарай жалғасын  тапты. 
Аудандық білім бөлімінің басшысы 
Есенов Сәкен Бөрібайұлы мен 
білім қызметкерлері кәсіподағы 
аудандық ұйымының төрайымы 
Қажығалиева  Ғалия Қажығалиқызы  
№48 орта мектебінің директоры 
Нұралбеков Рашид Әбілешұлын 
«Білім қызметкерлері кәсіподағына 
сіңірген еңбегі үшін» белгісімен, №2 
«Аспара» орта мектебі директорының 
тәрбие жөніндегі орынбасары  
Астықшиева Гүлназия Шорақызын 
және №17 Трубицын атындағы ОМГ-
сы директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары  Байтүгелова Ләззат 
Сейтқазықызын ҚР Білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіподағының Құрмет 
грамоталарымен  марапаттады.

...Бұл күні дәстүрлі «Гүлдер» 
байқауының да нәтижелері 
шығарылып, қорытындысы 
жарияланды.

– Ұстаздар күніне орай өткізіліп 
отырған кешіміздің «Сүйікті ұстазыма» 
– «Любимому учителю» атты гүл 
байқауына аудандық білім бөліміне 
қарасты 10 мекеме қатысты, – деді 
аудандық білім бөлімінің әдіскері 
М.Шортанбекова. – Енді байқау 
қорытындысы мынадай: 

ІІІ орынға:  №9 Меркі колледжі – 
«Ұстаз деген – ұлылардың ұлысы», 
«Ертөстік» балабақшасы – «Ұлағатты 
ұстаз» композицияларымен ие 
болды; 

ІІ орынға: №39 Т.Қожакеев 
атындағы ОМГ-сы – «Күзгі бақ», 
«Қарлығаш» балабақшасы –  
«Мерекелік шай» композицияларымен 
ие болса;

І орынға: №44 ОМ – «Тернистый 
путь учителя» композициясымен ие 
болды. 

Иә, үлкен ізденістердің, 
игі бастамалардың, тиімді 
педагогикалық технологияларды 
енгізудің иелері – педагогтар 
қауымына жасалған құрмет мұнымен 
аяқталған жоқ. Ендігі кезекте аудан 
әкімінің орынбасары М.Қасым – «Білім 
сапасы – 2016» номинациясының 
иегерлері – Гүлнұр Бөртебаеваны 
(№39 ОМГ), Гаухарай Жұматаеваны 
(№9 ОМ), Жанар Байсуанованы (№39 

ОМГ), Айнұр Тасқараеваны (№17 
ОМГ), Гүлнұр Арыстанбекованы (№9 
ОМ), Манат Бекжанованы (№1 ОМ), 
Гүлмира Бұралқиеваны (№48 ОМ), 
Бауыржан Бейсеналыны (№13 ОМ) 
және Мәншүк Әбдекованы (№17 ОМГ) 
марапаттап, сыйлықтар тапсырды.

Аудандық білім бөлімінің басшысы 
С.Есенов «Ғылым көкжиегі – 2016» 
номинациясы бойынша жеңімпаз 
атанған  Нағима Қаймолақованы 

(№17 ОМГ), Әлімжан Бабалиевті (№2 
ОМ), Ұлбала Ермекбаеваны (№18 
ОМ), Әйгерім Алтынбаеваны (№5 
ОМ) марапаттады.

Мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің басшысы Ж.Жантелиев 
«Тәрбие тағылымы» номинациясы 
бойынша  Бағила Ахметханованы (№1 

ОМ), Әлия Жасыбаеваны (№17 ОМГ), 
Тахмина Исраилованы (№34 ОМ), 
Ниетбала Нәрікбаеваны (№39 ОМГ), 
Лаура Мырсейітованы (№44 ОМ), 
Қарашкүл Абралиеваны (№4 ОМ), 
Жанна Абдраманованы (№48 ОМ) 
және Бақтияр Меңілбековті  (№6 ОМ) 
марапаттап, сыйлықтар тапсырды.

«Спорт саңлағы – 2016» 
номинациясы бойынша да марапаттар 
өз иелерін тапты. Оларды аудандық 

ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Қ.Иманалиев: Ербол Оразбековке 
(№28 ОМ), Виктор Иванчуковқа (№1 
ОМ), Александр Телегинге (№17 
ОМГ) және  Болат Алыбаевқа («Үміт 
сарайы», шахмат) табыстады.

«Өнер дүлділі – 2016» 
номинациясын  «Халық банкі» 
басқарушысы А.Мамедов тапсырды, 
оған Жазира Өмірәлиева («Үміт» 
сарайы, хореограф), Гаухар 

Әбдрахманова («Үміт» сарайы, 
хореограф), Гүлнар Утепова («Бөбек» 
б/б), Эльмира Айдаралиева (№1 ОМ) 
ие болды.

«Асыл еліме – 25» номинациясына 
Күміскүл Қыдырбаева (№18 ОМ), 
Сымбат Абашева (№44 ОМ), 
Бақберген Жанбосынов (№21 ОМ) 
пен Әлия Желдікбаева (№21 ОМ)  ие 
болып, бұл марапаттарды аудандық 
«Меркі тынысы» газетінің бас 
редакторы Ә.Исаева тапсырды.

Ардагер ұстаздар қашанда 
құрметке лайық. Олар бүгін де 
назардан тыс қалмады. Бірнеше 
сазды шашудан кейін  сый-сияпат 
көрсету кезегі білім беру саласында 
көп жыл еңбек еткен ұстаздарға 
келді. №1 орта мектебі директорының 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары 
Ахметханова Бағила Тұралықызы, №3 
орта мектебінің бастауыш кәсіподақ 
ұйымының төрайымы Қарабалаева 
Асылхан Баймаханқызы және №44 
орта мектебі бастауыш кәсіподақ 
ұйымының төрайымы Таңатова 
Шолпан Сейлихашимқызы сахна 
төрінен орын алды. Олар туралы 
бейнероликтер көрсетіліп, құттықтау 
тілектері тыңдалды,  бағалы 
сыйлықтар тапсырылды.

«Ұстаздар – мектеп жүрегі» атты 
мерекелік іс-шарада айтылған ән 
де, тақпақ та, биленген би де көп 
болды. Тапсырылған гүл шоқтары 
мен сыйлықтар да молынан еді. Кеш 
соңында бүкіл залдағылар қосылып, 
белгілі «Ұстазым» әнін бірге шырқады.

Әрине, осыншама кең 
форматтағы мерекелік шерудің 
ұйымдастырушыларына барша 
ұстаздар   қауымы   дән риза болғанын 
да айта кеткен жөн. Ең алдымен,  
барлық істің басы-қасында  
жүрген  білім қызметкерлерінің 
аудандық кәсіподақ комитетінің 
төрайымы Қажығалиева Ғалия 
Қажығалиқызына айтар алғысымыз 
шексіз.

  Оқушылардың  әсем  әні – ұстаздарға 

  Марат  Қасым «Білім  сапасы – 2016» 
  номинациясының  иегерлерімен  бірге

  Сәкен  Есенов  «Ғылым  көкжиегі – 2016»     
    номинациясының  иегерлерімен  бірге

  Залдан  көрініс  Ш.Таңатова,  А.Қарабалаева,  Б.Ахметханова   



55 қазан
2016 жыл

1998 жылдың 20 қаңтарында Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың Жарлығымен 22 қыркүйек  – 
Қазақстан халқы тілдері күні болып бекітіліп, жыл 
сайын мерекеленіп келеді. Аталмыш мерекеге орай 
Меркі ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен «Халықтар 
достығының алтын кілті» тақырыбында ұлтаралық 
келісімді нығайту, ұлттық ерекшеліктерді, халықтық 
шығармашылықты, ұлттық тілдердің жалпы мәдени 
қызметін сақтап қалу және этностық топтарды 
дамыту мақсатында тіл фестивалі ұйымдасырылып, 
өткізілді.

Аудандық Мәдениет үйінде этно-мәдени 
орталықтарының мүшелерімен және мектеп 
оқушыларының қатысуымен өткізілген бұл 
фестивальде өнерпаздар мемлекеттік және ана 
тілдерінде таныстыру, өнер және салт-дәстүр 
кезеңдері бойынша өз өнерлерін ортаға салды. 

Фестивальді алғашқы болып бастаған, «Қазақ 
ұлты», №39 орта мектеп-гимназиясы (суретте)

Қолымызға бір құшақ гүлімізді сыйдырып, 
алып-ұшып  асыға келген мектебіміз алғаш 
қадам басқан сәттен бастап тәлім мен тәрбиені, 
инабаттылық пен ибалылықты үйретті. Бал тілімізді 
бар тілге айналдырып, әліпбиден бастап, өмірлік 
мәні бар сабақтарды алуымызға септігін тигізді. 
Жүректегі өмірге деген махаббат ұшқынын өшпес 
алауға айналдыруға, шәкірттерінің биік белестерге 
көз салуына, сол асудың жетегінде арманның 
ақ қанатымен аспанға самғауына әсер етті. 
Сыңғырлаған қоңырау үні қазір де кімді болсын 
алысқа, балалық шаққа, мектептің қызықты 
сәттеріне жетелері хақ. Алайда, мектеп – шәкірт 
үшін тәңірдің берген өмірінің тәтті кезеңі ғана емес, 
қамшының сабындай қысқа ғұмырды саналы адам, 
рухани бай пенде ретінде өткізуді үйрететін асыл 
мекен. 

Өзіміз білім алған №5 «Ақарал» орта мектебінің 
ұстаздары біздің санамызға осы қағиданы сіңіріп, 
Тәуелсіз елдің болашағы ретінде білімді ұрпақ болып 
қалыптасуымыз үшін барынша көмек көрсетті.  
Ұстазымыз Н.Койшыманова бастаған мектеп 
ұжымы болашағымызға бір отбасыдай алаңдап, 
діттеген мақсаттарымыздың орындалуын тілеп, 
біздің келешекке деген үмітімізді оятты. «Мұғалім 
– ең жауапты міндетті орындайды, ол адамды 

Бүгінде қазақ жерінде 130-дан астам ұлт өкілдері өмір сүрсе, 
олардың әрқайсысының ана тілі мен өз дәстүрлері бар. Ана тілі – әр 
ұлттың қастерлі құндылығы. Көпұлтты Қазақстанда барлық халық 
өкілдеріне өздерінің салт-дәстүрін, ана тілін ұмытпауға, сақтауға 
және дамытуға мүмкіндік жасалған. Қоңыр күзбен бірге келетін 
Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі – кең байтақ қазақ даласында 
тіл салтанаты кернейтін сәт. Меркі ауданында да аталмыш мереке 
жыл сайынғы дәстүрге сай түрлі шаралармен өрнектеліп, әсерлі 
аталып өтіп келеді.

Расул   МАЛЛАБАЕВ,  (сурет  автордікі),  "Меркі тынысы".

ХАЛЫҚТАР  доСТЫғЫНЫҢ  
АЛТЫН  КІЛТІ

өздерін таныстыра 
келе, қазақ халқының 
«Тұсау кесу»  салтын 
көрсетсе, «Қарашай-
Балқар ұлты», №9 
Савва атындағы орта 
мектеп  «Келін түсіру» 
салтын көрермендер 
назарына ұсынды. 
Ал, «Түрік ұлтының» 
сәлемдесуі мен салт-
дәстүрін көрсеткен 
№44 орта мектеп және 
«Әзірбайжан ұлты», 
№18 орта мектептен 
келген жас өнерпаздар 
к ө р е р м е н д е р д і ң 
көңілдерін бір көтеріп 
тастады. 

Сонымен қатар, 
«Қырғыз ұлтын» №8 орта мектеп, айыр қалпақты 
ағайындардың «Тұсау кесу» салтын, «Өзбек ұлты», 
№1 орта мектебі өзбек халқының ұлттық тағамы 
мен «Келін түсіру» дәстүрін, «Неміс ұлтының» 
атынан шыққан №48 орта мектебі жаңа жыл 
мерекесін күтуді, ал, «Татар ұлты», №17 орта 
мектеп-гимназиясы уықтарын түрлі ұлт өкілдері 
ұстаған киіз үйдің шаңырағын көтеріп шығып, «Жаса 
Қазақстаным» әнін нақышына келтіре орындап 
шықты. «Құмық ұлты», №7 негізгі мектеп, «Славян 
ұлты» №20 орта мектеп сахналық көрініс арқылы 
салт-дәстүрлерді жоғары деңгейде көрсете білді.

Фестиваль соңында аудан әкімінің орынбасары 
Марат Қасым мен Меркі аудандық «Ардагерлер 
ұйымы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы Қамбарбек 
Иманалиев игі шараның өскелең ұрпаққа тигізер 
әсері мен жас ұрпаққа патриоттық тәрбие 
берудегі рөлі зор екеніне тоқталып, фестивальға 
қатысушыларға Алғыс хаттар мен сыйлықтар 
тапсырды.  

 ҰЛЫҚТАУҒА
    ЛАЙЫҚ!ҰСТАЗДАР

Ұстаз – ұлы тұлға. Ананың ақ сүтін 
бойына сіңіріп өскен бүлдіршінді үлкен 
өмірге үйрету мен тәлім-тәрбие беру 
жолында оның еңбегі зор.  Тек білім 
емес, үлкен өнеге қалыптастыратын, ақ 
пен қараның ара-жігін ашып саралауға 
баулитын мектеп үшін ұстаз – алтын діңгек. 
Ол – көпшілік ұлықтайтын мамандық 
иесі ғана емес, ұлы есім, қадірлі тұлға. 
Шәкіртінің білікті маман иесі болуы үшін 
ерінбей тер төгіп, аянбай еңбек еткен 
ұстаздар қай уақытта болмасын құрметке 
ие. Оқушыларын біліммен сусындатып, 
көзінің қарашығындай сақтап, өз 
баласындай қамқор болатын №5 «Ақарал» 
орта мектебінің мұғалімдері де дәріптеуге 
лайық. 

қалыптастырады», –  деп Д.Менделеев айтқандай, 
біз екінші үйіміздей болған сүйікті мектебімізге 
бала болып аяқ бассақ, бүгінде үлкен өмірдің 
баспалдақтарын басып, адам болып өсіп-өніп 
келеміз. Оның барлығы – шәкіртім деп шырылдаған 
асыл ұстаздарымыздың, аяулы мектебіміздің 
еңбегі. Алаңсыз білім алуға қолайлы жағдай жасап, 
әр сағат, әр минутын шәкірттеріне арнаған, 11 жыл 
бойы бізді білім нәрімен сусындатқан мектебіміздің 
ұстаздары қашанда өз шәкірттерімен мақтана 
алады. Өйткені, талабы мықты ұстаздан талантты 
шәкірт өсіп шығары айдан анық дүние. 

Қазіргі уақытта мен еліміздің үздік жоғары 
оқу орны – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің журналистика факультетінің 
студентімін. Қара шаңырақ ҚазҰУ-да аяқ басып 
жүрген әр сәтім үшін  өзімнің алғашқы білім ордам 
– №5 «Ақарал» орта мектебінің ұжымына, қадірлі 
ұстаздарыма шын жүректен алғыс білдіремін. 
Сондай-ақ, «Алтын белгі» иегері атанып, Алатаудың 
етегінде орналасқан айбынды университеттің бір 
студенті атануым, қазірде өз саламда жетістіктерге 
жетуім – барлығы мерейлі мектебімнің, алтын 
ұстаздарымның еңбегі деп мақтанышпен айтамын.

Талай талантты шәкіртті тәрбиелеп, ұясынан 
ұшырған осы мектептен білім алғаныма, осындай 
тәжірибесі мол, еңбегіне адал мұғалімдердің 
тәрбиесін көргеніме, өмірлік азық болардай сабақ 
алғаныма қуаныштымын. Мектепте алған 11 
жылдық біліміміз қазірде беделді университетте 
алған тәліммен ұштасып, алыс арманды біртабан 
болса да жақындатуға мүмкіндік беруде. 

Келешекке кемел, болашаққа жарқын қарауды 
үйреткен, білімді және саналы адам қалыптастыруға 
атсалысқан, жаныма жылу сыйлап, кішкентай 
жүрегімнен кең орын алған №5 Ақарал орта мектебі 
ұжымын  Ұстаздар мерекесімен құттықтаймын! 
Шәкірттеріңіз шыңдарды бағындырып, түлектеріңіз 
тілегін жаудыра берсін!

Ұлжан ИБРАИМОВА,
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті журналистика 
факультетінің 3-курс студенті

Балаларға  
қуаныш  сыйлады

2-17 қыркүйек   аралығында  сынып 
жетекшілерінің ұйымдастыруымен мектеп 
оқушыларының арасында қауіпсіздік сабақтары 
өткізілді. Мектеп әкімшілігі ата-аналар жиналысын 
ұйымдастырып, балалардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, оқушылар арасында және оларға 
қарсы құқық бұзушылықтың алдын алу туралы 
айтып, түсіндіру жұмыстарын жүргізді.

5-7 сынып оқушыларының арасында Меркі АІІБ 
ЖПҚ-нің ЮПТ-ның инспекторы, полиция капитаны 
М.Абуллаев және «Жастар орталығының» психологы 
А.Әлімқұлованың қатысуымен көшеде, үйде, 

Аз қамтылған және көп балалы отбасылардан 
шыққан, жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған оқушыларға жаңа оқу 
жылына дайындық кезеңінде және әлеуметтік 
себептер бойынша балалардың мектепке 
бармауының алдын алу үшін материалдық және 
басқа да көмек көрсету мақсатында өтіп жатқан 
акцияның   жүйелі  түрде өтуіне мектеп директоры 
Эльмира Бекжанова басты назар аударып отыр. 

Осы акция аясында ауылымыздың мейірімді, 
жаны жомарт азаматтары біркісідей атсалысып, 
көмек қолдарын созып, демеушілік көрсетті. 

Атап айтар болсақ: «Алтай Қарпық» дүкенінің 
иесі, кәсіпкер Асхат Ерназаров, «БС» дүкенінің иесі 
Фахрадин Сүлейменов, жеке кәсіпкерлер Қайрат 

«Бақытты балалық шақ!» ұранымен өткізіліп 
жатқан Республикалық «Мектепке жол» акциясы 
№3 орта мектебінде де үлкен ұйымшылдықпен өтті. 
Ең алдымен, акцияны ұйымдастыру комитетінің 
құрамы бекітілді. 

Аманжол Тұрғымбаев атындағы 
№7 орта мектебінде 10 тамыз 
бен 20  қыркүйек аралығында 
«Қауіпсіз балалық шақ» ұранымен 
республикалық «Қауіпсіз мектеп» 
акциясын өткізу туралы жоспар 
жасалынып, іс-шаралар өткізілді.

қауіПсіз  Балалық  шақ  үшін

Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен 
Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ 
құрылтайында «Үш тұғырлы тіл» туралы 
идеяны жария етті. Идеяның негізгі мақсаты: 
Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей 
пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде 
тану керек. Олар қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 
орыс тілі – ұлтаралық тіл және ағылшын тілі – 
жаhандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. 
Яғни, мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс 
тілін қолдаймыз, ағылшын тілін үйренеміз 
деген ұранмен мектебімізде 22 қыркүйек – 
Халықаралық тілдер мерекесіне орай «Мәңгілік 
тіл – мәртебелі тіл» тақырыбында апталық өтті. 

Апталықтың мақсаты: балаларды туған 
тілін сүюге, оны қорғауға және қамқорлық 
жасауға тәрбиелеу. Қазақстанда тұрып жатқан 
басқа ұлт өкілдерінің Қазақстан халқына 
деген сыйластығын, ұлттық қарым-қатынасын 
нығайту.

Біздің мектебімізде, бір шаңырақ астында, 
өзге ұлт өкілдері де білім алуда.

«Халықтың қуаты – бірлікте», – демекші 
мектебіміздегі әр ұлт өкілдері үлкен отбасының 
мүшелеріндей болып кетті. Олар әрқайсысы 
ұлттық орталықтарға кіріп қана қоймай, туған 
мектебі мен сол орталықтың арасында дәнекер 
болып та жүр.

Апталық салтанатты түрде ашылып, алғы 
сөзді мектеп директоры Мұратова Гүлжамал 
Әлметқызы сөз сөйлеп ашып: «Еліміздің 
болашақ ұрпағын заман талабына сай білімді, 
жан-жақты рухани бай, адамгершілігі мол, 
Отанын, халқын, тілін шексіз сүйетін шынайы 
азамат етіп тәрбиелеу – міндетіміз. Жас 
жеткіншектер! Мектеп мәртебесін биіктетер 
мақтанышы бола беріңдер», – деп ізгі тілегін 
білдірді.

Мерекелік іс-шара Елбасымыз айтып 
өткендей «Үш тұғырлы тіл» аясында өтті. 9-11 
сынып оқушылары А.Дүйсебай, Ж.Сүгірбек, 
Ермекбай Берекенің қазақ, орыс, ағылшын 
тілінде кешті нақышына келтіріп, өздерінің 
тілге деген құрметтерімен салтанатты жиынды 
жүргізулерімен ерекшеленді. Мектебімізде бір 
шаңырақ астында білім алып жатқан барлық 
ұлт өкілдері арасындағы оқушылар да бүгінгі 
мерекеден қалыс қалған жоқ. Ұлылардың 
мұрасы да, мұраты да, атақ даңқы да кейінгіге 

әҢГІЛІк тІЛ – 
әртЕБЕЛІ тІЛ М

Тілдің қай қоғамда, қандай елде болмасын орны бөлек. Тіл 
болмаса, тірліктің де мәні жоқ. Тіл туралы терең ойлану қоғам 
үшін, қоғамның әр азаматы үшін парыз болып саналады.

мұра.
Жүргенімен тынбаймын төгілмей ән,
Сырым менің сондықтан көбіне аян.
Боямасыз шындықтың суреті бар,
Өлеңімнің әр жолы өмірбаян, –
деп өнер өлкесіне өзіндік қолтаңбасын 

қалдырған қазақ, орыс, ағылшын қаламгер 
ақын, жазушыларымыздың өлеңдерін жырлап, 
өзіндік даусымен, мәнерімен ерекшеленген 
сыныптар да болды. Атап айтсақ: олар 
– қазақ тілі пәнінің мұғалімі С.Құралова 
өзінің шәкірттері Ж.Сүгірбек, Д.Коркмазова, 
Р.Дюргалов, А.Елубай, К.Шралиева, (пән 
мұғалімі А.Ажибаева). 3 «б» орыс сыныбының 
оқушылары қазақ тілінде өлең оқып, өзіндік 
балғын тілімен барша көрермендерді тәнті 
етсе, өлең-жырмен нұрға бөлеген 9 «а» 
қазақ сыныбының оқушысы Дүйсебай Айзада 
ағылшын тілінде ән шырқап, 6-9 сынып 
оқушылары ағылшын, орыс тілінде мәнерлеп 
өлең оқыды.

Апталық барысында қызықты іс-шаралар 
да өткізілді.  «Тілім – өлшеусіз қазынам» атты 
8-11 сыныптар арасында шығарма байқауы 
өтті. «Тіл – халықтың жүрегі» атты тәрбие 
сағаттары ұйымдастырылды.

«Мейірім» шағын балабақша орталығының 
бүлдіршіндері де тіл мерекесінен қалыс 
қалмай, «Тіл – ұлы байлық» атты ертеңгілік 
өткізді.

Апта соңында «Мәңгілік тіл – мәртебелі 
тіл» атты Тілдер мерекесіне белсене қатысқан 
сыныптар марапатталды.

№16 ОМ қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімдері.

Далбаев, Дәулет Жатқанбаевтар демеушілік 
көмек көрсетіп, жаңа оқу жылы қарсаңында аз 
қамтылған отбасының балаларына (15 оқушыға) 
оқу құралдарын алып беріп, қуаныш сыйлады. 

Еліміздің келешегі – балғын балаларға 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлап, осы акцияға белсене 
қатысқан барлық демеушілерге №3 орта 
мектебі ұжымы атынан айтар алғысымыз шексіз. 
Демеушілеріміздің отбасыларына амандық, 
игілікті істеріне тек қана табыстар тілейміз.

Ылайым, осындай жаны жайсаң, жомарт, 
қайырымды да мейірімді жандар көп болғай.

Бауыржан САНСЫЗБАЕВ,
№3 орта мектебінің әлеуметтік педагогы. 

сонымен қатар, бөгде адамдарды кездестіргенде 
қауіпсіздік ережелерін түсіндіру бойынша дөңгелек 
үстел өтті.

15 қыркүйекте жас инспекторларға жолда 
жүру ережелерін, жол-көлік оқиғасында жарақат 
алғандарға алғашқы көмек көрсету дағдыларын 
үйрету бойынша жас инспекторлар байқауы 
өткізіліп, 6 «ә» сынып оқушыларынан құралған 
команда жеңіске жетті. Мектеп тәлімгері 
Г.Охапованың ұйымдастыруымен  жол қозғалысына 
қатысушыларды жолда абай болуға шақыру 
мақсатында мектеп оқушыларының қатысуымен 
флешмоб өткізілді.

«Қауіпсіз шұғыласы» тақырыбында 1-6 сынып 
оқушыларының арасында сурет байқауы өткізілді. 
Байқау нәтижесінде әр сыныптан үздік танылған 
суреттерден көрме ұйымдастырылды.

Жандос ИМАШЕВ, 
№7 орта мектебі директорының құқықтық 

тәрбие жөніндегі орынбасары.
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Диқаншылықпен айналысатын 
әкесі Үмбет Оспанды 11 жасынан 
бастап еңбекке баулыды. Еңбек 
ерте есейткен Оспан 16 жасында 
колхозда есепші, кейіннен бригадир 
болды. Сауат ашуға қатты құмар 
болып, өз бетінше газеттердегі 
латын әріптерімен жазылған 
мақалаларды араб әріпіне түсіріп, 
жаттығады. Солай Сайрамдағы 6 
айлық курсты тәмамдап, бухгалтер 
деген куәлік алады.

Ұлы Отан соғысына басынан 
аяғына дейін қатысып, Калинин, 
І Балтық, ІІ Балтық, Ленинград 
майдандарында  ұрыстарға 
қатысқан.  8  Панфилов  дивизиясының 
құрамындағы 27-артиллерия 
полкінің 3-батареясында 
байланысшы болды. 1945 жылы 17 
қарашада майданнан елге оралып, 
1946 жылдың қаңтарында Чкалов 
атындағы ұжымшарға бастық 
болып тағайындалады. 1948 жылы 
ұжымшар төрағасы Оспан Үмбетов 
«Еңбек Қызыл Ту» орденімен 
наградталды.

1950 жылы қазан айында 
«Қазақстан» ұжымшарында 
басқарма  төрағасының    орынбасары, 
1953 жылы ақпан айында Жамбыл 
атындағы ұжымшарды қабылдап, 
сол жылдары Жамбыл атындағы  
колхозы ауданда ғана емес облыста 
ең ілгері, экономикасы дамыған 
шаруашылықтың біріне айналды.

Егемендік бізге бәрін беріп жатыр. 
Оқуға да, жұмыс істеуге де, үйлі 
болуға да мүмкіндіктер бар. Қандай 
да бір бизнес көзін ашып, еңбек етем 
десең де саған мемлекет тарапынан 
жан-жақты қолдау көрсетіледі. Оны 
баршамыз күнделікті өмірде өз 
көзімізбен көріп те, естіп те жүрміз. 

Астанамыз анау, жарқырап 
бүкіл әлемге қазағымызды да, 
Қазақстанды да таныстырып тұр. Енді 
міне, алдағы жылы бүкіл дүниежүзінің 
100-ден аса елінен делегация келіп, 
«ЭКСПО-2017» көрмесін де ашамыз. 
Әлбетте, осының барлығы да біздің 
Елбасы, Тұңғыш Президентіміз 

 Ой толғау

 ТуҒАН  ЖЕРгЕ  ТуЫңдЫ  ТІК  
 немесе ауылға еңбек етейік

Құрметті менің замандастарым! 
Біз ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап, қолдары 

жете алмаған өзіміздің қазағымыздың егеменді ел болып, 
Тәуелсіздігін алғанына ширек ғасыр толған қуанышты 
күндерінде алпауыт елдермен тереземіз тең өмір сүріп 
жатырмыз. 

жұмысқа жауапты қарап, жақсы оқуға, 
достарыңа адал болуға ұмтылыңдар. 
Сонда ғана сен өз Отаныңның да, 
әке-шешеңнің де сүйікті де сенімді, 
тәрбиелі де білімді баласы бола 
аласың. 

Мектеп бітіріп, Отан алдындағы 
азаматтық борышыңды өтейтін кез 
келеді. Сарбаз атанасың. «Отаныңды 
көзіңнің қарашығындай қорға, сақта» – 
деген қасиетті сөздер саған арналған, 
сен соның үдесінен шығуға тырыс 
деймін. Бүгінгі студент, сен де білім 
үшін мемлекеттің де, әке-шешеңнің 
де қаражатын жұмсап, маман болу 
үшін оқып жүрген жансың. Саған 

Калашниковтардың көп жәрдемі 
тигенін ерекше атап өткім келеді. 

Қант қызылшасы мен күздік 
бидайдың мол өнім беретін жоғары 
сорттарын өсіруге ғылыми қызметкер 
Елназарқызы Рахия мен оның 
ғылыми жетекшісі, ауыл шаруашылық 
ғылымының докторы Оспанбеков 
Жұмағалидің берген ғылыми да, 
практикалық та көмектері өте зор 
болды. Соның арқасында өткен 
жылы қант қызылшасының өнімділігін 
гектарына 600 центнерге жеткіздік. 
Биыл бидайдың әр гектарына 
шаққанда 45 центнерден өнім алдық. 
Биыл қант қызылшасын 4 гектар 
жерге орналастырғанбыз, күтімі де, 
балтамыры да көз қуантарлықтай. 
10-қазаннан бастап қазамыз, жақсы 
көрсеткішке жетеміз деп отырмыз. Мен 
жүгерінің де жақсы тұқымын «Генезис» 
фирмасынан әр гектарына себілетін 
50 мың дәнін 35 мыңнан сатып алып, 

Меркі аудандық тарихи-өлкетану музейінде елдің 
сүйіспеншілігіне бөлене білген Оспан Үмбетовке арналған бұрыш 
ашылды. Оспан Үмбетов 1914 жылы Меркі ауданы, Қостоған 
ауылында дүниеге келген. 

Расул   ЮСуПҰЛЫ,  (сурет автордікі),   "Меркі  тынысы".

Ауыл  АкАдемигі  
АтАнғАн  Абыз

Ол атқарған еңбегі үшін екі рет 
«Ленин» орденімен наградталған. 
1962 жылы Қазақ КСР-і Жоғарғы 
Кеңесінің депутаты болған Оспан 
Үмбетов 1977 жылы зейнетке 
шыққан. Зейнетке шықса да 
қоғамдық жұмыстардан қол үзбей, 
жастарға ақылын айтып, кеңестерін 
беріп отырған.

1999 жылы Меркі ауданының 
«Құрметті азаматы» атағы берілді.

Сонымен қатар, осы күні 
Оспан Үмбетовтың күйеу баласы, 
ауданның «Құрметті азаматы»  
Сәбит Есенбеков туралы Зұқай 
Шәрбақынұлының «Аспараның 
айбозы» кітабының тұсаукесері 
өткізілді. Сәбит Есенбеков қос 
жоғары маманды ғалым, өз 
талпынысымен еліне еленіп, 
халқының қалаулысы бола білген, 
ұрпақтары арқылы өмір қуанышына 
бөленіп, жиында топ бастап, 
думанда сөз бастайтын шешен де, 
шежірелі ақсақал еді.

Жиынға келген қонақтар, 
қос абыздың қызметтестері, 
замандастары Оспан мен Сәбит 
туралы сөз сөйлеп, бұрыштың 
лентасын қиды. Жиын соңында 
аудандық Мәдениет үйінің концерттік 
бағдарламаларын тамашалап, 
республикаға белгілі жазушы Зұқай 
Шәрбақынұлының иығына шапан 
жапты. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың дана да, дара 
саясатының құнды жемісі деп білуіміз 
керек. Иә, тек қана Астанамыз ғана 
өсіп-өркендеп, көркейіп тұр деуден 
аулақпыз. Қараңыздаршы, кешегі 
Алматы қандай өзгеріп, құлпырып 
кетті. Шырайлы Шымкент, жасыл 
желек жамылған Жамбылымыз қалай 
өзгерді, оның бәріне сіздер мен біздер 
куәміз. Елді мекендеріміздің барлығы 
табиғи газбен, ауыз сумен, мектеп, 
бала-бақшаларымен қамтылып, 
көшелеріміздің бәрі асфальтталып, 
әр ауылда, ауданда қос қабатты 
зәулім үйлер мен мейрамханалар, 
дүкендер, спорт алаңдары салынып, 
азаматтарымыз үйме-үй темір 
тұлпарларды тізгіндеп, халқымыздың 
сән салтанатпен жақсы өмір сүруіне 
барлық жағдайлар жасалуда. Түсіне 
білген жанға жұмақтың төрі деген осы 
шығар деймін. Менің қолыма қалам 
алып, замандастарыма қайырылуыма 
себеп болған жай, осы біз өз 
Отанымызды сүйеміз, оның нағыз 
патриоты боламыз дейміз. Алайда, 
осы жолда біздер Отанымыздың 
өсіп-өркендеп дамуына,  мықты 
мемлекет болуына қандай үлес қосып 
жатырмыз, жан-жағыма қараймын да, 
замандастарымның жүріс-тұрысына, 
өмір сүру қағидаларына қарап 
таңқаламын, ойпырым-ай, біздер дәл 
осылай жүре берсек, ертеңіміз не 
болады, –  деген түңғиық ойға батам... 

Иә, достым, мен тұңғиық ой  
үстінде отырып, қолыма қалам алып, 
сендерге осы ойымды ашық айтуға 
бекіндім.Ақылдасып-пікірлесуге, ортақ 
бір ойға келуге шақырамын, жаза басып 
тура жолдан тайып кетпеуге үндеймін. 
Себебі, мен де жастықтың жалын 
атқан шағында, әке-шешем қызметте, 
бақуатты болды, бәрі жетімді, астымда 
машина, қалтамда ақша, күнде 
қызық, күнде той дегендей, аяғымды 
алшаңдап басып жүріп, бір-ақ күнде 
қиын жағдайға кезіктім. Қазақтың 
«Шөлмек қырық күнде емес бір-ақ 
күнде сынады» – деген мақалының 
мағынасын енді ғана түсіндім. Сол 
себепті менің ойсыз жүріс-тұрыспен, 
әкенің тапқан байлығының арқасында 
ойыма келгенді істеп, өмірдің де 
өз өткелдері, кезеңдері бар екенін 
ескермей, бірнеше жылымды 
«өкіметтің тәртіпке салу» үйінде бостан-
босқа өткізгенімді айта отырып, қайран 
бозбалалық, тепсе темір үзетін жастық 
шағымда мен еліме, халқыма, әке-
шешеме, Отаныма қалтқысыз қызмет 
етудің орнына, мемлекетімізге масыл 
болып өткен күндеріме қынжыламын. 
Сол себепті де мен осы ойымды 
замандастарыма арнауды жөн көрдім. 

Адам баласының өмірге келіп, 
әке-шеше тәрбиесінен соң алғашқы 
оның барар жері, тәрбие алатын, 
білім бұлағымен сусындайтын орны – 
мектеп қабырғасы. Мен мектепте де 
жақсы оқыдым, бірақ тәртібім нашар 
болды. Егерде сен өз-өзіңді дұрыс 
ұстап, тәрбиелемесең сенің жақсы 
оқығаныңнан еш пайда жоқ екен. 
Сондықтан бүгінде мектепте оқып 
жүрген замандас жас жеткіншектерге 
айтар ақылым, ең алдымен, өте 
тәртіпті болып, үлкенді сыйлап, кішіге 
қамқорлық жасап, тапсырылған 

жұмсалған қыруар қаржыны сен өз 
оқуыңмен, алған мамандығыңды 
жақсы меңгерген білгір де іскер 
маман болып ақтауға тырысуың керек. 
Мен кейде Астана, Алматы, тағы 
басқа қалаларда оқып жүрген студент 
жастармен кездесіп, әңгімелесе 
қалсам, жағамды ұстаймын. Олардың 
айтуынша, көптеген студенттер 
сабаққа қатыспайды, «зачеткаларын» 
мұғалімдерге беріп, «Сіз бітіре бересіз 
ғой», –  деп өздері қымбат көліктерімен 
ойын-сауық құрып, қыдырып жүреді, – 
дейді.  Мен осыны естіп ойға қалам. 
Япырау, осылай оқып, білім алған 
маман ертең не істеп жарытады, 
ал оның «зачеткасын» алып қалып, 
бағаларын қойдырып беріп жүрген 
ұстаздан не үміт, не қайыр - деймін. 
Неге мұндай сорақы жат қылықтар 
біздің жас, жаңадан өсіп-өркендеп 
келе жатқан республикамызда орын 
алуы керек. Мұның тамырына түбегейлі 
балта шабу керек деймін. Мен өзімнің 
туған жеріме келгелі үш жылға 
жақындады. Қаладағы қызық өмірге 
барам деп «не пайда» тапқанымды 
жоғарыда айттым ғой. 

Ауылдағы әке-шешем болса, 
жастары 80-ге таяған жандар. Енді 
соларға қарау, қолқабыс беру, 
қолындағы жұмысын алу, олардың 
қарттық дәуірінің жақсы өтуіне барлық 
жағдай жасау – менің перзенттік 
борышым ғой  деп түсіндім де, 
анамның басқаруындағы «Нұржан» 
шаруа қожалығының барлық жұмысын 
өз мойныма алдым. Сиыр, қой, жылқы 
өсірумен, 70 га жекеменшік егін 
шаруасының жұмысын және қожалықта 
өндірілген ет, сүт  өнімдері  мен 
саумал-қымыз сатуды ұйымдастырып, 
«Меркі шипажайында» 4  қазақ 
үйін тігіп, сонда демалушыларды 
экологиялық таза май, қаймақ, ірімшік, 
құрт, сырбаз, қуырдақ, кәуаб және 
т.б тағамдармен қамтамасыз етіп 
жатырмын. Мұнда екі адамға жұмыс 
орнын аштым. 

Сондай-ақ, екінші жылы мен 
Қазақтың ауылшаруашылық егіншілік- 
зерттеу институтымен тығыз, екіжақты 
байланыс жасап, қант қызылшасын, 
соя, бидай, жүгері, картоптың 
жаңа, жоғары өнімді сорттарын, 
«жасыл экономиканы» қолданып, 
яғни, таудың өзен суының өз ағысы 
арқылы ешқандай электр энергиясын 
қолданбай шығынсыз түтікпен суару 
әдісін қолданып, өсіріп жатырмын. 
Өткен жылы менің қызылша және соя 
өсірген егістік алқабымды облыс әкімі, 
ғалымдар және облысымыздың шаруа 
қожалықтарының басшылары келіп 
көріп, танысып кеткен. 

Биылғы жылы да қыркүйек айында 
тағы да «Атамекен» Ұлттық кәсіпкелер 
палатасының ұйғаруымен, Жамбыл 
облыстық кәсіпкерлер палатасы 
ауданның шаруа қожалықтарын және 
де аудан басшылары, облыстық 
және республикалық фермерлер 
одағының төрағалары Ж.Дайрабаев 
пен Дариновтардың қатысуымен, 
келіп  көріп, жоғары баға беріп кетті. 
Тамшылатып суару әдісін жақсы 
жүргізуге облыстық су шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтының 
қызметкерлері әкелі-балалы 

4 гектар жерге орналастырдым, өсімі 
де, өнімділігі де жақсы. Қазан айының 
аяғына қарай жиын-терін жасаймыз. 
Картоптың жаңа сорттарын егіп, оны 
жинап алдым, өнімділігі жоғары болды. 
Мен оны тұқымдық үшін және қай 
сорты жақсы өнім беретінін таңдап алу 
үшін еккенмін. 

Иә, замандас, мен неге осыншама 
тірлікті қос-қабаттап алып жүрмін. Оның 
себебі, мен көп нәрседен кешіктім, 
уақытым босқа кеткен екен. Енді ғана 
ой түсті, «Еңбек етсең ерінбей, тояды 
қарның тіленбей» – дегенді түсіндім. 
Әрі оның рахатын мен қазір көрудемін. 

Сондықтан мен өз 
замандастарымды, жастарды 
жермен және малмен жұмыс 
істеуге шақырамын. Қарап отырсам, 
бүгінде ауылда да, ауданымызда да 
механизаторлар жетіспейді, көп шаруа 
қожалықтарында техникалар бос тұр.
Жұмыста жүрген бір трактористің, не 
комбайншының соңында кезегін күтіп 
15-20 адам жүр. Ал, ауданда кәсіптік-
техникалық колледж бар болса да, 
трактористер жоқтың қасы.Осыны 
ауданда тиісті орындар қолға алып, 
жандандыруы керек қой деп ойлаймын.

Менің тағы бір байқағаным, 
менің замандастарымның көбі өмір 
сүрудің, ақша табудың ең оңай 
жолын таңдап алған сияқты. Олар тек 
алып-сатарлықпен жүр. Дәл осылай 
жалғаса берсе, ертең не боламыз? 
Жерді кім жыртады, егінді кім себеді, 
ауылшаруашылық дақылдарын кім 
өсіреді, малды кім бағып, кім ет, сүт 
өндіреді?...

Оны бәріміз ойлағанымыз жөн. 
Осыншама жеріміз бола тұрып, ертең 
аш қалмайық дегім келеді. Оның бір-
ақ мысалы, жеріміз көп болса да күні 
кешеге дейін малды да, көкөністің 
барлық түрін де мына тұрған, азғана 
жері бар, қырғыз ағайындардан алып 
келдік. Міне, жерді бағаламау, жермен 
жұмыс істемеудің нақты көрінісі осы 
емес пе. 

Енді сөз соңында айтарым, 
республика бойынша жастарға 
бизнеспен айналысуға көмек беріледі. 
«Бизнестің Жол картасы – 2020» және 
басқа да неше түрлі несие беру көздері 
айтылғанымен, оны алу, техника 
алу оңай болмай тұр. Мемлекет осы 
жағына көбірек көңіл бөліп, берілетін 
несиені тез босатып, техникамен 
қамтамасыз етіп, шаруашылықтар мен 
жеке кәсіпкерлердің аяғынан тез, тік 
тұрып кетуіне жағдай жасаса деймін. 
Несиені басқа жақтың адамы емес, 
осы Қазақстанның тұрғыны, азаматы 
алады ғой. Сондықтан да қорықпай 
беруі керек, – деп есептеймін. Сонда 
халық жермен, малмен жұмыс 
істеуге көшер еді, сөйтіп, еліміздің 
экономикасын тезірек көтеруге, азық-
түлік молшылығын жасауға атсалысар 
едік. 

Меніңше, Отанды сүю, елі мен жері 
үшін жаны ауыру деген – осы болмақ. 
Ендеше, құрметті замандас, ауылға, 
жерге, мал шаруашылығына қарай бет 
бұрайық.  

   
 Нұржан  ЖЫЛҚЫБАй,  

«Нұржан» ш/қ мүшесі 
    

Сотталушы А. нақты тұрақты мекен-жайы жоқ, әр жерде әртүрлі жұмыс 
істеп күнін көріп жүреді де, 2016 жылдың шілде айында, ары қарай өмір сүру 
үшін Қазақстан Республикасына келуді жоспарлайды. 25 шілдеде Қырғыз 
Республикасының Бішкек қаласынан Чалдовар ауылына дейін жаяу жетеді. 
28 шілде күні Чалдовар ауылына келіп,  ауылдың шетімен өтетін темір 
жолға түсіп, жеке басын растайтын құжаты болмағандықтан, Қазақстан 
Республикасының шекара сызығын заңсыз кесіп өтуді ойлайды. Темір 
жол үстіне тікенді сымдар тартылмаған, алайда, темір жолдың екі жағы 
мемлекеттік шекараны анық айқындайтын тікенді сымдармен тартылған 
және шекара белгілерімен анықталған. 

Сонымен, күдікті А.  Қазақстан Республикасының Т.Рыскұлов ауданына 
жұмыс іздеп бару, яғни, ары қарай өмір сүру үшін, темір жол үстімен –
Қырғыз Республикасының Чалдовар ауылының шетімен өтетін темір жолмен 
2016 жылдың 28 шілдесі күні, кешқұрым сағат 18.00-дер  шамасында, 
«Сыпатай Батыр» шекара заставасының сол қанатынан, №156 шекара 
белгісінің аумағынан, Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекара 
сызығын заңсыз, негізгі өткізу пункттерінен тысқары жерден кесіп өткен.

А. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 392-бабының 
1-бөлігінде  көрсетілген қылмысты жасауда кінәлі деп танылып, оны 
Қазақстан Республикасының шегінен тысқары жерге 5 (бес) жыл мерзімге 

Назар аударыңыз!
                                                                                           

ШЕКАРАНЫ  БҰЗу – ҚЫЛМЫС!

шығарып жібере отырып, 6 (алты) 
ай мерзімге бас бостандығынан 
айыру жазасы  тағайындалды.

д.ҚАПАРОВ,
Меркі ауданы 

прокуратурасының
                           аға прокуроры 

  Лента  қию  кезінде
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2016 жыл

Іс-шараға Меркі аудандық 
сотының судьялары мен 
прокуратура қызметкерлері, Меркі 
аудандық ІІБ-нің қызметкерлері, 
БАҚ- ның өкілдері  қатысты.

 Іс-шараның басты бағыты 
құқықтық біліктілікті арттыру 
және мемлекет басшысы 
Н.Ә.Назарбаевтың алға қойған 
тапсырмаларын іске асыру.

Осы дөңгелек үстелде  сот 
төрағасы А.Дәуренбеков  Қазақстан 
Республикасының мүдделі орталық 
мемлекеттік органдарының 
құзыретіне жататын мәселелер 

Меркі ауданының Қорғаныс 
істері жөніндегі бөлім бастығының 
міндетін уақытша атқарушы, аға 
лейтенант Ж.Абиевтің төрағалық 
етуімен өткізілген жиынға 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясы КЕ 
АҚ Жамбыл облысы бойынша 
филиалы «ХҚКО» департаментінің 
Меркі аудандық бөлімінің 
инспекторы А.Алимбекова және 
Меркі ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінің жеке құрамы 
қатысты.

Осы жиында күн тәртібіндегі 
мәселе: Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларға, жауынгер-
интернационалистерге, Чернобыль 
атом электр станциясындағы зардап   
салдарын  жоюға қатысушыларға 
куәліктер талапқа сай берілуін 
қадағалау болды.

Жиында  Меркі ауданының 
ҚІЖБ бастығының міндетін уақытша 

Жуырда Меркі аудандық сотында «ҚР-да 
ратификациялаған халықаралық конвенциялар» 
тақырыбында «дөңгелек үстел»  өткізілді.

ДӨҢГЕЛЕК  
ҮСТЕЛ  ӨТТІ

бойынша олармен келіскеннен кейін 
халықаралық шарттар, сондай-ақ, 
халықаралық шарттардың жобасы 
Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде міндетті 
заң сараптамасына жататынын 
айтты.   Сонымен қатар, 
Қазақстан Республикасында 
ратификациялаған халықаралық 
конвенциялар стратегия ережелері, 
тапсырмалары мен мақсаттары, 
бөлімдері талқыланды. Қазақстан 
Республикасы дүниежүзілік 
қоғамдастыққа кірігуді өзінің сыртқы 
саясат саласындағы басымдығы 

ретінде айқындағанын айтып өтті.
Жиын барысында соттың 

судьялары, прокуратура және 
аудандық ішкі істер бөлімінің  
қызметкерлері баяндама оқып, 
атқарылып жатқан жұмыстары 
жайлы айтып, өз ойларын ортаға 
салып, өзара пікір алмасты.

Жиын соңында сот төрағасы 
А.Дәуренбеков дөңгелек үстелге 
қатысушыларға  белсенді 
қатысқандары үшін алғысын 
білдірді.

«МТ»

В ходе брифинга пред-
седатель Меркенского рай-
онного суда  А.Дауренбеков 
напомнил присутствующим о 
том, что в Плане нации «100 
конкретных шагов по реали-
зации Пяти институциональ-
ных реформ» определены 

В Меркенском районном суде был  проведен брифинг 
по итогам работы за восемь месяцев 2016 года. В меро-
приятии приняли участие председатель суда А.дауренбе-
ков,  работники канцелярии, представители прокуратуры, 
прессы,  адвокаты.

Ольга  МАЗуР,  «Меркі  тынысы».  

ОБ  ИТОгАХ  РАБОТЫ ЗА  ВОСЕМь  МЕСяцЕВ
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конкретные меры по проведению 
дальнейшей демократической пре-
образований, в том числе по модер-
низации судебной системы.  Отме-
тил то, что судебная власть – один 
из фундаментальных столпов, на 
которых основывается  устройство 
современного демократического 
государства. На судей возлагается  
обязанность от имени Республики 
Казахстан принимать окончатель-

ные решения по вопросам свобод, 
прав  обязанностей и собственно-
сти граждан. И этот высокий ста-
тус обязывает их быть профессио-
нально подготовленными, обладать 
необходимым набором  деловых и 
морально-этических качеств. А.Да-
уренбеков  озвучил статистику ра-
боты суда за 8 месяцев.

Так, за восемь месяцев 2016 
года судом было рассмотрено 126 
уголовных дел в отношении 147 
лиц, с вынесением приговора 98 
дел в отношении 105 лиц,  прекра-
щено  с применением медиативных 
процедур 9 дел.

Отметил, что статистика по ад-
министративным и гражданским 
делам выглядит следующим обра-

зом: рассмотрено 514 дел об адми-
нистративных правонарушениях в 
отношении 514 лиц, из них с назна-
чением соответствующих наказаний 
485 дел, прекращено с применени-
ем медиативных процедур  10  ад-
министративных дел.

  Также было рассмотрено  884 
гражданских дел,  из них: с выне-
сением решения – 508, с вынесе-
нием судебных приказов – 250 дел, 
оставлено без рассмотрения 64 за-
явления, с применением медиации 
окончено 17 дел.

Посредством сервиса «Судеб-
ный кабинет» в суд поступило 984 
электронных исковых заявлений, 
513 административных материа-
лов, 111 уголовных дел.

За   восемь  месяцев 2016 года, 
с  применением  -аудио -видео  
фиксации   рассмотрено 1038 дел.

В заключении председатель 
суда А.Дауренбеков  выразил бла-
годарность участникам и предста-
вителям СМИ за  участие в брифин-
ге.

КуәліКтер  талапқа  сай  берілуі  тиіс
Жақында аудандық Қорғаныс істері жөніндегі 

бөлімінің «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясы КЕ АҚ Жамбыл облысы бойынша филиалы 
– ХҚКО департаментінің Меркі аудандық бөлімінің 
қызметкерлерімен жоспарға сай жиын өткізілді.

атқарушы аға лейтенант 
Ж.Абиев сөз сөйлеп:  – 
Мемлекеттік қызмет көрсету 
нәтижесі «Ұлы Отан соғысына 
қатысушыларға, жауынгер-
и н т е р н а ц и о н а л и с т е р г е , 
Чернобыль атом 
электр станциясындағы 
зардап  салдарын жоюға 
қатысушыларға куәліктер 
беру» болып табылатындығын 
және көрсетілетін мемлекеттік 

қызмет жеке тұлғаларға тегін 
көрсетілетіндігін айтып өтті. 
Сондай-ақ, ол егер көрсетілетін 
қызметті алушы көрсетілген 
мерзімде қызмет нәтижесін алуға 
өтініш жасамаса, Орталықта оларды 
бір ай бойы сақтауды қамтамасыз 
етеді, содан кейін оларды одан 
әрі сақтау үшін ЖӘБО-ға беретінін 
жеткізді. Осыған байланысты 
туындайтын мәселелерді шешу 
бойынша жұмыстар жасау керектігін 
де жеткізді.

Келесі кезекте сөз алған 
«Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік корпорациясы 
КЕ АҚ Жамбыл облысы 
бойынша филиалы – «ХҚКО» 
департаментінің Меркі аудандық 
бөлімінің құжаттарды қабылдау 
маманы А.Алимбекова орталықта 
Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына сәйкес, демалыс 
және мереке күндерін қоспағанда, 
түскі үзіліссіз, дүйсенбіден сенбіге 
дейінгіні қоса алғанда, белгіленген 
жұмыс кестесіне сәйкес сағат 
9.00-ден 20.00-ге дейін жұмыс 
істейтіндігін, қабылдау көрсетілетін 
қызметті алушының тіркелу орны 
бойынша жедел қызмет кедергісіз 
жүзеге асырылатындығын, 
электрондық кезекті «электрондық 
үкімет» веб-порталы арқылы 
броньдауға болатындығын атап өтті. 
Сонымен қатар, куәлік беру үшін 
ақпарат және қажетті мәліметтер 

болмаған кезде мерзім 30 жұмыс 
күніне дейін, егер бұрынғы 
мемлекеттердің архивтерінен 
ақпарат алу қажет болған жағдайда 
куәлік беру мерзімі 90 жұмыс күніне 
дейін ұзартылатындығын ескерттті.

Содан кейін ҚІЖБ инспекторы 
О.Қырғызбаев осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 
сәйкес 1-қосымшаға «Ұлы 
Отан соғысына қатысушыларға, 
жауынгер-интернационалистерге, 
Чернобыль атом электр 
станциясындағы зардаптың 
салдарын жоюға қатысушыларға 
куәліктер беруге» өтініш (жеке куәлік, 
сурет, әскери билет немесе архивтік 
анықтама) осы құжаттарға сәйкес 
қабылданатынын және көрсетілген 
қызметті алушы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге 
сәйкес құжаттардың топтамасын 
ұсынбаған жағдайда, орталық 
қызметкері өтінішті қабылдаудан 
бас тартады, осыған орай, 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымшаға сәйкес 
нысан бойынша құжаттарды 
қабылдаудан бас тарту туралы 

Аудан әкімінің орынбасарлары, аппарат 
басшысы, бөлім басшылары және аудандық 

басқарма, құқық қорғау органдары 
басшыларының ауылдық округтерде 2016 
жылғы  ІV тоқсанда азаматтарды қабылдау

 КЕСТЕСІ
 

Б.Әбжапаров
М.Касым
Р.Қасымов
Е.Акек 

Ш.Абылқасымов

 

 Ө.Алтыбаев

 А.Әсілбайұлы
 

 А.Ахметжанов

 Ж.Жантелиев

 С.Бұтабаев

 С.Есенов

 Д.Шалабаев

 А.Қасабеков

 С.Орынтаев
 

 А.Османов 

Д.Тасқараев

 Н.Төлебаев  

 
 М.Расилов 
 (келісімі бойынша)
 М.Сырлыбаев
 (келісімі бойынша)  

   Аты-жөні,                   Лауазымы                              IV тоқсан                            
       тегі                                          қазан         қараша    желтоқсан

Аудан әкімінің орынбасары
Аудан әкімінің орынбасары 
Аудан әкімінің орынбасары
Аудан әкімінің аппарат
басшысы
Аудан әкімдігінің жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің 
басшысы
Аудан әкімдігінің 
ветеринария бөлімінің 
басшысы
Аудан әкімдігінің тұрғын үй, 
коммуналдық шаруашылық 
және автомобиль жолдары 
бөлімі басшысының у.м.а.
Аудан әкімдігінің ішкі
саясат бөлімінің басшысы
Аудан әкімдігінің мәдениет 
және тілдерді дамыту 
бөлімінің басшысы
Аудан әкімдігінің ауыл шаруа-
шылық  бөлімінің басшысы
Аудан әкімдігінің білім
бөлімінің басшысы
Аудан әкімдігінің жер 
қатынастары бөлімінің 
басшысының у.м.а.
Аудан әкімдігінің қаржы 
бөлімінің басшысы
Аудан әкімдігінің сәулет 
және қала құрылысы
бөлімінің басшысы
Аудан әкімдігінің дене 
шынықтыру және спорт
бөлімінің басшысы
Аудан әкімдігінің кәсіпкерлік 
бөлімінің басшысы 
Аудан әкімдігінің экономика 
және бюджеттік жоспарлау 
бөлімінің басшысы
Аудандық қазынашылық 
басқармасының басшысы
Аудандық кірістер 
басқармасы

                   Андас батыр
                   Кеңес
    Ақарал
    Ойтал

  Рысқұлов

  Аспара

  
 Рысқұлов

  Сұрат

  Ақермен

  Жамбыл

  Кеңес

  Андас
 батыр

 Ойтал

  Ақтоған

  Ақарал

  Тәтті

  Меркі

 Ақермен

 Кеңес
 

Жамбыл

Ойтал

Андас 
батыр

Ақарал

Сары-
молдаев

Жаңатоған

Тәтті

Кеңес

Ақермен

Аспара

Меркі

Рысқұлов

Ақтоған

Ақарал

Меркі

  Ақермен

 Ақтоған

 Кеңес

 Тәтті

 Андас
 батыр

  Ақарал
 
 Сарымол-
 даев
 Ойтал

 Аспара
 
 Рысқұлов

 Сұрат

 Жаңатоған
 
 Жамбыл

  
  Меркі

 Аспара

2016 жылдың ІV тоқсанында Меркі 
ауданы әкімінің, орынбасарларының, 

аппарат басшысының азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша

Аты-жөні, тегі

Өмірбеков Мейірхан 
Азатұлы
Әбжапаров Бахытхан
Жаханұлы
Қасым Марат
Жарылқасынұлы
Қасымов Рүстем
Қалмұхамбетұлы
Акек Ербол 
Базарбайұлы

Лауазымы 

Аудан әкімі

Аудан әкімінің 
орынбасары
Аудан әкімінің 
орынбасары
Аудан әкімінің 
орынбасары
Аппарат басшысы

Қабылдау күндері
 
әр айдың бірінші 
сейсенбісі
бейсенбі

сейсенбі

сәрсенбі

жұма

уақыты

15.00-17.00

9.00-13.00

15.00-18.00

9.00-13.00

15.00-18.00

               ҚАБЫЛдАу  КЕСТЕСІ 

Аудан әкімі аппаратының сенім тел/факсі: 2-19-61
Аудан әкімі аппаратының тел/факсі: 2-16-89.

қолхат берілетінін айтты.
Сондай-ақ, алдағы уақытта 

құжаттардың талаптарға сай 
дұрыс рәсімделуіне назар 
аудару керектігін де ескертті.

А.ШАМуРАТОВА, 
аудандық Қорғаныс

істері жөніндегі 
бөлімнің инспекторы.

ҚР ІІМ ТЖК-і еліміздің озатты жоғары оқу орындары арасында лайықты орынды иеленіп 
отырған «Өрт қауіпсіздігі», «Азаматтық қорғау»  «Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою» 
саласындағы жоғарғы білікті мамандарды даярлау бойынша кадрлардың орталығы –  Көкшетау 
техникалық институты болып табылады.

Институт мамандандырылған кадрларды нәтижелі даярлауды қамтамасыз етеді. Сондай-
ақ, әдістемелік және педагогикалық әлеуетін қалыптастыра отырып, институтқа оқуға түскен  
білімгерлер мен тыңдаушыларға рухани-адамгершілік, отансүйгіш және мәдени-эстетикалық 
тәрбиеленудің мол тәжірбиесін жинақтауына көп үлесін қосады. Қазіргі таңда институт түлектері 
халықты, еліміздің ұлттық байлығын лаулаған апаттан қорғау бойынша алдыңғы қатарда бола 
отырып, өз қызметтік борыштарын абыроймен орындап жүр. 

Институтқа күндізгі оқу түріне 25 жастан аспаған, оқу жылы басталғанда 16 жасқа толған, 
(мектеп бітірген білімгер) жалпы орта, бастапқы кәсіби (техникалық және кәсіби) орта кәсіби 
(орта білімнен кейін) білімі бар, әскери қызметке және оқуға денсаулығы бойынша жарамды, 
қабылдау емтихандарын сәтті тапсырған ҚР азаматтары қабылданады. Институттың күндізгі 
факультетінің толық курсын бітірген тұлғалар үшін, атап айтқанда, 4 жыл оқу мерзімі мерзімді 
әскери қызметке теңеледі. Оқу соңында күндізгі түлектеріне әскери іс және қауіпсіздік бакалавры 
деген академиялық дәреже және арнайы «өртке қарсы қызмет лейтенанты» шені беріледі. Олар 
Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар комитетінің өртке қарсы қызметінің бөлімше 
комитеттеріне жұмысқа орналасуына кепілдік береді. Күндізгі оқу факультетінің түлектері 
Қазақстан Республикасының өртке қарсы қызметінің барлық бөлімшелерінде қызмет етеді. 

Құрметті мектеп бітіруші білімгерлер! Сіздерді ҚР ІІМ ТЖК-нің Көкшетау 
техникалық институтына оқуға шақырамыз. Үміткер азаматтар болған жағдайда Меркі 
ауданы Төтенше жағдайлар бөліміне мына телефондары арқылы хабарласуға болады. 
8(72632) 4-07-85.

Р.КуРБАНОВ, 
Меркі ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің 

бастығы, азаматтық қорғау майоры 

ӨРТ  СӨНдІРу 
МАМАНдЫҒЫНА ШАҚЫРАМЫЗ!



*   *   *

*   *   *

Ìåíøiê èåñi: 
       

"Ìåðêi òûíûñû"-
Бàñïàñû" 

жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

 директор – 
   Бàñ  рåäàêòîð  

   Әтіркүл ИСАЕВА

Индекс: 080500,
  Æàìáûë îáëысы, 

Мåðêі ауданы, 
Ә.Ыñìàйыëîâ көшесі,  

¹349. 

      ТАРАЛЫМЫ:  2510 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: Ә.Нұралиев, О.Мазур

ЖАРАМСЫЗ  
дЕП  ТАБЫЛСЫН

*   *   *

*   *   *

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінде өткен экстремизм мен 
терроризмнің алдын алу мәселелеріне 
арналған дөңгелек үстелде жекелеген 
мешіттерде уағыздардан кейін 
имамдардың орыс тілін пайдалануы 
туралы мәселе Министрлік тарапынан 
емес, осы шараға қатысушылардың 
бірімен көтерілген болатын. Сәйкесінше, 
ҚР Дін істері және азаматтық қоғам 
министрі аталған іс-шара барысында 
осы мәселе төңірегінде журналистер 
тарапынан сұрақтар қойылғаннан соң 
біршама түсініктеме берген болатын.

Министрлікке исламға қызығушылық 
танытып жүрген бірқатар діндарлардың 
мешіт имамдарының уағыздарын толық 
түсінбейтіні туралы ел азаматтарынан 
өтініштер түсіп отырады. Өтініштерде 
сондай діндарлардың осы себепті 

Ауданымыздың білім саласында ерекше орны 
бар   Қызыл қыстақ  ауылының тұрғыны, үлгілі 
ұстаз, ауыл мектебінің білім саласын дамытуда    
өзіндік  еңбек  сіңірген, ардақты әке, сүйікті жар  
Нұрперзент Малгелдіұлы Балқыбеков 2016 
жылдың  3 қазанында өмірден озды.

Нұрперзент Малгелдіұлы 1971 жылдың 30 
наурызында Жамбыл облысы, Меркі ауданының   
Қызыл қыстақ  ауылында  дүниеге келген.

Туып өскен ауылында бастауыш  білім алып, 
1987 жылы «Победа» колхозында   темір шебері  
болып  еңбек жолын бастаған.1989 жылы Отан 
алдындағы борышын  өтеп келіп, сол жылы 
Түркістан    қаласының индустриалды-педагогикалық  
техникумына түсіп, оны 1993 жылы бітірген. 2000 

На сегодняшний день в производ-
стве судебных исполнителей по Мер-
кенскому  району находится более 700 
исполнительных производств. Причины 
неуплаты алиментов в большинстве 
одни и те же, отсутствие работы, за-
работка, безответственное отношение 
родителей к исполнению своих обязан-
ностей.

В целях уменьшения задолженно-
сти перед детьми проводится работа по 
трудоустройству должников, принима-
ются все меры для исполнения судебно-
го акта о взыскании алиментов в отно-
шении злостных неплательщиков.

За истекший период текущего года 
прокуратурой района в отношении 20 
должников возбуждены административ-
ные производства по статье 669 Кодекса 

ПОМОгИ  СВОЕМу  РЕБЕНКу – 
ЗАПЛАТИ  АЛИМЕНТЫ!

Прокуратурой Меркенского района, совместно с судебными 
исполнителями Меркенского районного территориального от-
дела проводится  акция «Помоги своему ребенку, заплати али-
менты!». В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Конституции Ре-
спублики Казахстан – забота о детях и их воспитание являются 
естественным правом и обязанностью родителей. 

об административных правонарушениях 
Республики Казахстан.

Так, 14.09.2016 года прокуратурой 
района возбуждено административное 
дело в отношении должника Шегай А., 
задолженность которого по алиментам 
составляла 897 645 тенге, постановле-
нием Меркенского районного суда он 
был привлечен к административной от-
ветственности в виде ареста сроком на 
3 (трое) суток. 

Более того, судебные исполнители 
по указанию прокурора района выстави-
ли запрет на выезд 207 должникам.  

В соответствии с требованиями 
подпункта 3 пункта 1 статьи 34 Закона 
Республики Казахстан «Об исполнитель-
ном производстве и статусе судебных 
исполнителей», в районный суд судеб-

ными исполнителями направлено 37 
представлений о лишении специально-
го права должника (водительского удо-
стоверения), которые районным судом 
удовлетворены. 

В соответствии с требованиями ста-
тьи 139 Уголовного Кодекса Республики 
Казахстан, неисполнение обязанностей 
более трех месяцев родителем по упла-
те средств по решению суда на содер-
жание несовершеннолетних детей, а 
равно нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возраста, 
либо уклонение более трех месяцев со-
вершеннолетнего трудоспособного лица 
от уплаты по решению суда средств на 
содержание своего нетрудоспособного 
родителя, либо уклонение более шести 
месяцев трудоспособного лица от упла-
ты по решению суда средств на содер-
жание нетрудоспособного и нуждающе-
гося в материальной помощи супруга 
(супруги) – наказывается ограничением 
свободы на срок до двух лет либо лише-
нием свободы на тот же срок.

С.ИгЕНБЕКОВА, 
ст.прокурор прокуратуры района.

Мемлекеттік қызметті облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы 
органдары және кент, ауыл, ауылдық округ әкімдері көрсетеді.

Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
Көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға немесе порталға 

құжаттар пакеті тапсырылған күннен бастап – 30 күнтізбелік күн.
Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік 

корпорацияға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар 
тізбесі:

– осы стандарттың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша өтініш;
– жеке басты куәландыратын құжат;
– жер учаскесін сатып алу қажет болған жағдайда жер учаскесінің кадастрлық 

(бағалау) құнының актісі.
Мемлекеттік қызмет жеке тұлғаларға (бұдан әрі – көрсетілетін алушы) тегін 

көрсетіледі.
А.БЕКСҰЛТАНОВА, 

Жамбыл а/о әкімі аппаратының бас маман қаржы агенті.  

ҚР Ұлттық экономика министрінің м.а. 21.01.2016 
жылғы №24 бұйрығына қосымша «Жер учаскесінің 

нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

ТҮСІНІКТЕМЕ
Қазақстан Республикасы дін істері жәнеазаматтық қоғам 

министрлігі дін істері комитеті бірқатар БАҚ беттерінде еліміздегі 
мешіттерде ресми уағыздардан кейін қосымша түрде оның орыс тілінде 
түсініктемесі айтылуы қажет деген мәселе төңірегінде туындаған 
талқылауларға қатысты түсіндірме беруді қажет деп есептейді.

ислам туралы ақпаратты Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының 
ресми көздерінен тыс жерлерден, 
оның ішінде теріс діни ағымдардың 
ұстанушыларынан алуға мәжбүрлік 
танытатыны туралы айтылады. 
Сәйкесінше, өтініш жасаушы азаматтар 
халықаралық тәжірибені ескере отырып 
мешіт имамдары ресми уағыздардан 
кейін қазақ тілін айтарлықтай 
меңгермеген азаматтар үшін орыс 
тілінде түсіндірме беруді ұсынады. Осы 
ретте, аталған мәселе тұрғындарының 
құрамы көптеген ұлттардан тұратын елді 
мекендердегі жекелеген мешіттерге 
ғана қатысты екендігін айта кетуіміз 
керек.

Министрлік, өз кезегінде, 
азаматтардан түсіп отырған кез-
келген өтініштерді қарастыруға және 

оларды талдап отыруға міндетті. 
Осы орайда Министрлік құзіретіне 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының ішкі мәселелерінің 
шешімін табу кірмейтінін айта кеткіміз 
келеді. Сондықтан, жоғарыда аталып 
отырған мәселе бойынша мешіттерге 
келушілердің пікірлерін ескере отырып, 
шешім қабылдауы тиіс Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасына 
хабарласуды ұсынамыз.

ҚР Дін істері және азаматтық қоғам 
министрлігі Дін істері комитеті еліміздің 
Конституциясында кепілдік берілген 
сөз бостандығына құрметпен қарай 
отырып, отандық бұқаралық ақпарат 
құралдарын дін тәрізді өткір салада 
туындап отыратын мәселелер туралы 
екіұдай ақпарат беруге жол бермеуге 
және тұрғындарға шынайы ақпаратты 
дұрыс жеткізуге шақырады. 

ҚР дін істері және 
азаматтық қоғам министрлігі

дін істері комитетінің 
баспасөз қызметі

Открылось наследство после смер-
ти Аралбековой Бакыткул Джумагу-
ловны, умершей 17 января 2008 года. 
Наследников просим обратиться по во-
просу оформления наследственных прав 
в течение одного месяца после опубли-
кования к нотариусу Б.Абишеву по адре-
су: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смер-
ти Шешко Ирины Михайловны, умершей 
4 января 2013 года. Наследников про-
сим обратиться по вопросу оформления 
наследственных прав в течение одного 
месяца после опубликования к нотари-
усу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. 
Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смер-
ти Зарипова Владимира Назимовича, 
умершего 18 апреля 2016 года. Наслед-
ников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в те-
чение шести месяцев со дня открытия 
наследства  к нотариусу Б.Абишеву по 
адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смер-
ти Омиралиева Орнека Оксикбаевича, 
умершего 18 августа 2016 года. На-
следников просим обратиться по вопро-
су оформления наследственных прав в 
течение шести месяцев со дня открытия 
наследства  к нотариусу Б.Абишеву по 
адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

№11 Ә.Хасенов атындағы орта мектеп ұжымы осы мектептің 
мұғалімдері Айнақұлова Ғазизаға және Айнақұлова Гүлзатқа әкелері

                      АйНАҚҰЛОВ  МҰХТАРХАННЫң
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

«Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы  КЕ АҚ 
Жамбыл облысы бойынша филиалы – «ХҚКО» департаментінің  Меркі  
аудандық бөлімі  «Он сегіз жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақы тағайындау» мемлекеттік қызметі бойынша қазан айынан 
бастап төмендегі кесте бойынша қызмет қабылдауды жүргізеді.

Ауылдық округ атауы

Меркі ауылдық округі

Жамбыл ауылдық округі

Сарымолдаев ауылдық округі

Ойтал ауылдық округі

Тәтті ауылдық округі

Кеңес ауылдық округі

Аспара ауылдық округі

Ақермен ауылдық округі

Андас батыр ауылдық округі

Қабылдайтын 
күндер

03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
03.10.2016
04.10.2016
05.10.2016
06.10.2016
07.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
17.10.2016

       Қабылдайтын орын

Меркі ауылдық округінің 
әкімшілігі

Жамбыл ауылдық округінің 
әкімшілігі

Сарымолдаев ауылдық округінің 
әкімшілігі

Ойтал ауылдық округінің 
әкімшілігі

Тәтті ауылдық округінің әкімшілігі 
Школьная көшесі №1 үй
Кеңес ауылдық округінің 
әкімшілігі Тайшыман көшесі,38 үй
Аспара ауылдық округінің 
әкімшілігі, Аспара көшесі №1 
Ақермен ауылдық округінің 
әкімшілігі,  Төле би көшесі №27
Андас батыр ауылдық округінің 
әкімшілігі

Тұрғындардың назарына!

Меркі  ауылының тұрғыны болған, кішкентайымыздан тай құлындай 
тебісіп өскен жан жолдасымыз Болат Жаппасов осыдан 1 жыл бұрын 
өмірден озды. Қашанда қалжыңымыз жарасып жүретін аңқылдаған, 
жарқылдаған, ешкімнің көңілін қалдырмайтын кішіпейіл, жомарт, жаны 
жайсаң, орны бөлек жолдасым Болаттың әруағына құран бағыштап, 
сағынышпен еске алып, өлең жолдарын арнаймын. 

ЕСКЕ  АЛУРухың ба елес берген
(Болат Жаппасовқа)

Жыл толыпты ғайыпқа сен кеткелі,
Сәби де аяқтанды жөргектегі.
Көгалына көк шалғын Аспараның,
Түспегелі ізіңнің өрнектері.
Сарғайған сағыныштың жапырағы,
Түнді түріп, таңды да атырады.

Көңілсіз күрең белде сұлың жатыр,
Шаңдатпайды қара жол топырағы.
Тай-құлындай тебісіп тең өскен ем,
Бір сағым мұнартады белес-белден.
Көңілімді жұбатқан мұң өрілген,
Рухың ба қыраттан елес берген.

     Жатқан жерің жайлы, алдың пейіш, артың кеніш болсын
                         Еске алушы: жан жолдасы – Алтынбек Қарабаев. 

Меркі аудандық пошта торабы ұжымы және кәсіподақ ұйымы 
Жамбыл ауылдық пошта торабының басшысы Имағамбетова Ләззат 
Сәулебайқызына ағасы

                     СӘуЛЕБАйҰЛЫ  АЛдАБЕРгЕННІң
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

Меркі аудандық пошта торабы ұжымы және кәсіподақ ұйымы 
қызметкер Отарбаев Халық Жармаханбетұлына інісі және инкосатор 
Отарбаев Нұрбол Халықұлына ағасы 

                                         АЛИКТІң
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

№9 Савва атындағы орта мектепті 
2015-2016 оқу жылында бітіргендігі 
туралы Деккер Лидия Викторовнаның 
атына берілген №0987634 аттестат 
жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп табылсын.

Меркі ауданының білім бөлімі мен білім қызметкерлерінің аудандық 
кәсіподақ комитеті №39 Темірбек Қожакеев атындағы орта мектеп- 
гимназиясының  бастауыш кәсіподақ комитетінің  төрайымы  Отарбаева 
Гүлнұр Аликқызына  әкесі  

                                       АЛИКТІң   
қайтыс  болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

БАЛҚЫБЕКОВ   НҰРПЕРЗЕНТ   МАЛгЕЛдІҰЛЫ

жылы Тараз  мемлекеттік  университетіне түсіп, 2005 жылы жоғары білім алған.
Ұстаздық жолын Меркі ауданының   Қызыл қыстақ  ауылында №3 орта мектебінде 

сурет және сызу пәнінің мұғалімі  болып бастады. 1996  жылдың тамыз айынан  №25 
Арал қыстақ бастауыш мектебінің меңгерушісі  қызметіне тағайындалып, өмірінің 
соңғы күніне дейін сол білім мекемесінің меңгерушісі болды.

Нұрперзент Малгелдіұлы білім саласында жемісті еңбек етіп, қоғамдық 
жұмыстарға белсене қатысты. Өзі жұмыс істеген ұжымның  ыстығы мен суығына 
төзіп, нағыз жанашыр маман екендігін көрсете білді. 

Нұрперзент Малгелдіұлының  еңбегі  бағаланып, облыс әкімінің  Құрмет 
грамотасымен  марапатталған.

Ол өмірдің  ащы-тұщысын  бірдей бөліскен  жан жарымен төрт ұл, бір  қыз  
тәрбиелеп,  ауылдастарының құрметіне бөленген  жанұя иесі болатын. 

Нұрперзент Малгелдіұлы  өмірде орны бөлек ерекше жан еді.
Оның жарқын бейнесі  әркез жадымызда сақтала бермек.
Жатқан жеріңіз жайлы,топырағыңыз торқа болсын.

 Меркі ауданының білім бөлімі.
Білім қызметкерлерінің аудандық кәсіподақ комитеті.

В связи с прекращением предпринимательской деятельности Омарба-
ева Халмата Кенжеевича, ИИН 831221301392, все претензии принимаются 
в течение одного месяца после опубликования по адресу: с. Мерке, ул. 
Муканова, 20.

В связи с прекращением деятельности КХ «Жерұйық», на имя Қабылбек 
Медета Үсенұлы, все претензии принимаются в течение одного месяца по-
сле опубликования по адресу: с. Сарымолдаева, ул. Мажиева, 18/2.

Қоғам. дін. 
      Пікір.


