
№110
/10492/
жұма,

26 тамыз
2016 жыл

 30 тамыз – Конституция  
күні  құтты  болсын!

құттықтауы
Құрметті меркіліктер!
30 тамыз – Қазақстан Республикасының Конституциясы 

күні. Ата Заңымыз 1995  жылы, тура осы күні, Бүкілхалықтық 
референдум арқылы қабылданған болатын. Баршаңызды осынау 
мерекемен шын жүректен құттықтаймын!

Биылғы жыл мерекелі  де берекелі белестер жылы болып отыр. 
Бұл – ұлттық тарихымызды ұлықтайтын, Тәуелсіздіктің арқасында, 
ширек ғасыр уақыт аралығында,  қол жеткізген жетістіктерімізді 
бағалайтын кезең.

Еліміздің Ата Заңы жүздеген жылдар бойы қалыптасқан 
адамзат баласының  жалпы   құндылықтарын  өз   бойына 
сіңірді. Конституциямызда   адамдардың табиғи құқықтары мен 
бостандықтарын, билік институттарын демократиялық жолмен 
қалыптастыру және дамыту,  Қазақстанда  азаматтық қоғам құру 
туралы дүниежүзі таныған прогрессивті идеялар бекітілді. 

Жалпы, қазақ халқының мемлекеттігі мен елдігі тым әріден 
басталады. Бұдан, арғысын айтпағанда, Қазақ хандығы  құрылған 
550 жылдан бергі аралықтағы ел басқарған хандарымыздың іс-
әрекеттері мен қызметтерінен көз жеткізуге болады. Мысалы, сол 
кездерде қағазға жазылмаған, таспаға басылмаған дала заңдары 
– әдет-ғұрыптық заңдар жүзеге асырылып, ұрпақтан-ұрпаққа 
беріліп отырғаны тарихтан белгілі.

1511-1523 жылдары хандық құрған Қасым хан осы заңдарға 
арқа сүйеп, тарихқа «Қасым ханның қасқа жолы», – деп енген, 
өзі дайындаған конституциялық құжаттың көмегімен ел басқарды. 
Ал, 1598-1645 жылдар  аралығында ел басқарған Есім ханның 
«Есім ханның ескі жолы», – деп аталған ережелер жинағы Қазан 
төңкерісіне дейін пайдаланылып келген.

Қазақта 38 жыл бойына (1680-1718 ж.ж.) хандық құрған Тәуке 
ханның кезінде мемлекеттік басқару жүйесіне қатысты көптеген 
өзгертулер енгізіліп, жаңа заңдар жасалған. Сөйтіп, «Жеті Жарғы» 
деп аталған жаңа заң жүйесі өмірге келіп, «жер дауы, құн дауы» 
деген тараулар қосылады. Бір айта кетер нәрсе, «Жеті Жарғы» 
заңы халық мойындаған билердің (Төле би, Қазыбек би және 
Әйтеке би) жүргізуіне тапсырылған болатын. 

Бүгінгі Қазақстан  Конституциясы Республикадағы 
қолданылатын,  қалыптасып жатқан құқықтық жүйенің 
нормативтік бастауы бола  тұра, қоғамдық және мемлекеттік 
құрылыстың маңызды жақтарын реттейді. Ол – ел Тәуелсіздігінің, 
мемлекеттігінің негізгі тірегі, саяси-құқықтық төлқұжаты болып 
табылады.

Ата Заңымызда «Қазақстан өзін ең қымбат қазынасы – адам 
және азаматтың өмірі, құқықтары мен бостандықтары болып 
табылатын демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырады» – делінген. Заңда белгіленген 
барлық тұжырым, қағидалар өмірдің салаларын өркениетті заң 
жүзінде басқаруға  мүмкіндік беруде.

Осылайша, мемлекетіміздің Ата Заңы  – халқымыздың 
Тәуелсіз ел болуды армандаған мүддесін заң тілінде айшықтаған,  
бүкіл әлемге «Қазақстан» деген мемлекет бар екенін паш еткен 
құқықтық құжат. 

Мерейлі Меркі жері де осынау Ата Заңымыздың арқасында 
өсіп-өркендеп, дамып келеді. Аз уақыттың ішінде Меркіміздің 
келбеті өзгеріп, тұрғындары да заман талабына сай әрекет 
етіп, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына өз үлестерін 
қосуда. Осының бәрі де мемлекеттігімізді нығайтып, еліміздің 
әлем алдындағы беделін арттыруға, қазақ халқының «Мәңгілік 
Ел» болудағы арман-мұраттарына жетуіне жасалып жатқан 
шаруалар. Ал, осынау тамаша мақсат-мұраттарымыз өзінің асыл 
бастауларын Ата Заңымыз – ҚР Конституциясынан алады.

Қадірлі жерлестер!
Баршаңызды тағы да ҚР Конституциясы күні мерекесімен шын 

жүректен құттықтаймын! Отбастарыңызға амандық, істеріңізге 
толағай табыс, бақ-береке тілеймін!

Аудан әкімі 
М.Өмірбековтың  

аудан  тұрғындарын
ҚР Конституциясы 

күнімен

МЕРЕКЕ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
Қадірлі меркіліктер!  Ардагер азаматтар!
Сіздерді 30 тамыз – Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен  шын жүректен құттықтаймын!
Осыдан 21 жыл бұрын Қазақ халқы  референдум өткізіп, Ата Заңын қабылдап, өзінің және келер

 ұрпағының болашағын айқын белгілеп  алған болатын. Содан бері еліміз дамып, жеріміз көркейіп, ортақ
 мақсаттар жолында еңбек етудеміз. Өмірдің сан саласында тамаша табыстарға қол жетіп, Қазақстанымыз 
     әлемге танылды.Ұлы дала перзенттері «Мәңгілік Ел» болу жолына түсті. Ендеше, іске сәт, ағайын!
           Баршаңызға бақыт, отбастарыңызға амандық, ашық аспан тілеймін.
               Мереке тағы да құтты болсын!

Қамбарбек ИМАНАЛИЕВ,
«Ардагерлер ұйымы» қоғамдық бірлестігі 

Меркі аудандық  филиалының төрағасы

КОНСТИТУЦИЯ – ҚҰҚЫҚТАР  КЕПІЛІ

Одан әрі, Конституция ең 
жоғарғы заңды күшi бар және 
Республиканың бүкiл аумағында 
ол тiкелей қолданылады деп 
жазылған. Жаңа тұрғыдан алып 
қарағанда, Ата Заңымыздың бүгінгі 
талабы адамның құқықтары мен 
бостандықтарын қорғау, олардың 
мүдделерін аяққа таптамау, 
яғни, адам мен адамзаттың 
құндылықтарын сақтау кепілі екені 
анық.  Конституция еліміздің негізгі 
Заңы бола тұра, тек қағаз бетінде 
емес, іс жүзінде жұмыс істеуде. 
Оның негізгі мақсаты – халықтың 
бүгінгі өмірінде үлкен рөл атқару, 
барлық сала бойынша заңдарға 
үлгі және негіз бола алады. 
Оны халықаралық сарапшылар 
да мойындайды. Конституция 
нормаларында әлеуметтік 
мемлекет деп көрсетілген, оған 
негіз – халық, оның билігі шешуші 
рөл атқарады. Олай дейтініміз, 

Конституцияның бірінші бабында: «Қазақстан Республикасы 
өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік 
мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – 
адам мен адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары», – 
деп белгіленген. 

Ата Заң талаптарына сай, елімізде 
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
халыққа Жолдауы бойынша 
«Қазақстан–2050 Стратегиясында» 
саясаттың жаңа басым бағыттары 
айқындалып, елімізде реформалар 
өткізілуде. Оның бірі – ауыл 
әкімдерінің сайлауы, яғни, басқару 
билігін орталықсыздандыру, халық 
алдында оның қалаулары жергілікті 
билік органдарының басшысын 
сайлау, демократияның алға 
жылжу үдерістерін, адамдардың 
мүдделерін қорғау, заманауи 
технологияны пайдаланып, 
экономиканы көтеруде 
индустриялық-инновациялық 
дамудың үдерісін күшейту, табиғи 
жер байлық ресурстарын сақтай 
отырып, оны тиімді пайдалану, 
т.б. өзекті мәселелер орын алуда. 
Мемлекетімізде түрлі ұлт өкілдері 
тұрады, дәстүрлі діндер мен 
діни конфессиялар бар, оларға 

ешқандай қысымдық жасау 
немесе ұлтына, дініне қарай 
бөлу болмаған және қазақ халқы 
басқа ұлт өкілдерімен бейбітшілік 
пен татуластықта өмір сүруде. 
Осының нәтижесінде, Қазақстан 
халықаралық деңгейде беделі 
жоғары,  30 дамыған елдің қатарына 
ену мәселесін алға тартып, 
келешекте оған жетуге ұмтылуда. 
Сондай-ақ, «ЭКСПО-2017» 
көрмесін өткізу бойынша дамыған 
Еуропа елдері алдында өзін көрсете 
алады. Бірнеше Халықаралық 
Ынтымақтастық Саммиттерін 
өткізіп, олардың бастамашысы 
ретінде танылды. Бір сөзбен 
айтқанда, бүгінгі күні Қазақстан 
Ата Заңының адам өмірінің 
жақсаруына ықпалы жоғары, осы 
күнгі талаптарға толығымен сәйкес 
келетіні айдан анық. Конституция 
күнін мерекелеу біз үшін үлкен 
қуаныш.

п.жҰРыНоВА, 
Меркі ауданы әкімі  

аппараты кеңсесінің  АХАж  
саласының  бас  маманы,

 Заңгерлер  одағының мүшесі.                                                          
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ольга МАЗУР, "Меркі тынысы".

Он является защитником справедли-
вости, служит стратегическому развитию 
общества и государства. Конституция 
стала гарантом нашей Независимости и 
целостности, укрепила единство народа, 
превратилась в фундамент стабильности 
и мира. Уникальное многонациональное 
казахстанское общество стало приме-
ром мира и согласия для всего мирового 
сообщества. 

Конституция  начинается со слов 
«Мы, народ Казахстана…». В этих трех 
словах Основного закона отражена наша 
главная ценность – единство многоэтни-
ческого, многоконфессионального наро-
да страны. С этих слов начинается наша 
Родина!

В статье 19 Основного закона гово-
рится о том, что: «Каждый имеет право 
на пользование родным языком и куль-
турой…». В статье 77 говорится, что су-
дья при отправлении правосудия незави-
сим и подчиняется только Конституции. 
Независимость судьи, стоящего на стра-
же закона, защищается Конституцией.  
Прописанные в Основном законе нормы 
обеспечивают спокойное проживание в 
мире и согласии под одним шаныраком  
представителей многих национально-
стей. Подъем экономики страны, рост 

При этом основополагаю-
щими принципами выступают 
общественное согласие и по-
литическая стабильность, эко-
номическое развитие на благо 
народа, казахстанский патрио-
тизм, решение наиболее важ-
ных вопросов государственной 
жизни демократическими ме-
тодами, включая голосование 
на республиканском референ-
думе или в Парламенте.

В статье 2 содержится нор-
ма о том, что «…Республика 
Казахстан является унитарным 
государством с президентской 
формой правления».  То есть, 
Глава государства является 
гарантом Основного закона и 
благополучия населения. Кро-
ме того, Конституция Казахста-

Мемлекеттік органдар 
қабылдаған барлық құқықтық 
актілер Конституцияның 
жоғары заңдылық күшіне 
үйлесуі тиіс. Себебі, 
Конституция, ең алдымен, 
мемлекеттің қандай  жолмен 
дамып, басты құндылықтарын 
өлшеп-пішіп, айқындайтын 
құрал ретінде  танылады. 

Конституция – тек 
мемлекеттік  қана емес,  
қоғамның да Ата заңы болып 
табылады. Конституцияны 
қабылдай отырып,  Қазақстан 
халқы  мемлекеттік биліктің 
бірден-бір қайнар көзі – өзінің  
егемен құқығын  іске асырады. 
Осылайша,  біз Конституцияда 
қаланған құқықтық  мемлекетті 
және азаматтық қоғамды 
қалыптастыру жолын таңдап 
алдық. Мемлекет өмірінің 

Тілдерді қолдану мен дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасының 
жобасы осының кепілі. Мемлекеттік 
бағдарламаның басты стратегиялық 
мақсаты – Қазақстанда тұратын барлық 
ұлттардың тілін сақтай отырып, ұлт 
бірлігін нығайтудың маңызды факторлары 

Этому во многом спо-
собствовала и способствует  
жесткая установка Главы госу-
дарства на обеспечение все-
мерной реализации потенциа-
ла Конституции во всех сферах 
жизни нашего общества.

У истоков многолетнего 
и кропотливого труда по под-

  Конституция – ел Тәуелсіздігінің, мемлекеттігінің негізгі 
құжаты. оны мемлекеттің саяси-құқықтық төлқұжаты  деп 
бекер атамайды. ол – мемлекет билігін  ұйымдастырудың 
негізгі принциптерін, жеке тұлғаның  құқықтық негіздерін, 
сонымен қатар, мемлекеттік қызметтің құрылымы мен 
арақатынастарын біріктіретін, жоғары заңдылық қасиеттерді  
қамтитын мемлекеттің басты  заң жинағы  болып табылады.

ЕЛіМіЗдің  Ең  бАсТы  ҚҰжАТы

азамат Конституцияда жазылған 
жауапкершілікті сезінуі қажет.

Қоғамның бүгіні мен болашағы 
үшін, Конституциямызды 
құрметтеп, қорғап және 
маңыздылығын жоғалтпай сақтау 
– әрбір қазақстандық азаматтың 
міндеті мен парызы. 

аса маңызды мәселелерін  
талқылау және шешу кезінде  
әрбір құқықтық санасы жоғары 

Нұртас ҚҰРМАНТАЕВ, 
Меркі аудандық сотының 

судьясы.       

  фУНдАМЕНТ
пРАВоВой

                                         Нормы Конституции обеспечивают 
                        гражданам страны мирную жизнь и рост бла-
          госостояния. статья 1 Конституции РК гласит, что 

Республика Казахстан утверждает себя демократическим, свет-
ским, правовым и социальным государством, высшими ценно-
стями которого является человек, его жизнь, права и свободы. 

на гарантирует право на безопас-
ные условия труда,  свободу труда 
и предпринимательской деятельно-
сти.  По-настоящему свободен тот, 
кто имеет законную частную соб-
ственность. Законы нашей страны 
создают такие условия. Конституция 
закрепила  основные права и сво-
боды человека, обеспечила равен-
ство в правах всех граждан нашей 
страны.  Она обеспечивает свободу 
слова и творчества. Казахстанцы 
свободно выезжают из страны в лю-
бую точку планеты. Внутригосудар-
ственные механизмы защиты прав 
и свобод человека и гражданина 
органично дополняются междуна-
родными правовыми формами их 
обеспечения, к которым присое-
динился Казахстан. В Конституции  
описываются Герб, Гимн и Флаг 

страны – государственные симво-
лы, объединяющие людей и дающие 
так необходимое  каждому челове-
ку глубокое чувство защищенности 
и принадлежности своей Родине. 
Если у меня спросили бы: «Что та-
кое Конституция в вашей жизни?», я 
бы ответил, что для меня это – путь 
в цивилизованный мир, который 
приносит мне и моим близким  сча-
стье. Осознание себя гражданином 
Казахстана!

Нет сомнений в том, что и в 
дальнейшем под сводом Основно-
го закона страны мы будем успеш-
но осваивать новые горизонты. И 
наш гражданский долг – основная  
ответственность перед будущими 
поколениями, с уважением отно-
ситься  к Конституции страны, со-
блюдать все принципы. 

Мною, как депутатом раймасли-
хата, делается  многое для жителей 
села, которые живут и придержива-
ются Конституции, Главного доку-
мента в жизни каждого, в котором 
и заложены все наши права и обя-
занности.

бабыр ХАсАНбАЕВ, 
депутат раймаслихата.

НЕЗыбЛЕМАя  осНоВА  НЕЗАВИсИМосТИ
сегодняшние достижения Казахстана прочно связаны 

с основным законом, позволившим за короткий по исто-
рическим меркам период проделать огромную работу по 
воплощению в жизнь конституционных ценностей. 

готовке Конституции  стоял 
Лидер нации, сумевший в 
непростой для нашей страны 
период сплотить вокруг себя 
миллионы казахстанцев и 

выступивший генератором 
идей при разработке про-
екта Основного закона.

Казахстан в своей 
Конституции выдвигает и 

ности и нормы:  институты народов-
ластия и народного представитель-
ства,  разделение властей и парла-
ментаризм, гражданское общество 
и правовое государство, многопар-
тийность, политический и идеологи-
ческий плюрализм, гласность.

В Конституции Казахстана вы-
ражена главная идея государства: 
закрепление госполитики, направ-
ленной на обеспечение достоинства 
личности, прав и свобод человека, 
демократических институтов, обще-
ственных ценностей.

Благодаря стратегически выве-
ренной государственной политике 
Президента РК, основанной на дей-
ствующей Конституции, Казахстан 
стал экономически успешным, со-
циально привлекательным и меж-
дународно  признанным демокра-
тическим государством. Все эти 
годы в стране царят мир и согласие, 
обеспечено устойчивое и динамич-
ное социо-экономическое развитие. 
Одним словом, Конституция Казах-

стана стала не только незыблемой 
основой независимости государ-
ства, но и определила приоритет-
ные векторы развития во внутрен-
ней и внешней политике, заложила 
основы национальных ценностных 
ориентиров, среди которых – лю-
бовь к Родине, гражданский долг, 
толерантность и единство.

В формуле «Мы – народ Казах-
стана» сосредоточены исторические 
чаяния многих поколений, многих 
этносов степи, которые стремились 
к взращению сильного, процветаю-
щего, единого государства на исто-
рической территории Казахстана. 
Именно Конституция сохранила 
фундамент для всех будущих поко-
лений и служит прочной опорой для 
обеспечения стабильности, един-
ства и правовых отношений.

Мурат ТЛЕУбЕРдИЕВ,
 консультант райфилиала 

партии «Нур отан».
отстаивает в качестве 
высшей ценности – 
человека, его права и 

свободы,   а    также   
важнейшие     демо-
   кратические    цен-

Елбасымыз: «Қазақ тілі – үш тілдің біреуі болып 
калмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы, 
маңыздысы бола береді. Қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі» – деп атап көрсеткен.

МЕМЛЕКЕТТіК  ТіЛ  – 
МЕНің  ТіЛіМ

ретінде саналатын мемлекеттік тілді 
балабақша, мектеп, жоғары оқу 
орындары, мемлекеттік қызмет және 
қоғамдық-саяси, әлеуметтік, кәсіпкерлік 
салаларының барлығында да батыл 
қолданысқа енгізіп, қазақстандықтардың 
өмірлік қажетіне айналдыру.

Бағдарламаны іске асырудың 
он жылдық кезеңі алдымызға жаңа 
міндеттер жүктейді. Олардың бәрін рет-
ретімен жүзеге асыруға қазіргі кезеңде 
толық мүмкіндік бар.

Мемлекеттік органдарда мемлекеттік 
тілді дамыту бойынша біршама жұмыстар 
жүйелі түрде атқарылып жатыр. Бүгінгі 
күні Меркі ауданы әкімдігінің және 
ауылдық округтердегі 50 мемлекеттік 
қызметкерлері аталмыш Қазтестті 
тапсырып шықты.

Атап айтсақ, Қазақстан 
республикасында тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында 
белгіленген нысаналы индикаторлардың 
бірі «Қазтест» жүйесі арқылы анықталған 
мемлекеттік тілді В1 деңгейінде 
меңгерген мемлекеттік қызметшілердің 
үлесі (2017 жылға қарай – 25%, 2020 
жылға қарай – 35%) С1 деңгейінде 
(2017 жылға қарай – 5%, 2020 жылға 
қарай – 15%) кезең-кезеңмен арттыру 
міндеттелген. Осы бағдарламаны 
орындау мақсатында, «Тілдерді оқыту 
орталығында» ҚАЗТЕСТ жүйесі туралы 
мемлекеттік қызметшілер арасында 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу   
жоспары  бекітіліп, ағымдағы    жылдың   
20   маусымынан Меркі    аудандық  
бөлімшесінде   аудан      әкімдігіне 
қарасты            50               мемлекеттік 

қызметкерлер    арасында  1
айлық курс жүргізілді.   Алған
білімдерін қорытындылау үшін 
аталған мекеменің №1 оқу 
кабинетінде қазақ тілін меңгеру 
деңгейін бағалау жүйесі – 
ҚАЗТЕСТ бойынша тамыздың 
18-і мен 19-ы күндері арнайы 

құрылған емтихан кестесі бойынша 
тестілеу өткізілді.

Тест тапсырушылар алдында 
сөз сөйлеген бөлімше меңгерушісі 
Сейтова Алтынай Бақтыбайқызы 
мемлекеттік қызметкерлерге 
сәттілік тіледі. Сондай-ақ, ҚАЗТЕСТ 
сертификаттық жүйесінің талаптары 
мен маңызына тоқталды. Атап 
айтсақ, В1 (орта) – деңгейі бойынша 
сынақтан өту үшін тыңдалым 
деңгейіндегі 30 сұрақтың 18-
ін, лексика-грамматикалық 
деңгейіндегі 70 сұрақтың 42-сін, 
оқылым   деңгейіндегі 50 сұрақтың 
30-ын дұрыс белгілеулері тиіс. Ал, 
С1  жоғары деңгейдегі 5 мемлекеттік 
қызметкерлер жоғары көрсеткішті 
көрсетулері міндетті. Аталған талап 
деңгейіне шыққан мемлекеттік 
қызметшілердің жауабы «Тілдерді 
оқыту орталығындағы ҚАЗТЕСТ 
әдістемелік бірлестігінің тексеруінен 
өткен соң, келесі айдың ортасында 
ҚАЗТЕСТ жүйесінің диагностикалық 
тестілеуін тапсырады. 

Мемлекеттік қызметшілердің 
жауабы Білім және ғылым 
министрлігі Ұлттық тестілеу 
орталығында тексеруден өткен соң, 
сәтті тапсырушыларға ҚАЗТЕСТ 
жүйесінің арнайы анықтамасы 
немесе сертификаты берілетін 
болады.

          Айнаш жҮНісҚҰЛоВА, 
«Тілдерді оқыту орталығы», 

аудандық бөлімшесінің 
оқытушысы

ГАРАНТ  ЗАщИТы  
пРАВ  чЕЛоВЕКА

«Можно с полным основанием сказать, что творцом Конституции 
является  народ Казахстана. И это придает ей не только высшую 
юридическую, но и духовно-нравственную, моральную силу», отме-
тил Глава государства. За годы Независимости наш основной закон 
стал базой для политических и социально-экономических реформ.

благосостояния народа, авторитет 
Казахстана на международной арене 
– это все свидетельство торжества 
нашего Основного закона.

Можно с уверенностью сказать 
о том, что 30 августа 1995 года на 
референдуме о Конституции мы 
выбрали единственно правильный 
путь, благодаря которому сегодня 
и живем в мире и согласии, имеем 
равные права и возможности. 

Качеством конституционных 
ценностей  обладают нормы об 
утверждении Казахстана демократи-
ческим, светским,  правовым и со-
циальным государством, высшими 
ценностями которого являются че-
ловек, его жизнь, права и свободы. 
Конституционные ценности находят 
отражение  и в нормах Основного 
закона, определяющих цели, задачи 
и фундаментные принципы, на ко-
торых базируется   общественное и 
государственное устройство страны. 
Особое место в системе казахстан-
ских  конституционных ценностей 
занимают  положения преамбулы 
Основного закона, имеющие базовое 
значение для понимания  и интер-
претации смысла конституционных 
норм. 

21 жыл  Жасай  бер,  Жаса,  ата  Заңым!
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Барша жұрт баяғыдан-ақ: «Киелі», 
«Қасиетті» – деп атап кеткен, тарих 
жылнамаларында IV-V ғасырлардан 
бері киелі аты сақталып, өзгермей 
келе жатқан туған жеріміздің Меркі 
ауданы болып құрылғанына 88 
жылдай уақыт болыпты. 

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев 1990 
жылдың 30-қаңтарында аудандық 
тарихи-өлкетану музейінде болып, 
естелік кітапшасына: «Тарихы мол 
Меркі өңірі – еліміздің киелі өлкесі, 
сол өңірдің тарихын, атақты ұл-
қыздарының еңбегі мен ерлігін келер 
ұрпаққа үлгі етіп көрсету өте бір 
маңызды еңбек деп санаймын» – деп 
қолтаңба қалдырған еді. Елбасының 
осындай баға беруінің аудан үшін 
маңызы зор. Шындығында, тарихта 
Меркі атауы IV-V ғасырлардан бастап 
кездессе, VІ-VII ғасырларда ірі 
сауда орталығы болғандығы туралы 
мәліметтер бар.

Меркінің бірнеше ғасырлар бойы 
Еуропа мен Азияның құрлықтарын 
мыңдаған шақырым басып өткен 
«Ұлы Жібек жолы» бойында Шаш 
(Ташкент), Газгерд (Қазықұрт), 
Тараз, Испиджаб (Сайрам), Құлан 
сияқты сауда шаһарларымен бірге 
осыдан 1066 жылдай бұрын аталуы 
және осы күнге дейін атын өзгертпей 
келуі сирек кездесетін оқиға. «Меркі» 
деген сөз парсының «Мирки» – 
«орталық» деген сөзінен шыққан. 
Бұл мекенде өмір сүрген көшпелі 
қарлұқтар мал шаруашылығымен, 
егіншілікпен айналысқан. Оны осы 
өлкедегі қазба жұмыстары кезінде 
табылған тарихи мұралар мен ыдыс-
аяқтар, қыш-құмыралар дәлелдейді. 
Кейіннен мұндағы тұрғындар қол 
өнері, металл қорыту және оны 
өңдеу ұсталығы сияқты зергерлік 
кәсіптерімен айналысқан.

Енді берірекке оралар болсақ, 
осынау қойнауына сан ғасырлардың 
сырын жұмбақ еткен Меркі жері ХХ 
ғасырдың басындағы революциялық 
төңкерістің де, ұлт-азаттық 
қозғалысының да шарпуына ілікті. 
Кешегі Жауғаш, Сыпатай мен 
Ақкөздей батырлары қызғыштай 
қорғаған жерде Тұрар Рысқұлов, 
Қабылбек Сарымолдаев, Мақсұт 
Жылысбаев, Ысқақ Әсімов сынды 
ірі мемлекет қайраткерлері саяси 
шайқастардың бел ортасында болып, 
елі мен жерінің болашағы үшін 
күресті, мерт болды. 

Кеңестер Одағы құрылған 
алғашқы кезеңдерде,  
коллективтендіру, колхоздастыру 
жұмыстарының қызған шағында, 
1928 жылдың 3-қыркүйегінде 
ВЦИК-тің шешімімен Меркі ауданы 
құрылды.

1929 жылы «Ақтоған», «Красный 
Интернационал», «Новый путь», 
«Красный Восток», «Сұрат», «Қызыл 
сай», Т.Рысқұлов атындағы колхоз, 
тағы басқа колхоздар құрылды. Жыл 
аяғында колхоздардың жалпы саны 
31-ге жетті.

Ал, 1933 жылы ауданда тұңғыш 
рет машина-трактор станциясы 
(МТС) ұйымдастырылып, оның 
бірінші директоры Петренко Ефим 
Семенович болды. Оның құрамында 
еңбек еткен ауданның алғашқы 
механизаторлары – Танекеев Бейсен, 
Атабаев Зәтілда, Құрмаев Зикеш, 
Ақылбеков Сабдеш, Нұрманов 
Құралбай, Ордабаев Қырықбай 
сынды азаматтар әлі күнге ел есінде. 
МТС-те алғашында 7 трактор болса, 
арада жыл өткенде оның саны 15-
ке жеткен. Осы техникалардың 
күшімен астық пен қант қызылшасы 
өсіріліп, мал бордақылана бастайды. 
Осылайша Меркі топырағында ауыл 
шаруашылығын дамытуда ауқымды 
қадамдар жасалды.

Ауданымызда өнеркәсіп 
саласының қуат-күші де іске 
қосыла бастады. 1933 жылы 
Украинаның Грущевка селосынан 

ҚР Тәуелсіздігіне – 25 жыл

мерКІ – мерейЛІ  ӨЛКе
Меркі – Ұлы жібек жолы бойында орналасқан, ата-

бабаларымыздың кіндік қаны тамған, туып-өскен ата жұрты. 
Меркі – шежірелі өткеніміз, кешегі тарихымыз, бүгінгі Тәуелсіздік 
Туын биік көтерген Қазақ елінің бір бөлшегі.

Әтіркүл  ИсАЕВА, «Меркі тынысы»

Меркі станциясына қант зауыты 
көшіріп әкелініп, бір жылдан соң ол 
жұмыс істей бастады. 1934 жылы 
оның алғашқы директоры Кирилл 
Антонович Чреватенко болып, бір 
тәулікте 3000 тонна тәтті түбірді 
өңдеп шығарып отырды. Зауыттың 
өнімді жұмыс істеуі ауданда қант 
қызылшасы алқаптарының көлемін 
кеңейтіп, балтамыр өнімдерінің 
көлемін арттырғаны белгілі. Меркі 
қант зауыты осы уақытқа дейін 
жұмыс істеп келеді.

1934 жыл Меркі өңіріне басқа да 
жаңалықтарын ала келді. Мысалы, 

Байтұрсынов, Қайсарбай Ыдырысов, 
Алексей Гаращенко, А.А.Тутокин, 
А.Бақтыгереев, Жарылқасын 
Керімбаев, Октябрина Титановская, 
Тұрлығұл Қыздарбеков, Ердалы 
Есімбеков, Қаламбай Дүйсенов, 
Нұрман Қалиев, Әбен Шотаевтардың 
есімдері кейінгі ұрпақ өкілдерінің 
жадында мәңгі сақталып қалды.

Соғыстан кейінгі халық 
шаруашылығын қалпына келтіру ісі 
колхоздарды ірілендірумен қатар 
жүргізілді. Осы орайда, шаруашылық 
еңбеккерлерін іске жұмылдыра 
білген көптеген іскер басшылардың 

ҚазМҰ-дың журналистика 
факультетінде 16 жыл декан болған 
Темірбек Қожакеев, ҚазМҰ-дың 
проректоры болған Намазалы 
Омашев, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Ғылым Академиясының 
корреспондент-мүшесі, медицина 
ғылымының докторы Мұстафа 
Рысұлы, физика-математика 
ғылымының докторы Есен Әлібаев, 
Берік Бәкірбаев, тарих ғылымының 
докторы Сырғалбай Нарматов, 
сазгер Дүнген Ботбаев, Қазақстан 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
Қазақстанның халық әртісі Алтынбек 
Қоразбаев, Қазақстанның халық 
әртісі,театр актері Гүлжан Әспетова, 
Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, 
әнші Бағдат Сәмединова, облыстық 
Абай атындағы драма театрының 
актері Мәкен Райысханова, Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі, ақын 

Меркі елінің басты байлығы 
оның – халқы. Оның – ортақ 
істерден шет қалмаған, еңбекқор 
халқы. Ауданымыз ошағы – оттан, 
төрі – қонақтан, құшағы – достан 
ажырамаған 44 елді мекеннен 
тұрады. Мұнда татулығы мен бірлігі, 
ынтымағы мен достығы жарасқан 
отыздан астам ұлттың өкілдері 
мекендейтіндігін мақтанышпен айта 
аламыз. Бүгінгі Меркі – Тәуелсіздіктің 
ақ таңы берген бар мүмкіндіктерді 
пайдаланумен қатар, ортақ іске 
өз үлесін қосып отырған аудан. 
Ауданның әлеуметтік-экономикалық 
дамуы мен халықтың тұрмыстық 
жағдайын жақсарту бағытындағы 
оңды өзгерістер бірден байқалады.

Білім, денсаулық, мәдениет, 
спорт салалары – аудан өмірінің 
айнасы. Бүгіндері әлеуметтік 
маңызы зор бұл салаларды дамыту 
мақсатында жаңа мектептер мен 
балабақшалар, ауруханалар мен 
ауылдық фельдшерлік пункттер 
күрделі жөндеуден өтіп, бірқатар 
жаңа нысандар салынуда. Атап 
айтар болсақ, соңғы жылдары 
Интернационал ауылында №7, ал 
Т.Рысқұлов ауылында №28 орта 
мектептерінің жаңа ғимараттары, 
Меркі ауылында «Балдәурен», Андас 
батырда – «Балбөбек», Жамбыл 
ауылында «Ертөстік» балабақшалары 
бой көтерсе, Сарымолдаевта – 
«Нұршуақ», Ақаралда – «Бөбек», 
Сұратта – «Балапан», Қостоғанда 
«Айбөбек» балабақшалары 
жаңғыртылып, ел игілігіне 
қызмет етуде. Аз күнде олардың 
қатары  Жеміс-жидек ауылындағы 
«Айым» (бұрынғы «Огонек») атты 
балабақшамен толықпақ. Қаншама 
мектептер мен мәдениет үйлері 
күрделі жөндеуден өтті. 

Аудан халқының әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайын одан әрі 
жақсарту аясында елді мекендерге 
газ құбырларын тарту, су жүйелерін 
жүргізу, жол жөндеу, жарықтандыру 
жұмыстары өз жалғасын тауып келеді. 
Ең бастысы, жаңарған Меркі ауданы 
мен ауылдардың Бас жоспарын қайта 
жасау қолға алынды.

Өндірісте: «Орталық Азия қант 
корпорациясы» ЖШС-нің Меркі 
бөлімшесі, «Меркі ірімшік зауыты», 
сондай-ақ, көптеген кәсіпкерлер 
жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп, 
аудан бюджетіне қомақты қаржы 
қосып отыр. 

Ауыл шаруашылығында «Меркі 
асыл тұқымды зауыты» АҚ, «Сыпатай 
батыр», «Жылы бұлақ-Меркі», «Меркі 
тәжірибе шаруашылығы» ЖШС-тері 
мен 1576 жеке шаруа қожалығы 
ұжымдасқан жұмыстың үлгісін 
көрсетуде. Ауданда «Сыбаға», «Алтын 
асық», «Құлан» бағдарламалары іс 
жүзіне асырылып, оңды нәтижелерін 
беруде.

Алатаудың аңғарынан орын 
тепкен республика халқының сүйікті 
демалыс орны, суы шипалы, емі дуалы 
«Меркі» шипажайы – меркіліктердің 
орынды мақтанышы. Алғаш 1958 
жылы «Меркенка» демалыс үйі болып 
құрылған бұл мекеме бүгінде емдік 
қасиеттері, оның ішінде, радонға 
бай минералды су көзі бар және 
табиғи-климаттық жағдайы өте 
қолайлы сауықтыру-емдеу орталығы 
– еліміздегі алдыңғы қатарлы 
денсаулық сақтау кешендерінің біріне 
айналғаны ақиқат.

Міне, көріп отырсыздар, бұл 
өткені – шырақты, бүгінгі – құрақты 
Меркі ауданының алдағы алар 
асулары, мәртебесі биік межелері. 
Мен ел игілігі үшін жасалып отырған 
осындай ордалы істерде барша Меркі 
жұртшылығының ауызбірлігіне, өңірді 
дамытуға үлес қосудағы белсенді 
позициясына үлкен сеніммен 
қараймын. Өйткені, қойнауы қазынаға 
толы қасиетті Меркі жері мен түтіні 
түзу шыққан Меркі елі бәрімізге 
ортақ. Мен Меркінің болашағын 
алыстағы сағымнан емес, жақындағы 
жарқын істерден көремін.  

Бабалардың көзіндей болған 
қасиетті Меркі жері алдағы уақытта да 
өсіп-өркендеп, дами түседі, келешегі 
– кемел, болашағы – баянды болады,  
– деп сенемін.  

Шырын Мамасерікова және басқалар 
ауданымыздың мақтаныштары.

Жалпы, Меркі ауданының ұзақ 
жылдар бойына қол жеткізген 
жетістіктері, бүгінгі ұрпақ өкілдерінің 
бақытты өмірі – тек, кешегі аға 
ұрпақ өкілдерінің жан қиярлық 
еңбегі мен жетістіктерінің арқасында 
болып отыр. Мұны біз білеміз, әрі 
қастерлейміз. Әрине, қысқа ғана 
мақалада сол ардақты ағаларымыз 
бен апаларымыздың барлығының 
есімдерін тізіп, атап өту мүмкін 
емес. Әйтсе де, олар туралы тарих 
жазылуда, әлі де жазылатын болады.

Қасиетті Меркі жерінің тарихи 
құндылықтары – оның биік тау 
шатқалдарынан бой тепкен орта 
ғасыр түркілерінің мәдени-ғұрыптық 
ғибадатханасындағы тас мүсіндер 
– өткен күннің айшықты белгілері. 
Осы ретте, тарих қойнауында 
жатқан кешегі Аспара қалашығы 
туралы айтпауға болмайды. XIV –XV 
ғасырларда атағы жер жарған Аспара 
әскери қорғаны үшін болған жойқын 
ұрыстар туралы тарихта  ерекше 
жазылған. Бүгіндері жер қойнауында 
көп бұзылмай, сақталып қалған 
бірден-бір қала орны – көне Аспара 
қалашығының орны.

2013 жылдың  30 қазан күні 
Андас батыр ауылдық округіндегі  
сол көне Аспара қамалының жанынан 
«Сілтеме-Монументінің» лентасы 
қиылып, сол Аспара үшін болған 
қанды қырғындарда мерт болған ата-
бабаларымыздың әруағы үшін құран 
бағышталды. Бұл – бүгінгі жас ұрпақ 
өкілдері үшін тәлім-тәрбие болатын 
тарихи жәдігер.

Соңғы кездері археолог-ғалым 
Айман Досымбаева бастаған отандық 
ғалымдардың қызығушылығын 
туғызып отырған Сандық, Аралтөбе, 
Қасқасу, Ұлысай, Шайсандық 
ескерткіштері, өте құнды мүсіндер  
мен балбал тастар Меркі өңірінің 
бай тарихи ескерткіш мұрасын құрап 
отыр. Біздің алдымызда қойнауы 
осындай тарихи мұраларға бай өлкені 
туристік орынға айналдыру міндеті 
тұр. Ол үшін, ең алдымен, барлық 
бағыттағы инфрақұрылымдарды 
жетілдіре түсуіміз қажет.

осы жылдың 15-қыркүйегінде «Сталин 
жолы» (кейіннен «Коммунизм туы», 
қазіргі «Меркі тынысы») газеті 
аптасына бір рет шыға бастады. 
Астық тарату базасы салынды. 1935 
жылы №7 автотранспорт кәсіпорны 
құрылды. 1936 жылы бұрын 
кооперативтік негізде жұмыс істеген 
Нововоскресеновка және Тәтті май 
зауыттары бірігіп, қазіргі май-ірімшік 
зауытының негізін қалады.

«Атадан жақсы ұл туса, елінің 
қамын жейді» – деген тамаша сөз 
бар халқымызда. Меркі аудандық 
партия комитетінің ең бірінші 
хатшысы Таджидин, аудандық 
атқару комитетінің төрағасы 
Шынқожа Омаров, аудандық 
комсомол комитетінің бірінші 
хатшысы Омарходжаев елінің 
қамын ойлаған азаматтар еді. 
30-60 жылдары аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшылары 
болып қызмет істеген Ә.Бейсенов, 
Ақдәулетов, А.Дауылбаев, 
Я.Мұсатаев, С.Кустов, П.Донцов, 
Батырбек Бәкенов, Ахмед Бабаев, 
А.Просолупов, Асанбай Асқаров, 
Кемелтай Жүндібаевтар, аудандық 
атқару комитетінің төрағалары 
Исағұлов, Зыкринов, Арыстан 
Өтеулин, Төлеген Ақтанбердиев, 
Сәрсен Қожантаевтардың партиялық 
және Кеңес  атқару комитеті 
басшылығында айрықша үлес 
қосқанын атап айту керек.

1941 жылғы Ұлы Отан соғысы 
басталғанда Отанымызды қорғауға 
ауданнан 10 мыңнан астам адам 
аттанды. Олардың көпшілігі 
Отан қорғау жолында қанды 
майданда мерт болып, туған жерге 
оралмады. Олардың арасынан төрт  
майдангерімізге – В.А.Савваға, 
П.Е.Толстовқа, С.А.Ларионовқа  және  
И.Трубицынге Совет Одағының 
батыры атағы берілді.

«Ер есімі – ел есінде». Ұлы 
Отан соғысына қатысқандар 
арасында батальон командирі 
болған А.Невский, Отан соғысы, 
«Қызыл Жұлдыз» ордендерінің 
иегері Байсейіт Жылгелдин, 
соғыс және еңбек ардагерлері 
Оспан Үмбетов, Жарылқасын 

есімдерін бүгінгі күні ерекше 
құрметпен атау – парызымыз. Олар 
– бұрынғы шаруашылық басшылары: 
Оспан Үмбетов, В.Мельниченко, 
Нұрғали Торғаев, Балабек 
Қырғызбаев, Қайсарбай Ыдырысов, 
Әбдібай Әбесов, Ахмет Әспетов, 
К.Көксалов, т.б. азаматтар.

1948 жыл – Меркі жерінің 
мерейін өсірген жыл болғанын 
бүгін еске алуымыз орынды болар. 
Ауылшаруашылығы өнімдерінен, 
оның ішінде, қант қызылшасынан 
рекордтық өнімдер алғаны үшін сол 
жылдың наурыз-мамыр айларында 
43 еңбеккер Социалистік Еңбек 
Ері атағына ие болды. Олардың 
арасында колхоз бастығы да, совхоз 
директоры да, звено жетекшісі де, 
егіс-дала бригадасының бригадирі 
мен қарапайым қызылшашылар 
да бар болатын. Бүгінде ауданнан 
шыққан барлық Социалистік Еңбек 
Ерлерінің саны – 54. Олар – біздің 
шамшырақтарымыз.

6 0 - 7 0 ж ы л д а р ы 
ауылшаруашылығы мен өнеркәсібі 
дами түскен аудандағы халықтың да 
әлеуметтік жағдайы жақсарды. 1980 
жылдың басында Меркі – Одаққа 
танымал қант, май-ірімшік, сыра, 
кірпіш, асфальт зауыттары, тігін 
фабрикасы, тамақ өнеркәсібі мен 
тұрмыстық қызмет комбинаттары 
бар облыстың ірі ауданына айналды.

Бұл – мәдениет пен өнердің де 
дамып, «Меркі әуендері» ансамблінің 
облыс, республика деңгейінде ғана 
емес, Мәскеуде және Португалия 
елінде өнер көрсетіп, талай 
көрерменін тамсандырған кезең 
болды.

Өнер, білім, денсаулық, мәдениет 
дегенде  Меркі өңірінен шыққан 
ғылым мен өнер қайраткерлерінің 
орны өзгеше. Олардың арасында 
КСРО Жазушылар Одағының 
мүшесі, ақын Рахымбай Құлбаев, 
Халықаралық Сорос сыйлығының 
лауреаты, физика-математика 
ғылымының докторы, Қарағандыдағы 
қолданбалы математика 
институтының директоры болған 
Төленді Мұстафин, филология 
ғылымының докторы, профессор, 



Жаңатоған ауылдық округі аппараты, Қостоған ауылының тұрғыны
           ӨМіРӘЛИЕВ  ӨРНЕК  ӨКсіКбАйҰЛыНың

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты, марқұмның отбасына, туған- 
туыс, жақындарына қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

№15 Жауғаш батыр атындағы орта мектебінің ұжымы қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімдері Райымжанова Аяға әкесі, Қолдасынова 
Алмашқа қайын атасы

                   РАйыМжАНоВ  ЕңсЕбЕТТің
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

№15 Жауғаш батыр атындағы орта мектебінің ұжымы математика 
пәнінің мұғалімі Оразқұлова Римаға енесі

                               МЕйРАМКҮЛдің
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

Коллектив Меркенского РЭС выражает глубокое соболезнование 
электромонтеру Илле Виктору Эвальдовичу в связи с тяжелой утратой, 
кончиной

                                       МАТЕРИ

жАРАМсыЗ  
дЕп  ТАбыЛсыН

обЪяВЛЕНИя об оТКРыТИИ НАсЛЕдсТВА

*   *   *
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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: Н.жолдасбаева, о.Мазур

УчИТЕЛя  АНГЛИйсКоГо  яЗыКА  
с  ВысоКИМ  УРоВНЕМ  ЗНАНИй

ТРЕбУЮТся 

официальное трудоустройство (пенсионные и со-
циальные отчисления). 

Заработная плата 60000-100000 тг.
Резюме высылайте на эл.почту: enjoy-english@bk.ru

Тел.: +77014506630; 
+77021112784 (WhatsApp)

Открылось наследство после смерти Калыбековой Райкуль 
Амелбековны, умершей 14 июля 2016 года. Наследников просим 
обратиться по вопросу оформления наследственных прав в течение 
шести месяцев со дня открытия наследства к нотариусу Б.Абишеву 
по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Умирзакова Бектибая Да-
наевича, умершего 2 апреля 2016 года. Наследников просим об-
ратиться по вопросу оформления наследственных прав в течение 
шести месяцев со дня открытия наследства к нотариусу М.Байдау-
летову по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 224.

свидетельство о праве на на-
следство по закону (на неимуще-
ственные права и обязанности) 
наследодателя, существование ко-
торых не прекращается с его смер-
тью, зарегистрировано в реестре за 
№11, выданное 5 января 2016 года 
на имя Бактыбая Пшановича Нусу-
пова в связи с утерей.

счИТАТЬ  
НЕдЕйсТВИТЕЛЬНыМ

№2 «Аспара» орта мектебін 
1999-2000 оқу жылында бітіргендігі 
туралы Нусупбеков Дастан 
Дуйсембековичтің (09.09.1983 
ж.т.) атына берілген ОБ №0339314 
аттестат жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп табылсын.

«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» – демекші, осы 
акция бастала салысымен алғашқылардың бірі болып көмек 
қолын созған жеке кәсіпкерлер, жаны жайсаң, жомарт жандар 
Б.Рахымбаев (суретте) – 3 оқушыға, Б.Абдраимов – 1 оқушыға, 
сондай-ақ, №39 орта мектеп-гимназиясының директоры 
К.Сейітқұлова 1 оқушыға мектеп формасын алып беріп, еліміздің 
келешегі  – балғын балаларды қуанышқа бөледі. 

«Бақытты балалық шақ мекені!» ұранымен өткізіліп жатқан 
акция қыркүйектің аяғына дейін жалғасады. 

Ендеше, осы акцияға атсалысып, өз үлестерін қосып, әр 
отбасының қуанышы, шаттығы болған балапандарды қуантамын 
дейтін жаны ізгі, жанашыр жандарды осы акцияның белсенді 
мүшесі болуға шақырамыз.

№39 орта мектеп-гимназиясының 
әлеуметтік педагогтары.      

жыл сайын өткізілетін республикалық «Мектепке жол» акциясы 
биыл да қарқынды түрде өткізілуде. 1 тамыздан басталып, 
қыркүйектің 30-на дейін жалғасатын акция барысында көпбалалы 
отбасынан шыққан, жағдайы төмен, аз қамтылған, жетім балалар 
мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған оқушыларға жаңа 
оқу жылына дайындық кезінде мектепке бармай қалуларының 
алдын алып, себептерін анықтап, материалдық және басқа 
көмек көрсету мақсатында өткізілетін акцияда арнайы рейд 
ұйымдастырылып, көмекке мұқтаж оқушылар анықталды.

БАҚЫТТЫ  БАЛАЛЫҚ  шАҚ  мЕКЕНІ!

сондықтан есіңізде болсын!
Өрт қауіпті маусымында 

тыйым салынады:
– кепкен шөп бар жерлерге от 

жағуға;
– дала (шабындық орындарын) 

алқаптарын өртеуге;
– кез-келген жерге сөндірілмей 

қалған шылым мен сіріңке 
қалдықтарын тастауға;

– тез жанғыш заттар мен 
материалдарды арнайы қаралмаған 
жерлерде қалдыруға. 

Дала, табиғи өрттерді 
байқаған жағдайда бірден өртті 
сөндіруге шара қолданғаныңыз 
жөн, ал оны өз күшіңізбен сөндіре 
алмаған жағдайда, өрттен қорғау 
қызметіне телефон арқылы 101-ге 

ТАбИҒАТ  ӨРТі 
Табиғат – адамзатпен біртұтас дүние. ол біздің өмірімізде 

аса маңызды орынға ие, оның біздің көңіл-күйімізге, 
денсаулығымызға, атқарып жатқан жұмысымызға әсері зор. 
Өрт қашанда жақсылық әкелмейтіні белгілі, ол жолында 
кездескен ағаш, аң-құсты түгелдей жойып, соңы қайғылы 
оқиғаға соқтырып жатады.

хабарласыңыз, табиғатты қорғау 
жолында өз үлесіңізді қосқаныңыз 
болып табылады. 

дАЛАдАҒы ҚУРАҒАН 
шӨпТің жАНУы 

Дала өрті әдетте кеш 
байқалатындықтан, ол мыңдаған 
гектар аумақты шарпиды. Өрттің 
таралу барысында «құйындар» 
пайда болып, отты алыс қашықтыққа 
жеткізеді. Мұндай 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. 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.КЕМАЛоВ, 
Меркі ауданы Тж бөлімінің аға 

инженері, азаматтық 
қорғау лейтенанты  

Жыл сайын қарқынды түрде 
өткізіліп,  жалғасын  тауып келе 
жатқан   дәстүрлі  акцияның 
берері көп.  Республика көлемінде 
өткізілетін   акцияға №1 орта 
мектептің ұжымы белсене 
атсалысып, бүгінгі таңда аз 
қамтылған және көп балалы 
отбасылардан шыққан, жетім 

Балаларға  көмек  қолын  созайық
«Мектепке жол» жалпыреспубликалық қайырымдылық 

акциясы  аз қамтылған отбасы оқушыларына жаңа оқу жылына 
дайындық көмек көрсету мақсатында ұйымдастырылған. 
биыл «Мектепке жол» акциясы «бақытты балалық шақ мекені!» 
ұранымен өткізілуде. 

балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз  қалған балалардың 
мектепке бармай қалуларының 
алдын алу  мақсатында көмекке 
мұқтаж оқушылар анықталды.

Енді, осы «Мектепке жол» 
акциясына біркісідей атсалысып, 
демеушілік көрсетіп, мұқтаж 
балаларға қолдау көрсетем дейтін, 

жаны жайсаң, жомарт жандарды 
мектеп формаларын, оқу құрал-
жабдықтарын және т.б алып беріп, 
балаларға қуаныш сыйлайтын 
акцияға біркісідей белсене қатысуға 
шақырамыз. 

Біз балаларға қол ұшын 
созып, олармен жүрек жылуын 
бөлісе  алатын, балаларға ыстық 
ықыластары мен қамқорлығын 
сыйлай білетін қайырымды жандар 
бар екендігіне сенеміз. 

     Р.АЛЬМЕНоВА,
     №1 орта мектебінің 

әлеуметтік педагогы. 

футбол

чЕМпИоНАТ  РАйоНА
11 мая 2016 года на футбольном поле Т.Рыскуловского сель-

ского округа стартовал матч команд «достар» – «Актоган». В 
чемпионате района по футболу сыграны все игры первого круга.  
На соревнованиях чемпионата района по футболу, посвященно-
го 25-летию Независимости Республики Казахстан, ХХХі летним 
олимпийским играм, под девизом «спорт, молодежь против 
наркотиков», в первом круге сыгран 91 матч.

Чемпионат района по фут-
болу проводится в два круга. В 
соревнованиях принимают уча-
стие 14 команд, представляю-
щие сельские округа, предпри-
ятия и организации района.

В   настоящее    время,  за   
13  туров  первого  круга  сыгран 
91 матч. Забито в ворота со-
перников 372 мяча, что в сред-
нем по четыре и более мячей 
за игру. Самый крупный счет 
зафиксирован в матче команд 
«Ботбай» – «Актоган» – 10:2, 
в пользу команды «Ботбай». 
Больше всех забито мячей в 
ворота соперников футболиста-
ми команды «Ботбай» – 50 мя-
чей, меньше всех пропустили в 
свои ворота также футболисты 
команды «Ботбай» – 8 мячей. 

На звание лучшего бомбарди-
ра чемпионата района претен-
дуют:  Д.Итжанов («Мынказан») 
– 16 мячей, А.Омирбеков («Ака-
рал») – 15 мячей, Д.Койшыбаев 
(«Нурлы Жастар») – 14 мячей.

Из проведеных 91 матча, в 
12 встречах команды доволь-
ствовались результатом ничья, 
в остальных   79 встречах игры 
заканчивались победой одной 
из команд. По окончании І  кру-
га чемпионата уверенно лиди-
рует команда «Ботбай», набрав-
шая максимальное количество 
очков – 39, на втором месте, с 
разницей в шесть очков, фут-
болисты команды «Достар», у 
них 33 очка, на третьем месте, 
набрав  26 очков, находится ко-
манда  «Нурлы Жастар».

А.осМАНоВ, 
руководитель отдела физической культуры и 

спорта акимата Меркенского района                                                  

Матчи ІІ круга чемпионата района по футболу будут проводться еже-
недельно, с четверга по воскресенье, с 18.00  часов, на футбьольном поле 
центрального стадиона им. А.Аскарова.

чемпионата Меркенского района по футболу, посвященного 25-ле-
тию Независимости Республики Казахстан, ХХХі летним олимпий-
ским играм, под девизом «спорт, молодежь против наркотиков», на 

22 августа 2016 года по завершению і круга чемпионата

Наименование 
команд

«Достар»
«Андас батыр»
«Акарал»
«Т.Рыскулов» (І отд.)
«Нурлы Жастар»
«Аспара»
«Костоган»
«Ардагер»
«Ботбай»
«Мынказан»
«Сурат»
«Аскер»
«Интернациональный»
«Актоган»

ТУРНИРНАя ТАбЛИцА

И

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

В

11
7
3
2
8
3
4
7
13
7
0
3
5
5

Н

0
1
2
2
2
3
2
1
0
4
0
1
5
1

п

2
5
8
9
3
7
7
5
0
2
13
9
3
7

Р/М

38:19
24:19
33:40
15:29
33:20
25:31
18:27
34:28
50:8
31:15
2:45
12:33
26:21
28:40

Н/о

33
22
11
8
26
12
14
22
39
25
0
10
20
16

З/М

ІІ
VІ
XI
XIIІ
IІІ
Х
IX
V
І
IV
XІV
ХІІ
VІІ
VIII

дом в районе райгаза, пер. Толстого (возле СШГ №39), участок 10 
соток. Имеются времянка и фундамент большого дома. 

Обращаться по тел.: 87754033940. 

сРочНо пРодАЕТся


