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

ҚҰТТЫ  ҚОНАҚ  КЕЛСЕ,
ҚОЙ  ЕГІЗ  ТАБАДЫ

Кәрім Нәсбекұлы мен облыстық 
топ құрамындағы облыс әкімдігі 
басқармаларының басшыларын 
жұмысын жаңа бастаған 
әлеуметтік маңызы зор азық-түлік 
тауарларының сауда орнында 
қарсы алған аудан әкімі Өмірбеков 
Мейірхан Азатұлы арнайы қойылған 
стендтер арқылы (суретте) 
ауданымыздың әлеуметтік 
жайын кеңінен әңгімелеп, 
ауылшаруашылық, өнеркәсіп және 
кәсіпкерлік саласында ағымдағы 
жылдың 9 айында атқарылған 
істерді баяндады.

Иә, әр бағыт бойынша биіктерді 
бағындырып, жеткен жетістіктерінде 
тұрып қалмай, жеңістердің сара 
жолын серік еткен меркіліктердің  
құлшынысы өз әділ бағасын  алуда. 
Бұл жолы да аудан көрсеткіштеріне 
көңілі толған Кәрім Нәсбекұлы 
алдағы Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдық торқалы тойына деген 
сүбелі сыйлары дайын Меркі өңірі 
жұртшылығына әрқашан сенім 
артатынын айта келе: 

– Тараздан ат терлетіп, таға 
тоздыра келген бүгінгі сапарымның 
мақсаты  – меркіліктерге мін тағып, 
сын айту емес, керісінше, Сіздерде 
жинақталған қуаныштармен бөлісу 
болатын. Міне, аудан әкімі Мейірхан 
Азатұлы да өз кеңсесіне емес, бірден 
мына тамаша, өзгелерге үлгі болар 
әлеуметтік сауда орнына бастап 
келді. Себебі, базар нарқынан 
кемі 15-20 пайыз төмендетілген 
бағамен сауда жасайтын бұл нысан 
бұқара халық үшін аса қажет, 
уақтылы қолға алынған Меркідегі 
мейірімділік істердің бір жалғасы 
осы болар, – деп 10 сауда нүктесінен 
тұратын азық-түлік қатарларын 
аралады. Осындағы жеке кәсіпкер, 
наубайханашы Алихан Селимовтың 
5 түрлі нан өнімдері, Ләззат 
Құлданованың қой, жылқы еттері, 

Облыс әкімінің сапары

  МЕРКІНІҢ  МЕРЕЙІ  ТАСЫҒАН  КҮН
Өткен аптаның аяғында, халқымыз үшін қасиетті 

саналатын жұма күні, облыс әкімі Көкірекбаев Кәрім 
Нәсбекұлы арнайы іссапармен ауданымызда болды. Аймақ 
басшысы жұмыс кестесіне сай мерейлі Меркі өңірінің 
әлеуметтік-экономикалық ахуалымен жергілікті жерде 
танысқан соң, бірқатар нысандардың ашылу салтанаттарына 
қатысып, ұжымдарды аралады. 

Назгүл Мамарасилованың көкөністері, 
«Меркі ірімшік зауыты» ЖШС-нің сүт 
өнімдері сияқты өте сапалы тауар 
түрлері көз қуантып, өз тұтынушыларын 
да тауып жатты. 

Облыс басшысы болған  келесі 
тұсаукесер нүкте – ҚР Тәуелсіздігі 
мерекесі қарсаңында құрылысы 
аяқталып, бүгін пайдалануға 
берілмекші 250 келушіге арналған 
жаңа емхана болатын. Салыстырмалы 
түрде көрсетсек, денсаулық саласын 
қаржыландыруға 2005 жылы 9,2 
млрд. теңге  бөлінсе, биыл бұл 
көрсеткіш 40 млрд. теңгеге жеткен. 
Облысымыз бойынша тек «100 
мектеп, 100 аурухана» бағдарламасы 
аясында ғана құны 18,8 млрд. 
теңгеге 6 денсаулық сақтау нысаны 
салынғаны да белгілі. Сонымен, 
сметалық құны 1836456 мың теңге 
болса, 579478 мың теңгеге заманауи 

медициналық құрал-жабдықтар 
алынған жаңа аудандық емхананың 
ашылу салтанатының шымылдығын 
облыс әкімі К.Көкірекбаев өз құттықтау 
сөзімен ашса, еңбек ардагері,  
медицина ғылымдарының кандидаты 
Д.Қадырханов халыққа қажет сән-
салтанаты жарасқан осынау нысан 
үшін Елбасына, оның жергілікті жердегі 
өкілдері – облыс, аудан басшыларына 
өз алғысын жеткізді.

Келесі кезекте аудандық орталық 

аурухананың бас дәрігері Бекболат 
Құрманәлі облыстық қонақтар мен 
жиналған көпшілікті емхана ішімен 
таныстырып, сұрақ-сауалдарға жауап 
берді. 

Одан кейін Сарымолдаев 
ауылындағы мемлекеттік «Нұрлы 
жол» бағдарламасы бойынша 
құрылысы биыл тамыз айында 
басталып, келер жылдың шілдесінде 
аяқталуы жоспарланған  600 орындық 
мектеп құрылысында болған облыс 
әкімі К.Көкірекбаев сметалық 
құны 1149326 мың теңге тұратын 
білім ордасын салушы мердігер 
«ТаразҚұрылысДизайн» ЖШС-нің 
учаске басшысы Б.Есдәулетовпен 
құрылыс жөнінде сұхбаттасып, 
болашақ мектептің астыңғы қабатын 
аралап көрді. 

Көпшіліктің келесі барған жері 
биылдан бастап арпа-бидайдың 

элиталық және 1,2,3 репродукциялық 
тұқымын өндіруші шаруашылық 
статусын алған іргелі ұжым «Сыпатай 
батыр» серіктестігі болды. Осындағы 
қызылша алқабында қарсы алған 
шаруашылық басшысы Қ.Шайхиев әр 
гектардан 620 центнерден балтамыр 
жинауда екендіктерін айтып, мемлекет 
қолдауына ие болған бұл дақылды 
көптеп өсіру жөніндегі өз ойларымен 
бөлісті. 

Жобалық қуаты бойынша тәулігіне 

15 тонна сүт өңдеуге қауқары жетерлік 
«Севиль-Меркі» ЖШС-нің сапалы 
өнімдері жылға жетпес уақыт ішінде- 
ақ ел сенімін ақтап үлгергені белгілі. 
Бұл күндері ірімшіктің балқытылған, 
тұздалған түрлері мен қаймақ, йогурт, 
сары май, ерітілген май сияқты 
барлығы 9 түрлі өнім шығаратын 
шағын зауыттың тыныс-тіршілігінен 
хабардар болуға келген облыс әкіміне 
серіктестік директоры Азиз Хейроев 
Түркиядан әкелінген қондырғылардың  
жұмысын көрсетіп, зауыт өнімдерімен  
таныстырды.  

Облыс басшысының сапары 
«Орталық Азия қант бірлестігі» 
ЖШС-нің Меркі филиалында немесе 
Меркі қант зауытында жалғасты. 
Серіктестік директоры А.Жумин 
жоба құны 664 млн. теңгені құрап, 
қайта жаңғыртылып, 4 сәуір күні іске 
қосылған шырын цехының жұмысын 

көрсетіп, 513 адам жұмысқа тартылған 
зауыттың жалпы ахуалымен және  
алдағы жоспарларымен бөлісті. Қазіргі 
таңдағы қызылша қабылдау пунктінің 
тынымсыз тіршілігі де әңгіме арқауына 
айналды. 

Бүгінгі күннің басты жаңалығының 
бірі – кәсіпкер Б.Рахымбаевтың 
«Бизнестің Жол картасы – 2020» 
бағдарламасы бойынша «АТФ Банк» 
арқылы 446 млн. теңге несие алып, 
қалғаны өз қаражатымен, құрылысына 
шамамен барлығы 1 млрд. теңге  
жұмсаған, пайдалы жер көлемі 7500 
шаршы метрді құрайтын «ММ Меркі» 
ойын-сауық және сауда орталығының 
ашылу салтанаты еді.  

Сөз алған облыс әкімі 
К.Көкірекбаев аталмыш орталық 
толық іске қосылғанда 350 адамға 
тұрақты жұмыс көзі ашылатынын баса 
айтып, халықтың бақуатты тіршілігінің 
негізін құрайтын кәсіпкерлік 
саласындағы осындай игі істер 
ғана ел экономикасының дамуына   
айтарлықтай септігін тигізетініне 
кеңінен тоқталды.

Аймақ басшысының ауданымызға 
жасаған сапарының аяғында аудан 
активімен бірлескен жиналыс өткізілді. 
Онда бүгінгі жергілікті жерлерде 
танысқан ауданның жетістіктері, 
асыл тұқымды мал сатып алу үшін 
жаңа құрылған «Меркі өнімдері» 
кооперативіне бөлінген 600 млн.-
ға жуық теңгенің жұмсалу жолдары 
мен шешімі табылуы тиіс кейбір 
жекелеген мәселелер қаралып, 
қорытындыланды. 

Облыс әкімімен сапарлас келген 
облыс әкімі аппараты басшысының 
орынбасары Х.Бегалиев, энергетика 
және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы басқармасының 
басшысы Е.Көшербаев, кәсіпкерлік  
басқармасы басшысының орынбасары 
С.Үрпеков, білім басқармасының 
басшысы С.Құрманбекова, құрылыс, 
жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасының басшысы 
Ә.Ахатаев, денсаулық сақтау 
басқармасы басшысының м.а. 
М.Жұманқұлов, сондай-ақ, облыстық 
«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының 
директоры Қ.Аралбековалар өз 
салаларына қатысты түйіндеген 
ойларын ортаға салып, облыс 
басшысы мен меркіліктердің 
жекелеген сұрақтарына тұщымды 
жауаптар берісті.

  Арзан  нан  дүкенінде
  600  орындық  мектеп  
        құрылысында   «ММ-Меркі»  орталығы

  Аудандық  емхананың
         ашылу  сәті
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Фанфар берілгені сол екен, қасиетті 
сахнаның әсем шымылдығы баяу ашылып, 
ұлттық нақыштағы киімдерін киген қос 
жүргізуші ортаға шықты. Сахна төрінен  «Шу 
еркесі» халықтық ән-би ансамблінің мүшелері 
қаздай тізіліп, орын тепкен.

Дәстүр болғандай, байқау алдында 
меркілік қолөнер шеберлерінің көрмесі 
ұйымдастырылып, көпшілік қауым жеке 
кәсіпкер С.Айтбаевтың ертоқым, тартпа, 
жүген, үзеңгі сияқты ат әбзелдерімен, «Үміт» 
сарайы дайындаған қолөнер туындылары мен 
«Меркі шипажайы» АҚ-ның өзіне тартар әсем 
көріністері және «Совет» шаруа қожалығының 
алма өнімдерімен танысты.

Келесі  Меркі ауылдық округінде  барды 
бағалап, жоқты жасай білген меркіліктердің 
Тәуелсіздік жылдары атқарылған істерін баян 
еткен бейнефильм көрсетілген соң кезек 
концерттік бағдарламаға ұласты.

Хор әншілерінің өнері тамашаланып, 
№17, №39 орта мектеп-гимназиялары мен 
«Қарлығаш» балабақшасының өнерпаздары 
Тәуелсіздік, туған жер турасында көркемсөз 
оқып, көптің көңілінен шықса, «Балдәурен» 

шу ауданының мәдениет және өнер күні

Тәуелсіздік – ТҰҒырым,
мәденИеТім – мәрТебем!

Өткен аптада көрші шу 
ауданының өнерпаздары 
ауданымызда болып, осындай 
тақырыппен концерт қойды.Бұл 
күні аудандық Мәдениет үйі ерекше 
күйге енген. Кіре беріс фойеден 
бастап,  ортаңғы дәлізге дейін шу 
ауданы қолөнершілерінің тамаша 
еңбектері (суреттерде) қойылыпты.

шулықтардың бүгінгі іс-сапарының мақсаты – 
қос ауданның мәдениет пен өнердегі өзара 
байланысын нығайту екендігін айтып өтті.

Мәдениет пен өнер мерекесінің 
шымылдығын «Шу еркесі» халықтық ән-би 
ансамблі Түркештің күйі «Көңіл ашарды» 
төгілте орындап, ашты. Одан соң ҚР Мәдениет 
қайраткері, ансамбльдің әншісі Жанат 
Досжанова халық әні «Угәйәйді» орындаса, 
келесі кезекте Бауыржан Үйсінбевпен бірге 
Ә.Желдібаевтың «Қызыл гүлім, қызғалдағым 
қырдағы» әнін көрерменге ұсынды.

Әтіркүл ТӘЖІБЕКҚЫЗЫ,
Бауыржан ҚУАНЫшБЕКОВ (суреттер),
“Меркі тынысы”.

Əн  мЕн  Жыр  
тарту  БОлсын,  

Ұлы  КҮнГЕ!
Жуырда аудандық Мәдениет 

үйінде Меркі ауылдық округі 
көркемөнерпаздарының ҚР 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 
«Тәуелсіздік –  тұғырым» атты байқау-
концерті (суреттерде) өтті.

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

сарайының қуыршақ театры  шығармашылықтың 
бір өзгеше түрі  – мимикрия әдісі бойынша 
дайындалған «Тағдыр қоспаған махаббат» атты 
өнер туындысын тарту етіп, жаңаша қырларынан 
танылды. Ал, «Балдырған» балабақшасы 
қызметкерлерінің  1986 жылғы Желтоқсан 
көтерілісі туралы көрінісі мен оның басты 
кейіпкері Қ.Рысқұлбеков жайлы жан тебірентер 
қойылымдарын  сәтті шыққан сахна өнері 
қатарына жатқызуға әбден болары анық. 

№17 мектеп-гимназиясы дайындаған 
пантомимо жанры да өз қызығушыларын 
тәнті етсе, №1 саз мектебі ұлт-аспаптар 
ансамблінің өнері де домбыра, қобыз, баян 
аспаптарының өзара үндестігімен астарласып, 
жүректерге жол тауып жатты. Әрі қарай түрік 
этномәдени орталығының әншісі орындаған 
түріктің халық әні  әсерлі шықса, №17 мектеп-
гимназиясы өнерпаздарының әлемдік опера 
тарихында өзіндік орны қалыптасқан атақты 
«Қыз Жібек» операсынан үзінді таңдап, жақсы 
орындауларының өзі өнердің асқақ биігіне 
қорықпай қол созумен бірдей еді, яғни, соның 
өзі жеңіспен пара-пар дүние десек болады. 
Келесі жеке орындаудағы «Әке-ана» әнінің терең 
мағынасы мен шырқалу мәнеріне бас имеген 
көрермен, сірә, жоқ та шығар деп ойлаймын.

Байқау-концерттің соңына нүкте қойған 

Құрманғазының «Балбырауын» күйінің 
ырғағына мың бұрала билеген «Ерке 
сылқым» бишілер тобының өнеріне зал 
толы көрермен риза болып, қол соқса, 
оркестрдің орындауындағы Ә.Желдібаевтың 
«Ерке сылқым» күйі өнер туындысының көңіл 
пернелерін дөп басқан ерекшелігімен және 
орындалу деңгейімен көпшілікті бір серпілтіп 
тастады.

Сахна төріне «Әсем әуен» фольклорлық 
ансамблі шығып, М.Өзбековтың «Шалқиды 
Шуым» әні мені халық әні «Дей салдым-
айды» әуелеткенде әрбір көрерменнің көңіл 
пернелеріне дөп тигіндей еді.

Тәуелсіздіктің Көк Туы желбіреген 
бүгінгідей заманда Ұлы даламыздың әндерін 
қалайша әуелетпеске?! Төреғали Төрәлінің 
«Ұлы дала» әніне кезек келіп, оны Ерғали 
Келгенбаев пен Мәди Жапар орындады.

Иә, айта берсек, шулық өнерпаздар әнді 
де, биді де төгілтіп, меркіліктерге тамаша 
мерекелік сәт сыйлады.

– Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына және 1 желтоқсан – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күніне 
орай «Тәуелсіздік – тұғырым, мәдениетім – 
мәртебем!» атты Шу ауданының мәдениет 
және өнер күніне арналған концерттік 
бағдарламасына қош келдіңіздер! – деп 
бастаған  өнер кешін жүргізуші Мақсат Мақсұт 
пен Бақытжамал Қосыбаева құттықтау сөз 
кезегін Шу ауданы әкімінің орынбасары Ержан 
Бегалиевке  берді.

Ержан Қыдырұлы Қазақ елінің 
Тәуелсіздігіне, әлеуметтік-экономикалық 
салалардағы қол жетіп отырған жетістіктерге 
қысқаша тоқталып, қос мереке қарсаңындағы  

Концерт соңында белгілі күйші, сазгер 
Шу өңірінің ардақты азаматы Әбдімомын 
Желдібаев сөз алып, ыстық ықыласын 
білдірсе, меркілік ақын апамыз, Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі Шырын 
Мамасерікова шулықтарға арнаған өлеңін 
оқып берді.

Иә, Меркі мен Шу аудандарының 
арасындағы мәдениет пен өнердегі өзара 
байланыс жалғасын табатын болады. 
Осы бейсенбіде, 3 қарашада, меркілік 
өнерпаздар Шу ауданына, өнер сапарына 
шығуға дайындалу үстінде. Сәт-сапар 
тілейміз.

балабақшасының кішкентай бүлдіршіндерінен 
құралған  хор тобы және   балалар мен 
жасөспірімдердің «Үміт» сарайының 
тәрбиеленушілері әзірлеген «Туған жер» атты 
мерекелік флешмобы, осы білім мен өнер 
ордасының әншісі Бекболат Бақтиярұлының 
шырқаған патриоттық  «Көк тудың желбірегені» 
әні  де өте шебер орындалып, ел есінде 
қалардай ерекшеленді.

«Өрлеу» домбырашылар тобы 

Құрманғазының «Сарыарқа» күйін тамаша 
шертіп, №17 Трубицын атындағы  орта 
мектеп-гимназиясының бишілері “Қазақ биі” 
ырғағында әсем тербелген соң, аудандық 
Мәдениет үйінің әртісі Ескендір Сартбаевтың 
жеке орындауындағы сценалық әзілі де өз 
тартымдылығымен көпті күлкіге кенелтіп өтті.

Сахна төріне «Ақ әжелер» тобы шығып, 
өз өнерлерімен үлгі бола білген соң, «Үміт» 

«Үміт» сарайы «Жібек жолы» бишілер тобының 
«Достық» биі елімізді мекендеген түрлі ұлт 
өкілдерінің би өнері арқылы олардың достығын 
да  паш ете білген өте тамаша  сахналық нөмір 
болып есте қалмақ. 
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Музейдің пікір-лебіздер жазу 
кітабына қарап отырсақ, Тәуелсіздік 
жылдарында музейдің қалай өсіп 
дамығанына көз жеткіземіз. 

1997 жылдың 21 мамырында келген 
М.Шаханов: «Қазақтың қанатты қызы 

Ұлттық  мҰраның  
сақталуы

Музей – ұлттық мұрамыз, болашақ 
ұрпақтардың мақтанышы. Меркі аудандық 
тарихи-өлкетану музейі Тәуелсіздік алған 
жылдарда қайта түлеп, ауданның мақтанышына 
айналды.

Шырын Мамасерікқызы басқаратын 
Меркі тарихи-өлкетану мұражайы аудан, 
облыс, тіпті республикадағы кеуделі, 
мәртебелі рухани шаңырақтардың бірі. 
Құдайым осы Мерейлі мұражайдың 
әрдайым жүзін жарқын етсін!», – деп 
жазыпты.

Ал, 1999 жылы шілде айының 15-
інде келген музей ісінің үздігі,  Мәдениет 
министрлігінің бас маманы Б.Алтаев: 
«Қазіргі уақытта қиын жағдайда музей 
есігін жаптырмай, тарихи-мәдени 
мұрамызды  көздің қарашығындай сақтап 
отырған директор Ш.Мамасеріковаға, 
музей ұжымына үлкен  алғыс 
айтқымыз келеді. Болашақта музей 
экспозицияларын заман талабына сай 
жаңартып, өзгерістерге атсалысады ғой 
деп сенемін», – деп жазса,  2001 жылы 
5 тамызда музей қонағы болған Шерхан 
Мұртаза: «Неше алуан мәдениет 
ошақтары күйреп, қирап кеткен кезеңде 
осы мұражайды бір қылын қисайтпай, 
аман сақтап қалған азаматтарға көп 
рахмет. Ақын Шырын, руханиятты 
қарлығаштай қорғап, қанатыңмен су 
сеуіп, аялай бер. Әруақтар ризалығына 
ие бол», – деп өз пікірін білдіріпті.    

Жерлесіміз Мұрат Әуезов 2005 
жылы 18 маусымда келген кезінде: 
«Меркі өлкесінің тарихы – ұлы тарих, 
ұлттық бай қазынамыз. Оны зерттеп, 
сақтап, насихаттап жүрген ұлтжанды 
мұражай қызметкерлеріне мың да бір 
алғыс», – деп лебізін білдірген.

Музей Тәуелсіздік алған алғашқы 
жылдары қиын жағдайларды бастан 
кешіргеніне қарамастан алға жылжи 
берді. Оған куә осы жазбалар, музейге 
келушілердің алғыстары, олардың музей 
және оның ұжымы туралы пікірлері.

Музей ашылған алғашқы жылдары 
негізгі қорда 865 жәдігер болса, 

Тәуелсіздік алған 1991 жылы 
– 4755 жәдігер, ал, бүгінгі 
таңда негізгі қорда – 8334 
жәдігер бар. Ал, жалпы алғанда 
музей қорында 13538 жәдігер 
бар. 

Соңғы  он жылдықта музей 
директоры М.Амиеваның 
басшылығымен музейге көптеген жаңа, 
құнды экспонаттар алынды. Оның ішінде, 
әйелдердің күміс әшекей бұйымдары, 
сырмақтар, теріден жасалған бұйымдар 
(саба, шелек, шәугім), ағаштан жасалған 
қолөнер бұйымдары (оюлы тостағандар, 
ағаш ожаулар т.б.) және атақты зергер 
Б.Әлібайдың қолынан шыққан әйелдер 
әшекейінің жиынтықтары: алқа, білезік 
жүзіктерімен, қапсырма, сырға, құс 
тұмсық жүзік, сонымен бірге, Дамаск 
құрышынан жасалған пышақтар бар.

2009-2010 жылдары музей күрделі 
жөндеуден өткізіліп, қазіргі заманауи 
бет-бейнесі қалыптасты. 2013 жылы 
мамырдың 6-сында келген жерлесіміз 
Н.Омашұлы: «Мұражай көңілден шықты, 
іші кең, экспонаттары рет-ретімен 
орналасқан екен. Қызметкерлеріне 
алғыстан басқа айтарымыз жоқ», –  
дейді.

Осы жылы тамыздың 28-інде келген 
мүсінші Д.Бектеміров: «Мұражай өте 
құнды жәдігерлерге бай, қызметкерлер 
білікті де білімді мамандар. Үлкен әсер 
алдым. Мұражай директорына осы еңбегі 
үшін Алладан Нұр жаусын. Сіздерді 
мақтан тұтамын. Өркендеп, өрлей 
беріңіздер. Мұражай қызметкерлеріне 
мықты денсаулық, еңбектеріне табыс 
тілеймін», –  деп лебізін білдірді. 

Меркі аудандық тарихи-өлкетану 
музейінің болашақта алға қойған 
мақсаты – Тәуелсіз  еліміздің тарихын 
жаңғыртып, мерейін өсіруге еңбек етіп, 
болашақ ұрпаққа қызмет жасау.

                                                 
Л.БАРАҚБАЕВА, 

Меркі  аудандық  тарихи-өлкетану
  музейінің қор сақтаушысы 

Так, на протяжении многих лет 
в казахстанском обществе склады-
валась собственная модель меж-
национального поведения, основа 
которой – взаимопонимание и вза-
имоуважение. Целью Ассамблеи 
народа Казахстана является обе-
спечение межэтнического согласия 
в республике в процессе формиро-
вания казахстанской гражданской 
идентичности и конкурентоспособ-
ной нации на основе казахстанско-
го патриотизма, гражданской и ду-
ховно-культурной общности народа 
Казахстана при консолидирующей 
роли казахского народа.

 Глава государства постоянно в 
своих выступлениях отмечает  важ-
ность укрепления национальных 
ценностей и патриотизма в созна-
нии людей, молодежи. Елбасы не 
устает подчеркивать то, что: «Каж-
дый казахстанец, независимо от 
его национальной принадлежности, 
должен осознавать, что Казахстан  
– это плоть от плоти его родное го-
сударство, всегда готовое защитить 
его права и свободы. Только в этом 
случае  проявляется  корневая ос-
нова для взращивания и воспитания 
чувства казахстанского патриотиз-
ма, только в этом случае сограж-
дане испытывают чувство гордости 
за принадлежность государству, 
которое весь мир теперь знает как 
Казахстан».

На гостеприимной земле Казах-
стана нашли приют поляки, русские, 
украинцы, крымские татары, немцы 
Поволжья, чеченцы, ингуши, кара-
чаевцы, балкарцы, турки, азербайд-
жанцы, корейцы Дальнего Востока 

В минувшем году мы отметили значимое со-
бытие – 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, 
в этом году отмечаем 25-летие Независимости 
страны. Две эти даты одинаково дороги серд-
цу каждого казахстанца, для кого Казахстан не 
просто земля, а Великая Отчизна. Существенная 
часть пройденного Казахстаном пути – это уни-
кальная история культурного и этнического вза-
имодействия населяющих его народов, проника-
ющая по существу во все сферы бытия.

Великое  счастье  
дружбы

и многие другие. И, сегодня, Ка-
захстан может служить примером 
будущего внутреннего устройства 
многоконфессиональных обществ с 
многонациональным составом на-
селения. 

В меркенском историко-крае-
ведческом музее также есть уго-
лок, где выставляются ценные и 
уникальные экспонаты, которые 
передали в музей представители 
этнокультурных объединений райо-
на. Кроме того, в преддверии  Дня 

единства народа Казахстана, Нау-
рыза, в районном историко-крае-
ведческом музее проводятся раз-
личные мероприятия, встречи, на 
которых представители различных 
национальностей (на снимке) уго-
щают присутствующих блюдами на-
циональной кухни, демонстрируют 
национальные костюмы, музыкаль-
ные инструменты. Так, посетители 

районного историко-краеведческо-
го музея, через изучение языка, 
культуры, традиций разных этносов, 
проживающих в нашем районе, мо-
гут узнать много интересного  и по-
нять главное – неважно, какой мы 
национальности – казахи, русские, 
евреи, турки, украинцы. Мы все – 
казахстанцы, мы все – единый на-
род.

Фатимат БИТУЕВА,
научный сотрудник районного 

историко-краеведческого 
музея.

Осы  мерекелік күндерге  орай    күні аудандық орталық кітапханада 
«Менің елім – менің мақтанышым»  атты тақырыпта тұрақты кітап 
көрмесі ұйымдастырылып, оқырмандарға  кітаптар насихатталуда. 

Сондай-ақ, Ақтоған ауылдық кітапханасында «Байтақ елім – 
Қазақстан» атты әдеби-сазды кеш өтті (суретте).

Бұл іс-шаралардың мақсаты – жас ұрпақты  Отанды сүюге, Отан 
алдындағы борышын түсіне білуге тәрбиелеу, еліміздің тәуелсіздік 
алған жылдар ішіндегі жеткен жетістіктерімен таныстыру, әлем 
таныған ел  екенін дәлелдеу, білімдерін кеңейту. Отанын сүюге, ел 
тарихын  білуге, еліміздің  рәміздерін қастерлеуге, Отанымыздың 
байлығын қорғауға, елімізді өркендетуге, білімді ұрпақ болуға 
тәрбиелеу.

Әдеби-сазды  кеште, ең  алдымен,   Әнұран   орындалды.  
Тәуелсіздік туралы өлеңдер, тақпақтар айтылып, оқырман қауымға 
арналып «Бар бақыттың бастауы – Тәуелсіздік» атты кітап көрмесі 
ұйымдастырылды. 

 Осы іс-шарада Ж.Молдағалиевтың «Мен қазақпын» атты өлеңі, 
«Желтоқсан желі», «Жаса, Қазақстан» әндері орындалып,  сахналық 
көріністер қойылды.

А.БҮРКІТБАЕВА, 
орталық кітапханалар жүйесі 

директорының орынбасары                                        

Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев: “Уақыт 
қарқыны зымыран. Күні кеше 
өткен сияқты уақиғалар бүгінде 
тарих беттеріне айналып та 
үлгерді. Бұл жаңа мемлекет пен 
жаңа қоғамның дүниеге келуінің 
азапты толғаққа толы, сонымен 
бірге, ғаламат сәті еді. Сол сәт 
әлі аяқталған жоқ, бірақ ең қиын 
белестерден аса білдік. Ең қиын 
жылдар дәл қазір артымызда 
қалды, сондықтан да  мен 

әуелсіздік –  
ірегіміз Т

Тәуелсіздік жолында сан ғасырлық тарихы бар Қазақ елі 
ерлік пен елдіктің арқасында,бірлігін сақтай отырып, бүгінгі 
күнге жетті.ҰРПАҒЫСЫҢ  ҚАЗАҚ  

ДЕГЕН  ҰЛЫ  ЕЛДІҢ...
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тәрбиелеу.                                  
“Дөңгелек үстелдің” 

ашылу салтанатында «Мәңгілік 
Ел»  тәрбие және білім беру 
орталығының директоры  
Күлайым Шағатаева мен №14 
М.Жылысбаев атындағы орта 
мектеп директорының тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасары  
Садбақасов  Мұрагер  өздерінің  
жылы  лебіздерін білдірді.

Іс-шара  барысында «Мәңгілік 
Ел» тәрбие және білім беру 
орталығының қосымша білім 
беру педагогы  Ж.Байбүлдекова  
«Тәуелсіз Қазақстанның ұлы 
мұраты» атты  баяндама оқыды.

“Дөңгелек үстел” барысында 
қатысушылармен танысу үшін 
педагог-психолог А.Байжанова  
«Танысу»  тренингін жүргізді.
Қатысушыларға тест сұрақтары  
таратылып, нәтижесінде №15 
орта мектеп оқушысы Мұқанова 
Аяулым жоғарғы көрсеткіш 
көрсетті. Екінші кезең бойынша 
әр мектеп оқушыларына 
шығармашылық тапсырмалар 
берілді.

“Дөңгелек үстел” өз 
деңгейінде өткізіліп, өз үлестерін 
қосқан мектептерге мақтау 
қағаздары берілді.

Н.СОЛТАНАЙ, 
«Мәңгілік Ел» тәрбие және 

білім беру орталығының 
қосымша білім беру 

педагогы.

еліміздің  еңсесі биіктей  
беретініне сенемін”, – деп 
өз сөзінде айтқанындай, 
Меркі ауданы әкімдігі 
білім бөлімінің  “Мәңгілік 

Ел” тәрбие және білім беру 
орталығының ұйымдастыруымен  
жуырда №14 М.Жылысбаев 
атындағы орта мектепте 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
орай №11, №12, №14, №15 орта 
мектеп оқушылары  арасында 
“Ұрпағысың қазақ деген ұлы 
елдің...” атты “дөңгелек үстел” өтті 
(суретте). Аталмыш іс-шараның 
мақсаты – Тәуелсіздігімізді мәңгі 
етіп, Мәңгілік Елге айналу үшін 
білімді жастардың біліктілігін 
арттыра отырып, Отаны, туған 
жері туралы түсініктерін молайту, 
ойын ауызша айта білуге 
дағдыландыру. Отанын сүюге, 
тілді құрметтеуге, адамгершілікке 
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Қасиетті қара шаңырағымыз 1930  жылы  қазақ-
өзбек  мектебі болып   ашылып, алғашында 3 қазақ, 3 
өзбек  қызы киіз үйде оқып білім алған. Олар – Әлиша, 
Айнаш, Марал есімді қазақ қыздары мен Мархад, 
Бағула, Мансия есімді өзбек қыздары еді. Бұл қыздарға 
татар молда, мұғалім Рашид Нигматулин сабақ берген. 
Олар алғашында арабша, кейін қазақша төте жазумен 

Өмір белестерінің сол бір көкжиегіне көз жүгіртсек, 
сағынышпен еске алатын сағым жылдардағы  мектеп 
тарихында  өзіндік  өрнектері бар  мектеп басшылары ойға 
оралары анық. Оларды ардақтап еске алу – қастерлі парыз. 

1. Ең алғашқы директоры  Жунусов Маусымбай – Ресей 

1947-1957 жылдары аралығында, 
сонау кеңестік заманның гуманистік 
дәстүрлерімен бірге, әрқилы саясатында 
да шәкірттерін оптимистік рухта сенім 
мен үмітке жетелеп, қашанда халықпен 
бірге болып, елге қызмет еткен 
Оспанбеков Зікірия, Хафизова Мубина, 
Кадышев Әбдірахым, Мырзабаев 
Тоқтахан, Нарматов Сырғабай сынды 
мектеп директорлары  басшылық еткен 
жылдары,  қара шаңырақ ұстаздарының  
елі үшін сіңірген еңбектері  өз 
нәтижелерін берді де. Ұлағатты 
ұстаздардың шәкірттері тағылымды 
болып, өмірде өзіндік орындарын тапқан 
ірі тұлғаларға айналды.

1947 жылғы түлектер: Медетбеков  
Әсімбай 1953-1956 жылдар аралығында 
КазМУ-ді аяқтап, ауданымыздың білім 
саласында қызмет атқарды.  

Қырғызбаев  Сұлтан Салыбайұлы  
Меркі  ауданының   ауыл шаруашылық  
саласында   көптеген жылдар  бойы   
қажырлы қызмет  етті.

1949-1950 жылдары бітіргендер: 
Момынов Ахметбек  Момынович 
– ауылшаруашылығының  озық  
малдәрігер-маманы, беделді  
қызметкер, көптеген Құрмет белгілерінің  
иегері, ардақты әке, асыл  жар  бола 
білген. Жұбайы  Гүлнара  Саттарқызы  
зейнет жасына дейін  медицина  
саласында қызмет атқарған еңбек 
ардагері.  Қызы Момынова Зумрат – 
дәрігер, аудандық  ауруханада күндізгі 
емдеу  бөлімшесінің  бөлім  меңгерушісі. 

Ниязбеков  Мұсахан – хирург, 
қазіргі таңда  шаңырағында жұбайы, 
немерелері бар. Ұлы Бауыржан  орталық  
ауруханада  хирург. Ұл-қыздары әр 

 Кешегі Калинин, бүгінгі №18 Ақкөз 
Қосанов атындағы тірек орта мектебінің 
ашылып, Меркі өңірінің жас ұрпақтарына 
білім бере бастағанына биыл тура 80 
жыл толып отыр.
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қАСИЕТТІ  қАРА  ШАҢЫРАқ  ШЕЖІРЕСІ
Мектеп  тарихына 

көз  жүгіртсек:

1930 жылғы осы аталған  мектепке   1936 
жылы Тұрар Рысқұлов атындағы мектепті әкеліп 
қосып, жеті жылдық мектеп болып ашылады. Білім 
ошағына алғаш  6 оқушы қабылданып, алғашқы 
түлектері 1946 жылы  қияға қанат қақты. 

Тарихы тереңге тартқан білім ордасының 
сонау отты жылдардағы мектеп директоры  
Жунусов Маусымбай есімді азамат болса, 
алғашқы түлектерін ұшырған 1946 жылғы мектеп 
директоры  Зікірия Оспанбеков еді.

Ұлы суреткер, заңғар жазушы Мұхтар 
Әуезовтың жары,  ұлы ұстаз Фатима Ғабитова 
–  еңбек жолында мыңдаған шәкірт тәрбиелеген 
ұлағатты ұстаз. Ол киелі Меркі жерінде қызмет 
атқарып жүргенде  ұлы Мұрат дүниеге келген. 
Бұл туралы Мұрат Әуезов: – Менің туған жерім – 
Жамбыл облысының Меркі ауданы. Бұл – қасиетті 
мекен. Есейген кезде өз туған жерімнің Орта 
Азияның тарихындағы орны ерекше, Қазақ елі 
екендігіне көзім жетті, – деп есіне алады. 

 Фатимадай біртуар жанның осынау қара 
шаңырақ мектебімізде еңбек етіп, шәкірт 
тәрбиелеуі – үлкен мақтаныш. Меркіде жеті  
жылдық мектепте оқу ісінің меңгерушісі болған 
темірдей төзімді, өжет жан Фатима  Ғабитова,  
шәкірттерінің бойына ізгілік нұрын себе отырып, 
он жылдық мектептің ірге тасын қалауға өз үлесін 
қосты. 

 1946 жыл –  мектеп тарихындағы ерекше 
жыл болды. Өйткені, осы жылы  мектептің ең 
алғашқы түлектері  – Мырзабаев Тоқтахан, 
Зарипова Мадина, Абдрахманова Сәруар, 
Аубәкірова Айнаш, Таубаев Нәрезім, Кәжікен 
Тайжановтар  «№1-ші, тұңғыш  түлектер» – деген 
мен мұндалаған есімдерімен тарих беттерінен 
мәңгілік орын алды.   

Фатимадай ұлы  ұстаздан тәлім алған,  

Мектеп директорларына 
тоқталсақ:

жырлағандай,  мақсат-мұраты биік 
азаматтың өнегелі өміріндегі істерін 
ерекше атап өтпеуге болмас.

1929 жылы Меркі ауданы,  «Ойтал» 
колхозында туылған. 1946 жылы Калинин 
орта мектебін, 1950 жылы Алматыдағы 

Абай атындағы педагогикалық 
институтының тарих факультетін бітіреді. 
1952-1959 жылдары Шу ауданының 
«Ақтөбе»  ауылындағы орталау мектепте 
оқытушы, оқу ісінің меңгерушісі, 1952-
1953 жылы Жамбыл облыстық комсомол 
комитетінің лекторлар тобының 
меңгерушісі болды. 

1953 жылдан зейнеткерлікке 
шыққанға дейін Меркі ауданындағы 
«Кеңес», А.Қосанұлы атындағы 
мектептерде директор, аудандық 
партия комитетінің үгіт-насихат бөлімінің 
меңгерушісі, ауыл шаруашылығы 
қызметкерлері кәсіподағы аудандық 
комитетінің төрағасы болып абыройлы 
еңбек етті. Зейнетке шыққанда да 
қарап жатпады, аудандық мұрағаттың 
ашылуына ықпал етіп, оның алғашқы 
директоры болды.

Тағылымды 
түлектер:

Калинин атындағы орта  мектебінің тұңғыш 
түлектерінің бірі – Әбдірахманова Сәруар жоғары  
білімді, физика-математика маманы еді. Ол «Қазақ 
ССР-і  халық ағарту  ісінің үздігі» белгісінің иегері 

деген атаққа ие болып, абырой биігінен көрінді. 
Өзі білім алған мектепте   34 жыл бойы   физика 
пәнінен сабақ берген  Сәруар апайдың ұлы  Талғат 
– құрылыс маманы, қызы Гүлмира  – мұғалім, кіші 

ұлы Әйбек –   дәрігер мамандықтарын алып, еліне 
елеулі қызмет етуде.

Киелі қара шаңырақтың алғашқы директоры 
Оспанбеков Зікірияның жұбайы  Аубәкірова Айнаш өзі 
білім алған мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып 
еңбек етті. Осындай  ұстаздар отбасында дүниеге 
келген  Оспанбекова Минура Зікірияқызы  – балалар 
дәрігері, өз ісінің білікті маманы. 

Мектептің  тағы бір алғашқы түлегі – Зарипова  
Мадина.  Ол – қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
болып ұзақ жылдар бойына еңбек етіп, ұстаз деген 
қасиетті мамандығына адал болды. 

оқыған.
Қазақ қызы Марал молда болып, бес оқушыны 

оқытқан. Алиша мен Айнаш туралы мәліметтер 
белгісіз. Сол кездегі өзбек қызының бірі Қарабалта 
үстіндегі Ақсу деген ауылға тұрмысқа шығып, мектеп 
ашқан. Кейінгі мәліметтер бойынша белгілі болғаны, 
бұл өзбек қызы – Бағула екен.  

Хафизова Мубина 1923 жылы Батыс 
Қазақстан облысында дүниеге келген. 
Жеті жылдық мектепті үздік  аяқтап, 
облыстық  білім бөлімінің  жанындағы 
мұғалімдерді даярлайтын курсының 
физика-математика бөлімінде  оқыған.

1950 жылы  Алматыдағы қыздар  
педагогикалық институтын  үздік 
аяқтаған Мубина апамызды  арнайы 
жолдамамен Жамбыл қаласына 
математика пәнінің мұғалімі етіп 
жібереді. 1951  жылы облыстық білім 
бөлімінің бұйрығымен Меркідегі №18 
М.И.Калинин  атындағы мектебінің 
директоры қызметіне тағайындалады.

Мубина апамыз киелі Меркі жерінде 
өзінің өмірлік жары Шамар Хасенұлы 
Хасеновпен танысады. Бүгінде олардың 
екі ұл, 1 қызынан жеті немере, 8 
шөбересі бар. 

4. Ұлы Отан соғысына қатысып, 
елге оралғаннан кейін  мектеп 
басшысы болған Кадышев Әбдірахым 
Әбдірахманұлы 1908 жылы Ресейдің 
Орынбор қаласында туылған. 1932 
жылы Алматыдағы Қазақ педагикалық 
институтының физика-математика 
факультетін бітірген. Еңбек жолын, 
аталған оқу орнын тәмамдағаннан 
кейін, 1932 жылы Алматы қаласындағы 
коммунистік жоғары оқу орнында 
физика және математика пәндерінен 
сабақ беруден бастаған... 1941-1945 
жылдары Ұлы Отан соғысына қатысқан. 
Соғыстан кейін Ә.Кадышев Алматы 
облысы, Ыстық  ауданында орта мектеп 
директоры, Еңбекшіқазақ ауданының 
білім басқармасында инспекторы болса, 
1948 жылдан зейнетке шыққанға дейін 
Меркі ауданының білім саласында 
еңбек етті. Калинин атындағы орта 
мектепте физика мен математика 
пәнінің мұғалімі, 1950-1951 жылдары,  
жеке парағы бойынша, осы мектептің 
директоры, бұдан соң №17 орта мектеп 
мұғалімі, 1952 жылдан бастап зейнетке 
шыққанға дейін №18 орта мектеп 
мұғалімі болып қызмет атқарған. 

5. Мырзабай Тоқтахан Айдарбекұлы. 
Ұрпағыма айтып ұлағат,
Қалдырдым жазып мұра хат.
Өсиетіммен өсіңдер,
Бақытты ғұмыр кешіңдер,  – 

деп  Тоқтахан Айдарбекұлының өзі 

салада қызмет етіп жүр.
Сондай-ақ, Сейтімбетов  Асқар,  

Қырғызбаев Д, Татметов Құндызай, 
Тәжібаева  Рәт (орыс тілі мұғалімі), 
Айылшиев Дүйсен (танымал хирург),  
Есеналиев Дүйсебай  сынды азаматтар 

ұзақ жылдар бойы еңбегімен танылған 
жандар еді. Ал, «Меркі вальсі» әнінің 
авторы Досмаилов  Еліқұл – әнші, 
сазгер, термеші болып, меркіліктердің 
жадында қалды, өз мамандығы химия 
пәнінің мұғалімі болатын. Өзінің төл 
туындысы «Меркі вальсін» Португалия 
елінде орындап, киелі Меркі жерінің 
әсемдігін әнімен танытты. 

Дабылтаев  Есберген –  Кеңес орта 
мектебінің директоры болған, қызы 
Ратхан  Алматыда ҚазҰУ-де ұстаз.

Хасанбаев Буахан – Кеңес  дәуірінде 
белгілі фармацевт – маман атанған. 
Ұлдары – Бабыр, Бахадур, Бақтияр – 
кәсіпкерлер.

Айтімбетов  Асқар – хирург.
Зәтілдаев Жұмағали – хирург 
мамандығын алып, туған ауылына көп 
еңбек сіңірді, аудандық аурухананың бас 
дәрігері болып еңбек етті. Ол жұбайы, 
белгілі дәрігер Чалабаева Күләш 
Құрманқұлқызымен  отасып, үш ұл, екі 
қыз тәрбиеледі. 

Қомсабақов Рысбек  те осы мектепті 
тәмамдаған. Ол Тараз қаласындағы 
статтехникумын, одан соң «Нархозды» 
бітіріп, Меркі ауданының бас экономисі 
болып қызмет атқарған.

1952 жылы шамамен 15 оқушы 
мектеп бітірді. Солардың ішінде 
Ахрарова  Мапрат, Таникина Өкен, 
Алипова Хабиба, Қыдыралиев Мұқан, 
Сұлтанқұлов Чертпек, Тастемиров Өрнек  
және Омаров Қашқынбай ағай бар.

Қазақ ССР-нің білім үздігі 
Қоржынбаев Ошақбай –  «Победа» 
колхозында ауыл шаруашылығын 
өркендетуге және мектептің салынуына 
өз үлесін қосқан.

империясының  №12  Сары  көпе болыстығында дүниеге 
келген.1930 жылы қазақ жеріндегі алғаш мектеп қабырғасы 

қаланған Торғай қаласында Мұғалімдер семинариясын бітіріп, 
мұғалім мамандығын алған. 1942-1943 жылдардағы  Калинин 

мектебінің алғашқы директоры. Жұбайы Тоты Харушова да көп 
жылдар бойы осы мектепте   мұғалімдік қызмет атқарып, 1971 
жылы осы мектептен зейнетке шыққан. Үш ұлы – Сабыр, Алмас, 
Бақытжаннан қазіргі таңда 11 немере, 21 шөбересі бар, олар 
Алматы мен Астана қалаларында тұрады.

2. Мектептің 1946 жылғы директоры – Оспанбеков  Зікірия.
3. Қиын кезеңдерде ауданымыздың білім саласын өркендетуге 

өзіндік үлесін қосқан мектеп  басшысының бірі –  Хафизова  Мубина. 

  Айылшиев  Дүйсен  Хафизова  Мубина

  Мектеп  директорлары

М.ЖУНУСОВ
(1942-1943)

М.ХАФИЗОВА
(1949-1950)

А.КАДЫшЕВ
(1950-1951)

Т.МЫРЗАБАЕВ
   (1952-1955)

Ә.БОРАНҚҰЛОВА
  (1995-2001)

М.ЖҰМАТАЕВ
 (2001-2011)

Б.ҚЫЛЫшБЕКОВ
   (2011-2015)

А.ҚАЛҚАБАЕВА
      (2016)

С.НАРМАТОВ
(1956-1957)

Қ.ОМАРОВ
(1979-1995)

З.ОСПАНБЕКОВ
  (1944-1949)

К.МҰХАМЕДЖАНОВ
 (1965-1969)

О.ЖИЕНТАЕВ
(1970-1978)

А.КАДИАЛИЕВ
(1955-1956)
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Фатима Ғабитқызы 1903 жылы 
Алматы облысына қарасты Қапалдағы 
көпес отбасында дүниеге келген. 
Қыздарға арналған орта орыс мектебін, 
татар қыздар мектебін, медресе және 
Қазақ университетінің филология 
факультетін бітірген.

Қазақтың ұлы жазушысы, қоғам 
қайраткері, ғұлама ғалым, Қазақстан 
Ғылым академиясының академигі 
Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің 
жары Фатима Ғабитқызы  отбасына 
ауыртпалық түскен қиын кезеңдерде 
Меркі жеріне келіп еңбек етеді. Оның 
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Ол 1965 жылы Новосібір мемлекеттік 
университетін бітірген.1965-1967 
жылдары С.Сейфуллин атындағы 
Целиноград педагогика институтында 
қызмет еткен.1972-1992 жылдары 
Қарағанды мемлекеттік университетінің 
жоғары математика кафедрасы 
меңгерушісі, математика факультетінің 
деканы, оқу ісі жөніндегі проректоры, 
1992-1994 жылдары қолданбалы 
математика институтының директоры 
болып еңбек етті.

Төленді Ғарифұлы жас кезінен 
бастап өмірінің соңына дейін (1942-
1994 ж.ж.) көптеген математиктердің 
халықаралық конгрестері мен 
конференцияларына қатысып, оларда 
көлемді баяндамалар жасады. 
Мысалы, 1966   жылдың тамызында 
Мәскеуде өткен халықаралық 
конгрессінде баяндама жасап, 
математиктер арасында қызығушылық 
туғызды. Ол Линденбаум-Тарскийдің, 
Буль алгебрасының суператомды 
теориясының транценденттік 
модельдері туралы алғашқы 
нәтижелерін 1970 жылы алды. Оның 
бұл жұмысы КСРО-ның ішінде және 

Тоқтахан Айдарбекұлы  табиғатынан мінезі 
ашық-жарқын, ақкөңіл азамат болатын. Орынсыз 
қатты айтып, біреудің көңілін қалдыруды 
білмейтін. Өзіне де, өзгеге де талап қоюға 
дағдыланған ол, қашанда өзіне тапсырылған 
жұмысқа үлкен жауапкершілікпен қарауды, 
үлкенге – ізет, кішіге – ілтипат көрсетуді әдетіне 
айналдырған асыл жан еді...

Ұстаздық істе ысылған, қоғамдық жұмыс 
десе жанын салатын Тоқтахан ағамыздың 
ұйымдастырушылық қабілеті мен іскерлігі 80-ші 
жылдары, Меркі аудандық партия комитетінде, 
үгіт және насихат бөлімін басқарған шақта ерекше 

Фатима 
Ғабитқызы

ұлы, белгілі қоғам қайраткері Мұрат 
Әуезов осы Меркі топырағында дүниеге 
келген.

Осындағы  жеті жылдық мектепте 
оқу ісінің меңгерушісі болған 
темірдей төзімді, өжет жан Фатима  
Ғабитқызы  шәкірттерінің бойына ізгілік 
нұрын себе отырып, сол кездердегі 
кездескен қиындықтарға қарамастан 
білім ордасының 10 жылдық болып, 
қабырғасының кеңеюіне бірден-бір үлес 
қосты.

Мұстафин 
Төленді Ғарифұлы

бүкіл әлемде Морли жұмыстарынан 
кейін бірінші болды. Соның нәтижесінде 
Т.Мұстафин 1971 жылы наурызда 
кандидаттық диссертациясын қорғады. 
Ол Хельсиники (Финляндия) қаласында 
өткен (1990 ж. шілде) бүкіләлемдік 
халықаралық логикалық семинардың 
Пленарлық отырысында бір сағаттық 
баяндама, Парижде (Франция) 
өткен (1990 ж. қараша) халықаралық 
семинарда үлкен баяндама жасаған. 

Т.Мұстафиннің ұйымдастыруымен 
1990 жылы  КарМУ да 1-ші кеңес-француз 
коллоквиумы өткізілді. Ол 1992 жылы 
Марсель (Франция) қаласында өткізілген 
II Франция-ТМД коллоквиумының 
ұйымдастырушыларының бірі болды. 
1994 жылы Алматыда өткізілген III 
Қазақстан-Франция коллоквиуымына 
белсенді қатысты. Оларға Канада, 
Израил, АҚШ, Германия, Швейцария 
және Ресейден математик ғалымдар 
қатысты. Оның 1994 жылы тамызда 
Цюрих (Швецария) қаласында өткен 
математика бойынша бүкіләлемдік 
конгресте жасаған баяндамасының 
ғылыми жетістері жоғары деңгейде 
бағаланып, оған Д.Соростың арнайы 
гранты және Еуропа қоғамдастығының 
гранты тапсырылды.

Төленді Ғарифұлы Мұстафиннің 
модельдер теориясы және 
математикалық логиканың ірі 
мәселелерін шешуге арналған 100-ге 
жуық мақалалары,  монографиялары 
және басқа да еңбектері  бар.

Белгілі ғалымға ҚарМУ-дың оқу 
корпусында мемориалдық тақта 
орнатылған. Бүгіндері «Алгебра, 
математикалық логика және 
геометрия» кафедрасы  жерлесіміз 
профессор Төленді Мұстафиннің 
есімімен аталады.

Тоқтахан Айдарбекұлының бүкіл саналы ғұмыры туған топырағы Меркі жерімен 
тығыз байланыста өтті. 1946 жылы Калинин орта мектебін, 1950 жылы Алматыдағы 
Абай атындағы педагогикалық институтының тарих факультетін бітірген ол 1952-
1959 жылдары шу ауданының «Ақтөбе» ауылындағы орталау мектепте оқытушы, 
оқу ісінің меңгерушісі, 1952-1953 жылдары Жамбыл облыстық комсомол 
комитетінің лекторлар тобының меңгерушісі болды. 1953 жылдан зейнеткерлікке 
шыққанға дейін Меркі ауданындағы «Кеңес», А.Қосанұлы атындағы мектептерде 
директор, аудандық партия комитетінің үгіт-насихат бөлімінің меңгерушісі, ауыл 
шаруашылығы қызметкерлері кәсіподағы аудандық комитетінің төрағасы болып 
абыройлы еңбек етті. 

Мырзабай 
Тоқтахан Айдарбекұлы

танылды. «Қызыл партияның» 
қылышынан қаны тамып тұрған 
шақтың өзінде ауданының да, өзінің 
де атына кір келтірмей, абыройлы 
еңбек етті. Зейнетке шыққанда 
да қарап жатпады, аудандық 
мұрағаттың ашылуына ықпал етіп, 
оның алғашқы директоры болды...

Қашанда ұлағатты сөз айтып, 
игілікті іс тындыратын Тоқтахан 
Айдарбекұлы 1916 жылғы Ұлт-
азаттық қозғалысының Меркі 
өңіріндегі оқиғаларын терең 
зерттеп, оның Қазақстан тарихында 
өзіндік орнын алуына, өскелең ұрпақ 
санасына сіңдіріп, батырлардың 
есімін ардақтауға үлкен еңбек 
сіңірді. Елім деген ер аталар 
аманатын тарих төріне шығаруды 
азаматтық парызым деп санады... 

 Ол 1916 жылғы көтеріліс 
жайында тың деректер тапты, 
белгілі академик-ғалымдармен 
пікір алмасып, зерттеу жұмыстарын 
жүргізді. Сонымен қатар, аудан 
орталығындағы №18 Калинин 
атындағы қазақ орта мектебіне 
бүгінде 100 жылдығы аталып өтіп 
отырған Ұлт-азаттық қозғалысының 
Меркі-Шу өңіріндегі жетекшісі 
болып, есімі тарихта қалған 
Ақкөз Қосанұлының есімінің 
берілуіне, облыс орталығы – 
Тараз қаласындағы Строительная 
көшесінің де батыр атамыздың 

атымен аталуына көп  еңбек сіңірді.
Алматыдағы «Қазақпарат» баспа 

корпорациясының баспаханасынан, осы 
көтеріліс тарихы туралы жазылған туындылардан 
құрастырылған, «Ақкөз батыр» атты кітаптың 
жарыққа шығуына басшылық етті. Ш.Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология институтының 
ұйымдастыруымен жарық көрген кітаптың 
алғысөзін академик Манаш Қозыбаев жазып, 
жинаққа зерттеулер, архив құжаттары, әдеби 
шығармалар енгізілді. 

...Өзінің денсаулығына, зейнет жасына 
қарамастан, Тоқтахан Айдарбекұлы енді №18 
Ақкөз Қосанұлы атындағы мектеп жанынан 
көтеріліске қатысушыларға арнап мұражай ашу 
ісіне кірісті. Мұражайға қажетті құжаттарды 
жинақтап, құнды жәдігерлер ұсынды. Оның бар 
арманы  –  елінің тыныштығы, еркіндігі үшін атқа 
қонған асыл азаматтардың есімін ардақтау, 
ұрпақ санасына жеткізу еді. Ш.Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология институтының 
кітапханасында архивтерді ақтарып, көз майын 
тауысқан Тоқтахан ағамыз осындай үлкен де игі 
істерді іс жүзіне асырды.

...Өткен жылы ардагер қарияның 
ұрпақтары, жұбын жазбай 64 жыл отасқан 
жан жары Күлсінхан апамыз бас болып, 
Тоқтахан Айдарбекұлының өнегелі өмір 
жолы туралы «Ғибратты ғұмыр» атты кітап 
шығарды. Осы әулеттің демеушілігімен, 
аудандық өлкетану музейінен ардагерге 
арналған арнайы бұрыш ашылып, №18 
А.Қосанов атындағы орта тірек мектебінің 
жанындағы мұражайдағы жекелеген  
экспонаттар жаңартылды. 

МЕКТЕП  МАқТАНЫШТАРЫ
Ұлағатты ұстаздық 

еңбек жолында, Меркі 
топырағында өзіндік із 
қалдырған  басшының 
бірі – Фатима Ғабитқызы. 
Біртуар жанның осынау 
қара шаңырақ білім 
ордасында еңбек етіп, 
шәкірт тәрбиелеуі – біздер 
үшін үлкен мақтаныш. 

Мектептің  мақтаныш 
тұтар тағы бір түлегі 
– математика, логика 
саласының маманы, 
ф и з и к а - м а т е м а т и к а 
ғылымдарының докторы, 
профессор Төленді 
Ғарифұлы Мұстафин.

Ораз ЖИЕНТАЕВ

Қашқынбай  ОМАРОВ

Жұмағали ЗӘТІЛДАЕВ Мэлс  ЖҰМАТАЕВ

Сабыркүл АСАНОВА

Мадина МҰСТАФИНА

  Мектептің  ең  алғашқы  ғимараты
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Бұл сіздің тек бұрыс жолдағы 
адамдарды кезіктіруіңізге байланысты. 
Мұсылмандардың көпшілігі сәләфилік 
және тек үндістандықтар ғана бұл 
жолды ұстанбайды деген пікір дұрыс 
емес болып табылады. Шындығында, 
мұсылмандардың 85%-ынан көбі 
әһлу сүннет уәл жамағат негізіндегі 
дәстүрлі ортодокстық сунниттік бағытты 
құрайды. Бұл —  мыңдаған жылдар 
бойынша мұсылмандар ұстанып келе 
жатқан ең негізгі дұрыс бағыт, ал, 
өздерін сәләфилікпіз деп санағандар 
соңғы 30 жыл көлемінде пайда болған 
теріс ағымдағы адамдар. Үндістан, 
Пәкістан, Азия, Түркия, Сирия, Ирак, 
БАӘ және басқа да көптеген елдерде 
Ханафи мәзһабын ұстанады. Индонезия, 
Малайзия, Шри-Ланка, Йемен, Египет 
және Сирияның бір бөлігі Шафиғилік 
мәзһабты ұстанса, Тунис, Алжир, 
Мавритания, Морокко, Ливия секілді 
Солтүстік Африка елдері Маликилік 
бағытты ұстанады. Ханбали мәзһабын 
ұстанушылар – Сауд Арабиясының 
кей бөлігінде, Кувейт, Бахрейн, Сирия 
және тағы басқа мемлекеттерде 
шоғырланған. Әшғари және Матуриди 
ақида мектептері де осы мұсылман 
елдерінде таралған.

Сонымен қатар, Сүнниттік бағыттағы 
мұсылмандар өте аз деу — әлбетте 
дұрыс емес, олардың саны бұрын да, 
қазір де айтарлықтай көп.

Абдулла ибн Омар (радиаллаһу 
әнһума) Алла Елшісінің  былай дегенін 
жеткізеді:

«Расында, Алла менің үмметімді 
адасуда басын қоспады және Алланың 
қолы (көмегі, қорғауы және мейірімі) бір 
ғана топта болады, кім олардан бөлінсе, 
тозаққа қарай кеткені». (Сунан Тирмизи, 
2167).

Сондықтан, мұсылмандардың 
көпшілігі ұстанатын және сіз таңдаған 
осы жол — ең дұрыс бағыт. Біздің 
елдегі имамдар және мұсылмандардың 

Тура  жолда  екеніме  қалай  
сенімді  бола  аламын?

Мен өзім тұратын өлкеде өзімді өте нашар сезінемін. 
Қай  жаққа  барсам  да,   сәләфилік   ағымдағылар    мен 
соған   ұқсаған   адамдар   жүреді.   Соңғы   екі      жылдан 
бері өзіме жар іздеп жүрсем де, кезіккенімнің бәрі өкінішке 
орай жоғарыдағы сипаттағы жандар болды. Бұл жағдай мені 
тығырыққа тіреп, басымды қатырып жіберді. Менің білуімше, 
адамдардың көпшілігі дәстүрлі дінді ұстанады деуші еді, 
бірақ күнделікті көзім көріп жүрген жағдай мүлдем басқаша?

көпшілігі сүнниттік бағытты ұстанады. 
Сіздің араласып жүрген ортаңыз мүмкін 
шектеулі және аз ғана болар, сол 
себепті, басқа да мұсылмандармен 
танысып, араласып көргеніңіз жөн.

Қазіргі таңда мұсылмандар 
арасында дәстүрлі сүнниттік бағыт, 
мәзһаб ұстану және Матуриди ақидасы, 
өкінішке орай, көп талқыға салынуда. 
Мұндай адамдарға сыпайы және 
көркем түрде мұндай керек емес 
мәселелерді тастап, Исламның басқа 
маңызды болған негіздеріне көбірек 
көңіл бөлуді насихаттау керек (қиямет 
күні қайсысы маңыздырақ болады деген 
ұстамға орай).  Сіз де мұндай талас-
тартыстардан өзіңізді аулақ ұстаңыз, 
сізді Сүнниттік жолдан тайдырмайтын 
адамдармен араласқаныңыз абзал.

Сауд Арабиясында әл-Харамды 
бақылауда ұстап тұрған сәләфиліктер 
турасындағы ойыңызға байланысты, 
қасиетті мекендерді өз билігінде 
ұстау тура жолда жүрудің ешқандай 
дәлелі емес. Тарихқа көз жіберсек, 
теріс ағымдағы адамдардың қасиетті 
мекендерді билегенін бірнеше 
мысалдан байқауға болады.

Бірнеше жылдар бұрын, осы 
қасиетті жерлерді сүнниттіктер өз 
қарамағында ұстап тұрған болатын. 
Мекке Мукаррамма мен Мәдина 
Мунауаррадағы қасиетті мешіттерде 
Исламның үлкен төрт мектебі-
мәзһабтары бойынша мұсылмандар 
намаз оқуға жиналатын. Мұхаммед ибн 
Абдул-Уаххаб пен оған ерушілердің өз 
идеологиясын таратуына дейін, осы 
аймақтарда сан ғасырлар бойы көптеген 
ғұламалар өмір сүріп, ілім алды.

Алайда сәләфилік/уахаббилік 
ағымдағылардың осы аймақтарды 
өз бақылауында мықтап ұстағанына 
қарамастан, сол жерде Сүнниттік 
жолды ұстанатын ұлы ғұламалар да 
бар екендігін тілге тиек еткіміз келеді.  
Мысал ретінде, шейх Мұхаммед әл-

Әууәма (Сириялық ханафи ғұлама), 
шейх Хабиб Зайн (Йемендік шафиғи 
және тасаууф ғалымы), шейх Абдул-
Хафиз әл-Мәкки (Пәкістандық ханафи 
мәзхабының және сопылық мектептің 
белді ғұламасы), Саййди Алауи әл-
Мәлики (Мекке Мукаррамада) және 
тағы да басқа осы қасиетті аймақта 
өмір сүріп, шәкірттерге білім беріп 
жатқан көптеген Ислам ғұламаларын 
келтіруге болады.

Үндістанда дүниеге келген 
ханафи  мәзһабының ғалымы және 
атақты мухаддис Шейхул-хадис  
Мухаммед Закария әл-Кәндәхләуи 
(рахимахуллаһ) өмірінің соңғы 
жылдарын Мәдина әл-Мунаууарада 
өткізді. Оның шәкірттері мен 
соңынан ерушілер саны өте көп. 
Өзімнің ұстазым шейх Мәулана 
Мұхаммед Юсуф Муталада 
оның маңызды шәкірттерінің бірі 
болған. Жетпісінші жылдардың 
аяғында сол кездегі Меккедегі әл-
Харам мешітінің бас имамы шейх 
Мұхаммед ибн Абдуллаһ Субайл 
келіп, шейх Мұхаммед Закарияның  
зікір қалқасына қатысатынын өз 
құлағыммен ұстазымнан естіген 
едім.

Қорытындылай келе, Абдулла 
ибн Омар (радиаллаһу әнһума) 
жеткізген Алла Елшісінің мына 
хадисін есіңе сақтағайсың:

«О, Алла! Шам мен Йеменді 
жарылқа. Олар (сахабалар) сұрайды: 
«Біздің Надж ше?» Алла Елшісі: «О, 
Алла, Шам мен Йеменді жарылқа», 
– дейді. Сахабалар қайтадан: «Біздің 
Надж ше?» – деп сұрайды. Алла 
Расулы: «Ол жерде жер сілкінісі мен 
түрлі қасіреттер пайда болады да, 
шайтанның мүйізі шығады», – деді. 
(Сахих Бухари, 990).

http://hanafi.kz/ сайтынан

Так, за девять месяцев 2016 
года судом было рассмотрено 
143  уголовных дел в отношении 
167 лиц, с вынесением пригово-
ра по 110 делам в отношении 119 
лиц, прекращено с применением 
медиативных процедур 9 дел.

За отчетный период всего 
было рассмотрено 630 дел об 
административных правонаруше-
ниях в отношении 630 лиц, из них 
с назначением соответствующих 
наказаний 630 дел, прекращено 
с 11 применением медиативных 
процедур  12  административных 
дел.

За девять месяцев 2016 года 
также было рассмотрено 997 
гражданских дел,  из них с вы-
несением решений 591, с выне-
сением судебных приказов 268 
дел, оставлено без рассмотрения 
74 заявления, с применением 
медиации окончено 18 дел, по 5  
делам урегулирован спор с при-
менением примирительных про-
цедур.  

За девять месяцев т.г. судом 
в средствах массовой инфор-
мации опубликовано 50 статей, 
проведено 7 мероприятий, это: 
«День открытых дверей», 25 се-

В Меркенском районном суде прошел брифинг, в котором при-
няли участие председатель Меркенского районного суда А.Даурен-
беков (на снимке) и журналисты районной газеты «Меркі тынысы».  В 
ходе брифинга председатель суда А.Дауренбеков озвучил статистику 
работы суда за отчетный период.

Брифинги

СОВЕРшЕНСТВУя  СУДЕБНУю  СИСТЕМУ 
 

минарских занятий, 20 «круглых 
столов», 7 брифингов.

Кроме того, председатель 
Меркенского районного суда го-
ворил о значимости подписанного 
Главой государства Гражданско-
го процессуального кодекса для 
широких слоев населения,  отме-
тив, что документ разработан во 
исполнение задач, поставленных 
Президентом страны на ІV  съез-
де судей. 

А.Дауренбеков также отметил, 

что новый кодекс обеспечивает 
практическую реализацию ряда 
мер, заложенных в Плане нации 
«100 конкретных шагов» в рамках 
второй реформы «обеспечение 
верховенства закона». В частно-
сти, вводятся  нормы о переходе 
с пятизвенной к трехзвенной су-
дебной системе, в процесс судо-
производства внедряются новые 
технологии  для реализации 20-го 
шага Плана нации. Судом активно 
применяются  такие новые инфор-
мационные технологии, как: сер-
вис «Судебный кабинет», -аудио 
-видео фиксация судебных засе-
даний, СМС оповещения. 

В ходе подведения итогов 
брифинга председатель суда 
проинформировал о новшествах 
проводимой реформы в судебной 
системе, отметил применяемые 
в работе суда новые техноло-
гии, информационные сервисы, 
рассказал о работе «Судебного 
кабинета», о преимуществах ре-
гулирования споров в порядке 
медиации, способствующей раз-
витию восстановительного пра-
восудия, снижению нагрузки на 
суды, о предстоящем съезде су-
дей.

Ольга  МАЗУР,   "Меркі тынысы".

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, 
задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымлен-
ном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу 
пространстве чистый воздух сохраняется дольше. 

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, 
помогите сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно при-
жмите. Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не давайте че-
ловеку с горящей одеждой бежать. 

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва, 
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, 
проходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и 
паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

При повреждении здания пожаром или взрывом, входите в него осторожно, убе-
дившись в него осторожно, убедившись в отсутствии значительных повреждений пе-
рекрытий, стен, линий электро – газо- и водоснабжения, утечек газа, очагов пожара. 

Правила поведения при пожарах:
Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения 

в случае пожара. И даже знакомое с детства –  «звоните 101» –  в панике забывается. 
Вот несколько самых простых советов, которые помогут вам в сложной ситуации. 
Главное правило – никогда не паниковать!

ОЧС МЕРКЕНСКОГО РАЙОНА

КАК  ДЕЙСТВОВАТЬ  
ПРИ  ПОЖАРЕ  И  ВЗРЫВЕ

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, 
используя все доступные способы для тушения огня (песок, 
воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в кратчайшее 
время невозможно, вызовите пожарную охрану – 101. 

                            №8  сайлау округі бойынша 
Аудандық мәслихат депутаты болып  Көкірекбаев Мұратбек 

Болысбекұлы сайланды, 1964 жылы туылған, «Нұр Отан» партиясы Меркі 
аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары. 

АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИяСЫ

Общее число избирателей  – 3160.
Общее число избирателей, принявших участие в голосовании – 2363.
Количество избирателей, проголосовавших за Баубекова Абдыкула Ора-

зовича – 151.
Количество избирателей, проголосовавших  за Жунсалиева  Нурлана 

Акимбаевича – 135.
Количество избирателей, проголосовавших  за Кокрекбаева  Муратбека  

Болысбековича – 2077.
Избран депутатом районного  маслихата Кокрекбаев  Муратбек  Бо-

лысбекович, 1964 года рождения, первый заместитель председателя 
Меркенского филиала партии «Нұр Отан», проживает в селе Жамбыла.

ОКРУЖНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя №8

2016 жылғы 30 қазанда  өткен Меркі  
аудандық мәслихатының өкілеттігі  

мерзімінен бұрын тоқтатылған  депутатын 
сайлау қорытындылары туралы Меркі 

аудандық аумақтық сайлау комиссиясының

 ХАБАРЛАМАСЫ

Сайлаушылар тізіміне енгізілген азаматтар саны – 3160.
Дауыс беруге қатысқан азаматтардың жалпы саны – 2363.
Баубеков Әбдіқұл Оразұлын  жақтап берілген дауыстардың саны – 151.
Жүнсалиев Нұрлан Әкімбайұлын жақтап берілген дауыстардың саны – 

135.
Көкрекбаев Мұратбек  Болысбекұлын  жақтап берілген дауыстардың 

саны – 2077.
Мәслихат депутаты болып Көкірекбаев Мұратбек Болысбекұлы 

сайланды, 1964 жылы туылған, «Нұр Отан» партиясы Меркі аудандық 
филиалы төрағасының бірінші орынбасары, Жамбыл ауылында тұрады.

№8 ОКРУГТІК САЙЛАУ КОМИССИяСЫ

2016 жылғы 30 қазанда өткен Меркі  
аудандық мәслихатының  өкілеттігі  

мерзімінен бұрын тоқтатылған  депутатын 
сайлау қорытындысы туралы №8 округтік 

сайлау комиссиясының  

 ХАБАРЛАМАСЫ

СООБщЕНИЕ
Меркенской районной территориальной 

избирательной комиссии об итогах выборов 
вместо выбывшего депутата в Меркенский 

районный маслихат по избирательному 
округу №8 30 октября 2016 года 

                         Избирательный округ №8   
Избран депутатом районного  маслихата Кокрекбаев  Муратбек  Бо-

лысбекович, 1964 года рождения, первый заместитель председателя 
Меркенского филиала партии «Нұр Отан». 

РАЙОННАя ТЕРРИТОРИАЛЬНАя ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя

СООБщЕНИЕ
окружной избирательной комиссии  об 

итогах выборов вместо выбывшего 
депутата в Меркенский районный 

маслихат по избирательному округу №8 
30 октября 2016 года 



72 қараша
2016 жыл

         1. Общие положения

1. Коммунальное государственное учреждение  
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района» перерегистрируется 
на основании постановления акимата Меркенского 
района №317 от 29.07.2016 года.

2. Коммунальное государственное учреждение 
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района» является государ-
ственным органом Республики Казахстан, (далее 
– Учреждение), который исполняет руководство в 
предпринимательской и промышленной деятель-
ности.

3. Коммунальное государственное учреждение  
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района» не имеет ведомства.

4. Коммунальное государственное учреждение  
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района» осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Конституцией и за-
конами Республики Казахстан, актами Президента 
и Правительства Республики Казахстан, иными за-
конами и нормативно-правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

5. Коммунальное государственное учреждение 
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района» является юридиче-
ским лицом в организационно-правовой форме го-
сударственного учреждения, имеет печати и штам-
пы со своим наименованием на государственном 
языке, бланки установленного образца, в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан, 
счета  в  органах казначейства. 

6. Коммунальное государственное учреждение 
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района» вступает в граждан-
ско-правовые отношения от собственного имени. 

7. Коммунальное государственное учреждение  
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района» имеет право высту-
пать стороной гражданско-правовых отношений от 
имени государства, если оно уполномочено на это 
в соответствии с законодательством.

8. Коммунальное государственное учреждение 
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района» по вопросам своей 
компетенции, в установленном законодательством 
порядке, принимает решения, оформляемые при-
казами руководителя коммунального государствен-
ного учреждения «Отдел предпринимательства и 
промышленности акимата Меркенского района» 
другими актами, предусмотренными законода-
тельством Республики Казахстан.

9. Структура и лимит штатной численности 
коммунального государственного учреждения «От-
дел предпринимательства и промышленности аки-
мата Меркенского района» утверждаются в соответ-
ствии с действующим законодательством.

10. Местонахождение юридического лица.
Почтовый индекс 080500, Республика Казах-

стан, Жамбылская область, Меркенский район, 
село Мерке, улица Исмаилова №169.

11. Полное наименование 
государственного органа:

На государственном языке: Мемлекеттік тілде: 
«Меркі ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік және өнер-
кәсіп бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі:

На русском языке: коммунальное государ-
ственное учреждение  «Отдел предприниматель-
ства и промышленности акимата Меркенского рай-
она».

12. Настоящее Положение является учреди-
тельным документом коммунального государ-
ственного учреждения  «Отдел предприниматель-
ства и промышленности акимата Меркенского 
района».

13. Финансирование деятельности комму-
нального государственного учреждения  «Отдел 
предпринимательства и промышленности акимата 
Меркенского района» осуществляется из местного 
бюджета.

14. Коммунальному государственному учреж-
дению  «Отдел предпринимательства и промыш-
ленности акимата Меркенского района» запрещает-
ся вступать в договорные отношения обязанностей, 
являющихся функциями коммунального государ-
ственного учреждения «Отдел предприниматель-
ства и промышленности акимата Меркенского рай-
она».

Если коммунальному государственному учреж-
дению «Отдел предпринимательства и промышлен-
ности акимата Меркенского района» законадатель-
ными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, по-
лученные от такой деятельности, направляются в 
доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, 
права и обязанности Государственного 

органа.
15. Миссия: коммунального государственного 

учреждения  «Отдел предпринимательства и про-
мышленности акимата Меркенского района» – фор-
мирование и осуществление государственной по-
литики по вопросам реализации государственной  
программы и развитие субъектов малого предпри-
нимательства.

16. Задачи: коммунального  государственного  
учреждения  «Отдел предпринимательства и про-
мышленности акимата Меркенского района».

1) участие в разработке и реализации особо 
важных программ по поручению акима района;

2) прогнозирование и анализ деятельности 
субъектов предпринимательства района;

3) обеспечение акима и акимата района все-
сторонней информацией по вопросам, отнесенным 
к компетенции Учреждения;

4) участие в провидении выставок и ярмарок;
5) участие в формировании инвестиционных 

приоритетов района, организация и проведение 
презентации выпускаемой продукции субъектов 
предпринимательства;

– осуществление иных полномочий, возложен-
ных настоящим Положением и действующим зако-
нодательством Республики Казахстан.

17. Функции:
1) осуществляет, в пределах своей компетен-

ции, государственный контроль за соблюдением 
размера предельно допустимых розничных цен на 
социально значимые продовольственные товары;

2) осуществляет реализацию государственной 
политики по поддержке и развитию частного пред-
принимательства;

3) создает условия для развития частного 
предпринимательства;

4) обеспечивает и несет ответственность за ре-
ализацию и исполнение государственных программ 
в районе;

5) обеспечивает создание и развитие в регионе 
объектов инфраструктуры по поддержке малого и 
среднего предпринимательства и инновационной 
деятельности;

6) определяет стратегию развития взаимоотно-
шений местных исполнительных органов с объеди-
нениями субъектов частного предпринимательства, 
Национальной палатой и объектами рыночной ин-
фраструктуры;

7) обеспечивает государственную поддержку 
частного предпринимательства на местном уровне;

8) осуществляет, в интересах местного госу-
дарственного управления, иные полномочия, воз-
лагаемые на местные исполнительные органы за-
конодательством Республики Казахстан;

9) принимает участие в реализации государ-
ственной политики в области конкуренции, опре-
деленной Предпринимательским Кодексом Ре-
спублики Казахстан и иным законодательством 
Республики Казахстан;

10) осуществляет применение мер экономи-
ческого стимулирования субъектов торговой дея-
тельности, в том числе, осуществляющих торговлю 
продовольственными товарами отечественного 
производства;

11) осуществляет организацию выставок и яр-
марок;

12) рассмотрение обращений государственных 
органов, организаций и граждан.

18. Права и обязанности: 
1) разрабатывает районные программы по 

стабилизации, подъему и развитию предпринима-
тельства. Определяет и обеспечивает реализацию 
основных приорететных направлений предприни-
мательской политики;

2) контролирует ход выполнения концепции и 
программ промышленности в целях эффективно-
го использования производственного потенциала, 
увелечения выпуска конкурентоспособной продук-
ций, услуг, расширения их номенклатуры;

3) совмесно с акимом раойона, в пределах 
своей компетенции, разрабатывает мероприятия 
по координации и регулированию деятельности 
субъектов;

4) содействует в устойчивом функциониро-
вании предприятий, организаций и учреждений 
субъектов предпринимательства, создания совре-
менной сети супермаркетов на территории района, 
определяет стратегию их развития;

5) организует бизнес-встречи представителей 
органов государственного управления с предпри-
нимателями района;

6) содействует работе рынков, способствует 
осуществлению контроля предъявляемых к разме-
щению и эксплуатации рынков и проведению мони-
торинга за выполнением плана-прогноза;

7) рассмотрение заявлений от граждан и ор-
ганизаций;

8) участие в разработке и реализации особо 
важных программ по поручению акима района;

9) прогнозирование и анализ деятельности 
субъектов предпринимательства района;

10) обеспечение акима и акимата района все-
сторонней информацией по вопросам, отнесенным 
к компетенции Учреждения;

11) участие в проведении выставок и ярмарок;
12) участие в формировании инвестиционных 

приоритетов района, организация и проведение 
презентаций выпускаемой продукции субъектов 
предпринимательства;

13)  запрашивать и получать от местных орга-
нов статистики, предприятий всех форм собствен-
ности курируемых отраслей, соответствующих рай-
онных управлений, комитетов, отделов, банков и 
других организаций, независимо от их ведомствен-
ной подчиненности, информацию и отчетные дан-
ные, необходимые учреждению для осуществления 
возложенных на него задач;

14) осуществлять контроль за исполнением 
постановлений и распоряжений акима Меркенско-
го района по вопросам, входящим в компетенцию 
учреждения;

15) участвовать, совместно с другими государ-
ственными органами, в разработке мер по эконо-
мическому оздоровлению предприятий субъектов 
предпринимательства;

16) учавствовать в подготовке проектов поста-
новления акимата и решений акима района в фор-
мировании государственных программ и планов 
социально-экономического развития района по во-
просам, относящимся к компетенции отдела;

17) проводить переговоры и подписывать со-
глашения, иные юридические акты по вопросам ра-
боты субъектов предпринимательства;

18) организовать при отделе советы, группы и 
т.д. для решения вопросов межотраслевого и реги-
онального характера;

19) вносить на заседание акимата Меркенского 
района вопросы по совершенствованию и улучше-
нию работы курируемых отраслей и выполнению 
поставленных перед учреждением задач;

20) разрабатывать методику определения рей-
тинга района по важнейшим показателям работы 
субъектов предпринимательства, осуществлять 
оценку деятельности района;

– осуществление Учреждением деятельности, 
не отвечающей его функциям и основным задачам, 
закрепленным в настоящем Положении, допуска-
ется лишь с разрешения уполномоченного органа, 
назначенного собственником;

– сделки, совершенные Отделом в противо-
речии с функциями, могут быть в установленном 
законодательством порядке признаны недействи-
тельными по иску его собственника или уполномо-
ченного органа;

– если Отделу законодательными актами пре-
доставлено право осуществлять приносящую дохо-
ды деятельность, то доходы, полученные от такой 
деятельности, направляются в доход государствен-
ного бюджета.

3. Организация деятельности
 государственного органа

19. Руководство коммунального государствен-
ного учреждения «Отдел предпринимательства и 
промышленности акимата Меркенского района» 
осуществляется первым руководителем, который 
несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на коммунальное государствен-
ное учреждение «Отдел предпринимательства и 
промышленности акимата Меркенского района» 
задач и осуществление им своих функций.

20. Первый руководитель коммунального го-
сударственного учреждения «Отдел предпринима-
тельства и промышленности акимата Меркенского 
района» назначается на должность и освобождается 
от должности акимом Меркенского района.

21. Полномочия первого руководителя ком-
мунального государственного учреждения «Отдел 
предпринимательства и промышленности акимата 
Меркенского района»:

– руководитель Учреждения организут и руко-
водит работой Учреждения, непосредственно под-
чиняется учредителю (местный исполнительный 
орган) (за исключением случаев, установленных 
законодательством Республики Казахстан) и несет 
персональную ответственность за выполнение воз-
ложенных на Учреждение задач, осуществление им 
своих функций;

– руководитель Учреждения действует на прин-
ципах единоначалия и самостоятельно решает во-
просы деятельности Учреждения, в соответствии с 
его компетенцией, определяемой законодатель-
ством Республики Казахстан и настоящим Положе-
нием;

– руководитель Учреждения, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, несет 
ответственность за нарушение Закона Республики 

Казахстан «О борьбе с коррупций»;
– при осуществлении деятельности Учрежде-

нием руководитель Учреждения в установленном 
законодательством порядке:

1) без доверенности действует от имени Уч-
реждения;

2) представляет интересы  Учреждения в госу-
дарственных органах, иных организациях;

3) заключает договоры;
4) выдает доверенности;
5) открывает банковские счета;
6) издает приказы и дает указания, обязатель-

ные для всех работников;
7) принимает на работу и увольняет с рабо-

ты сотрудников Учреждения, кроме сотрудников, 
назначаемых уполномоченным органом соответ-
ствующей отрасли (местным исполнительным ор-
ганом);

8) применяет меры поощрения и налагает дис-
циплинарные взыскания на сотрудников Учрежде-
ния, в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан;

9) осуществляет иные функци, возложенные 
на него законодательством Республики  Казахстан, 
настоящим Положением и учредителем (местным 
исполнительным органом).

Кантроль за  деятельностью Учреждения осу-
ществляют аким района, заместитель акима, кури-
рующие Учреждение.

Исполнение полномочий первого руководите-
ля коммунального государственного учреждения 
«Отдел предпринимательства и промышленности 
акимата Меркенского района»,  в период его отсут-
ствия, осуществляется лицом, его замещающим, в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Имущество государственного органа
22. Коммунальное государственное  учрежде-

ния «Отдел предпринимательства и промышлен-
ности акимата Меркенского района» может иметь 
на права оперативного управления обособленное 
имущество в случаях, предусмотренных законода-
тельством.

Имущество коммунального государственного 
учреждения «Отдел предпринимательства и про-
мышленности акимата Меркенского района» фор-
мируется за счет имущества, переданного ему соб-
ствинником, а также имущества (вкючая денежные 
доходы), приобретенного в результате собственной 
деятельности и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.

23. Имущество, закрепленное за коммуналь-
ным государственным учреждением «Отдел пред-
принимательства и промышленности акимата 
Меркенского района» относится к коммунальной 
собственности.

24. Коммунальное государственное учрежде-
ния «Отдел предпринимательства и промышлен-
ности акимата Меркенского района» не вправе 
самостоятельно отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выданных ему по плану финансирования, если иное 
не устоновлено законодательством.

5. Реорганизация и упраздение 
государственного органа

25. Реорганизация и упраздение коммунально-
го государственного учреждения «Отдел предпри-
нимательства и промышленности акимата Мер-
кенского района» осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

– реорганизация и ликвидация (слияние, при-
соединение, разделение, выделение, преобразова-
ние) Учреждения осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

– при реорганизации учредитель определяет 
правопреемника Учреждения;

– ликвидация Учреждения осуществляется 
ликвидационной комиссией, назначенной органом, 
принявшей решение о ликвидации Учреждения;

– с момента назначения ликвидационной ко-
миссией, к ней переходят полномочия по управле-
нию делами Учрежления. Ликвидационная комис-
сия оценивает наличное имущество Учреждения, 
выявляет его дебиторов, рассчитывается с ними, 
принимает меры к оплате долгов Учреждения тре-
тьим лицам, работникам Учреждения, составляет 
ликвидационный баланс;

– имущество Учреждения, оставшееся после 
удовлетворения требований кредиторов, перерас-
пределяется Учредителем, а деньги государствен-
ного учреждения, включая деньги, полученные в 
результате реализации имущества и оставшиеся 
после удовлетворения требований кредиторов, за-
числяются в доход бюджета;

 – ликвидация считается завершенной, а Уч-
реждение прекратившим свою деятельность, с мо-
мента внесения записи об этом в государственный 
регистр юридических лиц.

ПОЛОЖЕНИЕ
О  КОММУНАЛЬНОМ  ГОСУДАРСТВЕННОМ  УЧРЕЖДЕНИИ  «ОТДЕЛ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  И  ПРОМЫшЛЕННОСТИ  АКИМАТА  МЕРКЕНСКОГО  РАЙОНА»
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан «Об 

утверждении типового Положения государственного органа Республики Казахстан» за №410 от 29 октября 2012 года



ОБЪяВЛЕНИя ОБ ОТКРЫТИИ НАСЛЕДСТВА
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Байланыс, ақпараттандыру және 
ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылымын және 
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қою туралы  КУӘЛІК
№14047-Г Астана қаласы, 24.12.2013 жыл. 

КЕЗЕКшІЛЕР: Р.Маллабаев, О.Мазур

*   *   *

Поздравляем!

Открылось наследство после смерти Усенбаева Азамата Жорахановича, 
умершего 20 июня 2014  года. Наследников просим обратиться по вопросу 
оформления наследственных прав в течение одного месяца после опублико-
вания к нотариусу Б.Абишеву по адресу: с. Мерке, ул. Исмаилова, 173.

Открылось наследство после смерти Огановой Назгуль Эшимкановны, 
умершей 7 октября 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 Шалкарова Сагимбая, умершего        
9 мая 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.

80 жылдық  мерейтойға  
шақырамыз!

   ЕСКЕ  АЛУ

Аудандық “Меркі-Жолаушы” ЖШС-гі ұжымы бас есепші Сағынтаева 
Бағдагүл Қаржауқызына әкесі

                                   ҚАРЖАУДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады.

№4 Тілеміс батыр орта мектебінің ұжымы география пәнінің мұғалімі 
Сыдықбекова Анарға және “Шапағат” шағын орталығының әдіскері 
Мырзатаева Гүлзатқа аналары

                                      МЕРУЕРТТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

№4 Тілеміс батыр орта мектебінің ұжымы математика пәнінің 
мұғалімі Анарханова Гүлсімге қайын атасы, соғыс ардагері

                         МЕДЕТБЕКОВ  РӘТБАЙДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

№6 Кеңес орта мектебінің ұжымы  зейнеткер-ұстаз Елемесова 
Аңсакүл Әліғұлқызына інісі
                                   ӘЛІҒҰЛҰЛЫ БӘЙЕТТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

№6 Кеңес орта мектебінің ұжымы  зейнеткер-ұстаз Таубаева Рыскүл 
Таубайқызына сіңілісі
                               ТАУБАЙҚЫЗЫ  ГҮЛНАРДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғырып, көңіл айтады

железнодорожную гостиницу, кафе-бар, баню и сауну. 
Обращаться по тел.: 87776985470; 4-26-70.

СДАМ В АРЕНДУ

День рождения – это всегда большой празд-
ник, который каждый ждет с нетерпением. Свой 
День рождения, юбилей – 60 лет, отметила 
прекрасная и очаровательная женщина, наша 
замечательная коллега – Асия Равильевна 
Вишнякова, которая много лет проработала 
медстатистом в центральной районной боль-
нице. От души   поздравляем Асию Равильевну 
с Днем рождения. 

Желаем простого женского счастья,
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья,
Ваш дом обходят стороной.
Как прежде бережно храните
В душе прекрасные черты,

Как прежде щедро всем дарите,
Огонь душевной теплоты.

Желаем Вам здоровья, успехов  и достатка.
С поздравлениями и пожеланиями администрация и профсо-

юзный комитет центральной районной больницы.

60лет

Меркі ауылынан аяулы әке, сүйікті перзент, мейірімді 
бауыр, адал жар бола білген Саукилбаев Берік 
Ақылбекұлы небары 31 жасында жол апатынан өмірден 
озды. Егер ол ортамызда жүрсе 2 қарашада 37 жасқа 
толар еді. Бәріміздің сүйіктіміз, ардағымыз, жаны жайсаң, 
аяулы азамат болатын. Өмірде көрсем деген қызықтары, 
жетсем деген армандары көп еді. Амал қанша, 
жұлдыздай ағып түскен асылымыз көздің жасын көл етіп 
қанша жоқтасақ та соңына бір бұрылмастан асығып, шын 
дүниеге аттанып кетті. Енді өзі көрмеген қызығын соңында 
қалған қос балапаны көрсе екен деп тілейміз.

На 70-ом заседании Генеральной ассамблеи ООН 
в 2015 году Глава государства инициировал идею об 
открытии Международного центра по развитию зеленых 
технологий под эгидой ООН.

Ведущие страны мира переходят на возобновляе-
мые источники энергии. В этой связи Казахстану, чья 
экономика основана на недропользовании, необходимо 
уже сейчас занять нишу в сфере зеленых технологий. 

ОБОЗНАЧЕНЫ  ГЛАВНЫЕ  цЕЛИ

Главные цели выставки «Астана ЭКСПО-2017», обозна-
ченные Главой государства, это: толчок к технологическо-
му развитию экономики страны, поддержка отечественных 
предприятий в кризисный период, создание Международ-
ного центра по развитию зеленых технологий и инвестици-
онных проектов.

ЭКСПО-2017 является идеальной площадкой для 
того, чтобы аккумулировать весь накопленный мировой 
опыт в области альтернативной энергетики.

В данном случае, показателен пример Японии и Юж-
ной Кореи, которые в 50-е годы ХХ века сумели сначала 
аккумулировать существующие передовые технологии, а 
затем стать лидерами в области электроники.

«МВ»

Қазақстан Республикасында «Үш 
тұғырлы тіл» мемлекеттік саясатын 
және Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы 
Г.Әбдіқалықованың 2015 жылғы 30 
қазандағы үш тілде білім беруді 
ілгерілету жөніндегі Өкімін жүзеге 
асыруға бағытталған іс-шараларының 
орындалуы барысында  және Қазақстан 
Республикасының мемлекетіміздің 
Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына 
байланысты Тәуелсіз мемлекетіміздің 
мәдениеті мен өнерін дамыту, келер 
ұрпақты патриоттық, ұлтжанды рухта 

Үш  ТҰҒЫРЛЫ  ТІЛ – БАСТЫ  ҰСТАНЫМ

Бар қуаныш шаттығым да сен едің,
Сағыныштан жабығып мен жүремін.
Қайғы мен мұңға батып күн сайын,
Суретіңе үңілумен келемін.   
Кімге енді сенім артып жүремін
Кімге енді «әкешім» деп күлемін.
Отбасыма сенім артып енді мен,
Тағдырымның жазғанына көнемін.
Ол күндер енді қайта оралмайды,
Ортамыз өзіңізбен тола алмайды.

Көңілді құлазытар сол бір сәттер,
Сағымдай бұлдыраңдап көп 
                                    алдайды.
Туыстардың барлығын бауыр санап,
Ұл-қызыңа үйреттің тәлім, сабақ.
Мінезіңе сүйсініп, еркелеуші едік,
Арқа сүйеп жүруші ек, ақыл сұрап.
Өмір мен өлім арасы бір-ақ қадам,
Жан жоқ қой бұл жалғанда
                               тұрақтаған.
Жаратқан қабіріңе нұрын төгіп,
Мәңгілікке мекенің болсын жұмақ.

Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, қараңғы жерің жарық болса екен деп еске 
алып, рухыңа бас иіп, құран бағыштаймыз.

Еске алушылар: әкесі-анасы – Ақылбек-Отаркүл, жары – Назгүл, ұлы 
– Аслан, қызы – Жания, бауырлары – Руслан-Майра, Айдана, Нұрислам, 
Алинұр, Жасұлан, қарындасы – Салтанат, күйеу баласы – Қанат, жиендері – 
Алина, Рамазан және нағашылары.

тәрбиелеу, мемлекеттік тілді жетілдіру, 
маңыздылығы мен қажеттілігін арттыру 
арқылы Үштілділікті оқытуды дамыту 
мақсатында Меркі ауданы әкімдігінің 
білім бөлімінің  №48 орта мектебінде 
іс-шара жоспарлары жасалынып, 
ұйымдастыру жұмыстары қолға 
алынды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев   2006 
жылдың қазанында өткен Қазақстан 
Халқы Ассамблеясының XII 
құрылтайында «Үш тұғырлы тіл» 
туралы идеяны жария етті. Ал, 2007 
жылғы Жолдауында “Тілдердің үш 

тұғырлылығы” атты мәдени жобаны 
кезең-кезеңмен іске асыруды 
ұсынды. Бұл идеяның негізі мынадай: 
Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш 
тілді бірдей пайдаланатын жоғары 
білімді мемлекет ретінде тануы керек. 
Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, 
орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас 
тілі және ағылшын тілі – жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. 
Яғни, мемлекеттік тілді дамыту, орыс 
тілін қолдау және ағылшын тілін үйрену 
екендігін ескере отырып, 9-10 сынып 
оқушылары арасында «Үштілділік 
– жаһандандыруға кіргізудің бір 
жолы» тақырыбында дебат өткізілді 
(суретте). 

Әрбір ұлттың өзінің ана тілінде 
еркін сөйлеуі – Қазақстандық 
демократияның айқын көрінісі. Біз 
осындай демократияның арқасында 
ғана әлемге танылып, жер жүзінде 
бейбітшілік үстемдігін жасай аламыз. 
Үш тұғырлы тіл арқылы ғана Қазақстан 
тілдік саясаттың оң нәтижесін көре 
алатынын дәлелдеп шықты.

Үш тұғырлы тіл бойынша мемлекет 
саясатын жүзеге асыруға бағытталған 
іс-шаралардың орындалуы жалғасын 
табуда.

М.РАХМАНОВА, 
№48 орта мектеп 

директорының оқу ісі 
жөніндегі орынбасары 

 №3 орта мектебінде күзгі 
көгеріштендіру айлығы қызу түрде 
жүргізілуде. Ұстаздар мен оқушылар  
өздеріне бөлініп берілген жерлерді 
көгеріштендірумен айналысуда.

Осы  іс-шараға  Жамбыл облыстық 
мәслихатының  депутаты, «Меркі ірімшік 
зауытының» директоры Д.Айтүленовтың 
демеушілік көрсетуімен 200 түп 
раушан гүлі алынып, мектебіміздің 
айналасына отырғызылды (суретте). 
Көктемде раушан гүлдерінің жайқалып 
өсіп, мектебіміздің ауласын жайнатып 
жіберетініне сеніміміз мол. Жастардың 
мәдениетті ортада тәрбиеленіп, шаттық 
күлкімен  өсуі  – әр ата-ананың арманы. 

Отан өз жанұяңнан, мектебіңнен 
басталады. «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын», – демекші 
Д.Айтүленовтей жомарт, жаны жайсаң, 
мейірімді, халқы үшін, жастардың 
тәрбиесі үшін жанашырлық танытып, қол 
ұшын беретін  азаматтарымыз көбейе 
түссе екен дейміз. Д.Айтүленовке №3 
орта мектебі ұжымы атынан айтар 
алғысымыз  шексіз. 

 МЕКТЕП   АУЛАСЫНА   РАУшАН   
ГҮЛДЕРІ   ОТЫРҒЫЗЫЛДЫ

Мектебімізде  көгеріштендіру 
тақырыбында тәрбие сағаттары 
өткізілді.  Атап айтсақ, жоғары сынып 
арасында өткізілген «Таза, әдемі аула» 
атты жарыс қызықты өтті. Оқушылар 

көгеріштендірудің адам денсаулығы 
үшін пайдасын түсіне білді.
    Л.МӨҢКЕБАЕВА, 

№3 орта мектебінің қазақ 
  тілі мен әдебиеті пәнінің

         мұғалімі   

Наследственная духовная 
целительница Амина смотрит 
людей, снимает сглаз, порчу, 
венок безбрачия. Решает се-
мейные, деловые проблемы, 
снимает алкоголизм. Амулеты 
на удачу, гадание на картах 
Таро. Прием ведется по тел.: 
87786662761; 87758875332; 
87766597663.

№18 Ақкөз Қосанов атындағы тірек мектебінің құрылғанына 80 жыл 
толуына орай ұйымдастырылған «Самғатқан сан қыранды ыстық 
ұя» атты салтанатты мерекенің 2016 жылдың 4 қарашасы күні сағат 
12.00-де  мектеп ғимаратында басталатынын хабарлаймыз.

Салтанатты жиынның негізгі бөлімі осы күні  Меркі аудандық 
Мәдениет үйінде болады. Басталуы: сағат 13.30-да.

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ.

ОБЪяВЛЕНИЕ


