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Өз елінің болашағы үшін жұмыс жасауға шығармашылықпен айналысуға 
қабілетті сауатты жас буын-мемлекеттің жақсы дамуының кепілі. Сол жас 
буынның бір өкілі ретінде мен де өзімді елімнің дамуына елеулі үлес 
қосамын деп еңбектенемін. Егер де мен әкім болып, қолыма билік түсіп, 
қандай онды істер жұмсар едің деген сұраққа, мынадай жауап айтар едім 
«Елім, жерім, халқым деп еңіреген азамат ғана адал еңбек істейді». Мәселен 
менің туып-өскен ауылым Семеновка. Әрине, көптеген шалғайла орналасқан 
ауылдар мен салыстырғанда қаланың түбінде орналасқан.  Дегенмен менің 
ауылыма да қол ұшын тигізген абзал 

   Бұрын осы елді-мекенді иеленген депортация кезінде келіп қалған неміс 
халқының өкілдері гүрілдеген Кеңес өкіметі заманының аяғында саяси 
бостандық алып, тарихи отандары- Германияға кетті. Себебі, белгісіз- 
олардың артынан қаңыраған мәдениет үйі, фельдшерлік медициналық пункт, 
балабақшасы жермен-жексен болып қалды.  

    Міне, сонау 1997-ші жылы нағыз экономикалық дағдарыс тұсында, біздің 
отбасымыз Семеновкаға келді. Ауыл тірлігімен тыныс алып, оның дамуына 
көркеюіне үлесімізді қостық. Ең бастысы ауылдың белсенді азаматтарының 
арқасында бұрыңғы дүкен ғимаратында селолық клубы орналасты, ФАБ-та 
өз орның тапқандай, 9 жылдық мектеп оқушылар,ұстаздар,ата-аналар 
көмегімен жөндеуден өтіп балалар оқыды. Бағымызға қарай 2009 жылы  

Ел Басымыздың  «100 мектеп, 100 аурухана»-мемлекеттік бағдарламасының  
арқасында жаңа зәулім 300 орындық мектеп ғимараты бой көтерді. Ауыл 
тұрғындарының қуанышында шек болмады. 2012-2015 ж елімізде «таза 
бұлақ» бағдарламасы негізінде Семеновканың әр үйіне су құбыры тартылып, 
тұрғындары ауыз суға қарық болды. Мұның бәрі, әрине, мақтанарлық 
қадамдар. Бірақ менің ауылым әліде көптеген шараларды қажет етеді. 
Сондықтан мен кіші Отаным- Семеновканың тумасы ретінде мынадай істерді 
қолға алып, инфраструктрадан бастар едім.  

    Біріншіден, ескі мектеп ғимаратын күрделі жөндеуден өткізіп жобасын 
қайта қарастырып, 200 адамдық мейрамхана ашу. Кішігірім мерекелер: 



үйлену тойы, шілдехана, ас беру секілді іс-шаралар атқару үшін қалаға 
шаппай, ақшаны бекер шашпай үй жанында өткізуге жасар едім. 

     Екіншіден, жастар-мемлекеттін  болашағы. Ендеше оларды неге өмірге  
құштарландырмасқа?! Клубтың аты бар да заты жоқ.  Қираған «Сая» 
кафесінің ғимаратын жөндеп, клубқа тапсырар едім. 

   Үшіншіден, 2015 ж қасиетті Құрбан айт мерекесі қарсаныда ауыл 
жанашыры Камшат Рамазанкқызының басшылығымен мейрімділік бастауы-
намазхана келушілерге есігін айқара ашты. Ол бір тиянақты іс болды. 
Ізгілікке, татулыққа бастайтын мерекенің жалғасы ретінде мол намазхананың 
төбесіне күмбез орнатуға демеуші іздеп, қаражат көзін табар едім.  

Төртіншіден, ауыл көшелерін жарықтандыру мәселесін қарастырамын. Шеткі 
үйлерде  қараңғыда аса қиын, кедір-бұдыр жолдардан күндіздің өзінде құлап-
сүрініп жүрген адамдарды түнде шұңқыр аңдуда.  

    Бесіншіден, шұңқыр демекші – ауылға ауыз су тартатын жылдары құбыр 
жолдар қазылып, кейін тегістелуі ұмыт қалды. Жауаптыны таба алмай әлек 
болдық, сондықтан, халықтың көбі шоғырланған Гагарин және Энгельс 
көшелеріндегі жолдарды жөндеп, асфальт төсетер едім. 

     Алтыншыдан, біздің ауыл республикалық маңызы бар трассада 
орналасқандықтан автокөліктер өте көп бұрылады, соған орай ауылдың қақ 
төрі мектептің қасында бағдаршам мен жаяу жүргіншіге арналған өткел  
орнатуға құлшыныс жасар едім.  

    Жетіншіден, ауылымыздың ең көрікті жері ол- саябақ. Бюджеттен ақша 
бөлінбейді, оны ешкім күзетпейді оқушылардың күшімен ішінде тазалық 
сақталып тұр. Ал енді оның қоршауын дұрыстап, екі-үш жерден орындық 
орнатса, екі-үш жерден фонарьлар ілсе, әрине, нұр үстіне нұр болар еді. Атам 
қазақ ешкімді ренжітпеген халық қой. Кезінде кеңес белсенділерімен 
қойылған Семеновка атауы, көңіліме  қоңбай-ақ қойды. Күш-жігерімді 
жұмсап, шіркін, ауылды «Жайлаукөл»-деп атаса несі айып?! 

    Егер мен әкім болсам осы ұсынған жеті (7 саны қасиетті) бағдарламамды 
жүзеге асыруға асығар едім. Оның  бәрі орындалса жұмыс орындары да 
көбейер еді.  Президенттің тағы бір тапсырмасы-жұмыссыздық - жойылар 
еді. 

 Енді осы істі-100 есе күшейтсек, ауылымыз гүлденері сөзсіз. 

 



 

 


