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Жақында ҚР 
Парламенті 
Мәжілісінің 
депутаты, 
Олимпиада 
чемпионы Серік 
СӘПИЕВ туған 
жері Абай 
қаласына жұмыс 
сапарымен келді. 
Сапар барысында 
жастармен кездесіп, 
бірнеше әлеуметтік 
нысандарды 
аралады.

Халық қалаулысы өзінің білім 
алған №10 мектеп-гимназиясында  
болып, ұстаздар мен оқушылармен 
жүздесті. Мектеп директоры Лилия 
Мухутдинова биылғы жылы күрделі 
жөндеуден өткен мектептің тыны-
сымен таныстырып, жасап жатқан 
жұмыстары жайлы айтып берді. Со-
нымен қатар, спортшы өзінің алғашқы 
ұстазы Евгения Ефиторовамен және 
оқушылармен ой бөлісті. Осы күні ай-
тулы шараға аудан әкімінің міндетін 
атқарушы Мұрат Мағзин, КСРО бой-
ынша бокс спортының еңбек сіңірген 
шебері Серік Нұрқазов, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген 
спорт шебері, Афин олимпиадасы-
ның қола жүлдегері Серік Елеуов 
қатысты. Оқушылар өздері оқтитын 
мектептің түлегі Серік Сәпиевке ар-
нап жасаған жобаларымен таныстыр-
ды. 3-сынып оқушылары Олимпиада 
чемпионының спортта жүріп өткен 
жолын еске түсіріп, сол сияқты  Абай 
бокс мектебінен тәлім алған, әлем 
чемпиондары Олег Маскаев пен На-
талья Рагозина және тағы басқалары 
туралы баяндап берді.  Бір айта ке-
тері, оқушылардың чемпионға арнап 

жазған шығармалары республикалық 
деңгейде 2 – дәрежелі дипломмен 
марапатталған. Ел мақтанышы Серік 
Жұманғалиұлы да құр келмей, оқушы-
ларға арнап әкелген спорт жабдықта-
рын сыйға тартты. Сонымен қоса, 
тоғызыншы сынып оқушылары дене 
шынықтыру сабағын өткізіп, спорттық 
байқауларды көрді.

Бұдан кейін аудан әкімінің мін-
детін атқарушы Мұрат Мағзин жақын 
арада ашылғалы отыр ған жабық 
бассейннің құрылысымен таныстыр-
ды. Бүгінгі таңда бұл спорт кешенінің 

құрылысы аяқталуға жақын.
Спорт кешенінен кейін Олимпиа-

да чемпионы ат басын балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебіне бұр-
ды. Мұнда ол жаттықтырушылармен, 
жас спортшылармен кездесті. Бұл 
күні бокс мектебіне Абай ауданының 
Құрметті азаматы, ҚР еңбек сіңір-
ген бапкері Андрей Райш, ҚР еңбек 
сіңірген бапкерлері Виктор Петышин 
және Мансур Гайнуллин қонаққа кел-
ді. Мұнда былғары қолғап шебері ба-
лалардың сауалдарына жауап беріп, 
шеберлік сабақтарын өткізіп, жат-

тығулар жүргізді. Кездесу барысын-
да С.Сәпиев қашанда балалармен 
жолығып, сұхбаттасуға әзір екендігін 
жеткізді. Сондай-ақ, балаларға спорт 
жабдықтарын табыстады.

Серік Сәпиевтің келесі аялдаған 
жері Агрогородок ауылындағы Абай 
көпсалалы колледжі болды. Оқу ор-
нымен танысып, оқытушылар және 
студенттермен жүздесті. Аталмыш 
білім ордасында жаңа жаттықтыру 
залын ашты.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ.
АБАЙ ауданы.
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Ауылдар бойынша 

Газет редакциясында басылымға баспа құны (жеткізіп берусіз) бойынша баламалы түрде жазылу жүргізіледі.  Анықтама телефоны: 43-57-78

Мекемелер мен кәсіпорындар үшін 6 айға – 5228, 60 тг.
                                                          бір жылға – 10457, 20
Жеке адамдар үшін 6 айға – 2828, 60 тг. бір жылға – 5657,20

Мекемелер мен кәсіпорындар үшін 6 айға – 5336,80 тг. 
                                                          бір жылға – 10673.60
Жеке адамдар үшін 6 айға – 2876,80  тг.  бір жылға – 5753,60

Қарағандылық танымал суретші 
Кәріпбек КҮЙІКОВ Норвегияның 
астанасы – Ослода өткен Нобель 
сыйлығын тапсыру салтанатына 
қатысты. 2017 жылғы әлемдік 
сыйлық Ядролық қаруға тыйым 
салу жөніндегі халықаралық 
кампанияның (International 
сampaign to abolish nuclear weapons, 
ICAN) өкілдеріне тапсырылды. 

«Норвегия қоғамдастығының кездесуіне 
Жапониядан келген 20-ға тарта ядролық қару 

құрбандары қатысты, Хиросима мен Нагасаки 
бомбалауының куәгерлері сөз сөйледі. Әсіре-
се, ұзақ уақыт дүниеге бала әкелуге қорыққан 
жапон әйелдерінің қорқынышы жанымды 
толқытты. Айтуға тыйым салынып, қазір ғана 
жария етілген көптеген жайттар мені таң қал-
дырғаны рас. Осы кездесуде жас кезімізде 
«Невада-Семей» қозғалысына бірге қатысқан 
тағы бір құрбанды кездестірдім, – деп жазады 
өзінің Фейсбук парақшасында Кәріпбек Күй-
іков. 

Мұндай салтанатқа шақырылған тұңғыш 
қазақ Кәріпбек Күйіков кіші Отаны – Семей-
дің аты аталғанда жүрегін қуаныш кернегенін 
ерекше атап айтады. 

Суретші – «Құрмет» белгісінің иегері, Ел-
басымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастама-

сымен құрылған АТОМ жобасының Құрметті 
Елшісі, «Невада-Семей» ядроға қарсы қозға-
лыстың қатысушысы. 

2017 жылғы Нобель сыйлығы 10 желтоқ-
сан күні Осло қаласында ядролық қаруға тый-
ым салу жөніндегі халықаралық кампания-
ның (International сampaign to abolish nuclear 
weapons, ICAN) өкілдеріне тапсырылды. Құр-
мет грамотасы, Нобель медалі және 9 милли-
он швед кроны бар қаржылай чегін Швеция 
азаматшасы, ICAN атқарушы директоры  Беа-
трис Фин және Хиросима бомбалауын көрген 
және ұзақ жылдар бойы ядролық қаруға тый-
ым салу үшін күрескен 85 жастағы жапондық 
Сэцуко Тэрлоу алды.

 

  

Биыл Ұлытау аудандық 
мемлекеттік архивінің 
құрылғанына 25 жыл толып 
отыр. Осынау мерейтойға 
орай ұйымдастырылған 
жиында мекеме ұжымын 
және архивтің қалыптасуы 
мен дамуына үлес қосқан 
ардагерлер қауымын 
аудан әкімі Әнуар ОМАР 
құттықтап, үздіктерді 
марапаттау шарасын 
жүзеге асырды. 

Аудан басшысы еңбектері 
елеулі мамандар мен мағыналы 
ғұмыр ларын өңір тарихын екшеп, 
жинақтауға арнаған зейнет жасын-
дағы байырғы қызметкерлерге об-
лыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының Құрмет 
грамоталары мен аудан әкімінің 
Алғыс хаттарын салтанатты жағ-
дайда тапсырды. Архившілер жұ-
мысының мәні мен маңызы хақын-
да ой толғаған  Әнуар Серікбайұлы 
сала қызметкерлерінің жоғары 
еңбек жетістіктеріне жете береріне 
сенім білдірді. 

Басқосу барысында аудандық 
мемлекеттік архивтің директоры 
Гүлмира Рыспаева өзі тізгінін ұс-
тап отырған мемлекеттік-қазына-
лық мекеменің құрылу, қалыптасу 
мен қанатын кеңге жаю жолдары 
хақында әсерлі әңгіме өрбітті. Өз 
тарапынан архив қызметінің іл-
гері басуына дәнекерлік ете білген 
еңбек ардагерлері мен бірқатар 
мамандарға ризашылық пейілін 
Алғыс хаттарын тапсыру арқылы 
айғақтады. Архивте ұзақ жылдар 
еңбек етіп, зейнет демалысына 
шыққан Ғазиз Әбітов пен мекеменің 
алғашқы басшысы, қазіргі таңда 
Сәтбаев қалалық мемлекеттік ар-
хивінің директоры қызметіндегі 
Жаңбырбай Дәрібаевтың иығына 
оқалы шапан жауып, құрмет көр-
сетті.  

Ширек ғасырлық мерейтой ие-
лерін сонымен қатар, салтанатты 
кештің мейманы, Жезқазған қала-
лық мемлекеттік архивінің дирек-
торы Бағдат Байжантаев ақжарыла 
құттықтады. Ол сондай-ақ, Ұлт ұя-
сының өткені мен бүгініне қатысты 
деректерді көзінің қарашығындай 
сақтауды мұрат тұтатын меке-
менің басшысы Гүлмира Серікқы-
зына жоғарыда аталған облыстық 
басқарманың Құттықтау хатын та-
быс етіп, бірлігі бекем ұжымның ең-
бегіне толайым табыс тіледі.

ҰЛЫТАУ ауданы.

Биыл №76 мектептің қазақ мектебі болып қалыптасып, 
Әлихан Бөкейханның атын алғанына – 25 жыл. Осы 
мектепте менің жұмыс істегеніме де он жылға жуық 
уақыт болды. Тіпті, қаншама ата-анамен, оқушылармен 
туыстай болып кеттім десем де болады... 

 

Қазіргі таңда білім саласында 
жұмыс жасау бір жағынан жауап-
кершілікті талап етсе, бір жағынан 
өз ісіңе деген махаббатыңды оя-
татыны шындық. Мен Қарағанды 
қаласының алдыңғы қатарлы білім 
ошағының бірі – Әлихан Бөкейхан 
атындағы №76 жалпы білім бе-
ретін орта мектепте әлеуметтік 
педагог болып қызмет етемін. 
Оқушылармен бірге жұмыс жа-
сау, олардың әрқайсысының ішкі 
жан-дүниесіне үңіле отырып, әле-
уметтік жағдайымен танысу мен 
үшін қиындығы мен қызығы қатар 
жүретіндей сезіледі.

Әрбір ата-ананың өзінің пікірі, 
ойы бар және әр түрлі. Кейде рен-
жисің, кейде сол кісілермен бірге қу-
анасың. Бірақ, өз мамандығын сүй-
ген адам қиындықтан қашпайды. 

Мектептегі әріптестерім осы 
мектеп оқушыларын «Кенженің ба-
лалары» деп атайды. Расында да, 
оқушыларым мен үшін өз балала-
рым секілді. Кейде сырларын ай-
тып, ойларын бөлісіп жатады. Мені 
өздеріне жақын тартып тұрады. 

Әрбірінің әлеуметтік жағдай-
ын зерттеп, отбасыларымен та-
нысып, күнделікті жағдайларын 
сұрап отырамын. Өз жұмысымның 
оқушылармен байланысты болға-
нына, сонымен бірге, Әлихан 
атындағы мектепте жұмыс жасап 
жүргенім үшін бақыттымын деп 
есептеймін.

Кенже КӨПЖАНОВА, 
Әлихан Бөкейхан атын-

дағы №76 ЖББОМ әлеуметтік 
педагогы.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы. АУДАНДЫҚ АРХИВ 
МЕРЕЙТОЙЫ

Шашубай кентіндегі 
«IT-технологиялар» 
құзыретті орталығының 
оқушылары халықаралық 
«Код сағаты» акциясына 
қатысты.

Сайыстар оқушы, студенттерді 
IT саласымен таныстырып, жұмыс 
істеудегі артықшылықтарын көр-
сету, сондай-ақ, жастарға өздері 
ойлап тапқан кодтарын жазуды 
үйрету мақсатында ұйымдасты-
рылды. Шара алғаш 2014 жылы 
өткізіліп, оған 7, 1 млн. оқушы қа-
тысқан. Ал, 2016 жылы ұйымда-
стырушылар акцияға 9 млн. астам 
мектеп оқушылары келгенін айта-
ды. Биылғы акция Ресей елінде 
өтті. Жарыстар үш деңгей бойын-
ша 1 деңгейге  – 4 сыныпқа дейін-

гі, аралық деңгейге – 5-7, жоғарғы 
деңгейге – 8-11 сынып оқушысы 
қатысты. 

Шашубайлық «Ақжелкен» 
жастар баспасөз орталығының 
мәліметіне сүйенсек, оқушылар 
халықаралық сайыста ерекше 
қабілетімен көрінген. Көпшілікке 
компьютерлік бағдарламаларды 
зерттеудің маңыздылығын түсіну-
ге мүмкіндік берді. Бір сағаттың 
ішінде қарапайым және көңілді 
бағдарламалау негіздерін игеріп, 
өздерін жаңа қырынан көрсетті. 
Сондай-ақ, IT-технологияның қол-
жетімді және қызықты екендігін 
дәлелдеді.

Өз тілшімізден.

АҚТОҒАЙ ауданы.

Ахат ҚҰРМАНСЕЙІТОВ,
«Орталық Қазақстан»

Балқаш көлінде жарылған 
мұздың ортасында 
қалып қойған 3 балықшы 
құтқарылды.

Облыстық төтенше жағдайлар 
департаментінің баспасөз қыз-
метінің айтуынша, шұғыл құтқа-
ру жұмысын жүргізген сүңгуірлер 
бөлінген мұзды іліп алып, балықшы-
лардың өмірін сақтап қалған. Ба-

лықшылар жағалаудан 900 метр 
қашықтықта болған. Олардың 
сөзінше, мұз сеңінің жарылып бара 
жатқанын байқамаған көрінеді. 
Бөлінген мұз көлдің ортасына қа-
рай алып кеткен. Құтқарылған 1974, 
1988 және 1985 жылғы балықшы-
лардың денсаулығына ешқандайда 
зақым келмеген.

Өз тілшімізден.

Балықшыларды құтқарды
Қаланың білім бөлімі «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы 
аясында «Тәуелсіздік сабағы» 
акциясын өткізді. 

Акцияның мақсаты – көш-
басшылық қасиеттерді дамыту, 
оқушылардың белсенді азамат-
тық ұстанымын қалыптастыру. 
Қарағанды қаласы мектептерінің 
9-11 сынып оқушыларынан құ-

Ел ертеңі
рылған топ Октябрь аудандық 
әкімдігіне, Октябрь аудандық про-
куратурасына, облыстық ІІД және 
ТЖД-ге барды. Тәуелсіздіктің 26 
жылындағы мемлекеттік ұйымдар-
дың қалыптасуы және қызмет ету 
тарихымен танысып, ұжымдармен 
пікірлесіп, сұхбаттасты.

Өз тілшімізден.
ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»
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Сейсенбі күні облыстық мәслихаттың кезекті ХІІІ сессия-
сы өтті. Сессия жұмысына облыс әкімінің бірінші орынба-
сары   Асылбек  ДҮЙСЕБАЕВ, облыстық мәслихат хатшысы 
Серік ӨТЕШОВ, облыс әкімінің орынбасарлары, құқық қорғау 
органдарының және облыстық басқармалар мен департа-
менттердің басшылары, қоғамдық кеңестердің өкілдері, 
қала, аудандардың әкімдері мен мәслихат хатшылары және 
бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Сессия 
төрағасы – депутат Қадиша ОСПАНОВА.

Жиынның күн тәртібінде 2018-2020 жылдарға арналған 
облыстық бюджет, Қарағанды облысындағы экологиялық 
ахуал және оны жақсарту, Қарағанды облысы ІІД Жергілікті 
полиция қызметінің 2017 жылғы жұмысының қорытындысы, 
облыстық мәслихаттың осы жылғы атқарған жұмысы, «Қа-
рағанды облысының Құрметті азаматы» атағын беру және 
өзге де мәселелер қаралды.   

Қуаныш АМАНҚҰЛОВ,
«Орталық Қазақстан»

 
 

Бірінші мәселе бойынша об-
лыстық қаржы басқармасы бас-
шысының орынбасары Людмила 
Башарина баяндама жасады. 

– Облыстық бюджет жобасы 
тұрақты комиссия отырысында 
алдын ала қаралды. Ескертулер 
мен ұсыныстарға жазбаша түр-
дегі жауаптар ұсынылды, – деді 
баяндамашы.

Алдағы жылы облыстық бюд-
жеттің 30%-ы әлеуметтік салаға 
бөлінбек. Яғни, 50 миллиард тең-
ге. Оның ішінде, 22,6 миллиард 
теңге – білім беру саласына, 7,2 
миллиард теңге денсаулық сақтау 
саласының еншісінде. 9,5 мил-
лиард теңге – білім беру, денсау-
лық сақтау саласы мекемелерін 
жөндеу мен олардың материал-
дық базасын нығайтуға бағытта-
лады. 9,6 миллиард теңге спорт 
саласына бөлінсе, халыққа әлеу-
меттік көмек көрсету мақсатын-
дағы жұмыстарға 5,9 миллиард 
теңге жұмсалады.

Жолдарды жөндеу жұмыс-
тарына – 11,6 миллиард теңге, 
агроөнеркәсіптік кешенді дамы-
туға – 7 миллиард теңге, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығын 
дамытуға – 2,8 миллиард теңге, 
кәсіпкерлікті дамытуға – 2,6 мил-
лиард теңге бөлу жоспарланған. 

Сондай-ақ, табиғатты қорғау, 
көктемгі су тасқынының алдын 
алу шараларын жүргізуге – 0,5 
миллиард теңге қарастырылған. 

Облыстағы қауіпсіздікті қам-
тамасыз ету шараларына да 
облыстық бюджетті жоспарлау 
барысында басымдық берілген. 
Бұл мақсатқа 13 миллиард тең-
ге жұмсалады деген жоспар бар. 
«Республикалық бюджет есебі-
нен көптеген салаларды қаржы-
ландыру жұмыстары да жалғасын 
табады», – деді басқарма басшы-
сының орынбасары. 

Бұл мәселе бойынша облыс-
тық мәслихат депутаты, бюджет 
және қаржы бойынша тұрақты 
комиссияның төрағасы Жомарт 
Таласбеков қосымша баяндама 
жасады. Президент тапсырмасын 
орындау мақсатындағы атқары-

латын жұмыстарды қаржыланды-
ру жүйесіне тоқталды. 

Екінші мәселе – экология мә-
селесі, оны оңалту үшін атқары-
латын жұмыстар. Өндірісті өңір 
үшін тым өзекті екені сөзсіз. Бұл 
турасында облыстың табиғат ре-
сурстары және табиғат пайдала-
нуды реттеу басқармасының бас-
шысы Руслан Төлепбаев баянда-
ма жасады.

– Қарағанды облысын дамы-
ту бағдарламасында экология, 
қоршаған ортаны қорғау мәселесі 
ерекше маңызға ие. Алдымен, 
ірі өндірістік кәсіпорындары бар 
және автокөліктер көп тіркелген 
қалалар – Қарағанды, Теміртау, 
Жезқазған, Балқаш қалаларын-
дағы ауаның ластануы сияқты 
меселе көпшілікті алаңдатады. 
Қоршаған ортаға шығарылған 
қалдықтар көлемі өткен жылы 593 
тоннаны құрады. Көрсеткіш, 2012 
жылмен салыстырғанда, 12,6%-
ға төмен. Бұл – ірі кәсіпорындар-
дың қоршаған ортаны қорғауға 
бағытталған соңғы бес жылдағы 
іс-шараларының нәтижесі. 

Әрбір ірі кәсіпорынмен мемо-
рандумдарға қол қойылмақ. Мақ-
сат – табиғатты қорғау жұмыста-
рын жандандыру, – деді Р.Төлеп-
баев. 

Басқарма басшысы қалдық-
тарды өңдеу, өңір экологиясын 
оңалту үшін атқарылатын жұмыс-
тар жоспарымен де таныстырды.

Бұл мәселе бойынша 
өнеркәсіп, шағын және орта биз-
несті дамыту, аграрлық сала 
және экология мәселелері бойын-
ша тұрақты комиссия төрағасы-
ның орынбасары Мұқанбетқали 
Абайділдинов те сөз алды.      

Жалпы, облыстық мәслихат-
тың ұйытқы болуымен аймақтың 
экологиялық ахуалын бақылап, 
проблемалық мәселелерді қау-
зайтын 9 жұмыс тобы құрылған. 
Құрамына облыстық мәслихат 
депутаттарынан бөлек, жергілікті 
мәслихаттар хатшылары мен құ-
зырлы органдардың өкілдері кір-
ген.

– Жұмыс топтары «Арселор-

Миттал Теміртау», «Қазақмыс» 
Сары қазына», «Қоңырат» мыс 
компаниясы, «Тау-кен темір», 
«Новоцинк» сияқты өндіріс ошақ-
тары мен көптеген кәсіпорындар-
ға барып, тыныс-тіршілігімен та-
нысты.  

Кейбір қалалар мен аудан-
дардың тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылығы бөлімдері жұмыс 
топтарына қажетті ақпарат беруді 
кешеуілдетті. 

Көптеген бөлім мамандары 
заңнамалық актілерді білмейді. 
Мұндай жағдайда әкімдіктер өз 
бюджетін қалай жоспарламақ?

Әкімдіктер қоршаған ортаға 
тасталған қалдықтарды жою үшін 
қаражаттың жетіспеушілігін сыл-
тауратады. Қоқыс орындарын тір-
кеу тиісті деңгейде жүргізілмейді. 
Әңгіме Жезқазған, Балқаш қала-
ларындағы жағдай төңірегінде. 

Мысалы, Жезқазған қаласы-
ның тұрғын үй-коммуналдық ша-
руашылығы, жолаушылар көлігі 
және автокөлік жолдары бөлімі 
полигон иелерінен атқарылған 
жұмыстар туралы актілерді қа-
былдайды. Бірақ, бұл – іс жүзін-
дегі емес, тек, қағаз жүзіндегі де-
ректер болып шықты. 

Теміртау қаласының маңында 
орналасқан «Апан» полигонына 
2,1 миллион тонна көлемдегі сы-
нап қалдығы көмілген. 2014 жылы 
Қарағанды облысының мүлік де-

партаменті бұл полигонды жеке 
серіктестіктің қарамағына берген. 
Бірақ, арадағы келісімшарт биыл-
ғы ақпан айында өз күшін жойған. 

Жұмыс тобы қараша айында 
осы нысанға арнайы барды. Қор-
шаған ортаға, әсіресе, адам өмірі-
не қауіпті орын ешбір бақылаусыз 
қалған. Мұның жауапкершілігін 
кімнен сұраймыз? Полигонның 

инфрақұрылымын кім қалпына 
келтіреді? Бізді осы сауалдар ма-
залайды, – деді М.Абайділдинов. 

Балқаш көлінің жағасынан 100 
метр қашықтықта орналасқан, 
Ақтоғай ауданының аумағына қа-
расты «Дарьял-у» радиолокация-
лық станциясының, Ақшатау елді 
мекенінің экологиялық ахуалы, 
Сарысу өзенінің жағдайы да жұ-

мыс топтарының назарынан тыс 
қалмаған.   

Облыстағы қоғамдық тәртіпті 
қадағалау, қауіпсіздікті қамта-
масыз ету жолындағы жұмыс-
тардың қорытындысы туралы 
облыстық ІІД Жергілікті полиция 
қызметінің бастығы Жалғасбай 
Жақаев баяндады. Бұған дейін 
жазғанымыздай, үстіміздегі жылы 
Жергілікті полиция құрылымдары 
үшін 103 автокөлік сатып алынды. 
Техникалық жабдықтау үшін 400 
миллион теңгеден астам қаражат 
бөлінді. Сондай-ақ, 72 миллион 
теңге 27 учаскелік полиция пункті-
не ағымдағы жөндеу жұмыстары 

жүргізуге бағытталды. Қазіргі күні 
жөндеу жұмыстарының негізгі 
дені аяқталды. 

Келесі жылы да 72 миллион 
теңгеге 29 учаскелік полиция 
пунктіне жөндеу жүргізу жоспарда 
бар. Дегенмен, учаскелік полиция 
пункттерін материалдық-техни-
калық жабдықтау ісіндегі өзекті 
мәселелер толықтай шешілмей 

отыр. Қолдағы бар кейбір жаб-
дықтар тозған, жаңартуды қажет 
етеді.

Биылғы жылы Жергілікті по-
лиция қызметі облыс халқымен 
1800-ден астам кездесу ұйым-
дастырған. Бұл шараларға қала, 
аудан, селолық округтер әкімдері, 
тиісті құрылымдар мен ұйымдар-
дың өкілдері қатысқан. 

Қоғамдық тәртіпті сақтау, құ-
қық бұзушылықтардың алдын 
алуға азаматтардың өздерін бел-
сенді қатыстыру да жолға қойыл-
ған. Мәселен, «Сақшы сарбазы», 
студенттер отряды, қоғамдық 
кеңестер жұмыс істейді. Облыс 
әкімдігінің қолдауымен «Көршілер 
бақылауы» жобасы жүзеге асқан. 
Көше-көшедегі, аулалардағы қо-
ғамдық тәртіпті бақылайтын каме-
ралардан бөлек, тұрғындар тара-
пынан да 500-ден астам бақылау 
камерасы орнатылған.

Жергілікті полиция қызметі 
мен Қарағанды және Теміртау, 
Жезқазған қалаларындағы жоға-
ры оқу орындары арасында Әріп-
тестік туралы меморандумдарға 
қол қойылған. 

Мектеп оқушылары арасын-
дағы «Жол қозғалысының жас 
инспекторы» байқауы да дәстүр-
ге айналған. Жас буынға құқық 
тақырыбындағы дәрістер оқы-
лады. Білім беру мекемелерінде 
тәртіп сақшыларының қатысуы-
мен мәдени-спорттық іс-шаралар 
өткізіліп келеді. 

Мәселе төңірегіндегі қосымша 
баяндаманы заңдылық және аза-
маттар құқығы жөніндегі тұрақты 
комиссия төрағасы Жанна Штер-
гер жасады. Бастысы, ахуал тұ-
рақты, қылмыстар саны азайған. 

«Қарағанды облысының Құр-
метті азаматы» атағын беру тура-
лы мәселесі бойынша облыстың 
ішкі саясат басқармасы басшы-
сының орынбасары Гүлнар Қа-
сембаева баяндама жасады. 

Бұл атаққа үш азамат – армия 
генералы, Қарағанды қаласының 
тумасы Мұхтар Алтынбаевтың, 
даңқты боксшы, орта салмақтағы 
әлем чемпионы Геннадий Голов-
киннің және Ұлы Отан соғысының 
ардагері, қоғам қайраткері Кәмә-
ли Дүйсембековтің кандидатура-
сы ұсынылды. Облыстық мәсли-
хат депутаттары бұл ұсынысты 
бірауыздан қолдады. 

Қарағанды облысы шекарасы-
нан тыс жерге қоныс аударуына 
байланысты облыстық мәслихат 
депутаты М.Божбановтың депу-
таттық өкілін өз еркімен тоқтату 
туралы өтініші де мақұлданды. 

Сессия жұмысындағы өзге 
де мәселелер бойынша тиісті 
шешімдер қабылданды. 

Кезекті ХІІІ сессия жұмысы-
ның соңында облыстық мәсли-
хат хатшысы Серік Балғатайұлы 
сөз алды. Халық қалаулыларын 
алдағы ұлы мереке – Тәуелсіздік 
күнімен құттықтап, елдің гүлденуі 
жолындағы еңбектеріне жеміс ті-
леді.    

Суреттерді түсірген 
Д.КУЗМИЧЕВ.

 
12 желтоқсан, сағат 14.00-де «АрселорМиттал СНГ» 

бас директоры Парамжит КАЛОН облыс әкімі Ерлан 
ҚОШАНОВПЕН кездесуге келді. Компанияның ұсынған 
шарттарын талқылау сағат 23.00-де аяқталды. Сонан 
соң аймақ басшысы «АрселорМиттал Теміртау» АҚ ат-
қарушы директоры Вадим БАСИНМЕН бірге шахтерлер-
мен кездесуге жол тартты.

Сағат 00.30-да Ерлан Қоша-
нов «Шахтинск» шахтасының кен-
жарына түсті. Екі сағаттық келіс-
сөзден кейін жер бетіне 59 адам 
көтерілді. «Тентек» шахтасында-

ғы кездесуден соң 76 адам жер 
бетіне шықты.

Сағат 03.00-де «Тентек» шах-
тасында Ерлан Қошанов «Арсе-
лорМиттал Теміртау» АҚ шахта-

лары директорларының, кәсіпо-
дақтар және бригадирлердің қа-
тысуымен жиналыс өткізді. Мұнда 
тағы бір мәрте кеншілердің талап-
тары мен компанияның ұсыныста-
ры талқыланды.

Сағат 04.00-де облыс әкімі 
«Ленин» шахтасына келіп, кен-
жарға түсіп, кеншілермен жүз-
десті. Кездесуден соң 19 адам 
жер бетіне көтерілді.

Сағат 06.00-де облыс басшы-
сы «Қазақстан» шахтасына түсіп, 
онда да кеншілермен кездесті. 
Келіссөздер жалғасуда.

Нәтижесінде, 13 желтоқсан 

таңертеңгі сағат 8.00-ге дейінгі 
уақытта жер бетіне 154 кенші кө-
терілді.

Мұнымен қоса, әлеуметтік 
желілерде Шахтинскіде қамау-
ға алу жағдайлары орын алғаны 
туралы мәлімет тараған. Бұл ақ-
паратты Қарағанды облысы ішкі 
істер департаментінің баспасөз 
қызметі жоққа шығарды. Поли-
ция қызметкерлері азаматтардың 
жалпы дүрбелеңге бой бермеу-
лерін сұрайды.

Облыс әкімінің 
баспасөз қызметі.
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алдарыңызға тартып отырмыз. Ізденіс 
әлі де жалғасын таба береді. Ол, әри-
не, зерттеушілеріміздің, ақынның өмірі 
мен шығармашылығына қызыққандар-
дың, Әсетті өнеге тұтқандардың алдағы 
міндеті болар» деген ойларды ортаға 
салған. 

Ол өз әні мен өлеңдерінде «Арғын-
мын, атым Әсет арындаған», «Ұраным 
– Арғын Шордан Қаракесек» деумен 
қатар, өзін Ырысжанмен айтысында 
«Шарам кеңнен шабылған Қарашор-
дан», Кәрібаймен айтысында «Шығады 
Арғынға ұран Қарқабаттан» деп таныс-
тырған, Керімбай биге «Арқаның нудан 
ұшқан алғырымын, Кең қолтық Орта 
жүздің Арғынымын» дегені белгілі.

 Енді тікелей шежіре жүйесіне жүгі-
нелік. Орта жүз Арғыннан Қотан, одан 
Мейрамсопы.  Бес Мейрам атанған 
Қуандық, Сүйіндік, Бегендік, Шегендік-
тен кейінгі кенже ұл Қаракесектен (Бо-
латқожадан) ағайынды Ақша, Түйте 
тарайды. Түйтеден Майқы мен Танас. 
Танастан Тымырсқа (Шор) және Сары 
(Қара). Шордан Бөтей, Қырғызбай, Жан-
сүйер. Қырғызбайдан Нәуетай. Нәуетай-
дан Майлық, Айтқұл, Шеру. Майлықтан 
Қожамберлі, Арыстанбай, Қораз, Жұ-
рынбай, Көрпе. Айтқұлдан Қожамберлі 
және Сәбірәлі. Қожамберлінің үш әйелі-
нен тоғыз ұл туған. Бірінші әйелінен 
Наурызбай, Байғана, Қарымбай.  Екінші 
әйелінен Айтқожа, Қалыбай, Жұмағұл. 
Үшінші әйелінен Байыс, Жаныс, Сиқым.  
Айтқожадан Болтай, Ботпай. Қалыбай-
дан Найманбай және Қайранбай. Най-
манбайдан Әсет және Әсекей атты қыз. 
Шежіре бойынша Әсеттің анасы Керме-
қас Найман ішіндегі Байыстың кенжесі 
Байғана руынан. Әсеттің қарындасы 
Әсекей 1872 жылы дүниеге келіп, 1945 
жылы қайтыс болған. 

Әсеттің жары Тәтежан он бір құр-
сақ көтерген. Олардан тек Шәмшіфару 
(Сәмөгей атанып кеткен) есімді қызы 
мен Қожеке атты ұлынан өзгесі жастай 
шетінеген.  Қожеке 1918 жылы Бақтыда 
туған, бар өмірін сонда өткізген. Әредік 
домбыра, сырнай тартып, аздап ән 
салған. Әскер қатарына 1941 жылдың 
қаңтарында алынған, одан соғысқа қа-
тысып, барлаушылар бөлімшесінде  бо-
лады. Майданнан оралған соң Бақтыда 
мал баққан, есепші болған. 69 жасында 
ауырып, қайтыс болған. Қожеке үш рет 
үйленген. Бірінші әйелі Гауһариядан 
Рәзия атты қызы туған. Екінші әйелі 
Қажыбүбіден ұрпақ болмаған. Үшінші 
әйелі Қамариядан Ләйла, Ләззат, Бақыт 
есімді қыздары және Ардақ пен Біржан 
есімді ұлдары  бар. Ардақтың Тәттім 
мен Баян, Біржаннан Арғын, Дана, Диа-
на және Алпамыс есімді балалары бар.

Әсеттің бүгінгі ұрпағы және қараша-
ңырағының иесі Біржанмен Үржардағы 
мерейтойда табысып, әңгімелесіп, дәм-
дес болудың сәті түсті. Онда Әсет му-
зейінің қызметкері Ләззат пен оның жұ-
байы, Мақаншы ауылдық округінің әкімі 
Советхан Қалиевтің ұлы бабаларының 
мұрасын насихаттаудағы еңбектері мен 
әсерлі әңгімелеріне тәнті болдық. Ол 
кездесулер жеке баяндауға лайық әдемі 
сәттер. Жалпы, Қожекенің және оның 
ұрпақтары жайында Әбен Разуевтің жи-
нағында егжей-тегжейлі тарқатылған. 

Әсеттің аталас туысы, қазір Абай 
қаласында тұратын еңбек ардагері Шы-
нарбек Қойшыбаев «Қызыларайдың 
ақиығы» тақырыбымен берілген ес-
телігінде Қазақстанның еңбек сіңірген 
мұғалімі, Майлық ұрпағы, бүгінді тоқ-
санды алқымдаған Асқар Сейдахметов 
пен белгілі журналист Мәсғұт Халиол-
ламен бірлесіп жазған мақаласындағы 
қызықты деректерді келтірген. Әсеттің 
жақын туыстарының бірі Тәти Жайнақ-
баевтың ұлы Әбікен Тәтиев 1952 жылы 
Мақаншы аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы болып қызмет атқарып 
жүргенде Әсеттің әйелі Тәтежанға арна-
йы барып, бір түн әңгімелеседі. Сонда 
Тәтежан анамыз Әсеттің өз еліне, кіндік 
қаны тамған Қызыларайды бір көрсе-
темін деген арманына жете алмай, ер-
терек кеткеніне өкінішін айтқан.

Қазіргі уақытта Әсеттің Үржар, Ма-
қаншы өңіріндегі ұрпағынан өзге ет жа-
қын туыстары Қарағанды облысы, оның 
ішінде Ақтоғай ауданының төңірегінде 
шоғырланған. Олардың арасында ер-
теден ел аузына іліккен айтулы азамат-
тар аз емес. Соның бір буынына ғана 
тоқталсақ. Байжұманның Смағұлынан 
Сыздық, Әбеу, Әбдірахым тарайды. 

 
Әбдірахым 1919-1922 жылдар Спасскі-
де еңбек еткен, орысша хат таныған, 
домбыра мен мандолинде ойнайтын 
көзі ашық, өнерлі адам болған. Кейін-
де Қусақ, Қызыларай, Қаратал өңірінде 
біраз мектеп, оның ішінде «Ақшкөлді» 
ашып, сабақ берген, Қарқаралы аудан-
дық оқу бөлімінің меңгерушісі болған. 
Әбдірахым 1939 жылы Одақ бойынша 
Ленин орденімен марапатталған 13 
адамның бірі болған. Сондай-ақ, ол кісі-
ге Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі 
атағының №4 куәлігі бұйырған. Әбдіра-
хымнан Қайдар, Батай есімді екі ұл ту-
ған. Қайдары тарих ғылымының канди-
даты болған, университетте сабақ беріп 
жүргенде 1978 жылы қайтыс болған. 
Әбдірахымды үлгі тұтып өскен бауыры 
Сләмия Саттаров өткен ғасырдың 50-60 
жылдары Қарағанды облыстық облыс-
тық оқу бөлімін басқарды.

Жоғарыда аталған тарихшы Ас-
қар Сейдахметов дерексіз сөйлемейтін, 
аса білімді ұстаз көп жылдар бойы Ақто-
ғайдағы №1 Әлихан Бөкейхан атындағы 
мектептің директоры болған, Ақтоғай 
ауданының Құрметті азаматы атанған 
абыройлы тұлға. Осы жолдардың ав-
торына Қазақстан ҒА Тарих институты-
ның директоры Манаш Қозыбаевтың 
қабылдауында болғанда, өзінің  Асқар 
Сейдахметовпен курстас болғанын, ол 
кісінің алғырлығын айта келіп, «Осы 
институтты мен емес, Асекең басқару-
ға лайық еді» дегенінен артық бағалау 
мүмкін емес. 

Әсеттің және бір ұрпағы, жоғарыда 
аталған Әбдірахыммен бірге туысқан 
Әбеудің Мірасылының қызы ұзақ жыл-
дар бойы Ақтоғай ауданындағы, Қара-
ғанды облысындағы мәдениет саласын 
басқарған Салтанат Әбеуова қазір Ақто-
ғай ауданының әкімі болып қызмет атқа-
рады. Таяуда С.Әбеуованың ұсынысы-
мен Әсет әндерін орындаушылардың 
облыстық конкурсы өтті. Енді Ақтоғайда 
ұлы ақынға арналған ғылыми-практика-
лық конференция өткізу жоспарлануда. 

Ал Әсеттің ақтоғайлық ұрпағы, Әбді-
рахыммен бірге туған Сыздықтың Қапа-
нының дарынды перзенті, ұзақ жылдар 
юстиция саласында қызмет атқарған  
ғалым-заңгер Бақытбек Сыздықовтың 
ұлы бабасының өмірі мен шығармашы-
лығына ізденіс жасау, ұрпақтарының 
арасындағы алтын көпір болуындағы 
орны мүлде бөлек. Осыдан төрт жыл 
бұрын Жазушылар одағы төрағасының 
бірінші орынбасары, таяуда Еуразия 
ақындарының арасында лауреат атан-
ған айтулы ақын Ғ.Жайлыбай және 
белгілі ақын Ғ.Қалибекұлы Қытай еліне 
арнайы экспедиция жасағандығы жөнін-
де сол жылғы «Қазақ әдебиеті» газетін-
де «Алты Алаш ардақтаған Әсет ақын» 
атты жолжазба жарияланды. Осыдан 
төрт жыл бұрын бір топ жерлестеріміз 
Қытай еліне барып Әсеттің ән айтып, 
сайран салған, дүниеден өткен жер-
лерінде болып қайтқанын жазған бола-
тынбыз. Биыл да осы ниет сәнімен жал-
ғастырылды. ТҮРКСОЙ Халықаралық 
ұйымының Бас хатшысы Дүйсен Қасейі-
новтің тікелей қолдауымен Қазақстан 
Жазушылар одағы төрағасының бірінші 
орынбасары, ақын Ғалым Жайлыбай, 
танымал жерлестеріміз Бақытбек Сыз-
дықов, Серік Ақсұңқарұлы, Қойлыбай 
Асанов, Амантай Жұмашев, Нұрай Та-
набаев Түркияға барып, Ыстамбұл және 
Анкара қалаларында баяндамалар жа-
сап, концерт қойып қайтты.  

Осы тұста тек шежіремен шек-
телмей, аса көрнекті ғалым, абайтану 
және шәкәрімтануды ғылыми негіз-
деуші, теңдессіз текстолог, Семейдегі 
Абай мұражайын ұйымдастырушы, ұс-
таз, ақын, жазушы, драматург, аудар-
машы Қайым Мұхамедханов келтірген 
деректерге жүгінудің реті келіп тұр. 
Қ.Мұхамедхановтың әкесі Мұхамед-
хан алашордашы, ислам уағызшысы, 
ауқатты, жомарт адам болған. Кезінде 
көптеген қолжазбаларды, тарихи өлең-
жырларды жинақтап, мәдени мұраны 
сақтаушы ретінде танылған. Ал Қайым 
Мұхтар Әуезовтің ең жақын досы бол-
ған. М.Әуезов «Абай жолы» эпопеясына 
қатысты көптеген деректерді Қайымнан 
алып отырған. Қ.Мұхамедханов 1995 
жылы басылып шыққан  «Абай шәкірт-
тері» атты төрт томдық еңбегінде Абай 
мектебінен шыққан ақын шәкірттерін 
атаған. Дәлірек айтсақ, «Абайдың ал-
дын көріп, ұлы ұстаз ақыннан ақындық, 

әншілік өнер жолында үлкен тағылым 
алған талантты шәкірттердің бірі – Әсет. 
Қазақ даласын әнмен тербеген Әсеттің 
өзі өмір кешкен тұста халқының ақбе-
рен ақыны ретінде танылғаны анық еді. 
Айтыс бәйгесіне түсіп жүлде алып, елге 
атағы шыға бастаған жалынды, албырт 
жас ақын, асқақ әнші Әсет ұлы ақынның, 
кемеңгер ақынның алдына келгенде 20 
жаста болатын. Абай ауылы қазақ саха-
расындағы өнер-білімнің, мәдениеттің 
өнегелі ордасындай еді. Сол кездегі 
Абайдың қасында ұдайы болған адам-
дары: Шаһкерім, Көкбай, Ақылбай, Ма-
ғауия, Тұрағұл, Кәкітай, Ахметбектер то-
бына Мұқа, Әсет келіп қосылған екен», 
– деп нақтылай түскен.

Сонымен бірге, автор «Әсет Най-
манбаев бұрынғы Қарқаралы уезі, 
Темірші болысы, 8-ауылда (қазіргі Жез-
қазған облысы, Ақтоғай ауданы) 1867 
жылы туған. Руы Арғын, оның ішінде 
Қаракесектен тарайтын Майлық деп 
аталатын аз атадан. Әкесі Найманбай 
кедей шаруа болыпты. Ауыр тұрмыстың 
айдауымен 1875 жылы Семей қаласына 
көшіп келген. Кейіннен қала тұрмысына 
тұрақтала алмай, Мақаншы ауданын-
дағы Бақты ауылына көшіп барады. 
Осында Әсетті медресеге оқуға береді. 
Он бір жасында бірінші рет мектеп есігін 
ашқан зерделі бала төрт-бес жылда 
медресенің білімін жақсы меңгеріп ала-
ды. Медреседе жүргенде-ақ ақындық 
таланты ашыла бастайды»,  – деп жаза-
ды да, одан кейін  «Әсет – Абай ағасы-
ның алдында мол тағылым, үлгі алады, 
Пушкин шығармаларымен танысады. 
Әсеттің «Евгений Онегин» романының 
оқиғасына еркін аударма жасауы Абай 
әсері екені сөзсіз», – деп жалғастыра-
ды.

Бұл жерде мақаланың назар ау-
даратын тұсы Найманбай Қалы бай  ұ-
лының Семейге келді деген жылы 1875 
жылы деп көрсетілуі. Өйткені, бұған 
дейінгі деректерде Найманбай отбасы 
Семейге Әсеттің бес жасқа толған ша-
ғында көшкен делініп жүр. Дәлірек нақ-
тылау үшін Ресей империясы бойынша, 
оның ішінде Дала өлкесінде үш жыл 
сайын өткізіліп тұрған  мал-жан санағы 
және басқа архив деректерін іздестіріп, 
жүгінген абзал деп есептейміз.

 Ал, енді автордың (Қайым Мұха-
медхановтың) Найманбайдың отба-
сымен Семейге көшуіне себебін ауыр 
тұрмысқа тіреуі дұрыс тұжырым дей 
алмаймыз. Қазіргі заман емес, ол кезде 
атажұрттан қоныс аударуға екінің бірі 
беттей бермейді. Біздің пайымдауымыз-
ша, бұл шешімге бірнеше себеп негіз 
болған. Біріншіден, сол елге Найман-
байдың туған апасы ұзатылған бола-
тын. Екіншіден, оның қайын жұрты, яғни 
Кермеқастың төркіні Үржар, Мақаншы 
өңірінің наймандары. 

Сонымен бірге, біз негізгі себепті 
басқа тұстан іздеуге тиіспіз. Өзіне өзі 
сенбеген азамат жылы орнын суытпай-
ды. Бұған әлемдік және ұлттық тарихтан 
мың сан мысал келтіруге болады. Жа-
сынан ширақ, қолы өнерлі Найманбай 
бір жағынан өзін сынау, екінші жағынан 
ұрпағының лайықты білім алуына жағ-
дай жасау ниеті болуы әбден ықтимал. 
Оның әулетінің одан арғы тағдыры, 
оның ішінде Әсетті медресеге оқуға бе-
руі соны дәлелдейді.   

«Абай» журналының биылғы жылғы 
№ 4 санында Әсет Найманбайұлының 
150 жылдығына орай «Абайдың ақын 
шәкірттері» айдарымен өткен ғасырда-
ғы және қазіргі әсеттанушылардың бір 
топ мақалалары жарияланды. Оларда 
ақынға байланысты алуан деректер 
мен тұжырымдар келтірілген. Сондық-
тан олар жайында барынша қысқа шолу 

жасаған жөн деген ойдамыз.
Филолог-ғалым Балтабай Адам-

баев «Әсеттің өмірбаяны мен шығарма-
шылығын алғаш жүйелі зерттеушілердің 
бірі екені белгілі.  «Социалистік Қазақс-
тан» газетінің 1987 жылғы 9 шілдедегі 
санында жарияланған «Сан қырлы 
дарын» деп атаған мақаласын «Әсет 
Найманбаев ХІХ ғасырда өмір сүрген 
қазақ ақындарының аса көрнектісі, Абай 
мектебінен тәлім алған және  Абайды 
ұстазым деп таныған гуманист ақын» 
деген жолдармен бастаған. Одан кейін 
бірден нақты деректерге көшіп, «Әсет 
қазіргі Жезқазған облысы, Ақтоғай ау-
данына қарасты «Қызыларай» совхо-
зының жерінде кедей шаруаның үйінде 
1867 жылы июль айында дүниеге кел-
ген. Әкесі Найманбай жұмыс іздеп әуелі 
Семейге, кейін саудагерге жалданып, 
қазіргі Мақаншы ауданына барған. За-
мандастарының айтуы бойынша Әсет 
жас кезінде алдымен Бақты селосында 
қазақ-орыс мектебінде оқиды, сонан соң 
Лепсі қамалында медреседе 4-5 жыл 
оқып-тәрбиеленеді. Міне, осы медресе-
де араб, парсы тілін үйренеді. Әлеумет 
өміріне белсене араласады.» деп жал-
ғастырған. 

Одан әрі автор «Әсет Найман-
баев тек ақын ғана емес, өзінің өлең-
деріне ән шығарған халық композиторы. 
Әрі оны өзі орындаушы әнші, жыршы, 
жырау» дей келе, «Оны замандастары-
ның «адамзаттың бұлбұлы» деп мадақ-
тауында осындай мән бар» деп әдемі 
түйіндейді. Бұдан кейін «Ол сонымен 
қатар таршылықта халық қасынан та-
былып, жасығанда ақылшысы, рухтан-
дырар насихатшысы-үгітшісі болған» 
деумен бірге қазақтан соғысқа адам 
алу туралы бұйрығы шыққанда Әсеттің 
бірнеше болысты аралап, өлеңдері мен 
сөздерін жазып таратып, елді патшаға 
жігіт бермеуге, көтеріліс жасауға ша-
қырғанын айтып, Омар есімді болысқа 
өлеңмен жазған хатының Төкен Кенем-
баев қарттың жадында қалған мәтінін  
келтіреді:

Омаржан, бұл не деген 
                                 зорлық-қыспақ,
Езілген халық бар ма қазаққа ұқсап?
Басты апат Арқа, Жетісу кең өрісін,
Өмірде есіңе алсаң шын дұрыстап.
Ежелден елдің атын ер шығармақ,
Ер едің елің сүйген бетіне ұстап.
Қазаққа көтерілер заман туды, 
Бергенше өңкей жасты 
                                  патшаға ұстап,
Торғайдан есебі жоқ елді жинап,
Аттанды Амангелді батыр бастап.
Еліңді ойран салып жау шапқанда,
Сен де аттан жасақ жинап, 
                                      ұран тастап.
Халқыңның жауға аттанған 
                                          ұранына,
Қосылмай лайық па босқа жатпақ?!
Еркек боп ел бағы үшін туған ерлер
Ел-жұртын жаудан қорғап бағын 
                                            ашпақ...
Б.Адамбаев осы тұста және бір 

құнды деректер келтіреді. Бұрыннан 
пікірлері ортақ Алакөлдің болысы Омар 
Мейірманов Әсеттен хат ала салысы-
мен қарамағындағы елден солдатқа 
адам бермеу үшін елді Қытайға қарай 
жылыстатып көшіреді. Уездегілер мұн-
дай хабар жетісімен 200 атты әскер 
жіберіп, Омарды ұстап әкеліп, Алакөл-
де атып кетеді. Содан жазалау отряды 
Әсетті іздестіреді. Бұдан Әсеттің 1916 
жылы бой тасалап Қытай жеріне өтіп ке-
туінің және 1919 жылы отбасын өзі келіп 
көшіріп әкетуінің негізгі себебі осы деп 
қорытынды жасауға болады.

Б.Адамбаевтың бұл еңбегінің және 
бір құндылығы Әсеттің Бітімші деген 
жолдасының естелігін келтіреді. Әсеттің 

Қытай жерінде қалмай елге қайтар ал-
дында сондағы Зеріп есімді әпкесімен 
қоштасып кетуге аттанған сапарында 
Ғафаридің үйінде алмастан уланып 
қалғаны көпшілікке белгілі. Бітімшінің 
айтуынша осы суық хабарды естіген 
Зеріп қос ат жеккен арбамен келіп, 
Әсетті үйіне алып кетеді. Онда барған-
нан кейін үшінші күні Әсеттің әпкесіне 
қарата айтқан ақырғы сөздерін Бітімші 
жадында сақтап қалған:  «Үш арманым 
бар. Бірінші, екі балам жастай қалды. 
Қызымды ұзатып, ұлымды бастап-
баулып ел қатарына қоса алмадым. 
Екінші – өлеңімді жинастырып жазып, 
басуға бере алмадым. Үшінші – өзімнің 
туған елімде қала алмадым» дейді де, 
Бітімшіге қарап: «Тәтежанға сәлем де, 
дереу Совет жеріне көшсін, екі баланы 
өз еліне жеткізсін!» деген аманаттан 
кейін әпкесі Зеріпке қарап: «Көзім жұ-
мылысымен кешіктірмей жамбасымды 
жерге тигіз» деген соң ұлы ақын көз 
жұмған.

Филолог-ғалым Арап Еспенбетов 
өзінің «Зерттеле түсуге лайық тұлға» 
атты мақаласында Әсеттің өмірбая-
нына қатысты Қайым Мұхамедханов 
келтірген деректерге сүйеніп, ал шы-
ғармашылығына байланысты оны «...
қазақ өлеңіндегі өз тұғырын өзі белгілеп 
кеткен ірі ақын» деп тұжырым жасаған. 
Бұдан соң автор «Әсет пен Кемпір-
байдың қоштасуы» ең алғаш Семейде 
шығып тұрған «Таң» журналына (1925 
ж.), содан кейін С.Сейфуллин құрастыр-
ған «Ескі әдебиет нұсқаларына» (1931 
ж.), І.Жансүгіровтің «Сағанақ» кітабы 
(1928 ж.) мен толық жинағына (1933 
ж.) енгізілгені, 1945 жылы Қытайдаға 
Үрімжіде «Шығармалары» атауымен 
өлеңдері мен «Сәлиха-Сәмен» поэмасы 
енгізілгені,  1968 жылы Б.Адамбаев пен 
С.Ордалиевтің алғысөзімен, 1988 жылы 
Б.Нұржекеұлы мен Б.Абылқасымов то-
лықтырған жинағы шыққандығы туралы 
жазған. Сонымен бірге, көрнекті му-
зыкатанушы Қ.Жүзбасов Әсет әндерін 
түрлі варианттарын жинақтап, нотаға 
түсіріп, 1992 жылы «Әсет. Інжу-маржан» 
әндер жинағын шығарғандығын айтқан. 
Сондай-ақ, Қ.Нұртазин мен А.Игенұлы 
жинап, реттеген «Әсет. Шығармалары» 
атты екі томдық Бейжіңде «Ұлттар бас-
пасынан» 2000 жылы шыққандығы, ал 
жас зерттеуші-ғалым Жанар Аитова жи-
нақтаған «Әсет. Шығармалары. Алашқа 
атым шыққан Әсет ақын» жинағы 2008 
жылы Алматыда шыққандығы жайында 
шолу жасаған.  Сол сияқты, филолог-
ғалым Бауыржан Ердембеков «Ішінде 
көп сөз кетті терілмеген» атты мақала-
сында «Жалпы Әсет – өмірі де, әдеби 
мұрасы да аса аз зерттелген, әлі де өз 
бағасын ала қоймаған әдебиет қайрат-
керлерінің бірі» дей келе, ақын шығар-
маларын зерттеудегі даулы тұстарын 
талдап, соңында «Әсет ақын көз жұм-
ғаннан соң да көп уақытқа дейін өлең-
сөзі жарыққа шықпады. Ең алдымен, 
Әсет – діндар ақын, кеңес өкіметін ашық 
жамандап жазған, оның үстіне Қытайға 
қашып кеткен адам ретінде қараланды. 
1951 жылы Абай шәкірттерінің тізімінен 
сызылды. Абайдың қасында үш жыл 
жүріп, ортасын ән мен күйге бөлеген, 
тамаша туындылар қалдырған Әсеттің 
аты «Абай жолы» эпопеясында атал-
мауы, бәлкім, содан болар» деген түйін 
жасаған. 

Биылғы мерейтой қарсаңында 
Абайдың «Жидебай-Бөрілі» мемле-
кеттік қорық-музейі директоры Болат 
Жүнісбековтің жалпы редакциясымен 
«Әсет Найманбайұлы. Шығармалары» 
атауымен екі томдық жинақ шығары-
луы әсеттанушылар үшін айтулы олжа 
болды. Қостомдықты құрастырушылар 
Жанар Аитова мен Әбен Разуевтің ең-
бектері зор. Жинақтың алғысөзін және 
түсініктемелерін жазған филология 
ғылымдарының кандидаты Жанар Аи-
тованың тың деректер келтіргені қуан-
тады. Мысалы, Әсеттің «Беташар» 
және «Аужар» атты шығармаларының 
ең алғаш белгілі тарихшы Құрбанғали 
Халидтің 1910 жылы қазан баспасынан 
шыққан «Тауарих-и-хамса» еңбегінде 
жарияланғаны, одан кейін ақын өлең-
дерін белгілі фольлоршы Ә.Диваетың 
20 жылдары ел аузынан жинағаны жа-
йында, сондай-ақ, «...Әсеттің өлерін-
де арман еткен тұңғыш жинағы 1945 
жылы Сарсүмбе қаласында шыққан» 
деп жазғандары тұщымды дәйектер. 
Дегенмен, кіріспе авторы Ж.Аитованың 
Әсеттің нақты туған жері деп танылған 
Қарағанды облысының Ақтоғай ауда-
нын алдыңғы мақаласында да, осы жи-
нақтың кіріспесінде де мүлде атамауы 
ойландырады.  Олардың орнына «Әсет 
Найманбайұлының Мақаншы жерінде 
дүниеге, шығармашылық өмір жолын 
осы өңір мен Қытай жерінде өткізгенін 
нақты әрі дәйекті баяндағанын Әсет 

Найманбайұлы мұражайының меңге-
рушісі Оразбек Бекбосыновтың мақала-
сы болды» (Бекбосынов О. Әсет қайда 
туған?, «Семей таңы», 1992, 29 ақпан) 
деп жазумен шектелуі де ақиқатқа са-
налы түрде қиянат жасау деуден басқа 
шара жоқ. 

Әсет шығармаларын Қытай елін-
де жинақтауда көп жылдан еңбек етіп 
жүрген белгілі фольлоршы-әсеттану-
шы, таяуда ғана Қазақтан азаматтығын 
алған Асқар Игенұлының «Әсет мұрасы 
– асыл мұра» атты 2016 жылы «Мерей» 
баспасынан шыққан  көлемді жинағы 
құнды еңбектер қатарына жатқызатын 
еңбек деуге тұрарлық.

Әсет әндерінің диапазонының 
кеңдігі әлем тамсануға тұрарлық 
екендігін бұрынғы-қазіргі музыка тану-
шылар дәлелдеп отыр. Әсет мұрасына 
дәстүрлі әншілерден бастап, классика-
лық музыка майталмандарын да тар-
туға болады. Мысалы, оның күрделі де 
асқақ әндерін ізденімпаз ұстаз шұғыл-
данса, есімі әлем шарлай бастаған аса 
дарынды ұлт мақтанышы Димаш Құдай-
бергеновтің репертуарына да қосуға бо-
лады деп ойлаймыз. Бейнелеп айтсақ, 
әнші мен ән бірінің бірі бағын ашар еді. 
Жалпы, Әсеттің әншілік, музыкалық 
мұрасын кеңірек насихаттау мақсатын-
да оның бүгінге дейін жеткен әндерінің 
барлық нұсқадағы мәтіндерін ноталары-
мен бірге толық жинағын, Дәнеш Рақы-
шевтен бастап бүгінгі әншілердің орын-
дауындағы ән антологиясын шығару, 
музыкалық оқу орындары мен орта мек-
теп, колледждердің музыка пәндерінің 
бағдарламаларына енгізу қайтарымы 
мол істердің ірі бастамасы болар еді.

Ең алдымен, Мемлекеттік «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасы аясында 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
Әсет Найманбайұлының мұрасын сақ-
тау, зерттеу, насихаттау, есімін мәңгілік 
қалдыру жөнінде кешенді шараларын 
бекіткен шешімін шығару керек деп 
есептейміз. 

Оған Әсеттің туған, өскен, өнер 
шашқан жерлерінде ескерткіштер орна-
ту, көшелер,  мәдени ошақтар мен оқу 
орындарына есімін беру, бар музей-
лерді экспонаттармен толықтыру, жа-
ңадан музейлер ашу, әдеби шығарма-
ларының, әндерінің толықтырылған жи-
нақтарын, аудио және бейнеклиптерін 
шығару сияқты шаралар енгізілгені аб-
зал. Сондай-ақ, Әсеттің өнердегі үлесі 
мен қоғамдағы белсенділігі, қайсарлық 
пен күреске толы өмірі музыкалық-дра-
малық шығармаға да, көркем фильмге 
де сұранып тұрғаны айдан анық. Ал 
енді, теңдессіз әнші-ақынның туған жері 
Қарағанды облысының Ақтоғай ауда-
нына келетін болсақ, бір Әсеттің өзіне 
арнап музей ашса да тұрарлық тұлға. 
Дегенмен, бұл жерде басқаша көзқарас 
пен жеке пайым керек сияқты.  Өйткені, 
осы ауданның аумағында бүкіл қазаққа 
ортақ, барша алашқа әйгілі ондаған тұл-
ғалардың дүниеге келгені белгілі. Сон-
дықтан аудан орталығында мүлде жаңа 
тұрпаттағы республикалық «Алашқа 
әйгілі ақтоғайлықтар» атты тұлғалар 
музейін ашу керек деген ұсыныс енгі-
земіз. Ол үшін Республика Үкіметінің 
шешімімен музей концепциясын жасау, 
жаңа ғимаратының жобасына конкурс 
жариялау, қаражат көздерін қарастыру, 
тағы басқа көптеген мәселелерді қоса 
ескеру қажет болады. Бұл тез арада 
бітетін шаруа емес. Бірақ мұндай ау-
қымды шешім кейінге қалдырылмай, 
мерейтой дабылы суымай қабылданса, 
нұр үстіне нұр болары хақ. Бұндай сал-
мағы ауыр, бірақ  абыройлы істі кезін-
дегі Темірбек Жүргенов, Ілияс Омаров, 
Өзбекәлі Жәнібеков сынды өз заманы-
мыздың табанды тұлғалары қолға алар 
деген ойдан ел-жұрт дәмелі және үмітті.

Балапан басына, тұрымтай тұсына 
қарай тартатын заман келмеске кетті. 
Әсеттің мол мұрасын ақтара тексеріп, 
зерделеп зерттейтін шақ жаңа туды. 
Өйткені ғылыми ізденістің тереңдігі мен 
дәлелдігінің алды даусыз, арты шаң-
сыз болуы шарт. Әсеттей алып тұлғаны 
алты алаш әз тұтатын мезгіл жетті. Бұл 
жерде біз Абайдың «Жидебай-Бөрілі» 
мемлекеттік қорық-музейіні директоры, 
танымал қаламгер, журналист Болат 
Жүнісбековтің биылғы тамыз айында 
«Ана тілі» газетінің тілшісіне берген 
сұхбатындағы «Негізі Әсет ақын толық 
зерттеліп біткен жоқ» деген тұжырымы-
мен толық келісеміз және бұл бағыттағы 
ізденіс тарамдана және тереңдей тү-
сетіні күмән тудырмайды. Жалпы, бұл 
бағыттағы ізденіс толастамау керек. 
Өйткені, бұл бір адамның, бір облыс, 
тіпті бір ел төңірегінде жүргізетін ша-
руа емес. Барша алаш жұмылатын іс. 
Бір ғана мысал, ғалым жерлесіміз Азат 
Бабашев шәкірттерінің бірі Нұржан Дәу-
леткелдіұлының Қытайдан Әсеттің еш-
қайда жарияланбаған қолжазба өлең-
дерін жинап әкелгендігі және онда ұлы 
әншінің өзі ұстаған домбырасы табылға-
нын хабарлаған болатын.  

Жалпы, Әсетті Алаштың ұлы пер-
зенті деп атауға орынсыз сыпайылық 
көрсетіп жүргендігімізді бәріміз мойын-
дауға тиіспіз. Қазақ барда, оның поэзия-
сы мен өнері, қазақи дәстүрлі әні  барда 
барша алаштың асыл перзенті, Ұлы да-
ланың ән падишасы Әсет Найманбайұ-
лының есімі халқының жүрек төрінде 
мәңгі боларына  сенімдеміз.

Қайырбек СӘДУАҚАСОВ,
«Тіл жанашыры» құрмет 

белгісінің иегері. 

Алаштың бағына біткен асыл пер-
зенттерінің бірі – теңдессіз әнші, бірегей 
композитор, суырыпсалма және жазба 
поэзияны әдемі шендестіруші ақын, шы-
ғыс және орыс әдебиетіне қанық аудар-
машы, ұлттық әдебиетте фантастика 
жанрында алғаш қалам тербеуші, сал-
серілердің соңғы тұяғы Әсет Найман-
байұлының туғанына 150 жыл толуына 
байланысты елімізде біраз шаралар 
өтуде.

Көзі тірісінде-ақ адамзаттың бұлбұ-
лы, ән падишасы атанған Әсеттің шы-
ғармашылық мұрасы мол болуымен 
қатар, аса күрделілігімен ерекшеленеді. 
Сонымен бірге, алуан өнерінің жетелеуі-
мен талай жерді еркін аралаған, небір 
жақсы-жайсаңдармен араласқан, екі 
ғасыр тоғысындағы қарама-қайшылық-
қа толы қоғамдық өзгерістерді басынан 
кешкен, оған өзінің азаматтық көзқара-
сын ашық білдірген қайраткер, мейлін-
ше талғампаз, шыншыл, тумысы бекзат 
ақынның шығармашылық деңгейі асқақ, 
жеке тағдыры да  сырлы жұмбаққа толы.

Мерейтойға арналған түрлі шара-
ларда, оның ішінде ғылыми-практика-
лық конференцияларда, жарияланған 
мақалаларда, айтыстарда сөзге тиек 
болған тақырыптардың біразы Әсеттің 
кіндік қаны тамған жері, ата-тегі, өскен, 
өнеге алған, өнерін жайған ортасы бо-
луы жалпы көпшілік үшін де, ғылыми 
ізденіс пен тұжырым жасау үшін де дағ-
дылы заңдылық. Дегенмен, түрлі басы-
лымдарда әредік болсын бір мәселеде 
екіұдай пікірдің белең алуы байқалады. 

Әсеттің туған жеріне келсек, оның 
ата-бабасының, өзінің туған жері қазіргі 
Қарағанды облысы Ақтоғай ауданы 
екендігіне байыпты зерттеушілер шүбә 
келтірмейді. Ақынның 1867 жылы 
әкесінің ата қонысы Найманбай қыс-
тағында туғаны белгілі. Ол жерге ба-
бамыздың бүгінгі намысты ұрпағының 
бірі ғалым-заңгер Бақытбек Сыздықов 
бастаған аталастары ескерткіш-сайғақ 
орнатқан болатын. Дегенмен, жаттанды 
пікірлерге  бойұрып, жаңсақтық жасал-
мас үшін сол өңірді және бір шолып шық-
қанды жөн деп есептейміз. Дәлірек тар-
қатсақ, аталған ескерткіш-тақта әйгілі 
археолог Әлкей Марғұланның назарына 
іліккен петроглифтерге толы Желтау 
шоқыларының бір сілемі Қарашоқы ке-
зеңіне қойылды. Тақтада Әсеттің бей-
несі мен өмірдеректері және ақынның 
өлең шумағы қашалып жазылған.  Қазір-
ге дейін Қаршығалы өзеніне жапсарлас 
Найманбай сайы, Найманбай қыстағы 
атанып келген ұлы ақынның бабалары-
ның атақонысы осы жер. Одан бес ша-
қырым жерде Әлихан Бөкейханның тете 
інісі Смаханның қыстағы орналасқан. 
Осы өңірдің бір пұшпағында «бір ғасыр-
дың асылы» атанған Қасым Аманжолов 
дүниеге келген «Қызыл» қыстағы бар. 
Кезінде Қарқаралы аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшысы болған, Ха-
лық ақыны атанған, Майлық ұрпағы Ғаб-
диман Игенсартов Әсетті өзінің ұстазы 
санаған, тұңғыш ұлын Әсет деп атаған. 
Сондай-ақ, Әсеттің жақын туысы, Халық 
суретшісі Сахи Романов (Түсіпбеков) 
елге келген сайын Әсетпен туыстығын 
мақтан етіп, сүйсіне айтып отырғанын 
сан естідік. Бұл өңір қазіргі Әлихан Бө-
кейхан селолық округінің аумағында. 

Келтірілген деректерді аталған 
ауылдың тумалары – Шабанбай бидің 
ұрпағы, көзі қарақты, көкірегі ояу, тоқ-
саннан асқанмен жады мықты Қайыр-
бек Байсеркин, көне сөздің көмбесі, ойы 
сара, батагөй Қабылбек қажы Рамазанұ-
лы ағаларымыз және бүкіл алаш бала-
сы шежіресінің энциклопедиясы атан-
ған, әйгілі адамдар мен жер-су аттарын 
мүдірмей жатқа айтатын, жастайынан 
аталған өңірлерді аралап, алдыңғы ұр-
пақтың естеліктерін жадында сақтаумен 
қатар, оларды архивтік деректермен са-
лыстыра саралап жүрген заңгер-ғалым 
Қабылсаят Әбішев бұлтартпас дәлел-
дермен растайды.

Бұларды тәптіштеп келтіруімізге 
негізгі себеп – Әсет өмірі мен шығарма-
шылығын зерттеушілердің кейінгі легі 
арасында ақынның туған жері Арқаның 
Ақтоғайы екеніне әлі күнге шүбә келті-
рушілер бой көрсетуі болып отыр.

Ақынның биылғы мерейтойы қарса-
ңында Әсеттің Мақаншыдағы мұража-
йын құрудың әу бастан басы-қасында 
болып, барлық жәдігерлерін өз қолы-
мен тірнектеп жинастырып, ақын ұрпа-
ғымен және көзі қарақты қариялармен 
кездесіп, олардың естеліктерін жылдар 
бойы жинақтап, ақын өмірбаянын бүге-
шігесіне дейін зерттеген осы музейдің 
басшысы Әбен Разуев мағлұматы мол 
«Әсетті танып білдік пе?» атты құнды 
жинақ шығарды. Уақыт өте бестсел-
лерге айналар  жинақ кіріспесінде ав-
тор «Қазақ даласын еркін кезген тұлға-
ларды меншіктеу де артық. Алаштың 
ұлы болып туған азаматтар қай жерде 
дүниеге келсе де, оның қазақ болып, 
Алаштың ұлы болып қалатыны сөзсіз. 
Ол сол елдің тұлғасы. Ендеше, Әсеттің 
де туған жері жөнінде алыпқашпа пікір 
айтуды қойып, оның өміріндегі қалтарыс 
кезеңдерін толықтыру міндет болар деп 
ойлаймын» деп, әдемі тұжырым жасай 
отырғанмен, «Әсет және оның отбасы 
хақында» атты тарауында: «Жақсыға 
әркімнің-ақ бар таласы демекші», есімі 
алашқа мәшһүр болған Әсеттің туған 
жері туралы екіұдай пікір әлі толық дә-
лелденіп, осы күнге дейін бір түйінге 
келмегенін біз осы шығарманың басын-
да айтып кеткен болатынбыз. Біз тек 
«осылай болады-ау» деген жорамалды 

№ Іс шара Өткізу күні мен уақыты Өткізу орны
1. «Елімнің еркіндігі - Тәуелсіздік» қалалық салтанатты жиыны, «Қарағанды қала-

сының құрметті азаматы» төсбелгілері мен куәліктерін тапсыру, «Дарын-2017» 
қалалық жастар сыйлығын тағайындау

15 желтоқсан Сағ. 12-00 «Теміржолшылар» МҮ

2. «Тәуелсіздік – бақыты қазағымның!» мерекелік концерттік бағдарламасы 16 желтоқсан Сағ. 13-00 «Теміржолшылар» МҮ
3. «Тәуелсіздіктің ақ таңы» арт-акциясы 16 желтоқсан Сағ. 12-00 «Жаңа Майқұдық» МҮ
4. «Тәуелсіз – Қазағым!» мерекелік концерттік бағдарламасы 16 желтоқсан Сағ. 12-00 «Молодежный» МҮ
5. «Алға, Қазақстан!» жастарға арналған би кеші 16 желтоқсан Сағ. 16-00 «Теміржолшылар» МҮ
6. «Тәуелсіздік толғауы» - мерекелік бағдарламасы, флэш-моб 15 желтоқсан Сағ. 15-00 

15 желтоқсан Сағ. 15-00
«Нұрби» БЖК (13-36-53) 
«Шыңғыс» БЖК (Учебная көш., 7)

7. Қыздар арасында волейбол бойынша ашық қалалық турнир 16-17 желтоқсан Сағ. 10-00 «Локомотив» СК 
(Победы көш., 107а)

8. «Шахтер» стадионында мұз айдынының ашылуы 17 желтоқсан Сағ. 17-00 «Шахтер» стадионы
9. «Туған жерім – Қазақстан» құттықтау ашық хаты 17 желтоқсан Сағ. 10-00 «Молодежный» МҮ

№ Іс шара Өткізу күні мен уақыты Өткізу орны
10. «Менің Қазақстаным» балалар бейнелеу қолданбалы шығармашылық өнерінің 

көрмесі
17 желтоқсан Сағ. 10- 00 «Теміржолшылар» МҮ

11. «Қазақстан таланттары» республикалық балалар-жасөспірімдер байқауы 17-18 желтоқсан Сағ 10.00 «Жаңа Майқұдық» МҮ
12. «Не? Қайда? Қашан?» зияткерлік ойыны бойынша 

Қарағанды қаласының жүлдесі
17 желтоқсан Сағ. 11.00 «Жастар» спорт кешені

13. «Ежелгі Сарыарқаның аңыздары» - 
«Мальвина» үлгілі қуыршақ театрының көрсетілімі

17 желтоқсан Сағ. 12-00 «Теміржолшылар» МҮ

14. Би спорты бойынша ашық қалалық турнир 18 желтоқсан Сағ. 12-00 С.Сәпиев атындағы БО
15. ҰОС ардагерлері мен зейнеткерге арналған қайырымдылық киноакциясы 18 желтоқсан Сағ. 15-00 «Теміржолшылар» МҮ
16. «Ұлы дала аңыздары» туристік слет-фестивалі 19 желтоқсан Сағ. 11-00 «Жаңа Майқұдық» МҮ
17. «Дүбірлі дода» спорттық эстафетасы 19 желтоқсан Сағ. 11-00 «Молодежный» МҮ
18. «Домбыра Party» - домбырашылар кездесуі 19 желтоқсан Сағ. 15-00 «Теміржолшылар» МҮ



14.25, 18.00, 22.05 Реклманый визит
15.00 Д/ф "Салют-7"
15.50 Концерт
18.10 5-арнадағы ән-әуен 
20.05 Будем здоровы
20.00, 22.15 Х/ф «Тили-тили-тесто»
23.30 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
09.00 Әсем әуен
09.35 М/ф "Умизуми командасы"
10.00 Ұлттық шоу
11.05, 13.50, 15.50, 18.50, 22.20 
         TV market
11.10 Т/с "Сестры по крови"
12.00 "Егіздер"

02.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
04.15 МОДНЫЙ  ПРИГОВОР

5 КАНАЛ
10.00, 15.45, 20.00, 22.00 Апта 
         репортажы. Ауа райы болжамы. 
10.25 Новости регионов
11.00 «Ерлер ел ішінде»
11.15, 19.00, 02.30 Деректі фильм
12.00 «Жақсылардан ғибрат»
12.20 Бірде Қарағандыда
12.40 Доверяй, но проверяй
13.00 "Судьба человека"
13.55 Яркие выражения фильмов
14.15 Понаехали

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.45 Идеальный ремонт
06.50 Т/с «20 минут» 
08.15 «Той заказ»
08.50, 18.00 Басты жаңалықтар
09.00 День Независимости
09.40 Х/ф «Злая шутка»
10.10 Старше Всех
12.00 Қалаулым 
15.00 Х/ф "Ледокол"
18.45, 02.40 Пендеміз ғой
20.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
20.45, 23.50 Т/с "Торгсин"
22.50 «П@УТИНА+»

17.30, 03.25   "МЕНІҢ 
         ҚАЗАҚСТАНЫМ!" 
20.30 Драма "Құнанбай"
20.30 Берекет кілті - бейнет
20.45, 01.55 Қарекет
21.35 "Елу жыл елмен бірге"
23.55, 02.50 Түнгі студияда 
          Нұрлан Қоянбаев
00.30 ДАБЫЛ
04.30 Көңіл толқыны

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.00, 12.00, 19.00, 23.45, 01.30 
           Жаңалықтар

06.00, 05.20 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 "ТАҢШОЛПАН".
10.00, 01.10 HIT QAZAQSTAN
10.55  АПТА
12.00 Д/ф "Алаш алыптары"
12.30 Концерт
13.15 "Текетірес"
15.00, 04.00 Д/ф "Нұрлы жол"
15.35 Әзіл әлемі
17.15, 01.00 Елден хабар

02.00 Драма  "Заң бойынша"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.20 Жить здорово
06.50  "БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР" 
         СУБТИТРЛЕРМЕН
07.30 "ДОБРОЕ УТРО"
09.00 ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!
10.00 Х/ф "Отчий берег"
11.05 "БАСТЫ ПАТРУЛЬ"
11.15, 22.50 "П@УТІNА"
12.00 "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 Х/ф "Участок"
15.55 НА САМОМ ДЕЛЕ
16.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
18.45, 02.30 "ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ"

09.00, 13.00 Новости
10.00, 20.00 Т/с "Батыл жүрек"
11.00 Ана мен бала
12.10 Білу маңызды
12.30 "Сиқырлы ас үй"
13.10, 18.00 Т/с "Взрослые дочери"
14.10, 22.30 Т/с "Подкидыши"
15.00 Тікелей эфир 
         Ләйлә Сұлтанқызымен
16.15 Дулат Исабеков. Д/ф "Тіршілік 
          иірімдері"
17.00 Важно знать
17.15 Ток-шоу "Давайте говорить!"
19.30 Т/с "Тергеушілер"
21.00 Итоги дня
21.30 Т/с "Арман жолында"
23.30 Драма "Тағдыр тартысы"
00.00 Т/с "Осколки"

17.15,  01.15 Елден хабар
17.30, 04.15 Көңіл толқыны
17.45 КӘСІП ПЕН НӘСІП
20.30, 00.55 БАСТЫ ТАҚЫРЫП
20.50, 02.10 Қарекет
23.35, 03.05 Түнгі студияда Нұрлан 
         Қоянбаев
00.10 ДАБЫЛ
03.40 Кәсіп пен нәсіп
03.55 Ақсауыт

ХАБАР
07.02,  01.30  Драма "Ауырмайтын 
         жол ізде"
07.30, 08.10, 09.10 Жаңа күн
08.00, 12.00, 19.00, 01.00, 02.30 
          Жаңалықтар

Сәрсенбі

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 "ТАҢШОЛПАН".
10.00, 01.25  HIT QAZAQSTAN
10.55  М/ф  "ЭЛВИН МЕН 
         АЛАҚОРЖЫНДАР".
11.15 ҚЫЗЫҚ ЕКЕН...
12.05, 21.45 Иірім. Ана қадірі
13.00, 17.00,  20.00, 00.40 АҚПАРАТ
13.15, 18.00 Т/с "Мәңгілік махаббат"
15.10, 22.40 Т/с "Ана"
16.05, 04.50 Бірге таңдаймыз!

20.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20.45, 23.50  Мелодрама 
          "Под каблуком"
02.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
04.15 МОДНЫЙ  ПРИГОВОР

 5 КАНАЛ
06.30, 08.25, 14.05 Аймақ 
          жаңалықтары
06.45, 17.00 Ерлер ел ішінде
07.00, 13.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.30, 20.45 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.30 Рекламный 
          визит 
08.00 Репортаж недели
08.40 «Наши дети»
08.45 Время творить

13 желтоқсан

00.00 Международный турнир
         по ММА
02.30 Т/с "Тракторшының махаббаты"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.45 Идеальный ремонт
06.50 Т/с «20 минут» 
07.40 «Той заказ»
08.10, 18.00 Басты жаңалықтар
09.00 Х/ф Экипаж
12.00 Қалаулым 
15.00 Х/ф "Пиф-паф"
18.45, 02.40 Кеш қалмайық
20.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 
20.45, 23.50 Т/с "Торгсин"

08.00, 12.00, 19.00, 23.45, 01.30 
           Жаңалықтар
08.10, 09.10 Шығармашылық кеш
09.00, 13.00 Новости
10.00 Кино. "Рождество с Холли"
11.10 М/ф "Джинглики"
12.10, 13.10  Кино. "Анаға апарар 
         жол"
14.45 Кино. "Қазақ хандығы"
17.00 Концерт
19.30 Тергеушілер
20.00 Т/с "Батыл жүрек"
21.00 Итоги дня
21.30 Т/с "Восхождение Юпитера"
22.30 Х/ф "Загадочная история 
         Бенджамина Баттона"

17.15, 00.55 Елден хабар
17.30  "МЕН   ҚАЗАҚПЫН". Күнделік
17.45, 03.45 100 бизнес бастауы
18.00 Т/с "Мәңгілік махаббат"
20.00, 00.10 Ақпарат
20.30, 00.40 БАСТЫ ТАҚЫРЫП
20.50, 01.50 Қарекет
21.45 Иірім. Ана қадірі
22.40 Т/с "Ана"
23.35, 02.40 Түнгі студияда 
          Нұрлан Қоянбаев
04.00 Бірге таңдаймыз

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны

08.10, 09.10 Шығармашылық кеш
09.00, 13.00 Новости
10.00 М/ф "Динозавр"
10.30 М/ф "Джинглики"
12.10, 13.10  Кино. "Оралман"
14.45 Кино. "Аманат"
17.00 "Әнім сен едің" Концерт
19.30 Бетпе-бет
20.00 Арнайы хабар
20.30 Бюро расследований
21.00 Итоги дня
21.30Т/с "Қазақ хандығы"
22.30 Х/ф "Загадочная история 
         Бенджамина Баттона"
01.00 Т/с "Тракторшының махаббаты"
02.20 Концерт

Сейсенбі

Дүйсенбі

22.50 «П@УТИНА+»
02.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
03.30 Жить здорово
04.15 МОДНЫЙ  ПРИГОВОР

5 КАНАЛ
10.00, 15.45, 20.00, 22.00 Апта 
         репортажы. Ауа райы болжамы. 
10.05 Новости регионов
10.20 Моя Караганда
10.45 Песня с историей
11.00 Концерт
13.10 Менің шындығым
14.00 Бірде Қарағандыда

12 желтоқсан

06.00, 05.20 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 "ТАҢШОЛПАН".
10.00, 01.05 HIT QAZAQSTAN
10.55  М/ф   "ЭЛВИН МЕН 
           АЛАҚОРЖЫНДАР".
11.15 ҚЫЗЫҚ ЕКЕН...
12.05, 04.40 Көңіл толқыны
13.15 Текетірес
15.00, 03.15 Д/ф "Нұрлы жол"
15.35 Әзіл әлемі

11 желтоқсан

09.10 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.50, 20.30 P.S
14.35 «Прямой эфир»
15.40, 19.00, 21.15, 02.30  Деректі 
          фильм
16.10 Т/с «Тайны следствия»
17.15 Азия айнасы
17.35 Моя Караганда
18.10 5-арнадағы ән-әуен
20.00, 22.00 Новости
21.00 «Мәдени мұра»
22.30 «Человек труда»
22.50 Х/ф
00.30 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
09.00 Әсем әуен
09.35 М/ф "Умизуми командасы"

14.25, 18.00, 22.05 Реклманый визит
14.35 Сау болайық
14.50 Х/ф "Верность"
18.10 5-арнадағы ән-әуен 
19.00, 02.30 Деректі фильм
20.05, 22.15 Х/ф «Непутевая 
         невестка»
23.25 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
09.00 Әсем әуен
09.35 М/ф "Умизуми командасы"
10.00 Ұлттық шоу
11.05, 13.50, 15.50, 18.50, 22.20 
         TV market
11.10 Т/с "Сестры по крови"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.25 Наедине со всеми 
06.45 Жұма уағызы
07.00 Басты жаңалықтар
07.45 Доброе утро
09.00 "Доброе утро, Казахстан!"
10.00 Х/ф "Отчий берег"
11.05 «БАСТЫ ПАТРУЛЬ»
11.15, 23.00 «П@УТИНА+»
12.00, 18.45, 04.05 "Қалаулым"
15.00 Т/с "Не пятайтесь понять
          женщину"
16.45 Жди меня
18.00 Басты жаңалықтар
20.00 Главные новости
20.45 Поле чудес
22.00, 00.00 Х/ф "Крестная"

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.10 Айналайын
08.25 Сазгер
10.00, 03.50  HIT QAZAQSTAN
11.05, 05.10 Ел ішінде
11.25 Әзіл әлемі
12.40 М/ф
14.15 Жаңа қоныс
15.30 Т/с "Бауыржан Момышұлы"

17.30, 04.00 Журналистік зерттеу
20.35 Сазгер
00.05, 04.20 Парасат майданы
00.40 ДАБЫЛ
01.20 Комедия «Достар»
02.55 Дара жол
04.55 Бірге таңдаймыз

ХАБАР
07.02, 02.15  Драма «Ауырмайтын 
           жол ізде»
07.30, 08.10, 09.10 Жаңа күн
08.00, 12.00, 19.00, 00.30, 02.00 
         Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00, 20.00 Т/с "Батыл жүрек"
11.00, 01.00 Драма "Тағдыр тартысы"

11.30 Сана
12.10 Білу маңызды
12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.10, 18.00 Т/с "Взрослые дочери"
14.10 Т/с "Подкидыши"
15.00 Тікелей эфир Ләйлә 
          Сұлтанқызымен 
16.10, 21.30 Т/с "Арман жолында"
17.00 Народный контроль
17.15 Bilim
18.55 Жаһандық саяхат
19.30 Т/с "Тергеушілер"
20.55 Большая политика
21.00 Итоги дня
22.30 Х/ф "Тихоокеанский рубеж"
01.30 Т/с "Осколки"
02.45 Драма "Заң бойынша"

Жұма 15 желтоқсан

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 02.10 HIT QAZAQSTAN
10.55 М/ф
11.15 Қызық екен...
12.05, 22.15 Көзайым
13.00, 17.00, 20.00, 01.00 ақпарат
13.15, 18.00 Т/с "Мәңгілік 
         махаббат"
15.10, 23.10 Т/с "АНА"
16.05 Енші
17.15  ЕЛДЕН ХАБАР

04.20 "Модный приговор"

5 КАНАЛ
06.30, 14.05 Аймақ жаңалықтары
06.45 Ерлер ел ішінде
07.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.30 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.40 Рекламный  
         визит
08.00, 20.00, 22.00 Новости
08.25 Новости регионов
08.40 «Наши дети»
08.45 Время творить
09.05 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.50, 20.30 P.S
14.35 Прямой эфир
15.05 Песня с историей

ЕУРАЗИЯ
06.00, 04.10 Наедине со всеми
06.45 Т/с «20 минут» 
07.25, 03.00 "Той заказ"
07.55 Басты бағдарлама
08.45 Воскресные беседы
09.00 Т/с «Сломанные судьбы» 
12.50, 03.25 «Әйел сыры»
13.50 Кеш қалмайық 
14.50, 20.55 «П@УТИНА+»
15.30 Кино "Непокорная"
20.00 Аналитика
21.45 ТАМАША CITY

11.00 Менің арманым
11.45 «Символы нашей Родины»
12.30 Тайны. Судьбы. Имена
13.30, 02.00 Т/с «Ақ күң»
15.30 "Кел, шырқайық!"
17.15 "Алтын бесік"
18.00 Жігіттер квартеті
19.45 Қызық times
21.00 «Аналитическая программа 
          «7 кун»
22.00 «Безумный Макс»
00.15  Х/ф «Астана дауысы»

15.00 Т/с "Бауыржан Момышұлы"
17.10 Көңіл толқыны
18.00, 23.30 Үміткер
19.00 "АПТА"
20.00 1-студия. Саяси ток шоу
20.55 КТА

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.30 Әсем әуен 
09.00 Самопознание
09.10 Продвопрос
09.30 Магия кухни
10.00 М/ф «Динофроз» 
10.30  М/с «Звездные войны»

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.50 Идеальный ремонт
06.45 Т/с «20 минут» 
07.40, 02.40 «Той заказ»
08.10 Басты жаңалықтар
09.00 СМАК
09.40 Х/ф «Третья попытка»
11.40 «Фабрика грез» с Ольгой 
         Артамоновой
12.05, 03.05 «Әйел сыры»
13.00 Қалаулым 
14.00 Лучше всех
15.15 Х/ф «Лучик»
19.50 «Добрый вечер, Казахстан!»

12.15 Хабарлайын
12.45 Қызық times
13.45, 02.50 Т/с «Ақ күң»
14.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж"
17.15 Өмір жолы
17.45 Мечты сбываются
18.15 Ду-думан
19.15 Елорданы Астанаға көшіру 
         жөніндегі тарихи шешімге 20 жыл
20.15 Д/ф "Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік 
        кеңесінің мүшелігінде"
21.00 «Ақпарат арнасы - 7 күн»
22.00 Кино. «Троя»
01.30 Х/ф «Тракторшының махаббаты»

17.40 «Жайдарман»
20.00, 03.20 МӘСЕЛЕ
20.30, 04.40 «Сенбілік шоу»
21.15 Ән кеші
23.55 Драма "Джерри Магуайер"
02.30 Т/с «Достар»

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.15 Әсем әуен
08.45 Өзін-өзі тану
08.55 Ас арқау
09.15 Золотая середина
10.00 Я - чемпион
10.30 Биле, Қазақстан!

Сенбі

Жексенбі

21.00 Басты бағдарлама
21.45, 04.35 «Кешкі кездесу»
23.05 «П@УТИНА+»
00.00 Х/ф «Ледяной лес»
02.10 Прожекторперисхилтон

5 КАНАЛ
10.00 Шарайна
10.50 P.S
11.05 «Моя Караганда»
11.20, 19.00, 02.30 Деректі фильм
11.45 Нольден бастап
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
13.10, 18.00, 22.10 Рекламный  визит
13.20, 15.00 Азия айнасы

06.00, 04.15 Әнұран
06.05, 01.55 Концерт
07.15, 03.05 Айналайын
08.35, 02.40 Ақсауыт
09.00 «Таңшолпан»
11.15, 00.50 Дара жол
12.35, 00.20 "Бабалар мұрасы"
13.10 Алтын жүрек

22.50, 04.55 "Той базар"
00.00 Х/ф "ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ"
02.20 Теория заговора

5 КАНАЛ
10.00 Апта репортажы. Ауа райы  
          болжамы. 
10.25 Моя Караганда
10.50 «Жақсылардан ғибрат»
11.10 «Ерлер ел ішінде»
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 21.40 Рекламный визит
12.40 Сто к одному

16 желтоқсан

17 желтоқсан

  
          Жаңалықтар
09.00, 13.00 Новости
10.00, 20.00 Т/с "Батыл жүрек"
11.00 Ана мен бала
12.10 Білу маңызды
12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.10, 18.00 Т/с "Взрослые дочери"
14.10, 22.30 Т/с "Подкидыши"
15.00 Тікелей эфир 
         Ләйлә Сұлтанқызымен 
16.10, 21.30 Т/с "Арман жолында"
17.00 Важно знать
17.15 Давайте говорить
19.30 Т/с "Тергеушілер"
20.50 Открытый диалог
21.00 Итоги дня
00.15 Профессиональный бокс

Бейсенбі

06.00, 05.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 «Таңшолпан»
10.00, 01.20 HIT QAZAQSTAN
10.55 "ЭЛВИН МЕН 
         АЛАҚОРЖЫНДАР"
11.15 Қызық екен
12.05, 21.45 Иірім. Ана қадірі
13.00, 17.00, 20.00, 00.40 АҚПАРАТ
13.15, 18.00 Т/с "Мәңгілік махаббат" 

15.10, 22.45 Т/с "АНА"
16.05, 04.00 «Бірге таңдаймыз!»
17.15, 01.10 ЕЛДЕН ХАБАР
17.30, 03.35 Жарқын бейне
20.30, 00.50 Басты тақырып
20.50, 02.05 ҚАРАКЕТ
23.35, 03.00 Түнгі студияда 
          Нұрлан Қоянбаев
00.10 ДАБЫЛ
04.40 Көңіл толқыны

ХАБАР
07.02, 02.05  Драма «Ауырмайтын жол 
         ізде»
07.30, 08.10, 09.10 Жаңа күн
08.00, 12.00, 19.00, 01.05, 02.35

ЕУРАЗИЯ
06.00, 03.20 Жить здорово 
06.50 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 Доброе утро
09.00 "Доброе утро, Казахстан!"
10.00 Х/ф "Отчий берег"
11.05 "Басты патруль"
11.15, 22.50 «П@УТИНА+»
12.00 "Қалаулым"
15.00 Х/ф "Участок"
15.55 На самом деле
16.55 Пусть говорят
18.00 Басты жаңалықтар
18.45, 02.30 "Заң сөйлесін"
20.00 Главные новости

14 желтоқсан 20.45, 23.50 Мелодрама 
         "Под каблуком"
02.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
04.10 МОДНЫЙ  ПРИГОВОР

5 КАНАЛ
06.30, 14.05 Аймақ жаңалықтары
06.45 Ерлер ел ішінде
07.00, 13.00, 19.30, 21.40 Шарайна
07.30, 20.30 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.30 
         Рекламный визит 
08.00, 20.00, 22.00 Новости
08.25 Новости регионов
08.40 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.50, 21.00 P.S

13.30, 19.00, 02.30 Деректі 
         фильм
16.10 Х/ф "Алексей Брусилов. 
         Служить России"
17.00 Мир православной духовности
17.40, 22.00 Прогноз погоды. 
17.45 «Сайгез»
18.15 5-арнадағы ән-әуен 
20.00, 22.05 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА»
21.50 Сау болайық
22.00 «Наши дети»
23.35 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
09.00, 18.00  Әсем әуен

14.00 Будем здоровы
14.15 «Судьба человека»
16.00 «Городок»
16.30 Субботний вечер
18.10 «09-аймақ»
18.25 5-арнадағы ән-әуен
19.50 Апта репортажы
20.00 Регион 09
20.15, 22.20 Х/ф «Счастье из осколки»
22.05 Ауа райы
00.00 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
09.00 Әсем әуен
10.00, 13.00 Жаңалықтар-Новости
10.45, 13.45 Уақыт.kz 

15.40, 17.30 Азия айнасы
16.10 Т/с «Тайны следствия»
17.00 Айтарым бар
18.10 Ислам: сауалдар мен жауаптар
18.45 5 арнадағы әуен
19.00 "Дін және заман"
20.45 Моя Караганда
21.00 Еңбек адамы
21.10, 02.30  Деректі фильм
22.30 Все о государственных доходах
22.50 Х/ф "Одинокий ангел"
00.30 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
           Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20 TV 

14.35 Моя Караганда
15.05 Доверяй, но проверяй!
15.40 Будем здоровы
15.50 Жақсылардан ғибрат
16.10 Т/с «Тайны следствия»
17.00 Менің шындығым
17.50 ТВ-2 Экспедициясы
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 «Мәңгілік тіл»
21.15, 02.30  Деректі фильм 
22.40 Х/ф «Родня»
00.20 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
          Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz

www.ortalyq.kz
Бейсенбі, 
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13.45 Бейнеклип
14.00 Концерт
15.35 Халық ертегілері
16.00 Т/с "Демоны"
17.40  "KZ-25": "Менің Тәуелсіздігім"
18.00 Д/ф "Мәңгілік ел"
18.30 100 шагов
19.00 Ойталқы
20.00 ҚР Тәуелсіздік күніне арналған 
           жиналыс
21.00 Т/с "Шексіз уақыт кеңістігінде"
21.30 Т/с "Жүрегім сізге аманат"
22.30 "16 қыз"

12.00 Ойталқы
12.35 100 шагов
13.00 Халық ертегілері
14.00 Концерт
16.00 "16 қыз"
17.30 "KZ-25": "Менің Тәуелсіздігім"
17.50 "Менің Қазақстаным!"
18.30 2050
19.00 В интересах людей
19.35 ҚР Тәуелсіздік күніне арналған 
          бағдарламалар циклы
19.55 Д/ф "Біз – ұлы дала еліміз"
20.25 "Ұлы дала елінің салтанаты"
21.30 Т/с "Жүрегім сізге аманат"
22.30 "Шүке батыр"

10.00 "Шоқ пен Шер"
11.05, 13.20, 18.50, 22.20 TV market
11.10 Т/с "Сестры по крови"
12.35 2050
13.00, 17.50, 22.30 Жаңалықтар
13.25 Т/с "Жібек"
18.30 Путь к истине
19.00 Тікелей эфир
19.35 ҚР Тәуелсіздік күніне арналған 
          бағдарламалар циклы
19.55 Бейнеклип
20.00 Басты рөлде
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.15, 23.15 Уақыт.kz
20.25 "Ұлы дала елінің салтанаты"
21.30 Т/с "Жүрегім сізге аманат"
22.30 "Ғашық жүрек"

08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV 
          market
08.05, 13.25 Әсем әуен
08.50 Т/с «Жүрегім сізге аманат» 
09.35 Умизуми командасы
11.05 Т/с «Сестры по крови»
12.00, 21.30 Брифинг
12.30 Дін мен дәстүр
12.50, 19.55, 22.00 Бейнеклип
13.25 Т/с "Жібек"
18.30 ДАТ
19.00 Расскажем и покажем
19.35 ҚР Тәуелсіздігіне арналған 
           бағдарламалар циклы
19.55 История агронауки
20.30 Қорытынды жаңалықтар
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

          market
08.05, 13.25 Әсем әуен
08.50  М/ф "Тапқыр Вик"
09.35 Умизуми командасы
11.05 Т/с «Сестры по крови»
12.00 Расскажем и покажем
12.35  ДАТ
13.25 Т/с "Жібек"
18.30 Ғибрат
19.00 Талғам мен таным
19.35 Хочу все знать
20.00 Басты рөлде
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.30 Т/с «Жүрегім сізге 
          аманат»
23.30 Т/с "Ғашық жүрек"

11.00, 12.50, 15.50, 17.50, 21.55 
         TV market
11.05 Хочу все знать
11.25 М/ф "Мияның ертегі әлемі"
14.00 Концерт
15.30 Халық ертегілері
16.00 Т/с "Разлучница"
17.40 Күлегеш
18.00 Это Казахстан, детка!
18.50 Бейнеклип
19.00 Шаңырақ
19.35 ДАТ
20.00 Ойталқы
20.35 100 шагов
21.00 Т/с "Без срока давности"
22.00 Кино. "Амели"

10.00, 13.50, 15.55, 17.50, 21.55
        TV market 
10.05 Ұлттық шоу
11.05 Это Казахстан, детка!
11.55 Т/с "АМЕЛИ"
14.00 Ән кеші
15.20 Халық ертегілері
16.00 Т/с "Разлучница"
17.40 Күлегеш
19.00 АПТА
20.00 «В интересах людей»
20.35 2050
21.00 Т/с "Без срока давности"
22.00  "Тристан мен Изольда"
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Жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығарудың басталуы  туралы
Заңдылықты бұзуды, сонымен қа-

тар оған ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды жою туралы Қараған-
ды облысы прокуратурасының 2016 
жылғы 30 қарашадағы №2-08070-16-
24987 ұсынысы негізінде, Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 20 
маусымдағы Жер кодексінің (келесіде 
- Кодекс) 84 бабына, сонымен қатар 
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақс-
тан Республикасының 2011 жылғы 
1 наурыздағы Заңына сәйкес, Қара-
ғанды облысы прокуратурасының 
ұсынысында көрсетілген бұзушылық-
тарды жою, сонымен қатар төменде 
аталған жер учаскелерінің нысаналы 
мақсаты Қарағанды қаласының ег-
жей-тегжейлі жоспарлау жобасына 
қайшы келетін, егжей-тегжейлі жос-
парлау жобасын жүзеге асыру жо-
лымен Кодекстің 84 бабымен белгі-
ленген, ерекше жағдайлар тізіміне 
кіретін, объектілерінің құрылысы, яғни 
автомобиль жолдардың құрылысы 
(реконструкциясы), магистральдық 
құбырлардың, инженерлік-коммуни-
кациялық желілердің және елді ме-

кендердің ортақ пайдалануындағы 
объектілердің құрылысы бөлімінде 
елді мекендердің бас жоспарларын 
орындау мақсатында Қарағанды қа-
ласының әкімдігі ҚАУЛы ЕТЕДІ:

1. Келесі жер учаскелеріне қа-
тысты мемлекет мұқтажы үшін жер 
учаскелерін алып қоюға байланысты 
мәжбүрлеп иеліктен шығару рәсімі 
қозғалсын:

1) Данияр Орынбасарович Омар-
бековке жеке меншік құқығында 
тиесілі Қарағанды қаласы, Қазыбек би 
атындағы аудан, Лобода көшесі, 25/2 
үй мекенжайындағы көлемі 0,0849 га, 
кадастрлық нөмірі 09-142-124-201;

2) Ляззат Махамбетовна Шегебае-
ваға жеке меншік құқығында тиесілі 
Қарағанды қаласы, Қазыбек би атын-
дағы аудан, Камская көшесі, 92 учас-
ке мекенжайындағы көлемі 0,2429 га, 
кадастрлық нөмірі 09-142-133-2193;

3) «Kraftmetiz» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігіне жеке меншік 
құқығында тиесілі Қарағанды қаласы, 
Октябрь ауданы, 215 есептік квартал, 
60 жер учаскесі мекенжайындағы 

көлемі 1,5000 га, кадастрлық нөмірі                      
09-142-215-060;

4) «Kraftmetiz» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігіне жеке меншік 
құқығында тиесілі Қарағанды қаласы, 
Октябрь ауданы, 215 есептік квартал, 
61 жер учаскесі мекенжайындағы кө-
лемі 11,5000 га, кадастрлық нөмірі                    
09-142-215-061;

5) Наталья Евгеньевна Сухоруко-
ваға жеке меншік құқығында тиесілі 
Қарағанды қаласы, Қазыбек би атын-
дағы аудан, Таугүл ықшамауданы, 
2 көше, 21 учаске мекенжайындағы 
көлемі 0,1000 га, кадастрлық нөмірі 
09-142-134-418;

6) Талгат Ашимханович Исма-
гамбетовке жеке меншік құқығында 
тиесілі Қарағанды қаласы, Қазыбек 
би атындағы аудан, Күнгей ықшамау-
даны, 9 квартал, 17 учаске мекенжа-
йындағы көлемі 0,0900 га, кадастрлық 
нөмірі            09-142-147-206;

7) Ауез Рашидович Айтмагамбе-
товке жеке меншік құқығында тиесілі 
Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, 
14 ықшамаудан, автостанция ауданы 

мекенжайындағы көлемі 0,0284 га, ка-
дастрлық нөмірі 09-142-031-161;

8) Ауез Рашидович Айтмагамбе-
товке жеке меншік құқығында тиесілі 
Қарағанды қаласы, Октябрь ауданы, 
14 ықшамаудан, автостанция ауданы 
мекенжайындағы көлемі 0,0287 га, ка-
дастрлық нөмірі 09-142-031-162;

9) Серик Муратович Ташибаевқа 
жеке меншік құқығында тиесілі Қара-
ғанды қаласы, Қазыбек би атындағы 
аудан, Гоголь көшесі, 81 мекенжайын-
дағы көлемі 0,0266 га, кадастрлық 
нөмірі 09-142-130-456;

10) Серик Муратович Ташибаевқа 
жеке меншік құқығында тиесілі Қара-
ғанды қаласы, Қазыбек би атындағы 
аудан, Мельничная көшесі, 5 мекен-
жайындағы көлемі 0,0449 га, кадастр-
лық нөмірі 09-142-130-267.

11) «Appak Construction» жауап-
кершілігі шектеулі серіктестігіне жеке 
меншік құқығында тиесілі Қарағанды 
қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, 
Ержанов көшесі, 47/6 мекенжайын-
дағы көлемі 1,2800 га, кадастрлық 
нөмірі 09-142-157-1150.

2. Мәжбүрлеп иеліктен шығару 
мерзімі 2018 жылғы 31 қаңтар болып 
белгіленсін.

3. Жоғарыда аталған иелерге 
келісім шараларын жүзеге асыру үшін 
Қарағанды қаласы, Қазыбек би атын-
дағы аудан, Бейбітшілік бульвары, 39 
мекенжайындағы «Қарағанды қала-
сының жер қатынастары, сәулет және 
қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне азаматтарды қабылдай-
тын 1-8 терезелерге өтініш беру жо-
лымен жүгіну қажет.

4. «Қарағанды қаласының ішкі 
саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
қаулы қабылданған сәттен бастап 
үш жұмыс күні ішінде осы қаулыны 
жергілікті бұқаралық ақпарат құрал-
дарында жарияласын.

5. «Қарағанды қаласының жер 
қатынастары, сәулет және қала құры-
лысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
меншік иелерін хабардар етсін және 
заңнамамен орнатылған тәртіпте жер 
учаскесінің иесіне өтемақы төленуін 
қамтамасыз етсін, сонымен қатар 
Қазақстан Республикасының заңна-

масымен қарастырылған басқа да қа-
жетті шараларды қабылдасын.

6. «Қарағанды қаласының жер 
қатынастары, сәулет және қала құры-
лысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
мемлекет мұқтажы үшін жер учаске-
лерін алып қоюға байланысты жер 
учаскелерін немесе басқа да жылжы-
майтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен 
шығару бойынша шаралар аяқталған 
соң:

1) төменде аталған жер учаске-
лерінің нысаналы мақсаты Қарағанды 
қаласының егжей-тегжейлі жоспар-
лау жобасына қайшы келетін, егжей-
тегжейлі жоспарлау жобасын жүзеге 
асыру жолымен Кодекстің 84 бабы-
мен белгіленген, ерекше жағдайлар 
тізіміне кіретін, яғни автомобиль жол-
дардың құрылысы (реконструкция-
сы), магистральдық құбырлардың, 
инженерлік-коммуникациялық желі-
лердің және елді мекендердің ортақ 
пайдалануындағы объектілердің 
құрылысы (реконструкциясы) объ-
ектілерінің құрылысы бөлімінде елді 
мекендердің бас жоспарларын одан 

әрі орындау үшін жер учаскелерін 
«Қарағанды қаласының коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің теңгеріміне 
тапсырсын;

2) мәжбүрлеп иеліктен шығарыл-
ған жер учаскелеріне меншік құқығын 
«Қарағанды қаласының коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің атына тір-
кесін.

7. Осы қаулы Қарағанды қаласы 
әкімінің аппаратында тіркелген сәттен 
бастап күшіне енеді.  

8. «Жер учаскелерін мәжбүрлеп 
иеліктен шығарудың басталуы  тура-
лы» Қарағанды қаласы қаулысының 
орындалуын бақылау Қарағанды қа-
ласы әкімінің жетекшілік жасайтын 
орынбасарына жүктелсін.

  Н.ӘУБӘКІРов,
        Қарағанды қаласының 

әкімі.
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Құттықтаймыз!

ЕСКЕ АЛУ
Қарағанды қаласының тумасы Рүстем 

Серікұлы АйтмАғАнбетовтің мына 
фәниден озғанына 1 жыл толып отыр. Баламыз 
қылмыскерді құрықтаймын деп жұмыс бабымен 
жүргенде жол апатынан қайтыс болды. 
Ашық-жарқын мінезді, достарына адал, үнемі 
өзін емес өзгені ойлап жүретін ұлымызды сұм 
ажал бар-жоғы 24 жасында ортамыздан алып 
кетті. Артында қабырғасы сөгіліп ата-анасы, 
егіз қозыдай бірге өскен жалғыз бауыры 
Руслан қалды. Тағдырдың жазғанына көнбеске 
шарамыз бар ма? Баламыздың көрмеген 
қызығын, жасамаған жасын інісі Русланға тілейміз.   

Жаратқан Алла білуші бәрін расында,
 Екі ғана мүшел беріп жас ұлға. 
Жүрегімізді езілтіп кете бардың ғой,
 Қыршын ғұмыр 24-ғана жасында. 

Сен бір сәуле жарқ етіп қана өттің ғой, 
Аз ғана ғұмыр еліңе еңбек еттің ғой.
 Істері харам, пиғылы жаман жандардың, 
Жолын жабамын деп жанынды қиып кеттің ғой. 

Фәни өмірде биік  еді талғамың, 
Мәңгі өмірде нұрлы болсын жан-жағың. 
Көңілің әппақ, ақ-жарқын жүзді жан едің, 
Жарқын болсын алдында жүзің Алланың!

Еске алушылар: нағашылары – Рамазановтар әулеті. 

P.S. 22-ші желтоқсанда сағ.  17.00-де Қарағанды қаласындағы, Әнет 
баба атындағы мешітте бауырымыздың рухына құран бағыштап ас бе-
реміз. 

 Қарқаралы ауданы, Байтұрсынов, 36 көшесінде орналасқан 5 бөлмелі үй 
сатылады. Немесе Қарағанды қаласының "Оңтүстік-Шығыс" бөлігінде орна-
ласқан үй болса айырбастаймыз.  Бағасы келісім бойынша. Толығырақ :8-721-
46-31-2-71; 8-775-430-38-95, 8-702-120-58-47. 

№448

ХАбАРЛАнДЫРУ

Әкеміз талап Күзембайұлы ШАеКе 70 
жасқа толып отыр.

Құрметті әкеміз !
Біз сізді жан жүрегімізбен жарқылдай 

қуана отырып құттықтап, мерекелі мерейтой 
күні Сізге денсаулығыңыз күйлі-қуатты, ғұ-
мырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз мо-
лынан болсын деп тілейміз! Мерейіңіз үстем, 
қадір-қасиетіңіз зор болсын! Сіздің жетпістің 
асуына еселі еңбегіңізбен, қажырлы қай-
ратыңызбен, ел-жұртқа сыйлы абырой-бе-
деліңізбен ат басын тіреген шағыңыз. Ме-
рекеңізбен шын жүректен құттықтап, мына 
өлең жолдарын өзіңізге тарту етеміз:

Өткен күннің артта қалып елесі, 
Тіршіліктің жылжи берер кемесі. 
Басыңызға бақ пен ырыс сыйлаған, 
Жетпіс жастың құтты болсын белесі! 
Бұл 70 жас – қарттық жас емес, қазына жас, 
Бала мен немеренің назына мас. 
Біз сізге бақ тілейміз ортаймайтын,
 Басыңыздан ешқашан ажырамас. 
Жүзге келіп, марқайып отырыңыз, 
Қылығына қуанып шөберенің!

Тілек білдірушілер: Рашид-Ардақ, Ренад-Алтынай, Дархан, 
Дастан, немерелері – Лашын, тоғжан, торғын, Аружан, еркежан, 

Рамина, Шерхан, Амирхан, ертөре.
№0002

Қарағанды қалалық ардагерлер кеңесі еңбек ардагері, ардагерлер ке-
ңесінің мүшесі 

Сембек Әбдірахманұлы САРтАбАевтЫң 
қайтыс болуына байланысты туыстары мен жақындарына қайғыларына ор-
тақтасып, шын ниетпен көңіл айтады. 

Құттықтаймыз!
Кеше ғана арамызда 
жүрген адал досымыз 
өмірден өтіп кетсе де, 
көңілден  өшер емес. 
Біз, жастық шағынан 
өмірінің ақырына 
дейін абыройлы еңбек 
етіп, ұлағатты ұстаз 
болып, бар ғұмырын  
ұрпақ тәрбиесіне 
арнаған қимас 
досымыз Рымтай 
ҚАЛЫҚҰЛЫНЫҢ 
рухына тағзым ете 
отырып, ол туралы  
осы естелігімізді 
оның асыл жары 
Фатимамен, артында 
қалған ұрпақтары, 
туған-туыстары, 
жора-жолдастары 
және онымен 
қызметтес болған 
әріптестерімен 
бөліскенді  жөн 
көрдік.

Ата тегі орта жүздің Қожа-
ларынан тарайтын Рымтай Қа-
лықұлы 2016 жылы 31 желтоқ-
санда ағайын-туысқандарына 
асқар бел, дос-жарандарына 
сыйлы азамат қалпында, пай-
ғамбар жасына жеткен шағын-
да ауыр науқастан көз жұм-
ды...

Досымыз марқұм Рым-
тай Қалықұлы 1953 жылы 17 
тамызда Қарқаралы ауданы  
қазіргі Бесоба селолық округі 
Қызылту ауылында Ұлы Отан 
соғысы мен еңбек ардагері 
Шонтаев Қалық пен Аязбай-
қызы Шәмен апамыздың отба-
сында дүниеге келген еді.

1968 жылы №21 Қызылту 
сегізжылдық мектебін бітір-
ген оншақты бала. Сонау 
жылы Бесоба сегіз жылдық 
мектебінің негізінде жаңадан 
ашылған №8 орта мектеп-
те оқуымызды жалғастырып, 
1970 жылы осы мектептің 
ең алғашқы түлектері болып 
бітірдік. Алғашқы түлектер 
саны 14 оқушы болды, бес 
қыз тоғыз ұл. Рымтай осы то-
ғыздың бірі еді. Сол жылы он 
төрттің жетеуі өздері қала-
ған мамандықтары бойынша 
еліміздің әр түрлі  жоғары, 
орта оқу орындарына түсіп, 
ойдағыдай бітіріп,  алған ма-
мандықтарына  сәйкес әр са-
лада қызмет етті.

Жасынан көркем өнер-
ге, сурет салуға әуес Рымтай 
1975 жылы Қарағанды мемле-
кеттік педагогика институты-
ның көркем өнер және графи-
ка факультетін бітіріп, кейінгі 
40 жылдан астам ғұмырын 
Қарқаралы ауданының Қара-
ғайлы, Бүркітті, Ынталы, ту-
ған ауылында өзі оқыған №13 
негізгі орта мектептерде ұс-
таз, мектептің оқу ісі,  тәрбие   
жөніндегі меңгеруші болып 
қызмет атқарды.

Соңғы жылдары Бұқар жырау 
ауданы Заречный орта мектебі оқу-
тәрбие ісі меңгерушісі болды. Зей-
неткерлікке  шыққан соң да  өмірінің 
соңына дейін осы мектептің  ұжы-
мында ұстаздық қызметін жалғас-
тырды. Досымыздың  бүкіл өмірі 
ақтық демі таусылғанша еңбекпен 
өтті десек те болады.

Күнделікті қасыңда жүрген 
адамның асыл қасиеті, ақыл-пара-
саты  көзі тірісінде  емес,  өзі өмір-
ден озғанда  ғана айқын бағалана 
ма деп ойлайсың.

Бүкіл саналы өмірін болашақ 
ұрпаққа тәрбие беру жолына сарп 
еткен досымызды есімізге алғанда 
көз алдымызға оның жақсылықты 
жар салып жүретін ақпейіл мінезі 
мен үлкенге інілік,  кішіге  ағалық  
қамқорлығы келеді. Адал еңбегімен 
жерлестерінің есінде қалған, тумы-
сынан тегіне тартып ағартушы, тәр-
биеші, тәлімгер досымыз қаншама 
шәкіртті қанаттандырып, үлкен 
өмірге жолдама берді десеңші.

«Жақсының аты өшпейді» деген 
де сөз бар. Оның тәрбиесін көрген 
шәкірттері, қатар жүрген сыйлас 
дос-жарандары марқұм Рымтай до-
сымыздың есімін әр кез мақтан тұ-
тып, өзгелерге үлгі қылып жүретіні 
анық.

Рымтай досымыз  мінезге де 
бай болатын. Құрдастары Фатима-
ның сұңғыла, жайдары-сабырлы 
мінезін, балбыратып пісіретін етін 
мақтаса, Рымтайдың танымпаз-
дығын, қарапайымдылығы мен қа-
йырымдылығын, бірбеткей мінезін    
көңілімізге түйетінбіз. Кез келген 
қиын жағдайда ойланып, толғанып 
ақыл таразысына салып, ең со-
ңында нақты шешім қабылдап жол 
тауып кету оған тән қасиет еді. Құ-
дай қосқан қосағы Фатимаға, бала-
ларына, немерелеріне деген қам-
қорлығы аса жоғары, қолы ашық,  
жомарт жан еді.

Қазір әке, ата тәрбиесіне  әлі 
де мұқтаж перзенттеріне, немере-
леріне ақылшы, қорған бола білген 
балаларының әкесі, немерелерінің  
атасы, өмірлік қосағы Фатимаға әр-
дайым сүйеніш болған отағасы, ал 

біздің қимас досымыз – Рым-
тайдың бұл дүниеде жоқтығы 
бәріміздің де  жанымызды күй-
зелтеді. «Досы бар адамның 
мұңы жоқ» дейді. Рас та шығар. 
Кездескен сәтте шүйіркелесіп 
жастық шақты еске алып, бір 
жасап қалатынбыз.

Ол бір адам көретін бақыт-
тың ортасында болды. Үбірлі 
– шүбірлі бала өсірді. Немере 
сүйді. Алған білімін еліне жұм-

сады, ұрпақ тәрбиесіне арнады. 
Дәулетті отбасында ержетсе 
де  байлықтың соңына түспеді. 
Билік жағаламады. Өмірден де  
сол қарапайым қалпында қасқа-
йып өтті.

Дөңгелеген дүние, зымыра-
ған уақыт, қимас досымыздың  
ортамыздан кеткеніне бір жылға 
жуық уақыт  болып  қалыпты.

Иә, Алланың ісіне шара жоқ. 
Өзі берген аманат жан өз ор-
нына жол тартты. Әрине, бақи-
ға кеткендердің алғашқысы да 
соңғысы да емес, ол. Өлшеулі 
дем бітті дейміз. Әйтсе де, оның 
ошағының оты өшкен жоқ. Рым-
тайдың артында атын атататын, 
өмірін, ісін әрі қарай жалғас-
тыратын ұлдары: Еркебұлан, 
Аманжол, үкілеп өсірген Алты-
най деген қызы бар. Оншақты 
немерелерінің әрқайсысы өз 
алдына бір төбе болары анық. 
Артында ізі бар деген сөз осы-
дан қалған шығар. Рымтай-
дың артында ізі бары біздің де 
көңілімізге жұбаныш.

Біздер, оның бала кезден 
сыныптас, курстас достары, 
жора-жолдастары Рымтайды 
сағынышпен еске ала отырып, 
оның аруағына деген құрмет, 
ізет ретінде қысқа болса да осы 
естелігімізді  жазып отырмыз. 
Біздің қайсымыз болмасын, кім 
қайда жүрмесін оның аруағына 
бағыштап оқытқан, әлі де оқы-
латын  дұғаларымызды Жа-
ратушымыздан қабыл алуды 
тілеп, иман байлығын беріп,  
досымыз – марқұм Рымтайдың  
жаны жұмақта болсын,– дейміз.

Р.S. Досымыз Рымтай               
ҚАЛЫҚҰЛЫнЫң жылдық 
асын жұбайы Фатима, ба-
лалары, немерелері және 
туған-туыстары Қарағанды 
қаласының «Қарқаралы» 
мейрамханасында желтоқ-
санның 15 күні, сағат 16.00-де 
береді.

Сәлижан САДЫҚов, 
құрдасы, досы.

Кісілік пен кішілік нұры тұла бойынан 
төгіліп тұратын асқар тауымыз, ақылшы 
тірегіміз, өміріміздегі, төріміздегі 
тағымыз – ардақты әкеміз Қарқаралы 
ауданының тұрғыны теміржан Қуанұлы 
ЖАРҚЫмбеКовті  бүгінгі мерейтойымен 
құттықаймыз. Жүзіңізден шуақ кетпей, біздің 
ортамызда күліп-ойнап, шаттыққа кенеліп, 
бақытқа бөленіп ұзақ жасай беріңіз. Біз 
сізбен мақтанамыз, марқаямыз!

Асқар таудай әкем – бақытымсың,
                                            бағымсың, 
Өмірдегі, төрімдегі тағымсың?
Құтты болсын 80 жасың, жан әке,
Сағынышым, қуанышым, асқар шың.

Тілейміз біз таусылмайтын төзімді,
Тілейміз біз сарқылмайтын сезімді.
Денсаулығың мықты болсын, жан әке,
Құттықтайды ұл-қыздарың өзіңді.

Өмір-өзен жақсылығын жалғасын,
Тіршілікте сәттіліктер қолдасын,
Жанұямен мақтанамыз қашанда,
Арамызда Сіздей Әке болғасын...

Балалары: Алтынай-Сәбит, Алмагүл-төлеген, нұрбек-Айнаш, 
Саят-Айгүл, Думан-Айнұр, мәрлен-Сәлия, Айжан-Қуат, 

Саягүл-ербол, немерелері, жиендері, шөберелері.
№449

Қарағанды жоғары политехникалық колледжінен Метжанов Шер-
ханның атына берілген студенттік куәліктің жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын. 

№450

ЖАРАмСЫз  Деп  тАнЫЛСЫн

Конкурсқа қатысушыларға  қойылатын жалпы біліктілік талаптары:
• жоғары білімі (экономикалық, және/немесе қаржылық, және/немесе бухгал-

терлік, және/немесе техникалық, және/немесе заң, және/немесе байланыс сала-
сында) және/немесе қосымша басқару (менеджмент) саласында;

• аталған лауазым міндеттеріне сәйкес бағыттағы жұмыс тәжірибесі       5 
жылдан кем болмауы, басшы лауазымындағы жұмыс тәжірибесі       2 жылдан кем 
болмауы, және/немесе келесі төмен санатты ұқсас қызмет бойынша 3 жылдан 
кем болмауы; және/немесе «Қазпошта» АҚ 3 жылдан кем болмауы;

• лауазым специализациясына сәйкес, салалар арақатынасын тұрақтанды-
ратын Қазақстан Республикасының нормалық құқықтық актілерін білуі, сондай-ақ 
басқа да лауазым бойынша қызметтік міндеттерін атқаруға қажетті білімі болуы;

• «Қазпошта» АҚ-да міндеттерін орындау және жұмысты тиімді ұйымдасты-
ру үшін қажет іскерлік және/немесе саладағы оң жетістіктері мен мінсіз беделі 
болуы;

• мемлекеттік және орыс тілдерін білуі;
• ДК және офистік бағдарламаларды білуі;
• өзімен Қарқаралы АПБТ дамыту бағдарламасы болуы тиіс.
Резюмелер осы хабарландыру жарияланған сәттен бастап 7 күн ішінде ке-

лесі мекен-жай бойынша тапсырылуы тиіс:
Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғылы, 39 үй. Персоналды басқару бөлімі, 

№ 305 кабинет, тел.: 8(7212) 411522 (ішкі 107), факс 413305

«Қазпошта» АҚ Қарағанды облыстық филиалы
Қарқаралы аудандық пошта байланысы торабының 

бастығы лауазымына конкурс жариялайды

«Ардагерлер ұйымы» республикалық қоғамдық бірлестігінің Қарағанды об-
лыстық кеңесі тұрақты комиссиясының төрағасы 

Сембек Әбдірахманұлы САРтАбАевтЫң 
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыстарына қайғыларына ор-
тақтасып, көңіл айтады.

На сегодняшний день 
развитие малого и среднего 
бизнеса является основной  
приоритетной задачей в раз-
витии экономики страны. 

С учетом поставленных 
задач и целей по достиже-
нию экономического роста 
и увеличению доли малого 
и среднего бизнеса Прави-
тельством РК и местными 
исполнительными органами 
проводится соответствую-
щая работа в данном нап-
равлении.

За последние 5 лет в го-
роде Караганда наблюдает-
ся динамичное развитие 
сферы малого и среднего 
бизнеса с приростом основ-
ных показателей в среднем 
до 5% ежегодно.

Важную роль в развитии 
малого и среднего бизнеса 
способствовала реализация 
Единой программы поддерж-
ки и развития бизнеса «До-
рожная карта бизнеса 2020», 
которая реализуется с 2010 
года.

Основной целью Прог-
раммы является сохранение 
действующих и создание 
новых постоянных рабочих 
мест, а также обеспечение 
устойчивого и сбалансиро-
ванного роста регионально-
го предпринимательства в 
несырьевых секторах эконо-
мики.

В городе для предпринимате-
лей в рамках Программы предус-
мотрены следующие инструмен-
ты поддержки:

1) Субсидирование процент-
ной ставки по кредитам банков; 

2) Частичное гарантирование 
по кредитам банков; 

3) Предоставление безвоз-
мездных грантов;

4) Подведение необходимой 
(производственной) инфраструк-
туры.

В рамках данных инструмен-
тов поддержки бизнеса с начала 
реализации Единой программы 
в городе Караганде поддержано 
576 проектов на общую сумму 
95,8 млрд. тенге, в том числе 101 
проект сначала 2017 года.

По инструменту субсидирова-
ния процентной ставки по креди-
там банков в 2017 году поддер-
жано 89 проектов на сумму 20,8 
млрд. тенге

Инструментом поддержки в 
виде частичного гарантирования 
кредитов воспользовались 72 
предпринимателя на общую сум-

му гарантий 3,2 млрд. тенге, в том 
числе 8 проектов в 2017 году.

Для реализации новых бизнес-
идей продолжается предоставле-
ние безвозмездных государствен-
ных грантов. Всего с 2014 года в 
городе Караганде выдано 12 гран-
тов начинающим предпринимате-
лям на сумму 29,2 млн.тенге.

В рамках инструмента под-
держки – «Подведение инженер-
ной инфраструктуры» поддер-
жано подведение недостающей 
инфраструктуры к 22 проектам на 
сумму 3,4  млрд. тенге. 

Также важным направлением 
Программы является усиление 
предпринимательского потенциа-
ла в рамках нефинансовых мер 
поддержки, которое включает 
комплекс компонентов по обуче-
нию основам ведения бизнеса и 
консультационному сопровожде-
нию потенциальных и начинаю-
щих предпринимателей.

Механизмы реализации нефи-
нансовой поддержки осуществ-
ляется Региональной Палатой 
предпринимателей и АО «Фонд 

развития предпринимательства 
«Даму».

Также в целях предоставления 
консультаций и разъяснений мер 
государственной поддержки биз-
неса с декабря 2013 года дейст-
вует Центр обслуживания предп-
ринимателей.

Благодаря комплексной под-
держке в рамках Единой прог-
раммы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизне-
са 2020» предприниматели горо-
да смогли  внедрить передовые 
технологии для повышения кон-
курентоспособности, расширить 
спектр оказываемых услуг, повы-
сить качество и увеличить объ-
емы производства и экспортный 
потенциал, обновить парк автот-
ранспорта.

В рамках программы получили 
поддержку и проекты социальной 
сферы, в частности проведена 
модернизация оборудования по 
частным клиникам, открыты част-
ные детские сады, кроме этого 
введены в эксплуатацию круп-
ные спортивно–оздоровительные 

комплексы в области. 
По отраслевой структуре из 

всех одобренных проектов 42,0% 
или 199 проектов приходится на 
обрабатывающую промышлен-
ность, 16,6% на транспорт, 8,3% 
в сфере здравоохранения и от 2 
до 4% приходится на образова-
ние, энергетику, связь, туризм и 
складское хозяйство. 

Следовательно, за последние 
5 лет эффективность государст-
венной поддержки в обрабаты-
вающей промышленности прос-
леживается в динамике объема 
промышленного производства.

Так, с 2010 года объем произ-
водства обрабатывающей отрас-
ли с 82,7 млрд. тенге к 2016 году 
увеличился в 2,7 раза и достиг 
226,4 млрд. тенге. В результате 
по итогам 2016 года общий объем 
промышленности составил 338,8 
млрд.тг и увеличился на 2,2 раза 
по сравнению с 2010 годом.

Также в городе за годы реали-
зации Единой программы созда-
но 5882 рабочих мест, сохранено 
более 30 тыс. действующих мест, 

а также увеличились ежегодные 
выплаты налогов и других обя-
зательных платежей в бюджет от 
проектов, получивших поддержку.

В целом, для развития малого 
и среднего бизнеса государством 
применяются комплексные меры 
поддержки и на постоянной осно-
ве улучшаются и оптимизируются 
условия предоставления меха-
низмов поддержки. 

В рамках второго приоритета 
Послания Президента Республи-
ки Казахстан Н.Назарбаева наро-
ду Казахстана от 31 января 2017 
года - «Третья модернизация Ка-
захстана: глобальная конкурен-
тоспособность» предусмотрено 
кардинальное улучшение и рас-
ширение бизнес-среды.

На сегодняшний день в целях 
обеспечения доступности мер 
государственной поддержки для 
малого бизнеса, в том числе для 
развития семейного предприни-
мательства утверждена Прог-
рамма развития продуктивной 
занятости и массового предпри-
нимательства на 2017-2021 годы.

Программой предусмотре-
но предоставление микрокре-
дитов для создания новых мик-
ропредприятий, расширения 
существующего бизнеса.

Микрокредиты предостав-
ляются на льготных условиях, 
до 18 млн. тенге на одного 
заемщика под 6% годовых сро-
ком до 7 лет.

В целях развития массо-
вого предпринимательства и 
для улучшения бизнес среды, 
призываем предпринимателей 
города и людей с предпринима-
тельской инициативой активно 
применять инструменты под-
держки.

Для получения подробной 
информации по инструментам 
государственной поддержки 
бизнеса, предприниматели 
могут обратиться в ГУ «Отдел 
предпринимательства и сельс-
кого хозяйства города Кара-
ганды» (г.Караганда, Бульвар 
мира, 39; тел.: +7/7212/421505) 
и в КФ АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 
(г.Караганда, ул. Гоголя, 34А 
(Бизнес-центр «Grey Plaza», 
тел.: +7/7212/559020) или оз-
накомиться на сайтах: damu.kz, 
karaganda-akimat.gov.kz, opsh-
karaganda.gov.kz.          

А.РАХЫмбАев,
Руководитель ГУ «отдел 
предпринимательства и 

сельского хозяйства 
города Караганды».
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Халқымыз әрненің өлшемін 
кесіп айтқан-ау. Тіптен, 
адамның ғұмырын қамшының 
сабымен салыстыратыны бар. 
Иә, Жаратушы иеміздің ең 
ұлы сыйы – жарық дүния. 
Өмірді өлшеп беретіні өкінішті, 
бірақ. Өзгермейтін заңдылық. 
Мәселе, сол өмірдің мәнісіне 
жетуде болса керек. 
Атпал азамат, білікті заңгер 
Балапан ӘБЕНОВТІҢ рухына 
арналған «Жұлдыз-ғұмыр» 
кітабын парақтап отырып, 
осындай ойдың жетегіне 
ердік...

Жуырда ғана «Арко» баспасынан ба-
сылып шыққан туындыға деректі хикаяттар 
топтастырылған. Балапан Зипатоллаұлы-
ның жарқын бейнесі һәм игі істерінен түзіл-
ген естеліктер мен эсселер кітаптың сал-
мағын арттыра түскен. Арнау өлеңдер мен 
әндер де оқырманды ерекше әсерге бөлесе 
керек.  

Рух кітабының алғы сөзін Маңғыстау 
облысының әкімі Ералы Тоғжанов жазып-
ты. Қарт Каспидің жағасынан жеткен жазба 
қимас досқа деген сағынышқа толы. «Оның 
тұңғиық жанарындағы мейірім, бойындағы 
сабыр, жүрегіндегі ізгілік, болмысындағы қа-
рапайымдылық, қанындағы қайсарлық аза-
мат ретіндегі келісті келбетін кемелдендіріп 
тұратын. Төңірегіне шуағын шашып, қан-
шама жүректерге жылу мен жігер сыйлады. 
Соның бәрі – бүгінгідей көз алдымызда» деп 
еске алыпты Ералы Лұқпанұлы. «Бұл кітап 
– Балапанның жарқын бейнесі мен өлмес 
рухына қойылған ескерткіш!» деген бағаны 
да алғы сөзден оқыдық.  

Арын кірлетпеген, бағын қастерлеген Ба-
лапан Зипатоллаұлының тағылымды өмірі 
кітаптың төрт бөліміне өзек болған. «Із та-
стап аққан жұлдыз» бөлімі Балапан марқұм-
ның бала күніне үңілтіп, жастық шағының 
шуақты күндерін көз алдыңызға әкеледі. 
Әбеу атасының тізесіне отырып алып, ертегі 
тыңдағаны қандай ғажап! Қазақ баласының 
боямасыз бейнесі! 

Мазмұны осылай өрбіген «Жұлдыз-ғұ-
мыр» деректі хикаяты – аталған бөлімнің 
ғана емес, тұтас кітаптың жүгін арқалап тұр. 
Балапан марқұм бала күнінен-ақ атасының 
соңында құлдыраңдап жүріп, маңайына 
үнемі назар салып, зеректігімен ерекше-
ленген-ау. Жұдырықтай жүрегі жердегі жы-
бырлағанға емес, көктегі жұлдызға көңіл 
аудартқан. «Ата, ата деймін. Мен де үлке-
ееен болып, қартайып өлген кезде соңыма 
із тастап ағамын». Бұл сөзді періште бала-
ның аузына Алланың өзі салған-ау! Із тастап 
ақты, тек, қартайып емес...   

Деректі хикаятта Балапан марқұмның 
студенттік шағы, жастық дәурені де сәтімен 
суреттелген. Болашақ жарымен жүздескенде 

 

Қуаныш АМАНҚҰЛОВ,
«Орталық Қазақстан»

«махаббаттың тілін емес, Қарағандыда бағы 
жанбай тұрған қазақтың тілін жырлайды ғой» 
деген жолдарды Балапан марқұмның патри-
оттық қырының бір ғана белгісі дерсіз. 

Балапан Зипатоллаұлының Қазақ елінің 
гүлденуі жолындағы еңбек жолы – заңғар 
заңгерге тән қасиеттері де туындының 
мазмұнын аша түскен.  

«Сағыныш салмағы» деп аталған бөлім-
де Балапан Әбеновтің замандастары, 
туған-туыстары, достары мен әріптестерінің 
естеліктері берілген. Марқұмның асыл жары 
мен ұрпағы да осы бөлімде сыр шертеді. 

Мемлекет және қоғам қайраткері Ка-
малтин Мұхамеджанов ағамыз Балапан Зи-
патоллаұлын Сенім мен серттің серкесіне 
балайды. Өзімен қызметтес болған азамат-
тың жарқын бейнесіне, кісілігі мен кішілігіне 
жоғары баға берген. «Мен көбіне Балапанға 
сенетінмін. Небір күрделі сәттерде істің түй-
інін тарқатуды Балапанға қалдырамын. Ол 
шешеді» деп еске алыпты Камалтин аға.

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
ҚР Ұлттық ғылым академиясының акаде-
мигі Нұрлан Дулатбеков елдік, азаматтық 
мұраттар жолындағы істердің бел ортасын-
да Балапан марқұм жүргенін алға тарта-

ды. Тәуекелшіл тұлғаның Алаш арыстарын 
ұлықтаудағы ерен еңбегін де естелігіне өзек 
еткен.    

Кітаптың үшінші бөліміне облыстық, ре-
спубликалық басылымдарда Балапан Әбе-
нов туралы жазылған мақалалар мен заң-
гердің өз қаламынан туған қоғамдық пікірлері 
топтастырылған. Марқұмның мәңгілік сапа-
рына орай жазылған қазанамалар мен көңіл 
айтулар да – осы бөлімде.  

Балапан Зипатоллаұлы көзінің тірісін-
де астарлы әзілдің, қазақы қалжыңның да 
«жілігін шаққан екен». Ойының жүйріктігі, 
көңілінің сергектігі болар. Тауып айтқанда-
ры – өмірден алғаны, жұлдызды ғұмырынан 
түйгені емес пе?!

Марқұмның жатыпатарларын өзінің до-
стары ұсынған. «Әзіліңді сағындық» бөлімін 
оқып отырсаңыз, ұзаққа созылған науқасы 
оның өмірге деген құлшынысын еш бәсең-
детпеген, жігерін жасыта алмаған. Тектілігі 
мен қанындағы қайсарлығынан! 

Кітапты құрастырып, жазбаларды әдеби 
өңдеген – біздің «Орталықтың» қызметкер-
лері – тарихшы Ерғазы Төлеу, ҚР Ақпарат 
саласының үздігі Ерсін Мұсабек.

Бұл – өлмес рухтың ескерткіші!

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында қазақ елін көркейтіп, ұлттық құндылықтарды 
дәріптеуді көздейтін «Туған жер» бағдарламасын ұсынған болатын. 
Осы мақала аясында туған жерге деген сүйіспеншілікті дәріптеу 
мақсатында Ақтоғай ауданы, Ақши ауылында «Туған жерге 
сағыныш» атты әдеби-сазды кеш өтті.

Биыл Алаш үкіметінің, «Алаш» 
партиясының құрылғанына 100 
жыл толып отыр. Соған орай 
республика көлемінде түрлі 
шаралар ұйымдастырылуда. 
Соның бірі –  Сәтбаев қаласының 
мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің ұйытқы болуымен 
өткен «Алаш партиясына 
100 жыл: тарих тағылымы» 
тақырыбындағы аймақтық 
ғылыми-теориялық конференция.

Алаш арыстары қазақ мемлекеттігін 
мақсат етті. Заманның қиыншылығына 
қарамастан, ел еркіндігі жолында баста-
рын бәйгеге тігіп, ұлтты ұйыстырсақ 
деді. Сол ұмтылыстарына, көздеген ар-
ман-мақсаттарына ақыры біз жеттік. Ең-
бек еш кетпеді деген осы емес пе?

Қазақ жері екі ғасырдан астам Ресей 

самодержавасының қоластында болған 
жылдарда, халқымызды өз тағдырын 
өзі билеу құқығынан айырғаны, көктүрік 
дәуірінен бастау алған бірегей тарихы 
бар ұлттың түгелдей басқыншылардың 
бұғауына түскені – біздерге тарихтан бел-
гілі. Қазақ қоғамының осы бір қасіретін 
халықтың озық ойлы, көзі ашық өкілдері 
аңғара бастады. Олар халықты саяси 
күрес додасына бастап шықты.

Бұған себеп болған 1917 жылғы Ре-
сейдегі қос төңкеріс еді. Патша үкіметінің 
тақтан құлауы саяси күресті одан әрі 
қыздыра түсті. Саяси қызметтің қатерлі 
жолына жалтақтамай, жанқиярлықпен 
күрескен көрнекті тұлғалар шықты. 
Олар – Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, 
М.Дулатов, Ж.Ақбаев, Ә.Ермеков, Х.Дос-
мұхамедов, Ж.Досмұхамедов сынды 
азаматтар болатын. Бұл тұлғалар пат-
ша самодержавасының қазақ халқының 

саяси-сезімінің қалыптасып, оның саяси 
күреске ұласуына барынша кедергі кел-
тіріп отырғанын бірден түсінген еді.

Конференцияға №33 «Күншуақ» бө-
бекжай балабақшасының басшысы Жа-
нат Темірбекова, әдіскер Гүлнар Сейт-
жапбарова, қазақ тілі мұғалімі Парасат 
Қасымбекова, дене тәрбиесі нұсқаушысы 
Меруерт Ашықбай қатысып, дипломдар-
мен марапатталды. Жанат Темірбеко-
ва жиналған қауым алдында баяндама 
жасап, онда балабақшада жасалынып 
жатқан Алаш руыхын асқақтату, патри-
оттық тәрбие жөніндегі бағдарламалар 
таныстырылды. Меруерт Темірбекова да 
өз пікірін ортаға салып, тұшымды ойла-
рымен бөлісті.  

Парасат ҚАСЫМБЕКОВА,
 №33 «Күншуақ» бөбекжай бала-
бақшасының қазақ тілі мұғалімі. 

 СӘТБАЕВ қаласы.

Әдеби-сазды кешті Қаздауысты 
Қазыбек бидің «Алтын – ұяң, Отан 
қымбат, туып өскен елің қымбат, 
кіндік кесіп, кір жуған жерің қымбат» 
деген сөзімен Ақши орта мектебінің 
түлегі,  бүгінде Қарағанды қаласы-
ның №34 ЖББОМ-нің кітапханашы-
сы Гүлжанат Жолдыбекова ашып 
жүргізді. Ауыл әкімі Мейірбек Мә-
кенбаев Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдар-
ламалық мақаласының мән-мағы-
насына тоқтала келе, «Туған жер» 
бағдарламасының маңызын кеңі-
нен ашып, осындай іс-шаралардың 
туған жерге деген құрметпен бірге, 
болашақ ұрпаққа берері мол екенін 
айтты. Ауыл азаматтарын осындай 
іс-шараларды өткізуге шақырды. 

Қонақжай ауыл тұрғындары 
өнер паздарды құшақ жайып қарсы 
алды.

Шара барысында Қасым Аман-
жолов, Мұқағали Мақатаев, Қадыр 
Мырза-Әлі, Серік Ақсұңқарұлы си-
яқты ақын-жазушылардың туған 
жер туралы отты жырлары оқылды. 
Әсерлі әндерді әуелеткен Дидар 
Мұқажанованың шәкірттері қата-
рында халықаралық, республи-
калық, облыстық байқаулардың 
лауреаттары – Ақниет Қазимова 

мен Айгерім Нұржанова, Жансая 
Абайқызы мен Жанбота, Нұрдаулет 
Абайұлдары, Ернияз Ғалысейіт, 
Ақнұр Нұржанова сияқты жас өнер-
паздар бар. 

Халық өнерлі бүлдіршінде рі-
міздің болашақта жұлдызы жанып, 
үлкен өнер иесі болады деген се-
німде. 

Сондай-ақ, шара барысында 
Ақтоғай өңірінен шыққан атақты ән-
ші-күйшілер мен қоғам қайраткер-
лері, киелі өлкенің тарихы туралы 
мәліметтер берілді. Слаидтық көр-
сетілімдер  кештің мазмұнын ашып, 
толықтыра түсті. 

Шарапаты мол кеш «Өркен» 
тобының орындауында «Елім – 
нұрлы Қазақстан» әнімен аяқтал-
ды. Ауыл қариялары кеште өнер 
көрсеткен өнерпаздарға батасын 
беріп, үлкен ризашылықпен алғыс 
айтты. Туған жер, атамекенге деген 
сүйіспеншілік – әр азаматтың пер-
зенттік парызы екенін ұмытпаған 
дұрыс деп тарқасты.

Зауре МЕҢДІБАЕВА, 
№34 ЖББОМ қазақ тілі мен 

әдебиет пәні мұғалімі.

ҚАРАҒАНДЫ  қаласы.

Тәуелсіздік күні қарсаңында Қарағандыда 
жасөспірімдер арасында «Ақсұңқар» 
Халықаралық ІІІ фестиваль-байқауының 
тұсауы кесілді. Аталған байқауға 
Қарағандыдағы «ArtRainbow» халықаралық 
өнер бірлестігі мұрындық болды.

Бірлестік 2015 жылдан бері талантты өрендер 
үшін осындай байқауларды еліміздің түрлі қала-
ларында өткізіп келеді. Байқауға шығармашылық 
ұжымдар, түрлі ансамбльдер мен оркестрлер қа-
тысты. Өзбекстанның халық артисі Фарух Садықов 
төрағалық еткен қазылар алқасы номинациялар 
бойынша жеңімпаздарды анықтады. Қатысушылар 
түрлі музыкалық аспаптарда ойнау, ән салу, би би-
леу, мәнерлеп оқудан сайысқа түсті. 

Екі күнге созылған байқауға Қарағанды қаласы, 
Шет, Қарқаралы аудандары және Петропавл қала-

сынан 100-ге жуық өнерлі бала қатысты. Алдымен, 
музыка аспаптарында ойнау номинациясына қаты-
сушылар сахна төріне шықты. Жасына қарай бір-
неше топқа бөлінген балалар домбыра, қобызды 
ойнап, фортепиано тартудан жарысқа түсті. Нәти-
жесінде, Петропавл қаласынан келген өнер кол-
леджінің «Назқоңыр» қобызшылар ансамблі бас 
жүлдені жеңіп алды. Фортепиано номинациясы 
бойынша Қарағанды қаласының дарынды балалар 
музыка мектебінің оқушысы Әлия Жақпарова бас 
жүлдеге ие болды.

Эстрадалық ән орындау жарысына қатысушы 
балалар көп болды. Көптеген өнерлі өрендер өсіп 
келе жатқаны көңіл қуантты. Мысалы, Қарағанды 
қаласындағы №137 мектебінің оқушысы Валерия 
Хохленкова 7-9 жас аралығындағы топтан ерекше 
көрініп, бас жүлде алды. Ал 13-15 жас аралығында 
Қарағандының №1 өнер мектебінің оқушысы Влад 
Кучер гран-при иеленді. Осындай бас жүлдені 16-
18 жас аралығында Петропавл өнер колледжінің 

студенті Аяулы Санатай жеңіп алды. Көркем сөз оқу 
номинациясына қатысқан балалар да ерекше өнер-
лерімен көзге түсті. Шет ауданынан келген бала бақ-
шаның кішкентай бүлдіршіндері сахна сәніне айнал-
ды. Қаланың №92 гимназиясынан келген балалар 
әдеттегідей белсенді болды. Алыс жатқан Қарқара-
лы және Ақадыр кентінен көп оқушылар қатысты. 
Мысалы, Ақадыр кентінің М.Мәметова атындағы 
орта мектептің бірінші клас оқушысы Ұлбосын Ма-
рат тәп-тәуір өнер көрсетті. Осы балалардың бәріне 
дипломдар мен медаль табысталды.

Бір сөзбен айтқанда, «Ақсұңқар» Халықаралық 
үшінші өнер байқауы жоғары деңгейде өтіп, көптеген 
өрендер үлкен сахнаға шықты. Байқауды ұйымда-
стырушы «ArtRainbow» халықаралық өнер бірлесті-
гі ЖШС осылайша балалардың сахнада шыңдала 
түсуіне үлес қосты. Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Дүйсен Үкібай бастаған қазылар алқасы 
балалар өнеріне әділ баға берді.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Нұрқанат ҚАНАФИН,
«Орталық Қазақстан»

Кеңес Одағының Батыры, ұшқыш 
Н.ӘБДІРОВТІ еске алуға арналған  
республикалық турнирде грек-рим 
шеберлері күш сынасты.

Бағы мен бабы келіскен алматылық Қорлан 
Жақанша 55 келі салмақта жеңімпаз атанды. 63 
келіде ақтөбелік Мейрамбек Айнағұлов, 72 келіде 
әлем чемпионатының күміс жүлдегері Демеу Жа-
драев қарсылас шыдатпады.  82 келіде Даниял 
Гаджиев, 97 келіде Жанарбек Кабдолов, аса ауыр 
салмақта Нұрмахан Тынәлиев жеңіс тұғырына кө-
терілді. Сондай-ақ, грек-рим күресі балуандары 
арасында 4 салмақ финалдық белдесулер өтіп, 
жеңімпаздар анықталатын болады.

Өз тілшімізден.
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