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Облыстық «Ortalyq Qazaqstan» газетіне 2023 жылға  жазылу науқаны 
жүріп жатыр. Газетке жазылуды «Қазпошта» АҚ пошта байланысының  барлық 

бөлімшелерінде,  Ермеков көшесі, 33-үй, 8-қабат мекенжайы бойынша 
редакцияда ресімдеуге болады.

Газетке 6 айға және бір жылға жазылуға болады.

Баспасөз – 2023

«Қазпошта» АҚ каталогы бойынша 12 айға жазылу бағасы:
Назар аударыңыз!

«Оrtalyq Qazaqstan» газеті редакциясында баспа бағасы бойынша 
(жеткізу қызметтерінің құнынсыз) балама жазылу жүргізіледі.

25 қазаннан 25 қарашаға дейін  жеңілдікті тарифтер
(бір жылға жазылу шартымен )

Санаты Жеткізусіз «Қазпошта» АҚ 
каталогымен

 қала бойынша 

«Қазпошта» АҚ 
каталогымен 
аудан/ауыл

Кәсіпорындар мен 
ұйымдар үшін

10257,00 10470,00

Жеке 
жазылушылар үшін

3492 5577,00 5706,00

Санаттар Жеткізусіз «Қазпошта» АҚ 
қала (теңге)

«Қазпошта» АҚ
аудан/ауыл (теңге)

Кәсіпорындар мен 
ұйымдар үшін

6 ай 5848,50 5919,00
12 ай 11697,00 11838,00

Жеке 
жазылушылар үшін

12 айға 
4116

6 ай 3100,50 3111,00
12 ай 6202,00 6222,00

Анықтама телефоны:  8 771 528 86 46, 8 702 656 70 61
E-mail: otdel.pochtovyy@bk.ru

● ТӘТТІМБЕТ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ӨНЕР КОЛЛЕДЖІНЕ – 70 ЖЫЛ

4-бетте

● СҮЙІНШІ!

 

● ӨЗЕКТІ  

Таңды таңға ұрып жырланса, алименттің жыры 
жырлансын. Облыстағы 20 мыңға жуық әке 25 
мыңға тарта балаға алимент төлемей қашып жүр 
деп, отыра қалып жыласақ та, борышкер әкелердің 
санасына ғайыптан-тайып сәуле түспесе, жағдайдың 
өздігінен түзелмейтіні анық. Ал, жағдай алда-жалда 
түзеле қалады деп өз-өзімізді сендіргіміз келгенімен, 
мұндай ғажайып ертегіде ғана болатыны тағы бар. 
Осыдан соң «бала анасы мен сот орындаушыларына 
ғана керек екен» деген ой еріксіз жылт ете қалады. 
Себебі, әкенің бала алдындағы қарызын өндіріп алу 
үшін биылдың өзінде 15 бос орындар жәрмеңкесін-
де сот орындаушыларының араласуымен небары 16 
борышкер әке жұмысқа орналасса, екі мыңға тарта 
әкенің жұмысқа тұрғысы жоқ, қалғандары – жұмы-
сы болса да төлеуден жалтарып жүргендер. 

Салтанат ІЛИЯШ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

Республика  күні қарсаңында  ҚР Прези-
дентінің жарлығымен облыстық ардагерлер 
кеңесі төрағасының орынбасары  Жазыкен 
Томпиев  Отанымыздың жоғары наградасы – 
«Құрмет» орденімен марапатталды.

  Мұндай құрметке Жазыкен Қалиұлы  көп жылғы 
еңбегі және облыстың  қоғамдық-саяси өміріне, жастар-
ды рухани-адамгершілікке тәрбиелеу  ісіне елеулі  үлес 
қосқаны  үшін «Ардагерлер ұйымы» Республикалық  
қоғамдық бірлестігі Орталық кеңесінің ұсынымымен ие 
болды. Награданы облыс ардагерлері активі жиынында 
облыстық кеңестің төрағасы Оралды Төреғожин салта-
натты жағдайда тапсырды.

– Жазыкен Қалиұлы – саналы ғұмырын халыққа, 
қоғамға қызмет етуге арнаған жан. Жылдар бойғы 
үздіксіз қызметі талай мәрте жоғары тұрған басшылық 
тарапынан лайықты түрде еленді. Зейнет демалысына 
шыққаннан кейін де ардагерлер қозғалысына белсене 
араласып, кейінгі ұрпақ тәрбиесіне бір кісідей үлес қо-
сты. Бүгінгі марапатты замандасымызға берілген лай-
ықты баға деп ойлаймыз, – деді Оралды Төреғожин.

Ж.Томпиев  облысқа танымал азамат. Ол зейнетке 
шыққанша  Ақадыр ауданының партия, кеңес орган-
дарында, облыстық мәслихатта лауазымды қызмет-
тер атқарды.  2016 жылдан ардагерлер қозғалысына 
қатысып, Қарағанды қалалық, облыстық ардагерлер 
кеңесінің жауапты хатшысы болды. 2018 жылдан  «Ар-
дагерлер ұйымы» РҚБ облыстық филиалы төрағасының 
орынбасары. Бірнеше дүркін аудандық және облыстық 
кеңестердің депутаты және бірінші шақырылған об-
лыстық мәслихаттың депутаты болып сайланған. «Қа-
рағанды облысының Құрметті ардагері» төсбелгісінің 
иегері.

Әріптесімізді мерейлі марапатымен шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Қарағанды облыстық 
ардагерлер кеңесі

Ауқымды іс-шара шымылдығы 
ұрпақтары ортаға алған Ана бейнесі 
хақындағы поэтикалық-пластикалық 
композициямен түрілді.

– Колледжге  1973 жылы Қазақ КСРО 
Министрлер Кеңесінің қаулысымен 
шертпе күй орындаушылық мектебінің 
негізін қалаушы, жерлесіміз Тәттім-
бет Қазанғапұлының есімі берілді. Осы 
шаңырақтан республика ғана емес, дүние 
жүзіне танымал майталмандар шықты. 
Құрметті  ұстаздар, студенттер, кеш 
құтты болсын! Тәттімбет колледжінің 
жұлдызы жарқырап жана берсін, – деп 
жүрекжарды тілегін жеткізген Ербол 
Шымкентбайұлы, облыс әкімі Жеңіс Қа-
сымбектің Құттықтау хатын табыстады.

Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер 
колледжі – 1997 жылы қайта құру нәти-
жесінде құрылып, құрамына Тәттімбет 
атындағы Қарағанды музыка учили-
щесі, Қарағанды мәдениет колледжі 
және Теміртау музыкалық училищесі 
кірген. Ал, бүгінде өнер колледжіне 70 
жыл толса да, 3 оқу орнының әрқайсы-
сының өз тарихы, туған күні бар. Солар-
дың ішіндегі тарихы терең білім ордасы 
– 1952 жылы шілдеде ашылған Тәттім-
бет атындағы Қарағанды музыкалық 
училищесі. Сондықтан да, біртұтас оқу 
орнының ғұмырнамасы 70 жылдан бері 
тарих беттеріне қатталды. 

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Кеншілер мәдениет сарайын-
да отандық өнер мен мәдениет-
тің Арқа төріндегі ұстаханасы 
Тәттімбет атындағы Қарағанды 
өнер колледжінің 70 жылдық 
мерейтойы дүркіреп өтті. Қара-
шаңырақтың мерейтойы – іргелі 
оқу орнының ардагерлері, оқы-
тушылары мен түлектері үшін 
ғана емес аймақ жұртшылығы 
үшін де айтулы мереке. Кешке 
облыс әкімінің орынбасары Ер-
бол Әліқұлов, Қазақстанның ең-
бек сіңірген қайраткері Рымбала 
Омарбекова бастаған  зиялы қа-
уым өкілдері, колледж ұжымы, 
студенттер мен қала тұрғында-
ры қатысты. 

Музыкалық училищенің  алғашқы 
директоры Алматы консерваториясы-
ның түлегі Қобыланды Нұрбаев  болға-
нын айта кеткен жөн. 

– 1937 жылы атам репрессияға 
ұшырап, әкем Қобыланды Ғалиұлы 
жетім қалып, Тамбов жаяу әскерлер 
мектебінің тәрбиеленушісі болған. Ал-
маты мемлекеттік консерваториясының 
тромбон сыныбын бітірген ол музыка-
лық училищені ұйымдастыру үшін Қа-
рағандыға жіберіледі. Міне, бүгін сол 
оқу ордасы 70-ке толып отыр. Мен де 
осында білім алғанмын. Ел мәдениетіне 
өлшеусіз үлес қосқан білім ордасы ұжы-
мын мерейтоймен құттықтаймын, – деді 
Орлан Қобыландыұлы. 

Білім ордасында кәсіби ұстаздар  са-
бақ берді. Алғашқылар қатарында А.Вар-
ламов, Р.Рихтер, В.Хаджиев, М.Айтқали-
ев, В.Корн, А.Дукарт, Е.Майер, А.Кнауб, 
А.Шварц, В.Петлюк болса, кейінірек 
бұл қатарға В.Ковалев, М.Мағзұмов, 
Н.Дмитриенко, В.Цветков, В.Холопай 
сынды білікті оқытушылар қосылған.  

Колледжде әр жылдары өз ісінің ше-
берлері, белгілі тұлғалар В.Эпелбейм, 
Т.Тоқтаров, А.Достемесов, М.Хайрул-
лин, Е.Казмин, Ж.Сайфуллин, Б.Бай-
сағатов, Т.Айтқалиев, А.Шоқанбаев, 

Р.Киманова, М.Адамбеков, С.Мұсайын 
директорлық қызмет атқарып, жемісті 
еңбек етті. Қазіргі басшысы – Мәдениет 
саласының үздігі  Бауыржан Ермұхам-
бетов.  

– Өнер ордасының негізін – тағ-
дыр жазуымен Қазақстанға келген бір-
сыпыра шетел азаматы қалады. Қазір 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-
керлері – Жақсыгелді Кемалов, Әбуға-
лисын Шоқанбаев сынды ұстаздарымыз 
қызмет атқаруда. Студенттеріміз респу-
бликалық, халықаралық конкурстардың 
лауреаттары, орданың  мерейін асырып 
жатыр. Бүгінде колледжде «Кітапха-
на ісі»,  «Әлеуметтік-мәдени қызмет», 
«Аспаптық орындау», «Хорды дири-
жерлау», «Музыка теориясы»,  «Вокал-
дық өнер», «Хореографиялық өнер»,  
«Актерлік өнер», «Халықтық көркем 
шығармашылық» сынды 9 мамандық 
бойынша 600-ден астам шәкірт білім 
алуда. Биыл 70 жылдыққа орай облыс 
көлемінде 5 концерт берілді. Конферен-
циялар, семинарлар ұйымдастырылды. 
Бүгінгі гала-концерт соңғы, қорытынды 
концерт, – дейді Бауыржан Ермұхам-
бетұлы.

Тарихы тереңде жатқан білім орда-
сынан қаншама түлек білім алды. Атап 

айтсақ, Қазақстанның еңбек сіңірген 
мәдениет қайраткері Д.Қасейінов, Қа-
зақстанның Халық әртісі Х.Қалилам-
бекова, Қазақстанның  еңбек сіңірген 
қайраткері Ж.Баспақова, Академиялық 
музыкалық комедия театрының дирек-
торы А.Ибраев, Мәдениет қайраткері 
Е.Филинкова сынды дүлдүлдер бар. 

Концертте елімізге және шет елдер-
ге белгілі халықаралық, республикалық 
байқаулардың лауреаты атанған түлек-
тер және қазіргі уақытта білім алып 
жатқан студенттер өнер көрсетті.  

Сондай-ақ, Дүйсен Құрабайұлы сөз 
сөйлеп, естелік сыйлық табыстады және 
өз атынан үздік домбырашы мен үздік 
скрипкашы екі студентке арнайы сти-
пендия тағайындады. 

Қазақстанның  еңбек сіңірген әртісі 
Бекболат Байсағатов  және  Мәдениет 
қайраткері Рахила Киманова сөз сөйлеп, 
жүрекжарды лебізін жеткізді. 

Колледждің 70 жылдық мерейтой-
ына орай білім ордасының ардагер-пе-
дагогтеріне мерейтойлық медаль та-
бысталды. Мерекелік концерт Марат 
Сутюшевтің әні мен колледж студент-
тері Майда Жұмашқызы және Айдын 
Еренғайыповтың сөзіне жазылған кол-
ледж  гимнін шырқаумен мәреге жетті.
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2022 жылғы 19 мамырда кәсіп-
керлермен кездесу барысында Мем-
лекет басшысы бұл сала тұрғысын-
да бірқатар тапсырмалар берген еді.  
Енді Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
кәсіпкерлікті қорғаудың экожүйесін 
құру жобасын пысықтауда. Нәтиже-
сінде алдымен отандық кәсіпкерлер 
құқығын бұзу жайттарын мемлекет-
тік реттеу тәртібі қалыптасады. Бұл 
орайда қажетсіз әкімшілік кедер-
гілерді азайтуға бағытталған ұсы-
ныстар әзірлеу көзделген. Өңірлік 
кәсіпкерлік палатасының дирек-
торы Ернар Күлпейісов модератор 
ретінде қатысушыларға еркін ми-
крофон форматын ұсынып,  сөзге 
қонақ берді.

Алғашқылардың бірі болып 
«СапаЖолСтрой» ЖШС директо-
ры Жандос Шоқшин сөз алды. Бү-
гінде құрылыс материалдарының 
бағасы мезет сайын қымбаттауда. 
Құрылысшы көңіл күйін атша ту-
лаған нарық бұзып тұр. Енді қай-
тпек керек. Кәсіпкер құрылыс кезін-
де күтпеген шығындардың 6%-ын 
сот арқылы өндіріп алу туралы 

● ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫН ОРЫНДАЙ ОТЫРЫП...

Қарағанды облысының әкімі Жеңіс Қасымбек өңірдің бизнес-қауымдастық 
өкілдерімен кездесті. Жүздесу облыс әкімдігі мен өңірлік кәсіпкерлер палатасы-
ның ұйытқы болуымен ұйымдастырылды. Жиынға «Атамекен» ұлттық кәсіпкер-
лер палатасы төралқасының төрағасы Райымбек Баталов, облыстық кәсіпкерлік 
басқармасының басшысы Нұрлан Әлімжанов, прокуратура, әкімдік, құқық қорғау 
және қадағалау органдары, салалық қауымдастық өкілдері, кәсіпкерлер қатысты.

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

мәселені алға тартты.
Бизнес – бәсеке атаулының қай-

наған қара қазаны. Оның сор па-
суында «көлеңкелі» көбік қалқып-ақ 
тұр. Білім беру нарығында мемле-
кеттік және мектепке дейінгі жеке-
меншік ұйымдармен қатар, ресми 
тіркелмеген  балалар орталықтары 
бар. Мұндай ұйымдардың қызметі 
қаншалықты сапалы, қаншалықты 
шынайы. Сұрақты көлденең қойған 
«Ғасыр ұрпақтары» ЖШС директо-
ры Гүлнар Сейсембекова бұл тарап-
та бақылау күшейсе екен деген ниет 
білдірді.

Кәсіпкер Сергей Филатов эко-
логиялық кодекс шеңберінде қоғам-
дық тыңдаулар өткізу талаптарына 
күмән келтірді. Пайымдауынша, әр 
іс бойынша тыңдалым өткізе беру – 
мәнсіз.  Нәтижесі де – олқы. Бірінен- 
бірі аумайтын мұндай таптаурын 
кездесулер көсеге көгертпейді. 

Логистика, инфрақұрылым 
бағыттарына да бағдар қажет. Мұн-
да қордаланған мәселелер кезегін 
күтуде. Бұл тақырыпта ұтымды ұсы-
ныстарын «Эгофом» ЖШС дирек-
торы Елена Барановская, «Карташ» 
ЖШС директорының орынбасары 
Дмитрий Сураев, пен «Еуразиан 
Фудс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары Зайнулла Ибрагимов 
ортаға тастады.

Кәсіпкерлер сұрақтары түрлі са-
лаларды қамтыды. Бизнесті қорғау, 
мемлекеттік сатып алу, салық салу, 
газдандыру сынды салаларда май-
шаммен үңілерлік мәселелер әлі де 
жетерлік. Олардың барлығы  дерлік 
арнайы хаттамаға енгізілді. Кеңесте 
мемлекеттік органдар мен компания-
лар өкілдері  сауалдардың кейбірі-
не диалог барысында түсініктеме 
берді. Райымбек Баталов отырыс ба-
рысында кәсіпкерлер мұң-мұқтажы 
әр өңірде ұқсас болғанымен, оның 
шешімі жүйелі бірлескен жұмысты 
талап ететіндігіне назар аударды.

Жеңіс Махмұдұлы тиісті сала 
жетекшілеріне әр өтінішке мұқи-
ят талдау жүргізуді тапсырды. Кей 
мәселелерді жеке бақылауына алды. 
Кәсіпкерлерге де үн қатты.  

– Мемлекет көмегіне жұмысы 
игілікті әрі үлгілі жандар сенім арта 
алады, – деп қадап айтты. Президент 
тапсырмасы негізінде аталған кеңес 
тоқсан сайынғы негізде өтіп, кезекті 
қордаланған сұрақтар қолға алына-
ды. Шешімін табады деп сендірді.

Суретті түсірген 
Еркебұлан ХАДЫЛБЕК

● ҚУАТТЫ  ӨҢІРЛЕР – ЕЛ ДАМУЫНЫҢ ДРАЙВЕРІ 

 Демографиялық дисбалансқа,  аймақтардың ара-
сындағы тепе-теңдікке ден қойған ұлттық жобаның, 
ұғынғанға ұлт үшін мәні аса зор. Ұлтқа қатысты осын-
дай ұлы мақсатты көздеген «Қуатты  өңірлер – ел да-
муының драйвері»  жобаның іске асу мерзімі 2025 жылға 
дейін. Жоба мемлекет тарапынан  оңтүстіктен солтүстік-
ке тұрғындардың өз қалауымен көшіп келуіне жағдай 
жасайды. Яғни, түсінікті тілмен айтқанда, солтүстікке, 
орталыққа келемін деушілерді қол қусырып, көшіріп 
әкелуге сақадай  сай. Олардың үйі дайын, жұмысы әзір. 
Мамандығы жоқ болса, оны оқытуға тағы мүмкіндік бар. 
Бұдан бөлек, көші-қонының шығыны өтеледі. Әр отба-
сының жан басына 70 айлық есептік көрсеткіш көлемін-
де көтермеақы төленеді. Қарағанды облысы 2020 жыл-
дан бері көшіп келушілерді қабылдайтын өңір қатарына 
кірді. Ал, қай аймақтағы ағайын Қарағандыға қарай ат 
арытуға әзір? Қарағанды Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, 
Түркістан, Қызылорда облыстарынан, сондай-ақ, Алма-
ты, Шымкент, Нұр-Сұлтан қалаларынан келемін деген-
дерге құшағын жайып отыр. Бұл әншейін әдеттегі көші-
қон емес. Оның астарында ертеңгі күнімізге қам жеген  
саясат бар, білгенге...

Қызғалдақ АСҚАРҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Нұра ауданының Қайнар 
ауылына Шымкенттен көшіп кел-
ген отбасына қазіргі таңда ауыл-
дағы «Қайнар» ЖШС арнайы үй 
салып жатыр. Оған дейін 2 млн. 
800 мың теңгеге баспана сатып 
алып бергенін айтады ауыл әкімі. 

Ерлі-зайыпты Бауыржан Шам-
шидинов пен Мәдина Дарбаева 
мау сым айында келіпті. Мәдина-
ның мамандығы – терапевт-дәрі-
гер. Бүгінде ауылдағы аурухананың 
бас дәрігері. Жолдасы – Бауыржан-
ды «Қайнар» ЖШС жұмысқа алды. 
Отбасына аталған серіктестік 
келген бетте 1 млн. теңге көтерме 
төлеген, салынып жатқан үй бұй-
ырса, жаңа жылға дейін бітеді,  – 
дейді Қайнар ауылының әкімі Аза-

мат Садықов. 
Мәдина Оразалықызының ме-

дицинадағы өтілі  15 жыл екен. 
Көшіп келуге себептің бірі – 
денсау лығына орай екенін де айта-
ды. 

– Көшіп келуіміздің бір себебі  
денсаулығыма да байланысты. 
Мүм кін климатты ауыстырсақ, 
оңалар деген үміт те болды, – дейді 
Мәдина Оразалықызы. Дегенмен, 
шырайлы Шымкентіне елегізген 
көңілі де сыр беріп қалды.

Ал, негізі Нұра қарашаның 
соңына дейін  Алматы облысынан 
тағы бір отбасыны күтіп отыр. 
Нұра ауданының жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Динара Ерме-

кованың айтуынша, ол отбасында 
6 адам бар. Бағдарлама арқылы 
отбасының әр жанына 70 айлық 
есептік көрсеткіш көлемінде төлем 
жасалып, егер отбасы үйді жал-
даған болса,  оның жалдау ақысы, 

коммуналдық қызметке төлемі де  
өтеледі. 

Облыстың өзге аудандары да 
көш басын бұрған ағайынға барын 
беруге әзір. Мысалы,  бағдарлама 
арқылы тамыз айында Ақтоғай ау-

данына Алматы қаласынан, Алма-
ты, Жамбыл облыстарынан отба-
сылар көшіп келді. Олар Айыртас 
ауылына қоныстанды. 

Алматыдан келген Жанат Сәме-
тованың мамандығы  – медбике. 10 
жыл өтілі бар. Қазір Айыртастың 
медпунктінде мамандығы бойын-
ша еңбек етеді. 

– Өзім Қызылорда облысының 
тумасымын. Бірақ, Алматыда жұ-
мыс істедім. Қарағандыны таңдау 
себебім – ол өзге өңірлерге қараған-
да  Қызылордаға жақындау. Сон-
дықтан, Павлодар секілді өзге қала-
ларға бармадым.  Айыртасқа келген 
соң үй, қызмет берді. Бәрі ойдағы-
дай, – дейді Жанат Сәметова. 

Ендігі мәселе – осы келуші-
лердің Арқа жерін жатсынбай, су-
дай сіңіп, тастай батып кетуінде. 
Бұл да ұлттық жобаның жемісін 
беруіне кедергі келтіретін кілтипан 
екенін айтпасқа амал жоқ. Соңы-
на жалтақтап, алаңдағандар да 
іле-шала кері көшіп кететіні жоқ 
емес. Ондайда бюджеттен шыққан 
шығынның бәрін өтейді. Мұндағы 
проблема – қаражатта емес. Те-
реңірек үңілсек, аталған көштің  
ұлттық саясаттағы салмағы таразы 
табағын төңкерердей күшті. Сол 
ғой саналыны алаңдататыны...

Облыс басшысы ветеринар ма-
мандардың атқарып отырған жұ-
мыстарының маңызы өте зор, ал-
дағы уақытта да жан-жақты қолдау 
көрсетілетіндігін айтып, аталмыш 
саланың басты назарда екендігін 
жеткізді. 

– Облыстық бюджеттен ветери-
нарларды қолдау бойынша қажет-
ті қаржыландыру бөлінді. Бүгінгі 
таңда 672 қызметкердің жалақысы 
50%-ға өсті. Біз алдымызға сіздердің 

● БӘРЕКЕЛДІ!

Ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу өнеркәсібі 
қызметкерлерінің күніне орай, облыс әкімі Жеңіс ҚА-
СЫМБЕК аймақ ветеринарларына автокөлік табы-
стады. Chevrolet Сobalt және Chevrolet Nexia марка-
лы 19 автокөлік 7 аудан мен 2 қаланың ветеринарлық 
станция ларына жол тартты. 

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Филиал қызметкерлері қазақ 
және ағылшын тілдерінен дәріс 
береді. Сондай-ақ, би, халық ас-
паптары үйірмелері бар. Тілек 
білдірушілер компьютерлік са-
уаттылық, скандинавиялық се-
руендеу курстарына да жазыла 
алады.  Үстел ойындары — әң-
гіме-дүкен құрып, сергуге тап-
тырмас мүмкіндік.  

– Біз егде адамдардың 
жалғызілікті болмауын көз-
дейміз. Олардың қоғам өмірі-
не белсенді қатысуы маңызды. 
Күнделікті көркем тіршіліктің 
әр адамға айтарлықтай пайда-
сы бар.  Үйірмелерге қабылдау 
басталды. Топтар жасақталған 
соң, дәрістер легі өтеді. Мақса-
тымыз – қаламыздың қарттары 
есік ашып, бойын жазатын зама-
науи орталық болуы, – дейді қа-
лалық ұзақ өмір сүру орталығы 
директорының орынбасары Бе-
кен Уахитов.

Қазірдің өзінде тұңғыш 
ашылған орталық қосынында 
500-ге жуық адам тіркелген.  
200-і – сабақты қалт жібермейтін 
үлгілілер. Зейнеткерлер арасын-
да тілдік секциялар мен спорт 
үйірмелері ерекше сұранысқа 
ие. Өзге этнос өкілдері қазақ 
тілін үйреніп, домбыра шертуге 
құштар. Осындай орталықтар 
Майқұдық пен Пришахтинскіде 
де жұмыс істейді.

Сұрыптау кентіндегі ор-
талық Мәметова көшесіндегі 
Теміржолшылар мәдениет үйін-
де орналасқан. 

● ҚАРТТАР  – 
     ҚАЗЫНАМЫЗ

 
 

 
  

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Енді зейнеткерлер үй 
маңайында жүріп-ақ бос 
уақыттарын қызықты 
өткізе алады. «Белсенді 
ұзақ өмір» орталығының 
ашылу салтанатына 50-
ге жуық тұрғын келген. 
Олардың 20-сы түрлі үйір-
мелерге жазылып үлгерді. 

Мемлекеттік бюджетке едәуір 
сома берешек кәсіпорындар саны 
салық төлеушілерді тексеру кезін-
де анықталған. Есепті кезеңде 
департамент қызметкерлері ай-
налымнан 32 мың литрден астам 
алкоголь өнімін, 7 мыңға жуық 
темекі өнімін алған. Лицензия-
ның жоқтығына байланысты 14 
әкімшілік хаттама толтырылып, 
темекі өнімдерін сатқандарға 460 
мың теңгеге айыппұл салынды.

– 9 ай ішінде бюджет 100%-ға 
орындалды. «Қазақмыс» компания-
сы Ұлытау облысының құрамы-
на өткеніне қарамастан, барлық 
бекітілген жоспар орындалды. Со-
нымен қатар, жұртшылыққа салық 
салудың мәселелерін түсіндіру жұ-
мыстары бойынша ауқымды шара-
лар өткізудеміз. Мемлекеттік кіріс 
органдарына 50-ден астам сұрақ 
түріне жауап беретін брошюралар 
таратылды,  – деді Мемлекеттік 
кірістер департаментінің басшысы 
Әнуар Мәдиев.

 Өз тілшімізден

● РЕСМИ

 
 

Мемлекеттік кірістер 
департаменті қызметкер-
лері 9 айдың қорытынды-
сын шығарып, есеп берді. 
9 айдың нәтижесі бойынша 
ірі бизнес өкілдері бюджет-
ке 47 млрд. теңге қайтарған. 
Алқа мәжілісінің жұмысы-
на облыс әкімі Жеңіс Қа-
сымбек арнайы қатысты. 

ті жұмыс жүргізеді. Облыс 
әкімінің қолдауымен былты-
рғы жылы бюджеттен қосым-
ша 300 млн. теңге қаражат 
бөлініп, ветеринар мамандар-
дың еңбекақысы 50%-ға өсті.  
Ауру ошақтарын дер кезінде 
анықтау, түрлі сынамалар алу 
мен оларды жеткізу шара-
ларын оперативтік тұрғыда 
ұйымдастыруда автокөліктің 
пайдасы зор. «Медицина адам-

кәсіби қызметтеріңіз үшін қажет-
ті еңбек жағдайларын қамтамасыз 
ету міндетін қойып отырмыз, – деді 
Қарағанды облысының әкімі Жеңіс 
Қасымбек.  

– Қолдағы малдың саулығы ол 
отбасының ғана емес, бүкіл халық 
саулығының негізі. «Ауру – астан» 
дегендей, адам денсаулығы мен 
өмірінің қауіпсіздігі халық күнделікті 
тұтынатын мал өнімдерінің сапасына 
тікелей байланысты. Ветеринар ма-
мандар осы саланың ақсамауына, қа-
уіпті ауру түрлерінің тарамауына, мал 
өнімдерінің таза болуына күнделік-

ды емдесе, ветеринария бүкіл 
адамзатты емдейді» деген ака-
демик К.Скрябиннің қанатты 
сөзін әрқашан да жадымызда 
ұстауға тиіспіз, – дейді облы-
стық ветеринария басқармасы-
ның басшысы Қайырбек Тұр-
сынбеков.

2013 жылдан кейін беріліп 
тұрған қызметтік көлік – жүр-
дек әрі шығыны аз. Көлік-
тің қатары алдағы уақытта 
жол талғамайтын НИВА ав-
токөліктерімен толықпақ. 



Қазақстан 30 жылдық тәуелсіз 
дамудан кейін ел дамуын тежейтін 
бірқатар жүйелі мәселелерге тап бо-
лып отыр. 

Жемқорлық мемлекетті басқару 
жүйесінің тиімсіз жұмыс істеуіне 
әкеп соқтырды. 

Ел экономикасы халықтың 
мұң-мұқтажына мән бермейтін оли-
гархтар не квазимемлекеттік компа-
ниялардың қолында.  

Экономиканы әртараптандыруға 
қаншама күш салынып жатқанымен, 
шикізатқа қатысты тәуелділік әлі де 
сақталып келеді. Оған қоса, біз келер 
ұрпақ игілігі – Ұлттық қордың қара-
жатын бюджетті толықтыруға және 
әлеуметтік бағдарламаларды қаржы-
ландыруға жұмсауға мәжбүрміз. 

Қатардағы қазақстандықтар жыл 
өткен сайын кедейлене түсуде. Ха-
лықтың қалтасын о баста пандемия 
жұқартса, бүгінгі күні елімізге пост-
кеңестік елдердің бірқатарында орын 
алып жатқан қақтығыстар ықпал ету-
де – біз мұндай сыртқы сын-тегеурінге 
дайын болмай қалдық. Азық-түлік баға-
сының ұдайы өсуі қалыпты жағдайға 
айналды. Қарапайым халықтың несие-
ге деген тәуелділігі күн санап күшейіп 
барады. Еліміздің қазба байлығын то-
нап біткен олигархат енді қарапайым 
халықтың қалтасына жармасты. 

Мүшкіл хәлге ұшыраған халық-
ты құтқаруы тиіс әлеуметтік инфра-
құрылымның жағдайы да мәз емес. 

Ауруханалардағы төсек-орын 
жеткіліксіздігі пандемия кезінде 
өлім-жітім көрсеткішін еселеп жі-
берді. Мектептегі орын тапшылығы 
өскелең ұрпақтың жарқын бола-
шаққа деген үмітін үзуде. Сапалы 
білім ала алмаған жастарымыз бәсе-
кеге қабілетсіз болып, сәйкесінше 
жоғары деңгейде өмір сүре алмайды. 

Халқымыз бұл қиын жағдайдан 
социал-демократия идеясы көмегімен 
ғана шыға алады деген сенімдеміз. 

Біз әлеуметтік тәртіптің түбегей-
лі қарастырылуына мұқтажбыз.

Бүгінде біз қоғам, бизнес және 
мемлекетті тепе-теңдік жағдайына 
қайтаруымыз керек: бұл дегеніміз 
– азаматтардың қайта пайда табуы, 
бизнестің олигархат не мемлекеттің 
қудалауы мен қысымынан қорықпай, 
адал жұмыс істеп, салық төлеуі. Ірі 
компаниялардың өз табысы мен мөл-
шеріне жауапты болуы. Мемлекеттің 
өз халқы алдында есеп беріп, санасуы. 

Біздің ұранымыз – «Еркіндік. 
Әділдік. Ынтымақ!». Біз әр шешімі 
азаматтарымыздың игілігіне жұмыс 
істеп, пайдасына асырылатын әлеу-
меттік-жауапты тәртіпті орната ала-
тынымызға сенеміз. 

САЯСИ РЕФОРМАЛАР
ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС 

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС

Жемқорлық мемлекетті күйре-
теді, адамдар арасындағы сенімділік-
ті азайтады, институттарға деген 
сенімді жояды. Парақорлықпен кү-
рес кезінде, әсіресе саяси деңгейде, 
батыл шаралар қолданылмаса, Қа-
зақстан тұрақты даму жолына түсе 
алмайды деп есептейміз. 

Мемлекет пен экономиканы әділ 
басқаруды қалыптастыру үшін, ең 
алдымен, саяси жүйемізді өзгертуге 
тиіспіз. 

Биліктің шоғырлануына жол бер-
мес үшін басқару формасына қарай 
Қазақстан президенттіктен парла-
менттік-президенттік республикаға 
айналады. 

● Президент жоғары билік мо-
нополисі болуын доғарады және 
халықаралық жоғары өкілдік қыз-
меттерін атқарып, билік органдары 
арасындағы теңгерімді қамтамасыз 
етіп, мемлекет қауіпсіздігіне жауап 
беріп отырады. 

● Сенат таратылады, ал Мәжіліс 
заң шығаратын жалғыз билік органы 
болып қалады. Пікірдің бәрін еске-
руіміз үшін депутаттар саны артты-
рылады.

● Үкіметті құру құқығы Мә-
жіліске беріледі. Президент жай ғана 
министрлер кабинетінің құрамын 
бекітеді.

● Мәжіліс құрамының 50%-ы 
пар тия тізімі бойынша, ал қалған 
50%-ы бір мандаттық округтардан 
құрылады.

● Жемқорлықтың ең басты тосқа-
уылы ретінде халықтық парламент-
тік бақылау жасақталады. 

Біз басқару формасын реформа-
лаумен қатар сыбайлас жемқорлық 
жүйесімен қарқынды күрес жұмы-
старын жүргізетін боламыз.

● Орталық және жергілікті атқа-
ру органдарында барлық деңгейде-
гі депутаттар мен шенеуніктердің 
кіріс-шығысы туралы міндетті жария 
декларация шұғыл түрде енгізіледі. 
Негізсіз баюға қарсы қылмыстық бап 
енгізіледі – бұл жемқорлармен нәти-
желі күрестің жалғыз қаруы.

● Бюджет процедуралары жетіл-
діріледі. Әр елді мекенде өзіне ти-
есілі ашық бюджет жасақталып, 
нақты уақыт режимінде онлайн не-
гізде мемлекет ақшасының қалай 
және қайда жұмсалып жатқандығы 
ашық көрсетіліп отырады. 

● Біз БАҚ-қа қолдау көрсетеміз 
– алдағы уақытта сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы тергеу жұмыстары ба-
сты журналистік жанрға айналуы 
тиіс. Бұқаралық ақпарат құралдары-
ның барлық қызметкерлері парла-
менттің қорғауында болады, азамат-
тық қоғам мен депутаттар арасында 
үздіксіз диалог орнатылады. 

● Жемқорлық қылмыс жасаға-
ны үшін мерзімінен бұрын босату 
құқығынсыз барынша ұзақ мерзімге 
жазаланатын болады.

ОЛИГАРХИЯЛЫҚ 
КАПИТАЛИЗМНІҢ ОРНЫНА
ХАЛЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА

Қазақстанда бай әрі табысты бо-
лудың мызғымас шарттары ешкімге 
жасырын емес – сенің иелігіңде не 
банк, не пайдалы қазба орны болуы 
керек. Мұндай игіліктерді билікте-
гілерге – шенеуніктерге, олардың 
туыстарына не достарына бір табан 
жақын болсаң иеленесің. 

Корпоративтік, олигархиялық 
эко номика мемлекеттің бәсекеге қа-
білеттілігін төмендетеді. Оны бас-
қаратындар балама, қайта өңдеу 
секторларының  дамуына, кәсіпорын 
қожаларының мықты табының қа-
лыптасуына қызығушылық таныт-
пайды. Санаулылардың пайдаға 
кенеліп, миллиондаған адамның 
кедей күн кешуі – нағыз жұтау.

үй салу ниетіне соқтырып жатыр. 
Қолжетімді ипотекаларды субсиди-
ялау жалғастырылады, бірақ шарты 
өзгереді: жергілікті бюджеттер көме-
гімен әрі жергілікті мәслихаттың қа-
дағалауымен іске асырылады. 

● Қауіпсіздік жүйесі жаңа стан-
дарттар бойынша жұмыс істей-
тін болады: полиция қызметі то-
лығымен реформаланып, бұдан 
былай қылмыстың алдын алу үшін 
жұмыс істейтін болады. Біз тұрмы-
стық зорлық-зомбылықты жоямыз, 
ұсақ есірткі курьерлерін қуалауды 
доғарып, ірі есірткі сатушыларды 
аңдып, ізін кесеміз, полиция кадрла-
рын жаңартамыз.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САЯСАТ

Соңғы жылдары еліміздің ха-
лықаралық қатынастары ішкі са-
ясатпен қатар өзекті болып отыр. 
Соғыстар мен қақтығыстар біздің 
Еуразияда ынтымақтастық туралы 
ойымызды толығымен өзгертті. Аза-
маттарымыз сыртқы жағдай салда-
рынан зардап шекпеуі керек. 

 Қазақстан агрессивті әскери 
блоктарға қатыспайтын, қолдамай-
тын мемлекет ретінде берік пози-
циясын сақтауы керек. Ядролық 
қарусыздану мен демилитариза-
цияға ықпал ететін, халықаралық 
терроризм мен есірткі трафигіне 
қарсы іс-қимылдың тиімділігін арт-
тыратын, қарудың заңсыз саудасы 
мен заңсыз көші-қонға бақылауды 
қамтамасыз ететін бағдарламаларды 
әзірлеуді және қолдауды жақтауға 
тиіс. 

Біз еліміздің интеграциялық 
процестерге қатысуын қайта қара-
уға және басқа мемлекеттер біздің 
есебінен байып, адал емес бәсеке-
лестікте үкіметімізге зиян келтіруге 
тырысқан жағдайда қатаң ойын ере-
желерін орнатуға ниеттіміз. Біздің 
позициямыз – стратегиялық сала-
лардағы қалыпты протекционизмді 
ұстану.

 Қазақстан әлемдік процестің 
бейтарап қатысушысы болып қала 
береді. Бізде әлемдік гегемония құру 
және мықты держава болу деген 
мақсат жоқ. Бұл қымбатқа түсетін 
шаруа әрі прагматикалық Қазақстан 
үшін кері әсерін тигізетін процесс. 

Социал-демократия бағыты Қа-
зақстанға елде тәртіп орнату және 
мемлекеттің назарын халыққа аудар-
ту үшін қажет. Қатардағы қазақстан-
дықтар  қайғы-қасірет, қиындықтан 
қорғалуы керек, әсіресе бұл жағдай-
ға өздері емес, олигархтар мен ше-
телдік саясаткерлер кінәлі болса.  

Біз ынтымақтастық, әділеттілік 
және еркіндік арқылы қайшылықтар 
мен жүйелі мәселелерді жеңе ала-
мыз деген сенімдеміз. 

ХАЛЫҚ БИЛІГІ МЕН 
ЕРКІН ҚОҒАМ ҮШІН!

Қазақстан Республикасының 
Пре зиденттігіне үміткер Н.С.Әуес
баевтың сайлауалды штабымен 
әзірленді.

Тапсырыс беруші: Н.С.Ауесба
ев Қазақстан Республикасының 
Пре зиденттігіне үміткер Н.С.Әу
есбаевтың сайлау қорының қар
жы сынан төленді.

● Біз егжей-тегжейлі тексеру 
жүргізіп, ұрланып, офшорға жасы-
рылғанның бәрін елімізге қайтаруға 
міндеттіміз. Жобамен есептегеннің 
өзінде Ұлттық қорымыздың үшеуіне 
тең келетін әлеует шетелде жатқаны 
мәлім. Бұл азаматтарымыздың ақшаға 
шаққандағы болашағы.

● Олигархтар ел экономикасының 
тірегі болуын тоқтатады. Біз 90-шы 
жылдардағы жекешелендіруден мол 
пайдаға кенелген ірі бизнесмендерді 
IPO өткізіп, орта кәсіпкерлерге актив-
терін бөліп беруін талап етеміз, олар 
болса экономикамыздың жаңа буы-
нына айналады. Банкротқа ұшыраса, 
экономикаға зияны тиіп кететін ком-
паниялар бізге қажет емес. 

● Стратегиялық қор мен жер 
қойнауын бақылау үшін табиғи қаз-
баларды өндіру және экспорттау мен 
айналысатын салаларды бірте-бірте 
мемлекеттендіруге байқау жарияла-
нады. Ұлттық өңдеуші өнеркәсіпке 
басымдық беріледі.

● Салық саясатын толықтай қай-
та қарастыруымыз керек. Нарықта 
ауқымды үлесті иеленіп отырған 
компаниялар мен конгломераттар ел 
бюджетіне айтарлықтай көп төлем ен-
гізуге міндеттеледі, осылайша үкімет-
тік әлеуметтік бағдарламалар қаржы-
ландырылады. Біз олардың есебінен 
мемлекет қарызын азайтып, Ұлттық 
қордан ақша жұмсағанды қоюымыз 
керек.

● «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ монопо-
листік құрылымының орнына мемлекет-
тік салалық бірнеше холдинг құрылатын 
болады. Олардың құрамына кіретін мем-
лекет қатысатын компаниялар барынша 
ашық жұмыс істейді – азаматтық қоғам 
мүшелерінің қатысуымен, Парламент-
пен жасақталатын бақылаушы кеңестер 
тарапынан жіті бақыланады. 

● Біз монополияға қарсы сенімді 
тосқауыл орнатамыз. Рационалды 
көлемнен асып түскен кез келген ком-
пания Парламенттің назарына ілініп, 
министрліктегі шенеуніктердің ғана 
емес, халық алдында есеп береді.

ДАМУҒА БАҒДАРЛАНҒАН
 ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ

Қазіргі кезде мемлекеттің әлеу-
меттік саясаты қазақстандықтарды 

айтарлықтай деградацияға ұшыратқа-
нын мойындауға мәжбүрміз. Балалар 
сапалы білім, ересектер лайықты 
медициналық қызметті алып жатқан 
жоқ. Жемқорлар және білім мен білік-
тен жұрдай менеджерлер балалары-
мыздың болашағын, аға-буынның 
уақытын ұрлады. Қазақстандықтар-
дың өмір сұру ұзақтығы қысқарып ба-
рады, басқа елдер емін тауып жеңген 
ауру-індеттер біздің ер-әйелдерімізді 
қырып жатыр. 

Адам – біздің саясатымыздың ба-
сты назарында. Біз түрлі деңгейдегі 
әлеуметтік қолдаудың желісін құруға 
ниеттіміз. Біздің әлеуметтік саясаты-
мыз адамдардың табысын арттырып, 
дәулетті таптарға көтерілуіне көмек-
тесіп, күтпеген жағдайлар туындаған 
кезде кедейлікке түсірмеумен айқын-
далады. 

● Біз қазақстандықтардың өмір 
сапасының стандартын енгіземіз. 
Онда адамның дұрыс тамақтануы, 
киім, дәрі-дәрмек, коммуналдық қы-
зметтер, ақпарат, демалысқа қатысты 
қажеттіліктері ескеріледі. Зерттеу ба-
рысында анықталған азаматтардың 
әрбір жеке тобы үшін негізгі көрсет-
кіштерге қол жеткізу бойынша арнайы 
бағдарламалар әзірленетін болады. 

● Медицина және білім беру са-
ласы бюджеттен қаржыландырылады. 
Әр салаға жылына ЖІӨ-нің ең кемі 
5-7%-ы бөлінуі керек. Мұндай шара 
инфрақұрылым, жабдықты кезең-ке-
зеңмен жаңартып отыруға, дәрігерлер 
мен мұғалімдер еңбекақысының банк 
қызметкерлері деңгейіне дейін көте-
руге мүмкіндік береді. Бұл мамандар 
біздің экономикамыздағы адами капи-
талдың сапасына жауап береді. Дәрі-
герлер мен мұғалімдерге басты назар 
аударылатын болады, әрі қоғамның 
басымдыққа ие бөлігіне айналады.

● Біз кім, қандай коммерциялық 
пайда көргісі келетініне қарамастан, 
азаматтарға қажет мектеп пен ауру-
ханалар санын арттыратын боламыз. 
Бұл дәл қазір қажет саналатын ұзақ 
мерзімді инвестиция.

● Біз тұрғын үй бағдарламала-
рын толықтай қайта қарастырамыз. 
Қазіргі кезде бағдарламалар құрылыс 
салушылардың мүддесіне әрі қалтасы-
на жұмыс істеуде. Бұл жағдай тұрғын 
үйдің қымбаттауы мен әр бос телімге 
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Мемлекет тарапынан 
қабылданған қандай да бір 
бағдарлама, бастама болсын 
халық оның игілігі мен нәти-
жесін көруі тиіс деп ойлай-
мын. Соған сай оның даму 
бағыты, озық тәжірибесі мен 
кемшін тұстары анықтала-
ды. Ұлттың өркениетті озық 
болуы оның жерінің кеңдігі, 
табиғи байлықтарының мол-
дығы, халқының көптігімен 
өлшенбейді. Сәйкесінше, 
адамдардың бәсекеге қа-
білеттілігімен, білімі мен 
мәдениетімен, саулығымен, 
еңбекқорлығымен айқында-
лады. Бұл сайлау осындай 
өнегелі үрдістерге серпін бе-
реді деген үмітім зор. «Ел бо-
ламын десең, бесігіңді түзе» 
дейді. Біз іргелі ел ретінде 
іргемізді бекемдеуіміздің 
басты шарты ұрпағымызға 
дұрыс тәрбие беру. Егемен 
ел дің болашағы жастарға 
мемлекет тарапынан зор 
қолдау таныту, олардың 
тәрбиелі, еркін ойлы, жетік 
білімі мен қатар, әлеуметтік 
әлеуетін арттыру секілді ба-
сым бағыттар қоғамның күн 
тәртібіне шығып тұр.  Әри-
не бұған біздің ой-өрісіміз-
бен бірге қарым-қабілетіміз, 
материалдық тұрғыда да 
қабілетіміз жетеді. Бұл сай-
лаудан кейін осы бір мәселе-
лерге одан әрі ден қойылса, 
нақты жоспарлар жасалып, 
нәтижелі жұмыстар жүзеге 
асса дұрыс болар еді. 

Бұл сайлау кезіндегі ай-
тылған міндеттердің шын 
мәнінде жүзеге асқандығы-
ның көрінісі деп білер едім. 
Әрі халықтың да сайлауға 
деген көзқарасы өзгеріп, ел-
дің болашақ басшысына де-
ген құрметі арта түсері анық.   

Сондықтан, 20 қара-
шаға белгіленген Президент 
сайлауынан қалыс қалмай, 
жарқын болашақ үшін дауыс 
беру – әрқайсымыздың аза-
маттық парызымыз. Бір кісі-
дей дауыс беріп, ұрпағымы-
здың ертеңі, Отанымыздың 
берекелі тірлігі үшін таңдау 
жасайық! 

Разақ ӘЛИН,
Қарқаралы ауданының 

Құрметті азаматы,
 «Құрмет» орденінің 

иегері

– Қоғамдық бірлестіктер ұсынған 
кандидаттар үшін қол қою парақтары-
ның кезеңі сәтті өтті. Үміткерлердің 
сенімді өкілдері қолтаңбаларды жина-
ды. Заңға сәйкес, әр кандидат сайлау-
шыларының жалпы санының кемінде 
бір пайыз дауысымен қолдау табуы 
тиіс болған еді, – деп атап өтті Темір-
тау сайлау комиссиясының төрағасы 
Наталья Шевченко.

21 қазаннан учаскелік сайлау ко-
миссиялары жұмыстарын жүргізуде. 
Ондағы басым бағыттардың бірі – 
сайлаушылар тізімін тексеру, шақы-
руларды жеткізу болмақ. Ерекше қа-
жеттіліктері бар адамдармен жұмыс 
істеуге айрықша көңіл бөлінеді.

– Мемлекеттік мекеме белгілі бір 
себептерге байланысты дауыс беруге 
келе алмайтын адамдардың тізімін 
береді. Комиссия мұндай адамдарға 
шақырту қағаздарын жібермейді. 
Олар өздері өтініш жазып, телефон 
арқылы мекенжайын айта алады, Ал, 
біз оны өзімізге белгілеп алуымыз ке-
рек. Сайлау күні мұндай тұрғындар 
үшін үйде дауыс беруді ұйымдастыра-
мыз, – деді Н.Шевченко.

Теміртауда 159 сайлау учаскесі 
тіркелгенін айту керек. Олардың екеуі 
жабық сайлау учаскелері, бірі – ор-
талық аурухана болса, екіншісі 5516 
әскери бөлімі.
ТЕМІРТАУ

 

 

Бұл сайлау – саяси жаңғы
рудың алғышарты. Кез кел
ген жаңғыру жаңалықтың 
жаршысы. Мемлекет пен ұлт 
қатып қалған дүние емес, 
үнемі дамып отыратын тірі 
ағза секілді. Болашақ пен өт
кенді үйлесімді сабақтасты
ра отырып, елдің әлеуметтік 
әлеуетінің артуына жағдай 
жасау қажет.

Алдағы Президент сайла
уына дайындық Теміртауда 
да қызу жүргізілуде. Қала
дағы сайлау комиссияларын 
қалыптастыру кезеңі толық 
аяқталған. Сайлау комис
сиясы мүшелері де оқудан 
өтіп, арнайы сертификаттар 
алды. 

Салтанат ІЛИЯШ,
«Ortalyq Qazaqstan»
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Мұндай уақытта жаяу жүргін-
шіге де мейлінше сақ болған абзал. 
Апақ-сапақ уақытта 17 жастағы 
жаяу жүргіншіні «Лада Веста» 
көлігінің жүргізушісі сырғып ба-
рып, қағыпты. Университет кө-
шесінде. Көлік құрғырыңыз да 
бағынбай кетеді емес пе мұндай 
сәтте. Жәбірленуші түрлі дене жа-
рақатымен ауруханаға жеткізілген. 
  «Қарағанды-Қарқаралы»  тас жо-
лында екі жол-көлік оқиғасы араға 
көп уақыт оздырмай орын алған. 
Тас жолдың 195-інші шақырымында 
«Равон Нексия» көлігі тайғанақтап 
барып, қарсы беттегі «КамАЗ» 
жүк көлігіне соқтығысқан. Жеңіл 
көліктегі 61 жастағы жолаушыны 
ауруханаға жедел жеткізгенімен, 
ажалына араша түсе алмапты... 
  Қас қарайғанда «Шешенқа-
ра-Ащысу» жолында «Лексус» 
пен «Фольксваген Пассат» көлігі 
қақтығысып, оқиға орнында «Пас-
сат» көлігінің жүргізушісі қаза 
тап қан. Бұдан басқа да көлік апаты 
көп тіркелген. Салдарынан 17 адам 
түрлі жарақат алған. Жол-патруль-
дік полиция қызметкерлері мұның 
бәріне бір ғана себепті сөз етеді. 
Ол, әрине жазғы доңғалақты ауы-
стырып үлгермей, оның үстіне жыл-
дамдықты асырып жүргендіктен. 
  Обалы нешік, ішкі істер орга-
ны дабыл қағып-ақ бақты. Әлі де 
ескертіп жатыр. Жүргізушілердің 
ерте қамданбай, немқұрайды қа-
рағанынан деуге әсте болады. Осы 
тұста өз сөзімізге қарсы шығуға да 
тура келеді. Көлік доңғалағының 
шырқап сала берген бағасынан біз 
де қапаланып қалдық. Мүмкін дей-
ік, қарапайым жүргізушілердің қал-
тасы көтермей жатқан да шығар... 
  Күні кеше ашық дерек көзінен 
байқап қалдық, OLX бағдарлама-
сындағы сервистерге сараптама 
жасалыпты. Жаңа доңғалақтың 
құны 25 пайызға өскенін, дөңгелек 
ауыстыратын шиномонтаж қыз-
метінің бағасы 12 пайызға қым-
баттағанын алға тартады әлгілер. 
  Көзбен көріп, көңілмен түй-
геніміз мейлінше оң болар деп, 
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керек пе? Бағаға шектеу қоятын еш-
кім жоқ па? – деп басын шайқайды... 
  Біз де бағаның не себепті аспан-
дап кеткенін саудагерлерден білмек 
болып едік, ашылып айта қоймады. 
Ашынып жүрген тек сатып алушы-
лар ғана. «Фирмадан осылай ке-
леді. Біз тек тиын ғана қосамыз» 
деген қысқаша жауап қайырады. 
  Қазір шиномонтаждағылардың да 
мұрын сіңбіруге мүмкіндігі жоқ. 
Тіпті, тәулік бойы жұмыс істеп 
жатқандары бар. «2гис» құрылғы-
сы Қарағандыда 233 шиномон-
таждың барын көрсетеді. Аталған 
сервиске өздерін тіркемейтіндері 
де баршылық емес пе? Болжам 
бойынша 300-ден асып жығылады. 
Тәттімбет көшесіндегі шиномон-
таждың біріне соғып, Ернұр есімді 
еңбек адамымен жағаласа жүріп, 
жөн сұрастық. Күніне 40-50-ге 
жуық көлікке қызмет көрсетеді екен. 
  – Бізде жұмыс қыза түсетін екі 
ғана мезгіл бар. Сол себепті, күні-
түні жұмыс істеуге тура келеді. Иә, 
жүргізушілердің бағаға байланысты 
реніш білдіретін жөні бар. Былтыр-
ғыдан қымбаттады сәл. Биыл 4 дөң-
гелекті 6 мың теңгеге ауыстырып бе-
реміз. Тіпті, 8 мың, 10 мыңға дейін 
ауыстыратын шиномонтаждар бар. 
Біз тек, бұл ақшаға ауыстыра сал-
маймыз, баллонды арнайы аппарат-
пен теңестіреміз. Күні-түні тоғымыз 
айналады. Онымен қоса, ұзын-сонар 
кезекке тұрған көліктің бәріне қыз-
мет көрсету керекпіз. Еселі еңбек-
ті ескерген де жөн, – дейді Ернұр. 
Қарап отырсақ, Астанадағы на-

рықпен теңесіп қалыпты біздікі де... 
   Біздің шарықтап бара жатқан 
бағаға деген үркінішімізді бір үміт 
жеңеді. Іргеміздегі Саран қала-
сында шина зауыты сапалы дөң-
гелек шығарса, шетелдің өнімін 
өгейсініп қалармыз деген. Өндіріс 
ошағының жылына 3 млн. жеңіл 
көліктің дөңгелегін өндіреміз де-
ген жоспары о бастан бар. Шина 
өзімізден шығатындықтан, баға да 
қалта көтеретіндей болса игі еді... 
  Ал, әзірге амалдың жоқтығы бағасы-
на бұртиып қарап отырудың қажеті 
шамалы екенін ұғындырады. Қа-
рағандының полиция департаменті 
әлі де қатты ескертеді. «Ауа райы тез 
құбылатындықтан, шина ауыстыру-
ды кейінге шегермеген жөн» дейді. 
  – Кеден одағының 018/2011 
«Доңғалақты көлік құралдары-
ның қауіпсіздігі туралы» техника-
лық регламенті бойынша қысқы 
шина салынбаған көлікті басқаруға 
тыйым салынады. Қыста жазғы 
шинамен жүргендер Қазақстан 
Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы кодексінің 590-бабы, 5-бөлі-
гі (Көлiк құралдарын пайдалану 
қағидаларын бұзу) бойынша 5 АЕК 
(15 900 теңге) көлемінде айыппұл 
төлейді. Сондықтан, сақтықта қор-
лық жоқ. Осыны қатты ескерсеңіз-
дер, – дейді облыстық полиция 
департаменті баспасөз қызметінің 
жетекшісі Бақытжан Құдияров. 
   Сөз түйіні, жолда көңіліңіз алаң 
болмас үшін, көлігіңізге бүрі бар 
дөңгелек салып алғаныңыз абзал. 
Жолыңыз болсын, жолаушы!

Жүргізушілер көлігін 
қысқа қамдаймыз деп зыр 
қағып жүр. Автобазар мен 
шиномонтаждың дәл қазір 
саудасы да, жұмысы да қы-
зып тұр. Алғашқы қар ал-
дыңғы аптаның басында 
түссе де, күн ұзамай еріп кет-
кеннен болар, кейбір көлік 
иелері бұл жұмысын кейін-
ге шегерсе керек. Күні кеше 
қар жауып, көктайғақ болып 
еді, дөңгелек ауыстырып үл-
гермегені ұшынды дерсіз. 
Облыстық полиция депар-
таменті бір тәулікте 50-ден 
аса жол-көлік оқиғасы тір-
келгенін мәлім етті. Салғы-
рттық сан соқтырды деген 
– осы...

Қасымхан ҒАЛЫМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

«Қыста жазғы шинамен жүрген
дер Қазақстан Әкімшілік құқық бұзу
шылық туралы кодексінің 590бабы, 
5бөлігі (Көлiк құралдарын пайдалану 
қағидаларын бұзу) бойынша 5 АЕК (15 
900 теңге) көлемінде айыппұл төлейді». 

«Біздің шарықтап бара 
жат қан бағаға деген үркі
нішімізді бір үміт жеңеді. 
Ір геміздегі Саран қаласында 
ши на зауыты сапалы дөңге
лек шығарса, шет елдің өні
мін өгейсініп қалармыз де
ген».

өлшемі бойынша дөң гелек іздеп 
жүр екен.

– Мен іздеп жүрген дөңгелек-
тің бағасы екі есе өсіпті. Алдыңғы 
жылы 22 мыңға алған едік, биыл кемі 
45 мың теңге сұрап тұр. Жарайды, 
бізде тәубе, ақша бар. Ал, қарапай-
ым жүргізушілер қалай алуы керек? 
Көлігін несиеге алса, оның дөңгеле-
гін де қарызға батып, бөліп төлеуі 

(Соңы. Басы 1-бетте)

«ЖАЛҒЫЗБАСТЫ 
АНАЛАР ЕЛІ» 

Егер жағдай осы қалпы жалға-
са берсе, «жалғызбасты аналар елі-
не» айналып шыға келуіміз көзді 
ашып-жұмғанша. Оның үстіне, ста-
тистикалық деректер де жыл сайын 
шаңырағы көтерілмей жатып, орта-
сына түсетін отбасылар саны артып 
келе жатқанын меңзейді. 

Елімізде қылмыстық кодекстің 
139-бабына сәйкес, үш айдан артық 
алимент төлемеген әке алты жүз 
сағатқа дейін қоғамдық жұмыстарға 
тартылады, не екі жылға дейін бас 
бостандығынан айырылады. Бірақ, 
бірқатар борышкерлер баласы ба-
рын ұмытып кететіні өз алдына, қа-
рызына байланысты өзіне іздеу жа-
рияланғанын да білмейтін көрінеді. 
Оған жұмысына немқұрайлы қарай-
тын жеке сот орындаушыларының 
да бар екенін қосыңыз. Мысалы, 
теміртаулық борышкер әкенің қары-
зы бола тұра сот орындаушысы заң 
бойынша міндетті болса да шетелге 
шығуға шектеу қоймаған. Ал, 1,5 
млн. теңге берешекті өндіріп алуға 
шетел асып кеткен әкені ешкімнің 
іздемейтіні анық. 

– Алимент өндірушілерді іздеуге 
келетін болсақ, бұл институт толық 
жұмыс істемейді. Тіпті, қарызы бар-

лар сот орындаушыларынан жасы-
рынбайды және өздерінің іздеуде 
екенін білмейтіндер де бар, – дей-
ді Қарағанды қаласының Қазыбек 
би атындағы аудан прокурорының 
орынбасары Қажымұрат Мұратов. 

ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІК КЕРЕК 
«Уақытылы алимент алмаған 

бала құқығын тек сот орындаушы-
лары ғана емес, қоғам болып қолға 
алып, қорғау керек» дейді облыстық 
прокуратураның қоғамдық мүдде-
лерді қорғау басқармасының бастығы 
Бекзат Ахметов. Яғни, бүкіл мемле-
кеттік аппарат пен бизнес қоғамдас-
тық кәмелетке толмағандардың ал-
дында әлеуметтік жауапкершілік 
алуы тиіс. Сонда ғана, мәселенің түй-
іні тарқатылмақ. Мәселен, Қараған-
ды қаласының «Халықты жұмыспен 
қамту орталығының» ресми мәліметі 
бойынша облыс орталығындағы жеке 
коммерциялық кәсіпорындар мен ұй-
ымдарда екі мыңнан астам бос жұ-
мыс орны бар. Биылғы он айда Абай, 
Осакаров аудандарында, Қарағанды, 
Саран, Теміртау және Балқаш қалала-
рында бос жұмыс орындарының жәр-
меңкелері өткен. Жоғарыда айтқа-
нымыздай, жарғақ құлағы жастыққа 
тимеген сот орындаушылары қанша 
ұмтылса да, небары 16 адам ғана жұ-
мысқа орналасқан екен. Себебі, жеке 

ұйымдар мен кәсіпорындар мұндай 
жәрмеңкелерге қатысып, борышкер-
лерді жұмысқа қабылдағысы келмей-
ді. 

– Кәмелетке толмаған балалар-
дың сот тағайындаған алимент-
терді міндетті түрде ай сайын алу 
құқығын сақтау мемлекеттік маңы-
зы бар әлеуметтік мәселе болуы тиіс. 
Оны қамтамасыз етуге барлық мем-
лекеттік органдар мен өзге де ұй-
ымдар борышкерлерді тұрақты не-
гізде жұмысқа орналастыру арқылы 
қатысуы тиіс. Бірақ, бос жұмыс 
орындарының жәрмеңкелеріне мем-
лекеттік кәсіпорындар қатыспайды, 
– дейді Бекзат Қалқаманұлы. 

Сондай-ақ, басқарма бастығы 
егер жұмыс берушіде бес бос орын 
болса, олардың екеуіне міндетті түр-
де алимент бойынша борышкерлер 
қабылдануы тиіс екенін де айтып 
отыр. Бұл шаралар борышкерді али-
мент бойынша жұмысқа орнала-
стырудың емес, кәмелетке толмаған 
балалардың құқығын қорғаудың 
қазіргі проблемасын шешуге септі-
гін тигізеді. 

АТА-АНА ҚҰҚЫҒЫ 
ЕШҚАЙДА КЕТПЕЙДІ 

Бүгінде облыс бойынша алимент 
берешегі 2 млрд. теңгеге жуық. Бұл 
бүкіл ел бойынша қарыздың 15%-ын 
құрайды.

– Соңғы 2 жылдағы статисти-
каны алсақ, сот орындаушылары 
өндірісінде балалардың пайдасы-
на алимент өндіріп алу туралы 35 
мыңнан астам құжат болған. Одан 
бөлек, борышкерлердің үштен екісі 
ғана алимент төлеп, қалғандары 
мүлдем төлемейді. Мұның себебі 
тек жұмыссыздық емес. Борышкер 
әкелер жұмыс берушілермен келісіп, 
нақты кірісін жасыру арқылы төлеу-
ден қашады, – дейді Қажымұрат 
Мұратов. 

Қажымұрат Серікұлы да борыш-
керлерді қылмыстық жауапкершілік-
ке тарту  проблеманы шешпейтінін 
айтып отыр. Себебі, мұндай борыш-
керлерден баланың пайдасына өн-
діріп алатын дүние де жоқ. Мысалы, 
2022 жылдың 9 айында 154 борыш-
кер әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылса, 86 әкеге айыппұл салынып, 
68 әке қамауға алынған. 

Ал, борышкерлердің ешқайсысы 
әкімшілік немесе қылмыстық жа-
уапкершілікке тартылғаннан кейін 
де алимент төлеу бойынша өз мін-
деттерін орындамайтынын айтады 
мамандар. 

–  Ата-аналардың құқықтары 
мен міндеттері ажырасқаннан кейін 
аяқталмайды. «Бұрынғы әйел» деген 
тіркес бар, бірақ, «бұрынғы бала» 
деген ұғым болмауы керек, – дейді 
Қажымұрат Мұратов. 

● COVID–19

Батпандап кірген дерттің 
шеңгелінен құтылу оңай болмай 
тұр. Халықты қынадай қырған 
індеттен зәрезап болған ҚХР 
жаз айында сырттан келетін 
адамдарға тосқауыл ретінде 
құрлық көлігін тоқтатса, күздің 
алғашқы айларында 21 млн. 
тұрғыны бар Чэнду қаласына қа-
таң локдаун енгізді. Үрімші әуе-
жайы күндізгі рейстердің 97%-
ын қысқартты. Елде өршіген 
індет Қытайдың 15 провинциясы 
мен мегаполистеріне, оның ішін-
де Бейжің мен Шанхайға әсер 
етуі мүмкін деген күдік басым. 
Яғни, елде әлі де алаңдаушылық 
бар.

Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының мәліметі бой-
ынша әлемде COVID-19 ин-
фекциясына шалдыққандардың 
жалпы саны 615 млн.-нан асты. 
Тәулігіне 171 мыңнан астам адам 
індет жұқтырған. Ковидтің күзгі 
толқыны Бельгия мен Нидер-
ландта да байқалады.  

– Қауіпті індеттің жылдам 
жайылуына жол бермеу үшін 
вакцинация мен тестілеу өте 
маңызды, – деп атап өтті жер-
гілікті сарапшы мамандар.

Сонымен қатар, коронавирус-
тың омикрон нұсқасы мутация-
лануда.

– Омикронның BQ.1 деп ата-
латын жаңа нұсқаларының бірі 
Еуропалық одақ пен Еуропалық 
экономикалық аймақтың кем 
дегенде бес елінде анықталды. 
Еуропадағы аурулардың алдын 
алу және бақылау орталығының 
мәліметі бойынша BQ.1, сон-
дай-ақ BQ.1.1 деп аталатын әр-
бір топ бөліктері қарашаның ор-
тасынан желтоқсанның басына 
дейін өршиді, – деді еуропалық 
дәрі-дәрмек агенттігінің басшы-
сы Марко Кавалери.

Күз бен қыста тұмау мен ко-
вид вирустары қатар жүруіне 
байланысты екі вакцинаны қатар 
әлсіз топтарға егу ұсынылды. 
Алайда, вирус түрленуде. Бұл 
алдағы уақытта қолданыстағы 
вакцинацияның тиімділігін арт-
тыруға тура келетінін көрсетеді.

Коронавирусқа сенбеу – қа-
уіптің ең үлкені. Елімізде 8 қа-
рашада аталмыш вирустан бір 
адам қайтыс болды. Дәрігерлер 
де індет жұқтырғандар санының 
артып жатқанын айтуда. Араға 
бірнеше ай салып, бәсеңдеген ви-
рус ошағы қайта тұтанған. Бүгін-
де вирус жұқтырған 50-ге жуық 
адамның сегізінің жағдайы ауыр, 
екеуінің жағдайы өте ауыр. Со-
нымен қатар коронавирус пневма-
ниясына шалдыққандар саны көп.

– Ағымдағы эпидемиялық 
маусымда Қазақстанда тұмау 
вирусының А және В екі шта-
мы айналымда жүр. Сәйкесін-
ше, жұқтырғандар саны артқан. 
Еліміз бойынша ауруға шалдығу 
көрсеткіші өткен жылдың осы 
кезеңімен сәйкес. Аурудың ал-
дын алудың ең тиімді тәсілі вак-
цина алу. Биылғы жылы бюджет 
қаражатынан Ресейде өндірілген 
«ГРИППОЛ+»вакцинасының 2,3 
млн. данасы сатып алынды. Бұл 
республика халқының 12%-ын 
қамтуға мүмкіндік береді – дей-
ді  Денсаулық сақтау министрлігі 
Санитарлық-эпидемиологиялық 

бақылау комитетінің Жұқпалы 
ауруларды эпидемиологиялық 
қадағалау басқармасының бас-
шысы Роза Қожапова.

Медицина қызметкерлері, 
медициналық ұйымдарда дис-
пансерлік есепте тұрған балалар, 
жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған бала-
лар, балалар үйлеріне арналған 
білім беру ұйымдарының бала-
лары эпидемиологиялық көрсет-
кіш бойынша бюджет есебінен 
егіледі.

Сонымен қатар дәрігер ма-
мандар, эпидахуалды тұрақты 
сақтау, ауру ошағын көбейтпеу-
дің басты тәсілі сақтық шара-
ларын күшейту деп дабыл қағу-
да. Айтқанда, дезинфекциялық 
режимді күшейту, антисептикті 
қолдану, қорғаныш бетпердені 
тағу, адам көп жиналатын жер-
лерге бармау, науқас адамдарды 
оқшаулай отырып, байланысты 
шектеу секілді сақтық шарала-
рын қатаң сақтауды талап етуде. 
Әрине, бұл құрғақ сөз емес! Ал-
дыңғы жылдардағы орын алған 
жағдай бізге сабақ. Бастапқыда 
түрлі дақпыртқа сеніп, дерттің 
бар екеніне күмәнмен қараудың 
соңы сан соқтырып, қапы қал-
дырғаны баршаға аян. Санитар-
лық шараларға селсоқ қараудың 
соңы, қайғылы жағдайға әкелуі 
әбден мүмкін.

Қарағанды өңірінде де коро-
навирус инфекциясын жұқтыр-
ғандар тіркелгенімен, ауыр 
жағдайдағы науқастар жоқ. 
Есесіне, ЖРВИ жұқтырғандар 
саны күн санап артуда. Облыс-
тағы медициналық ұйымдардың 
қызметіне шамамен күніне 300-
ге жуық тұрғын жүгінеді. 

– Ағымдағы эпидемиология-
лық маусымның басынан бері 
облыста жіті респираторлық ви-
рустық инфекциялардың 43645 
жағдайы тіркелді. Облыста сыр-
қаттану көрсеткіші өткен жыл-
дың ұқсас кезеңінің деңгейінде 
қалып отыр. Тұмаудың зертха-
налық расталған 46 жағдайы 
анықталса, оның ішінде 14-15 
жасқа дейінгі балалар арасында 
өсу үрдісі  4% – дейді облыстың 
штаттан тыс бас эпидемиологы 
Аслан Теміров.

Облыс бойынша 139 868 тұ-
мауға қарсы егілді. Оның ішінде  
12561-і 14 жасқа дейінгі балалар. 

Елдегі эпидахуалды қалыпты 
жағдайда ұстау мақсатында Ден-
саулық сақтау министрлігі тұмау 
өршісе, оқушылар онлайн оқуға 
көшуі мүмкін екенін мәлімдеді. 
Егер бір сыныпта оқушылардың 
30%-ы тұмау жұқтырған жағдай-
да онлайн оқу жүйесі енгізілмек. 
Республика бойынша ауырған-
дардың 80%-ы, облыста 60%-ы 
балалар. Балаларда температура-
ның күрт көтерілуі, дененің ай-
қын интоксикациясы, қалтырау, 
бұлшық ет пен бас ауруымен қа-
тар құрғақ жөтел вирустың негіз-
гі белгілері болып отыр. 

Кез келген вирустан сақта-
нудың жолы – екпе. Мұны Дү-
ниежүзілік денсаулық сақтау ұй-
ымы да құптап отыр. Вирустың 
сыртындағы ақуыз тікенегі 30-
дан астам мутацияға ұшырауға 
қабілетті. 

Дүние жүзін дүр сілкіндірген коронавирус қайта оралды. 
Күні кеше елімізде 1 адам қайтыс болып, індет жұқтырған-
дар саны күн сайын көбеюде. Қазақ халқы аты жаман талай 
індеттің ақыретін көріп, қасіретін шексе де, мына індеттің 
дені басқа, күші жойқын екенін карантин кезінде көрдік. Ви-
рустың отаны Қытайда жағдай ушықты. Қазақстан да қар-
маққа ілікті. Қарағандыда эпидахуал тұрақты ма?

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»
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автобазардың доңғалақ сата-
тын бөлігін аралап шықтық. 
Құр араламай, жүргізушілердің 
назына да құлақ түрген едік. 
  – Былтыр ғана «Патриот» көлігіме 
қысқы доңғалақтың төртеуін 120 
мыңға алған едік. Ауылдық жерде 
тұратын болған соң, тау мен таста 
жиі жүреміз. Алған доңғалақты бір 
қыс қана пайдаланамыз, – дейді 
Бүркіт есімді жүргізуші. – Былты-
рғы белорустық шинаны тағы да 
алдым. Бұл жолы төртеуіне 160 мың 
теңге төледім. Сонда ақшаңызда 
құн болмай бара жатыр.

Ал, Асхат есімді жүргізу ші R18 
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– Құрман Өмірбекұлы, Сәкен те-
атрына басшы болғалы 1-2 жылда 
қыруар шаруа атқардыңыз. Осындай 
іскерліктің құпиясы бар ма?

– Шынымен де,  уақыт сусып қолда 
тұрмайды. Көзді ашып-жұмғанша кел-
геніме екі жыл болды. Бір жыл толығымен 
карантинде отырдық. Шектеулер жұмысқа 
кедергі келтірді. Кейін қарқынды жұмыс 
істедік. 90 жылдық тарихы бар Сәкен те-
атры маған дейін де жарқыраған, менен 
кейін де жарқырап тұра береді. КСРО 
кезінде мемлекеттік сыйлықты алған 
жалғыз облыстық театр. Мәртебесі – өте 
биік. Ұжымдық жүйе әбден қалыптасқан. 
Көне тарихтан сыр шертетін алғашқы қа-
зақ театрларының бірі. Біз не істесек, өз 
міндетімізді орындадық. Асқар таудай 
ағалардың игі бастамаларын, сара жо-
лын жалғастырудамыз. Театрдың шығар-
машылық жағынан шарықтайтын, тоқы-
рауға түсетін кезі болады. Шарықтайтын 
бір жаңа дәуір келе жатқан секілді. Облыс 
әкімдігі, облыстық мәдениет, архивтер 
және құжаттама басқармасы көп қолдау 
көрсетіп отыр. Өнер жанашырлары бар-
шылық. Мәртебеміз сондықтан да биік 
тұр. Театр – көрерменімен көрікті. Аз 
уақыт деуге келмес. 90 жылдан бері жа-
салған еңбектің заңды жалғасы. Сол биік 
мәртебені жоғары деңгейде ұстап тұра 
алсақ – нұр үстіне нұр. Алда атқаратын 
шаруа, арман-мақсат, идея, алар асу көп. 
Келесі жылы шетелдердегі фестивальдер 
бар шығатын. Жаңа туындылар күтіп тұр. 

– Театр қызметкерлеріне бірнеше 
үй беріліпті. Оны өздеріңіз жөндеуден 
өткізіпсіздер. Толығырақ айта кетсеңіз.

– Облыс әкімдігі тарапынан был-
тыр театр қызметкерлеріне 6 үй берілді. 
Ақтас, Саран қалаларынан. Биыл Доскей 
ауылынан қараусыз қалған үйді жөн-
дедік. Бұл Тәуелсіздіктің және қолдаудың 
арқасы дер едім. Қаңқасы ғана тұрған 
үй. Ұжымға жастарды тарту, жұмы-
сты жандандыру керек. Сондықтан, бел 
шешіп, кірісуге тура келді. Өзің ұмтыл-
масаң, ісіңде береке болмайды. Осылай 
басшылықтың облыстық мәдениет, ар-
хивтер және құжаттама  басқармасының 
ұсынысын қабыл алдық. 40-ыншы үйдің 
40 пәтеріне жөндеу жүргіздік.  Жаңадан 
салғаннан гөрі, қайта жөндеу өте қиын 
шаруа. Жұмыстар биыл бітті. Республика 
күні қарсаңында облыс әкімі Жеңіс Мах-
мұдұлы арнайы барып, пәтер кілттерін 
табыстады. Мәдениет саласына бөлінген 
40 пәтердің 12-сі театр қызметкерлеріне 
бұйырды. Оның ішінде, жас отбасылар, 
үйі жоқ әріптестер бар. Жалпы, театр қыз-
меткерлеріне 18 үй берілді. Қазір жаңа 
үйге ақырындап көшіп жатыр. Бұл тәуе-
кел қаншама адамды қуантты. Біреуді жа-
ным қуантқанды сүйеді. Сондай бір ішкі 
жан қалауынан жүзеге асқан дүние болды. 

– Көрермен санының әжептәуір 
артқанын байқаймыз. Елді театрға 
тартудың тың үрдісі туралы айтсаңыз.  

– Өнер адамдары кейде өзін биік санап, 
«халық бергенді жұта береді» деп ойлай-
ды. Өте қате пікір. Халық – әулие. Бәрін 
біліп отырады. Оның үстіне, қазір шығар-
машылық тұрғыдан жоғары. Талғам ке-
рек. Театрға көрермен өз аяғымен келуі 
үшін талғаммен жұмыс істеу қажет. Өз 
ісіңді сүйіп атқаруың ләзім. Қазіргі заман-
ның талабына, жастардың ой-санасына 
сай қызықтыра білген жөн. Ол – үлкен 
жұмыс. Былтыр Мәскеудегі Е.Вахтангов 
театрынан режиссер Гүлназ Балпеисова-
ны командасымен шақырып, «Қаракөз» 
шығармасын қойдық. Аншлагпен өтті. 
Өйткені, ол жастардың талғамына дөп 
келді. Мұхтар Әуезовтің бір ауыз сөзін 
өзгертпей, сыртқы формасын құбылтты. 

 
Құрман Қалымов: 

«Арқаның Ақсарайы» атанған Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық 
академиялық қазақ драма театрының құрылғанына – 90 жыл. Талай сахна 
саңлағының ізі қалған, көптеген дарынның қанатын қатайтқан киелі орда осы 
уақыт аралығында бірталай белесті бағындырып, көптеген жетістікке жетті. 
Талғампаз көрерменнің көңілінен шығып, елдің алғысына бөленіп жүрген те-
атр директоры  Құрман Қалымовтың да үлкен той алдында өз айтары бар.

Киім киісі, жүріс-тұрысы, музыкасы, пси-
хологиясы қазіргі заманның жастарға сай 
ұсынылғанда, сұраныс өте жоғары болды. 
Бұдан бөлек, театрда жиі-жиі шара өтті. 
«Театрдағы бір түн» акциясында көрер-
мен лық толды. Өзіміз де күтпеп едік. 
Көрерменді топ-тобымен шақырып отыр-
ғызу емес, елдің өз аяғымен келуі – үлкен 
жеңіс. Сол бағытта жұмыс істеп жатыр-
мыз. «Ұлтқа қызмет» спектаклі халықтың 
сол кездегі көңіл-күйін дөп басты. Қаңтар 
оқиғасынан кейін жан жарасын емдеген-
дей жылы қойылым болды. Шерхан Мұр-
тазаның күрделі «Текебұрқақ» туындысы 
да қажырлы еңбекті талап етті. Психоло-
гиялық тұрғыдан жылға жуық уақыт дай-
ындалдық. Ойландық, толғандық. Осы-
лай, көрерменнің талғамына, ой-қиялына 
дөп түсердей жұмыс істеп келеміз. Сонда 
көрермен өзі іздеп келеді. Ал, көрермен 
бір бөлек, өзің бір бөлек, өз қойғаныңа 
өзің ғана мәз болып жүрсең, қателесесің. 
Не істесең де, беріле істеу керек. Сонда 
ісің алға басады, бәрі өз орнымен жүреді.

– Биыл өнер қарашаңырағына – 90 
жыл. Алда үлкен той. Қандай жаңа-
лықпен қуантасыз?

– Биыл театрымызға – 90 жыл. 1932 
жылы қараша айында негізі қаланған. 
Басында орысы бар, қазағы бар драма 
үйірмесі болып еңбек жолын бастаған. 
Кейін «Жұмысшы жастар театры», «До-
скей Әлімбаев атындағы музыкалық қазақ 
драма театры» болған. Сәкен Сейфуллин 
ақталған соң 1964 жылы «Сәкен Сейфул-
лин атындағы қазақ драма театры» болып 
бекітілген. Өнер ошағы қазірге дейін небір 
қыспақтан, қылкөпірден өткен. 1990 жыл-
дардың өзінде жабылып қала жаздап, қай-
тадан аяғына нық тұрыпты. Өйткені, сол 
кезеңде іргелес Павлодар мен Ақмолада 
екі театр ашылады. Жүсіпбек Аймауытов 
театрын – Ерсайын Тапенов, Қалибек Қуа-

нышбаев театрын – Жақып Омаров ашқан. 
Сол екі театрға әртістердің тең жарты-
сы жұмысқа қабылданып, кетіп қалады. 
Ол кез қиын-қыстау кез ғой, біздің бала-
лық шағымыз. Сәкен театрында тоғыз-ақ 
әртіс қалады. Қазақ пен орыс труппасын 
қосып, «Қарағанды драма театры» деген 
атауды берейік деген ұсыныс айтылады. 
Сол кезде Рымбала Кенжебалақызы мен 
Кеңес Нарынбайұлы шырылдап жүріп, 
жоғары жаққа кіреді. Биыл құрылғанына 
70 жыл толып отырған Тәттімбет өнер 
колледжі қабырғасынан актерлерді да-
ярлайтын курс ашып, Кеңес ағаның өзі 
дәріс оқиды. Театрдың бағына сол кезде 
театрға білікті маман Әлімбек Оразбеков 
бас режиссер болып келіп, жұмыс қайнай 
түседі. Қаншама жас оқу бітіріп шығады. 
Солайша, қайтадан театрдың труппасын 
қалыптастырып, биік-биік белестерді 
бағындырады. Сол жеңісті-жемісті театр-
дың 90 жылдық мерейтойын тойлау бізге 
бұйырғалы тұр. Сайлау науқаны да келе 

жатыр. Үлкен іс-шара. Аман-есен сайлау 
науқанынан өткен соң, желтоқсан айының 
бірінші онкүндігінде атап өтетін ойымыз 
бар. Алда қуанышты күндер күтіп тұр. 

– Соңғы екі маусымдағы премьера-
лар ел көңілінен шығып, театр сыншы-
лары оң пікір айтуда. Алда тағы қан-
дай тың спектакльдерді көре аламыз?

– Дұрыс айтасыз. Көрермен талға-
мына жұмыс істеу – көрерменнің ығы-
на кетіп қалу емес, керісінше өз ығыңа 
алып келу. Алда осы бағытта сахналана-
тын үлкен-үлкен шығармалар бар. Келер 
жылы қуантатын ауқымды екі шығарма 
жоспарда тұр. Әзірге құпия бола тұрсын. 
Қойылған шығарма сыншылар тарапынан 
сын көтеретін болуы тиіс. Кәсіби деңгей-
де қаралуы керек. Ұсақ-түйек дүниеге 
берілмеген жөн. Осы мәселеде спектакль 
қою – актерді таңдау, актердің, режис-
сердің, актрисаның бағын ашу болып 
есептеледі. Мұнда көп дүние бар. Бір 
спектакль екі-үш адамға нақты көзделіп 
алынады. Солардың ел алдында таланты-

ның жарқырағанын қалайсың. Таңдауың-
ның дұрыс екенін дәлелдеу қажет. Кейде, 
ойыңның халықтың пікірімен қабысып, 
көңілінен шығып жатқанына қуанасың. 
Алла бұйырт са, үлкен жаңалықтарымыз 
бар. 

– Айдын Абзалбекұлының қой-
ылымдары жаңалық болуда. «Үздік ре-
жиссер» атанды. Жалпы, кадр таңдауда 
қандай критерийлерге жүгінесіз?

– Кадр таңдауға келсек, жалпы елі-
мізде режиссерлер аз. Режиссураны бі-
тіретіндер көп. Бірақ, көбі кино саласына 
бет бұрып кетеді. Өйткені, киногерлер 
жаз бойы жұмыс істеп, табыс тауып, қы-
ста аю сынды табанын жалап, жылы үйде 
жатады. Бірақ, қазақ театр өнеріне жаны 
ауыратын, өз көрермені қалыптасқан, қол-
таңбасы айқындалған театр режиссерлері 
де бар. Мәселен, Айдын Абзалбекұлы 
шетелге барып, спектакль қойған маман. 
Башқұртстанда спектакль қойып, «Үздік 
режиссер» атанған. Жуырда Қ.Қуаныш-
баев театрында қойған моноспектаклі 
еліміздегі моноспектакльдердің ара-
сынан «Үздік режиссер» атағын жұлып 
алып берді. Шолпан Жандарбекованың 
100 жылдығына орай өткен фестивальде 
тағы да «Үздік режиссер» деп танылды. 
«Үздік режиссер» болу – театрға үлкен 
пайда әкеледі. Өйткені, режиссердің ай-
наласына әртістер жиналады, актерлер 

қалыптасады. Содан кейін барып, театр-
дың деңгейі көтеріледі. Бұйыртса, алда 
«Үздік актер», «Үздік актриса» атағын да 
алуға күш саламыз. Жақсы режиссер осы-
лай театрды биік белеске жеткізеді. Сон-
дықтан, Айдынның қолтаңбасын танып, 
бұрыннан бақылап жүрген соң, таланты-
на, қарым-қабілетіне үлкен сенім арттым. 
Ризамын. Мақтанамын. Өкінбеймін.

– «Театр менеджменті» бойынша бір 
актер бірнеше театрда істеп, табысын 
арттыруға болатын көрінеді. Бұған не 
дейсіз? 

– Иә, «Театр менеджменті» деген бас-
шының қолындағы шаруа ғой. Бір театрға 
екінші театрдан актер шақыртып, рөл 
ойнату үшін сол театр сенің де актеріңді 
шақыртып рөл беруі керек. Екі жақтың ак-
тері де деңгейлес болуы қажет, меніңше. 
Егер олай болмаса, өзің сырттан шақыр-
тып рөл ұсына берсең, оның ешқандай 
шығармашылық биікке жетелейтін раха-
ты жоқ. Өйткені, сен бүгін барсың, ертең 
басқа қызметке кетуің немесе актер ауы-
сып кетуі мүмкін. Ал, сен қойғызған спек-
такльдің бас кейіпкері кетіп қалған соң, ол 
қойылымды құлдырауға алып келеді. Сол 
кезде ол актерді ешкім менсінбей қалуы 
ықтимал. Актерлерде «шығармашылық 
қызғаныш» деген болады. Ол – өте қиын 
шаруа.  Бұл ұжымның ортақ жұмысына 
кесірін тигізуі мүмкін. Бірлік болмаса, іс 
өнбейді. Сондықтан, «қандай ас жесең де 
өз қалағыңмен жегенің дұрыс» деген пікір 
бар. Алдымен, өзіңнің ішкі жан дүниеңді, 
шығармашылығыңды, театрыңды әбден 
емдеп, үлкен аламандардан оза шауып 
келсең ғана, басқа театрлармен санасуға, 
шығармашылық тәжірибе алмасуға ба-
руға болады. Онсыз қазіргі жағдайда құр 
пиар үшін шақырып, кейін ол ойдағыдай 
жүрмей қалса, ұят дүние. Табыс табудан 
бұрын әр шығармашылық адамы осыны 
көкірегіне мықтап түйіп алуы ләзім-дүр.

– Сөз соңында жас әріптестеріңізге 
қандай кеңес бересіз? 

– Жалпы, өзім де жаспын ғой. Әріп-
тестеріме айтарым, театр өнері, жалпы, 
өнер – тазалықты, еңбекқорлықты сүйеді. 
Жан дүниең таза болып, өнерге бар бол-
мысыңмен құлай берілсең, өнер сені биік-
ке шығарады. Өнерді ластай бастасаң, 
өнер сені таптай бастайды. Сахна – киелі. 
Сахнаны сүйіп барып жұмыс істеу керек. 
Тіпті, реквизитіңді беретін реквизитор, 
жарық беретін жарық берушіні, музы-
камен әрлейтін дыбыс режиссерін бар-
лығын жақсы көруің керек. Бәріне күн-
делікті рахмет айтуың керек. Спектакльді 
ұсынған режиссердің, саған қызмет жасап 
жүрген режиссердің көмекшісінің еңбе-
гін бағалауың керек. Киім тігіп берген 
тігіншіге құрметпен қарауың керек. Олар 
сенің жеке басың емес, өнерің үшін қыз-
мет етеді. Біз қызметті өнер үшін істейміз. 
Сол өнердің рухы биік болуы – аса маңыз-
ды. Болат Ұзақовтың инсцинировкасын-
да: «Бөлтірік ең алғашқы аңшылығында 
немен ауызданса, соның дәмі өмір бақи 
таңдайынан кетпейді» деген сөз бар. Егер, 
сен тышқанмен ауыздансаң, өмір бақи 
тұмсығыңды жерден көтермей өтесің. 
Рухыңды асқақтататын, өзіңнен бір бас 
жоғары биік рухани дүниемен азықтан-
саң, рухың мәңгі биік болады. Сондықтан, 
бұл өнер деген өлкеде терең біліммен, 
көркем мінезбен ғана өз жолыңды қа-
лыптастырасың. Онсыз «өнерде жүрмін» 
дегенің – далбаса. Ұлтқа қызмет ету – 
білім мен мінездің және әкенің қанымен, 
ананың сүтімен берілген тәрбие арқылы 
жүзеге асады. Ендеше, өнерге адал, биік 
рухты әрі еңбекқор болайық!

– Тұшымды әңгімеңізге көп рахмет! 
Ұжымға шығармашылық табыс тілей-
міз.

Сұхбаттасқан 
Жәлел ШАЛҚАР,

«Ortalyq Qazaqstan»

Ербол ЕРБОЛАТ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● ЖАҢА КІТАП

«Birgemiz» жалпыұлттық жо-
басының «Birgemiz: Asyl mura» 
бағытында еріктілерге арналған 
Қа рағанды облысы және Бұқар 
жырау ауданының грантын Жанұ-
зақ Мәкішев жеңіп алған еді. Грант 
қаржысына баба мұрасын түген-
деп, келешек ұрпаққа мирас етіп 
қалдыру мақсатында «Бұқарекең 
жыр  лайды» аудиокітабын жарыққа 
шығарды. Мерекелік шараға ау-
дандық мәслихаттың хатшысы Ас-
хат Әли, ҚР Мәдениет қайраткері, 
Бұқар жырау ауданының «Құрметті 
азаматы» Мүгілсім Шибаева мен 
Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Қайрат Кемалов қатысып, 
аудиожинақтың тұсауын кесті.

Аудиотуындылар жаңа технологияның 
көмегімен дайындалған. Сапалы әуенмен 
көркемделіп, қанық дауыспен басылған. 
Жинақты шығаруға 600 мың теңге жұм-
салыпты. 

– Келешек ұрпаққа мол мұра қалды-
рып жатқан Жанұзақ Сұңғатұлының ерен 
еңбегі – ерлікпен пара-пар. Жас буын да-
нагөй, көмекей әулие бабаларымыздың 
мұрасын бойына сіңіріп өсуі қажет. Жи-
нақты қолға алған үлкен-кішісінің бәрі 
баба мирасын құлағына құйып өссе екен. 
Сонда ғана тектілік мәңгі жоғалмайды, – 
деді Асхат Әли. 

Аудиожинақ 2 бөлімнен тұрады. 
«Бұқар жыраудың жырлары» бөліміне 
енген 55 толғауын Қайрат Кемалов ды-
быстаған. Ал, «Бұқар жыраудың толғау-
лары» бөлімінде 24 толғауы таспаланды. 
Серік Жақсығұлов, Дидар Қамиев, Армат 
Исламғалиев, Мұхтар Әділов, Фархат 
Оразов сынды елге белгілі өнер иелері 
жыр-толғауларын аспаппен орындап, тас-

паға түсірген. Сонымен қатар, аудиокітап 
дизайнын Қарағанды Суретшілер одағы 
қоғамдық бірлестігінің және Еуразиялық 
Дизайнерлер одағының мүшесі Ерсін 
Темірғалиев жасаған.  

– Бабамыздың құнды мұрасын келе-
шек ұрпақтың сүйегіне сіңіріп, кеңінен 
насихаттау – киелі іс. Осы шаруаның ба-
сы-қасында жүрген жандарға алғысым 
шексіз. Бабамыздың философиясы бізге 
ғана емес, барша адамзат баласына ортақ. 
Оның мұрасын болашаққа қалдыру мақ-
сатында аз да болсын көмегім тигеніне 
қуаныштымын. Біз – «демократия» дей-
міз. Жалпы, Ұлы Дала демократиясының 
негізін қалаған – Бұқар бабамыз. Оған бір 
дәлел, қанды қасап заманда Абылайдай 
батырға дүйім жұрттың алдында қымсын-
бай сөз сөйлеп, ақылын айтып отырды. 
Ал, ол уақытта ханға ешкім қарсы келе 
алмайтын. Абылай батыр көмекей әулиені 
жанына кеңесші етіп, қасынан тастамай 
алып жүруі – оның ұлылығы деп білемін. 

Міне, бұдан өткен далалық демократия, 
әділдік бола ма?, – деді Қайрат Кемалов.  
Ал, автор өз сөзінде:  

 – Жалпы,  бабалар мұрасын келешек 
ұрпаққа жеткізіп, рухани жағынан  су-
сындату – ортақ парыз. Түрлі саладағы 
азаматтардың кітап оқуын мейлінше 
оңтайландырып беретін аталмыш са-
ланың болашағы зор. Аудиокітаптар-
ды өміріміздің бір бөлшегіне айналды-
руға ұмтылу керек. Күнделікті құлаққап 
арқылы түрлі әуендерді тыңдап, уақытты 

құр босқа өткізгенше, сауатыңды ашып, 
кітаптарды тыңдағанға, сол мезетте бел-
гілі бір жұмысыңды бітіріп алғанға не 
жетсін?! Біз осындай істеріміз арқылы 
келешек ұрпаққа үлгі бола аламыз. Ау-
диокітаптың шығуына зор үлес қосқан 
ау данның «Құрметті азаматы» Айтбай 
Ботпайұлына ерекше алғыс айтамын. Сол 
кісінің ақыл-кеңесімен жарыққа шықты, – 
дейді.

Бұқар жырау ауданы



● ҚАЗЫНА
Төрехан МАЙБАС,
этнограф-жазушы

(Жалғасы. Басы өткен №123 номерде)

Мұндай уақиғаларды Сетон-Томпсон 
көп жазушы еді. Сене қоймаушы едік. Оны-
мыз бекершілік екен.

Қазақ баласы жыртқыш аңдарды жілік-
тегенде ұрғашысын қаншық, еркегін арлан, 
баласын күшік деп жіліктеген.

Қасқырдың қаншығын шулан деген. 
Моңғол жұрты оны шона дейді. 

Еркегін?.. 
Ауыз екі тілде арлан деп жүрміз.  
Елімізде аты жер жарып жүрген «Астана 

арланс» деген бокс клубы бар. Соның клуб-
тық туында қасқыр бейнесі бейнеленген. 
Осыған қарап ел арлан деген атауды қасқыр 
деп қабылдап жүр. Бұл да біздің надандығы-
мыздың бір көрінісі. Соны көре тұра үнде-
мейміз. Негізі жал. Ол жөнінде жоғарыда 
айттық.

Әуек болған соң оның басшысы (көш-
басшысы) болады. 

Мына орыс ағайындар әуекті – стая, 
басшысын (көшбасшысын) – вожак дейді. 
Вожагы, әрине, арланы, сонда шуланы әуек 
басқара алмай ма деген ой оралады. Бәлкім, 
ол ағайындар шуланның да әуек басқараты-
нын білмейтін болар?

Жоқ, біледі, алайда мағынасын әбден та-
рылтып алған. 

Олар әуекті басқаратын ұрғашы қасқыр-
ды да вожак дейді.

Бір-ақ кесіп, альфа-самка дейтіндері бар. 
Біздің түсінігімізше біріншіден ол – шулан, 
екіншіден ол – бөрте. 

Әуекті шулан басқарғанда оны құртқа 
дейді. Олай болса үшіншіден ол – құртқа.

Орыстар башкир деп жазатын жұрт бар. 
Шын мәнінде ол башқұрт (басқұрт) деген 
сөз. Бүгінде Башқортстан деп жазып жүр. 
Құртымыздың, қортымыздың, көртіміздің, 
гөртіміздің түбірі бір – құрт. Олай болса бұл 
жерде басқұрт сөзі бас шулан болып шыға-
ды, алайда оған жалы да, шуланы да бағына-
тын болғандықтан ол басқұрт болады.

Башқұрт жұрты біздің құртымызды құр-
тит дейді. Бұл ұрғашы ит деген сөз. Осы 
ағайындар әуек басшысын башбөрэ дейді. 
Бұл басбөрі деген сөз, әрине. Салысты-
рыңыз: басқұрт – басбөрі.

Бала кезгі ертегі есіңізге түскен болар. 
«Ерте, ерте, ертеде,
Ешкі жүні бөртеде, 
Ертеде өткен Қызылқұрт елінде...»  – 
деп басталатын біз тыңдаған ертектердің 

бірі. Олай болса мұндағы ертек оқиғасы қы-
зыл қасқыр елінде өткен.

Осы құрт сөзі қазақ аруына тікелей қа-
тысты. 

Қазақ ең әдемі қызын сұлу деген. 
Ең сұлу қызын ару деген. 
Бетіне ноқат түсіп, іші білінген қызда-

рын бөрте деген және оларын ең сұлу деп 
өбектеген.

Іші-сырты бірдей қыздарын құртқа де-
ген. 

Қарақыпшақ Қобыланды батыр жары 
есімінің Құртқа аталатынын әлі ұмыта қой-
маған болармыз.

Қысқаша қайырғанда орыс ағайынның 
альфа-самкасы осы.

Ермек Тұрсыновтың «Шал» туынды-
сында Шалдың қасқырға айтатыны бар «әй, 
Құртқа, осы сен менің соңымнан неге қал-
майсың?» деп. Демек, бұл жерде әуекті аба-
дан емес құртқа басқарып тұр. 

Керісінше әуекті қасқырдың жалы да 
басқарған. Оны әуекбасы/абадан деген. 

Вожагымыз осы – әуекбасы/абадан.
Ал қасқырдың жалының альфа болуы, 

болмауы құртқаға байланысты.
Әуектегі қаншықтардың барлығы күшік-

тей алмайды. Күшіктейтін тек қана құртқа.
Қалғандары құртқаның бөлтіріктерін 

асырап, тәрбиелеумен айналысады. 
Бөлтіріктерінің әкесін құртқа өзі таңдай-

ды. Оны бөрі дейді. Альфа-самеціміз осы 
бөрі.

Әуекті абадан басқарғанда абадан – аль-
фа-самец. Ал альфа-самка – бөрте болады.

Қасқырлардың қарығуы ақпан айында 
өтеді. Оны қазақтар әспеттеп бөрісырғақ 
дейді. Бұл амал ақпан айының 17-25 ара-
лығында өтеді. Бабаларымыздың бірнәр-
се білгендігін осыдан-ақ байқай беріңіз. 
Қасқыр сырғақ демейді, бөрісырғақ дейді, 
өйткені, бұл сырғақта болашақ бөлтірік-
тердің әкесі – бөрісі анықталады.

Мұндай жұптар тұрақты болады.
Бөрте 63 күн көтереді.
Бөртенің құртқа болмауы мүмкін. Алай-

да, құртқа міндетті түрде бөрте болады.
«Шалдың» негізгі оқиғасы үш күн-

ді қамтиды. Алайда онда уақыт, кеңістік 
ұғымдары әбден милықтырылған. Көкектің 
ортасынан әрі қарай қасқырлар күшіктеп 
бітеді. Ал, фильмде Құртқа қыста күшіктеп 
жүр.

Бөрте апанда күшіктейді.
Туғанда бөлтіріктерін соқыр туады. Туа 

саңырау болады. Көзін тек он күннен кейін 
ашады. Алайда, мұнан залал шеге қоятын  
бөлтірік бола бермейді. Өйткені, қасқырдың 
ең басты сезім мүшесі – мұрыны/тұмсығы.

Қасқырдың жемтігін көрмей, естімей 
(жүргенін, жайылғанын, жусағанын) таба-
тыны осыдан.

Бөлтіріктерін қарақұлақ туады.
Ит те күшігін тоғыз апта көтереді. Ит 

пен қасқырдың түбі бір екендігін осыдан-ақ 

пайымдауға болар.
Оның да күшігі соқыр, саңырау болып 

туады. Бір аптадан соң көзін ашады, тағы 
үш күннен кейін ажырата бастайды. Қазақ 
атамыз ырымға жаман деп жалқы күшік тап-
қан қаншық пен күшігін атып тастаған. 

Күшіктің құлағы екі аптадан кейін ести-
ді. Қасқырдың құлағы тік келеді де, иттікі 
салбыраңқы. Шуланның күшігі тек бір ар-
ланнан, ал иттің итақайының күшігінің ата-
сын бір Құдайдан басқа ешкім білмейді. 

Қасқыр жоғарыда айтқандай күшігін 
алпыс үш күн көтереді. Қасқыр да сегіз туа 
береді. Негізінен тақ туады. Нешеу туатыны 
тағы да құртқаға байланысты. Жемтік көп 
болатын жылдары көп туады да жылаңқы 
жылдарда шектейді. Соның өзінде жалқы 
тумайды, кемі қосар туады.

Қосар деп қазақ бір ұрғашы, бір еркек 
төлді біледі. Олай болса қосардың біреуі 
ұрғашы болады да, екіншісі міндетті түрде 
еркек болады.

Құртқаның бірыңғай не ұрғашы, не ер-
кек туатыны болмайды. 

Жаңа туған бөлтіріктің көзі көк болады. 
Сегіз айдан кейін сарғыш тартады. Көзінің 
көктігін өзгертпейтіндер де болады. Оларды 
боркөз дейді, бұл бөрі көз деген сөз. Бөрілер 
негізінен осы боркөздерден шығады.

Көк көзді мақұлықаттар бола береді. 
Төрт түлікке қаратып айтқанда көккөз түйе, 
немесе бие деп айтпайды, шағыр дейді. Ба-
баларымыз оларды жаратпаған. Соған орай 
шағырдан үйір салмаңыз деген.

Қазақ итбегілері боркөздерді бөлек тәр-
биелеген. Қасқыр алады деп. Көзі көк болып 
туатындардың қасқырмен бір шатысы бар 
деп білген. Қазақ итінің бөрісоғарлары осы-
лар. Түбі – қасқыр.

Қырық күн шілдеде тазыны аңға қоспай-
ды. Ыстықта қызыл ет болады деп. 

Қыс шілдеде тартып семіретін қасқыр 
жаз шілдеде жатып семіреді. Бұл уақытта 
қасқыр бөтегесі бөртіп семірген құстарды 
торуылдайды. Әсіресе, олар дуадаққа өш ке-
леді. Дуадақ жерден көтерілгенше орнында 
басып қалады. Бұл жарықтықтар құрды да 
жібермейді. Әсіресе, саңырауқұрдың ұша-
сына/етіне өш келеді.

Жемтік жейді, өлексе жейді дегенімізбен 
итке қарағанда қасқыр таза. Қазақта жүріс 
алған адамға қаратылып айтатын жалап де-
ген сөз бар. Иттің тісі тиген жерді де жалап 
деп айтады.

Ал, бөрте бөлтіріктерін апаннан тысқа-
ры жерде қоректендіреді. Онысы апан айна-
ласы лас болмасын дегендік. Ауру-сырқау-
дан да тыс болады. 

Барлық жыртқыштар сынды жал да құ-
сып жемдейді. Жеті аптада бөлтіріктер етті 
сүйектен ажыратып жей алады. Сегізінші 
аптада бөлтіріктердің қорегі тірідей келе 
бастайды. 

Көп ұзамай бөрте оларды емізуден бас 
тартады.

Бөлтіріктердің қасқыр тірлігі бастала-
ды. Қоңыр күзде олар да жалдың қатарын 
толықтырады. Топтасып аң қағуға жарайды.

Қазан айында «абадандық» үшін төбе-
лес/қырқыс басталады.

Қасқыр шамамен күніне жарты пұт-
тан астам ет жейді. Қорек іздегенде күні-
не екі жүз шақырым жер өте алады. Су 
жоқ болғанда мұз қаршиды. Қарда тұз жоқ 
болғандықтан оны жалай қоймайды. Өлек-
семен де қоректене береді. 

«Шалда» әуек Шалдың пәрменімен 
«Гарринчасын» тартады. Ал әуекте сегіз 
жал жүр. Ол айтып отырған сегізімізге жет-
пейді. Қасқырдың қасақы тағы екендігі бел-
гілі. Олай болса олар бір қоймен шектеле 
алмайды және олар кем дегенде «отардың» 
жартысын қырып салуы керек еді.

Ұлығанда бастарын қосады. Жер ау-
мақтарын белгілейді. Аңға шығады.

Ит аяғын жастанып ұйықтайды. Қасқыр 
да солай басын кезек-кезек екі аяғына қой-
ып ұйқысын қандырады.

Бөрі жортады.
Ит шаңытады.
Ит құйрығы сымпыл келеді. Ит қаба-

ды, талайды, қасқыр ауыз салады. Иттің 

бұралқысы тіміскеленіп жүреді. Қасқырдың 
бұралқысы жалғыз жорта береді.

Ит талайды, қасқыр тартады.
Кәрі төбет бапылданады.
Қазақта негізінен итбегі деген сөз жоқ. 

Бәлкім, болған шығар. Жадымыз қысқа ғой. 
Ұмытып қалған болармыз. Тілімізде атбегі, 
құсбегі тіркестері бар. Олай болса итбегі 
тіркесі неге болмайды. Бұл сөзді бірінші рет 
«Көрлеуіт» хикаятымда пайдаландым. Кей-
ін «Итбегі» деген әңгіме де жаздым. Бүгінде 
елдің бәрі итбегі деп жазады.

Жатыр деп тек адамға қаратып айтаты-
нымыз белгілі.

Қарамалға қаратып үйі дейді.
Түлкіге қаратып айтқанда да үйі дейді. 

Түлкі үйігеді ғой.
Итке қаратып ұйы дейді. Ит ұйығады.
Қасқырға қаратып қары дейді. Қасқыр 

қарығады ғой.
Табиғатына байланысты шуланға қа-

рағанда жалы өлім-жітімге көбірек ұшы-
райды. Сондай себеппен әуектің абадансыз, 
әрі-беріден кейін бөрісіз қалатын күндері 
болады.

Бұл жағдайда әуек (құртқа) бөріні ауыл-
дан іздейтін болады. Бөріге иттің бәрі жарай 
бермейді. Құртқа боркөзді іздейтін болады.

Ел итті қасқырдан тараған деп біледі, 
әрі-беріден кейін қасқырдың азғыны деп 
біледі.

Шын мәнінде ит қасқырдың емес, шие-
бөрінің тұқымы. Байқайсыз ба, бөрі сөзі ал-
дымыздан тағы шығып отыр. Бұл тегін емес.

Арқада он сегіз мың жылқы біткен 
Адамбай, Тұрсын деген шалқұйрықты бай-
лар өткен. Сол Адамбайдың Құтпан деген 
бөрібасары болыпты. Соны шүйқұлақты деп 
отырушы еді. Бұған қарағанда шиебөріміз 
шүйбөрі болса керек.  

Қасқырдан тарайтын ит тұқымына 
кәдімгі төбет пен орман төбеті/лайка жата-
ды. Қасқырды бір алса осы төбеттер алады. 
Өйткені түбі бір.

Қасқырды ғылыми тұрғыдан жілікте-
генде ит тұқымдас деп тәпсірлейді. Қасқыр 
тұқымдас деп айтпайды. Олай болса қасқыр-
дың түп атасы ит пе, әлде иттің түп атасы 
қасқыр ма – оны зерделейтін уақыт әлі алда 
деп білу керек...

Әлгі әуек (құртқа) ауылдың төбетін 
өзімен бірге алып кеткенде бес-ақ күнге 
алып кетеді. Өйткені, бөрісырғақ бес күнге 
созылады. Бес күн бойы төбет абадан да бо-
лады, бөрі де болады.

Иттің абадан болатын жері осы.
Иттің бөрі болатын жері де осы.
Қазақ итті қасқырдың азғыны деп бі-

летінін айттық. Қасқырға тән бекзада қа-
сиет тердің барлығы да итте кемшін, не 
жоқтың қасы.

Қазақта «ризамын азу тісіме» деген мә-
тел бар. 

Итті ақылды хайуанаттар қатарына апа-
рып қосып қоятынымыз бар. Рас, ол ақыл-
ды, алайда қасқырдан ақылды емес. Ең 
ақылды деген иттің парасаты үш айлық қа-
рақұлақтың ақылынан аспайды.

Дене тұрқыларында да айтарлықтай ай-
ырмашылық бар. Ең алып деген төбетіңнің 
өзі қасқырдан кемі екі есе кіші болады. Итке 
қарағанда қасқыр тарамыс болып келеді. 
Соған орай кей халықтар ит етін тұтынға-
нымен қасқыр етін тұтынбаған.

Әуелде осындай мәтел бар ма еді деп 
ойланасың? Бар болған соң  айтылады 
да. Тістің бәрі мықты. Алайда, азу тістен 
мықтысы жоқ. Жыртқыштардың барлығы 
да азу тісті болып келеді. Олардың күн 
көрісі осы азу тісіне байланып қалған. Өйт-
кені осы азу тістерімен қорғанады, қорегін 
табады.

Азу тіс жаугершілік замандағы қазақ 
баласының алтыншы қаруы болған. Қолға 
түсіп қалғандай болса, шимаңдай байлаған 
арқан не жіпті осы азу тісімен шешкен. 
Қайырып айтқанда азу тісін түйнеш ретінде 
пайдаланған.

Ит тісейтін мақұлықат. Оның жағымен 
қоса жаратылатыны осы азу тістері. Оның 
өзі барлық иттерде шыға бермейді. Қасқыр-
ға қарсы түсетіні осы табиғи азу тістері. Ит 

сын иесіне жырып берген. Бабаларымыз да 
қарыз болып қалмаған. Ол аузындағы ада-
лымен бөліскен. 

Ол адалы – ешкі түлігі еді. Күнделікті 
ішіп-жемінде қой өзінен аспаған. Ал еш-
кінің жөні бөлек. Оны іш қатырады деп 
қазақ баласы түлік ретінде өсіре қоймаған. 
Осыған орай етін жаратпаған. Адал бола 
тұрып. Есесіне итке қиған. Алайда ит те 
ешкі етін жемейді. Сол ешкі етін итке же-
уді үйреткен. Ешкі етін жеген итке ермен 
жегізген. Ерменді, жалпы, ешкі мен қой же-
ген. Ал ермен ешкі майын қатып қалса ері-
теді, әйтпесе қатуына жол бермейді. Мақал 
осыған орай туған.

«Тілімізде қасқыр ішікті, ит аяқты» де-
ген де мәтел бар. Мәтелдің «қасқыр ішік-
тісі» біршама түсінікті болғанымен «ит 
аяқтысы» еріксіз тосылтады. 

Қасқырдың терісін илеп, ішік тіккен. 
Сыйлы қонақ келгенде аяқ астына қасқыр 
терісін тастаған. Аттанғанда қасқыр ішік 
кигізген. Қасқыр ішік кигізу үрдісі бар 
болғанымен елдің бәріне бірдей қасқыр ішік 
киізе бермеген. 

Мұндай құрметке қырық жастан асқан 
ер-азаматтар ғана бөленген. Себебі, еркектің 
жілік майын ағызып жібереді деп есептеген.

Ал «ит аяқтының» жайы басқаша. Ит аяқ 
деп әдетте итке ас салатын ағаштың қай-
ыңынан тұтастай шабылған ыдысты білеміз. 
Ал, айтып отырған атауымыз иттің терісіне 
қаратылып аталған атау. Иттің терісі ішікке 
жарамағанымен аяқтонға жарайды. 

Сонымен итаяғымыз – итаяқ/тон. Ит 
терісінен жасалған етік. Мына сібір жұрты 
күні бүгінге дейін қысқы етікке ит терісін 
пайдаланады, оларын унты деп әспеттейді. 
Олары суыққа төзімді келеді, суық өткізбей-
ді. Тілімізде итен деген сөз бар. Бұл өзі ит 
тон деген сөзден шыққан. Сол итеніміз осы 
ит терісінен жасалған аяқ киіміз, аяқтоны-
мыз, унтымыз.

Иттің тағылануы болғанымен, қасқыр 
қолға үйренбейді. 

Жабайыланған иттер баршылық. Динго 
соған жатады. Дингоның әдепкі иттерден 
айырмашылығы олар да қасқыр сияқты топ-
танып өмір сүреді.

Көзін ашпаған, қарақұлақтанбаған бөл-
тіріктерді асырағандар болған. Алайда олар-
дың ешқайсы табиғатынан аспаған. Адам 
көзі тайған жерде қасқырлығын істеген.

Қазақ баласының төрінде ит жатқан. 
Оның өзінде тазысы. Тазының бәрі де таза 
бола бермейді. Қанша жерден жуып-шайып 
тазалағанмен ит иісі шығып тұрады. Алай-
да туа тазасы болады. Ит иісі болмайтын. 
Оларды әлеке деген. «Әлекедей жаланып» 
деген сөз тіркесі соған орай айтылған. Мал 
дәрігерлік сауаты бар, жөн білетін ағайын-
дар айтқанымызды қуаттайды. Олардың ай-
туынша ондай иісті тері безі шығарады. Кей 
жағдайда сол тері бездері жетілмей қалады. 
Тазының таза болатыны содан. Соған орай 
ит жалаңшақ болады.

Осы әлеке сөзін теріс түсінушілік бар. 
Тазының жүйрігі деп. Шын мәнінде ол та-
зының тазасы. 

Иттің жәутігін бабаларымыз ноқай де-
ген. Біраз түркі жұрты итті ноқай дейді. 
Қазақтың «әй, ноқайының» әр жағында ит 
екенсің мағынасы жатыр.

Бабаларымыз жырқыштарды да жыны-
сына қарай жіліктей білген. Олардың ерке-
гін – арлан, ұрғашысын – қаншық, баласын 
– күшік деп атаған.

Арыстанның арланы – қамбар.
Қазақ есепшілерінің күн қайыру жүй-

есінде Ай мен белгілі бір Жұлдыздың кезде-
суі бар. Соның алғашқысы – Қамбар тоғы-
сы. Осы Қамбар жұлдызы Аймен бес рет 
тоғысады. Алғашқы рет айдың тоғыз жаңа-
сында тоғысуы – тоғыздың айы /қазан айы/ 
атанған. Келесі кездесу айдың жеті жаңа-
сында өтетіндіктен ол жетінің айы /қараша 
айы/ деп белгіленген.

Осы ретпен Қамбардың Аймен бес 
жаңасында кездесуі – үштің айы /қаңтар/, 
бір жаңасында кездесуі – бірдің айы /ақпан/ 
деп аталған.

Қамбар тоғыз жүйесі бойынша жыл 
басы ақпан айының бірінші  жұлдызы. 
Осындағы Қамбар жұлдызы деп отырғаны-
мыз Арыстан жұлдызы.

Арыстанның қаншығы – қаншыр.
Қаншырдың бастапқы мағынасы қан 

ішер болса керек. Өйткені, аңға арыстанның 
қамбары емес қаншыры түседі. Ал қаншыр-
дың «қаншырдай қатып қалған», «қаншыр-
дай қатпа» сынды ауыспалы мағыналары 
да оның аңға түсуімен байланысты. Себебі,  
қаншыр үнемі аңға түсетін болғандықтан 
бойына артық ет жинамайды. 

Арыстанның күшігі – шөншік.
Кей жерде шөншікті шөнжік деп жұм-

сартып айту да кездеседі.
Жолбарыстың қаншығы – өлекшін.
«Күшігін асыраған өлекшіндей, азғын-

дап шөктің, Сара, жылдан жылға. («Біржан 
– Сара» айтысы).

Күшігі – сарымақ.
«Саптыаяқтай еріндім, сарымақтай азу-

лым» (Бұқар жырау).
Жолбарыстың  арланы – айбар.
Осындағы ай түбірлі сөзде көне түрік 

тілінде айығ түрінде кездеседі. Бұл – ашулы, 
жауыз деген сөз.

Аюдың арланы – айтыс.
Жалпы, аю сөзі жоғарыда аталған ай 

түбірінен шыққан. Хакас тілінде айдас – 
күшті, ірі, мықты мағыналарында қолданы-
лады. Бәлкім, айтыстағы тыс сөзі тіс шығар. 
Сонда ай – тыс «қорқынышты тісті» деген 
ұғымын бермей ме?

(Жалғасы бар)

қасқырды осы азу тісімен алады. Осындай 
иттің қасқыр алғанын көрген қазақтан жоға-
рыдай мәтел қалған.

«Ризамын азу тісіме» деген.
Қазақ аңшылары қасқырды алаөкпе 

болып қуа бермеген. Жағын қарыстырып 
алған. Аңсақ ініміз Кісімнің Дәулеті айтады. 

«Нивамен» қасқырға шығыпты. Алақұй-
ын боран еді дейді. Содан жалдың біре-
уін көріп қалады. Бірақ жалтарып алдыр-
май қоя ды. Содан бір жазыққа шыққанда 
көлікпен басып өтеді. Жаны шыққан болар 
деп жалды іздесе жоқ болып шығады. Әрі 
іздеп, бері іздеп, табылмаған соң қайтады. 
Көлігін гаражына қойып демалады. Ер-
теңінде машинасының әр жерін қарамай ма? 
Сөйтсе машинаның астынан жал көрінеді 
дейді. Қасқыр машинаның буферінен тістеп 
айырылмай қойған ғой, соңынан жағы қа-
рысып қалыпты. Әзер айырып алдық дейді 
ініміз.

Жақында көзіме бір мақала түсті. Бей-
күнә мақала. Қасқырға ит салыпты. Соны 
авторы салбурын деп алыпты.

Ал кеп ойланайын. Өздері салбурын деп 
өткізіпті. Салбурын десе салбурын. Себебі, 
қасқыр алғанды салбурын дейді. Құспен 
қасқыр алғанды. 

Ал, итпен қасқыр алғанды естімеппін. 
Өйткені, ит қасқырды ала алмайды. Қан-
дай ит болсын. Өйткені иттің азу, жақ күші 
қасқырдан кемі екі есе кем болады. Қасқыр 
иттің жағын ұсатып жібереді.

Жақында бір әңгіме естідім. Есті әңгіме 
екен. 

Үстіңгі қабаттағы үй ит асырапты. Әлгі 
үйдегі иттің шуаш исі астындағы үйге жетсе 
керек. Негізінен иттің қоламта иісіне екінің 
бірі шыдай бермейді. Содан астындағы үй-
дің иесі төбелес көршісіне итіңді құрт деп 
айтады ғой. Көршісі оған мәу демепті. Со-
дан қоярда қоймай жүріп қасқыр майын 
тауып алып, көршісінің балконына жаға-
ды ғой. Сөйтсе әлгі ит балконнан қарғып 
кетіпті...

Елдің бәрі білетін, ретін келтіріп қа-
зақтың Ахаңы – Ақселеуді боқтайтын, хат-
шы Шайдаровты, прокурор Күзгібековті, 
директор Аймағанбетовті сөзден тосылды-
ратын Жынды Ысқақ бар. Лақап аты әлгін-
дей болғанымен бұл кісі нағыз ұтқыр, тап-
қыр сөйлейтін тілмар болған. Оның үстіне 
шидің басы – теуітті шитімен алған мерген, 
аңсақ адам болған екен.

Сол кісі жаз айларының бірінде жой-
дасын алып, сойып, терісін шарбаққа жая 
салады ғой. Содан ауылдың барша иті ауыл 
шетіне шығып алып, ауылға қарап үреді 
дейді. Әлгі шуылдақтар солайша бір ай 
бойы ауылға жолай алмай жүреді.

Осыған орай ауылда неше түрлі әңгіме 
жүреді. Ауылымыздың қасқыр алатын ит-
теріміздің түрі осы ма деген?

Бұл әңгіме Ысқақ ағамызға да қатысты 
еді. Өйткені, ол кісі де қасқыр алатын төбет-
тер мен тазы ұстапты. Содан тағы бір күні 
тірідей қасқыр алыпты. Онысын ауылға 
алып келіп, ауызын буып қоя береді ғой. 
Сонда бір ит те жақындай алмапты.

Содан жігіттер бәстесіпті. 
Ит қасқырды ала алмайды депті. 
Сонда Ысқақ ағамыз алады депті. 
Өйткені ағамыздың жас кезінде ауыл 

иттерінің қасқыр алғаны болыпты. Оның 
тұқымы ағамызда болса керек. Шамасы 
онысы боркөз болса керек. Бірақ азған-ау 
шамасы...

Тағы да бір жойдасынды алып келеді. 
Басқасы басқа, әлгі «боркөзі» де жақындай 
алмайды қасқырға. Ызаланған ағамыз әлгі 
жойдасынды тірідей сойыпты.

Сонда да бір ит жолай алмады дейді.
Көргендер айтады. Тірідей сойғанда да 

қасқыр дыбыс шығармапты.
Құсқа құс салғанды саят дейді. Мұ-

нымен заманында көбінесе қыз балалар 
әуес болған.

Аңшылыққа да сыймайды. Аңшылық 
болған соң-ақ оның артында қарын қамы 
жатады.

Тон үшін, тымақтық пұшпақ үшін түлкі 
қағу, қоян қағу бар. Оны шалдыру дейді. 

Тұзақпен, қақпанмен алғанды түсіру 
дейді.

Ертеде ағаларымыз іштері пысқанда 
қасқырды итпен талатуға шығатын. Ініше-
гіміздің айтып отырғаны сол ма деймін.

«Ісі ілгерлегеннің иті ат үстінен оттай-
ды» деген де мақалымыз бар.

Ит жеті қазынаның бірі. Ит аузындағы-
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Еске алу

Осы уақытқа дейін байқаудың 
республикалық кезеңіне жолда-
ма алған ұстаздардың олжасыз 
қайтқан күні болмапты. Мәселен, 
2020 жылы республикалық кезең-
де «Жыл мұғалімі» атағын аудан 
намысын қорғап барған ұстазы-
мыз иеленген еді. Былтыр дәл сол 
байқауға қатысқан ұстаз да жүл-
делі ІІ орын алып, аудан халқын 
бір марқайтты. 

Байқауға ауданға қарасты 
білім ордаларынан 24 ұстаз өтінім 

● БАЙҚАУ

 Білімді елдің мерейі 
үстем, бәсекеде бәсі жоғары 
болатынын адамзат бала-
сы әлдеқашан мойындады. 
Сондықтан, әуелі бала емес, 
мұғалімнің өзін жетілдіріп, 
ізденімпаздыққа, жаңашыл-
дыққа ынталандыру қажет. 
Осы мақсатта облыстық 
білім басқармасының ба-
стамасымен біршама жұ-
мыс атқарылуда. Солардың 
бірі IV рет өткізіліп жатқан 
аудандық «Жыл мұғалімі» 
байқауы.

Қарқаралы ауданы М.Мамыраев ауылының тумасы, Қарағанды қала-
сының белді – беделді азаматы, ұлағатты ұстаз, асқар тау әке, жанашыр 
ата, адал жар – Дулат Сағдатұлы АҚЫЛТАЕВТЫҢ бұл дүниеден 
озғанына жыл толды. 
1 жыл өтті асқар таудан  айрылғалы,
Анамызда сыңарынсыз  жабырқаулы.
«Арпа ішінде бір бидайым, еді-ау» деп,
Атамыздың көңілі де жабыққалы. 

Түсіне алмай қалдық ӘКЕ артыңда,
Оқысынан ажал салған құрығын.
Немерелерің де іздейді, сағынады,
Суретіңмен атам ғой деп сырласады.

Компьютермен Роботтарды бағындырған,
Үлгі алар Ұстаз едің, ЕР  едің.
Жан әкешім, жаның болғай әрқашан,
Ең ерекше, ақ төрінен жұмақтың.

Сағына еске алушылар: жары, балалары, немерелері.
Ағайын-туыс, құда-жекжат, дос-жарандар, ауылдастар! Әкемізге 

арналып оқытылатын Құранға қол жайып, берілетін астан дәм та-
туларыңызға шақырамыз. 2022 жылдың 17 желтоқсаны сағат 13.00-
де Қарағанды қаласы, Көгілдір тоғандар ықшам ауданы, «Заман» 
мейрамханасы.

Т/б.

ТОО «Кредитное товарищество «Бейбарыс» объявляет о продаже 
доли в УК 0,89 % участников КТ.

Участники Кредитного товарищества пользуются преимуществен-
ным перед третьими лицами правом покупки доли или её части при её 
продаже кем-либо из участников. Обращаться по адресу: г. Караганда, 
ул.Сатыбалдина, д.29/2, офис №1, тел. 8 7212 397412.

№279.

«Қарағанды облысының дін істері басқармасы» ММ «Қазақстан аза-
маттары» ҚБ және «Дін және заман» журналының редакциясымен бір-
лесіп, Қарағанды облысының журналистері арасында дін саласы мен 
діни экстремизмнің алдын алу мәселелерін бұқаралық ақпарат құралда-
рында (БАҚ) үздік жариялауға конкурс өткізеді.

Байқау номинациялары: «Теледидардағы ең үздік репортаж», «Интер-
нет БАҚ-тағы үздік материал», «Мерзімді басылымдағы үздік мақала».

Конкурсқа мерзімді баспасөз басылымдарында жарияланған және 
эфирге шыққан телевизиялық және радио бағдарламалар, сондай-ақ, 
2022 жылдағы интернет-сайттардың материалдары қатысады.

Байқау жеңімпаздары ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Жал-
пы жүлде қоры 900 000 теңгені құрайды.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді қабылдау 2022 жылғы 1 желтоқсанда 
аяқталады.

Байқау Ережесімен мына сілтемелер бойынша танысуға болады: 
www.gako.kz/Polozh_SMI_kaz.docx, www.gako.kz/Polozh_SMI_rus.docx.

№282.

Қарағанды облысының әкімдігі орны толмас ауыр қаза Ақтоғай 
және Жаңаарқа аудандарының бұрынғы әкімі

Ғабдрахман Игілікұлы ОМАРОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты туған-туысқандары мен жақындарына қай-
ғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

берген. Бұған дейін қатысушылар 
«пән бойынша сабақ», «сыныптан 
тыс іс-шара» кезеңдерін аудан ор-
талығындағы мектеп ғимаратында 
өткізіп келген еді. Бұл жолы осы 
кезеңде жоғары ұпай жинаған 8 қа-
тысушы аудандық мәдениет үйінің 
сахнасында шеберліктерін көр-
сетті. Нәтижесінде байқаудың бас 

жүлдесі Ж.Ақылбаев атындағы 
мектептің ұстазы Г.Жанабековаға 
бұйырды. І орынға Жарық жалпы 
білім беретін мектеп ұстазы М.Ну-
рышева лайық деп танылды.  Ю.
Гагарин атындағы мектеп ұстазы 
Л.Азбаева – ІІ, С.Сейфуллин жал-
пы білім беретін мектеп ұстазы 
Ф.Тоимбек – ІІІ орын иеленді. 

Сонымен қатар, Ақсу негізгі 
орта мектебінің ұстазы Г.Ики-
шева – «Ең үздік сабақ», Батық 
жалпы білім беретін мектептің 
ұстазы З.Бейсенбаева – «Ең үздік 
сыныптан тыс іс-шара» аталымы 
бойынша марапатталды. Ы.Ал-
тынсарин атындағы мектептің ұс-
тазы Ж.Жексенбекова – «Ең үздік 
үй тапсырмасы», Еркіндік жал-
пы білім беретін мектеп ұстазы           
А.Байжаханова – «Көрермендер 
көзайымы» номинациясы берілді. 

Байқау жеңімпаздары мен 
жүлдегерлеріне естелік сыйлық 
таратылды. Сондай-ақ, байқауды 
ұйымдастыруға мұрындық болған  
Ж.Ақылбаев мектебі ұжымына ау-
дандық білім бөлімі тарапынан  2 
заманауи компьютер сыйға беріл-
ді. 

Елдос СМАҒҰЛ,
аудандық білім бөлімінің 

басшысы
Шет ауданы

Тіл мәселесінің ар жағында ел 
мен жер болашағы тұрғанын жады-
мызда ұстаған абзал. Тілге қатысты 
талаптар жүзеге асырылуы керек 

солардың ішінде ең бастысы, мем-
лекеттік ұйымдардың іс қағаздары 
тек қана қазақ тілінде жүргізілуі 
қажет. 

● ТІЛ – ТҰҒЫР

Тәуелсіздік алғалы бері қоғамдық қызу талқылаудың 
тақырыбына арналған басты мәселенің бірі — тіл мәр-
тебесі. Президент алғашқы жолдауында қазақ тілінің 
қолданыс ауқымын кеңейту турасына ерекше тоқталды. 
Ол, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді. Бірақ 
мұндай дәрежеге жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұ-
мыла жұмыс жүргізуіміз керек деді.

 Әр халық үшін өзге тілді сөй-
леу қауіпті емес, өзге тілде ойлау 
және тілге немқұрайлы қарау қа-
уіпті. Мұстафа Шоқайдың «Бала 
қай тілде білім алса, түбі сол ұлтқа 
қызмет етеді» – деген нақыл сөзіне 
сүйенсек, бұл мәселе туралы терең 
ойлануымыз керек.

Әр мемлекеттік мекеме қыз-
меткерді жұмысқа қабылдағанда 
мемлекеттік   тілін жетік білу ке-
ректігін ескеріп, оған ынта салса.

Сонымен қатар, әр өткізілетін 
жиналыстар мен отырыстар тек 
қана қазақ тілінде жүргізіліп, хат-
тамалар мен қажетті құжаттар 

қазақша толтырылса, тілге деген 
көзқарас өзгеретіні анық.

Мемлекеттік қызметте қыз-
меткердің  қазақ тілін жұмыс ба-
рысында қалай қолданатыны мен 
тіл білу деңгейіне назар аудару 
қажет. Ол үшін азаматтардың ұлт-
тық рухы мен отаншылдық са-
на-сезімін күшейтуге бағытталған 
шаралар үздіксіз жүргізілсе, оң 
әсерін тигізетіні сөзсіз. Қазақ елі  
сөз қадірін білетін халықтың ұр-
пағымыз. Тілімізге құрмет көрсету 
арқылы халқымызға жанашыр бо-
лып, адалдығымызды аңғартамыз 
деп санаймын.

Қазақстанда қазақ тілінің мәр-
тебесін көтеру, оның құзыретін іс 
жүзінде нығайту үшін бәрімізге ар-
тылған жауапкершілік жүгі, барша 
қазақстандықтардың ортақ ісі деп 
қабылдасақ. Отбасынан бастап, 
ел басындағы азаматтарға дейін  
тілдік құндылығымызды арттыру  
керек екендігін естен шығармаған 
жөн. Яғни, бұл үрдісті жеделдетуге 
қолымызда бар ресурстарды, мүм-
кіндікті пайдалана отырып, барша-
мыз атсалысуымыз қажет.

Айнұр САБЫР, 
Қарағанды облысы бойынша 

соттар әкімшісінің 
құжаттамалық қамтамасыз 

ету басқармасының
мемлекеттік  тілді дамыту 

жөніндегі бас маманы

Ұлытау облысының әкімдігі орны толмас ауыр қаза Ақтоғай және 
Жаңаарқа аудандарының бұрынғы әкімі

Ғабдрахман Игілікұлы ОМАРОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты туған-туысқандары мен жақындарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

№764.

Байқау алғаш рет 2014-2015 
оқу жылында басталған. Биыл 
шараға «Қазақмыс» корпорация-
сы инженері Ермекбай отбасы, 
«Ұлы дала» мекемесінде эконо-
мист  Күмісхандар отбасы, қала-
лық оқушылар сарайында сурет 
мұғалімі  Сапар отбасы, «Халық 
Инкассация» ЖШС мекемесінде 
инкасатор Жапарғалиндер отбасы 
қатысты. 

Байқауда 2 «Ә» сынып оқушы-

● БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА   

Кітап – адам баласының 
сан ғасырлық ақыл-ойының 
жемісі, тарихы мен тағылы-
мының алтын сандығы. Бү-
гінде кітап оқу әлемдік мәсе-
леге айналды. Бала тәрбиесі 
ең әуелі ата-анадан, мектеп 
қабырғасынан басталады 
десек, ұлттың рухани бай 
болуы кітап окуға тікелей 
байланысты. Осы мақсатта 
Әлихан Бөкейханов атын-
дағы №15 мектеп-лицейін-
де «Балалар жылы» және 
«Оқуға құштар мектеп» 
жобасы аясында дәстүрлі 
«Оқырман отбасы – 2022» 
кітап оқу байқауы өтті.

сы «Кітап ханшайымы» Малика 
Арманқызы адам өміріндегі кітап-
тың маңызы жайлы жазылған өлең 
жолдарын оқыды. 6 «А» сынып 
оқушылары Аружан Әбеу, Жанел 
Әлімжанова жергілікті ақын-саз-
гер К.Бекмағанбетовтің сөзіне жа-
зылған «Кітап менің өмірім» әнін 
орындады.

Байқау ережесі үш кезең бой-
ынша өткізілді. «Мен оқыған бір 
кітап» кезеңінде қатысушылар 
оқыған кітабына жарнама жасаса, 
«Сәйкестендіру» кезеңінде беріл-
ген авторлар бойынша кітаптың 
атын дұрыс орналастыру қажет. 
«Мен оқимын, сен де оқы!» деп 

аталатын үшінші кезеңде қаты-
сушылар өздері оқыған кітабына 
буктрейлер дайындады.

Нәтижесінде, «Кітапқұмар от-
басы» – Ермекбай, «Озық ойлы 
оқырман отбасы» –  Күмісханов-
тар, «Ертегілер еліне саяхатта-
ушы» – Сапар, «Оқырман отбасы 
– 2022» – Жапарғалиндер отбасы 
атанды.  Сондай-ақ,  Жапарғалин 
мен Ермекбай отбасы облыстық 
деңгейде өтетін байқауға жолдама 
алды.

Б.ТОЙШЫБЕКОВА,  
Әлихан Бөкейханов атын-

дағы №15 мектеп-лицейі
БАЛҚАШ

Акцияны Орталық аймағының 
прокуроры әділет полковнигі Да-
нияр Жұмаділов бастап келді.

Айта кетерлігі, акция Қа-
рағанды гарнизонының Қарулы 
күштері, Ұлттық ұлан, Төтенше 
жағдай департаменті мен шекара 
қызметінің әскери бөлімдерін бір-

● АКЦИЯ

 
 

Ұлттық ұлан Орталық 
өңірлік қолбасшылығының 
6505 әскери бөлімінде Бас 
әскери прокуратуралардың 
тапсырмасына сәйкес, Ор-
талық аймағы әскери про-
куратурасының Қараған-
ды гарнизонының Қарулы 
күштері, Ұлттық ұлан, Тө-
тенше жағдай департаменті 
мен шекара қызметінің әске-
ри бөлімдері мен мекеме-
лерінде  «Заң керуені» соңғы 
акциясы мен жұмысты қо-
рытындылау кезеңі өтті.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

неше күнде толық қамтыды.
Акцияның басты  мақсаты – 

әскери қызметшілерге және олар-
дың отбасы мүшелеріне жедел 
құқықтық көмек көрсету, олар-
дың құқықтық мәдениетін көте-
ру, прокуратураның құқық қорғау 
функциясын іске асыру, өңірдегі 
қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті 
нығайту үшін азаматтық қоғам-
ның, мемлекеттік және құқық 
қорғау органдарының күш-жі-
герін біріктіру.

Іс-шарада, ҚР Ұлттық ұланы 
Орталық өңірлік қолбасшылығы 
қолбасшысының тәрбие және 
әлеуметтік-құқықтық жұмысы 

жөніндегі орынбасары полковник 
Қанат Беляков құзырлы органға 
Ұлттық ұлан әскери құрылымы-
ның тарихы мен атқарылатын 
қызметі жайлы баяндап, акция 
өзінің жоспарға сай жұмысын 
жалғастырды.

Акция барысында бөлімнің 
әскери қызметшілері өзара пікір 
таластырып, әкімшілік мәс-
лихатының, денсаулық сақтау, 
тұрғын үй қатынастары, ха-
лықты жұмыспен қамту және 
өңірдегі әлеуметтік бағдарлама-
лары органдарының өкілдерінен 
қызмет барысына байланысты 
сұрақтарға жауап алды.

Тел.: 8 707 80 35 800



РУХАНИЯТ

№126 тапсырыс. Индекс 65484
Офсеттік басылым. Көлемі 4 баспа табақ.

● Редакция 3 компьютерлік бет  тен асатын көлемдегі қолжаз баларды 
қа ра майды. 
● Жарияланған мақала ав  тор ларының пікірлері ре    дакция 
көзқарасын біл дір мейді. 
● Жарнамалар мен хабар лан дырулардың маз  мұнына жарнама 
беруші жауап береді.
● Газетте жарияланған материал дарды сілтемесіз көшіріп басуға 
болмайды. 
● Суреттер интернеттен,  редакция архивінен алынды. 
● Материалдың жа риялану ақысы төленген.
● Қолжазба мен фотосуреттер  қай тарыл майды.
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● ФУТЗАЛ

 

Футзалдан Қазақстан құрамасы әлем 
чемпионатының іріктеу кезеңінде Черно-
гория құрамасын 7:0 есебімен ойсырата 
жеңді.

 

Таразда ел чемпионаты аясында өткен 
«Жас Қыран» балалар мен жасөспірімдер 
U9 лигасында қарағандылық «Шахтер 
2013» футбол командасы ІІ орын иеленді.  

● ДЗЮДО

 

Бакуде (Әзірбайжан) паралимпиада-
лық дзюдодан өткен әлем чемпионатынан 
теміртаулық Дая на Федосова 57 келі сал-
мақ дәрежесінде белдесіп, қола жүлдемен 
оралды. 

41 елден 270 спортшы бақ сынаған байрақты 
бәсекеге елден 18 спортшы аттанған. Солардың қа-
тарында, теміртаулық ару қола жүлдегер атанса, 73 
келіде күрескен Олжас Оразалыұлы да ІІІ орын ие-
ленді. Ал, 48 келіге шыққан елордалық Ақмарал На-
уатбек ел қоржынына алтын медаль салды.   

– Даяна әлемдік рейтингте ІІ орында тұр. Сон-
дықтан, «қайтсем де алтын аламын» деп үлкен 
дайындықпен барды. Күніне 5 сағат жаттығып, бар 
күшін салды. Өкінішке қарай, испандық спортшы-
дан өте алмады. Десе де, ол Токиода өтетін Grand 
slam турниріне қатысады. Осы турнирден алтын 
аламыз. Және бұл турнир рейтингке де үлкен әсерін 
тигізеді. Сондықтан, әлемдік рейтингтегі көшбас-
шылар үштігінде қалу үшін бар күшімізді салып 
дайындаламыз. Біздің негізгі мақсат – 2024 жылы 
өтетін Париждегі Паралимпиада ойындары, – деді 
тәлімгері, дзюдодан ҚР еңбек сіңірген жаттықты-
рушысы Сергей Дмитриенко. 

Дайындаған
Ербол ЕРБОЛАТ,

«Ortalyq Qazaqstan»

● ФУТБОЛ

Алғашқы таймда қазақстандықтар қарсылас
тың қақпасына үш гол салды. 2ші минутта Дуглас 
Джуниор есеп ашса, араға бір жарым минут салып 
Әбдірасыл Абдулманапұлы есепті еселеді. 15ші ми-
нутта Арнольд Кнауб команда қоржынына үшінші 
голды салды. 

Екінші таймның алғашқы минутында Альберт 
Ақбалықов қарсылас қақпасына төртінші голды 
тоғытты. Бұдан кейін Біржан Оразов бір минут ішін-
де қос гол салып, дубль атанды. Соңғы минутта Азат 
Валиуллин жетінші голды салып, ойынды тәмамда-
ды. 

Қазақстан құрамасы топтық кезеңде 9 ұпаймен 
көш басында тұр. Словения командасы әзірге 3 
ұпаймен – ІІ орында. Ал, Черногория құрамасында 
әзірге ұпай жоқ. 

Чемпионатқа әр аймақтан 20 команда қатысқан. 
Турнирдің талабы бойынша команда мүшелерінің 
жасы 13тен аспауы шарт. 

Жерлестер топтық кезеңде қарсыластарын басып 
озып, І орынмен шыққан болатын. Жартылай кезең-
де алаң иесі «Тараз» командасын жеңген. Алайда, 
ақтық кезеңде «Ақтөбе» командасына есе жіберіп, 
чемпионаттың күміс жүлдегері атанды.  

Чемпионат қорытындысы бойынша «Шахтер» 
ойыншысы Тілеу Нұрқуат «Үздік қорғаушы» номи-
нациясына ие болды. 

Алдымен Ернат Мелсұлын универ-
ситет ректоры Нұрлан Дулатбеков қа-
былдады. Алғыс хат тапсырып, алдағы 
жоспарларына сәттілік тіледі. Бұдан 
кейін университеттің №3 оқу ғимаратын-
да жастармен кездесті. Ісшара тізгінін 
ақын Салтанат Смағұлтегі ұстады.

– Осы велошеруге Астанадан 3 қыр-
күйекте таңғы сағат 6да аттандық. Уақыт 
көпшілік үшін ыңғайсыз, ерте болғанына 

Нұрқанат ҚАНАПИЯ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Торғайдан Түркияға ве ло
сипедпен барған Ернат Мелс ұлы 
Қарағандыға келді. Өзі қанат 
қаққан Е.Бөкетов атындағы Қа-
рағанды университетінің бас-
шылығымен кездесіп, жастармен 
жүздесті.

●КӨРМЕ
Ербол ЕРБОЛАТ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Кейбір картиналар болады, 
жаныңды жадыратып, көңіл 
қошыңды көтеретін. Сондай 
туындыларға қарапақ, бір дема-
лып қалатының рас. Ал, салған 
туындыңа өң беріп, тірілтетін 
– бояу. Оны һас суретшілер жақ-
сы біледі. Қоршаған ортада қор-
даланған мәселе көп. Көп адам 
байқай бермейтін сұлулық та 
жетерлік. Осы бір құбылыстарға 
көптің емес, суретшінің көзімен 
қарап көрсеңіз ше? Мәселен, 
қара, қызыл, ақ түсті ғана пай-
далана отырып, өміріңнің жақсы 
және жаман жағын суреттеп бере 
алар ма едіңіз? Бәрі де мүмкін! 
Қарағандылық Лидия Дроздова 
достары Георгий Макаров пен 
Игорь Гущин тек осы түстерді 
ғана пайдалана отырып салған 
туындыларын көпшілік назары-
на ұсынды. 

Облыстық бейнелеу өнері музейін-
де авторлардың 44 туындысы қойылған. 
Жұмыс сапарымен жүрген олар көрменің 
ашылу салтанатына келе алмады.  

– Авторлар келе алмаса да көрер-
меннің қарасы көп. Қойылған сұрақтың 
басым бөлігі авторлар емес, көрменің 

қарамастан университеттің бір топ ұста-
зы шығарып салды. Сол кезде Нұрлан 
Орынбасарұлының арнайы делегация 
жібергеніне шын көңілден разы болдым. 
Республикада Қарағандыны кадрлар 
ұстаханасы деп біледі. Оның ішінде, Бө-
кетов университетінің шоқтығы биік. Те-
рең тарихы бар оқу орнында білім алып, 
үлкен өмірге қадам басқанымды мақтан 
тұтып, әрдайым айтып жүремін, – деді 
кездесуде Ернат Мелсұлы.

Университеттің биологиягеография 

факультетінің деканы Серікболат Талжа-
нов велосипедшінің бұл сапары жастар 
үшін ерекше өнеге екенін айтты.

– Ернат Мелсұлы осы сапары арқылы 
кейінгі буынға үлгі көрсетті. Еңбекқор-
лықтың, табандылықтың арқасында 
көп жетістікке қол жеткізуге болатынын 
дәлелдеді. Біздің студенттер осы Ер-
нат ағалары сияқты азаматтарға қарап, 
бой түзеуі қажет. Келешекте ойға алған 
істеріңіз оңынан жүзеге асуына тілек-
теспін, – деді Серікболат Алдоңғарұлы.  

Веложиһанкез сапар барысындағы 
қызықты оқиғалар мен қиындықтар ту-
ралы әңгіме өрбітті. Шет мемлекеттерде 
көргені мен түйгені жайлы сөз қозғады. 
Өз кезегінде жастар сауалдарын ортаға 
салды. 

Кездесуден кейін велосипедші зама-
науи үлгіде жабдықталған ғылыми кітап
хана жұмысымен танысты. 

Естеріңізде болар, Ернат жерлесіміз 
Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығы-
на орай 55 күндік веломарафон ұйымда-
стырғанды. Ұлт ұстазының кіндік қаны 
тамған Қостанай облысындағы Сары
өзек ауылынан Ыстамбұлға дейін 5555 
шақырымды жалғыз жүріп өтті. Мұста-
фа Өзтүріктің зиратына барып, Құран 
бағыштады.

Тағы бір айтып өтері, келесі жылы 
Мысырды билеген Бейбарыс сұлтан-
ның туғанына 800 жыл толады. Осыған 
орай, Ернат Мелсұлы Әлихан Бөкейхан 
дүниеге келген Ақтоғай ауданынан Каир 
қаласына велосипедпен жолға шықпақ. 
Ал, кеше сол сапарға дайындық ретінде 
800 шақырымдық марафонды бастады. 
Бастапқыда күніне 3 шақырымнан жү-
гіреді. Кейін қашықтық 5, 10 шақырымға 
дейін ұлғаяды. Сөйтіп, алдағы ақпан 
айының соңына дейін 800 шақырымды 
еңсеріп тастамақ.

атауында болды. Бұл тақырыпты фило-
софия бағытында талдайтын болсақ, Ли-
дия Дроздова: «Қара – адам бойындағы 
құбылыс. Қызыл – махаббат. Ақ – таза-
лықтың белгісі» деп айтқан еді. Осы үш 
түсті пайдалана отырып, суретшілер ішкі 
жан дүниесіндегі үйлесімді жеткізген, – 
деді музейдің ғылымиәдістеме бөлімінің 
басшысы Мейрамгүл Елубаева. 

Лидия Дроздова туындыларының ба-
сым бөлігінде әйел образы бейнеленген. 
Мәселен, «Шегіртке» картинасына на-
зар салып көріңіз. Мұнда жас келіншек 
және мысықтың шегіртке қуып жүрген 
көрінісі бейнеленген. Алғаш рет туын-
дыға көзіңіз түскенде «Неге түрлітүсті 
бояумен бермеген?» деген сұрақ туын-
дайтыны рас. Алайда, бұл образды түр-
літүсті бояумен берсеңіз, суретті ашпай 
қалатыны сөзсіз. Тек, мәнмағынасы жоқ 
картина мен керім келіншекке ғана там-
санып қоясыз. Автор картинаның артқы 
бөлігін қара түспен беріп, алдыңғы бөлі-
гіне қызыл көйлекті келіншекті салған. 
Қызыл түсті алаулатып, екі бөліктің ара-
сын жалғаған жалын іспетті бояпты. Ше-
гіртке қуып жүрген мысық – келіншектің 
жас күні. Жастығының өтіп бара жатқа-
нын көпшілік қауымға осылай жеткізгісі 
келсе керек. Ал, келіншектің жүзінде әл-
деқандай алаң бар. Басын төмен салған 
күйі әлгі мысықтың соңынан еріп ке-
леді...

Игорь Гущиннің «Жұлдызды пор-

трет» картинасын көргеніңіздеақ, ой-
ыңызға бірінші табиғат, экологиялық 
мәселелер оралатыны сөзсіз. Бұған дейін 
осы бағытта салынған түрлі картиналар-
ды көрдіңіз. Алайда,  Игорьдің шеберлігі 
сізді ойландырмай қоймасы анық. Сурет-
ші жер шарын адамның бейнесі етіп са-
лып, оны үш бөлікке бөліпті. Маңдайына 
– ғаламшардың көрінісін келістірген. Ол 
жер айналып, күннің көзі шуағын шашып 
тұр. Маңайы – самсаған жарық жұлдыз. 
Ал, адамның оң беті – сұлу табиғаттың 
сипаты. Алайда, автор бейнедегі адам-
ның оң көзін жұмулы күйінде қалды-
рған. Неге? Табиғатана жердің астыүсті 
толы байлықты адамзат баласына мирас 

етті. Зор байлықты игеруде өзіне орасан 
зиян тигізетінін білсе де, адамзат игілігі-
не берді. Ал, оның салдарын сол беттегі 
көріністен байқауға болады... 

Суреттерді түсірген 
Еркебұлан ХАДЫЛБЕК
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