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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

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

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 6201,00 6222,00

 
 

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Биыл Сәкен Сейфуллин атындағы об
лыс тық академиялық қазақ драма театры
ның «ТРАМ» жұмысшы жастар театры 
ретінде ашылғанына – 90 жыл. Бір ғасыр
ға жуық арқа жұртына алуан тақырыпта 
қойылым қойып, көрерменнің   эстетика
лық талғамын қалыптастырған, сахнада 
өнер көрсетсем деген актерлердің   бірнеше 
буынын есейткен қарашаңыраққа халық 
«Арқаның Ақсарайы» деген атақ берген. 
Арқа Ақсарайының атаулы күнінде «Тарих 
толқынындағы тоқсан жыл» атты мерекелік 
қойылым қойылып, салтанатты жиын өтті. 
Оған Мәдениет және спорт министрлігі, Мә
дениет комитеті төрағасының орынбасары 
Айдын Қапашев, облыс әкімінің орынбаса
ры Ербол Әліқұлов бастаған зиялы қауым 
өкілдері, республиканың түпкіртүпкірінен 
сахна өнерінің саңлақтары арнайы келіп 
қатысты.

6-бетте

Аймақ әкімі лауазымына екі кан-
дидатура ұсынылды. Қарағанды қа-
ласының әкімі Ермағанбет Бөлекпаев 
және облыстың мемлекеттік сәу-
лет-құрылыс бақылау басқармасының 
басшысы Сержан Аймақов қараған-
дылықтарға жақсы таныс. 

– Қазақстан дамудың жаңа ке-
зеңіне аяқ басты. Президент сайла-
уы, Конституцияға өзгерістер енгізу, 
билікті қайта жүктеу тәрізді шаралар 
еліміздің егемендігін одан әрі нығай-
туға ықпал етпек. Мемлекет басшы-
сының ауқымды саяси бастамаларын 
жүзеге асыру бүкіл мемлекеттік аппа-
ратты жаңғыр туды талап етуде. Облыс, 
республикалық маңызы бар қала әкім-

● РЕСМИ

Салтанат ІЛИЯШ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

Облыс халқының әлауқатын одан әрі арттыру, аймақтың эконо
микалық өсімін қамтамасыз ету Қарағанды облысына тағайындалған 
жаңа әкім Ермағанбет Бөлекпаевқа тапсырылды. Облыстық мәсли
хаттың 178 депутатының 138і ашық дауыс беру арқылы Президент 
ұсынған кандидатураны мақұлдады. Жаңа әкімді облыс активіне ҚР 
ПремьерМинистрі Әлихан Смайылов пен Президент Әкімшілігінің 
Басшысы Мұрат Нұртілеу таныстырды. 

дерін лауазымға мәслихат депутатта-
рының қолдауымен Президент тағай-
ындайды. Осы мақсатта біз Мемлекет 
басшысының тапсырмасымен облыс 
әкіміне кандидатураларды таныстыру 
үшін келдік, – деген Әлихан Смайы-
лов Президенттің хатын оқыды. 

Ашық дауыс беру нәтижесінде 
Сержан Аймақовтың кандидатурасын 
40 депутат, Ермағанбет Бөлекпаевтың 
кандидатурасын 138 депутат қолдады. 

Ермағанбет Қабдулаұлы депутат-
тар алдында алдағы қызметінің қысқа-
ша бағдарламасын ұсынды. «Ай-
мақтың даму жоспарлары мен өзекті 
мәселелерін жақсы білемін» деген ол 
ел үмітін ақтау – басты жауапкершілігі 
екенін де қадап айтты. 

– Қарағанды облысы – республика-
дағы алдыңғы қатарлы өңірлердің бірі. 

Өндірістік өлке болғандықтан, өндіріс 
саласын дамыту, оның ішінде өңдеу са-
ласын қолға алып, инвестиция тарту – 
бүгінгі күні өзекті, – деді ол. 

Кеншілер мәселесі де – Ермаған-
бет Бөлекпаевтың жоспарының не-
гізгі бөліктерінің бірі. Жұмыскердің 
мүддесін қорғау үшін кәсіподақ ұй-
ымдарымен, ірі кәсіпорындармен, 
кеншілермен бірлесе отырып, про-
блемалық мәселелерді шешу жүйелі 
түрде жалғаспақ. Одан бөлек, тұрақты 
жұмыс орындары құрылып, жалақы-
ны арттыра отырып, тауарларға, оның 
ішінде, әлеуметтік маңызы бар азық-
түлік бағасының өсуіне де жол бермеу 
қажеттігін алға тартты. 

Жалпы, Ермағанбет Қабдулаұлы-
ның бағдарламасы облыстағы бар-
лық саланы дамытуды көздейді. Ішкі 
азық-түлік қауіпсіздігі үшін ауыл ша-
руашылығын, экономиканың драйвері 
ретіндегі шағын және орта кәсіпкер-
лікті қолдауға, облыс экономикасын 
жақсартуға, өңірлік көлік әлеуетін 
одан әрі арттыруға, жолаушылар та-
сымалын жақсартуға, облыс орта-
лығымен қатар, моноқалалардағы 

жылыту жүйесі проблемаларын рет-
теуге бар күш-жігерін салатынын айт-
ты. Сондай-ақ, Теміртау қаласындағы 
ЖЭС-ті жаңғырту мәселесін өзі тіке-
лей қадағалайтын болады. 

Халықтың әлеуметтік осал топта-
рын, жұмысшы адамдарын, кенші-
лерді тұрғын үймен қамтамасыз ету 
және тағы да өзге мәселелер Ермаған-
бет Бөлекпаевтың тікелей назарында 
болмақ. 

– Менің басты ұстанымым – тұр-
ғындармен ашық пікір алмасу әрі 
ақылдаса отырып, жұмыс жасау. Ел 
Президенті айтқан Жаңа Қазақстан-
ды құру мақсаты айқын. Көздеген 
мұратқа жетуге облысымыздың әр аза-
маты атсалысады деген ойдамын әрі 
қолдауларыңызға сенемін, – деді ол. 

Әлихан Смайылов өз кезегінде Қа-
рағанды облысы еліміздегі ең маңыз-
ды өңірлердің бірі екенін айта келе, 
Ермағанбет Қабдулаұлы облыстың 
әл-ауқатын арттыруда өзінің күш-жі-
гері мен білімін жұмсайтынына сенім 
білдірді. Ал, Үкімет өз тарапынан бұл 
үшін барлық қажетті көмекті көр-
сетпек. 

1975 жылы Қарағанды облысы Шет ауданының 
Өспен ауылында туған.

Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік уни-
верситетін «Қаржы және несие» және «Құқықтану» 
мамандықтары бойынша 1996 жылы тәмамдаған, 
2003 жылы – А.Гумилев атындағы Еуразия универ-
ситетін аяқтаған.

1998 жылдан бері мемлекеттік қызметте. Орта-
лық мемлекеттік органдарда еңбек ету тәжірибесі 
бар. ҚР Индустрия және сауда министрлігінде түрлі 
лауазымдарда қызмет еткен. ҚР Парламент Сенаты 
депутатының көмекшісі болған.

2003-2009 жылдар аралығында Павлодар об-
лысында басшылық қызметтерді атқарған: облыс 
әкімінің аппараты жетекшісінің орынбасары, Павло-
дар қаласы әкімі аппаратының жетекшісі, Павлодар 
ауданының әкімі, облыстың кәсіпкерлік және өнер-
кәсіп басқармасының басшысы.

2009 жылдан 2013 жылға дейін ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері жөніндегі агенттіктің Қарағанды және 
Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы, сондай-ақ 
Астанадағы басқармаларына жетекшілік еткен.

2013 жылдың маусымынан 2018 жылдың ақпа-
нына дейін Астананың Сарыарқа, Алматы және Есіл 
аудандарының әкімі болған.  

2018 жылдың ақпанынан ҚР Президенті 
Әкімшілігінің мемлекеттік инспекторы қызметін 
атқарған.

2018 жылдан 2020 жылға дейін Қарағанды облы-
сы әкімінің орынбасары қызметін атқарды.

2020 жылдың қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін 
Қарағанды қаласының әкімі болып  қызмет атқарды.

«Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған.

Ж.М.Қасымбекті тағайындау 
туралы

Жеңіс Махмұдұлы Қасымбек Астана қаласы-
ның әкімі лауазымына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 8 желтоқсан 
№46

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Е.Қ.Бөлекпаевты тағайындау 
туралы

Ермағанбет Қабдулаұлы Бөлекпаев Қараған-
ды облысының әкімі лауазымына тағайындалсын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 8 желтоқсан 
№45

Ермағанбет Қабдулаұлы БӨЛЕКПАЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ



22 10 желтоқсан10 желтоқсан,, 2022 жыл 2022 жылБИЛІК.  САЯСАТ. ЭКОНОМИКАБИЛІК.  САЯСАТ. ЭКОНОМИКА

Облыс тізгінін қолға алған Ер-
мағанбет Бөлекпаевтың алғашқы 
жұмыс күні шахтерлермен кезде-
суден басталғанын айта кету ке-
рек. Аймақ басшысы комиссияда 
қаралып жатқан мәселелермен 
етене таныс екенін жеткізді.

– Мен осыған дейін де келісім 
комиссиясының отырыстарына қа-
тысқан едім. Барлық мәселелерді 
жақсы білемін. Кез келген сұрақ 
бойынша ашық сөйлесуге, кез кел-
ген сауалдарыңызға жауап беруге 
әрқашан дайынмын. Жиі кездесіп 
тұруға уәде беремін, – деді облыс 
әкімі.

«АрселорМиттал Теміртау» 

● КОМИССИЯ ОТЫРЫСЫНДА

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ шахтерлерге «он үшінші 
жалақы» төлейді жә не жыл басынан бастап жалақы сома-
сын көтереді. Бұл жағымды жаңалық туралы облыс әкімі 
Ермағанбет Бөлекпаевтың қатысуымен өткен кеншілер 
ұжымдарының мәселелері жөніндегі келісім комиссиясының 
отырысында мәлім болды. 

Нұрқанат ҚАНАПИЯ,
«Ortalyq Qazaqstan»

тырады. Бізде әлі шешілмеген та-
лай мәселе бар. Мәселен, көмір 
департаментінің кәсіпорындарын 
жұмыс күшімен қамтамасыз ету, 
жабдықтарды жаңарту, шахталар-
ды дамыту сынды жүйелік сипат-
тағы проблемалар алдымызда тұр, 
– деді «Қорғау» көмір өндірушілер 
кәсіп-одағының төрағасы Евгений 
Буслаев.

Кездесу қорытындысында ай-
мақ басшысы кеншілер ұжымда-
рының барлық мәселелерін шешу 
қажеттігіне ерекше тоқталды. 

Суретті түсірген 
Еркебұлан ХАДЫЛБЕК

АҚ бас директоры Владимир 
Яблонский компания еңбеккерлер-
ге жыл қорытындысы бойынша 
100 пайыз мөлшерде сыйақы төле-
уге ұйғарым жасағанын айтты. 
Бұл ретте компанияға қарасты үш 
департамент пен еншілес компани-
ялардың қызметкерлері қамтылып 
отыр. Сондай-ақ, ай сайынғы 25 
мың теңге төлем сақталады, үсте-
меақы қауіпсіздік бонусына қо-
сылады. Ал, индикаторлар кәсіпо-
дақтармен бірлесіп әзірленеді. 1 
қаңтардан бастап, барлық бөлімше 
қызметкерлерінің жалақысы ин-
фляция мөлшеріне сәйкес ретте-
леді.

Аймақтық бағдарламаның бас-
ты артықшылығы – табысыңызды 
растаудың анағұрлым бейілді шар-
ты мен алар несиеңізге ең төмен-
детілген пайыздық мөлшерлеме. 
«Кәсіпкер» моноқалалар мен об-
лыс орталығының кәсіпкерлері 
үшін жеңілдетілген несие беруді 
көздейді. Бір кәсіпкерге қарыз 

● БРИФИНГ

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Бұл – тәй-тәй басқан жас 
кә сіпкерлерге таптырмас 
мүм   кіндік. Бағдарламаны 
әзір леудегі мұрат – өңірдің 
ша ғын және орта бизнесіне 
айтарлықтай қолдау білдіру. 
Қаражаттық қажеттілікті 
қол жетімді ету. 

сомасы 50 млн. теңгеден  аспай-
ды. Кейінгі жылдық мөлшерлеме 
– 5%. Несиелеу мерзімі – 5 жылға 
дейін. Тағы бір басымдығы, кеп-
ілмен қамтамасыз ету жеткіліксіз 
болған жағдайда, «Даму» қоры 
85%-ға дейінгі кредиттерге ішіна-
ра кепілдік беру құралы есебін-
де мемлекеттік қолдау көрсетеді. 
Бағдарламаны қаржыландыру об-
лыстық бюджет пен «Даму» қоры-
ның бір-біріне пара-пар қаражаты 
негізінде жүзеге аспақ. Биылғы 
жылы сома 500 млн. теңгені құрай-
ды. Ендігі жылы сома өсе түспек. 

– Мәселен, келесі жылы неси-
елік портфельді 1 млрд. теңгеге 
дейін ұлғайту жоспарлануда. Жаңа 
бизнес идеяны жүзеге асыру үшін 
біз серіктес «БанкЦентрКредит» 
пен «Bank RBK» секілді қаржы 
операторларын жұмылдыр дық. 

Осы арқылы жеңілдетілген несие 
өңдеу, көлік, тамақтану, техни-
ка, туризм, лизинг пен жалға алу, 
әлеуметтік қызметтер, денсаулық 
сақтау сынды салалар өкілдері 
мұндай мүмкіндікті қалт жібер-
мейді, – деп хабарлайды облыстың 
кәсіпкерлік басқармасы басшысы-
ның орынбасары Ерлан Ержанов.

Бұл бағыттағы жұмыс – жүйелі. 
Ендігі жылға да жаңа жоспарлар 
әзір. Мысал үшін, Мемлекет бас-
шысының тапсырмасы бойынша 
жастарға 2,5 пайыздық несие бе-
рудің жаңа үлгісі даярланып, ере-
жесі пысықталуда. Яғни, жақын 
болашақта сіз 5 млн. теңгеге дейін 
қарыз ала аласыз. Агро өнеркәсіп 
кешені үшін жеңілдетілген кредит 
бизнес жобаларды жүзеге асыру 
мақсатында тиісті мөлшермен жеті 
жылға беріледі. Өзге салалардағы 

іс дөңгелету бес жылдық мерзімді 
қамтып тұр. 

Кәсіпкерлікті дамыту жөнін-
дегі ұлттық жобаны қолға алудың 
пайдасы  ұшан-теңіз. Тек осы 
жылдың он айында 10 мыңға тарта 
жаңа компания құрылып, 29 мыңға 
жуық адам жұмысқа орналасты-
рылған. Атап өту қажет, ағымдағы 
жылы бизнестің іскерлік белсен-
ділігі жоғары. Шағын және орта 
бизнес нысандарының саны 12%-
ға өскен. Мұндай игі көрсеткіштер 
облыстың барлық аймақтарында 
менмұндалап тұр. Өнім 17,9%-
ға ұлғайған. Аталған салада 200 
мыңнан астам адам нәпақасын 
табуда. Жоғарыдағы сандар білік 
пен бизнес жігін тапса, үйіңізді 
теңгенің сылдырына сықа толты-
ратынын тағы бір мәрте айғақтап 
тұрғандай.

Оқу-ағарту министрлігінің ұй-
ымдастыруымен республикалық 
«Үздік педагог» байқауы 2012 жыл-
дан бері өткізіліп келеді. 10 жыл ара-
лығында облыстың 25 педагогі үздік 
атанып, «Білім беру ұйымының үздік 
педагогі» төсбелгісімен және ақшалай 
сыйлықпен марапатталды. 

Күні кеше республикалық «Үздік 
педагог» байқауында жеңімпаз 
атанған өңірдің 3 педагогі Қарағанды 
облысының абыройын асқақтатқан 
еді. Марапаттау рәсімінде үздіктерге 
гүл шоқтары табысталды. 

Байқаудың облыстық кезеңінде 
білім беру жүйесін дамытуға қосқан 

үлесі, кәсіби шеберлігі мен қызметінің 
тиімділігі бойынша жоғары ұпай жи-
наған 10 педагог 61 білім берушінің 
арасынан суырылып шығып, облыс-
тың үздік педагогі атанды. «Педагог 
мәртебесі туралы» Заңның 8-бабының 
6-тармағына сәйкес, жеңімпаздарға 
айлық есептік көрсеткіштің 300 есе-
ленген мөлшерінде сыйақы беріледі. 

– Үздік атанған педагогтерді 
жеңісімен құттықтаймын. Өздеріңізге 
белгілі, соңғы жылдары педагогтерге 
қолдау көрсетіп, мәртебесін көтеруге 
мемлекет тарапынан көңіл бөлінуде. 
Ұстаздардың еңбегі өлшеусіз. Сіздер 
жеткен жетістікке, көрсеткен нәти-

желеріңізге қарап, жас мамандар үлгі 
алады. Жас ұрпаққа халқымыздың 
асыл мұрасын ұстаздар арқылы жет-
кіземіз. Абыройларыңыз асқақтай 
берсін, – деп тілек білдірген облыс 
әкімінің орынбасары Ербол Әліқұлов 
үздік педагогтерге диплом мен сый 
табыстады. 

Сонымен қоса, Қарағанды облы-
сы білім басқармасының басшысы 
Гүлсім Қожахметова өскелең ұрпақты 
оқыту мен тәрбиелеуге ерекше үлес 
қосқаны үшін облыс педагогтері-
не ведомстволық наградалар табыс 
етті. 3 мұғалімге «Ы.Алтынсарин» 
төсбелгісі, 3 ардагер ұстазға «Еңбек 

● БАЙҚАУ

Қарағанды облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру 
және әлеуметтік бағдарлама-
лар басқармасының ақпараты 
бойынша биыл облыс атынан  
конкурсқа қатысуға 34 ұйым 
өтінім берген. Олар «Үздік әле-
уметтік жауапты кәсіпорын», 
«Үздік ұжымдық шарт» және 

Облыстың 10 мұғалімі 
«Үздік педагог» байқауының 
облыстық кезеңінде жеңім-
паз атанды. Тәуелсіздік күні-
не орай өткізілген үздік педа-
гогтерді марапаттау рәсіміне 
облыс әкімінің орынбасары 
Ербол Әліқұлов қатысып, 
диплом табыстады.  

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

ардагері» төсбелгісі табысталса, бір 
мұғалім «Орта білімнің үздігі» дипло-
мымен марапатталды. 

Ал, AMANAT партиясының Қа-
рағанды облыстық филиалының 
атқарушы хатшысы, меценат Бекзат 
Алтынбеков білім саласына еңбек 
сіңірген ұстаздар Несіпқайша Жүніс, 
Ербұлан Рақымжанов, Күлпәш Жан-
болатоваға 200 мың теңге арнайы ақ-
шалай сыйлық табыс етті. 

«2022 жылдың үздік педагогі» 
атанған Тәттімбет атындағы өнер 
колледжінде қылқобыздан сабақ бе-
ретін ұстаз Жанқаш Жұмабеков шара 
соңында пікір айтып:

– Мен 1992 жылдан бері Тәттім-
бет атындағы өнер колледжінде қыз-
мет етіп келемін. Алғаш рет қылқо-
быз сыныбын аштым. Бүгінгі таңда 
қазақ өнерін дәріптеп жүрген шәкірт-
терім республиканың, тіпті, шетел 
сахнасында өнер көрсетіп жүр.

Ұстаздардың еңбегі бағаланып 
жатқанына өте қуаныштымын. Жүлде 
алып жатқан әріптестерімнің ешқай-
сысы осал емес. Жас ұрпаққа білім 
беріп, тәрбиелеуде ұстаз еңбегі қа-
шанда елеулі болуға тиісті, – деді.

Суретті түсірген А.МАРЧЕНКО

● БИЗНЕС

  

Жансая ОМАРБЕК,
«Ortalyq Qazaqstan»

Биылғы «Парыз-2022» бизнестің әлеуметтік жауапкер-
шілігі жөніндегі республикалық байқаудың жеңімпаздары 
қатарында қарағандылық үш кәсіпкер бар. Аты айтып 
тұрғандай, байқау халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін 
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қоғам алдындағы кор-
поративтік әлеуметтік жауапкершілігін қалыптастыруға 
бағытталған. Елордада Мемлекет басшысы Қасым-Жо-
март Тоқаевтың қатысуымен өткен шараның маңызды 
екені сөзсіз. 

олар қол астындағы қызметкерлерін 
әлеуметтік қолдауға ерекше назар 
аударады әрі өңірдегі әлеуметтік 
жобаларды іске асыруға белсенді ат-
салысады. Бұл ретте халықтың әле-
уметтік осал топтарына көрсететін 
көмегін де атауға болады. 

Жеңімпаздарға арнайы ди-
пломдар табысталды. Сондай-ақ, 
оларға «Парыз-2022» байқауының 
эмблемасын өтеусіз пайдалану құ-
қығы да берілді. 

● ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

Республикалық бюджет есебі-
нен Денсаулық сақтау министр-
лігінің Санитариялық-эпидеми-
ологиялық бақылау комитеті 132 
көлік сатып алып,  барлық ау-
мақтық департаменттерге бөліп 
берді. Оның ішінде облыстық са-
нитариялық-эпидемиологиялық 
бақылау департаменті де 8 жаңа 
автокөліктің кілтіне ие болды. 

Жаңа автокөліктердің кілтін 
қала мен аудандардың санитария-
лық қызмет өкілдеріне Қараған-

ды облысының Бас мемлекеттік 
санитариялық дәрігері Юрий За-
лыгин табыс етті.

Юрий Леонидович халық 
денсаулығын сақтау ісінде еселі 
еңбек етіп жүрген қызметкерлер-
ге зор қолдау жасалып жатқанын 
айтып, аймақтағы эпидемиоло-
гиялық ахуалды тұрақтандыру-
да жүйелі жұмыс жасап, сапалы 
қыз мет көрсетудің маңызы зор 
екендігін тілге тиек етті.

 

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Ұлттық қоғамдық сенім 
кеңесінің 13-отырысында санитариялық-эпидемиологиялық 
қызметті күшейту, жаңа комитет құру, бас мемлекеттік са-
нитарлық дәрігердің мәртебесі мен беделін арттыру қажет-
тілігін атап өткен болатын.  Осыған орай, аймақтағы сани-
тариялық-эпидемиологиялық қызметінің органдарына жаңа 
автокөліктер берілді.

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

– Біз бұл шешімге қол жеткізуде 
көп тер төктік. Облыс басшылығы-
ның да көмегі көптеп тиді, бірлесе 
бірнеше отырыс өткіздік. Көріп 
тұрғандарыңыздай, келіссөздер 
сәтті аяқталды. Әрине, келісім 
комиссиясы өз жұмысын жалғас-

АҚ мен компания президенті Рустам 
Ибрагимовқа берілді. Сонымен бір-
ге, осы аталымда үшінші дәрежелі 
лауреат атағына «Фирма «РАПИД» 
ЖШС және оның өндіріс жөніндегі 
директоры Александр Валуйский ие 
болды. 

Байқауға қатысқан жұмыс бе-
руші кәсіпкерлердің барлығы әлеу-
меттік тұрғыда бағдарланған. Яғни, 

«Экологияға қосқан үлесі үшін» 
номинацияларында ұсынылды. 
Сондай-ақ, үш қатысушы «Жылдың 
үздік әлеуметтік жобасы» арнайы 
сыйлығына үміткер болды. Нәти-
жесінде «Үздік әлеуметтік жауап-
ты кәсіпорын» санатында «Қоңы-
рат» мыс компаниясы» ЖШС және 
оның директоры Павел Семенчен-
ко жеңіске жетті. Ал, «Экологияға 
қосқан үлесі үшін» номинациясын-
да екінші орын «Шұбаркөл Көмір» 
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● ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТ СЕССИЯСЫ 

Қарағанды облыстық мәс-
лихатының хатшысы Серік 
Өтешовтің төрағалығымен 
өткен кезекті ХХІ сессияда об-
лыстың 2023-2025 жылдарға 
арналған бюджеті бекітілді. 
Бұған дейін үш жылдық ке-
зеңге арналған бюджет жоба-
сы облыстық мәслихаттың 
тұрақты комиссияларының 
отырыстарында егжей-тег-
жейлі талқыланған болатын. 
Оны қарау барысында депу-
таттар 60-тан астам ұсыныс 
енгізген. Нәтижесінде, бюджет 
қаржысының қомақты бөлігі, 
яғни, жартысынан көбі әлеу-
меттік салаға бағытталмақ. 
Атап айтар болсақ, әлеуметтік 
сала нысандарын кезең-ке-
зеңімен жөндеу және олардың 
материалдық-техникалық 
базасын жаңарту жалғасады. 
Одан бөлек, пациенттерді те-
гін дәрілермен қамтамасыз ету 
және мемлекеттік спорттық 
және өзге де тапсырыстарды 
іске асыру қарастырылады. 

Салтанат ІЛИЯШ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

Облыстық бюджет түсімі – 
430,4 млрд. теңге 

Жыл сайын депутаттар облы-
стық мәслихаттың соңғы сесси-
ясында үш жылдық кезеңге ар-
налған облыстық бюджетті бекіту 
туралы мәселені қарастырады. 
Оған дейін, бір ай көлемінде де-
путаттар атқарушы органдармен 
бірлесіп, бюджет қаражатын 
жұмсаудың басым бағыттарын 
талқылаған. Бұл туралы жан-
жақты мәліметті облыстық қаржы 
басқармасының басшысы Людми-
ла Башарина ұсынды. 

– Облыстық бюджетке түсім-
дер 430,4 млрд. теңге сомасында 
жоспарланған. Оның 63 пайызы 
әлеуметтік салаға бағытталды де-
сек, негізінен әлеуметтік сала ны-
сандарына жұмсалады. Сонымен 
қатар, кезең-кезеңімен нысандарға 
жөндеу жұмыстарын жүргізу және 
материалдық-техникалық базасын 
жаңарту жалғасады. Сондай-ақ, 
науқастарды тегін дәрімен қамта-
масыз ету, мемлекеттік спорттық 
тапсырыстарды да іске асыру қа-
растырылған. Бюджет қаражаты 
есебінен облыстағы мемлекеттік 
ақпараттық саясат та жүргізіледі, 
– дейді Людмила Башарина. 

Басқарма басшысының ақпа-
раты бойынша экономиканың 
нақты секторының сапалы және 
орнықты дамуын қамтамасыз ету-
ді қолдауға, сондай-ақ бюджеттік 
инвестициялық жобаларды іске 
асыруға арналған қаражат шығы-
стардың жалпы көлемінің 21,8 
пайызын құрайды. Атап айтқанда, 
бұл агроөнеркәсіптік кешенді да-
мыту және арттыру, кәсіпкерлікті, 
шағын және орта бизнесті қолдау, 
тұрғын үй-коммуналдық шару-
ашылығын дамыту, өңірлік көлік 
инфрақұрылымын жаңғырту және 
цифрландыруды технологиялық 
жаңғырту үшін жағдай жасау. 

Сондай-ақ, облыстың экологи-
ялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін «Қоршаған ортаны қорғау» 
іс-шаралар жоспары аясында 
шығындар да қарастырылған. 
Одан бөлек, бюджет қаражаты-
ның жалпы көлемінің 5,1 пайызы 
өңірдегі құқықтық тәртіпті қорғау 
және ішкі тұрақтылықты сақтауды 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-ша-
раларға жұмсалған. 

Тағы айта кетері, 2023 жылы 
облыста республикалық бюджет 
есебінен 3,9 млрд. теңге сома-
сында нысаналы трансферттер 
мен бюджеттік кредиттер бөлу 
жоспарда. Осы қаражат есебі-
нен білім беру нысандарының 
құрылысы, жылу, газ және сумен 
жабдықтау, көлік инфрақұрылы-
мы жобаларын қаржыландыру 
жалғасады. 

Людмила Башаринаның ай-
туынша, облыс бюджеті экономи-
каның барлық саласын қамтиды 
және ең алдымен әлеуметтік мін-
деттемелерді сапалы орындауға 
бағытталған. 

– Депутаттық корпус бір жа-
рым ай ішінде ауқымды жұмы-
стар атқарды. Облыс бюджеті өзге 

жылдармен салыстырғанда бір-
шама артқанын байқауға болады. 
Дегенмен, әлі де болса шешімін 
таппаған мәселелер жеткілікті. 
Бірақ, жоспар бар. Келесі жылдың 
бюджетін бекіту барысында олар-
дың бәрі мұқият таразыланып, оң 
шешімін табады деген сенімдемін, 
– деді облыстық мәслихат хатшы-
сы Серік Өтешов. 

2023 жылғы бюджет 
былтырғыдан 4-5 пайызға 

жоғары 

Үш жылдық кезеңге арналған 
облыстық бюджет жобасы бой-
ынша қорытындыны облыстық 
мәслихаттың депутаты, бюджет 
және жергілікті басқару мен өзін-
өзі басқаруды дамыту жөніндегі 
тұрақты комиссияның төрағасы 
Қайрат Біржанов мәлімдеді. 

– Облыстық мәслихат депутат-
тары бюджетті талқылауға белсенді 
түрде қатысты. Мәселен, жергілікті 
атқарушы органдардың 2023-2025 
жылдарға арналған бюджет жоба-
сы туралы баяндамаларын тыңдау 
барысында депутаттардан 68 түр-
лі өзекті ұсыныс түсті. Бұл ұсы-
ныстардың барлығына бюджеттік 
бағдарлама әкімшілері тиісті жа-
уаптарын берді. Депутаттардың 
ұсыныстары өмірдің барлық сала-
ларын қамтиды. Олар ауыз сумен 
жабдықтау, көлік инфрақұрылы-
мы, әлеуметтік сала, техника-
лық-кәсіптік білім беру, денсаулық 

сақтауды дамыту, табиғатты пай-
далануды реттеу, сондай-ақ өңірді 
дамыту мәселелері, – дейді Қайрат 
Біржанов.

Депутаттар көтерген мәселе-
лердің барлығы өзекті болуына 
байланысты назардан тыс қалмай-
тынын айтып отыр. Сәйкесінше, 
алдағы үш жылда орындалуы тиіс. 

Облыстық бюджет жобасы – 
бұл барлық әлеуметтік міндеттеме-
лер орындалатын, аймақтың әлеу-
меттік-экономикалық дамуының 
рөлін анықтайтын облыстың негізгі 
қаржылық құжаты. Қайрат Біржа-
нов облыстың 2023 жылғы бюджеті 
2022 жылмен салыстырғанда 4-5 
пайызға өскенін айтады. 

– Депутаттардың да, жергілік-
ті атқарушы органның да міндеті 
– облыс бюджетін Президенттің 
Қазақстан халқына арнаған Жол-
дауында және сайлауалды тұғыр-
намасында айтылған міндеттерді 
уақытылы және сапалы орындауды 
қамтамасыз ететіндей қалыпта-
стыру. Оған әлеуметтік маңызы бар 
мәселелер, тұрғындарды жұмыспен 
қамту, білім беру және спорт, одан 
бөлек коммуналдық шаруашылықты 
қамтамасыз етуі кіреді. Депутаттар 
облыстық бюджетті қалыптастыру 
кезінде нақты осы мәселелерді на-
зарға алды, – дейді Қайрат Біржанов. 

Облыстық мәслихаттың бюджет 
және жергілікті басқару мен өзін-өзі 
басқаруды дамыту жөніндегі тұрақты 
комиссияның төрағасы уәкілетті ор-
гандар ұсынған 2023-2025 жылдарға 

арналған бюджет жобасы Бюджет 
заңнамасына сай келетінін айтады. 

Кез келген өтініш 
аяқсыз қалмайды 

Облыстық мәслихат хатшысы 
Серік Өтешов сессия барысында 
2022 жылы атқарылған шараларға 
тоқталды. Биыл өнеркәсіп, білім 
беру, денсаулық сақтау, спорт, шағын 
және орта бизнес, тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылық, агроөнер-
кәсіптік кешен өкілдері ретінде 38 
депутат өз өкілеттіктерін жүзеге 
асырған. 

– 2022 жылы облыстық мәсли-
хат депутаттары 11 сессия өткізді. 
Оның 4-еуі кезекті түрде өтсе, 7-еуі 
– кезектен тыс. Сессия нәтижесінде 
125 шешім қабылданды десек, оның 
22-сі әділет органдарында тіркелетін 
нормативтік-құқықтық сипатта. Сон-
дай-ақ, көрсетілетін арнаулы әлеу-
меттік қызметтер де депутаттар наза-
рынан тыс қалған емес. Облыс әкімі 
де өзіне жүктелген функциялар мен 
міндеттердің орындалысы туралы 
депутаттар алдында есеп беретінін 

айту керек, – дейді Серік Өтешов. 
«Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңға сәй-
кес, мәслихат өз өкілеттігі мерзімі-
не тұрақты комиссиялар құратыны 
белгілі. Тиісінше, олар жергілікті 
атқарушы орган басшыларының 
есептерін тыңдау туралы мәслихатқа 
ұсыныстар енгізе алады. Облыстық 
мәслихатта бес тұрақты комиссия 
бар десек, биыл олар 43 рет отырыс 
өткізіп, 95 түрлі мәселе қараған. 

– Тұрақты комиссиялар қабыл-
даған 203 ұсынымның 129-ы іс 
жүзінде орындалды. Ал, қалған 74-і 
мемлекеттік органдарға жіберіл-
ген. Тұрақты комиссиялардың ұсы-
нымдарын іске асыру мәселесі мүд-
делі тараптардың қатысуымен өтетін 
отырыстарда ұдайы қаралып, бейінді 
комиссия төрағаларының тұрақты 
бақылауында болады, – дейді облы-

стық мәслихат хатшысы. 
Өңірдің өзекті мәселелерін қа-

рау барысында тұрақты комиссия 
отырыстарына жергілікті атқарушы 
орган өкілдері де шақырылатынын 
айту керек. Бұл өз кезегінде ай-
мақтың жағдайын толық ескеруге 
мүмкіндік береді. 

Облыстық мәслихат жұмысы – 
халықтың назарында. Мәселен, жыл 
басынан облыстың бұқаралық ақпа-
рат құралдарында депутат жұмыста-
ры туралы екі жүзге тарта материал 
жарық көрген. 

Депутаттар азаматтардың кез 
келген өтінішін аяқсыз қалдырған 
емес. Серік Балғатайұлы онлайн ре-
жимде де жұмыс жүргізілетінін айта-
ды. Өз құзыреті аясында мемлекеттік 
органдармен бірлесе жұмыс жасаған 
олар биылғы жылы 422 өтініш қа-
рап, тиісті органға 314 сұраныс 
жіберген. Сайлаушылар көтеретін 
мәселелердің дені автомобиль жол-
дары, экологияны жақсарту, тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар тасымалы және көлік 
қызметтерінің сапасы, білім беру, 
жұмысқа орналастыру, әлеуметтік 
қорғау, медициналық көмек, комму-
налдық мәселелерге қатысты. 

Игерілмеген қаражат 
қайтарылмайды

Өткен жылы қабылданған 2022-
2024 жылдарға арналған қоршаған 
ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 
жоспарына облыстың екіге бөлінуі-
не байланысты түзетулер енгізілген. 

Облыстың табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу басқар-
масының басшысы Серік Нұржано-
втың айтуынша, 4 млрд. теңгеге 32 
іс-шара жоспарланған. Оның 11-і 
биыл аяқталмақ. Бірақ, проблема-
лық мәселелер де жоқ емес. Басқар-
ма басшысының айтуынша, биылғы 
жылдың бір айында игерілуі тиіс 31 
млн. теңгеден астам қаражат игеріл-
мей қалуы мүмкін. 

Сонымен қатар, биыл өрт және 
патрульдік көліктерді сатып алуға қа-
тысты қиындықтар туындауда. Оның 
себебі – өндірушілерде индустри-
алдық сертификаттың болмауында. 
Нәтижесінде, қаржы өртке қарсы тех-
никаларды сатып алуға бағытталған. 

– Қоршаған ортаны қорғауға 
бағытталатын қаражат тиісті жылы 
игерілмей қалатын болса, бюджетті 
нақтылау кезінде алынып тасталмай-
ды. Яғни, игерілмеген қаржы келесі 2023 жылы облыста республикалық бюд-

жет есебінен 3,9 млрд. теңге сомасында ныса-
налы трансфертер мен бюджеттік кредиттер 
бөлу жоспарда. Осы қаражат есебінен білім 
беру нысандарының құрылысы, жылу, газ 
және сумен жабдықтау, көлік инфрақұрылы-
мы жобаларын қаржыландыру жалғасады.  

Депутаттар көтеретін мәселелердің бар-
лығы өзекті болуына байланысты назар-
дан тыс қалмайды. Сәйкесінше, алдағы үш 
жылда орындалуы тиіс. 

жылы пайдаланылады, – дейді Серік 
Нұржанов. 

Сессия барысында депутаттар 
облыстық денсаулық сақтау басқар-
масы басшысының орынбасары 
Бибігүл Төлегенованың да баяндама-
сын тыңдады. 

– 2022 жылы облыстың денса-
улық сақтау ұйымдары 43 санитар-
лық көлікке толыққан. Нәтижесінде 
2021-2022 жылдары алынған көлік 
саны 103-ке жетті. Оның 17-і Ұлытау 
облысына берілді, – дейді Бибігүл 
Раушанқызы. 

Басқарма басшысының орынба-
сары депутаттардан 2023 жылы жер-
гілікті бюджет есебінен санитарлық 
көлікке сервистік қызмет көрсету 
мен жөндеу жұмыстары, сақтанды-
ру және қайта бағалау үшін 212 млн. 
593 мың теңге қаржы бөлуді сұрады. 

Сессияда депутаттар облыстық 
бюджет пен аудандар бюджеттері 
арасындағы жалпы сипаттағы транс-
ферттердің көлемін және осы 
жылғы қоршаған ортаны қорғау 
жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
бекітті.

Бұдан басқа, Қарағанды облы-
сының аумағында жануарларды 
аулау, уақытша ұстау және жансы-
здандыру ережелері, үй жануар-
ларын серуендету және ұстау ере-
желері, өңірде денсаулық сақтау 
ұйымдарын дамытуға және олар-
дың жұмыс істеуіне бағытталған 
іс-шаралар жоспары қаралып, 
бекітілді.

Облыстық мәслихат жұмысы халықтың 
назарында. Мәселен, жыл басынан облы-
стың бұқаралық ақпарат құралдарында де-
путат жұмыстары туралы екі жүзге тарта 
материал жарық көрген. 

2022 жылы облыстың денсаулық сақтау 
ұйымдары 43 санитарлық көлікке то-
лыққан. Нәтижесінде 2021-2022 жылдары 
алынған көлік саны 103-ке жетті.
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(Соңы. Басы өткен санда)

«ҚАНАПИЯ»
      
Бір басында тұтас халықтың қай-

ғы-мұңы тұнып тұрған, еркіндік аңсаған 
түз тағысындай тағдыры бар қайғылы 
жан екен-ау өзі. Иесінің мұңын зарлатқан-
дай, ән кешкі күннің жарқын нұрына ма-
лынған төрт құбылаға таралып, түрлене 
түскен. Шыршасы беліне төгілген алы-
стағы асқар тау да аласарып, әнші алдында 
тағзым етеді. Қарсы беттегі қасқа жол да 
қалың жынысты биікше белге жетер-жет-
пес иыққа асыла қалған. Дәл сол сәтте жан 
бітсе, қайырылып келіп көлденең түсер ме 
еді? 

Бұл ән – «Қанапия». «Ардақтан» асып 
түспесе, кем қалмайтын ән екен. Ізгілік 
туын асқақ көтерген адал жүректің дүрсілі 
дабыра-қиқусыз жоғарыдан естіледі. Тал-
пына ұмтылған қайсар қыранның  қанат 
сусылындай шапшаңдап барып, қайқая кө-
теріледі. Домбыра үні әнші дауысынан сәл 
бәсеңдеу, бебеу қағады. Затаевичтің жан 
дүниесін шарпып өткен ән қызуы күшей-
іп, өртеп бара жатыр. Композитордың ты-
нысы тарылып, аузын ашып қалған. Енді 
тоқтамаса, қаны басына шапшып кетердей.

Осынау азапқа өзін  байлап берген За-
таевич дәл қазір қандай қасіретке де көн-
ген еді. Ойша есептеп отырған өлшемінен 
жаңылып қалды. «Болар енді, жүрегім 
езіліп барады!» деп әнші домбырасына 
жармаса кетер ме еді. Самғау биіктен та-
стүйін құлаған сұңқардай, сорғалап түскен 
ырғақ жығылмай, сүрінбей,  баяу қалықтай 
шалқып, тынысын кеңейтті. Ғаббас дауы-
сын қайта көтеріп әкетті де, ақырғы буын-
дарға салмақ сала барып тоқтады.

«Осы екі әннің қайсысы артық?» «Ар-
дақ» па? Әлде «Қанапия» ма? Менімше 
бұл екеуі – біріне-бірі жарасып тұрған екі 
дербес дүние. Жұбын жазса, көркінен ай-
ырылар еді. «Ардақта» сырбаз даланың 
дарқан төсінде салтанатпен тұнған әсем 
сурет бар. Бәлкім, туған жерге деген ақ ни-
етті перзенттің алабұртқан пәк жүрегінің 
махаббаты болар. Ал, «Қанапия» шыға ша-
пқан тұлпардың барын сала қарыштаған 
аяқ алысы, құрыш тұяғының дүбірі десем 
ше? Қалай болса да бұл әндердің әуені 
адам өмірінен, табиғаттан алынған; қоғам 
сипатын  өрнектейді; өзіңнің адам екеніңді, 
жарық дүниеге келгеннен кейін артыңда із 
қалдыруға міндетті екендігіңді сездіреді; 
сол борышты ақтауға құлшындырады.

Ғаббас  ән таңдай біледі. Және сол 
әндерді табиғаттың өзіндей қарапайым 
да көркем, жасанды жылтырақ қоспай, 
дәмімен орындайды. Мұның сырын Зата-
евич Ғаббастай қыр баласының сахна көр-
мегендігінен тапты. «Бұл әнші өз өнерін 
тыңдаушының қошеметіне сатпайды екен. 
Өзі үшін, өз жүрегін жұбатып, аңсаған ар-
манына қол созғандай шабытпен орындай-
ды екен. Жалпы, әндердің шығу тарихы-
ның өзі солай ғой. Басқаның сұрауымен, 
ермек үшін айтыла салмайды халық ән-
дері. Нағыз дарын иесі өнері арқылы өзін 
танытады. Міне, мен көріп отыр мын. Ән 
айтқанда зорая түскен бітімі болмаса, 
қас-қабағын да құбылтпай айтатын Ғабба-
стың мінезін танып отырмын».

Затаевичтің ойын дәл басқан Ғаббас 
бір әнді бірнеше қайталап айтып берді. Ай-
тқан сайын әншінің сырбаздығы, тіпті шек-
тен тыс ұстамдылығы мен ықтияттылығы 
айқындала түскен. Қанша айтса да, қай 
жерде айтса да әрбір әнінің өзіндік, Ғабба-
стық сәні бұзылмайды. Бұл – кәсіпқойлық 
емес, әнші шеберлігінің тоқырағандығы 
аз емес. Музыка сырын терең түсінгендік. 
Ән – оның өмірінің, жанының қымбат бір 
бөлшегі болғандықтан.

Затаевичтің есіне халық музыкасы 
жөнінде француз кемеңгері Ромэн Роллан 
айтқан бір сөз түсті. «Әр халықтың жара-
тылысындағы музыкалық ерекшеліктерді 
танып-білгіңіз келсе, – деген ол, – Ал-
дымен халық әндеріне үңіліп көріңіз. Тек 
музыкасы ғана емес, сол әндерде әрбір 
халықтың өткені мен бүгінгісі, келешегі 
көрініп тұрады». Ақиқат сөз. Әнге себеп 
болған махаббат шаттығы мен күйігі, туған 
жерге деген, ата-анаға деген перзент сүй-
іспеншілігі, жеке бастың өтпелі ауыртпа-
лығы – бәрі-бәрі әнге айналғанда, жаңағы 
жеке тұлға тағдырынан гөрі кеңейіп, бүкіл 
халықтың сыры, шежіресі болады екен».

Ал енді мыңдаған шаршы шақырым-
ды алып жатқан «Қазақстан» деген ән-күй 
планетасының әрбір ендігі мен бойлығы-
ның өзіндік ерекшеліктері ше? Тіпті, ата-
луы, әуені, авторы бір әндердің әртүрлі 
орындалуы қалай?  Бұл ой Затаевичті көп-
тен-ақ мазалап жүрген. Алуан әуезді ән-әу-
ендердің түпнұсқасы қайсы, көшірмесі 
қайсы – оны табамын деп әуре болудың 
қажеті жоқ екен. Бұл сұрақты Ғаббасқа да 
қойып көрген:

– Біз солай айтамыз. Басқалар басқаша 
айтады, – деген де қойған Ғаббастың жауа-
бына түсінбеген Затаевич таңданған.

– Мына далада, мына таудың бауырын-
да осы әндердің басқаша айтылуы мүмкін 
емес, – деп қысқа қайырған Ғаббас Затае-
вичтің көзін ашқандай болып еді.

Ендеше әнді түсіну үшін алдымен сол 
жердің табиғатын, елдің тұрмыс-тіршілігін 
көріп, зерттеп алу керек болды ғой. Бәсе, 
Орынбор губерниясындағы Бөрте болысы-
ның әндері нәзік келеді. Ал, Бөкей ордасы 

пен майя, шумер мен скиф халықтарының 
қалай, қайда жоғалғаны белгілі. Мысал қа-
сымызда. Саха қайда, тыва қайда?

– Қазақстанның халық артисі, бірінші 
халық артисі Александр Викторович За-
таевич жолдас Совнарком төрағасы Нұр-
мақовты өз ауылына ертіп әкелген, – деп 
қалды, Нығмет.

– Қойыңызшы, – деп биязы жымиды 
Затаевич. Нығметтің қалжыңының аста-
рын әлі де түсіне алмай отыр.

– Маған демалыс тиесілі екені рас. 
Жұмыс істейтін  әрбір адам сияқты де-
малысқа шығуға хақым бар екені де рас. 
Бірақ, Сіз болмасаңыз, мен өз ауылымды 
сағынсам да, келе алар ма едім. Ет жүрек-
ті адам болған соң, елімді аңсайтыным да 
рас. Дегенмен, бұл сағынышты құрбан ету-
ге тұратын міндет көп қой бізде. Қызметті 
айтамын. Сіздің «Мың әніңіз» бүкіл өнер 
әлемін дүр сілкіндірген оқиға болды. Тең-
десі жоқ еңбек. Ол Сіздің ғана қолыңыздан 
келді. Кейін басқа оқымыстылар да шығар. 
Бірақ, дер кезінде, осы жиырмасыншы 
жылдарда, қаймағы бұзылмай тұрған ха-
лық музыкасын сіз жинап алдыңыз. Сол 
еңбегіңіздің әлі де олқы тұрғанын бай-
қадым. Сізді осында бір алып келсем де-
ген арманым еді. Өзіңізге айтқаным жоқ. 
Қарқаралы, Қу өңірінің әнші-күйшілері де 
«Мың әннен» өз орнын алуға тиіс еді. Сы-
ртта жүргендерден жазып алғандарыңыз 
бар, бірақ ол – жеткіліксіз еді.

– Осында келгенде байқадым. Әділ 
айтасыз. Рахмет, Сізге, – деп Затаевич 
өкінішінің орыны толғанына разылық біл-
дірді.

– Олай болса, мына Ғаббасты, мына 
Пішімді, кешегі Көрпебай күйшіні Сізге 
мен таныстырмасам, қалай білер едіңіз? 
Осынау қиян шетке, теміржолдан алыс 
түкпірге өз аяғыңызбен жете алар ма 
едіңіз? Сондықтан Сізді өз ауылыма бір 
әкелу – арманым еді. Мұнымды жершілдік 
деп түсінбеңіз. Азаматтық борышым деп 
білдім. Енді міне, үйрендіңіз, ісіңіз оңға 
басып тұр. Мен ертең аттанамын. Басқа 
жағдайыңыз мына жігіттердің қолдарын-
да, – деді.

Затаевичтің көңілі босап кеткенін Ға-
ббас байқап қалды. Жанары мөлдіреп, 
Нығметке тесіле қарады. Ақ тілеулі ана-
ның, қамқор әкенің сәбиіне сағына қараға-
нындай. «Солай ма еді?» деген сұрау да 
бар қарттың жанарында.

– Рахмет, Нығмет. Өзің қандай болсаң, 
елдестерің де сондай екен. Өмір болса, 
осы күндерімнің белгісін қалдырамын. 
Нұрмақовты мен алып бардым десем, еш-
кім нана қоймас, жүрегімнің бір түкпірін-
де саған деген, қазақтың сендей тамаша 
ұлына деген сыбағам өзіммен бірге кетер. 
Разымын. 

– Александр Викторович, біздің ауылға 
ала келген қағаздарыңыз таусылып қала-
тынай болса, Ғаббас тауып береді, тапсы-
рып қойдым, – деп әдеттегі әзілімен наз 
қылған. – Содан кейін, әрине, күнделігіңіз 
толық болсын.

– Мен күнделік жазбаймын ғой, 
Нығмет. Үлкен мінім сол. Күнделік жазу 
– ұлы адамдарға лайық. – Затаевичтің бұл 
сөзі қарсы даудан гөрі, ақталуға бейім 
екендігін Нығмет сезді.

– Білеміз. Білеміз, Александр Викторо-
вич, – Сіздің қаламыңыздан қағазға түскен 
әрбір сөз бүкіл қазақ өнері үшін тарих бо-
ларына менің күмәнім жоқ, – деп Нығмет 
Затаевичті қапсыра құшақтап төс тигізді.

... Қыркүйектің бесінші жұлдызын-
да Мәскеуге оралған Александр Затаевич 
өзінің сапары жөнінде Қазақ республи-
касының Халық ағарту комиссариатына, 
әсіресе туған ұлындай жақсы көріп кеткен 
нарком Смағұл Садуақасұлына хабарлау-
ды жөн көріп, қолына қалам алды да мына 
жолдарды қағазға түсірді:

«...Семей губерниясында ғылыми са-
пармен болып,  тамыздың үші күні ат-
танған едім. Жолда 64 күн жүріп, міне, 
бүгін оралып отырмын. Семейге июль-
дің 10-күні келдім. Онда 10 күндей жұ-
мыс істеп, 20-сында қырға шығып кеттім. 
Қарқаралы оязы аймағында екі жұма бол-
дым. Почта көлігімен 360 шақырым жүріп, 
Семейге қайта келдім. Тамыздың 27-сінде 
Павлодарға қарай шықтым. Омбы арқылы 
Мәскеуге жеттім. Барлығы 6 апта жұмыс 
істеп (оның үш аптасы жолға кетті) 340-
тан аса ән, күй жазып алдым. Олардың 
бәрі «Мың әнге» кірмегендер. Соның іші-
нен іріктеп 285-ін алдым...

Осы мол қазынаның ішінде Ғаббас 
Айтбаев есімді тамаша әнші (13 ән), аты 
көпке мәлім Қали Байжанов (10 ән), Мұ-
сылманқұл Әбсалықов  (15 ән) жаздырды. 
Бұл сияқты өте шебер орындаушылардың 
әндерін жазып алуым үлкен олжа болды. 
Қырда сирек табиғи кесек талант ретінде 
беделі зор керекулік Мағира (Майра Уә-
лиқызы Шамсутдинова. – З.Т.) әншіден 13 
ән жаздым...»

«Қазақтың 1000 әні», «Қазақтың 500 
әні мен күйі» деген бағалы еңбектер жа-
зып қалдырған атақты музыка қайрат-
кері Александр Викторович Затаевичті 
өзі туған Егіндібұлақ-Қу өңіріне, Қарқа-
ралыға 1926 жылдың жазында алып 
келген Қазақстан үкіметінің төрағасы 
Нығмет Нұрмақов өмірінің бір дерегі 
осы.  Бұл Нықаңның туған жерді соңғы 
көруі еді...

Бк (б) П ХІV съезіне Қазақстаннан қатысқан делегаттар Кремльде, 2-ші қатардағы сол жақтан екінші
 С.Садуақасов, төртінші И.Сталин, алтыншы Н.Нұрмақов. Мәскеу қ., 1925 жыл, желтоқсан.

 

 

● АЛАШ АРЫСТАРЫ

жағында әндер мен күйлер көбіне сөзге 
емес, әуенге тізгін бергендей. Құлаққа 
емес, сезімге әсер ететіні сондықтан. 
Торғай, Баянаула өңірінде Жарылғапберді 

мен Жаяу Мұсаның ойнақы, сәт сайын құ-
былып отыратын серпіні оғаштау санала-
тынына өзі куә болған. Ертіс жұрты Жай-
ықтың өр дауысты Мұхитының мәнерін 
салқын қабылдауы да мүмкін. Торғай да-
ласының кеңдігі, жай бастап, шырқай соза-
тын ашық сырбаз мақам үшін жаратылған 
өрістей. Жетісулық әншілердің өз сарыны 
бар. Арқаның Әсеті арындата басталатын 
айқайымен тыңдарманды тұсап тастай-
ды, дауылдата екпіндетеді. Қатар салсаң, 
бірінен-бірі озып тұрған ән мектептерінің 
байлығы қазақ музыкасының бақыты, деп 
түйді Затаевич. 

Мұндай елдің әні де, күйі де өлмейді. 
Қайта ел мен ел, жер мен жер жақындасып, 
араласқан сайын берекеленіп, түрлене бер-
мек. Сахара қазағы сияқты халықтың му-
зыкасын бүкіл адамзат мәдениетінің ажы-
рамас бөлшегі, мәйекті үзігі деп танитын 
кез де болар. Бұл да бір арман. Ақмола мен 
Көкшетау, Қарқаралы мен Семейдің тауда 
түлеген ән-күйлері Жайық пен Каспийдің 
толқынына қонақтаса қалай құлпырар еді. 
Зерттеуші, халық қазынасын еппен ақта-
рып, сақтықпен сұрыптаушы ретіндегі 
Затаевич арманының үлкені осы еді. Бет-
ховен мен Моцарттың, Шопен мен Верди-
дің, Глинка мен Чайковскийдің мұхит ат-
тап миллиондардың жан саулығына ләззат 
болғаны осының айғағы. Музыкаға аудар-
машының керегі жоқ. Ол кеудесінде жаны 
бар адамның бәріне де түсінікті. Шіркін, 
қазақ музыкасының келешегі де сол ұлы 
көшке қосылуда жатыр ғой. Оған апаратын 
орындаушылық қуат көп бұл елде. 

– «Біздің даланың акустикасының 
өзі бөлек қой, Александр Викторович. 
Осындай кең сахарада ән тыңдап көріп пе 
едіңіз? – деп Нығымет әзіл араластыра ай-
тқаны бар...

– «Оныңыз да рас. Жалпы музыкант-
тардың  бәрі ән тек жабық күмбез  астын-
да айтылуға тиіс деп ойлайды. Әннің 
бүкіл колоритін беруге дала қолайсыз деп 
білетінбіз. Әрі әншіге де ауыр тиеді ғой 
деуші едім. Олай емес екен. Ал, мына Ғаб-
бас, менің Ғаб басым – сирек құбылыс».

...Оңаша сәтті пайдаланып, Затаевичтің 
Ғаббас жөніндегі пікірін терең білгісі келді 
ме, әңгімені солай қарай ойыстырып, тіке 
сауал қойды. Бұл сұрағының Затаевичті 
қинайтынын да сезді. Бірақ ауызға ілінген 
сөзді қайта жұтпады:

– Ғаббас шынында жақсы әнші ғой. 
Өзіңіз көріп жүрген әншілермен қатар 
қойсаңыз қалай бағалар едіңіз. Мысалы, 
Әміремен...

Нығмет      Затаевичтің көзіне тіке қа-
рады.

– Сөз жоқ, Сіздің Айтбаевыңыз си-
рек кездесетін әнші. Барлық жағынан да 
ерекше. Дауысы, әнді талғап айтатыны, 
сауат-түйсігінің тереңдігі, орындау мәнері, 
парасаты, иә, сүйемелдеуі – бәрі-бәрі. Осы 
жағынан мен оны кіммен қатар қояды дей-

сіз ғой. Ешкіммен де. Мен өз сөзіме өзім 
жауап беремін. Артық-кем соғып жатуы 
мүмкін. Бірақ, дәлелдеймін. Ал салыстыру 
дегеніңіз – өте жауапты әрі қиын. 

– Мысалы, деп  қабырғадағы түс киіз-
дерді нұсқады, – Мына кілемдер қолдан 
тоқылған, ойылған. Бірнеше адам тоқы-
сын, бір адам тоқысын, әрқайсысының өз 
өрнегі өзінше. Базарға апарсаңыз алушы-
ның талғамына қарай әртүрлі бағаға өтеді. 
Солай. Дәл, шын сұлулықты, өнерді баға-
лай алатын адам болса, осы екі кілемнің 
бәсі  бірдей болар еді. Өнер де солай. 
Мұндай биік дарындардың әрқайсысының 
орны бөлек. Иә, оны бағалай білу керек. 
Әміре дейсіз бе? Оның ұлт өнерінің аспа-
нындағы жарық жұлдыз екеніне кім тала-
сады? Сол аспанда екінші жарық жұлдыз, 
тіпті ірілі-уақты мың-сан жұлдыз тұрмаса, 
сәні келер ме? Міне, сұрағыңыздың жауа-
бы осы, – деп екі алақанын жайды. Ойын 
шегелей, салмақтай аяқтады.

– Ұқтым, түгел ұқтым. Дауласпаймын. 
Пікір таластыратын шамам да жоқ. Музы-
кант емеспін. Жай ғана тыңдаушымын. Иә, 
әнге, күйге құмар екенім рас, – деп Зата-
евичке еркелей сөйлеген Нығмет: – Сон-
да да, сонда да құпия болса да, айтыңыз-
шы. Менің көңіліме қарамаңыз. Әміреден 
қалай? Әділін айтыңыз, – деп қиылды. 
Нығыметтің сауалы Затаевичтің өз көңілін 
де екі күннен бері толқытып жүргені рас 
еді. 

– Сахнада Әміре артық, ал далада Ғаб-
бас жоғары десем не айтасыз?

– Жалтарып отырсыз, Александр Вик-
торович. Ал, Қали қалай? Сұрайын деп 
жүр едім. Байжановқа да қатты тамсанған 
едіңіз.

– Ә... Байжанов шынында сүйкімді 
әнші. Еуропа оның виртуоздығына тәнті 
болар еді. Менің олжаларымның ішіндегі 
нағыз  самородный дер едім. Әміре мен 
Қалиды қоссам, Ғаббас шығар еді. Салы-
стыру дегеніңіз, әсіресе, өнерде абырой 
әпермейді. Дегенмен, сіз сұрадыңыз, мен 
жауап бердім.

Затаевич сәл мұңайғандай, ойланып 
қалды да:

– Шыным осы. Менің негізгі маман-
дығым – музыка сыншысы екенін білетін 
сияқты едіңіз ғой. Сыншы жалтармас бо-
лар. Әйтпесе, ол сыншы емес. Жарайды, 
түсіндірейін. Әміренің дауысы өте күшті. 
Тынысы кең. Бұл жағынан жалғыз қазақ 
тұрмақ, шығыс елдерінің қайсысында да 
мұндай диапазон сирек кездеседі. Әміренің 
табиғат өлшеусіз бере салған дауысы ты-
нысы төменнен бастап, ең жоғарғы реги-
стрге дейін оқыс шырқауға, сол регистрде 
құбылтып әуен табуға жеткізеді. Орындау 
мәнері де ерекше. Әрине, ол – професси-
онал. Байқаймын, сахна ыңғайына көніп, 
артистікке кетіп қала береді, сахнада ой-
нап жібереді. Ол заңды да. Сахна артисі 
көрермен-тыңдарманға бет құбылысымен 
де, отырыс-тұрысымен де әсер етуі керек. 
Ал, сахна талабына бейімделіп кетушілік-
тің әншіні өзгертіп жіберетіні де болады. 
Қазірше Әміре жасандылыққа, сыртқы 

әсерге бой ұра қойған жоқ. Дегенмен, сол 
ыңғайды, театр ықпалын байқап қаламын. 
Театр дегеніңіз тек орындаушы ғана емес, 
тыңдаушының өзін өзгертіп, басқаша қа-

лыпқа салып алатыны көп кездеседі.
Қали Байжановта бәрі бар. Түрлі-түрлі 

ән айтқанда қалай құбылады? Ол да артист, 
даланың артисі. Гауһардай жарқырайды. 
Әр қыры өзінше қымбат, өзінше көркем.

Айтбаев болса – сырсыз, бояусыз сом 
алтын күйінде тұнып тұр. Бұл жағынан ол 
жоғары. Өнеріммен көпшілікке жағынай-
ын демейді, қошемет тілемейді. Әнді, 
өзін табиғат жаратқан көркімен береді. Өз 
жүрегінің қалауымен, өз түсінігінше орын-
дайды. 

Ал, табиғат дегеніңіздің артық-кемі 
жоқ, бастан-аяқ жарасымды жаралғанына 
дауласпайсыз. Мысалы, тек бұлбұлы мен 
сұңқары ғана емес, бармақтай ғана торғай-
ын, тіпті ешбір  пайдасы жоқ қарғасы мен 
ұзағын дер уақытында көре алмасаңыз, 
көңіліңіз алаңдап, ояң тұрмай ма? Әнші 
де сондай, жалпы өнерпаз атаулының бәрі 
сондай. Мүмкін, салыстыруым тым қа-
рабайыр болып кеткен де шығар. Бірақ, 
мұным – ақиқат. Сондықтан, Ғаббасты 
жоғары қоймасқа шарам жоқ. Бірақ, дүни-
еге Ғаббастың келуі Әміредей дара шыңды 
аласартпайды. Ал, Әміре Ғаббас биігіне 
көлеңке түсірмейді. Ал, Қали екеуін то-
лықтырып тұрған талант.

Александр Викторович көзін қиырға 
салып, толғана сөйледі.

– Бағзы заманда құм басып қалған 
көне қаланың орнын қазып, көмбесін ар-
шып жатқандаймын. Және сол қазына 
кесек-кесек күйінде, тот баспаған, уақыт 
өзгерісіне түспеген қалпында кездесуде. 
Мұндай ұлы халықтың ұлан-байтақ му-
зыкасын зерттеуге менің өмірім жетпейді. 
Ол – келешектің ісі. Намысы бар, елінің 
өткеніне қамқор көзбен қарайтын өз ұл-
дарыңыз туады. Менің мына талпынысым 
– сол ән-күй дариясының дәмін татқандай 
ғана, үлгі-білгісін көрсеткендей ғана деп 
білемін. Тұма-қайнардың көзін ашқандай 
деп түсінемін. Ендігі шаруа өздеріңде. 
Шаруашылықты жөндейсіңдер. Қала са-
ласыңдар. Ол қиын емес. Мына байлықты 
жинап, жаңғыртып алатын өздерің, келер 
ұрпақтарың. Жер жүзінің басқа ұлтта-
рымен қатар тұрғызатын, елдігін көрсе-
тетін – халықтың жаугершілік дәстүрі 
емес, өнері. Өнер дегеніміз – халықтың 
бейнесі, оның бүгіні мен ертеңі. 

– Мен саған, Нығмет, үкімет басшысы 
деп емес, саған, Ғаббас, көзі ашық атқамі-
нер деп емес, – азамат деп мына жердің, та-
удың, тастың қожасы деп айтамын. Жерге 
иелік ету – аз. Ел билеу әркімнің қолынан 
келеді. Қолынан келмесе, таққа басқа біреу 
отырар. Келешекке, мынадай дарқан да 
жомарт, ақпейіл халыққа жаны ашитын 
азамат өз ұлтының тілін, мәдениеті мен 
салтын сақтар болар. Сақтау аз, көркейтіп, 
беркінтер болар. Дәл осы ақиқатты ұстан-
баған халықтар әуелі тілінен, содан соң 
жерінен, салтынан, бүкіл ұлтынан айы-
рылған мысалы көп. Әлемдік тарихта инк 
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Ақаңның көп қырлы талант 
иесі екені әмбеге аян. Алғашын-
да журналистік қабілетімен елге 
танылса, кейіннен жазушылық 
һәм тарихшылық ерекшелі-
гімен жүректерді жаулай білді. 
Тарихшылық дегенде біз әдеби 
және мәдени тұрғыдағы сүбелі 
еңбектерін айтып отырмыз. Оған 
«Күңгір-күңгір күмбездер», «Қа-
зақтың күй өнері» сияқты күрделі 
дүниелері жатады.

Сөйткенмен, өз басым Ақ-
селеу Сейдімбековтің жазушылы-
ғын ерекше құрметтегенім сөзсіз. 
Басқа еңбектерін былай қойғанда 
«Күзеуде» повесінің өзі неге тұра-
ды! Бұл туынды қазақ прозасы-
ның классикасына айналғанына 
ешкім шүбә келтірмес деп ойлай-
мын. 

Міне, осындай атақ пен ман-
сап иесінің ауылда жүрген маған 
назар аударуы алғашында таң 
қалдырғаны сөзсіз. Сол кездегі 
республикалық «Социалистік Қа-
зақстан» газетінде жарияланған 
бір әңгімеммен танысқан соң әл-
декімдерден: «Төкен Алматыға ат 
ізін салса, міндетті түрде маған 
соғып кетсін», – деп сәлем жолда-
уы қатты толқытқан еді.

Ақыры соғудың сәті түсті. 
Жас жазушылардың республи-
калық кеңесіне қатысуға барға-
нымда «Білім және еңбек» жур-
налының табалдырығын аттадым. 
Таныстым. Маңғаз азамат қуана 
қарсы алды. Сырты күміспен 
қапталған мүйіз шақшасындағы 
көк бұйра насыбайдан ата ра-
хаттана отырып, әңгіме-дүкенге 

желі тартты. Ол алғашында менің 
әңгімемдегі жетістіктер мен 
кемшіліктерге тоқталды. Сонсын 
әдеби үрдістегі маған таныс та 
бейтаныс қалтарыстар мен қалқа-
лардың жай-жапсарын ұзағынан 
толғады. Әріде:

– Жазылған дүниелерің көп 
пе? – деп сұрады.

– Екі жүз беттей болар, – де-
ген едім, көзін әнтек көтеріп, 
жүзіме тіктеп қарай қалды. Ақ-
сары өңіне қызыл жүгіріп өткені 
осы шамада.

– Елдің жігіттері енжарсыңдар, 
– деді әлден шамада басын шай-
қай отырып, – Бұл жағынан мына 
Оңтүстік өлкенің азаматтарынан 
үйренетіндерің әлі көп. Ондағы 
қалам ұстағандар үш өлең жазса, 
«кітап шығарамыз» деп Алматыға 
сабылады. Ал, сендер...

Қапаланғаны ма, жоқ, әлде 
ойланғаны ма, бірауық үнсіз қал-
ды. Әндем шамада жүзін қайта 
бұрып:

– Сендердің «ұзын арқан, кең 
тұсаумен» жүретіндерің белгілі 
ғой. Одан да былай істейік: дайын 
дүниелеріңді мына мекенжайға 
поштамен салып жібер. Қалға-
нын өзім бірдеңе қылайын, – деп 
қолыма үйінің адресі жазылған 
қағазды ұстатты.

Елге оралғасын дәл солай 
істедім де. Әжептәуір қолжазба-
ның шып-шырғасын шығармай 
Ақаңа аттандырып жібердім.

Арада және бір ай шамасы өт-
кенде ол кісіден хат келді.

«Қадірлі Төкен! – депті онда, 
– Сау-саламат боларсың?

Осынау аралықта Орталық Қа-
зақстандағы кен қопарған кеншілер 
мен от-жалынға оранған металлургтер 
өмірінен мақалалар топтамасын жа-
зып, жалынды жастардың ерен еңбегі 
мен тың бастамаларын тілге тиек ете 
білді. Бұдан басқа да алуан тақырып-
тарға қалам тартты. Тіпті, «Кеніш» 
деп аталатын очерктер кітабы үшін 
Қазақстан Журналистер одағының  ла-
уреаты атанғаны есімізде. Көсіле  жа-
зып, көп тәжірибе жинақтаған талант-
ты журналист 1975 жылы «Орталық 
Қазақстан» газетіне ауысып, жауапты 
хатшы қызметіне тағайындалды. 

Қара сөзге қамшы салдырмайтын 
қарымды қаламгер, мұнда  көп болған 
жоқ. Келер жылдың көктемінде респу-
бликалық «Социалистік Қазақстан», 
(бүгінгі «Egemen Qazaqstan») га-
зетінің басшысы Ұзақ Бағаев Ақаң-
ды аттай қалап, Алматыға шақыртып 
алды. Сөйтіп,  мәдениет бөлімінің тіз-
гінін қолына ұстатты. 

Мен сол жылы КарГУ-ды бітіріп, 
ал ғаш қы еңбек жолымды «Орталық 
Қазақстан» газетінде тілші болып 
бастадым. Осынау қасиетті қарашаңы-
рақтың сол кездегі Бас редакторы Ра-
мазан Сағымбеков мені  редакцияның 
білім және оқу орындары бөлімінің 
меңгерушісі, ақмылтық журналист Ас-
хат Темірбаевтың қарамағына жіберді. 
Ағаның ақылын тыңдай жүріп, көп нәр-
сені көңілге түйдім. Қалай хат қорыту 
мен мақала  жазуды үйрендім. Болашақ 
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● ЕСТЕЛІК

Ақаңның – Ақселеу Сейдімбековтің табиғи ғұмыры 
аяқталғанымен тарихи ғұмыры басталғанына он жыл-
дан асты. Міне, осы уақыт аралығында оның тұлғалық 
қасиеті титімдей кемімей, керісінше асқақтай түскені 
ақиқат. Олай болатыны – таудың алыстаған сайын 
биіктей түсетінінен. Ақаң да заңғарлық қалпынан бір 
айнымай бүгінге жетсе, оның ертеңге де еңсе көтере 
асатынына біз кәмілміз. Өйткені ол өз халқының әде-
биеті мен мәдениетін, тарихын таразылап қана қоймай, 
сонымен қатар оларды жетілдіруге, жауһарлар мен га-
уһарларының халық игілігіне айналуына ерекше атса-
лысқан азамат.

● БІР ҮЗІК СЫР

 
Ақиқатын айтар бол-

сақ, Арқаның Ақселеуі – 
Алаштың Ақселеуіне ай-
налды. Ақселеу әлемінің 
шоқтығы биік бір шыңы – 
оның журналистік шығар-
машылығынан тұрады. 
Ол осы салада ұзақ жыл 
жемісті қызмет атқарып, 
қаламымен де, талан-
тымен де танылып, жур-
налистиканың жүгін көте-
ре білді. Ақаң, жетпісінші 
жылдардың басында  алты 
жылдай «Лениншіл жас» 
газетінің Қарағанды облы-
сындағы меншікті тілшісі 
болып жұмыс істеді.

ол кісінің ақ ниетін жақсылыққа жоры-
дым. Сол жерде суретімді қалдырып, 
кабинетіме  келдім. Түстен кейін дайын 
болыпты. Қызыл түсті қызметтік куәлік-
ті қолыма алып, қайта-қайта сүйсіне 
қарағанымды байқап қалған тәтей: – Қа-
дамың құтты болсын, жас тілші! Ел та-
ныған журналист болуыңа тілектеспін! 
Ақселеу ағаңның жолы саған жұғысты 
болсын! – деп қолымды  қысты.

Міне, содан бері 46 жыл өтті. 
Ақаңның қолы тиген, төс қалтасынан 
тастамай жүрген, қаншама мақалалар-
дың кіндігі байланған, бұл – қасиетті 
куәлік, менің өмірдегі бағым мен жур-
налистік жолымды ашты. Ерекше ру-
хани мотивация берді. Уақыт өте келе 
көпке танымал тележурналист болуы-
ма тигізген ықпалы орасан болды, деп 
қазір мақтанышпен айта аламын.

Ақаң қайтыс боларынан бірер 
жыл бұ рын, Қарағандыға келген ісса-
парында телеарнаның «Уақыт КZ» ха-
барына шақырып, әңгіме-сұхбат жүр-
гізген едім.  Қазақтың күй өнері мен 
ұлттық салт-дәстүрі жайлы әңгімеден 
соң, әлгі 30 жылдан бері сақтап жүр-
ген «қызметтік куәлігін» көрсеткен-
де таң қалды. Құжаттың ішкі бетіне 
желімделген жапсырма қағаздың 
жартысын көтергенде «А.Сейдімбе-
ков – «Орталық Қазақстан» газетінің 
жауапты хатшысы. 1976 жыл» деген 
жазуды оқып, өз көзіне өзі сенбеді. 
Қайта-қайта таңдана қарап: – Әлеке, 
мынау керемет тарихи жәдігер ғой.  
Маған берші?! – деп өтінді. 

– Ақа, ренжімеңіз! Алтынға бер-
гісіз бұл құжат өзіме де керек! Бере 
алмаймын! – дедім, алақанымды жай-
ып.   – Түсінемін, түсінемін, бауырым! 
– деп, басын қайта-қайта шайқады.

Иә, марқұм Ақселеу Сейдімбек 
ағамыздың өнегелі өмірінен сыр шерт-
кен «қызметтік куәлігін» 46 жылдан 
бері бойтұмардай сақтап жүрмін. Ол 
менің жүрегімді жылытып, қаламы-
ма қуат,  шығармашылығыма шабыт 
беріп келеді. Жақында облыстық тари-
хи-өлкетану мұражайы мен Жаңаарқа 
ауданында өткен Ақаңның 80 жыл-
дығына арналған кездесуде: 

– Талантты тұлғаның тарихи 
«жәдігерін» бізге беріңізші, музейіміз 
тың  деректермен толықсын! – деп 
қолқа салғандар болды.   Бірақ, бер-
генім жоқ. Өйткені, бұл «куәлік» – 
әйгілі жазушы, әдебиет зерттеушісі, 
нағыз ұлт жанашыры, атақты ғалым, 
қаламы жүйрік журналист, ұлттық 
өнеріміз бен салт-дәстүрімізді дәріп-
теп, күй өнерінің құдіретін тамыр-
шыдай тап басқан, сүйегіне сөз сің-
ген суреткер Ақселеу Сейдімбектің 
соңында қалған құнды дүниесі. Мен 
оны көзімнің қарашығындай сақтап 
келемін. Бұл – құжаттың біреу біліп, 
біреу білмейтін бір үзік сыры осында.

     Әли  ТОЙЖІГІТОВ,
Қазақстанның 

Құрметті журналисі,                       
     Қазақстан Республикасының 

Мәдениет қайраткері,
      Ақпарат саласының үздігі

мамандығымның тылсым сырын те-
реңірек түсініп, газеттегі небір аузымен 
құс тістеген қаламгер ағаларыма қарап 
бойымды да, ойымды да  түзедім. Мен 
үшін, «Орталықтың» орны бөлек болды! 
Өйткені, осы жерден  журналистиканың 
көк жиегіне қанаттанып шықтым. Сон-
дықтан да редакцияны «Алтын ұям»  
деп әрдайым, ардақ тұтамын.

Жұмысқа тұрған күннің ертеңіне 

● ІНЖУ-МАРЖАН

Осыдан 10 жыл бұрын Алаштың Ақселеуінің 70 жылдығы-
на орай газетімізге сұхбат берген ақын, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Несіпбек Айтұлы: «Дәурен-ай» – Ақаңның өз тағдырымен 
өзектес ән», – деген еді. Үңіліп көрдік. Шынымен, солай екен. Қа-
раңыз, «Еркіңе бағынбас, Асау арман-ай» деп бұлқынған ән «Ас-
пандап алатын, Асқақ қанатым, Саған да кез келер – тыным таба-
тын» деп шиырлайды. Тура өз өмірін, талдауға келмейтін тағдыр 
жолын әнмен өрнектеген.

Иә, биыл – Ақаңның туғанына 80 жыл, өмірден озғанына – 
13 жыл. «Еркіңе бағынбас асау арманын» алып ұрған сұм тағдыр 
Ақаңды «іздесең – табылмас» сартап сағынышқа айналдырды. 
«Атқан оқтай, шапқан аттай» жүйрік уақыт сол сағынышымызды 
ұлғайтып, Ақселеу сынды біртуар тұлғаны асқар шыңға да айнал-
дырып барады. 

Ақаң арамыздан алыстағалы бергі 13 жылда ол туралы жа-
зылған естеліктер қобыз кеуделі абыз тұлғаның мәңгілік ғұмыры 
басталғанын дәлелдеп-ақ жатыр. Өр тұлғасы, телегей-теңіз білімі, 
патшалықтай парасаты «Боз жусаны омырау қақан Сарыарқасы-
ның» мәңгілік сағынышына айналды. Көп жазылды Ақаң туралы. 
Естеліктер жинағын да шығарып үлгердік. Бірақ, Ақаңның әндері 

бас тығымнан қызметтік куәлікті қай-
дан алу ға болатыны туралы  сұрап 
едім, – Оны Ти ыштық тәтең береді, – 
деп қабылдау бөлмесіне жіберді. Ол 
кезде газеттегі кадр бөлімінің инспек-
торы қызметін Бас редактордың қа-
былдау бөлмесіндегі хатшы, Тиыштық  
Жа қиянова атқарады екен.  Ол кісіге 
келген жағ дайымды айтып едім, «ер-
тең келгін»  деді.

Келесі күні барғанымда: – Бізде 
қызметті растайтын құжат, яғни жаңа 

куәлік таусылып қалды. Оған  тапсы-
рыс бергенбіз, бірақ әлі дайын емес. 
Сондықтан, уақыт оздырмай ескі қы-
змет куәлігін пайдалануға тура келеді. 
Жақында басқа жұмысқа ауысқан 
Ақселеу Сейдімбек ағаңның қалды-
рып кеткен куә лігі бар. Соның ішкі 
бетіне сенің аты-жө нің жазылған жаңа 
парақшаны жапсырып, су ретіңді ба-
стырып берейін. Ақселеудей атақты 
журналист боларсың, – демесі бар ма?

Мен бұл ұсынысты бірден қолдап, 

Ерсін МҰСАБЕК,
«Ortalyq Qazaqstan»

 
Қолжазбаңды алғанмын. Заяв-

касы мен аннотациясын жазып, ба-
стырып, «Жалын» баспасына тір-
кеттім. 1986-1987 жылдың біріне 
деп белгілеттім. Себебі, 1986 жыл-
дың жоспары жобаланып қойыпты. 
Әрине мүмкіндік болып жатса, сол 
жылға да ілігіп кетуі кәдік.

Қолжазбаң жастар редакциясы, 
проза бөлімінің меңгерушісі Мәт-
кәрім Әкім құловтың қолына тиді. 
Орайы келсе, Мәткәрімге жазғы де-
малысыңда келіп, қолжазба тағды-
рын есіне салып кетсең артық бол-
майды.

Басқа айтар аз, бір қалып тір-
шілік. Хат жазып тұр.

Сәлеммен ағаң Ақселеу.
10. 03. 84.»
Менің алғашқы жинағым Ақаң-

ның демеуімен осылай жарық көрген 
еді.

Әрине, біз жиі араластық, көп әң-
гімелестік деп айта алмаймын, оған 
мүмкіндік келмеді. Ол кісі үлкен 
ортада, біз ауыл-аймақ маңайында 
жүрдік те бірлі-екілі хат алмасумен 
шектеліп қалдық. Тек, екі мыңыншы 
жылдардың бас кезеңінде және бір 
жолыққанымыз бар. Жезқазған қа-
ласында республикалық айтыс өтіп, 
соның қазылар алқасы құрамында 
қатар отырғанымыз бар. Сонда Ақаң: 
«Жазғандарыңды «Жұлдыздан», 
«Қазақ әдебиетінен» оқып жүрмін. 
Көңілдегідей. Осы шабысыңнан тан-
ба», – деген-ді.

Дәл сол жолы таң қалдырған 
жағдай – ол кісінің көңілге алғанын 
ұмытпайтындығы. Арада жиырма 
жыл өтсе де санасынан өшірмей, 
менің шығармашылығыма назар ау-
дарып отырғаны таң қалдырып еді. 
Және бір үлгі аларлық тұс – аламанда 
топ бастаған екенмін деп дара шап-
пай, арттағы дүбірге ерген іні-қа-
рындастарының қарым-қабілетін 
саралап, оған мән бере білуі, қажетті 
жерінде қамқорлық көрсетуі – бұл 
үлкен дарын иесі болуымен қатар, 
Ақаңның үлкен азамат болғанын бай-
қататын.

Иә, тау ешқашан аласармайды.

Төкен ӘЛЖАНТЕГІ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

туралы аз айтылып, композиторлық қыры жайында кем жазылып 
жүр.

Қазақтың классикалық (көбіне дәстүрлі ән деп жүрміз) ән 
өнерінің бастауында кімдер тұр? Әрине, авторы белгісіз халық 
әндері. Одан беріде Арқа әнінің абыройын асырған Ақан сері, 
Біржан сал, Әсет, Мәди... ХХ ғасырдағы Манарбек, Сәкен, Қасым 
бар. Анығын айтсақ, осы Сәкеннің «Тау ішіндесі» мен Қасымның 
«Дариға, сол қызынан» кейін тыңдаушының айызын, құлақтың 
құрышын қандыратын ән тумапты.

Алла жар болып, қазақтың классикалық ән өнерін өлтіріп 
алған жоқпыз. Ғасырлар қойнауынан сыр төгіп, бабаның үнін жет-
кізген ән өнерінің інжу-маржаны бүгінгі күнге тек орындаушылар 
арқылы жетті. Әміре Қашаубаев, Жүсіпбек Елебеков, Қали Бай-
жанов, Ғаббас Айтбаев, Жәнібек Кәрменов, Қайрат Байбосынов 
түрлендіре орындаған асыл мұра босағада қалған жоқ. Бірақ, ән 
тумады... Жоқ, туды. Өткен ғасырдың 50-60-ыншы жылдарында 
қазақ даласы Шәмшінің вальсімен тербеліп, 70-80-інші жылдары 
Ілия Жақановтың әндерімен әсерленді. Нұрғиса Тілендиев, Ескен-
дір Хасанғалиев, Әсет Бейсеуов, Кеңес Дүйсекеев сынды талант-
тар шоғыры қазақтың ән өнерін өрге сүйреді. Алайда, Арқа қазағы 
Ақанның «Балқадишасындай», Біржанның «Жоныпалдысындай», 
Үкілі Ыбырайдың «Гәккуіндей», Естайдың «Қорланындай» ән із-
деп жүрген. Амалдың жоқтығынан есті алған эстрадаға елтіп, той 
әндеріне топырлап билей бастағанбыз... 

Таласыңыз болмасын, ХХ ғасырда қазақтың классикалық ән 

өнерін кешегі Ақан, Біржан, Әсеттердің деңгейіне көтерген ком-
позитор – Ақселеу Сейдімбек! «Сарыарқа», «Дәурен-ай» атты екі 
әнімен-ақ қазақтың үзіліп қалған классикалық ән өнерінің тамы-
рына қан жүгіртіп, Арқа әнін кешегі Ақан, Біржандардың деңгейі-
не жеткізбесе де, жақындатты. Көп жағдайда Ақселеу ағаның осы 
екі әні туралы ғана айтып жүрміз. Бірде белгілі спорт журналисі, 
Ақаңның рухани бауыры Несіп Жүнісбайұлы:

– Ақа, ана құдіреттей екі әннен кейін ән жазбай кеттіңіз ғой. 
Неге? – деп сұрапты. Әдетінше, баппен сөйлейтін Ақаң сәл жы-
миып:

– Е, ол әндер мына әнжазғыштарға қазақ әнінің қандай бола-
тынын көзіне шұқып көрсету үшін жазылған әндер ғой, – депті де, 
одан әрі тереңдемепті.  

...Кейін білдік, Ақаңның 12 әні, 2 күйі бар екенін. Белгілі 
әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айтбек Нығызбаев-
тың қолында нотаға түсірілген 12 әні бар екен. Тіпті, кітап болып 
шыққалы тұр.

– Ақаң Астанаға көшіп келгеннен кейін екеуміз жиі кездесіп 
тұрдық. Ұзақ әңгімелесеміз. Бір күні Ақаң «Осы ел менде «Са-
рыарқа» мен «Дәурен-айдан» басқа ән жоқ деп ойлайды. Мына 
әндерді тыңдап көрші» деп, өзі қолдан шап қан домбырасына қол 
созды. Тыңдадым. Ғажап әндер! Кешіктірмей, бұл әндерді үнтас-
паға жазып алдым. Кейін, өзі өмірден өткен соң ғана бұл әндерді 
өңдеп, нотаға түсірдім. Ал, Ақаңның сонау 80-інші жылдары Шет 
өңірінен Қыздарбектің шәкірті, дәулескер күйші Бегімсал Орын-
бекұлынан жазып алған күйлерін Жанғали Жүзбай нотаға түсіріп, 
жинақ етіп шығарды. Мен қаржы қолбайлау болып, биылғы 80 

жылдығына Ақаңның әндер жинағын тарту ете алмадым. Мемле-
кеттік тапсырыс бойынша келесі жылдың жоспарына енді. Бірақ, 
Ақаң көзі тірісінде сол ғажап әндерін орындатуға ықтияр таныт-
пады. Мен де қолқа салмаппын, – деп өкінішін білдіреді Айт бек 
Нығызбаев.

Біздің де Ақаңның жаңа әндерінің орындалмау себебі жай-
лы естігеніміз бар. Ән дүлдүлі Жәнібек Кәрменов өмірден өт-
кеннен кейін, жан дүниесі қатты құлазыған Ақаң «Екі әнімнің 
бағын ашқан Жәнібек еді. Басқа әндерімнің бағын кім ашады?» 
деп, орындалған сәтінде төрге озатын төл туындыларын сыр-сан-
дығында сақтап өтіпті дейтін. Ақаң Қайрат Байбосыновты да, Бек-
болат Тілеуханды да, беймәлім әндерін сеніп тапсырған Айтбек 
Нығыз баевты да бағалаған, мойындаған. Бірақ, неге бермеді?

Ал, Ақтамбердінің толғауын Сү гірдің «Ыңғайтөкпе» күйінің 
ырғағы мен толғау етіп жарыққа шығарған Ақселеу Сейдімбек 
екенін біріміз білсек, біріміз білмейміз-ау... Ол аз десеңіз, әлгі 
құпия әндерінің ішінде Абайдың «Есіңде бар ма жас күнің» атты 
өлеңіне жазылған керемет ән бар екен.

...Қысқасы ұлтымыздың классикалық ән өнерін өз деңгейіне 
көтеріп, тамаша әндер қалдырған Ақселеу – екі дәуірдің арасын-
дағы алтын көпір. Ал, әндер жинағын шығаруға неге асықпай жүр-
міз? Ескерткішін де оңдырмадық.

Осыдан он жыл бұрын – Ақаңның 70 жылдығында «Ақселеу 
биігінде Алаштың күйігі бар» деп жазған екенмін. Сол күйік әлі 
тарқамай тұр ғой, ақыры...        
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● СПОРТ

Бір көрген адам осы бір қолтоқпақтай ғана қарапайым қазақ қы-
зын Әлем чемпионы, Қазақстанның 5 дүркін чемпионы, халықаралық 
турнирлердің жеңімпазы деп ойлай да қоймайды.  

Осыншама атақ, марапатқа Динара Есілбаева оңайлықпен жеткен 
жоқ. Ол – қажымас қайратының, талмас табандылығының, тер төк-
кен жаттығуларының арқасы. Тағдыры да бұған аз салмақ салмады. 
Өмірге 1986 жылдың 17 қазанында келген ол марқұм әкесінің түрін 
есіне түсіре алмаса, анасы Айторы 8 жасында көлік апатынан қаза бол-
ды. Тұл жетім қалған оны шешесінің сіңлісі Алма Қарағандыдан Абай 
қаласына алып келіп, осындағы №14 орта мектепке оқуға береді. Жас 
күнінен басына түскен қиындыққа мойымаған балдырған сабағын да 
ақсатпай, бос уақытында жауынгерлік өнермен, каратэмен бірдей ай-
налыса бастайды.

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Сол кезде оған осы спорт түр-
лерінің әдіс-тәсілдерін жалықпай 
үйретіп, алдағы жеңістеріне жол 
ашқан жаттықтырушысы бүгінде 
өзімен Абай қаласындағы бала-
лар-жасөспірімдердің мамандан-
дырылған  спорт мектебінде еңбек 
ететін Асқар Оспанов еді. Оның 
тәлім-тәрбиесін алған бұл да сан 
сыннан сүрінбей, жан алысып, 
жан беріскен айқастарда маңдайы 
жарқырап, топ жарған.

Әдетте ұл балалар үйір келетін 
бұл спортқа Динараның құмартуы-

на  90-жылдардағы кейбір жағдай-
лардың да себепші болғаны анық. 
Өйткені сол тұста біреуді-біреу 
жәбірлеу, бопсалау, күш көрсету 
етек алып тұрған-ды. Сондықтан 
да ешкімге есесін жібермеуге ты-
рысқан қайсар қыз каратэден қол 
ұрысына көшеді.

Бұл жолғы аяқ алысы да сәтті 
болып, 8-сыныпта оқып жүргенде 
облыс чемпионы атанды. Одан әрі 
жеңісті жолдары жалғаса берді. 
Республикалық, халықаралық сай-
ыстарда жүлделі бірінші орындар-

ды жеңіп алды. 2001 жылы оған  
«Қол ұрысының аруы» дәрежесі 
берілді. Ал, 2005 жылы республи-
када қыздар арасынан тұңғыш рет 
қол ұрысынан спорт шебері, 2007 
жылы халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері болды. Соңғысын сол 
жылы Өзбекстанның Самарқанд 
қаласына 3750 жыл толуына орай 
өткізілген әлем чемпионатында ие-
ленді.

Сондағы ақтық сайысын Ди-
нара әлі күнге дейін еске алып: 
«Менің бұл ұрыстағы қарсыласым 
өзбек қызы болды. Ол өз еліндегі 
қалың жанкүйерлерінің жаңғырта 
айқайлаған қошемет-қолдауына 
арқаланып, үстін-үстін шабуыл-
дады. Бірақ менің тәжірибем мен 
техникалық шеберлігім одан басым 
түсіп, жеңіс тұғырына көтерілдім», 
– дейді. Небәрі 21 жасында қол 

ұрысынан Әлем чемпионы атанған 
бойжеткен даңқ дақпыртына дау-
рықпай, 2009 жылы Алматы қала-
сындағы Қазақ туризм және спорт 
академиясын бітіріп, жаттықты-
рушы-оқытушы мамандығын алып 
шығады.

Міне, содан бері Динара Бо-
латқызы табан аудармай Абай қа-
ласындағы балалар-жасөспірім-
дердің мамандандырылған спорт 

мектебінде жұмыс істеуде. Ол мұн-
да өзінің бір кездегі ұстазы Асқар 
ағасы мен оның баласы Данияр 
екеуі бірге жас жеткіншектерді қол 
ұрысының айла-амалдарына үй-
ретіп, тынымсыз жаттықтырады. 
Динараның өз тобында әр жастағы 
жүзге тарта бала бар. Солардың 
ішінде осы спорт түрінен жақсы 
нәтижеге жетіп жүргендерін атап 
айтуға болады. Мәселен, Имин 
Шайхутдинов қол ұрысынан 
Әлем чемпионының алтын ме-
далін тағынса, Данил Махамбетов 
республика чемпионы ал, Данил 
Фирсов еліміздің күміс жүлдегері. 

Спортты серігіне айналдырған 
Динара оны өнер деп санайды. 
Затында біртоға, қарапайым қал-
пынан айнымайды. Алайда, басқа 
шығып, басынбақ болғандарды 
лезде сабасына түсіреді.

Біздің кейіпкеріміз бұл мектеп-
те өзінің сүйікті ісін де, өмірлік жа-
рын да тапты. Осында жаттықты-
рушы болып істейтін бокстан 
спорт шебері Евгений Соколовпен 
тұрмыс құрып, қазір екеуі Саве-
лий, Евгений есімді алтындай екі 
бала өсіріп отыр. «Әке көрген – оқ 
жонар, шеше көрген – тон пішер» 
демекші, келешекте бұл бүлдір-
шіндер отбасылық дәстүрді жалға-
стырып, белгілі спортшы болар, 
бәлкім...

АБАЙ

(Соңы. Басы 1-бетте)

Алдымен, көпшілік іргелі өнер 
ордасының кешегісі мен бүгінінен 
хабар беретін көрмені тамашалады. 
Онда көптеген тарихи фотосуреттер 
мен маңызды құжаттар, басқа да 
құнды жәдігерлер қойылған.

Алыс-жақыннан келген қо-
нақтармен баспасөз мәслихаты те-
атрдың кіші залында өтті. Жиында 
Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Рымбала Омарбекова, Мем-
лекеттік сыйлықтың иегері Кеңес 

еске алу», «Жастарға аманат» сын-
ды бөлімдер өнер ордасының әр ке-
зеңінен сыр шертеді. Алыс-жақын-
нан келген қонақтардың, сахна 
саңлақтарының естеліктері, өнер 
шеберлерінің ән-күй, жыр тартула-
ры мерекелік шараның сән-салта-
натын арттыра түсті. Кешегі өткен 
дала дарындарын еске алдық, бей-
нежазба тамашалап, тарихқа сапар 
шектік. Ардагерлерді ардақтап, орта 
буын мен бүгінгі театр жастары-
ның тыныс-тіршілігімен таныстық. 
Сәкен Сейфуллин есімінің берілуі, 
Халықтар достығы орденімен ма-
рапатталуы, Академиялық статусқа 
қол жеткізуі сынды тарихи кезеңдер 
рет-ретімен қамтылды. 

Кештің салтанатты марапат-
тау бөлігінде Мәдениет комитеті 
төрағасының орынбасары Айдын 
Қапашев сөз сөйлеп, Мәдениет 
және спорт министрі Дәурен Аба-
евтың құттықтау хатын тапсырды. 
Облыс әкімінің орынбасары Ербол 
Әліқұлов театрды мерейлі тойымен 
құттықтап, облыс әкімі Жеңіс Қа-
сымбектің хатын оқыды, облыс 
бюджетінен 50 орындық су жаңа 
автобустың кілтін табыстады. Теа-
трдың тарихына кеңінен тоқталып, 
жеткен жетістіктерін тілге тиек етті. 

– Арқадағы театр өнерінің қара-
шаңырағы әлеуетінің мықты екенін 
дәлелдеп келеді. Тарихы тереңде 
жатқан театрда даңқты драматург-
тердің шығармалары сахналанып, 
елдің рухани баюына қалтқысыз 
қызмет етуде. Игі дәстүр, ұрпақ са-
бақтастығы жалғасын тауып келе 
жатқанын айрықша атап айтамыз. 
«Тазарғың келсе, театрға бар» де-
мекші, елдің жанын тазартып, көре-
рменді рухани байытатын ұлттық 
театр өнерінің қарашаңырағы Сәкен 
театры 90 жылдық мерейтойына 
шығармашылық шабыты шалқыған, 
кемелденген кейпінде келіп отыр. 
Алдағы уақытта да көрермендерін 
өрелі өнерімен қуанта беретініне се-
неміз, – деді Ербол Әліқұлов.

Осынау мерейлі сәтте Мәдени-
ет және спорт министрінің Құрмет 
грамотасы – Мейірман Абдрах-
манов, Мақпал Сопақова, Айдос 
Нұрмағамбетов, Қуаныш Жағыпа-
ров, Ахай Жұмамұратов, Бауыржан 
Нұрмағанбетов, Бакыжан Ибраевқа, 
Маржан Ахметоваға, Гүлназия 
Дүйсембековаға, Амангелді Мұқа-
шевқа,  Досан Молдабаевқа, Зәуре 
Оразбековаға, Сұлтан Серікұлына 
бұйырды. Ал, Мәдениет саласының 
үздігі төсбелгісімен – Разия Қожа-
нова, Дина Заитова, Динара Айғази-
нова, Ануар Маржан марапатталса, 
облыс әкімінің Құрмет грамотасы-
на – Кеңес Жұмабеков, Қайрат Ке-
малов, Гүлсара Рашқалиева, Алма 
Бекболатова, Мадияр Койшығарин 
ие болды.

Сәкен театрында жылына 250 
спектакль, 6 премьера қойылады. 
Қазір өнер ордасында 50 артист, сах-
налық киімдер тігетін 6 тігінші ше-
бер жұмыс істейді. Ең жасы үлкен 
актер Қазақстанның еңбек сіңірген 
артисі Ерғали Жүніспеков болса, ең 
жас актриса Әнелі Сағындықова, ең 
жас актер Жандос Шәкен.

Шахтинск еріктілері мүмкіндігі шектеулі балаларды Қараған-
дыдағы кинотеатр мен ойын-сауық орталығына апарды. Ұзын- 
ырғасы 45 ерекше балаға ойын-сауық сапарын ұйымдастырудан 
бөлек, арнайы конкурстар мен тәтті тағамдар таратылды. Қайы-
рымдылық акциясы Экономикалық және әлеуметтік даму үшін ха-
лықаралық еріктілер күніне орайластырылған.

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Шараға Қазақстан Республикасы 
Қызыл Жарты Ай қоғамы Қараған-
ды облыстық филиалының қолда-
уымен Шахтинск Жастар ресур-
стық орталығы мен «Қамқор-2007» 
қоғамдық бірлестігі ұйытқы болды. 

– Еріктілер — өмірдің бел ор-
тасында жүрген жандар. Әртүрлі 
қайырымдылық және экологиялық 
акцияларға қатысатын осындай бел-
сенді жастар баршылық. Бұл шара 
арқылы жастарды қатарымызға қо-
сылуға шақырамыз, – дейді Шах-
тинск Жастар ресурстық орталығы-
ның басшысы Жасұлан Хамитов.

Атап өтелік, Шахтинск қала-
сында бес волонтерлік ұйым жұ-
мыс істейді. Еріктілердің жасы 16 
жастан асқан, тәжірибелі еріктілер 
де бар. Назым Барлыбай екі жыл 
бұрын ерікті болуға бел буған. 

– Мен үшін ерікті болу – қоғамға 
қызмет етудің бір үлгісі. Ол кез кел-
ген сәтте көмекке келуге дайын 
адам. Мәселен, мен қазір С. Ас-
фендияров атындағы жалпы білім 
беретін мектепте әлеуметтік қыз-
меткермін. Кәсіби міндетім болған-
дықтан тек оқушылар мен ата-а-
наларға ғана емес, барлық адамға 
көмектесуге даярмын. Жақсылық 
жасау, шама-шарқымша мейірімді 
болу – менің өмірлік ұстанымым! 
Шахтинск Жастар ресурстық орта-
лығында белсендімін, – дейді На-
зым.

Биыл  ерекше еңбек сіңіргендер 
Еріктілер күнінде Алғыс хаттармен 
және естелік сыйлықтармен мара-
патталды.

ШАХТИНСК

Кәсіпкердің айтуынша, салонда 
шаш қию, шаш бояу, сәндеу, кірпік 
жапсыру, маникюр, педикюрдің түр-
түрі, келушінің талғамына қарай жа-
салады. Мамандардың бәрі дерлік өз 
ісінің шебері.

– Көпбалалы ана ретінде, 
қыз-келіншектерді кәсіп ашып, ең-
бек етуге шақырамын. Мен бастаған 
шаруа басқалардың да қолынан ке-
леді деп ойлаймын. Сонымен бірге, 
шаштараз-стилист мамандығы бой-
ынша арнайы оқыту курстары да ұй-
ымдастырылады. Оқуды сәтті бітір-

ген маман өзінің жеке салонын ашып, 
нәпақасын таба алады. Менің мақса-
тым – әр тұтынушыға сапалы қызмет 
көрсету. Шағын болса да жеке кәсіп 
ашуда мемлекеттік бағдарламалар 
бізге зор мүмкіндік туғызып отыр, 
– дейді «Аяла» сән салонының иесі, 
кәсіпкер Жанар Айтмұхаметқызы.

Кәсіпкерлікке бет бұрған ана ал-
дағы уақытта салон жұмысының іл-
гері басатынына сенімді. Болашақта 
кәсібін дамытып, ірі жобаларды жү-
зеге асырмақшы.
Ақтоғай ауданы

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

Жақында Ақтоғай ауданының орталығында қыз-келін-
шектерге арналған «Аяла» сән салоны жұмысын бастады. 
Оны «Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамыту» бағдарламасы аясында қайтарымсыз грантқа ие  
болған көпбалалы ана Жанар Мұхтарбекова ашқан. 

Жұмабеков, М.Әуезов атындағы 
қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театрының директоры Еркін 
Жуасбек, Қ.Қуанышбаев атындағы 
қазақ музыкалық-драма театрының 
бас режиссері Әлімбек Оразбеков, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Қуандық Қыстықбай, Сә-
кен театрының басшысы Құрман 
Қалымов және басқа да қонақтар 
қатысып, өнер ошағының тарихы 
һәм болашағы туралы пікірін ортаға 
салды. 

– Театр көп қиындықты өткерді, 
бар-жоғы тоғыз актер ғана қалған 
аумалы-төкпелі заманда да ел бо-
лып, өнер ошағын сақтап қалдық. 
Сол кезде Тәттімбет өнер колледжі-
нен ашылған театр мамандарын 
дайындайтын факультет әлі жұмыс 
істеп тұр. Кеңес Жұмабеков, Қайрат 
Кемалов сынды бірегей таланттар 
бастаған театр ұжымы директор 
Құрман Қалымовтың жетекшілі-
гімен тың бастамаларды жүзеге 
асыруда. Айдын Абзалбекұлының 
режиссерлік қабілетін де айта кет-
кен жөн. Жастар өзгеше ойлай ала-
тынын дәлелдеп, театрдың биік 
деңгейін сақтап тұр, – деді Рымбала 
Кенжебалақызы.

Еліміздегі театрлардың көшба-
сында тұрған мәдениет ордасының 
тарихы 1932 жылдан бастау алады. 
Содан бері өндірісті өлкенің мәде-
ниет айдынында алғаусыз жұмыс 
істеп, ұлт рухын көтеру жолын-
да аянбай еңбек етіп келеді. Ұзақ 

жылдар бойғы ерен еңбектің нәти-
жесінде Сәкен театры Арқа топы-
рағындағы жұртшылықтың бірегей 
рухани ордасына айналды. Театрда 
жылдар бойы еңбек етіп, есімі ел 
жадында сақталып қалған теге-
урінді аға буын өкілдері бар. Атап 
айтсақ, атақты Асқар Тоқпанов, ҚР 
халық артисі Жәмила Шашкина, 
КСРО мемлекеттік сыйлығының ла-
уреаты Мүлік Сүртібаев, Қазақ КСР 
халық артисі Рахия Қойшыбаева, 
Қазақ КСР еңбек сіңірген артисі Әй-
зен Мұсабекова және басқа да сахна 

саңлақтарын ел біледі. 
– Театрда 15 жылдай қызмет 

еттім. Өзім де шыңдалдым. Оның 
бәрі жұртқа мәлім ғой. Өнер орда-
сын осындағы ұжыммен бірігіп, 
өрге сүйредік. Бір дүниеге тоқта-
лайын. Шерхан Мұртазаның «Дома-
лақ Ана» туындысын сахналадық. 
Рымбала Кенжебалақызымен ақыл-
дасып, авторды шақырдық. Үш-
төрт көлікпен сау етіп, қойылымға 
бір-ақ келді. Спектакль біткен соң, 
сахнаға шығып сөз сөйледі. «Мен 
бытпырақтап, көп нәрсе жазған 
екем, соның ішіндегі ең сүбелісін, 
қаймағын алып, халыққа ұсынған 
мына Әлімбек бауырыма ризамын. 
Рахмет қарағым» деді. Кейін бұл 
драма бірнеше жүлде алды. Театр 
– қай кезде де театр. Сәкен театры 
еліміздегі маңдайалды театрлар қа-
тарында тұр, – деп атап өтті Әлім-
бек Тоқтарұлы.

Байырғы өнер ордасының та-
рихы Ескі қалада бірінші линиядағы 
барақ үйден бастау алып, содан бері 
ғасырға жуық уақыт қазыналы Қа-
рағандымен бірге өсіп, бірге дамып, 
бірге жасап, бір тағдырды бастан 
кешіп келеді.

1936 жылы құрылғанына небәрі 
төрт жыл болса да, Қарағанды теа-
трының бірнеше артисі Мәскеуде 
өткен қазақ өнерінің онкүндігіне қа-
тысады. Соғыс жылдары театр арти-
стерінің бір тобы сұранып майданға 
аттанса, қалғандары соғысқа көмек 
ретінде қаржы жинап жөнелткен. 

1940 жылдары театр сахнасында па-
триоттық тақырыптағы отандық және 
шетелдік классикалық шығармалар 
көптеп қойыла бастады. 1960 жыл-
дардың басында театр алғаш рет Ал-
матыға гастрольдік сапармен барып, 
табыспен оралады. 1990 жылдардағы 
тоқырау мен қайта өрлеуді бастан 
кешіріп, бүгінге жетті. 

– Жақында М.Әуезов театрында 
Орта Азия елдерінің театр фестивалі 
өтті. Оған шет елден – 8, Қазақстан-
нан 5 спектакль қатысты. Сарапшы-
лар сырт елдерден шақырылды. Ре-

сейлік сыншы Ирина Дмитревская: 
«Қазіргі таңда Орта Азияда қазақ 
елінің театрлары қадымдап алға 
шықты. Қазақ театры – Орта Азия 
аймағындағы авангард театр. Қай 
жанр, қандай тақырып болса да, 
ескіше немесе жаңаша сахналаса да, 
барлығында қазақ театр өнері нағыз 
кәсіби деңгейде екенін дәлелдеу-
де» деген баға берді. Бұл жетістік-
ке бір күнде жеткен жоқпыз. Осы 
жетістіктің бел ортасында Сәкен 
театрының бар екенін қуана ай-
тқым келеді. Әріге бармай-ақ, тәу-
елсіздік алғалы бері осы театрдың 
тамаша қойылымдары шет елдерде 
қазақтың сахна өнерін әлемге паш 
етті. Ауқымды фестивальдерде бас 
жүлде алды. Жас жағынан екінші 
тұрған Сәкен театры іргесін берік 
әрі кәсіби деңгейде ұстап келе 
жатқан өнер ордасы деп мақта-
нышпен айтамыз. Театрдың мере-
йтойы құтты болсын, – деді Еркін 
Тілеуқұлұлы.

Баспасөз конференциясынан 
соң театрдың 90 жылдық тарихын 
қамтитын кітап-альбомның тұсауы 
кесілді. 

Мерейтойлық кеште тарих 
толқынындағы 90 жылдың айту-
лы кезеңдеріне шолу жасалды. 
Қойылымдағы «Театрдың пайда 
болуы», «Ұлы Отан соғысы жыл-
дарындағы театр», «Тың игеру 
жылдарындағы театр», «Тәуелсіз 
Қазақстан жылдарындағы театр», 
«Театр тарихында өткен артистерді 



Сотталғандарды түзету, ре-
цидивтік қылмыстың алдын 
алу және  босағаннан кейін 
бейімдеу ісі жаңа әдістерді 
қолдануды талап етеді. Осы 
орайда, түзеу мекемелерінде 
тек ішкі қажеттіліктерге ғана 
емес, отандық нарыққа да өнім 
шығаратын шағын кәсіпорын-
дар жұмыс істейді. Айыпкер-
лер осындай кәсіпорындарда 
еңбекпен қамтылып, өз қа-
рым-қабілетін көрсете алады. 
Мұндай ортаға шағын және 
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● БАЙҚАУ Еске алу
Есімі ел жұртына етене таныс Тұрар 

Ақмадиұлы АХМЕТЧИН өмірден өтсе 
де, көзі тірісінде ауылының сыйлы азама-
ты бола білген жан. Саналы ғұмырында 
артында өшпестей із қалдырған, ауыл ша-
руашылығын өркендету саласында сүбелі 
үлес қосқан. 

Тұрар Ақмадиұлы 1955 жылы 25 жел-
тоқсанда дүниеге келген. Сегіз жылдық 
мектепті 1970 жылға дейін «1 Май» совхо-
зында оқып, 9-10 сыныпты Қарқаралыдағы 
мектеп-интернатта оқиды. 

Білім жолын қуып, белін бекем буған жас бозбала  1972 жылы сол 
кездегі Целиноград ауыл шаруашылық институтының инженер-ме-
ханик мамандығы бойынша оқуға түсіп, аталмыш оқу орнының сту-
денті атанады. Бес жыл білім алып, 1977 жылы институтты ойдағы-
дай бітіріп шығады. Мамандық алған сәттен бастап, барлық еңбек 
жолы, кезінде «1 Май» бүгінде «Мамыраев» селолық округі, «Ақжол» 
ауылымен тығыз байланысты. Институтты бітіріп келген жас маман 
еңбек жолын МТМ меңгерушісі, бас инженер, директордың өндіріс  
жөніндегі орынбасары, совхоз директоры қызметтерін атқарды. 
Қарқаралы ауданы селхозтехника мекемесінің директоры болды. 

Тұрар Ақмадиұлы Ахметчиннің еңбексүйгіштігі, жоғары деңгей-
дегі кәсіби біліктілігі, тегіне тартқан зиялылығы, турасын айтатын 
адалдығы, үлкенді аға, кішіні іні тұта білер көрегендігі өз алдына бір 
төбе. Ауыл, аудан, облыс жұртшылығы арасында, әріптестері орта-
сында  құрметке ие, сыйлы азамат болды.   

Ағайын-туысқа жанашыр, қырық бір жыл отасқан шаңырағының 
қамқоршысы, балалары мен немерелеріне ұлағатты әке, қамқор ата 
бола білді.

Сөйткен үлкен әулет иесі, ғазиз жүректі ел азаматы  Тұрар Ақ-
мадиұлы Ахметчиннің де өмірден өткеніне 40 күннің жүзі болды. 
Көрмеген қызығын, жасамаған жасын ұрпағына берсін. Алла жатқан 
жерін жарық қылып, иман байлығын берсін. 

Құрметті құда-жекжат, нағашы-жиен, ағайын-туыс, бауырлар,           
дос-жарандар, әріптестер!

Тұрар Ақмадиұлы Ахметчиннің өмірден өткеніне 40 күн толуына 
орай Құран бағышталып, берілетін асқа шақырамыз! Ас 2022 жылдың 
16 желтоқсан күні сағат 13:00-де Қарағанды қаласы «Ариста» мейрам-
ханасының  «Үлкен залында» беріледі. 

Еске алушылар: жұбайы, балалары, немерелері.
№840

ХАБАРЛАМА

Қарағанды облысы Бұқар жырау аудандық соты, азаматша 
Усенова Алмагүл Ергалыевнаның өтініші бойынша Қарағанды об-
лысы, Бұқар жырау ауданы, Доскей ауылы, Гагарин көшесі, 17а 
үй, тұрғыны 29.01.1982 ж.т., Алимкулов Өмірсерік Ергазиновичке                               
хабар-ошарсыз кетті деп тану туралы азаматтық іс қозғалғанын ха-
барлайды.

29.01.1982 ж.т., Алимкулов Өмірсерік Ергазиновичті көріп-біл-
ген немесе қандайда бір маңызды хабары бар жандарды, Қарағанды 
облысы Бұқар жырау аудандық сотына осы хабарлама ақпараттық 
құралдар беттерінде жарияланған күннен бастап 3 (үш) ай мерзім 
ішінде хабарласуын сұрайды.

№859

6505 әскери бөлімінде 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы «Орталық» 
өңірлік қолбасшылығының 
әскери қызметшілері арасын-
да жауынгерлік қызмет ше-
берлерінің байқауы өтті. Оған 
Қарағанды, Теміртау, Қоста-
най, Көкшетау, Петропавл, 
Степногорск, Жезқазған әске-
ри бөлімдерінде жауынгерлік 
қызмет атқаратын әскерилер 
қатысты. 

Мақсаты – жауынгерлік қызмет 
сапасын одан әрі жетілдіру, лауа-
зымды тұлғалардың кәсіби шебер-
лігін шыңдау жолындағы талабын 
ынталандыру. 

Қорытындысында қылмы-
стық-атқару жүйесі мекемесін күзе-
ту бойынша үздік қарауыл бастығы-
на 6505 бөлімінің әскери қызметшісі 
кіші сержант Тілеген Жақсылықов, 
қарауыл бастығының қылмы-
стық-атқару жүйесі мекемесін күзе-
ту жөніндегі үздік көмекшісіне 5510 
әскери бөлімінің (Көкшетау қ.) әске-
ри қызметшісі кіші сержант Медет 
Шайжанов лайық деп танылды.

Қылмыстық-атқару жүйесі ме-
кемесінің күзет бақылау өткізу пун-
кті бойынша үздік кезекші Степ-
ногорск қаласының 3517 әскери 
бөлімінің 1 атқыштар ротасының 
аға сарбазы (кезекшісі) қатардағы 
жауынгер Оралбек Картабаев, қыл-
мыстық-атқару жүйесі мекемесін 
күзету жөніндегі ТҚО басқару пуль-
тінің үздік сағаттық операторы Қо-
станайдағы 6697 әскери бөлімінің 

әскери қызметшісі кіші сержант 
Данияр Арғынғазин, бақылаушы-
лар әскери нарядының үздік ба-
стығы Көкшетау қаласының 5510 
әскери бөлімінің әскери қызметшісі 
сержант Асылбек Ағыбаев, стацио-
нарлық бекеттің үздік бақылаушы-
сы болып Петропавл қаласының 
6637 әскери бөлімінің әскери қыз-
метшісі ефрейтор Мұрат Успанов 
танылды. 

Жылжымалы бекеттің үздік 
бақылаушысы номинациясына 
– Қостанай қаласы 6697 әскери 
бөлімінің әскери қызметшісі кіші 
сержант Аман Икенов, қарауылдың 

айдауыл бойынша үздік бастығы 
Көкшетау қаласы 5510 әскери 
бөлімінің әскери қызметшісі аға 
сержант Рүстем Сейтханов, қара-
уыл бастығының айдауыл бойын-
ша үздік көмекшісі Степногорск 
қаласы 3517 әскери бөлімінің 
әскери қызметшісі сержант Айдын 
Шәкіров, Қарағанды қаласы 6505 
әскери бөлімінің әскери қызмет-
шісі ефрейтор Тұран Тұрмысов, ай-
дауылдау бойынша үздік сағат но-
минациясында Қоғамдық тәртіпті 
қорғау жөніндегі әскери нарядтың 
үздік бастығы Қарағанды қаласы 
5451 әскери бөлімінің әскери қыз-

метшісі ефрейтор Каман Камалов, 
қоғамдық тәртіпті қорғау бойынша 
үздік патруль Теміртау қаласы 5516 
әскери бөлімінің әскери қызметшісі 
қатардағы жауынгер Әділет Алиев 
болды. 

Жауынгерлік қызмет үздіктерін 
марапаттау өңірлік қолбасшылық 
аумағында өтті. Онда Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ұланының 
«Орталық» өңірлік қолбасшылығы-
ның қолбасшысы, генерал-майор 
Сәкентай Шекарбеков әскерилерге 
үлгілі қызметтері үшін алғыс ай-
тып, грамота мен диплом табыс 
етті.

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Приозерск қаласында жастар арасында әскери-патриоттық 
жұмыстарды жетілдіру ісі қолға алынды. Шағын шаһардың 
әскери-патриоттық клубтар қозғалысын дамыту, Қазақстан Ре-
спубликасы Қарулы Күштерінің мәртебесін көтеру және әскери 
қызметті насихаттау мақсатында «Coworking Zone» орталығын-
да  «Сағадат» әскери-патриоттық клуб мүшелерімен кездесу 
өтті.

● ТӘУЕЛСІЗДІК ҚАЛҚАНЫ

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Кездесу ұйымдастырған 
Жастар ресурстық орталығының 
жаңа басшысы Нұрлан Марсұлы 
патриоттық тәрбиелеудегі әске-
ри-патриоттық клубтардың ролі 
маңызды екенін айтты.

Аталмыш шараға қатысқан 
60601 әскери бөлімі командирінің 
тәрбие және идеологиялық жұмыс 
жөніндегі орынбасары майор Нұр-
дос Маратұлы, «№2 жалпы білім 
беретін мектеп» КММ бастауыш 
әскери дайындық және техника-
лық даярлық оқытушысы және 
«Сағадат», «Жас сарбаз» әске-
ри-патриоттық клубының жетек-
шісі Мұрат Қайратұлы әскери-па-

триоттық клубтарының жұмысы 
әлі де жанданатынына тоқталды. 
Сонымен қатар, атқарылған жұ-
мыстар бойынша ақпарат берді.

Айта кетейік, Астанада «Ай-
бын-2020» VI республикалық 
әскери-патриоттық жастар жиы-
нында 39 команда арасынан 
«Сағадат» клубы үздік атанған. 
Сондай-ақ, Қарулы Күштердің 
әскери-патриоттық клубтары мен 
басқа да әскери құрылымдар ара-
сындағы жарыста «Сағадат» әске-
ри-патриоттық клубы жүлделі II 
орынға ие болды.

ПРИОЗЕРСК

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

орта бизнес субъектілерін тарту 
сотталғандарды жұмысқа орнала-
стыру мәселесін шешумен қатар, 
оларды түзетудің негізі болып та-
былады.  

Нақтырақ айтқанда, ҚР ІІМ 
қылмыстық атқару жүйесі ко-
митетінің «№35 мекеме» РММ 

аумағында 4 шағын және орта 
бизнес нысаны жұмыс істейді. 
Олар,   су акрилді және эмульси-
ялық ерітінділерді дайындайтын 
«Каланит» ЖШС, саңырауқұлақ 
өнімдерін өсіретін «Kaz Business 
Trade» ЖШС,  металл және 
былғары мен ағаштан жасалған 

бұйымдарды дайындайтын «Ali 
Jan» ЖШС.

Соның бірі өнімді жұмыс 
жасап жатқан «Еликбаева М.Т.» 
жеке кәсіпкерлігі. 63 шаршы 
метр аумақты құрайтын тігін 
өндірісінде бес сотталушы ең-
бек етеді. Аталмыш өндірісте 
алғашқыда  30 костюм, 100-ге 
тарта төсек-орын жабдықта-
рын тігу жоспарлануда. Алдағы 
уақытта  кәсіпкерлік аясын 
кеңейтуді де қолға алмақ. 

Сонымен қатар, шлак блокта-
ры мен төсеніштерді, сондай-ақ 
сору және төгу жүйелерінің ме-
талл конструкцияларын дайын-
дайтын кәсіпорындар ашу көз-
делуде. 

Қарағанды және Ұлытау об-
лыстары бойынша ҚАЖД №35 
мекемесі шағын және орта биз-
нестің жаңа жобаларын іске 
асыру үшін әрдайым ашық. 

Бауыр циррозы күн санап асқынуда. Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымының деректеріне сәйкес, әлемде жылына 2 млн.-ға 
жуық адам осы дерттен көз жұмады екен. Денсаулық сақтау ми-
нистрінің дерегінше, елімізде бауыр циррозынан қайтыс болған-
дар артуда. 

● ДЕНСАУЛЫҚ

Бүгінде бұл кесел әлеу-
метті абдыратқан маңызды 
мәселеге айналып барады. Дү-
ниежүзілік денсаулық сақтау 
мәліметтеріне сүйенсек, эко-
номикасы қарқындаған мем-
лекеттерде бөгенайы бөлек 
дерт 35-60 жас аралығындағы 
жандарды құрықтайды екен. 
АҚШ-та бауырдың қабынуы 
– төртінші орында. Германия 
оныншы орынға табан тірепті. 
Тепсе темір үзетін, еңбекке 
жарамды жандар бұқпантай-
лақ аурудың қақпанына қалай 
ілігеді? 

Мамандардың мәлімде-
уінше, цирроз – талшықты 
дәнекер тінінде бауырдың қа-
рапайым қабынуынан бастау 
алады. Алғашқы белгілері оң 
жақ қабырға тұсының ауыр-

сынуы мен қысымның артуы. 
Ерлерде цирроз әйелдерге қа-
рағанда жиі асқынады. Емге 
бет алған адамның алғашқы 
қадамы – ішімдіктен үзіл-
ді-кесілді бас тарту. Екіншісі 
– ашығу. Асқынып кетсе, амал 
жоқ донорлық бауыр іздеу. 
Вирустық гепатит анықталса, 
дереу емдету. Салауатты өмір 
салты бұған қорған болмақ. 
Дәрігерлер алдымен осыны 
алға тартады. 

«Ауырып ем іздегенше, 
ауырмайтын жол ізде» дейді 
дана халқымыз. Ауру-сырқау-
дан аман жүрелік.

А.Жарасбаева,
облыстық жоғарғы 

мейіргерлік колледж 
студенті

Колониядағы еңбек 
дағдысы – сотталғандар-
дың табыс кепілі. Яғни, 
оларды тәрбиелеуде бір-
ден-бір нәтиже беретін 
іс-шара еңбекпен қамту. 
Осы үрдісті аймақтағы 
түзету мекемелері жүзеге 
асыруда. 



РУХАНИЯТ

№138 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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Биыл қарағандылық «Сарыарқа» 
хоккей клубының қарқыны қатты. Осы 
қарқынымен ел чемпионатының кубо-
гін төбесіне көтермей тынбайын деп тұр. 
Қазірдің өзінде жерлестер 28 ойын өткізіп, 
турнир кестесінде екінші тұрған команда-
дан 13 ұпай айырмашылығымен алда тұр. 
Ел чемпионатына шолу жасайық... 

Футболдан Қазақстан құрамасының қос 
қорғаушысы шетелдік клубтардың қата-
рына қосылды.  Жартылай қорғаушысы 
Владислав Васильев беларуссиялық «Энер-
гетик-БГУ» командасы сапына қосылды. 
Ал, құраманың қорғаушысы Нұралы Әліп 
белгілі «Зенит» клубымен ұзақ мерзімді 
келісімшартқа отырады.

●ХОККЕЙ

Құрылтайшысы: облыс әкімдігі
МЕНШІК ИЕСІ: 

«Saryarqa aqparat»  жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директор Қ.Ж. ӘБІЛДА

Директордың орынбасары – 
«Индустриальная Караганда» газетінің бас редакторы

О.В. МЯГКИХ
Директордың орынбасары
Г.Ш. ЖҰМАДІЛДИНОВА

Бас редактор
Е.К. МҰСАБЕК

Бас редактордың орынбасары
Н.С. ДҮТБАЙ

Интернет-редакция редакторы
І.Д. МҰҚАЙ

Жауапты хатшы
Қ.Б. ҒАЛЫМ

Өнер ұжымы өскелең ұрпаққа рухани құн-
дылықтарды дәріптеп, отандық және әлемдік 
қойылымдарды сахналауға, мәдени-эстетика-
лық таным-тағылымын, шығармашылық әлеуетін 
жетілдіруге күш салмақ. Алдағы уақытта жас ар-
тистер білікті мамандардан сабақ алуды жоспарлап 
отыр.

– Театрдың бағасын ең бірінші беретін кім? Ол – 
көрермен. Қазір әр қаладағы театрдың өз көрер мені 
бар. Біз Балқаш қаласынан жастар театрын ашып,  
тұрғындардың рухани танымын арттырғымыз кел-
ді. Бұған дейін де Балалар өнер мектебінде қой-
ылымдар қойдық. «Өмір» – театр ретінде тұңғыш 
сахналап отырған еңбегіміз. Сахнада ойнаған ак-

Кітап атадан балаға мұраға қалған таңбаның 
арқасында сиқырлы күшке ие болған бала туралы. 
Ол таңбаны қолына алғанда барлық жан-жануардың 
тілін түсінер қабілетке ие болады. Таңбаның көме-
гімен қиналған жануарларға жәрдемдеседі, сөйтіп 
жаңа достар табады. Қазір қазаққа ертеден таныс 
жан-жануарлар туралы әңгіме-ертегілер жоқтың 
қасы. Дәл осы тұста жарқ еткен «Альканың сұр таң-
басы» өзге де идеяларға бас болардай.

Қ.Нұржанов атындағы тірек мектебінің 7-сы-
нып оқушысы Аянат Талғатқызы өнер додасында 
қазылар алқасының көңілінен шығып, жоғары ұпай 
жинапты. Жеңімпаз әнге баулыған ұстаздарыма 
алғысым шексіз дейді.

Айта кетейік, жас өнерпаз Аянат аудандық, об-
лыстық ән-байқауларына қатысып, жүлделі І орын, 
бас жүлделерді алып жүр. Республика күніне ар-
налған облыстық «Қыран елім – Қазақстаным» 
атты мектеп оқушылары арасында өткен патриот-
тық әндер байқауының 13-17 жас аралығы бойын-
ша бас жүлде иегері атанған болатын.
Ақтоғай ауданы

Шараға колледж студенттері шақырылып, тұлғаның 
тағылымынан сыр шертілді. Сондай-ақ, тау тұлғалы 
жазушының шығармашылығын насихаттау мақсатында 
өткен шараға «Bolashaq» колледжінің студенттері һәм  

● ЖАҢАКІТАП

 

Жансая СӘРСЕНБАЙҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Драматург, прозаик Нұрайна Сәтбаева-
ның балаларға арналған жаңа кітабы жа-
рық көрді. Ол бүгінде еміс-еміс есте қалып 
бара жатқан қазақ халқының ежелгі жа-
нуарлар туралы әңгімесін «Альканың сұр 
таңбасы» атымен қайта жаңғыртты. Атал-
мыш кітапты қарағандылық аудармашы 
Рымбала Смаилова қазақ тіліне аударып, 
қазақ балаларының қоржынын тағы бір 
кітапқа толықтырды. 

● МӘДЕНИЕТОШАҚТАРЫНДА

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Балқаш қаласында «Ғалам» тәуелсіз 
жастар театры ашылды. Балалар өнер мек-
тебінің актерлік бөлім мұғалімдері Жанбатыр 
Жанғазұлы, Сұңқар Айдос және өнерлі жастар-
дан құралған жаңа ұжым Болат Бекжановтың 
«Өмір» қойылымын сахналады.

терлер Сұңқар Айдосқа, Сара Берекеқызына, 
Қарлығаш Сәулебекқызына, Ғайни Рахметол-
лақызына және жарық беруші Жасұлан Жәке-
новке, музыка қойған Есім Жайдарұлына алғы-
сым шексіз. Сонымен қатар, қолдау білдірген 
Балқаш қаласының мәдениет, тілдерді дамыту, 
денешынықтыру және спорт бөліміне, Мағауия 
Хамзин атындағы мәдениет сарайына, Балалар 
өнер мектебіне, Шашубай кентінің Жеңіс мә-
дениет үйінің ұжымдарына рахмет айтамын, – 
дейді  «Ғалам» тәуелсіз жастар театрының же-
текшісі Жанбатыр Жанғазұлы.

Айта кетейік, жастар театры болғаннан кейін, 
театр саясаты жастар тақырыбына ден қоймақ. 
Сол мақсатта премьераға Болат Бекжановтың 
«Өмір» қойылымын таңдап алған. Спектакльде 
қазіргі қоғамдағы әлеуметтік мәселе шынайы 
бейнеленген. «Өмір»  көрерменнің жанарына 
жас ұялатпай қоймады. Балқаштықтар жаңадан 
құрылған театрдың жұмысына сәттілік тілеп, 
өнер жолында көп жетістікке жететініне сенім 
білдірді.

БАЛҚАШ

●КЕШ

Жансая СӘРСЕНБАЙҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ж.Бектұров атындағы Қарағанды облыс-
тық жасөспірімдер кітапханасында Қазақстан-
ның халық жазушысы, очерк жанрының ше-
бері Әзілхан Нұршайықовтың туғанына 100 
жыл толуына орай «Мәңгілік махаббат жыр-
шысы» атты портреттік кеш өтті. 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын Ілияс 
Мұқаев қатысты.  Ол жазушының «Махаббат қызық мол 
жылдар» романы мен «Мәңгілік махаббат жыршысы» 
прозалық поэмасы жайында жиналған жастарға өз ойын 
жеткізді. Көрермен жастар арасында Әзілхан Нұршай-
ықов хақында оның өмірі мен шығармашылығы жайын-
да білгісі келетіндер сұрақ қойып, біршама ақпаратқа 
қанық болды.

Шара барысында Әзілхан Нұршайықовтың өмірі 
мен шығармашылығы туралы деректі фильм көрсетіл-
ді. Фильм кешегі Кеңес дәуіріндегі зұлмат жылдарда 
жазушының бастан кешкен оқиғасынан кіріспе мағлұ-
мат береді.

Кеш соңында жиналған оқырмандарға майдангер 
жазушының өсиет сөздері жазылған жүрекшелер тара-
тылды.

●БӘРЕКЕЛДІ!

 

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ақтоғайлық жас талант Аянат Төлеу-
тай «Шабыт» көп жанрлы өнер байқауын-
да «Вокал» номинациясы бойынша бас 
жүлде иеленді.

Биыл бұл команда барлық кездесуде ірі есеп 
тіркеуде. Қараша айында 7 кездесу өткізіп, бәрін-
де жеңіске жеткен. Одан қала берді 4 голдан кем 
соқпаған. Биыл олар барлық кездесуде 134 шайба 
салып, ел тарихында болмаған көрсеткіш тірке-
ген.   

ІІ орында – Nomad Astana клубы. Олар 30 
ойын өткізіп, 42 ұпай еншілеген. 23 қарашадан 
бері 7 ойын өткізіп, жетеуінде де жеңіске жет-
ті. Биыл чемпионатты ІІ орынмен тәмамдайтын 
секілді. Олай дейтінім, қарсыластарын жапырып 
келе жатқан қарағандылықтардан айласын асы-
ра алмасы анық. Қарағандылықтарды жеңгеннің 
өзінде, ұпай санымен қуып жете алмас. Қараған-
дылықтар да қарап отырмасы анық. 

Ал, чемпионаттың ІІІ орнында атыраулық 
«Бейбарыс» клубы. Олар 26 ойын өткізіп, 35 
ұпаймен елордалықтарды өкшелеп келеді. Олар-
да әлі ойналмаған ойындар бар. Бәлкім, астана-
лықтарды ұпай санымен басып озар...  

Чемпионат ережесі бойынша плей-офф кезеңі-
не 8 команда өтеді. Қазіргі көрсеткіш бойынша 
«Хумо», «Арлан», «Горняк Рудный», «Ақтөбе», 
«Құлагер» клубтарында жолдама бар. Деген-
мен, «Алматы» мен «Ертіс» клубтарының келесі 
кезеңге жолдама алу мүмкіндігі бар. IX орын-
да тұрған «Алматы» клубында – 24, Х орында 
тұрған «Ертіс» клубында – 21 ұпай. VIII орында 
петропавлдық «Құлагер» клубы тұр. Демек, қос 
команданың біреуінде петропавлдықтардан ұпай 
санымен асып түсіп, келесі кезеңге жолдама ала-
тын мүмкіндігі бар.

● ФУТБОЛ

«Энергетик-БГУ» командасы былтырғы мау-
сымда Беларусь чемпионатында ІІ орын алған. 
Владислав «Тобыл» сапынан ауысқан. Былтыр 
Премьер-лигадан «Тобыл» сапында өнер көр-
сетіп, қола жүлде иеленген. Бұған дейін «Анди-
жан», «Динамо Брест», «Рух Брест» командала-
ры сапында өнер көрсеткен. Ал, 2012-2013, 2018 
жылдары қарағандылық «Шахтер» сапында да 
ойнаған. 

Дереккөздерге сүйенсек, Нұралыны «Зенит» 
клубы «Қайраттан» 4 жылдық келісімшартпен са-
тып алған. Ал, келісімшарт құны әзірге белгісіз. 
Футболшы спорттағы еңбек жолын алматылық 
«Қайрат» клубынан бастаған. 2022 жылы «Зенит-
ке» жалға беріледі. Биыл ресейлік клуб қорғаушы-
ны жалға емес, сатып алуға шешім қабылдаған. 

Дайындаған
Ербол ЕРБОЛАТ,

«Ortalyq Qazaqstan»
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