
Жыл соңында Геннадий 
Головкин атындағы 
спорт кешенінде 
боксшыға арналған 
музей ашылады.

Кешен басшылығының ай-
туынша, ғимарат холында музей 
орналастырылады. Қазір музей-
дің сөрелері мен стендтері әзір-
ленуде. Келешекте келушілер 
назарына чемпионның медаль-
дары мен марапаттар коллекци-
ясының суреттері, бокс қолғабы, 
жекпе-жектерінің жарнамасы, 
Олимпиада ойындарында өнер 
көрсеткен аяқ киімі қойылады. 
Сондай-ақ, жанкүйерлер чемпи-
он шаршы алаңға киіп шығатын 
«GGG» жазуы бар шапанын та-
машалай алады.

Өз тілшімізден.

1931 жылдың 4 қазанынан 
бастап  шығады

Газет  2007 жылы  Қазақстан 
Журналистика  Академиясының 
«Алтын  жұлдыз»  сыйлығымен 

марапатталды.
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Баспасөз – 2018

Ауылдар бойынша 

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

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

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

Азат елдің бір айғағы 
–  ұлттық валюта. 
Сарапшы ғалымдар 
ұлттық валютаның 
сонау қиын-қыстау 
кезеңде айналымға 
енуі – экономикалық 
реформаны жедел 
жүргізудің бірегей 
шарты деп бағалайды. 
Теңгенің өмірге келуі – 
Тәуелсіздікті бекемдей 
түсудің екінші бір 
күрделі қадамы болды 
дейді. Экономистердің 
айтуынша, ұлттық 
валюта ел Үкіметіне 
де, Ұлттық банкке де 
тәуелсіз экономикалық, 
қаржылық-кредиттік 
саясат жүргізуге мол 
мүмкіндік берді. 

Валюта бағамының деңгейі сы-
ртқы саудаға, ұлттық өнімдердің 
әлемдік нарықтағы бәсекелестігіне, 
капиталдың қозғалысына, ақша айна-
лымының қалпына және елдің бүкіл 
экономикасына айрықша әсер етеді. 
Ұлттық валютаның бағамын төменде-
ту тауарларды экспорттауға жағдай 
туғызады, яғни, төлем балансының 
белсенділігін арттырады.  Ұлттық 
банк айналымға теңгені көбірек жі-
беру арқылы теңге бағамын төмен-
детуде.  Мамандар болса, қазақтың 
ұлттық валютасы көршілес елдердің 
ішінде құнды ақша екенін айтады. Ор-
талық Азия елдері арасында  теңгенің 
беделі өте жоғары, бүгінгі тұғыры бір 
қалыпты. 

1993 жылдың қазан-қараша ай-
ларында Қазақстан рубль аймағынан 
толықтай шығып, 15 қараша күні тең-
ге ресми айналымға енген болатын. 
Ескі ақшаны қазақстандық теңгеге 
айырбастау сол жылдың 15 қараша-
сы күні таңғы 8.00-де басталып, 20 
қараша күні 20.00-де аяқталған еді. 
Ұлттық банк алғашқыда 1 теңгені сол 
кездегі 1000 рубльге бағалаған бо-
латын. Алайда, кейін еліміздің саяси 
және әлеуметтік, мемлекетаралық 
қатынастары ескеріліп, 1 теңге 500 
рубль бағамында белгіленді. Теңге 
айналымға енердің алдында, үш күн 
бұрын Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев-
тың: «Қазақстан Республикасында 
Ұлттық валюта енгізу туралы» Жар-
лық шығарған болатын. Жалпы, төл 
теңгемізді дайындау жұмыстары 1992 
жылы қолға алынып, сол жылдың 27 
тамызы күні Ұлттық банк теңге купю-

Елбасы Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВТЫҢ 
қазақ әліпбиін латын 
графикасына көшіру 
туралы Жарлығы 
шықты. Президент 
латын әліпбиіне көшуді 
«Қазақстан – 2050» 
Стратегиясында 
айтқан болатын. Бұған 
дейін қоғамда қызу 
талқыланып, әртүрлі 
пікірлер айтылып, міне, 
латын әліпбиі ресми 
түрде бекітілді.

Ұлтымыздың жазу  тарихы-
на үңілсек, өткен ХХ ғасырда да 
халқымыз латын әліпбиінің не-
гізінде жасақталған жазу үлгісін 
пайдаланды. Бірақ, ол Кеңес 
Одағының саясатына байланы-
сты өмірі ұзақ болмады. Кирил-
лица негізіндегі жаңа әліпбиге 
көшірілді.

80 жылдық тарихы бар ау-
дандық қазіргі «Шет шұғыласы» 
газеті «Sotsialistik tabьs» ата-
уымен 1937 жылдан 1940 жылға 
дейін латын әліпбиінде жарық 
көрген. 

Сол бір аумалы-төкпелі жыл-
дары газет ақпаратты халыққа 
латын әліпбиімен жеткізді. Міне, 
осы жазу тарихына қарасақ, ла-
тын әліпбиі бізге жат емес екен-
дігіне көз жеткіземіз. Сондықтан 
да, латын әліпбиіне көшу – біз 
үшін өткенімізбен қайта қауышу 
деп білеміз. Ең бастысы, жаһан-
дану заманында рухани жаңғы-
руға нақты қадам жасалды. 

Елбасымыздың ұрпақ бола-
шағы үшін жасаған бұл қадамын 
аудандық газет қызметкерлері 
қолдай отырып, газетіміздің 
атауын жаңа әліпбимен жазуды 
ұйғардық. Біз үшін бұл тарихи 
қадам болмақ.

М.ДӘУЛЕТБЕКҰЛЫ.
«Шет шұғыласы» газетінің 

редакторы.
ШЕТ ауданы.

Мемлекет басшысы аграрлық 
сек торды экономиканың 
жаңа драй веріне айналдыруда 
жергілікті жерлердегі билік 
өкілдеріне нақты міндеттер 
қойды. Елбасы тапсырмасын 
іске асыру мақсатында 
Абай ауданында ауыл 
шаруашылығы саласының 
әлеуеті бағамдалып, 
агроөнеркәсіп кешенін дамыту 
жұмыстары жүргізілуде.

Абай ауданы – облыстағы ірі аграрлы 
аймақ. Қыркүйектің соңында орақ науқаны-
на нүкте қойылды. Аудан диқандары биыл 

былтырғыға қарағанда мол өнім алды.
Көктемде 41654,7 гектар жерге тұқым 

себілді. Оның ішінде, 25449,2 гектар жер-
ге дәнді-дақылдар, 4205 гектарға картоп, 
820,5 гектарға көкөніс, 160 гектарға сүр-
лемдік жүгері және 325,4 гектарға жасы-
мық егілді. Өткен жылмен салыстырғанда 
биыл астық дақылдары егілген жер көлемі 
артып отыр. Орташа түсім гектарына 14 
центнерден айналды. Бұл Қарағанды об-
лысы бойынша жоғарғы көрсеткіш болып 
табылды. 

Егіс даласынан 109330 тонна картоп, 
33640,5 тонна көкөніс жиналды. «Астра 
Агро ЛТД» ЖШС гектарына – 300 цент-
нер, «Шанс» ШҚ гектарына – 283 центнер, 
«Надежда Н.В.» ЖШС гектарына – 280 
центнер картоп алып, ең жоғарғы көрсет-

кішке қол жеткізді. Бұл – заманауи техно-
логия және сапалы тұқымның арқасында 
еңсерілген меже. Ал көкөніс өнімділігі 
бойынша «Поливное» ШҚ көш бастады. 
Шаруа қожалығының көкөніс алқабы  300 
гектарды құрады. Аудан бойынша көкөніс 
алқаптарының 36,5%. Шаруашылық биыл 
3 «Reinke» жаңбырлатып суару машина-
ларын 65 млн. теңгеге сатып алды. Көкөніс 
шығымдылығы гектарына 479 центнерді 
құрады. 

Абай ауданындағы барлық шаруа қо-
жалықтары ел игілігін еселеу жолында 
тер төгуде. Қажыр-қайратымен елiмiздiң 
экономикасының дамуына қомақты үлес 
қосып келеді. Еңбектерімен – еңселі.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ.
АБАЙ ауданы.

 

расының үлгілерін бекітті. Ертеңінде 
қазақ валютасының дизайнын әзірле-
ген суретшілер Тимур Сүлейменов, 
Меңдібай Алин, Ағымсалы Дүзелха-
нов, Қайролла Әбжәлелов Англияға 
жол тартты. 1993 жылы алғашқы 
теңге партиясы Англияның ең көне 
әрі әйгілі «Харрисон және ұлдары» 
фабрикасында басылды. Теңгені елге 
тасымалдау үшін төрт «ИЛ-86» ұшағы 
Тұманды Альбион еліне 18 мәрте қа-
тынады. Төл валютамыздың алғашқы 
партияларын сақтау үшін арнайы 
жерасты қоймалары дайындалып, 
дәл осы қоймалардан ұлттық тең-
геміз еліміздің барлық өңірлеріндегі 
банктерге 8 күн ішінде жеткізілген еді. 
Бұл жайында Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев: «Ил-86» төрт ұшағын 
жалдап алып, ақшамыздың 60 пай-
ызын тасып әкелдік. Бұл өте құпия 
операция еді. Құжаттарға: «Мемле-
кет басшысының салынып жатқан 
резиденциясына керекті мүлік» деп 
жазылды. Оған дейін облыстарда же-
расты қойма жасатып қойдық. Төрт 

ұшақ аптасына Лондон-Орал, одан 
облыстарға дейін әрлі-берлі он сегіз 
рейс жасап тұрды. 12 қарашаны мен 
ақшаны енгізу күні деп жарияладым. 
Жиырма күнге жетер-жетпес уақыт 
қалды. ҰҚК басшыларының бәрін 
операцияны өткізуге жұмылдырдым. 
Ең қиыны ақшаны барлық аудан-
дарға, барлық банкілерге жеткізу. Ол 
сегіз күннің ішінде атқарылып шықты. 
Бәлкім, дүниежүзінде жаңа ақшаны 
енгізу тап осындай тез әрі табысты 
жүзеге асырылған жоқ шығар» деп 
еске алады жазбаларда.

13 қарашада барлық газеттер 
жаңа валютаның суреттерін басты. 
Қа рашаның 15-інен 20-сына дейінгі 
уақыт сомды теңгеге ауыстыру үшін 
берілді. Тура алты күнде халық қол-
дағы ақшасын тәуелсіз елдің валюта-
сына айырбастауы керек еді. Ұлттық 
банктің облыстық басқармасы, екінші 
деңгейлі он екі банктің филиалдары, 
есеп айырысу кассалары тәулігіне 
19 сағатқа дейін тұрғындар қаржы-
сын ауыстырып жатты. Ескі ақша түні 

бойы есептеліп, сұрыпталып, жөнел-
туге даярланды. Жұмыстың ең ауы-
ры облыс орталығындағы есеп-касса 
орталықтарына түсті. Бұл ұжым алты 
күннің ішінде 8 миллиард рубль ескі 
ақша қабылдапты. Осы күндері ақша 
тапсыруға 362 мың тұрғын келген. 
Тұрғындар 19,6 миллиард ескі рубль 
жинаған. 770 қапқа салынған 20 тон-
на рубль отқа жағылған. 

Сол жылы 22 қарашада зейне-
тақы мен еңбекақы теңгемен беріле 
бастады. Елімізде валюта айыр-
бастау пункттері ашылып жатты. Кей-
ін Алматы қаласында Ұлттық банктің 
Банкнот фабрикасы, Өскеменде Мо-
нета сарайы ашылды. Уақыт тала-
бына сай, теңгенің дизайны өзгерді. 
Бүгінде купюралар қорғаныштық қа-
сиеті дамыған елдер валютасымен 
бәсекелесе алатын деңгейде екенін 
мәлімдейді мәліметтер.

Әзірлеген 
Қызғалдақ АЙТЖАНОВА.

Бабын тапса, жер – жомарт

Латын 
ӘЛІПБИІ – 
өткенмен 
қауышу

МУЗЕЙ АШЫЛАДЫ

 
 

Жарнама бөлімінің  телефоны мен 
электрондық поштасы:

43-21-55
ortalyk.reklama@mail.ru
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Халықаралық «Мейкатон» марафоны Қазақстан, оның ішін-
де Қарағандыда қазір. Израильдан басталып, тәжірибе жүзінде 
жемісін беріп үлгерген 72 сағаттық марафон АҚШ-та да нәтижелі 
іске асқан екен. Қазақстан бойынша тұңғыш рет Павлодар облы-
сында ұйымдастырылса, Қарағандыға келген бетте 10 қарашадан 
бастап жұмысқа кірісіп те кетті. Сонымен, небары 72 сағатта жү-
зеге асатын бұл өзі қандай жоба дейсіз ғой?..

Жәнібек ӘЛИМАН,
«Орталық Қазақстан»  

 
Негізі, бұл «Мейкатон» – мүмкіндігі 

шектеулі жандарға көмек көрсететін 72 
сағаттық марафон. Соның ішінде біздің 
Қазақстанда осы «Мэйкатон» марафо-
ны аясында «ТOM: Kazakhstan» деген 
жоба жүзеге асуда. Мұнда жобаға қаты-
сушы командалар мүмкіндігі шектеулі 
жандардың мәселесін жеңілдетіп, шешіп 

беру жолында қам-қарекет қылады. 
Яғни, мүгедек жандардың мүмкіндігін 
арттырады. 

«ТОМ: Қазақстан» жобасының үй-
лестірушісі Жанна Милатханова игі бас-
тама Қарағанды облысы әкімдігі және 
Медицина университетінің қолдауымен 
өтіп отырғанын мәлімдеді. Бүгінге дейін 

лып қалады. Қазір біз баспалдақпен бір 
өзі түсіп-міне алатын, электр қуатымен 
қозғалатын арба жасау қамындамыз» 
дейді Қазақ ұлттық техникалық универ-
ситетінің студенті Мұқағали Есіркепов. 
Ал, өзінің осындай жағдайын айта кел-
ген мұқтаж жігіт «мына арба жасалып, 
мәселе шешіліп кетсе, жалғыз менің 
ғана емес, мен сияқты барлық жанның 
алғысына бөленер едіңіздер» дейді.

Ал, енді мына бір команда арнайы 
кастюм тігумен шұғылдануда екен. Ко-
манда мүшесі, Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университетінің ІІІ курс 
студенті Жанар Дүйсеннің айтуынша, 
бұларға өздігінен жүре алмайтын (ДЦП) 
15 жасар қыз келіпті. Команда мүшелері 
үйдің үстіңгі қабырғаларына темір бел-
деулер тартып, одан жіп түсірмекші. Бұ-
лар тігіп жатқан әлгі костюм осы жіппен 
мықталып байланады. Бала бірте-бірте 
жіптің көмегімен жүріп кетуі бек мүмкін...              

Ұлттық валюта елі міздің 
өткенін, қазіргісін және бола-
шағын бейнелейтін маңызды 
атрибутының бірі болып та-
былады. Қазақстан Респуб-
ликасының ұлттық валютасы 
– теңге 1993 жылғы 15 қара-
шада заңды түрде Президент 
Жарлығымен айналымға 
енгізілді. Осы күн елімізде 
Ұлттық валюта күні және қар-
жыгерлердің кәсіби мерекесі 
ретінде де аталып өтіледі.

Қазір, жас тәуелсіз рес-
публикамыздың өткен жолы-
на көз тіге отырып, еліміздің 
тағдырын шешетін шешім-
дер қабылдау қажет кезінде, 
өзіміздің ұлттық валютаны  
енгізу туралы ел Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың шешімі экономика 
дамуының жаңа кезеңіне шығу үшін 
негізгі қадам болып табылғаны анық. 
Теңгені айналымға шығару Қазақстан-
ды ұлттық нарықтық инфрақұрылымды 
құру бойынша алғашқы және нақты қа-
дам жасауға жеткізді.          

Бұрынғы Совет Одағының елдері 
ішінде Қазақстан рубль зонасынан 
соңғылардың бірі болып шықты. Өзінің 
ақша бірлігін енгізу Ұлттық Банк пен 
Қазақстан Республикасының Үкіметі-
не өзінің тәуелсіз экономикалық және 
ақша-кредит саясатын жүргізуге қол 
жеткізді. Бюджет тапшылығы мен ди-
рективті кредиттердің  орнын толты-
руға кредиттер беру тоқтатылды. Эко-
номиканы кредиттеу толықтай екінші 
деңгейдегі банктерге берілді. Ұлттық 
Банк өзінің негізгі міндеті – ұлттық ва-
лютаның тұрақтылығын қамтамасыз 
етуді іске асыруды қолға алды, яғни, 
төмен инфляция қарқыны мен баға 
тұрақтылығын қамтамасыз етті. Және 
де өзінің бағалы қағаздарын (қысқа 
мерзімді ноталарын) шығаруды, ашық 
нарықта операцияларды жүргізуді 
және кредиттер беруді бастады. Ақ-
ша-кредит саясатының тиімді жүргізі-
луіне «ҚР Ұлттық Банкі туралы» Заңы 
ықпал етті, осы заңға сәйкес Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі өз қыз-
метінде тәуелсіз болып, тек Қазақстан 
Республикасының Президентіне ғана 
есеп берді.  

 Ел басшылығының сараланған 
саясатының нәтижесінде, сондай-ақ, 
Ұлттық Банктің ұлттық валютаны тұрақ-
тандыру бойынша жүргізген іс-шара-
ларының нәтижесінде бүгінгі күні теңге 
тұрақты және дүниежүзіне танылған 
ақша бірлігі болып табылады. Бірегей 
дизайнның негізінде теңге бүкіл әлемді 
мойындатты. Бұған дәлел ретінде тең-
ге банкноттары мен монеталары әр-
түрлі айтулы халықаралық байқаулар 
мен көрмелерде  жоғары бағалануда. 

Яғни, отандық дизайнерлердің 
шетел мамандарынан жоғары баға 
алған жетістіктерінің бірі 2017 жылы 
қыркүйек айында Мәскеу қаласында 
өткен «Монета жұлдыздары – 2017» 
XI халықаралық ескерткіш монетала-
ры конкурсының жеңімпаздарын және 
дипломанттарын марапаттау рәсіміне 
қатысуы болып табылады, онда «Кәде-
сый монета» номинациясында II орын-
ды Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкi ұсынған «Сиқырлы нышандар» 
сериясындағы  «Таға» күмiс монетасы 
жеңіп алды.

 Қазақстанның ескерткіш монетала-
рының өзіндік қайталанбас стилі бар, 
сондықтан да олар монета нарығында 
сұранысқа ие. Қазақ монеталары әрда-
йым қызықты дизайнымен, жоғары да-
йындалу сапасымен және инновация-
лық технологияларды пайдалануымен 
ерекшеленеді.

Ел басшылығының дұрыс бағыт 
таңдауының арқасында, бүгінгі күні эко-
номиканы жаңғырту жолында еліміздің 
табыстарға жетуі дүниежүзі бойынша 
жоғары бағаланып, танылуда. Қар-

жы жүйесі мен банк секторын дамыту 
мәселесі ойдағыдай шешілуде. Банк 
секторы құрылды, жүргізіліп жатқан ақ-
ша-кредит саясаты баға тұрақтылығын 
қамтамасыз етуге бағытталған, бұл өз 
ретімен макроэкономиканың тұрақты-
лығына және жыл сайын экономиканың 
өсуін қамтамасыз етуге ықпал етеді. 

Қазақстанның қаржы нарығы жаңа 
қаржы құралдарын қолдана отырып, 
дүниежүзілік қаржылық дағдарыс-
тардан сабақ ала отырып, сондай-ақ 
Қазақстан экономикасының ішкі қа-
жеттілігі мен ерекшелігі ескеріле оты-
рып, дамуда. Бастапқы кезеңде теңге 
тек төлем құралы ретінде қолданылса, 
ендігі кезеңде ол жинақ құралы ретінде 
қолданылуда. Қаржы секторының тұ-
рақтылығы және ұлттық валютаның тұ-
рақтылығы халықтың банк жүйесіне де-
ген сенімінің артуына себепші болды, 
бұл банктердің ресурстық қоры қарқы-
нының жоғары болуымен куәландыры-
лады. Адамдар депозиттер ашып, тең-
гемен кредит алып, доллар мен Ресей 
рублін теңгеге айырбастауда.

Қарағанды облысы бойынша депо-
зиттердің көлемі жыл басымен салыс-
тырғанда 12,7%-ға өсіп, 640,8  млрд.
теңгені құрады. 

Ресурстық қордың өсуі екінші дең-
гейдегі банктерге экономиканы қар-
қынды кредиттеуге мүмкіндік туғызды. 
Яғни, Қарағанды облысы бойынша 
коммерциялық банктердің кредиттік са-
лымдарының сомасы ағымдағы жыл-
дың басымен салыстырғанда 8,2%-ға 
өсіп, 2017 жылғы 01 қыркүйекте 464,2 
млрд. теңгені құрады. 

Әлемдік экономикалық дағдарыс-
тың ықтимал айналымдарына ел эко-
номикасының орнықты болуы елдің 
алтын-валюта резервтерімен және 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорымен көрсетілген беріктік қорының 
болуымен нығайтылады. 2017 жыл-
ғы қыркүйектегі қорытынды бойынша 
елдің алтын-валюта резервтерінің жал-
пы көлемі 89,4 млрд. долларға жеткен. 
1993 жылдың соңында, яғни, бірден 
теңгенің айналымға енгізілуінен кейін 
біздің жалпы халықаралық резервіміз 
тек 711 млн. долларын құраған. Осы-
лайша, Қазақстанның әлеуеті жетерлік, 
яғни, бұл ұлттық валютаның тұрақты-
лығын одан әрі ұстап тұруға мүмкіндік 
туғызады.

Ұлттық валютамыздың 24 жылды-
ғын атап өту қарсаңында өз әріптес-
терімді және барлық қаржыгерлерді 
ұлттық валютамыздың 24 жылдығымен 
және Қаржы жүйесінің қызметкерлері 
күнімен құттықтай отырып, ашық аспан, 
зор денсаулық, бақыт, ертеңгі күнге де-
ген сенімділік, Отанымыз - Қазақстан 
Республикасының өркендеуіне бағыт-
талған  барлық жаңа істер мен бастау-
ларда тек сәттілік тілеймін.

Бірлігі мен берекесі артқан ел бо-
лайық!

Ғ.ШегеНОв,
«Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі» РММ Қарағанды 

филиалының директоры.

 
 

Қарағандыдағы «Достық үйінде» қазақ алфа-
витін кириллицадан латын жазуына көшіру ту-
ралы Қарағанды облысының Қоғамдық кеңесінің 
кеңейтілген отырысы өтті.

Аяулым СОвеТ,
«Орталық Қазақстан»

 

Кездесуді Қоғамдық кеңестің тө-
рағасы Ерқара Аймағамбетов өткізді. 
Жиынға қоғам өкілдері, ардагерлер, 
ғалымдар, ҚХА ғылыми-сараптама-
лық тобының және Аналар кеңесінің 
өкілдері, этномәдени бірлестіктердің 
басшылары, шағын және орта бизнес 
өкілдері қатысты.

Жиында білім ардагері H.Көрек-
баева, Е.Бөкетов атындағы ҚарМУ-
дың филология ғылымдарының кан-
дидаты, қазақ тіл білімі кафедрасы-
ның доценті М.Тұрсынова баяндама 
жасады. Сондай-ақ, Қарағанды облы-
сының құрылыс салушылар қауым-
дастығының вице-президенті, «Құры-
лыс және К» ЖШС директоры С.Ким, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Қарағанды облысындағы ғылыми-са-
раптамалық тобының жетекшісі В.Мо-
лотов-Лучанский аталмыш рефор-
малардың маңыздылығы мен қазіргі 
уақыттағы өзектілігін атап өтті. Ла-
тынға көшсек, алдымен, қазақ тілінің 

халықаралық дәрежеге шығуына жол 
ашылады. Оған қоса,  халықаралық 
ақпарат кеңістігіне кіруге мүмкіндіктің 
зор екенін атады жиналғандар.

Сондай-ақ, Қарағанды облыстық 
жастар ресурстық орталығының ди-
ректоры Ақжол Құрмансейіт латынға 
көшудің тиімді тұстарын атады. Қазақ 
әліпбиін латын графикасына көшіру 
елімізге саяси жағынан, ғылым-білім 
тұрғысынан да, заман талабына сай 

даму үшін де өте маңызды. 
«Орталық Қазақстан» газетінің 

Бас редакторы Мағауия Сембаев сөз 
алып, пікірталасқа араласты. 

 – Латын алфавиті – қазаққа жат 
қаріп емес. Біздің газет әу баста,  1931 
жылы латын әріптерін пайдаланған. 
Мәскеудегі архивтен алдырған 1932 
жылғы газет нөмірінің көшірмесі бар. 
Еш қиындықсыз оқи беруге болады. 
Солай болғанымен бірді-екілі ескерт-

пеміз де бар. Сол латындағы 
«Ә» мен «Ө» әрпі кириллицаға 
енгізілген. Осы екі әріпті қал-
дыру керек болар. Әзірбайжан 
осы «Ә» таңбаланатын қаріпті 
пайдаланады. Көз үйренген. Ал, 
кириллица мен ағылшын тілінен 
бүгінгі латын алфавитіне қазақ-
ша аударатын бағдарлама бол-
ғанымен,  керісінше аударатын 
бағдарлама жоқ. Өз қандаста-
рымыз көзі үйренген кирилли-
цамен қазақша үйренбей жүр-
генде, мына латыннан ада-күде 
безіп шыға ма деген қауіп те бар. 
Негізі, көш жүре түзеледі деген 
үміттеміз, – деп атап өтті басы-
лым басшысы.

Бұл жиынның қазақ тілінің 
дамуына, қолданысының ке-
ңеюіне қосар үлесі де қомақты. 
Жаңа әліпбиге көшу мақсатында 
халықты, әсіресе, жастарды қо-
ғамдағы өзгерістер туралы ха-
бардар ету, жастардың алдында 
тұрған мәселелерді түсіндіру – 
міндет.  

Кеңейтілген кеңестің қо-
рытындысында облыстық Қо-
ғамдық кеңес өкілдері елдің 
дамуымен тығыз байланысты 
латынға көшудің тиімді тұстарын 
атады.

Сенбі күні биылғы 
күздегі соңғы облыс-
тық жәрмеңкенің 
сөресі жайылды. Дор-
ба-қапшығын арқала-
ған қалалықтар таң 
бозынан Олимпийская 
көшесінің бойынан 
табылды. 

Қарағандылықтардың күн 
қылтия жәрмеңкені жағалар 
жөні бар. Себебі, мұнда сол 
күні қырдағы ағайын астатөк 
ырзық жеткізді. Және әкелген 
өнімін базар бағасынан 15-20 
пайызға төмен бағада саудала-
ды. Бұл бағаның құбылмауын 
жергілікті билік өкілдері қатаң 
бақылауында ұстады.

Жәрмеңкеге облыстағы 
Абай, Ақтоғай, Бұқар жырау, 
Жаңаарқа, Қарқаралы, Нұра, 
Осакаров және Шет аудандар-
дағы шаруа қожалықтары қа-
тысты. Жеке кәсіпкерлер мен 
кәсіпорындар да өздері өндір-
ген тауарларын осында тұтыну-

шы талғамына ұсынды.
Көше бойына 70 шатыр 

тігілді. Мұның арасында, 20 
шатыр Қарағанды қаласын-
дағы тамақ кәсіпорындарына 
бөлінді. Әр аудан өздеріне 
арналған аумақтардан орын 
алды. 

Шараға ұйытқы болған об-
лыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасының мәліметінше, 
жалпы, жәрмеңке барысында 
352,7 тонна азық-түлік саудаға 
шығарылды. Оның ішінде, 75 
тонна ет, 9 тонна балық, 70,7 
тонна көкөніс, 161 тонна кар-
топ, 17 тонна сүт өнімдері, 200 
мың тауық жұмыртқасы және 
20 тонна өзге де ауыл шаруа-
шылығы тауарын өндірушілер 
өнімдері бар. 

Баға да базардағы және 
кейбір сауда үйлеріндегі азық-
түлік құнынан анағұрлым тө-
мен. Мәселен, жәрмеңкеде 
картоп – 70 теңгеден, сәбіз бен 
қызылша – 60 теңгеден, қой еті 
– 1100 теңгеден саудаланды. 
Соғым қарсаңында сиыр етіне 

 
де сұраныс мол болды. Сәйкесінше, ірі 
қараның 1 келі еті – 1200 теңге мұғда-
рында сатылды. 

Самат СӘТЖАНОв, Осакаров ау-
данының тұрғыны:

– Облыстық жәрмеңкеге жыл сайын 
қатысуға тырысамын. Бұл жолы екі 
сиыр етін әкелдім. Лезде өтіп кетті. 
Қазір соғым уақыты ғой. Енді, сол ақша-
ға қыс бойы жейтін картоп-көкөнісімді 
сатып алып, ауылға қайтамын.

Қала тұрғындары да жергілікті 
биліктің жәрмеңкені дәстүрге айналдыр-
ғанына дән риза.

Раушан БӨЛеКОвА, Қарағанды 
қаласының тұрғыны:

– Өткен екі облыстық жәрмеңке-
ге де келгенмін. Бүгін картоп алу үшін 
арнайы келіп тұрмын. Себебі, арзан. 
Қаладағы бағасы төмен деген супер-
маркеттердің өзінде картоптың келісі 
– 120 теңге. Жәрмеңкеде келісі 70 
теңгеден екі қап сатып алдым. Туған-
туыстарға да телефон шалып, осы 
жерден алуға кеңес бердім. Олар да от-

басыларымен келді. Көкөніс қарап жүр.
Бұл жәрмеңке күзгі облыстық жәр-

меңкелерге қойылған нүкте болды. Қа-
зан айында екі мәрте ұйымдастырыл-
ған-ды. 

Басқарманың мәліметінше, үш жәр-
меңкеде 1238,4 тонна азық-түлік қала-
лықтар дастарқанына жол тартыпты. 
Жіктеп айтар болсақ, 203,4 тонна ет, 
927,7 тонна картоп пен көкөніс, 39,2 тон-
на сүт өнімдері, 24,1 тонна балық, 850 
мың тауық жұмыртқасы, 44 тонна өң-
деу кәсіпорындарының өнімі сатылған. 
Сөйтіп, тұрғындардың жылдық азық-
түлік қажеттілігінің 2,5 пайызы қанағат-
тандырылған. 

Атына заты сай жәрмеңкенің қос 
тарапқа тиімділігі баршылық. Басты-
сы – қалалықтардың қалтасына үнем. 
Ауылдағы ағайын да маңдай терін төгіп 
өсірген малын алыпсатарға алданбай, 
көңілге қонымды бағаға өткізгеніне разы. 

Суреттерді түсірген Л.гАЛИМОв.

Өткен аптада Қара-
ғанды қаласы Жастар 
ресурстық орталығы 
Б.Бейсенов атындағы 
Қарағанды академия-
сы курсанттарымен 
«Қазақстан Республи-
касында қазіргі кезең-
дегі мемлекеттік-діни 
қатынастар» тақыры-
бындағы профилакти-
калық кездесу өткізді. 

Іс-шара Діни экстремизм 
және терроризмге қарсы іс-қи-
мыл жөніндегі мемлекеттік бағ-
дарлама аясында өрбіді.

Мұндағы мақсат – жастарға 
мемлекеттік дамудың негізгі за-
йырлылық принциптерін түсінді-
ру. 

Ел ертеңінің алдында баян-
дама жасағандар – азаматтық 
құқық пәндері кафедрасының 
аға оқытушысы, полиция капита-
ны, филология ғылымдарының 
докторы Дәулет Райбаев, «Нұр-
лы білім» ҚҰ дінтанушысы Сан-
жар Момынжанов.  

Курсанттарға ҚР дін сала-
сындағы концептуальды ере-
желер, зайырлылық негіздерін 
және экстремистік салдарларға 
шақыратын ақпарат таратуда-
ғы құқықтық жауапкершіліктер 
түсіндірілді. 

Кездесу соңында қатысушы-
ларға «Қазақстан – толерантты 
ел» атты бейнеролик көрсетілді.

Қала әкімінің 
баспасөз қызметі.   

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Саран қаласының 
балалар мен жастар 
орталығында «Жасыл 
ел» жастар еңбек жаса-
ғы еңбек маусымының 
жабылу салтанаты 
өтті. 

Салтанатты шарада қала 
әкімінің орынбасары Е.Оспа-
нов студенттерге жылы лебізін 
жеткізіп, «Жасыл ел» үздік жа-
сағы» номинациясын табыс етті. 
Еңбек маусымының қорытынды-
сы бойынша, бұл номинацияны 
№1 жалпы білім беретін мек-
тептің «Жаз» жастар еңбек жа-
сағы жеңіп алса, №2 мектептің 
«Зеленый десант» және №13 
мектептің «Еңбекқор» жастар 
еңбек жасақтары дипломдармен 
марапатталды. Сонымен қатар, 
«Бақыт» демалыс базасының 
директоры А.Зейнутдинов 2017 
жылдың жазғы маусымында 
«Карат» ЖШС-де жұмыс істеп, 
«Лучший боец «Жасыл ел» но-
минациясын жеңіп алған  А.Там-
пышевке – номинацияны, атал-
мыш кәсіпорында жұмыс істеген 
А.Мединов пен «Абаттандыру» 
ЖШС-де жұмыс істеген Н.Хали-
товқа дипломдарды табыс етті. 
Барлық жеңімпаздарға естелік 
сыйлықтар да берілді. Жастар 
ресурстық орталығының дирек-
торы Ә.Рахымжанов жастар ең-
бек жасағының маңыздылығына 
тоқталып, мемлекеттік жастар 
саясатын жүзеге асыруға үлесін 
қосып, «Жасыл ел» еңбек жаса-
ғының қызметін сәтті үйлестір-
гені үшін А.Еркенге мақтау қаға-
зын табыс етті.  

Нұрбану БАЙМҰХАМБеТОвА.

САРАН қаласы.

 

 

Нұрқанат ҚАНАФИН,
«Орталық Қазақстан»

 
 

жобаға қатысушы 10 команда жасақта-
лыпты. Әр командада 5 адамнан. Олар-
дың әрқайсы әр түрлі сала өкілдері. 
Медицина, «ІТ» (Айти) салаларының 
мамандарынан бастап, инженерлер 
мен өнертапқыштар да бар. Марафонға 
қатысушылар өздеріне тиесілі 72 сағат 
ішінде алдарына келген мүмкіндігі шек-
теулі жанның мәселесімен айналысып, 
оны шешпейінше дамыл таппайды. Тү-
бегейлі шешіп тастамағанның өзінде, 

жеңілдетіп береді. Мәселен, тағдыр тәл-
кегімен тән кемістігін тартып отырған бір 
жанның мәселесін жақсы жолға қойып 
берсе, сондай бейнет кешуші бірнеше 
адамның мәселесін шешкен болады. 
Мысалы, көп үйлерде мүмкіндігі шек-
теулі жандар арбасына пандустар қа-
растырылмаған. Осыны ескерген жоба 
қатысушылары арбаға баспалдаққа 
ешкімнің көмегінсіз-ақ өзі түсіп-міне ала-
тын қозғалтқыш салып бере алады.  

Біз барған күні марафон Қарағанды 
мемлекеттік медицина университетінің 
қабырғасында басталып та кетіпті. Жо-
баға қатысушы 10 команда тұс-тұстан 
мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс 
істеп жатыр екен. 

«Біздің команда жұмыс жасап жат-
қан бұл кісінің белден төмен екі аяғы жұ-
мыс істемей қалған. Сол себепті, арба-
мен жүріп-тұрады екен де, баспалдаққа 
келгенде көмекке екінші адам керек бо-
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– Раиса Жанатқызы, Елбасы 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғы-
ру» мақаласында «Егер жаңғыру 
елдің ұлттық-рухани тамырынан 
нәр алмаса, ол адасуға бастайды» 
деген болатын. Сіздің ойыңызша 
қазаққа керек табиғи болмысты 
сақтау үшін не қажет?

– Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында   бола-
шақ ұрпақты  туған жерін қадір-
леуге, тарихымызды, ұлттық 
құндылықтарымызды бағалау-
ға, кейінгі ұрпаққа жеткізе алар-
дай саналы болуына барша-
мызға атсалысуымыз керектігі 
айтылған. Адамзатты өмірге, 
қоғамдық ортаға, уақыттқа ақыл 
парасатымен, білімімен бейім-
дейтін ұлттық қасиеттер мен 
құндылықтар. Өркениет көшінің 
соңында қалуға болмайды. 
Көшке ілесіп, қанымызда бар 
қасиеттерді қайта түлетуіміз 
керек. Елбасының ұлттық коды-
мыз туралы ой өрбітуінде үлкен 
мән бар. Ұлттық код – ең алды-
мен тілде, сондай-ақ, дәстүріміз 
бен салтымызда, мінезімізді ай-
қындайтын ділде, ұлттық мәде-
ниетімізде екенін ұмытпағаны-
мыз жөн. Атап айтқанда, ұлттық 
сана, тарихи туралы білу, білім, 
ұлттық тәрбие, имандылық, 
тектілік деген қасиеттерге бей-
жай қарамауға тиістіміз. Бұлар 
жеке адамды қоғаммен, бүтін 
бір ұрпақты ұлттық негізімен 
біріктіретіндігі айқын. Ұлттық 
құндылық – ұрпаққа мұра. Ма-
қала аясында болашаққа апа-
ратын нақты жоспарға орай, біз, 
ұстаздар да өз үлесімізді қосу-
дамыз.

– Ұстаздар қауымының мақала 
аясында жоспарлы жұмыстарды 
бастағандығын атап өттіңіз. Осы 
бағытта, атқарып жатқан жұмыста-
рыңызды тарқата айтсаңыз?

– Бүгінгі күнде «Рухани 
жаңғыру»  бағдарламасының 
оқу-тәрбие жұмысындағы ролі 
жобасы шеңберінде бірнеше 
жұмыстар қолға алынды. Ба-
лалардың ұлттық өнерге де-
ген сүйіспеншіліктерін арттыру 
және жаңа идеяларды іздесті-
ру, жасөспірімдердің рухани 
дамуын қалыптастыру, жас та-
ланттарды қолдау мақсатында 
2013 жылдың желтоқсан айынан 

 
Раиса БаҚаЕва: 

Елбасымыздың «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» атты  бағдарлама-
лық мақаланы насихаттау 
жұмыстары бүгінгі күні 
қарқынды жүзеге асыры-
луда. Осы орайда, өз зама-
нының жетістігін білімге, 
өнерге, ғылымға жастарды 
бағыттау оның жетістігі-
не елдің қолын жеткізу 
деп түсінетін Балқаш қа-
ласындағы Өнер мектебі 
ұлттық қасиетер мен 
құндылықтар бағытында 
жобалармен жұмыс жасау-
да. Бұл жөнінде аталған 
мекеме директоры Раиса       
ЖАНАТҚЫЗЫНАН сұрап біл-
ген едік.

бастап, жыл сайын, ҚР Бірінші 
Президент күніне орай,  педа-
гогикалық кеңестің шешімімен  
биыл  4-ші рет Күләш Байсейі-
това атындағы стипендия та-
ғайындалуда. Биылғы жаңа 
оқу жылы да «Рухани жаңғы-
ру» тақырыбы аясында бас-
талды: ата-аналармен, білім 
саласы ардагерлерімен, қо-
ғам және Балқаш қаласының 
Құрметті азаматтарымен кез-
десулер ұйымдастырылып, 
музыка-теориясы пәндерінің 
кіріспе сағаттары да осы та-
қырыпқа арналды. Сонымен 
қатар, биыл Балқаш қаласы-
ның 80 жылдық мерейтойына 
байланысты «Менің қалам», 
«Балқаш аңыздары» туралы 
тереңдетіліп оқытылды. Мек-
тебіміздің музыка мұғалімі 
Жанар Тілеулина Балқаш 
қаласының мерейтойына ар-
налған әнұранның авторы 
екендігінде айта кеткеніміз 
абзал. Қазақстанның халық 
әртісі Шара Жиенқұлова-
ның өмірі мен өнері жайлы 
естеліктен бастап, бүгінгі би 
өнеріндегі аралықты қам-
титын тарихи кезеңді оның 
ішінде Балқаш қаласының 
тарихын би арқылы жеткізген 
оқушыларымыздың өнері жо-
ғары бағасын алды. Олардың 
киімі, қимыл қозғалысы көптің 
көңілінен шықты. Бұл жер-
де біздің білікті маман Өнер 
мектебінің ұстазы, талантты 
хореограф Ботагөз Тілеуғұло-
ваны ерекше атауға болады.

Әр заманның ұрпаққа қояр 
өз талабы, өз міндеті бар. 
Біздің міндет қазақы қалыпты, 
ұлттық мәдениетті, салт-дәс-
түр және ұлттық болмысты 
әр шәкірттің бойына сіңіру. 
«Менің мектебім-менің мақ-
танышым!» атты жобамызды 
жолға қойып, Өнер мектебі-
нен түлеген түлектермен жиі 
кездесулер ұйымдастырып, 

тіпті, студенттердің өздеріне 
сабақ бергізу арқылы тәжіри-
бесін шыңдап келеміз. Қазіргі 
уақыт та, біздің 9 түлегіміз 
жоғары оқу орындарын тә-
мамдап келіп, алғашқы еңбек 
жолын бастаған жайы бар.

– Тарихи жәдігерлеріміздің, 
өнер туындыларымыздың түп-
нұсқасын сақтап, тарихи ма-
ңыздылығын жоғалтпай жеткізу 
үшін қандай жұмыстар атқары-
луда?

– Қай кезеңді алып қара-
саңда, ел мәдениетінің, мем-
лекеттің жүйелі түрде дамуы 
ұрпақтың уақыт талабына 
икемделуінсіз жүзеге аспа-
ған. Ұлттық дәстүрдің озығын 
таныту мақсатында да бір-
неше жобаларды іске қосқан 
болатынбыз.  Жақында ғана 
облысымызда  ЮНЕСКО 
клубтарының алқалы жиыны 
өтті. Айтулы клуб өкілдері қа-
тысқан облыстық семинарда 
баяндама жасап, жобаларым-
мен таныстырдым. Өнер мек-
тебінің ұжымы мен оқушыла-
ры өнерін көрсетті. «Шабыт», 
«Шыңдау» сынды жобалары-
мызға ерекше баға берілді. 
«Шабыт» жобасы аясында құ-
рылған «Қайнар» мектеп сту-
диясы бүгінде ұлттық сана-
мен қалыптасқан және ұлттық 
зердеге бағынатын рухани 
ізденістерінің негізінде өсіп, 
кәсіби шеберханаға айнал-
ған. Көркем өнер – дегеніміз 
көркем де бейнелі руханият 
қазынасы. «Рухани жаңғыру» 
мақаласымен шеңдестіре 
отырып, жас ұрпақты ұлттық 
дүниетаным негізінде тәрбие-
леудің баға жетпес, теңдесіз 
құралы көркем өнер екендігін-
де ескергеніміз абзал. Ұлттың 
тарихын, салт-дәстүрін, өт-
кен тұрмыс-тіршілігін бейнелі 
әрі ұғымға жеңіл де көрнекті 

түсіндіретін көркем өнерді 
дамытуға күш салған білікті 
мамандарымыз Л.Богданова, 
Л.Үмбетова, Г.Сәдуақасова 
Балқаш қаласының 80 жыл-
дық тойында көл жағасында 
тігілген киіз үйде тамаша-
лаушыларды ұлттық көркем 
өнерімізбен тәнті етті. Қала 
әкімінің Алғыс хатымен ма-
рапатталды. Шәкірттері ха-
лық аралық жарыстарда топ 
жарып жүр. «Шыңдау» жоба-
сының да шыққан шыңы биік. 
Бұл жобаны қолға алғалы 
«Жетіген» ансамблі құрылып, 
бүгінде ұжым көне аспапты 
жаңғыртып жатыр. Сонымен 
қатар, күй сөз сияқты адам-
ның ойын білдіретін әрі ішкі 
жан сезімін сыртқа шыға-
ратын дүние ғой. Қайсыбір 
жағдайларда сөзге қараған-
да күй ойды жеткізу үшін ың-
ғайлырақ та, түсініктірек те 
әрі ұтымды да болған. Күй 
өнерін шәкірттерінің бойына 
дарытқан домбыра сыныбы-
ның ұстаздары Ж.Нәдірбеков, 
М.Ермембетов, Б.Асылжано-
ва, Г.Елеубекова, Қ.Мұхамед-
қалиеваның еңбегі ерекше. 
Өнер мектебінде қызмет атқа-
рып жатқан ұстаздардың бар-
лығы да жас ұрпақтың білімге 
деген құрметі  оның толық-
қанды білім алуына, рухани 
деңгейінің қалыптасуына ық-
пал етіп келеді. Әр ғасырдың 
ұрпаққа жүктелетін міндеті 
мемлекеттің қажеттіліктерін 
өтеу мәселелерінен туындай-
ды. Біздің ұстаздар жүктелген 
міндетті дұрыс орындай оты-
рып, заман сынынан сүрін-
бей өткен озық дәстүрлерді 
табысты жаңғырудың маңыз-
ды алғышарттарына айнал-
дыруға күш салатындығына 
сенімдімін.

Сұхбаттасқан
Нұрдос КӘРІМ.

Ұлт ұясы – Ұлытауда Елбасы ұсынған бағалы бастамалар-
ды ұлағатты ұстаным негізінде қолдау шаралары үнемі қа-
пысыз атқарылып келеді. «Латын қарпіне көшу – болашаққа 
бағдар» тақырыбы телінген дөңгелек үстел отырысы – осы 
тұжырымның бір ғана айғағы. Ұйымдастырылуына «Ұлытау 
ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ мен 
«Ұлытау ауданының мемлекеттік архиві» КММ ұйытқы бол-
ған басқосуға аудан әкімі Әнуар ОМАРОВ қатысып, жиынды 
жүргізу тізгінін ұстады.

ахат ҚҰРМаНСЕЙІТОв,
«Орталық Қазақстан»

«Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез 
деген нәрселермен озады» дейтін ұлы Абай сөзін ұран еткен оқу-
шылар Сарыарқа жерінде бас қосты. Көш алдында жүруге ұмты-
латын жастардың бұл тобы – Теміртау қаласында Елбасының 
тапсырмасымен бастау алған республикалық X Президенттік 
олимпиадада кездесті. Зияткер оқушылар ғылыми бағыттағы 
әрі жаратылыстану-математика пәндерінен қабілетін көр-
сетіп, өз арасында мықтыны анықтады. 

аяулым СОвЕТ,
«Орталық Қазақстан»

 

комитетінің шешімдері, қаулылары 
мен хаттамалары, Кеңгір ауылдық 
советінің шаруашылық кітаптары, 
сол кезеңдерде поселкелік кеңес-
терге өткізілген сайлау мәліметтері 
ұсынылды. Құжаттардың арасынан 
қызыләскер отбасыларына нақты 
көмектер көрсетуге қатысты Қарсақ-
бай әскери комиссариатымен хат 
алмасулар және Кеңес Одағының әр 
түкпірінде орналасқан әскери құры-
лымдардан жолданған хаттарды да 
кездестіруге болады.

Отырыстағы өзінің кіріспе сөзін-
де Әнуар Серікбайұлы латынға 
негізделген әліпбидің заманауи тұр-
ғыдағы өзектілігін тереңнен тарта 
безбендеп, қатысушыларды ашық 
пікір алмасуға шақырды. Аудан бас-
шысының парасатты пайымдарын 
аудандық мемлекеттік архивтің ди-
ректоры Гүлмира Рысбаева, аудан-

дық білім бөлімінің басшысы Бағдат 
Әбдірайымов, аудандық «Ұлытау 
өңірі» газетінің бас редакторы Ел-
тынды Дүйсенбаев, Ұлытау село-
сы ардагерлер кеңесінің төрағасы, 
ауданның Құрметті азаматы Шабаз 
Смайылов және басқалары әсерлі 
әрі әдемі «әдіптеп» берді.

Төтесінен тартсақ, дөңгелек үс-
тел басында латын қарпіне көшуге 
қатысты тұрғындардың қоғамдық 
сипаттағы ой-пікірлері зерделеніп, 
жағымды жобаны насихаттау жұмыс-
тарының басты бағыттары мен тәсіл-
дері айқындалды.

Мағыналы басқосуда оған қа-
тысушыларға жергілікті халық өкіл-
дерінің латын әліпбиіне көзқарасы 
хақындағы жедел-сауалнамалар 
мен әліпбиді ауыстырудың өзектілігі 
туралы деректерден құрастырылған 
слайдтар жиынтығы көрсетілді.

Бір сөзбен түйіндегенде, қоғам 
үшін аса маңызды мәселені түбегейлі 
талқылау қортындысы ел пікірінің бір 

арнаға тоғысатынын даусыз айғақтап 
берді.

ҰЛЫТАУ ауданы.

Дөңгелек үстел отырысына жи-
налған қауым алғашқы кезекте ау-
дандық мемлекеттік архив қорында-
ғы латын тілінде түзілген құжаттар 
көрмесімен танысты. Көрмені та-
ныстырушы архив маманы Қарлы-
ғаш Ізтілеуованың айтуынша, ме-
кеменің сақтау қорында 1939-1943 
жылдар аралығын қамтитын, латын 
әліпбиімен жазылған 80-нен астам 
іс құжаттар бумасы бар екен.  Ал, 
таныстырылым барысында жұртшы-
лық назарына Еңбекшілер депутат-
тары Ұлытау аудандық Советі атқару 

Бұл туралы Мемлекет басшысы 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында: «Болашақта ұлттың 
табысты болуы оның табиғи байлы-
ғымен емес, адамдарының бәсекелік 
қабілетімен айқындалады. Сондықтан, 
әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас 
ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттер-
ге ие болуы керек. Мысалы, компью-
терлік сауаттылық, шет тілдерін білу, 
мәдени ашықтық сияқты факторлар 
әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 
алғышарттардың санатында», – деп 
атап өткен болатын. 

Олимпиаданың өтуіне мұрындық 
болған «Дарын» республикалық ғы-
лыми-практикалық орталығының ма-
мандары «Қарағанды облысы оқушы-
лар арасында түрлі білім додаларын 
өткізуді игі дәстүрге айналдырған» 
дейді. Соның айқын дәлелі – Қараған-
ды облысы әкімінің қолдауымен өткен 
қазақтан шыққан тұңғыш математи-
ка профессоры, ғалым, Алаш арысы 
Әлімхан Ермеков атындағы республи-
калық олимпиада. Сондай-ақ, жақында 
Жезқазған қаласында  химиядан өткен 
Қаныш Сәтбаев атындағы республика-
лық олимпиаданың ұйымдастырылуы. 
Осыдан-ақ республика Қарағандыны 
білім мен ғылымның дамуына үлкен 
мән беріп отырған өңір санайды. Ал, 
Теміртаудағы Қарағанды мемлекеттік 
индустриалдық университеті бір емес, 
бірнеше рет Президенттік олимпиада-
ның қатысушыларын жылы лебізбен 
қарсы алды. Бұл – кездейсоқ жағдай 
емес. Себебі, Елбасы Нұрсұлтан  На-
зарбаев – осы университеттің түлегі. 
Сонымен қатар, Елбасы алғашқы 
еңбек жолын осы қалада бастады. 
Қазіргі таңда Елбасымен бірге қызмет 
атқарған үзеңгілес замандастары, дос-
тарының біразы осы қалада тұрады. 
Олимпиадаға қонақ болып келген Ел-
басының үзеңгілестері Президенттік 
олимпиада жалауын алып кірген ең 
үздік оқушыларға қол соқты. Сайыс-
қа Алматы қаласы, Батыс Қазақстан, 
Жамбыл, Қызылорда, Қостанай, Пав-
лодар, Оңтүстік Қазақстан облыста-
рының командалары келді. Сондай-ақ, 
қазақстандық білім берудің озық үлгісін 
көрсетіп отырған білім ордалары – На-
зарбаев зияткерлік мектептерінің өңір-

лердегі құрама командалары қатысты. 
Қазылар алқасының құрамын 

физика-математика ғылымдарының 
докторы, профессор,  Қазақстан Ұлт-
тық ғылым академиясының академигі 
Мұхтарбай Өтелбаев және Әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті, 
Ломоносов атындағы Мәскеу мемле-
кеттік университеті, Л.Гумилев атын-
дағы Еуразия ұлттық университетінің 
ғылым докторлары толықтырды. 
Олимпиада қатысушыларын әлемнің 
алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орында-
рында білім алып, бәсекеге қабілетті 
маман болуға шақырды. 

Республика мектептерінен 2631 
түлек қатысқан олимпиаданың алғаш-
қы аймақтық кезеңі  «Дарын» РҒПО-
ның академиялық тобының жоғары 
халықаралық стандарттарға сәйкес 
барлық пәндер бойынша құрастырыл-
ған арнайы тапсырмалар жиынтығы 
бойынша өткізілді. 

Бірінші кезеңде еліміздің барлық 
аймақтарының 380 мектеп бітірушісі 
on-line режимінде олимпиаданың қа-
шықтық кезеңіне қатысты. Қорытынды 
сайысқа 163 мектеп оқушысы шақы-
рылды. Оқушылар мен жетекшілер 
Тұңғыш Президенттің тарихи-мәдени 
орталығын, Теміртау қаласы өлкетану 
мұражайын, ботаникалық саябақты, 
«АрселлорМиттал Теміртау» зауытын 
аралап көрді.

Олимпиаданың алтын медалі 
және І дәрежелі дипломдарымен – 6 
оқушы,  ІІ дәрежелі дипломдар және 
күміс медальдармен – 13 оқушы, ІІІ 
дәрежелі дипломдар және  күміс ме-
дальдармен – 21оқушы марапаттал-
ды. Алматы қаласы №165 мамандан-
дырылған лицейінің оқушысы Федор 
Шелестов, Қостанай облысы №90 
мамандандырылған мектеп-лицейінің 
оқушысы Олег Ли және Рудный қала-
сы №5 гимназияның оқушысы Дарья 
Костыря ең жоғары ұпай жинады. Қа-
рағанды облысынан  республикалық 
кезеңге 6 оқушы қатысып, 2 қола жүл-
де иегері анықталды. «Дарын» маман-
дандырылған мектеп-интернатының 
11 сынып оқушысы  Мадина Төкішева 
мен Иван Кван және Теміртау қалалық  
Т.Әубәкіров атындағы гимназияның 
оқушылары үздіктер сапынан көрінді. 

Бүгінде кәсіподақ 
орталығы және облыс-
тық кәсіпорындар мен 
ұйымдардағы қызмет-
керлерді кәсіподаққа 
тарту, кәсіподақ мү-
шелерін қорғау және 
кәсіподақ жұмысын 
жандандыру бойынша 
ауқымды жұмыстар 
атқаруда. Бұл туралы 
«Қарағанды облыс-
тық Кәсіподақ орта-
лығы» аумақтық кәсі-
подақтар бірлестігінің 
төрағасы Любовь   
ҚУАНЫШБЕКОВА аймақ-
тық коммуникациялар 
қызметінде өткен бас-
пасөз мәслихатында 
мәлімдеді.

– Біздің кәсіподақ орталығы 
жұмыскерлердің жанашыры әрі 
олардың құқығын қорғайтын ұйым 
болып табылады. ҚР «Кәсіподақ-
тар туралы» Заңының негізінде 
Қазақстан Республикасы Кәсіпо-
дақтары федерациясының шешімі-
мен өткен жылдың қаңтар айынан 
бастап облыстық кәсіподақ орта-
лығы құрылды. Сонымен қатар, об-
лыстық кәсіподақтар орталығының 
үйлестіру кеңесі құрылып, жұмыс 
жоспары бекітілген. Жергілікті атқа-
рушы органдармен кәсіподақ және 
өнеркәсіп басшыларының арасын-
да өндірістік процесті бірыңғай қа-
лыпқа келтіру және еңбек құқығын 
сақтау бойынша меморандумға 
қол қойылып, жұмыстар жалғасу-
да. Осы жылдың 1 қыркүйегінде 
өндіріс кезінде асыраушысынан 
айырылған отбасы жәрдемақысы, 
әлеуметтік жеңілдіктер, демалыс 
күндері, сыйақы сынды шарттар 
заңдық күшін жойғанына байла-
нысты көптеген алаңдаушылықтар 
туындаған. Соның ішінде, «Арсе-
лорМиттал Теміртау» компаниясы-
ның бас директоры «Парамжит Ка-
лон» ұжымдық шарттың қолданы-
сын ұзарту турасында келісімге қол 
қойылды. Бұл құжат 2017 жылдың 
31 желтоқсанына дейін жарамды. 
Қалған 3 ай мерзімінде компа-
ния әкімшілігімен «Қорғау» және 
«Жақтау» кеншілер кәсіподақтары 
уағдаласып, мәмілеге келуі қажет. 
Келісімде тараптар ымыраға кел-
меген жағдайда қолданыстағы құ-
жаттың мерзімі 2018 жылға дейін 
созылатындығы көрсетілген. Қазіргі 
таңда кәсіподақ орталығында қо-
ғамдық қабылдаулар өткізу үзіліп 
көрген емес. Келген өтінішті қарап, 
ұсынысты талқылауды да бірінші 
кезекке қоямыз. Айта кетейін, 172 
ірі кәсіпорын ұжымдарымен, 465 
орта кәсіпорын және 18612 шағын 
кәсіпорындармен келісімге келіп, 
қоян-қолтық жұмыс жүргізуде,– 
деді Любовь Қуанышбекова.

Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

 



мекемелердің 19 мыңнан аса 
қаржылық құжаттарын өңдеп 
өткізді.

– Ал, өзін-өзі басқа-
ру жүйесі қалай жүзеге 
асырылуда?

– Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті өзін-өзі 
дамыту тұжырымдамасының 
2015-2020 жылдар аралығын-
дағы екінші кезеңін жүзеге асы-
ру мақсатында, және Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың бес 
институционалдық реформаны 
жүзеге асыру жөніндегі «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының 
98-ші қадамын жүзеге асы-
ру және облыстық бюджеттік 
басқарманың озық тәжірибесін 
енгізе отырып, селолық округ-
те, ауылда, аудандық маңызы 
бар қалаларда жергілікті өзін-
өзі басқаруында дербес бюд-
жетті енгізу қарастырылған.

Мемлекеттік бюджеттің IV 
деңгейін енгізу кезеңмен жүргі-
зу ұсынылып отыр. 2018 жыл-
дан бастап 2 мыңнан астам 
адам тұратын Қарқаралы қала-
сы, Егіндібұлақ селосы, Қара-
ғайлы кенті, Қырғыз ауылдық 
округі, 2020 жылдан барлық 
ауылдық округтерде енгізіледі. 
Аудандық және қалалық ор-
талықтардан алшақ орналас-
қан жергілікті өзін-өзі басқару 
органдары селолық округтен 
шықпай-ақ «Қазынашылық-
Клиент» АҚ арқылы жергілікті 
өзін-өзі басқару қаражатын 
жұмсау операцияларын аумақ-
тық қазынашылық мекемесінде 
жүзеге асырады.

– Басқарма кәсіби ме-
рекеге қандай жетістік-
термен келіп отыр?

– Қарағанды облысы бо-
йынша Қазынашылық департа-
ментің аймақтық қазынашылық 
органдарының жұмыс атқа-
руын бағалау рейтингісі бойын-
ша ағымдағы жылдың соңғы 9 
айында біздің басқарма алдың-
ғы қатарда келеді.

Осы жылда басқарма қыз-
меткерлері облыстық Қазына-
шылық департаменті және Қар-
қаралы ауданы әкімінің Құрмет 
грамоталарымен марапаттал-
ды.

– Өзіңіздің ұжымы-
ңыз жөнінде не айта 
аласыз?

– Аудандық Қазынашылық 
басқармасы қажетті мамандар-
мен толық қамтылған. Барлық 
қызметкерлер жоғары білімді. 
Басқармада басшының орын-
басары М.Ахметова және бас 
мамандар – Ж.Жантурина, 
А.Мұстафина, Г.Жұмаділова, 
Г.Разбекова, Н.Жұманбаева 
сияқты өте тәжірибелі, сауат-
ты, өз істеріне жауапты маман-
дар қызмет атқарады.

Ұжым тек, жүктелген міндет-
терді атқарудан басқа, ауданда 
өткізіліп отыратын әрбір іс-ша-
раларға белсенді түрде атса-
лысуда. Осы жағдайды пайда-
лана отырып, Қазынашылық 
басқармасы ұжымның атынан 
газет арқылы барлық қаржы-
банктік қызметтестерімізді Ұлт-
тық валюта күнімен құттықтай-
мын.  

– Мұрат Тәңір-
бергенұлы, мәнді де 
мазмұнды әңгімеңізге 
рахмет. Мерекелеріңіз 
құтты болсын! 

Әңгімелескен Рымбек 
СМАҒҰЛОВ.

www.ortalyq.kz
Сейсенбі, 
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Ел экономикасының 
маңызды бөлігі – 
қаржы жүйесі. Кез 
келген ұйымның 
өмірін қаржылық 
айналымсыз елес-
тету мүмкін емес. 
Экономика мен 
қаржы өркендеу 
көрсеткіші ғана 
емес, мемлекеттің 
болашағы мен тұ-
рақтылығының 
кепілі. Бұл жағдайда 
Қазынашылық жү-
йесі маңызды роль 
атқарады. Өйткені, 
ауданның барлық 
мекемелерінің қар-
жылық құжаттары 
қазынашылық жү-
йесі арқылы өтеді. 
Ұлттық валюта 
күні мерекесі қарса-
ңында Қарқаралы 
аудандық қазына-
шылық басқармасы 
басшысы Мұрат 
ТОЙЫНБЕКОВПЕН 
кездесіп, ел көкейін-
дегі бірнеше сұраққа 
жауап алдық.

– Мұрат Тәңір-
бергенұлы, біздің 
аудандық қазына-
шылық басқармасы 
негізгі қандай функ-
цияларды орын-
дайды? Жұмысты 
орындауда қандай 
да бір жаңа өзгеріс-
тер бар ма?

– ҚР Қаржы министрлігі 
Қарағанды облысы бо-
йынша Қазынашылық де-
партаментінің Қарқаралы 
аудандық қазынашылық 
басқармасы – республика-
лық және жергілікті бюд-
жеттің қызмет етуін және 
орындалуын, мемлекеттік 
мекемелердің шоттары 
және мемлекеттік мекеме-
лер бойынша қолма-қол 
бақылау шоттарының опе-
рацияларын өткізуін қамта-
масыз етеді. 

« Қ а з ы н а ш ы л ы қ 
Клиент» АЖ енгеннен 
бері мемлекеттік меке-
мелерге арақашықтықта 
қызмет көрсетілуде және 
бұл мемлекеттік мекеме-
лер арасында қазынашы-
лық органдарының жұмыс 
тиімділігін едәуір жақсарт-
ты, бюджеттің орындалу 
сапасын жоғарылатты.

Мемлекеттік мекеме-
лерді арақашықтықта қыз-
мет көрсету кезінде қызмет 
көрсетудің жылдамдығы 
артып, мемлекеттік меке-
мелерде қағаз құжаттар-
дың, уақыт пен көлік транс-
портарының шығындары 
мен қатар әкімшілік барьер 
азайды, адами факторлар-
дың себептерінен туын-
дайтын, яғни, қате рәсім-
делген құжаттарды қайтару 
саны азайды.

« Қ а з ы н а ш ы л ы қ - 
клиент» АЖ іске қосқаннан 
бері қаржылық құжаттарды 
өңдеу және қызмет көрсе-
ту уақыты 2012 жылы 16 
сағатқа, 2013 жылы 8 са-
ғатқа, ал 2017 жылы – 7 
сағатқа дейін азайтылды. 
2018 жылдың 1 қаңтары-
нан бастап 6 сағатқа түсіру 
жоспарлануда.

Қазіргі таңда аудандық 
қазынашылық басқармасы 
«Қазынашылық-Клиент» 
АЖ 51 мемлекеттік ме-
кемеге қызмет көрсетеді, 
оларға 54 қолма-қол ақша-
ны бақылау шоты (ҚБШ) 
ашылған, оның ішінде 25 
жергілікті өзін-өзі басқару 
шоттары. Ағымдағы жыл-
дың 10 айында қазына-
шылық басқармасының 
қызметкерлері мемлекеттік 

Жерлесіміз Төлеутай ЖАМАНБЕКТІ Қазақстанда білмейтін 
адам кемде кем шығар. 65 жасқа келсе де, салауатты өмір 
салтын насихаттап жүрген спорт ардагері, марафоншы, 
еліміздегі ғана емес, халықаралық жарыстардың да жүлде-
гері. 
Жуырда Шымкент қаласында өткен «Бірге болсақ, бәрі 
мүмкін!» атты марафонда І орынды иеленген Төлеутай 
ағамыз жүлделі сыйлықпен бірге облыс әкіміне арналған 
марафон ұйымдастырушылардың Алғыс хатын да ала 
келіпті. 

– Марафоншы болу – мен үшін 
бедел. Ол темірдей төзімділікті, ас-
қан жігерді, сонымен қатар, ерінбей 
жаттығуды талап етіп қана қоймай, 
халыққа қуаныш пен мақтаныш сый-
лайды, – дейді Т.Жаманбек. 

Шет ауданында туып-өскен мара-

фоншы 1979 жылы Е.Бөкетов атын-
дағы ҚарМУ-ды дене тәрбиесі пәнінің 
мұғалімі мамандығы бойынша бітір-
ген. Бірақ, зейнетке шыққанға дейін 
шахтер болып еңбек еткен ағамыз 
қазір әртүрлі деңгейде өткізілетін жүгі-
ру марафондарына қатысып жүр. 

Төлеутай Жаманбектің айтуын-
ша, Қарағандыда марафоншылар 
жоқ емес, бар. Бірақ, солардың 
көпшілігінің жарыстарға шығуға 
мүмкіндігі бола бермейді. Ел тұрғын-
дары Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
жиі айтатын салауатты өмір салтын 
ұстануда басқа елдерден кемшін 
түсіп жатқан жоқ. Қазақстан бойынша 
өткізілетін жарыстарға өз қаражат-

тары есебінен барып келетін спорт-
шылардың шетелде өткізілетін жаяу 
марафоншылар жарысына шығуға 
қалталары көтере бермейді. 

– Егер, бізді арнайы киіммен жаб-
дықтап, қаржы жағынан сәл де болса 
көмек көрсетсе, марафоншылары-
мыз кез келген жарысты еңсеретініне 
сенімім мол, – дейді ардагер спорт-
шы. 

Т.Жаманбектің ең үлкен жарыста-
рының бірі – 2006 жылы Үндістанда 
өткен дода. Аталмыш жарыста қола 
жүлдені қанжығалаған спортшымыз 
әлі талай әлемдік жарыстарға қаты-
сып, Қазақстанның атын шығаруды 
алдына мақсат етіп қойған. 

Төлеутай ЖАМАНБЕК, мара-
фоншы: 

– Қозғалыс – өмір. Ал, оңтай-
лы спорт түрі –  жеңіл атлетика. 
«Таңертең тұрып, жүгір» деп мені 
ешкім міндеттеген емес. Адамның 
өз мақсаты болуы керек. Себебі, 
өмір бір-ақ рет беріледі. Басты-
сы – кәрілікке бой алдырмау. Ешкім 
мәңгі жас болып қалмайды. Бірақ, 
өз денсаулығына қарауға міндетті. 
Жүгірудің адам денсаулығына, ұлт 
денсаулығына әсері мол. 

Спортшының жетпіске тарта ме-
далі бар. Жарыстарға «бізді де құр-
метпен шығарып салып, жүлдемен 
оралғанда қуанышпен қарса алса» 
деген арманы да жоқ емес. «Сонда 
қарағандылықтардың да салауатты 
өмір салтын ұстануға деген құлшы-
ныстары оянар еді», – дейді ол.

Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»

Отырыста бұл мәселе туралы 
кеңестің әдістемелік-ұйымдастыру 
комиссиясының төрағасы, осы жол-
дардың авторы сөз сөйледі. Латын 
әліпбиінің соңғы нұсқасы қоғамның 
оң бағасын алды. Қазақ әліпбиін ла-
тын қарпіне көшіру – жаһанданудың 
дүниежүзілік үдерісінің өркениеттік 
талабы. Ұлттық рух және өркение-
таралық қарым-қатынастың даму 
кепілі. Әлем елдерінің 70 пайызы 
латын әліпбиін қолданып, жетістік-
ке жетіп отыр. Біз неге көштен қа-
луымыз керек? Негізінде, менің 
және басқа да замандастарымның 
көпшілігі алғашқы сауаттарын латын 
әліпбиімен ашқан болатын. Екінші 
Дүниежүзілік соғыс алдындағы ке-
зеңде. Сондықтан, біз қатарлы және 
осында отырған ардагерлерге оны 
үйренудің онша қиындығы бола қой-
мас деп ойлаймын. Үйреніп қана 
қоймай, балаларымызға, немере-
шөбелерімізге үлгі-өнеге көрсетсек 
игі. Латын әліпбиі арқылы әлемдік 
аренада ақпарат алмасып, сұхбат 
жүргізуге мол мүмкіндігіміз болаты-
ны анық. Ашық пікір алмасқан ар-
дагерлер көкейде жүрген ойларын, 
түйткілдерін ортаға салды. 

Қаламыздағы Октябрь 
ауданы ардагерлер 
кеңесі мемлекеттік 
тілді латын қарпіне 
көшіру мәселесін және 
әліпбидің бірыңғай 
стандартын талқы-
лады.  

«Шешінген судан тайынбайды»  дегендей, латын 
әліпбиіне көшу – толғағы жеткен өткір мәселенің 
бірі болып отыр. Мемлекет басшысы  «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, 
қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру жұмыс-
тарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым 
дәйектілік қажеттігін терең түсініп, байыппен қа-
рап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан 
бері мұқият дайындалдық» деп айтқан еді. Мақалада 
ұлттық идеологияның, рухани жаңғырудың маңызды 
тетіктерінің негізі ретінде осы мәселе қарастырыл-
ғанын аңғару қиын емес.

Облыстық мамандандырыл-
ған музыка мектеп-интернатында 
латын әліпбиіне кезең-кезеңмен 
көшу мәселесін оқушылар ара-
сына кеңінен насихаттау және 
түсіндіру мақсатында «Латын 
әліпбиіне көшу – болашаққа бас-
тар бағыт» атты ақпараттық наси-
хат жұмыстары жүргізіліп,  басқо-
суға "Болашақ" академиясының 
ұстазы, филология ғылымдары-
ның кандидаты, қазақ тілі және 
әдебиет кафедрасының доценті 
Азат Бабашев қатысты. 

Басқосуда мектеп басшысы 
Бектөре Қисықұлы латын әліп-
биінің тарихына  тоқталып, қайта 
жаңғыру заманындағы барлық 
озық технологияның үлгісі болып 
отырған латын әліпбиіне көшу 
– еліміз үшін, өнеріміз бен мәде-
ниетіміз үшін үлкен рухани құбы-
лыс екенін бір атап өтті. 

Әдебиет саласын зерттеп, 
зерделеп жүрген Азат Мақсұт-
бекұлының айтуынша, «латын 
әліпбиі туралы сөз қозғаған кезде 
міндетті түрде Ыбырай Алтын-
сариннен кейінгі еңбегі ерекше 
ағартушы-педагог, қазақ баспасөз 
тілінің ұлттық үлгісін көрсеткен 
талантты публицист, туған хал-
қының рухани дүниесін көтеруге 

Тельман НҰРМАНОВ, 
ардагерлер кеңесінің мүшесі: 
– Мен қазақ әліпбиін латын 

графикасына көшіру туралы соң-
ғы жаңалықтарды қалдырмай оқып 
келемін. Өзім – дәрігермін. Маған 
латын әліпбиі таңсық емес. Біз ре-
цептерді латын әріптерімен жаза-
мыз. Мен де 80-нен асып барамын. 
Латын қарпімен жазылған қазақша 
кітаптарды мен де оқығам. Қазір 
олар менің қолымда жоқ. Әйтпесе, 
ол кітаптарды бастамашы болып, 
акция ұйымдастырып отырған Го-
голь атындағы кітапханаға берер 
едім. Кім ойлаған, латын әліпбиіне 
ораламыз деп? Бастысы, латын 

графикасының тұрмысымызға тез 
сіңіп кетуін қолдаймыз.

Раиса МЕЩЕРЯКОВА, 
ардагер ұстаз: 
– Өзім қызмет істеген және 

Ардагерлер кеңесі арқылы маған 
бекітілген мектептерге барып 
жүріп, өзінің аты-жөнін латын 
қарпімен қатесіз жазуға құмартып 
жүргендердің аз емес екендігін бай-
қадым. Әрбір шәкіртте, әрбір мұ-
ғалімде жаңалыққа қызығушылық 
бар. Өзім де біраз талпынудамын. 
Немерелерім ағылшынша біледі. 

Кейбір кирилицадағы әріптерді 
латын қарпіне көшіру қиындау тиіп 
жатыр. Мысалы, Мещерякова (менің 

тегім) десек – «щ»  әрпін, сосын Ца-
рицын десек – «ц» әрпін латынға 
аудару қиындық туғызып отыр. Осы 
жағынан бізді оқытса деген тілегім 
бар. 

Серікбай ЖАҚСЫБЕКОВ, 
ардагерлер кеңесінің мүшесі: 
– Өмір көрсетеді. Не де болса, 

бүгін – тарихи күн. Бір үлкен өз-
геріске аяқ бастық. Бағасын уақыт 
береді. Мен қолдаймын. 

Сәуле МАҒРУПОВА, 
ардагерлер кеңесінің мүшесі:
– Бізден үлкен ағаларымыз, апа-

ларымыз латын қарпін қолданған. 
Енді, міне, біздің де Тәуелсіздігіміздің 
тұсында әлемдік тілмен үндесуімізді 

қолдаймын. Бұл қазақ халқының 
өз үні, өз даусы, өз дыбысы бар 
екендігін білдіреді. Латын әліпбиі 
– бұл ғасырлар бойы қалыптасқан, 
өмірлік тәжірибесі бар қаріп. Сон-
дықтан, Елбасының бастамасын 
азамат ретінде қолдаймын. 

Марат АЙМАҒАМБЕТОВ, 
ардагерлер кеңесінің төраға-

сы: 
– Латын қарпіне негізделген 

қазақ әліпбиінің ұсынылған жоба-
сын бекітуге байланысты саяси 
шешім қабылданды. Өздеріңіз бі-
лесіздер, латын әліпбиін қоғам 
болып қызу талқыладық. Мұн-
дай жағдай бірде-бір елде болған 
емес. Әрине, әліпбиді қабылдау 
бір белес болса, алда негізгі екінші 
белес тұр. Ол – өте үлкен жауап-
кершілік. Өйткені, қабылданған 
әліпбиді іс жүзінде қалай қолдана-
мыз, жастарға жазу-сызудың тех-
никасын қалай үйретеміз, ертең 
газет-журналымыз бен кітап, оқу-
лықтар қалай шығады деген сан 
сауалдарға жауап керек. Мұның 
бәрі 2025 жылға дейін өз шешімін 
табуы тиіс сауалдар, дегенмен, 
асығыстық танытпасақ болды. 
Өйткені, бұл жерде сауаттылық 
мәселесін ескеру керек. Латын 
қарпі бүгінгі заманауи мәдениет 
пен озық инновациялық техно-
логияның жетістіктерін меңге-
руімізге жол ашады. Еліміздің са-
лиқалы саясаты қоғамның рухани 
келісімі мен жаңғыруына қызмет 
етеді. Жаңа әліпбиге көшудің 
дүниетанымдық, мәдени және 
психологиялық қырлары болаты-
ны анық. Жаңа әліпби Мәңгілік 
Елімізді рухани кемелдену мен 
жаңа серпіліске, тың істерге жұ-
мылдыруы тиіс. Латынға көшу 
– халқымыздың бауырлас түркі 
дүниесімен рухани және  мәдени 
тұтастығын арттыра түседі, 
ұлттық сананың, рухымыздың ны-
ғаюының және мемлекеттігіміздің 
тұғыры.

Ошақбай СУХАНБЕРЛИН.

көп күш жұмсаған ірі қоғам қайрат-
кері Ахмет Байтұрсынұлына соқпау 
мүмкін емес. “Еңбекші қазақ” (қазіргі 
“Егемен Қазақстан”) газетінің сан-
дарын мұрағаттан қарасақ, латын 
әліпбиіне қатысты мәліметтерді 
кездестіреміз. Сонда еліміздің бас 

басылымынан бастап, бүкіл қазақ 
газеттері 1932 жылғы 1 қаңтардан 
арабтың төте жазуынан латынша-
ға көшкенін байқаймыз. Оған дейін, 
яғни, 1928 жылдан бастап газеттің 
әр санында “Латынша үйренейік” 
деген айдармен латын әріптерін үй-

рететін арнайы бөлім болған. 1931 
жылға қарай аға басылымның бет-
теріндегі латын әрпімен берілген 
материалдар аралас жариялана 
бастаған. Сөйтіп, латын жазуына 
елдің бірте-бірте бойын үйретіп, 
уақыты келген кезде – 1932 жылы 
сол әліпбиге көшірген. Біз де солай 
істеуіміз керек. Қазіргі таңда қолда-
ныста жүрген жазу үлгілері аз емес. 
Біз солардың ішінен латын әліп-
биіне түбегейлі көшуді жөн санап 
отырғанымыз белгілі. Латын әліп-
биін қолдану арқылы болашағымыз 
жарқын болады деген сенімдеміз. 
Әрине, төте жазу немесе кирилли-
цамен жазылған мол мұрамыз бар 
екені рас, олар жаңа қаріпке көшірі-
леді. Латын әліпбиі – мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейтуге 
зор ықпал етеді. Сонымен бірге, ше-
телде жүрген жастарымыздың осы 

жазу арқылы өз тілін басқа да ұлт 
өкілдеріне түсіндіру жағдайлары 
қиын болмасы анық», – дейді.

Өнер саласында жүрген оқушы-
лар көкейінде жүрген сұрақтарын 
Азат Мақсұтбекұлына қойып, нақты 
да, татымды жауаптар алды. Басқо-
судың соңында өнерлі де, талантты 
4 сынып оқушысы Қасымхан Ай-
бек «Сәулем-ай» әнін шырқаса, 12 
сынып оқушысы Айнұр Жүнісова 
қазақтың киелі жетіген аспабында 
«Ою-өрнек» күйін тартып, көрер-
меннің қошеметіне бөленді. Мек-
тебіміздің домбырашылар ансамблі 
«Талас» күйін таралғы қылды.   

Ақерке ӘЛІМЖАНОВА,
Мамандандырылған музыка 

мектеп-интернатының 
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі.
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Құттықтаймыз!
Ардақты да, құрметті әкеміз,  ағайын 

мен туған-туысқанның панасы, балалары-
ның асқар таудай сүйеніші, немере мен 
шөберелерінің абыздай ардақты атасы Ма-
ғауия Медетбекұлы Сатыбалдин, сізді 
жеті асудың бел ортасы – 75 жасқа толуы-
ңызбен құттықтаймыз! Сіздің өзіңізге тән ғұ-
мыр жолыңыз, үлкен азаматтық парасаты-
ңыз, еліңіз үшін еткен еңбек, көрген бейнет, 
татқан зейнет, алған асуларыңыз, жеткен 
биіктеріңіз бен тіршілік баяны бар, біз үшін 
үлгі тұтар ұлағатты жансыз. Анамызбен 
бірге жасап келе жатқан өміріңізге, дендеріңіз сау болып, ортамызда 
аман-есен, мейірім мен шуақтарыңызды төгіп, Алланың бұйыртқан жа-
сын жасап жүре беріңіздер деп тілейміз!

Осы өңірде кең керілген керегеңіз,
Халыққа еткен, еңбегіңмен еселенген берекеңіз.
Алтын діңгек-атасының амандығын тілейді,
Еркелеткен немере мен шөбереңіз.

Құтты болсын, Жетпіс беске толған жасыңыз,
Ордалы бір әулеттің жанашыры, асқарысыз,
Жүреміз өзіңізді арқаланып, біз масайрап.

Деніңіз сау боп, жүзіңіз жарық, жүз жасаңыз!

Игі тілек білдірушілер: жұбайы, балалары мен немере- 
шөберелері.

Құттықтаймыз!
Құрметті, Қалибек ЖанСейтұлы!  

Ердің жасы – 50 жасқа келген мерейлі 
сәтіңіз құтты болсын! Деніңізге саулық, от-
басыңызға амандық тілейміз. Балалары-
ңыздың қызығын көріп, қосағыңызбен қоса 
ағаруды Алла нәсіп етсін. Еңбегіңіздің 
жемісін көріңіз. Мына жыр жолдары өзіңізге 
арналады. 

Елу деген – ердің жасы еңселі,
Елу деген – парасаттың өлшемі.
Жарқылдасаң самғап ұшқан 
                                      сұңқардай,
Азамат деп мақтан тұтар ел сені. 
Елу деген – ес тоқтату, есею,
Елу деген – елдің жүгін көтеру.
Туған күнмен құттықтаймыз өзіңді,
Қанжығаңа ілінсін деп қос елу.

Игі тілекпен: еркіндік ЖОбб мектебінің мұғалімдер ұжымы.
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Қарағанды қаласы-
ның тұрғындары отбасы-
ның алып қорғаны, ал-
тын тірегі, шаңырағының 
шырайы болып отырған 
ардақты балаларымыз 
– Перизат МаҚСұтОва 
мен Саян Жекебаевты 
45 жасқа толған мерейлі 
күндерімен шын жүректен 
құттықтаймыз.

Құрметті, асыл жан-
дар! Қай уақытта да болсын, өздеріңнің ақыл, парасаттарыңмен, 
білім- біліктіліктеріңмен өмір атты алып теңізде ғұмыр кешіп келе жа-
тырсыздар. Алтын ұя мектепті де, жоғарғы оқу орнын да үздік аяқтап, 
ұстаздық жолға түсіп, саналы ұрпақ тәрбиелеп, сапалы білім беруде 
ерінбей еңбек сіңіріп келесіздер. Өнегелі ата мен анадан тәлім-тәрбие 
алған екі қыздарың да оқуда үздік, үлгілі ұрпақ.

Бүгінгі келіп отырған мерейлі жастарың біз үшін үлкен қуаныш. 
Ағайын, әріптес, жан-жағына сыйлы ақкөңіл, адал ниетті қалыптарың-
нан айнымай, Алланың берген жасын жасап жүре беріңіздер. Тағдыр 
ұзағынан сүйіндірсін, шаңырақтарыңыздан лайым шаттық, құт-береке 
үзілмей, мерейлеріңіз үстем болып, балаларыңыздың қуанышына ке-
неліп, жүре беріңіздер.

Қызық, шаттық жақсылықты көре беріңіздер,
Жұртшылықтың алғысын тек тере беріңіздер.
Беделдерің артсын ылғи ортада,
Еңбектеріңмен алда өсіп-өне беріңдер.
Тілейміз бақытты өмір, ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан?!
Аман боп, жанұяң мен жақындарың,
Жалғассын ақ таңдарың нұрын шашқан.

 Ізгі тілекпен: аналарың, кәкібаевтар әулеті.

Құттықтаймыз!

Күнделікті әдетпен ра-
дионы қосып едім, қос ішек-
тен  төгілген мұңлы әуен жа-
нымды баурап ала жөнелді. 
Тыңдай келе біліп тұрмын, 
әйгілі күйші Аққыздың «Қай-
ран елі» екен. Тоғыз пер-
нелі домбыраға осыншама 
сиқырлы үн берген ғажайып 
дүниеге тамсанасың, таңда-
насың...

1970 жылдардың орта 
кезінде аудандық «партия 
комитетінде нұсқаушы бо-
лып қызмет атқаратын кезім, 
Амантай, Бақытбек деген 
жігіттермен көрші тұрдым. 
Күз уақыты, бірде әңгімеден 
әңгіме туа бәріміз қарақат 
теруге бармақшы болдық. 
Сонда Бақытбек музыка 
мектебінің директоры болып 
қызмет атқаратын: «Ақто-
ғайға барайық, сай-салада 
қарақаттан көз ала алмай-
сыңдар», – деп өзінің туған 
жеріне шақырды. Сонымен, 
ГАЗ-52 машинасына мініп 
алып, үшеуміз Ақтоғайға 
жол тарттық. Ақтоғайға келе 
Бақытбектің әкесінің үйіне 
келіп, шай ішіп, демалып 
алдық. 

Ол кезде Ақтоғай ауда-
нының орталығында хирург 
болып істейтін менің бажам 
Серғазы деген азамат тұра-
тын, амандасуға сонда бет 
бұрдық. Серғазы өзі кезінде 
балуан болған, гармоньді 
құйқылжыта ойнайтын, ақ-
қөңіл, сері жігіт болатын.

Кейін Мақажанов ауруха-
насында нейрохирург болып 
істеді. Бақилық болғанына 
міне, 1 жыл болды. Серғазы 
құшақ жая қарсы алып, қояр-
да-қоймай қой сойып, дәм 
асты.

– Бүгін демалыңдар, ер-
тең ертерек Қараталға бара-
мыз, ол жақ қарақатқа бай, – 
деді. Таңертең тұрсақ – үйде 
тағы да екі жігіт, бір әйел 
адам шай ішіп отыр екен. 
Серғазы дереу оларды бізге 
таныстырып жатыр: «Мынау 
сұлу келіншек әйгілі әнші 
Дариға Ақатаева, жанын-
дағы жолдасы Мәдениет, 
тағы әнші Қуат Қожамбаев, 
бәріміз қарақатқа бірге бара-
мыз», – деді. 

Сонымен не керек, ГАЗ-
52 кузовына киіз төсеп, Қа-
раталды бетке алып, тартып 
кеттік. Қара жолмен сайын 
даланы бетке алып, зулап 
келеміз. Алыстан Қызыла-
райдың шың биігі Ақсораң 
сағымға оранып ерекше бір 
көрініс беріп тұр. Жалпы, Ақ-
тоғайдың табиғаты ғажайып 
сұлу, бірде жазық, бірде бір-
біріне иін тірескен шатқалды 
биік-биік шың құзды таулар, 
баурайындағы терек-қа-
йың, жайқалған   алқызыл 
гүлді құрақтар иіліп сәлем 
беріп тұрғандай самал жел-
мен тербеліп тұр. Бір кезде 
Серғазы гармоньді қолына 
алып: «Ал, бастаңдар», – 
деп құйқылжыта жөнелді. 
Жаңа машинаның үстінде 
мойнындағы ұзын ақ ора-
малын қолына алып, көте-
ре желге желбіретіп Дариға 
әнді бастап жіберді. Қандай 
ғажайып дауыс! Құзар шың-
нан құлаған мөлдір судай 

сыңғырлап тұр, ешбір қоспасыз, 
табиғи қазақы үн. Салған әні Латиф 
Хамидидің  екінің бірі айта бер-
мейтін атақты «Бұлбұлы». Мынан-
дай сұлу табиғатқа жараса кеткен 
әсем әуен жаныңды тербейді.  Бір 
кезде Дариға  толқынды шашын 
қайырып, сыңғырлай күліп: «Сіздер 
де қосылсаңыздаршы», – деді.  Ән 
басталып кетті.

Жайнай бер, жайнай бер 
                                    Ақтоғайым,
Бұлбұлдай сайрай бер, 
                                      Ақтоғайым.
Әніңді айтып қуанып мен,
Атыңды айтып мақтанайын, 
                                      Ақтоғайым!
Не деген ғажап, не деген үн-

дестік! Ақтоғай жұртшылығының 
гимніне  айналған Абзал Бөкеновтің 
сөзіне жазылған жергілікті компози-
тор Дәртай Сәдуақасовтың әні «Ақ-
тоғай – алтын бесігім» ұшқан құс-
пен жарыса, сайын далада бізбен 
бірге самғап келе жатты. Ақтоғай  
халқы Дәртайды қатты құрметтейді, 
бағалайды, өнер кештерінде аты 
аталмай қалмайды. Сондай кезде 
біздегі ғажайып музыкант, өнер-
ге адал берілген, оныншы класты 
бітірісімен Мәдениет үйіне бая-
нымен кірген Ыбыжан Төлегенов 
еске түседі. Өле-өлгенше қолынан 
гармонын тастамай кетті.  Әттең, 
соған арнап бір рет кеш өткіздік пе, 
жоқ, атын да атамаймыз. Екі қазақи  
орта, өнерге көзқарастары аспан 
мен жердей.  

Сонымен ән мен күйді базарла-
тып,  Қараталға  да келіп жеттік. Ал-
дын ала хабарласып қойған болуы 
керек, Серғазының дос-азаматтары 
құшақ жая қарсы алды.

«Сіздер  қарақат теруге бара 
беріңіздер, біз  ас мәзірін дайын-
даймыз» деп бір қойды жетектеп 
әкеп, бата жасатты. Жеңіл-желпі 
шай ішіп алып, тауды бетке алдық. 
Қарақаты мол сайларға алып келді. 
Бірақ, қарасақ толып жатқан маши-
на мен адамдардың сайраған із-

дері. Қарақат шамалы, теріп кетіпті. 
Серғазы айтады: «Мына Балқаш-
тың орыстары күзге қарай Ақтоғай-
дың тау-тасын жайлап алады. Қай-
да не барын бізден жақсы біледі, 
оны айтасың, палаткаларын тігіп 
алып, қарақаттың піскенін тосып 
жатқанын қайтерсің» – деді. Шама-
лы қарақатпен ауылға қайттық, бір 
кезде Дариға: «Біздің келгенімізді 
естісе ұят болады ғой, күйші апа-
ға бәріміз сәлем беріп шығайық», 
– деді. Сол кезде Бақытбек маған: 
«Аққыз күйші осында тұрады», – 
деді. Естуім бар, бірақ көрмеген 
адамым. Шамалы уақытта межеле-
ген жерге жетіп, үйге кірдік. Үстел 
басында ақ  жаулықты әжеміз шай 
ішіп отыр, жастау келіншек шай құ-
йып отыр. 

«Апа, есен-саусыз ба?», – деп 
бәріміз жапа-тармағай амандасып, 
қысыла-қымтырыла отырып жатыр-
мыз. 

«Иә, жол болсын, қай баласың-
дар?», – деді әжеміз.

«Апа, танымай қалдыңыз ба, 
мен дәрігер Серғазы ғой, мына 
кісілер Дариға, Мәдениет, Қуаттар 
және бір қонақтарымыз бар», – 
деді. 

Әже оңтайланып алды да: «Жа-
райды, ылғи өнердің адамдары 
екенсіңдер, қонақ болыңдар», –  
деді. Уақыттың тығыздығын айтып, 
рахметімізді жаудырдық. Сөз ара-
сында  байқаймын, күйші апаның 
Дариғаға ілтипаты бөлек. 

Бұл Аққыздың 80-ге келіп қалған 
кезі екен, кішкене  адамға сүзіле қа-
райды. Қабырғаға жастықты тірей 
сүйене отырды да: «Ал, Дариға, бір 
ән салып жібер», – деді. 

Сонымен не керек Дариға, Қуат 
ән маржанын ағын судай төгілдірді. 
Репертуарлары қандай, бірінен-бірі 
өтеді, бөлме іші нұрға толғандай. 
Қарасам есік ашық, ар жағын-
да адамдар толып тұр, сөйтсем, 
көршілері екен жиналып қалған. 
Қараталдың көгінде шарықтаған ән 

толастады. Бір кезде Дариға «Апа, 
бір күй тартыңыз, арнайы келдік 
қой», – деп өтінді.

«Е, шырақтарым, бұрынғыдай 
емес, домбыраны анда-санда, бір 
жеке отырғанда ғана ұстаймын, 
оның үстіне мына қолды ауыртып 
алып отыр емеспін бе? Дегенмен, 
сирек келетін қонақсыңдар ғой, 
домбырамды әкелші», – деді кейуа-
на. Домбыраны ала бере: «Қасиетті 
қара домбыра, қолымнан сен де 
қаларсың бір күні», – деп жайлап 
күрсінді. Бір-екі шертті, құлақ күйін 
түзеді, тиегін орнына қойды. Арқа-
сы бар өнер адамы ғой, кішкенеден 
соң бүрсиіп отырған қария басын 
көтере, кеудесін тіктеп, екі иығына 
қанат біткендей қомданып, өзгеріп 
сала берді. Мұңлы, сиқырлы әуен 

бөлмені жаулап алды. Саусақтары 
салалы, екі шектің асты-үстіне ты-
ным жоқ, домбыраға қарамайды, 
алыстан бір елес көріп отырғандай 
шертіп отыр. Иегі дірілдегендей 
болды, әлде іштей бірдеңе айтып 
отыр ма, онысын айыра алмадым. 
Жасы келген адам тартып отырға-
ны аздап білінсе де, оң қолдың қа-
ғысы ғажайып. Тоғыз пернелі дом-
быраның төрт-бес пернесін ғана 
пайдаланып, осындай сазды әуен 
тудыру үлкен шеберліктің белгісі, 
сиқырлы музыка әлемінің үлгісі деп 
түсінуіміз керек.

Күй аяқталды, үйді біраз уақыт 
үнсіздік басты. Бәрі алған әсерден 
арыла алмай отырған болуы керек. 
Бір кезде күйші апа жай ғана «Қос-
басар ғой», – деді.

«Тағы бір күй», – деп шулай жө-
нелдік.

Екінші бастап тартқаны – «Қай-
ран елі» еді. Домбыраның тылсым 
үні адам жанын әлдилеп, шуағы-
мен сезіміңді тербеп, өмірге деген 
құштарлығыңа қанат бітіргендей. 
Күй кейде бәсең, кейде адуындап, 
батқан күнге мұң шағып, атқан таң-
ға қуанғандай алып-қашпа сезімге 
баурайды. Күй аяқталды, күйші апа 
бағанағыдай емес, беті ажарланып, 
ерекше бір шырайланғандай болып 
көрінді. Бүгінде Аққыздың осы күй-
лері шертпе күйлердің биік шоқты-
ғы болып саналады. 

«Ал, іштеріңде домбыра тарта-
тын адам жоқ па?», – деді күйші апа 
сәлден соң. Сөйткенше болған жоқ, 
Серғазы: «Мынау, Зәрубай деген 
жігіт күйші», – демесі бар емес пе!

«Ал, тарта ғой», – деп домбыра-
сын ұсынды күйші апа.

«Жүрексіне қолыма алдым. 
Домбырада  тоғыз перне, біз инс-
титутта жүргенде тартқан «Адай», 
«Балбырауын», «Серпер» сияқ-
ты күйлер тартылмайды, оған қо-
сымша пернелер керек. Аз-кем 
ойланып Құрманғазының «Қызыл 
қайыңын» тарттым. Қысылдым ба, 

терлеп кеттім.
«Дұрыс-ақ, шырағым, біздің 

Арқа шертпе күйдің негізін қалаушы 
ғой, одан хабарың бар ма?», – деді. 
Ол кезде мен ылғи төкпе күйлерді 
орындаушы едім, тек әкемнің бір 
шертпесін жобалаушы едім, толық-
тай болмаса да соны шерттім. 

«Жақсы екен, бұл қай күй орын-
дағаның?», – деді.

«Нақты атын білмеймін, бірақ 
әкей «Қосбасар», – деп бірнеше күй 
топтамаларын тартады» дедім.

«Иә», – деді ана даусын соза, 
«Қосбасарлар» шексіз ғой, біздің 
түріміз мынау, енді соларды келер 
күнге  жеткізетін – сендер емессің-
дер ме, өлмес мұра жасау сен-
дердің қолдарыңда, атын атап, 
түсін түстеп, айтып тұрып тарту 
керек, бұл – жастар сендерге ама-
нат», – деді.

Осынау бір көрген көзге елеусіз, 
кішкене ғана адамның бойында Ақ-
сораңның нөсеріндей, Тоқырауын-
ның толқынындай, ұлан-асыр сезім 
буырқана шыққанын байқадым, 
туған елге, жерге деген шексіз бір 
сүйіспеншіліктің иісі аңқып тұрды. 
Адалдықтың бітім-болмысы мен 
адамгершіліктің ақ пейілін біздің  
жанымызға серік еткендей. Қолын 
алып, қазақ музыкасының бағына 
туған күйші апамен қимай-қимай 
қоштастық.

Көп жылдар өткен соң, Аққыз 
апаның ұрпақтары, оның ішінде із-
деуші, шығармасын жинақтаушы 
шертпе күй шебері Болат Тәкішевтің 
шақыруымен күйшінің 110 жылдық 
мерейтойына Шеттен күйші Дәу-
летбек аға екеуміз барып қатыстық. 
Жан-жақтан біраз күйшілер жина-
лыпты. Мерейтойды қазақтың ұлт-
жанды азаматы, қоғам қайраткері  
Ақселеу Сейдімбек жүргізді. Ақиық 
ақын Серік Ақсұңқарұлы адуынды 
жырларын арнады. Аққыздың күй-
лерін жинақтап, дискісін шығарып, 
күйшілерге таратты. 

Екі күн Ақтоғай басында, Тоқы-
рауынның жағасында дүркіреп той 
өтті, ас берілді, бәйгі ұйымдасты-
рылды.

Күйші апаның туғанына биыл 
– 120 жыл. Қазақтың киелі қара 
домбырасын қастерлей ұстап, то-
лассыз нөсердей күй селдеткен, 
ұрпақтарына өшпестей мұра қал-
дырған Аққыз апаның жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын!

Биыл Тәттімбет, Қыздарбек, 
Сембек, Әбди күйлерін орындап, 
бүгінгі күнге жеткізуші басты тұл-
ғаның бірі, сайын далада мұң мен 
өкінішке толы «Қоңырын» қоңы-
раулатқан Әбікен Хасеновтің ту-
ғанына 125 жыл. Әзірге Қараған-
дыдағы шертпе күй орталығының 
басшысы Қайролланың, Шет ауда-
ны әкімдігінің қолдауымен Киікті, 
Босаға, Мойынты, Жарық, Ақжал, 
Ақадыр елді мекендерінде арнайы 
іс-шаралар өткізілді. Әрине, бұл 
жақсы бастама бірақ, толыққанды 
емес. Бүкіл Еуропа дүрлігіп, Аме-
рика аяғынан тік тұрып, бас жүл-
де «Гран-приді» «Ұлытауға» беруі 
олар өздері мезі болған гитара мен 
скрипка емес, қазақтың қасиетті 
қара домбырасына бас игендік еді!

Бүгінде Әбікен өзі жасаған дом-
бырасы Нілді ауылындағы «Сәкен 
музейінде» тұр. Осы игілікті іс-ша-
раға барша қазақ жұрты ат салыс-
са, нұр үстіне нұр болар еді.

Зәрубай СҮйІндІкұлы,
 ҚР білім беру ісінің үздігі.

Бүгінде №15 орта мектепте 
қамқоршылардың тәрбиесіне 
берілген 13 бала бар. Бұл  бала-
лар жалпыға бірдей міндетті оқу 
қорынан бөлінген қаржы арқы-
лы ата-аналар өтінішіне сәйкес, 
киім-кешекпен қамтамасыз еті-
леді. Сондай-ақ, бір мезгіл мек-

теп асханасынан ыстық тамақ 
ішуге жағдай жасалған. 

Қамқоршылар күніне орай, 
«Балаларға бақыт сыйла!» та-
қырыбында  дөңгелек үстел өтті. 
Шарада 6 сынып оқушылары 
өлең жолдарын оқып, әнші бала-
лар әннен шашу шашты. 

Елімізде 2010 жылдан бастап Қамқоршылар күнін 
атап өту дәстүрге айналған. Бұл шараның басты 
мақсаты – жетім және ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған балаларды тәрбиелеп жатқан қамқоршы-
ларды қолдау, бала асырап алуға ниетті жандарды 
көбейту,  оларға демеу көрсету.

Сонымен қатар, мектеп пси-
хологтары «Мейірімді жүрек» тре-
нингін өткізді. Қамқоршылар бұл 
іс-шараға өте белсенді қатысып, 
Қайни Айтпайқызы, Жанна Валерь-
евна және Маузира Булатбековна 
мектеп ұжымына шексіз  ризашы-
лықтарын білдірді.  

Мерекелік іс-шара соңында мек-
теп басшылығы қамқоршыларға 
бала тағыдырына бейжай қарамай, 
қол ұшын созғаны үшін алғысын 
жеткізіп, естелік сыйлықтар мен Ал-
ғыс хаттар табыстады. 

а.баҚтыбаев,
№15 орта мектеп директоры.

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.
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Өнер – өмір. Өмір – өнер. Екеуі де сах-
наға лайықталған. Өмір соқпағын шиырлап 
жүрген пенденің өзі – өз рөлін сомдап жүрген 
актер. Өнер сахнасы өркениет сценариіне 
лайықталса, өмір сахнасы – тағдыр сцена-
риіне тәуелді. Бірақ, қазір осы екі сахнаны да 
кемталанттар былғап жүр. Өкінішті-ақ!

Көмейіне бұлбұл емес, компьютер ұя 
салған (фонограмманы айтамын) «жұлдыз-
дар» келе қалса, билет таппай қаламыз. 
Ал, кешегі Ақан, Біржан, Әсет, Әміре, Жүсіп-
бектердің сарқытындай болған дәстүрлі ән 
өнері өкілдерінің кешіне уақыт таппаймыз. 
Әйтпесе, Арқа әнінің ақтаңкерлері Мейірхан, 
Жақсыкелділер қай «жұлдызыңнан» көмес-
кі?! Олардың ізін басып, ізгі өнерді іркіліссіз 
өрге тартып келе жатқан Дәуренбек пен Сер-
жан кімнен кем еді?!

Өнердің  жолы – ауыр жол. Сіз бен 
біздің дарақылықпен алып, «дархандықпен» 
шашып жіберген несиемізді төлеуге қиналға-
нымыз ештеңе емес. Өнерде жүргендердің, 
әсіресе, дәстүрлі өнер өкілдерінің өлермен-
дігін айтыңыз. Сүрлеуінің бұралаң-бұлтары-
сы, мардымсыз жалақысы, өркениетке өгей-
лігі... Толып жатыр. 

Егер, өнердің жолы даңғыл болса, бес 
жасында ән салып, 12 жасынан қасиетті 
қара домбыраны серік еткен Сержан Мұ-
сайын мал дәрігері мамандарын даярлай-
тын оқу орнында оқитын ба еді?! Ырқымен 
барған жоқ. Амалсыз барып, екі жыл уақы-
тын жоғалтқан. Сержанның өнер жолындағы 
мұндай бұралаңды біреу білсе, біреу білмей-
ді. Бәрін әріден бастайық...

***
Арқа атырабында Таран Мұсайыновтай 

өрелі өнерпаз өткенін Қарқаралы, Ақтоғай, 
Шет, Осакаров өңірінің халқы жақсы біледі. 
Небары 46 жасында өмірден озған һас та-
лант өз өнерін ұлы Сержанға аманаттаған 
екен. 

Таңғы астың үстінде ерекше көңілді 
отыр ған Таран асыл жарына:

– Мүгілсім, осы Сержанды музыка мек-
тебіне берсек қайтеді? Әнге бейімі бар. Сыр-
най сыныбына бергім келіп жүр. Домбыраны 
өзі-ақ меңгеріп алады. Қалай қарайсың? – 
деді. 

– Тәке, өзіңіз білесіз. Бірақ, домбыраға 
берген жөн болар. Сырнай қиындау болмай 
ма? Оның үстіне, Сержан – нәзік. Сырнай 
көтеруге шамасы келе ме, – деп, қайран 
ана жолдасына қолдау білдіргенімен, шына-
шақтай ұлының жағдайын ойлап отыр. 

– Қазір екінің-бірі домбыра асынып, аса-
балық қылып жүр ғой. Сырнаймен ән салып 
жүргендер – сирек. Сен уайымдама. Менің 
Сержаным сырнай тұрмақ, тау көтерген То-
лағайдай  болып өседі.

Болашақтағы Арқа әнінің жарық жұл-
дызы Сержан Мұсайынның өнер өлкесіне 
басар қадамы туралы «талқылау» осымен 
тәмам болған. Сержан сырнай сыныбына қа-
былданды. Өзінің ән-ғұмыры ерте үзілетінін 
сезді ме, Таран марқұм Сержанды өнер мек-
тебіне өзі жетектеп апарып, батасын берді. 
Қазақтың киелі өнерін аманаттады. 

Домбыраны қолына 12 жасында ұста-
ды. Осыдан екі жыл бұрын ауыр науқастан 
дүние салған әкесінің қара домбырасы 
қаңтарулы тұрған. Бала Сержан әкеге деген 
сағынышын сол домбыраны қолына шер-
ту арқылы басып жүрді. Домбыра шертсе 
болды, мауқы басылып, шері тарқайтын-
дай... Шаң басқан шанағында әкесінің тағ-
дыры бар. Пернелерінде әке саусағының 
табы бар. Ертелі-кеш домбыраны төңірек-
теп жүрген ұлының әкеге деген сағынышын 
сезген анасы Сержанды бірден сырнай сы-
ныбынан домбыра үйірмесіне берді. Сол 
сәттен бастап арманда кеткен әкенің жолы 
жалғасқан.

...9 сынып бітірген жылы Қарағандыға 
Тәттімбет атындағы колледжге құжат тапсы-
рды. Бірақ, бұл шаңырақта халық әндері ма-
мандығы жоқ еді. Сынақтың бәрінен сүрін-
бей өткен сияқты еді. Анасы:

– Сержан, оқуға түсе алмадың. Ауылға 
қайтамыз. Қарқаралы зооветтехникумына 
түсесің, – деді. Ешнәрсенің байыбына барып 
үлгермеген Сержан ана шешіміне қарсылық 
та танытқан жоқ. Сөйтсе, сынақтан сүрін-
бепті. Колледждегі өнерге шын жанашыр 
ағаларының бірі: «Апай, балаңыздың даусы 
– ғажап. Өкінішке орай, бізде домбырамен 
ән салу мамандығы жоқ. Егер, басқа ма-
мандыққа берсеңіз, ол саланың мамандары 
өз техникаларына салып, баланың даусын 
бұзады. Әуре қылмай, алып кетіңіз. Алдағы 
жылдары ашылып қалар. Оған дейін мектеп-
те оқи берсін» деп кеңес беріпті. 

Сонымен, Сержан Қарқаралы зоовет-
техникумының студенті атанды. Болашақ 
мамандығы – мал дәрігері. Екі жыл сонда 
оқыды. Еш қызықпайды. 1994 жылы Жүсіп-
бек Елебеков атындағы облыстық ән байқа-
уы жарияланып, ауданның «Салтанат» ан-
самблінде ән салып жүрген Сержан ауданда 
өтетін іріктеу кезеңіне дайындалып жүрген. 
Тағы жолы болмады. Аяқ астынан ағасы қай-
тыс болып, Сержан байқауға қатыса алма-
ды. Аудандық байқаудан жеңімпаз, жүлдегер 
атанғандар облыстық байқауға дайындалып 
жатыр. Сержан болса,аға қазасына қамығып 
жүр. Өнердің жолы ауыр екенін сол уақыт-
та-ақ сезіп еді... Әйтпесе, таланты тас жа-
рып, даусы Қарқаралыны теңселтіп тұрған 
Сержанға аудандық байқау не, тәйірі?!  Ол 
кезде ауданның мәдениет бөлімін рух жана-
шыры Сайлау Әлиев басқаратын. Сержанды 
тыңдап, шыңдап жүрген де өзі еді. Облыстық 
байқау жақындаған тұста Сержанды шақы-
рып алып:

– Сен енді қамыға берме. «Өлгеннің ар-
тынан өлмек жоқ, өлмек қайтып келмек жоқ» 
деген атам қазақ. Еңсеңді көтер. Қараған-

дыға Жүсекең байқауына қатысасың. Мына 
үнтаспаларды тыңдап, дайындал, – деді 
де, қолына дәстүрлі әннің айтулы дүлдүлі 
Мейірхан Адамбековтің әндері жазылған үн-
таспаны ұстата салды. Дайындалды. Бірақ, 
көңіл-күйі қапалы адамнан ән шыға қоя ма?! 
Қатысуға ниетті, жүлдеден үмітті бола тұра, 
кежегесі кейін тарта берген. Бірақ, Сайлау 
ағасы жанын қоймады. «Көктасқа» кетіп 
қалған жерінен қуып келіп, Қарағандыға 
алып кетті. Байқауда бағын сынады. Қазы-
лар алқасының төрағасы – қазақтың Бекбо-
латы (Тілеухан). Сержан жарық жұлдыздай 
жарқ етті. Бекболат селк етті. Бекең сахна-
дан өзін көрді. Кешегі Жүсекең, Жәкеңдердің 
(Кәрменов) көзін көрді. Сержанның да даусы 
қуатты тенор еді. Бас жүлдеден де қастерлі 
жүлдеге Сержан ие болды. Бекболат ағасы 
Алматыға – Консерваторияға шақырды. Өз 
класына. Ал, керек болса... Мына жақтағы 
мал дәрігерінің оқуын қалай қылмақ? Ол кез-
дегі заң бойынша егер оқуды тастап кеткен 
болсаң, екі жыл оқығанда алған  степен дияң-
ды қайтаруың керек. Ондай ақша қайдан 
келсін... Әйтеуір, өнерге жанашыр ағалар-
дың арқасында бұл мәселе оң шешіліп, Сер-
жан Алматыға тартты. 

Алматыға келе салып, Түркияға тартты. 
Бүкіл консерватория таң қалсын. Жоғары 
курста оқып жүрген, танымал болып қалған 
аға-апаларының біреуі жоқ. Басшылық 
таңдауы Қарқаралының қарға бойлы, қа-
рағай домбыралы ұлына түсіпті. Бұл жер-
де Бекболат ағасының Толыбай сыншы-
дай сұңғылалық танытқанын, сол арқылы 
Сержанның үлкен өнердегі жолы ашылға-
нын салмақтай айтуға тиіспіз.

***
Сайлау ағасының көрегендігі, Бекбо-

лат ұстазының сұңғылалығы болмағанда, 
мал дәрігері болып кеткелі тұрған Сержан 
Сері қазақ әнінің маңмаңгеріне айналды. 
Аз уақытта өзін мойындатты. Консервато-

рияда оқып жүріп, Мемлекеттік «Гүлдер» 
ансамблінде, ҚР Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті 
шекара қызметінің ән-би ансамблінде әнші 
болып еңбек жолын бастады. 1998 жылы 
Ж.Елебеков атындағы І Республикалық ән 
байқауында – Бас жүлде, 2002 жылы Ә.Қа-
шаубаев атындағы Республикалық байқауда 
– екінші орын, сол жылы Халықаралық «Ша-
быт» фестивалінде – Бас жүлде, 2005 жылы 
Мәди Бәпиұлы атындағы І Республикалық 
байқауда – Бас жүлде, 2011 жылы Қасым 
Аманжолов атындағы І Республикалық ән 
байқауында Бас жүлде иеленді. Өткен жылы 
ҚР Тұңғыш Президенті-Елбасы Қоры сый-
лығының иегері атанды. Аз жетістік емес. Екі 
жыл бойы мүлде бөлек аудиторияда дәріс 
тыңдап, өнерден алыс жүрген талант иесі 
үшін бұл белестер – әке аманатының өтел-
гендігіне өлшем болар биіктер еді. Орын-
далған аманат, ақталған сенім!

...Сержанның Қарағандыға оралуына 
мәдениет майталманы, үлкен жүректі өнер 
жанашыры Рымбала Кенжебалақызының 
септігі тиіпті. Қазір Қ.Байжанов атындағы 
концерттік бірлестіктің әншісі, Тәттімбет 
атындағы өнер колледжінде халық әндері 
бөлімінің меңгерушісі. 

– Бірыңғай классиктердің бастығымын. 
Қарамағымда екі Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері, бір ҚР Мәдениет қайраткері 
бар. Ұстазым, дауылпаз әнші, колледж ди-

ректоры Мейірхан ағаның өзі методика бой-
ынша маған бағынады. Оған Жақсыкелді 
Кемалов ағамыз бен Дәуренбек Әркеновті 
қосыңыз. Кілең мықтыларды басқарып отыр-
мын, – деп қалжыңдайды Сержан Сері. 

***
Биыл Сержан Сері – қырықтың қырқа-

сында. Қазақ «Қамал бұзар жас» дейді. 
Сержан қамал бұзды! Бұзғанда да қақыра-
тып жіберді. Ақан Серінің «Балқадишасын», 
Жарылғапбердінің «Үш досын», халық әні 
«Бес қарагерді», «Дудар-айды» Голливу-
дқа алып барды. Американдық «The Magiс 
of Nomads» компаниясы мен ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігінің бірлескен жоба-
сы бойынша қазақ әнінің асқар шыңы Әміре 
Қашаубаев туралы «Париждегі ән» атты 
кинотуынды Голливуд алаңында түсірілген. 
Сол фильмде Әміренің Парижде Эйфель 
мұнарасын теңселдіре салған әндерін орын-
дауға кастинг жарияланған. Картинаның та-
рихи кеңесшісі Жарқын Шәкірім, музыкалық 
продюссері Ғазиза Ғабдрахимова сынды 
өнер майталмандарының талғамы Сержан 
Серінің үнін таңдады. Әміренің рөлін сомдау 
бақыты қазақстандық таланатты актер Сан-
жар Мәдиевке бұйырды. Кезінде Болат Ата-
баевтың «Естайдың Қорланы» атты қойылы-
мында Естайдың көркем қиялдағы бейнесін 
сомдаған Сержанға Әміренің рөлін ойнай 
салуға болар еді. Оған талабы да, таланты 
да жетіп тұр. Алайда, Голливудтың ағылшын 
тілін білу керек деген талабы кедергі болды. 
Әміре салған әндерді дубляж арқылы орын-
дап, әлем көрермендерінің құлақ құрышын 
қандыру да анау айтқандай арзан абырой 
емес.

Сержан Серінің асқақ үні мұхиттың арғы 
жағына да, бергі жағына да таңдай қақты-
рып, рухқа бөлеп жүр. Ал, біз Алаштың атын 
алты құрлыққа жеткізген Сержан әншіні құр-
метке бөлеп жүрміз бе? Ертеңгі концерт – 
сол құрметіміздің өлшемі болсын, ағайын!      

Ерсін МҰСАБЕК,
«Орталық Қазақстан»

“Кетбұқадай билерден 
Кеңес сұрар күн қайда?!” 

(Доспамбет)

Кетбұқа –
Шыңғысханның 
                        замандасы, 
Алаштың қылышының 
                          ақ алмасы!
Сарыны Қобызының 
Қыпшақты іздеп,
Жүргендей әлі кезіп 
                     ғаламды осы.

Шығыстан –
Тәңірімен табысқалы,
Сайтанмен шыққан              
жалғыз алысқалы; –
Тамсанған оның 
                     әрбір лебізіне,
Жаһанның Шыңғыстайын  
  Арыстаны.

Заманнан –
Шарлап небір замананы
Тимеген Ұлытауға 
                     табаны әлі –
Тоқтатып көшін мұнда,  
  сол тіреген,
Ер Найман,
Өр Найманның Бағаналы!

Қаһанның жүрген 
            найман сол –
Ізімен,
Дүниені шарлап құрлық,  
   теңізімен;
Жошының өлімін де, (адам 
батпай!),
Естірткен осы жырау –  
  қобызымен.

... Елі үшін, жері үшін де  
      көз ілмей кеп:
“Азалы хан бар ма осы   
 өзімдей?!.”– деп, –
Жошының мазары тұр  
    Ұлытауда,
Қайран, сол, 
        Бекзатымның 
              көзіндей боп...

Ел чемпионаты шеңберінде 
өткен қос матчта да 
«Теміртау» атыраулық 
«Бейбарыстан» басым түсті.

Алдымен қарсыластар сенбі күні кезде-
сті. Ойын теміртаулықтардың овертаймдағы 
жеңісімен тәмамдалды. Есепті 7-ші минутта 
«теміртаулық» Воронин ашты. 1:0.

9-шы минутта атыраулық Степаненко көр-
сеткішті теңестірді. 1:1. Екінші кезеңнің соңында 

атыраулық Митряков басымдықты екі еселеді. 
1:2.

Ал, Воронин 49-шы минутта таразы басын 
теңестірді. 2:2. Сөйтіп, овертаймда жалғасқан 
ойында Зубрицкидің соққысы «Теміртаудың» 
мерейін үстем етті. 3:2.

Келесі күнгі ойында «Теміртау» «Бейбары-
стың» адымын аштырмады. 20-сыншы минут-
та – Поляков, 26-ыншы минутта – Кудрявцев, 
31-інші минутта – Воронин қақпашы Короваев 
қорғаған қақпадан саңылау тапты. 

«Теміртау» – турнир кестесінің 5-інші саты-
сында. Алдағы екі матчта көкшетаулық «Арлан-
мен» күш сынасады. Ойындар 21, 22 қараша 
күндеріне белгіленген. 

Нұрқанат ҚАНАФИН,
«Орталық Қазақстан»

(1184-1260)
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