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Өзге өңірдің жылт еткен жаңа-
лығын көрсек, ішіміз қылп ете қа-
лады. Бұл – көрсеқызарлық емес. 
Көсегеміз көгергенін көксегендіктен 
әншейін. Дәл солай, қоңсы қонған 
Ақмола облысы фермерлерінің «Ақ-
мол» дүкені ашылғанда, тағы елең-
дескенбіз. Сонда «Біздің Қарағанды 
аграрларының астаналықтардан 
несі кем?» деген сұрақ сумаңдап кеп 
көмейімізге тығылған. Бәсе, несі кем? 
Немесе несі басым? Қарағандының 
өзі  бай,  төрт түлігі және  сай. Егін-
шөп, көкөнісіңізден де кемдік көрер 
жөні жоқ. Ендеше, бұқараны ауыл 
шаруашылығының арзан өнімдерімен 
тұрақты қамтамасыз ететін фермер-
лердің дүкенін ашуға аймақтың ады-
мын не аштырмайды? Қоңыр күзде 
көш-керуенін түзейтін ауыл шару-
ашылық жәрмеңкесі тақиямызға тар 
емес, әрине. Десек те, маусымдық 
сипатқа ие жәрмеңке хақында емес 
сөз. Сөз – тұрақты жеткізушісі һәм 
өндірушісі бар ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің тұрақты жұмыс істейтін 
ірі дүкені туралы. Сөйтіп,  қашпаған 
қашардың уызынан дәмететін жайы-
мыз бар.

Дәмететін жөніміз бар көрінеді. 
Статистикалық деректер аграрлық 
секторда  Қарағандының әлеуеті 
мықты дегенді көлденең тартады. 
Сандар сөйлеп тұрғанда, тіл мен 
жаққа сүйенуден қашықпыз. Ста-
тистикадан сонда ұққанымыз – Қа-
рағандының фермерлері отқа қарап 
отырған жоқ. Айдағандары бес ешкі 
емес, мыңғырған мал екен. 

Сонымен статистикаға сүйенсек, 
шамамен, аймақта бұл күні ауыл, ор-
ман және балық шаруашылығында 
ірісі, ортасы, шағыны бар 598 заңды 
тұлға тіркеліпті. Ал, Қарағанды облы-
сында бірігіп тірлік кешуге белді бекем 
буып, кооперативке жұдырықтай жұ-
мылғаны 114 көрінеді. Жалпы, облы-
стағы ауыл шаруашылығында жүрген 
жандардың  2017 жылғы қаңтар-қа-
рашада шығарған өнімдерінің құны 
224956,7 млн. теңгені құрапты, өткен 
жылғы сәйкес кезеңге 0,3%-ға жоға-
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ры екен. Демек, дүкендер желісін 
неге ашпасқа деп аузымызды ауыр-
туымыз негізсіз емес.  Мәселен, 
қаңтар-қараша айларында мал мен 
құстың барлық түрлерінің (тірідей 
салмақта) союға өткізілгені немесе 
шаруашылықта сойылғаны 110 251,5 
тонна, сиыр сүтi  410 252,0 тонна,  
алынған  жұмыртқа 567 260,3 дана 
екен. Мұның сыртындағы облыстың 
ұқсатушы кәсіпорындары өнімдерін 
қосыңыз. Яғни, ауыл шаруашылығы 
дүкендерінің бір емес, бірнешеуін қа-
ланың әр бұрышынан ашып, шашып 
тастауға, оны жабдықтауға әлеуеті 
де, әлеуметі де жетерлік. Бұған бұқа-
ра да, біз де бәс тігуге бармыз. 

Осы арада айта кеткен жөн. Қа-
рағандының қақ ортасында «Алтын 
арба» сауда-фермерлік орталығы 
бар. Орталық ашылғанда өнімін өт-
кіземін дейтін шаруашылық, қосалқы 

шаруашылықтарға бірқатар жеңіл-
діктер, жақсылықтар ұсынған. Зама-
науи талапқа сай салынған орталық 
арзан һәм экологиялық таза өніммен 
аймақты толық қамтиды деген есек 
дәме де болған. Делдалсыз сауда де-
ген. Солай болса, солай шығар. Бірақ, 
аймақтағы 500-ге жуық фермердің ет-
ірімшік-құрты онда көптеп кездеспей-
ді. Оған қоса, жұрттың барлығы сонда 
ағылып жатпайды да. Себебі, «Адам-
ды заман билемек, заман оны иле-
мегі рас» екен. Ондағы төрт түліктің 
өнімі – кем,  киім-кешек, көйлек-көн-
шек саудасы көбейе түскен. Қазір 
тағам-тамақтан гөрі кәкір-шүкір сау-
далап кеткенін өтірік дей алмаймыз. 
Сондықтан, «Ақмолға» аңсарымыз 
ауғаны. Сонымен бірге, бұл сөзімізде 
жұртшылықтың өтініш-тілегі, базы-
на-назы бар.  Әйтпесе, жер астынан 
жік шығарып, оның құлағын тік шыға-

рар басымызға күн туа қойған жоқ. 
Бізге таңсық болған «Ақмолдың» 

жеткізушілеріне назар аударалық. 
БАҚ-та жарияланған ақпараттар 
дүкенге «елордаға азық-түлік жет-
кізумен аймақтың 128 кәсіпорыны 
айналысады. Оның ішінде 68-і мал 
шаруашылығы өнімдерін (ет және ет 
өнімдері, жұмыртқа), 54-і өсімдік өнім-
дері (ұн, картоп, көкөніс, сұйық май)» 
дейді.

Мұндай өңдеуші кәсіпорындар 
мен ауыл шаруашылығы өнімімен күн 
көруші қожалықтар жыртылып арты-
лады.  Олай болса, олардың өнімін 
делдалсыз қабылдайтын, жабайы 
саудадан мәдениетті саудаға қарай 
шығаратын осындай дүкен ашылса 
деген ойдан еш өрескелдік көрінбей-
ді. «Аспандағы айды әпер» деп оты-
рған тағы ешкім жоқ.  Біз  тек бұқара-
ның тілегін жеткізуші ғанамыз. 

Қарағанды облысы төтенше жағдайлар департаментінің 
мәліметінше, өткен жексенбі күні сағат 21:00-де ауа райының 
күрт бұзылуына (көктайғақ) байланысты, облысымыздағы 
барлық бағыттар бойынша жолдар жабылды. Өкініштісі, елді 
әбігерге салған өткен екі күнде жол бойындағы кісі өлімі мен 
жарақат алу фактілері де тіркелген.

Рауан ҚАБИДОЛДИН,
«Орталық Қазақстан»

Ауа райының қолайсыздығы сал-
дарынан (қатты жауған жаңбыр, көк-
тайғақ), «Алматы-Екатеринбург» тас 
жолы Спасск аумағындағы жол биі-
гінде 60-қа жуық көлік кептеліске тап 
болды. Соның басым бөлігі – жүк 
көліктері. Бұл жерде «Қазавтожол» 
ЖШС, жергілікті полиция қызметі 
бөлімшелері жұмыс істеуде. Жола-
ушыларды эвакуациялауға және 
олар ға көмек көрсетуге Қарағанды об-
лысы ТЖД Жедел-құтқару жасағының 
құтқарушылары  жұмылдырылды. 

Олар жоғары өтімді арнайы көлікпен 
көмек көрсетуде. 

Сонымен қатар, Жезқазған қала-
сынан 120 шақырым жерде көктайғақ 
салдарынан  «Қарағанды-Жезқазған» 
жолаушылар автобусы жолда қалған. 
Жолаушыларды эвакуациялауға  
Жез қазған қаласынан  жоғары өтімді 
арнайы  көлік жіберіліпті.

Қарағанды облысы ішкі істер де-
партаментінің мәліметінше, кеше Қа-
рағанды қаласы Бейбітшілік бульвары 
бойындағы «Емхана» аялдамасында 

кезегінде, көлік жүргізушісіне қатысты 
ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық Ко-
дексінің 610 бабына сәйкес, хаттама 
толтырылды. Жалпы, 24 желтоқсан-
да облысымызда 6 жол көлік оқиғасы 
орын алған. Соның салдарыннан 5 
адам зардап шексе, «Күнгей» шағын 
ауданында 1 жаяу жүргіншіні көлік 
қағып, қаза тапты.

Қарағанды қаласы әкімі баспасөз 
қызметінің айтуынша, кеше қала жол-
дарын тазалауға жалпы 141 бірлік ар-
найы техника жұмылдырылды. Бұған 
120 адамның қол күшін қосыңыз.

«Қазгидромет» РМК Қараған-
ды облысы бойынша филиалының 
мәліметіне сүйенсек, ауа райын-
ың бұлай күрт өзгеруіне себеп – 
Оңтүстік-Батыстан келген циклон. 
Сәй кесінше, атмосфералық бағытпен 
жылы ауа жеткен. Алайда, бұл жайт 

1-2 күннің ғана әбігері болмақ. Бүгін-
нен бастап ауа райы қайтадан суып, 
жаңбыр соңы қарға ұласпақ.

Осы мақаланы әзірлеп отырға-
нымызда, «WhatsApp» әлеуметтік 
желісінен тас жолды кесіп өте алмай, 
шатқаяқтап құлап жатқан бір үйір 
жылқы түсірілген бейнетаспа келмесі 
бар ма? Әбден зәрезап болған жану-
арларды көріп, қайран Қамбар ата-
ның төлі дестік. Табиғаттың «тосын 
сыйы» – көк тайғақ мұзы ер қанатын 
да айналып өтпеген екен-ау...

Десе де,  облыстың төтенше 
жағдалай департаменті тұрғын-
дарға алыс жолға шығу кезінде сақ 
болуды ескерттеді. Өз кезегінде, 
жүргізушілерге жылдамдықты жоға-
рылатпау және қажетті қашықтықты 
сақтау ұсынылады. Жаяу жүргіншілер 
де аяғын аңдап басқаны абзал.

«Қазпошта» акционерлік қоғамы «Мейірімділік бумерангі» 
атты жаңажылдық сыйлық алмасу акциясын бастады. 

Енді, Жаңа жыл қарсаңында 
еліміздің басқа шегінде тұрып 
жатқан, мүлдем бейтаныс жан-
ды қуанту, не болмаса құпия 
адамнан сыйлық алу осы акция 
арқылы мүмкін болады. Мәселен, 
«Қазпошта» АҚ сайтына (post.
kz) тіркелген адам кездейсоқ бір 
мекен-жайды алып, оған кішігірім 
болсын сыйлық жіберуі керек.

Аталған акция 2014 жылдан 
бері пошташылар өткізіп келген 
«Аяз Атаға хат» акциясының ба-
ламасы сияқты.

«Қазпошта» АҚ-ның ресми 
хабарламасында: «Біз бұл жо-
баны тегін сыйлық алуға құштар 
болғандықтан ұйымдастырған 
жоқ пыз. Біз өзіміз сыйлық беруді 
үйренудеміз. Тек, сыйлық қана 
емес, елге көтеріңкі көңіл-күй 
сыйлаймыз», – деп жазылған.  

Жобаға үйіңізде отырып-ақ 

қатыса аласыз. «Қазпошта» АҚ 
Қарағанды филиалы маркетинг 
секторының бас маманы Сәния 
Аймағамбетованың айтуынша, 
«Мейірімділік бумерангі» акци-
ясына қатысқысы келетін адам 
әуелі сайтта өтініш қалдыруы 
керек. Егер, сіз сыйлық жіберетін 
мекен-жайды таңдасаңыз, онда 
сіздің де мекен-жайыңыз біреу-
ге түскеніне кепілдік бар. Демек, 
сыйлық берушінің өзі де сыйлық 
алады.

Бұған дейін акцияға еліміз 
бойынша 561 адам қатысқан. 77 
сыйлық көрсетілген мекен-жай-
ларға бағытталған. 

Айтпақшы, «Мейірімділік 
бу  мерангінің» алғашқы 500 қа-
тысушысы «Қазпоштадан» сый-
лықтар алады. Акция 14 қаңтарға 
дейін жалғасады. 

Өз тілшімізден. 

Жуырда журналист Нұржан Сұршаұлының құрастырумен 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласының аясында «Қазақ мемлекетінің 
526 жылдық тарихы» атты аудиокітап жарық көрді. 
1465-1991 жылдар кезеңін, яғни бес ғасырдан астам тарихи 
оқиғаларды қамтыған, қазақтың халық күйлерімен 
әспеттелген аудиокітаптың көлемі 6 сағат 10 минутты 
құрайды.

Жуырда Ақтоғай 
ауданында ҚР 
Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Қарағанды 
облысы бойынша 
департаментінің 
ұйытқы болуымен 
алғаш рет мемлекеттік 
қызметтердің жәрмеңкесі 
өтті. Мұндағы басты 
мақсат – қызмет 
алушыларға сапалы әрі 
қолжетімді жағдай жасау.

Кез келген  адам өз өмірінде 
қандай да бір мемлекеттік қыз-
метті алуы һақ. Ал, оған қызмет 
алу кезінде қажетті жағдай жа-
сау – жергілікті атқарушы орган-
ның басты міндеті. Сондықтан, 
мұндай тың бастама тұрғындар 
үшін ауадай қажет. Келушілер 
мемлекеттік көрсетілетін қыз-
меттер, «Электрондық  үкімет 
порталы» арқылы қызмет алу 
тәртібі, ЭЦҚ алу сынды түр-
лі мәселелр бойынша қажетті 
кеңес ала алды. Жәрмеңкеге ау-
дандық бөлімдер АХАТ қызметі 
және  Әлеуметтік төлемдерді 
ведомствоаралық есептеу Де-
партаментінің Ақтоғай аудандық 
бөлімшесінің  қызметкерлері 
тартылды. 

Тағы бір айта кетерлігі, элек-
трондық цифрлық қолтаңбамен 
қамтамасыз ету және мемлекет-
тік қызметтерді барынша элек-
трондық түрде, яғни «Электрон-
дық Үкімет порталы» «EGOV» 
арқылы алудың тиімділігін кеңі-
нен насихаттау бойынша аудан 
орталығынан шалғай жатқан 
ауылдық округ ғимараттарын-
да «Өзіне-өзі қызмет көрсету 
бұрыштары» ұйымдастырылды. 
Яғни, ауыл тұрғындары өзінің 
электрондық цифрлық қолтаң-
басымен ауыл әкімдігіне келіп, 
«Электрондық Үкімет порталы» 
«EGOV» арқылы қажетті құжа-
тын алу мүмкіндігіне ие болды. 

Айдана МҰҚАШЕВА,
                            аудан әкімі 
аппаратының бас маманы.

АҚТОҒАЙ ауданы.

 

Нұрдос КӘРІМ,
«Орталық Қазақстан»

Осыған дейін ел тарихына 
қатысты жарық көрген еңбек-
тер негізінде құрастырылған бұл 
аудиокітапты шығарудағы бас-
ты мақсаты – жастардың ұлт-
тық тарихымызды зерделеуге 
қызығушылықтарын ояту, осы 
арқылы ел болашағын құруға ат-
салысатын өскелең ұрпақты тәр-
биелеу. Бұған дейін «Қазақ халқы-
ның мұрасы-Мәңгілік ел» кітаптар 
сериясын шығарған автор қазақ 
тарихына қатысты аудиокітапты 
шығару жобасын бірнеше жыл 
бұрын қолға алыпты. Кітапты ды-
быстау жұмыстары екі ай көлемін-
де жүзеге асырылған. Мұндай 
форматтағы кітаптарды жарыққа 
шығару, кітаптар сериясының 
тағы  мақсаты – жастарға ұлттық 

құндылықтарды қолжетімді ету 
мәселесін шешуге бағытталған. 
Кітаптың ресми бағасы бар болға-
ны 250 теңгені құрайды.

Алдағы уақытта, ұйымдасты-
рушылар осы аудиокітап негізін-
де Қазақстан тарихына қатысты 
деректі фильмді түсіру жұмыста-
рын қолға алуды жоспарлап отыр. 
Айта кетері, осыған дейін аталған 
сериямен «Ұлттық құндылықтар 
негізінде жастар бойында патри-
отизмді қалыптастыру», «Менің 
елім», «Тілім менің», «Қазақтың 
ұлттық ас мәзірлері», «Ұлт қай-
раткерлері», «Құсбегілік», «Қа-
зақтың ұлттық ойындары» сынды 
барлығы жиырмаға жуық кітаптар  
жарық көрген.

 
 

 

52 жастағы әйел азаматтың мәйіті та-
былды. Зорлық-зомбылық белгілері 
жоқ. Куәгерлердің айтуынша, құлаған 
азаматша жедел жәрдем жеткенше 
қайтыс болған. Бұған қатысты арнайы 
сот сараптамасы тағайындалды. 
Нақты шешім кейін айтылады. Со-
нымен қатар, 24 желтоқсан күні сағат 

15.00-де «Қарағанды-Абай» тасжолы 
бойында «Қарағанды-Жәйрем» бағы-
тындағы автобус аударылып қалды. 
Көлікті 41 жастағы жүргізуші басқа-
рып отырған екен. Автобуста бар-
лығы 44 жолаушы болыпты. Соның 
арасында 5 бала бар. 1 азамат дене 
жарақаттарымен ауруханаға түсті. Өз 

Қарағандыда инсулин шы-
ға рылмақ. Бұл туралы 
Ten grinews.kz хабарлады.

Үш отандық өндіруші жақын 
уақытта 19 түрлі инсулин өн-
дірісін жолға қоймақ. «СК-Фар-
мация» холдингі бұл мақсатта 
«Қарағанды фармацевтика ке -
шені», «Хикма СНГ» және «Эле-
ас» кәсіпорындарымен ұз ақ-
мерзімді келісімшарт жасады. 

ҚР Денсаулық сақтау ми-
нистрлігінің мәліметінше, Қа-
зақстанда 300 мың шамасында 
адам қант диабеті дертіне шал-
дыққан. Бұл дерек жыл санап 
арта түсуде. 

Қант диабетімен ауыратын 
жандарды тиісті дәрі-дәрмекпен 
қамту мақсатында жылына 22 
түрлі инсулин шетелден сатып 
алынады. Үстіміздегі жылы жұм-
салған қаржы 6,6 млрд. теңгені 
еңсерген. Дегенмен, аталған ин-
сулиндер дер кезінде жеткізіл-
меу фактісі тіркелуде. 

Күрмеулі түйінді тарқатуда 
отандық өндіріс көмекке келмек. 
Кәсіпорындар алдағы бес жыл-
да толық қуатына шығуы қажет. 
Қарағандылық кәсіпорында ин-
сулиннің 8 түрі шығарылатын 
болады. 

Өз тілшімізден.

 
Отшашуды лицензиясыз 
сатуға болмайды. Сондай-
ақ, отшашуды арнайы 
рұқсат құжатынсыз өңдеуге, 
өндіруге және таратуға 
тыйым салынған. 

Облыстық ішкі істер департа-
ментінің баспасөз қызметі хабар-

Отшашу ойыншық емес
лағандай, пиротехникалық заттарды 
сақтау, сату, пайдалану, тасымалдау 
және жоюмен айналысатын барлық 
жеке және заңды тұлғалар тиісті рұқ-
сат құжатын алуы тиіс. Лицензияны 
ішкі істер органдары береді. 

Отшашулар бөлшек саудаға 
барлық сақтау талаптары сақталған 
дүкендер, павильондар мен дүңгір-

шектер арқылы түсуі шарт. Бұйымға 
тікелей күн сәулесі мен жауын-шашын 
түспеуі қажет. 

Ал, лицензия алмаған және сақтау 
талаптары қамтылмаған тұлғаларға 
пиротехникалық бұйымдарды сауда-
лауға ішкі істер органдары тарапынан 
тыйым салынады. Тәжірибе көр-
сеткендей, жыл сайын Жаңа жылға 

қарсы жұрт көп жүретін орындарда, 
сауда үйлері  маңы мен базарлар-
да отшашулар саудасы қыза түседі. 
Егер, мұндай заңбұзушылықтар анық-
талып жатса, алыпсатарлар әкімшілік 
жазаға тартылып, 25 АЕК көлемінде 
айыппұл төлейді.

Өз тілшімізден.



www.ortalyq.kz
Сейсенбі, 

26 желтоқсан, 2017 жыл2

Кеше Абай ауданының 
әкімі қызметіне 
Бауыржан АСАНОВ 
тағайындалды. 

Бауыржан Қоңырбайұлы 
1968 жылы Қарағанды қала-
сында туған.

Үш жоғары білімі бар. 
1992 жылы К.Скрябин 

атындағы Москва ветеринар-
лық академиясын – ветеринар 
дәрігер, 2003 жылы Е.Бөкетов 
атындағы Қарағанды мемле-
кеттік университетін – заңгер 
және 2009 жылы Қазтұтынуо-
дағының Қарағанды экономи-
калық университетін эконо-
мист мамандықтары бойынша 
бітірген. 

1992-1996 жылдары – 
«Нұра» АҚ ветеринар дәрігері, 
шебері.   

1996-2006 жылдың науры-
зы – «АЗиЯ» ЖШС директоры.   

2006 жылдың наурызынан 
бастап «Қарағанды қаласының 
ауыл шаруашылық бөлімі» ММ 
бастығының міндетін уақытша 
атқарушы, «Қарағанды қа-
ласының ауыл шаруашылық 
бөлімі» ММ бастығы болды. 

2007-2009 жылдың маусы-
мы аралығында «Қарағанды 
қаласының жер қатынастары 
бөлімі» ММ-ні басқарды. 

2009 жылдың маусым 
айынан 2011 жылдың жел-
тоқсанына дейін «Қарағанды 
облысының жер қатынастары 
басқармасы» ММ Жер пайда-
лануды жоспарлау және бол-
жау бөлімінің бастығы болды.  

2011 жылдың желтоқсан 
айынан 2012 жылдың маусы-
мына дейін Қарағанды облы-
сының ауыл шаруашылығы 
басқармасының бастығы бо-
лып қызмет атқарды. 

2012 жылдың маусымынан 
2013 жылдың қаңтарына дейін 
Қарағанды облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы 
бастығының орынбасары бол-
ды. 

2013 жылдың қаңтар-қара-
шасы аралығында Қазақстан 
Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігі департаментінің 
халықты жұмыспен қамту сая-
саты басқармасына басшылық 
жасады.  

2013 жылдың қарашасы-
нан 2016 жылдың шілдесіне 
дейін Қарағанды облысының 
ауыл шаруашылығы басқар-
масын басқарды. 

2016 жылдың шілдесінен 
осы тағайындауға дейін Қара-
ғанды облысының ветерина-
рия басқармасының басшысы 
болды. 

Облыс әкімінің баспасөз 
қызметі. 

2018 жылы Қарағанды, Балқаш 
және Жезқазған қалаларында 2 292 
пәтерден тұратын 15 тұрғын үй пай-
далануға беріледі. 1 шаршы метрдің 
бағасы 90 мың теңге мен 140 мың 
теңге аралығында болады. Пәтер-
лерді шотына үй құнының 30 пайызын 
жинаған «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» салымшылары салып ала ала-
ды. Жетпейтін соманы банк жылдық 
мөлшерлемесі 5% болатын алдын 
ала тұрғын үй қарызы ретінде береді.

–  «Нұрлы жер» бағдарлама-
сының шарттары бойынша тұрғызыл-
ған үйлердің 50 %-ы жергілікті әкімдік-
те кезекте тұрған жандар арасында 
бөлінеді. Бірақ, бұл азаматтарға да 
«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіден» 
шот ашып, қаражат жинай бастауы 
керек. Шот неғұрлым ертерек ашы-
лып, қаражат жинақтала бастаса, 
әлеуметтік тұрғын үй алу мүмкіндігі де 
соғұрлым артатынын салымшылары-

Үй алуды арман етіп, түсінде ғана көретін кезең келмеске 
кетіп барады. Екінші дәрежедегі банктермен салыстырғанда 
үй алу үшін төмен пайызбен қарыз беретін «Тұрғын үй 
құрылыс жинақ банкі» арқылы арманына қол жеткізген 
отбасы қаншама. Осыған дейін «Өңірлерді дамыту» 
бағдарламасы арқылы бастапқы салымсыз пәтер алғандар 
болса, енді, ел «Нұрлы жер» бағдарламасы аясында сатып 
алатын үйінің 30%-ын жинау арқылы баспанаға қол жеткізе 
алады. Бағасы да – қолжетімді. Банк қызметкерлерінің 
айтуынша, пәтерлердің 1 шаршы метрі 140 мың теңгеден 
аспайды. Бұл туралы «Тұрғын үй құрылыс жинақ» банкінің 
Қарағанды облысында атқарған жұмыс қорытындысы мен 
«Нұрлы жер» бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған 
баспасөз мәслихатында мәлім болды.

Салтанат ИЛЬЯШОВА,
«Орталық Қазақстан»

мыз қаперде ұстауы керек. Айта кету 
керек, жинақ мерзімі неғұрлым ұзақ 

болса, несие бойынша мөлшерлеме 
де соғұрлым төмен болады, – деп 

түсіндіреді банктің Қарағанды облыс-
тық филиалының директоры Гүлнәр 
Дабылова.

Бұдан бөлек, 332 адам «Өз үйім» 
бағдарламасының аясында тұрғын 
үй ала алады. Олардың 152-сі – про-
куратура қызметкерлері. Бұл аза-
маттарға берілетін төмен бағадағы 
баспана «Тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі» мен Қарағанды облысы про-
куратурасының арасында ынтымақ-
тастық туралы меморандумға сәйкес 
салынады.

Осы жылы банк бизнес процес-
терін оңтайландыру бойынша үлкен 
жұмыстар атқарды. Baspana.kz пор-
талы іске қосылды. Мұнда «Нұрлы 
жер» және «Өз үйім» бағдарлама-
ларының аясында салынып жатқан 
нысандар туралы барлық ақпаратты 

білуге болады. Порталдың іске қосы-
луы банк клиенттеріне қызмет алуды 
ыңғайлы етіп қана қоймай, әлеуметтік 
тұрғын үй бөлу процесін ашық, айқын 
ете түсті. Сайтқа кірген қолжетімді 
баспанадан үміткер адам аймақта 
қандай нысандар салынып жатқанын, 
қай жерде өтініш қабылдап жатқанын 
көріп, ұнаған пәтерін таңдап, тұрғын 
үй сатып алушылар пулына қатысу 
үшін өтінім бере алады.

2017 жылдың қорытындысы бо-
йынша Қарағанды облысындағы 
71 мың банк салымшысы мемле-
кеттік сыйақы ала алады. Олардың                       
21 мың келісім-шартты осы жылы 
бекіткен. Мемлекеттік сыйақы 200 
айлық есептік көрсеткіштен, яғни, 453 
800 теңгеден аспайтын салым сома-
сы бойынша есептеледі. Яғни, жыл 

бойы банк клиенті осынша ақша жи-
наса немесе оны бірден салып таста-
са, 90 760 теңге көлеміндегі ең жоғар-
ғы сыйақы алады.

2018 жылдан Тұрғын үй құрылыс 
жинақ банкі әскери қызметкерлерге 
арналған жаңа өнім ұсынады. Әске-
ри мамандар бюджеттен тұрғын үйді 
жалға алу үшін алатын тұрғын үй тө-
лемдерін пайдаланып, баспаналы 
бола алады.

Бұған дейін ҚР «Тұрғын үй қа-
тынастары туралы» Заңына сәйкес, 
мерзімді қызметтегі әскери қызмет-
керлерді, курсанттар мен кадеттерді 
қоспағанда, тұрғын үйді қажет ететін 
әскери қызметкерлер және арнайы 
мемлекеттік орган қызметкерлері тұр-
ғын үй жалдағандары үшін мақсатты 
өтемақы алатын еді. Келесі жылдан 
бастап әскери қызметкерлер дәл осы 
тұрғын үй төлемдерін пайдалана оты-
рып, тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесі-
не қатысу арқылы баспаналы бола 
алады.

Жаңа модель қай жағынан алсаң 

да тиімді болмақ. Біріншіден, тұтыну-
дан қаражат сақтап, жинауға көшуге 
мүмкіндік береді, себебі, әскери және 
арнайы орган қызметкерлері тұрғын 
үй төлемдерін баспаналы боламын 
деп жинай бастайды.

Екіншіден, жаңа механизм бюджет 
шығындарын әскери қызметкерлердің 
баспаналы болуы үшін жұмсалуына 
жол ашады.  

Үшіншіден, әскери қызметкер-
лерді несиелендіру бір өнім аясында 
жүзеге асырылатын болады. Яғни, 
тұрғын үй төлемдерін алушылар мен 
тұрғын үй төлемдерінің көлемі  ор-
талықтандырылады, республикалық 
бюджеттен бөлінетін қаражаттың қа-
лай пайдаланылып жатқаны ашық 
жүреді.

Жаңа өнімге сәйкес, әскери қыз-
меткерлер жаңа үй де, қайталама 
нарықтағы жылжымайтын мүлікті де 
сатып алатын болады. Өнім шартта-
рының бірі – қарыз бойынша төлем 
көлемі тұрғын үй көлемінен аспауы 
керек.  

№ Іс-шара Күні мен 
уақыты

Өткізілу орны

1 «Қарағандылық креативті шырша» 
алғашқы Жаңа жылдық фестивалі

26 желтоқсан 
14-00 сағ.

Каскад алаңы

2 Қарағанды қаласындағы басты 
Жаңа жылдық  шыршаны жағу; 
Аяз ата мен Ақшақарлар шеруі; Ме-
рекелік отшашу.

26 желтоқсан 
19-00 сағ.

Тәуелсіздік алаңы

3 Жаңа жылдық отшашу, мерекелік 
бағдарламалар

1 қаңтар  
01-00 сағ. 

Орталық мәде-
ниет және дема-
лыс саябағы, 
«Жаңа Майқұдық» 
мәдени орталы-
ғының алаңы, 
«Теміржолшылар» 
мәдениет үйі, «Мо-
лодежный» мәде-
ниет үйі 

4 Балаларға арналған Жаңа жылдық 
шырша

30 желтоқсан 
12.00 сағ. 14.00 
сағ.

Жаңа Майқұдық 
Мәдениет үйі

5 ««Жаңа жылмен, Қарағанды!» - бұқа-
ралық жаңа жылдық серуен

31 желтоқсан 
23.00 сағ.

Жаңа Майқұдық 
Мәдениет үйі

6 «Жаңа жылдағы ғажайып немесе 
бәрі керісінше» - балаларға арналған 
театрландырылған қойылым

2 қаңтар 12.00 
сағ. 14.00 сағ. 
3 қаңтар 12.00 
сағ.1 4.00 сағ.

Жаңа Майқұдық 
Мәдениет үйі

7 «Сиқырға толы Жаңа жыл»Жаңа 
жылдық ертеңгілік

30 желтоқсан 
10.00 сағ. 12.00 
сағ. 14.00 сағ.

«Молодежный» Мә-
дениет үйі 

8 «Жаңа жылдың таңы неткен арай-
лы!» мерекелік концерттік бағдарла-
ма 

1 қаңтар 01.00 
сағ.

«Молодежный» Мә-
дениет үйі алаңы 

9 «Қар кесегі» ойын бағдарламасы 3 қаңтар 11.00 
сағ.

«Молодежный» мә-
дениет үйі алаңы 

10 «Ит, тауық және Жаңа жыл» балалар-
ға арналған ойын бағдарламасы

30 желтоқсан 
10:00 сағ. 12:00 
сағ. 14:00 сағ.

«Теміржолшылар» 
Мәдениет үйі 

11  Көпшілікке арналған «Сиқырлы са-
ғат» түнгі шоуы

1 қаңтар 01 сағ. «Теміржолшылар» 
Мәдениет үйі  Мұз 
қалашығы

12 Бұқаралық «Қысқы ойын-сауықтар» 
серуені

1 қаңтар 18-00 
сағ.

«Теміржолшылар» 
Мәдениет үйі  Мұз 
қалашығы

13 «Ит, тауық және Жаңа жыл» балалар-
ға арналған ойын бағдарламасы

2  қаңтар 10:00 
сағ. 12:00 сағ. 
14:00 сағ. 3  қаң-
тар 10:00 сағ. 
12:00 сағ. 14:00 
сағ.

«Теміржолшылар» 
Мәдениет үйі 

14 «Сәлеметсің бе, Жаңа жыл!» отбасы-
лық демалыс күндері

30 желтоқсан – 3 
қаңтар аралығы

Хайуанаттар бағы

15  Көрнекті орындарда қыдыру: - ат - 
пони -фаэтон

Күнделікті 10.00 
сағ – 18.00 сағ 
аралығы.

Хайуанаттар бағы

16 Коньки тебу (жалға) Күнделікті  12.00 
ден – 22.00 ара-
лығы

«Шахтер» стадио-
ны 17.

17 «Қысқы үлгілер» - суреттер сайысы 30 желтоқсан 10 
- 00 сағ.

«Восток», «Барыс» 
Нұрби БЖК

18 Өз қолыңмен «Бақыт ағашы» топиа-
рий жасау

30 желтоқсан 11-
00 сағ. 

 «Ақниет» БЖК

19 «Қыс көркі – қар» - аққалалар бай-
қауы

30 желтоқсан 
12.00 сағ. 

«Жұлдыз» БЖК  
«Кеша» БЖК  «Ту-
ған жер» БЖК  
«Аққу» БЖК «Дос-
тық»БЖК «Мир», 
«Мирас» БЖК 

20 «Қысқы спорт маусымының ашылуы» 
шаңғы спорты бойынша қалалық жа-
рыстар

28-29 желтоқсан 
10-00 сағ.

 «Шахтёр» стадио-
ны

21 «Жаңа жылдық шаңғы жарысы» қа-
лалық чемпионаты

30 желтоқсан 11-
00 сағ.

Орталық мәдениет 
және демалыс 
паркі 

22 2001-2003 жж жасөспірімдер мен 
қыздар арасындағы мектеп лигасы

4-9 қаңтар 11-00 
сағ.

№ 61 орта білім 
беру мектебі На-
зарбаев интеллек-
туалды мектебі

23  С. Швецованы еске алуға арналған 
Президенттік   қысқы көпсайыс түр-
лері бойынша қалалық ашық чемпио-
нат

5-6 қаңтар 10-00  
сағ.

«Локомотив» ста-
дионы «Теміржол-
шылар» Мәдениет 
үйінің саябағы

24 5-6 сынып оқушылары мен қыздарға 
арналған  баскетбол жарыстарынан 
мектеп лигасы

3-8 қаңтар 11-00 
час.

 №23 орта білім 
беру мектебінің 
спорт залы

25 Қысқы демалыс кезінде мектеп оқу-
шылары арасында конькимен жүгіру 
бойынша қалалық жарыстар

5-6 қаңтар 10- 00 
сағ.

«Шахтер» стадио-
нының мұз айдыны

26 Футбол ардагерлерін еске алуға ар-
налған 2007 жылы туған жас футбол-
шылар арасында футболдан ашық 
турнир

4-9 қаңтар 10-00 
сағ.

«Жастар» спорт ке-
шені

Кеше облыс әкімі 
Ерлан ҚОШАНОВ 
жұмыс сапарымен 
Абай ауданында 
болды. Аймақ 
басшысы өңір 
активімен 
кездесіп, Абай 
ауданының 
жаңа әкімін 
таныстырды. 
Бұл қызметке 
Бауыржан АСАНОВ 
тағайындалды. 

– Өздеріңіз білесіздер, 
осы жылдың маусым айын-
да Абай ауданының бұрын-
ғы әкімі Серік Шайдаров 
облыс әкімінің орынбасары 
болып тағайындалды. 

Жалпы, Абай өңірінің 
дамуы жақсы қарқынға ие. 
Мәселен, көпқабатты тұр-
ғын үйлер құрылысы жүріп 
жатыр, жолдың жағдайын 
оңалту мәселесі де күн 
тәртібінен түспейді. Келер 
жылы спорттық кешеннің 
құрылысын бастауды көз-
деп отырмыз.

ҚР Президенті 
Әкімшілігінің, ҚР Прези-
денті жанындағы Кадр мә-
селелері жөніндегі ұлттық 
комиссияның және Абай 
аудандық мәслихатының 
келісімімен, облыс әкімінің 
өкімімен Бауыржан Асанов 
тағайындалды, – деді Ер-
лан Қошанов. 

Облыс әкімі Абай ауда-
нын дамыту мақсатында 
алдағы жылы облыстық 
бюджеттен қыруар қаржы 
бөлінетінін де айтты.

Сондай-ақ, облыс 
әкімінің баспасөз қызметі 
хабарлағандай, Ерлан Қо-
шанов жаңадан бой көтеріп 
жатқан көпқабатты тұрғын 
үйлердің құрылыс жұмыс-
тарымен танысты. Жыл со-
ңында ашылатын жүзу бас-
сейніне де арнайы барды. 

Бассейннің ұзындығы 
– 25 метр, ені – 11 метр. 
Нысанның құрылысы аяқ-
талып, қазір жабдықтау жұ-

 

мыстары қолға алынған.
Бассейн құрылысы 2015 жылы 

басталған. Ол уақытта, тек, іргетасы 
қаланыпты. Қаражаттың болмауы-
нан құрылыс жұмыстары тоқтап 

қалған. Тек, осы жылдың 10 мамы-
рында құрылыс қайта жанданған. 

Нысанда бассейннен бөлек, 
жаттығу, гимнастикалық залдар 
және оқу кабинеттері де ашылмақ. 

Жалпы, құрылысқа 
397 миллион 442 мың 
теңге бөлініпті.  

– Біз барлық жұ-
мысты жылдың соңына 
дейін аяқтап, нысанды 
пайдалануға беруді көз-
деп отырмыз. Алдағы 
қаңтар айынан бастап 
бассейн өз есігін ай-
қара ашпақ. Балалар-
ға арналған орталық 
барлық стандарттарға 
сәйкес келеді. Бассейн 
бір уақытта 48 адамды 
қабылдай алады, – деді 
«Наладочный центр Те-
миртау» мердігер фир-
масының бас директо-
ры Хамзат Мишиев. 

Өз тілшімізден.  
Суретті түсірген 

Д.КузМИчеВ.

Елбасы Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВТЫҢ 
бастамасымен қанат 
қаққан «Туған жер» 
бағдарламасының 
елге тиер пайдасы 
мол болары 
сөзсіз. Міне, 
бағдарламаның 
жарқын мысалы 
– Қарқаралы 
ауданының 
орталығында «Азиз» 
сауда орталығының 
ашылуы болды. 

Ауданда «Азаматтық 
жобалар картасы» базалық 
жобасы қарқынмен қолға 
алынуда. Аталған нысан 
жоба аясына енгізілген. 

Ғимараттың салтанат-
ты ашылу рәсімінде аудан 
әкімі Халел Мақсұтов жаңа-

дан ашылған нысанның халық 
тұрмысын жақсартудағы ма-
ңызына мән берді. Және қала 
көркін аша түсуге қосылған 
қомақты үлес екендігіне тоқ-
талды. 

Заманауи жобамен са-
лынған ғимарат қос қабатты. 
Бірінші қабатта киім-кешек, 
аяқ киім қатарлары орын теп-
кен. Шаштараз, сән салоны, 
тұрмыстық қызмет көрсету 
бөлмелері орналасқан.

Үстіңгі қабатта бос тұр-
ған орын жоқтың қасы. Тағы 
бір қуантарлығы, келешек-
те «Жезқазғанэнергосбыт» 
ЖШС-нің төлемақы қабылдау 
бөлімдері сынды коммунал-
дық мекемелердің пункттері 

осы жерге орналаспақ. Ком-
муналдық төлем төлеу үшін 
қаланың шетіне сапарлайтын 
тұрғындар үшін бұл ыңғайлы 
орын болары сөзсіз. 

Сауда орталығының иесі, 
кәсіпкер Бауыржан Қабы-
шевтің айтуынша, нысан құры-
лысы былтыр басталған. Құны 
25 млн. теңге болатын құры-
лыс жұмыстары мемлекеттік 
қолдаулар арқылы жүргізілген. 
Келешекте ғимарат аумағын 
кеңейте түсуді көздеп отыр. 

– Әкімдік тарапынан қол-
дау көрсетілді. Көп қиындық, 
іркілістер бола қойған жоқ. Бо-
лашақта ғимаратты кеңейтуді 
қолға алмақпын. Себебі, сау-
да үйі бүгін ашылса да, ішінде 

бос орын жоқ. Яғни, кәсіпкер-
лер тарапынан орынға сұра-
ныс бар, – дейді кәсіпкер.

Сауда үйінің ашылуына 
жиналған көпшілік өзіне қа-
жетті тауарды сатып алып 
жатты. Сондай-ақ, қуаныш-
ты күнге арнайы жайылған 
кең дастарқаннан дәм татты. 
Ауыл ақсақалдары ел игілігін 
ойлаған жігітке баталарын 
берді. «Елдің дәулетін еселеп, 
қаланың сәулетін кіргізер мұн-
дай берекелі істер келешекте 
де жалғасын таба бергей», – 
дейді тілеуқор жұрт. 

Бану МҰҚАШеВА.

ҚАРҚАРАЛЫ ауданы.
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«Аграрлық несие корпорациясы» 
АҚ (әрі қарай Корпорация) 2017-2026 
жылдарға арналған Корпорация-
ның жаңа даму стратегиясын бекітті. 
Бұл Даму стратегиясын қайта қа-
рауға Қазақстан Республикасы Пре-
зиденті Нұрсұлтан Назарбаевтың                                  
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған жаңа 
бағдарламасын Жарлықпен бекітуі се-
беп болды. 

Даму бағдарламасының жаңа мәр-
тебесі «НҰХ«ҚазАгро» АҚ және Кор-
порацияның Даму стратегиясын қайта 
қарауды талап етті. Жаңа даму страте-
гиясы операциялық қызметті жетілді-
румен қатар, қаржылық институт-
тармен серіктестікті дамытуды және 
тікелей емес қаржыландыру үлесін 
ұлғайтуды қарастырады. Бұл шағын 
және орта бизнес секторына нарықтық 

сегменттеудің нақты саясатын жүргізуге 
және оларды әр түрлі несие өнімдерімен 
барынша қамтуға мүмкіндік береді. «Мұн-
дай қадам қаржылық институттарға Аг-
роөнеркәсіптік кешен секторын несиелеу 
көлемін ұлғайтуға түрткі болады», – дейді 
Корпорацияның басқарма төрағасы Н.Са-
рыбаев. 

Стратегия қаржылық институттарға 
қор жинау, қарыздарды біріктіру, халықа-
ралық қаржылық ұйымдардан қаржы тарту 
мақсатында корпорацияға ішінара кепілдік 
беру сияқты түрлі инвестициялық баста-
малардың қаржыландыру құралдарын 
ендіру арқылы АӨК субъектілерін қолдау-
ды ұсынады. Бұған қоса, корпорация бас-

тама жобаларды несиелеу құралын пай-
далану мүмкіндіктерін бағалау бойынша 
жұмыстарды жүргізуді жоспарлауда.  

Алғашқы кезеңде корпорация жобаны 
тікелей қаржыландыратын болады. Жоба 
тұрақтылық деңгейіне жеткен кезде, Кор-
порация жобадан шығып, оны банкке өткі-
зу туралы келісім-шарт жасайды. Жобаны 
жүзеге асырудың алғашқы кезеңінде Кор-
порация несиелік тәуекелді қабылдаған 
жағдайда, мұндай кесте банктер қаржы-
сын АӨК-ге бағыттауға мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, Корпорация инвестиция-
лық жобаларды несиелеу барысында 
қаржылық институттар үшін қор жинауды 
және осы қаржылық институттардан шық-

қан кезде, бұл жобаларды балансқа қа-
былдауды жоспарлауда. Қазір исламдық 
қаржыландыру танымал болуда. Сарап-
шылардың бағалауынша, исламдық қар-
жыландыру нарығы айтарлықтай көп – 2 
трлн. АҚШ доллары. Және бұл шариғат 
нормаларына сәйкес өнімдерді алуға ұм-
тылатын жаңа инвесторлар тобы үшін Қа-
зақстан қақпасын ашып береді. 2017 жылы 
қыркүйекте Түрік экономикалық банкі мен 
корпорация арасында Ынтымақтастық 
туралы меморандумға қол қойылды. Кор-
порация қазірдің өзінде өздерімен бірне-
ше жыл бойы бірлесіп қызмет етіп келе 
жатқан несиелік серіктестіктердің, екінші 
деңгейдегі банктердің, микроқаржы ұйым-

дарының және лизингтік компаниялардың 
институционалдық кемелденуін жетілдіру 
бойынша нақты шаралар қолдануда. 

Бұл іс-шараларға сенімді әдіснама-
лық база жасау арқылы осы қаржылық 
институттардың салалық құзыреттілігін 
және қызметкерлердің агробіліктілігін 
жетілдіру кіреді. АӨК субъектілерінің аг-
робіліктілігін дамыту – Корпорацияның 
маңызды міндеті. Өйткені білімді фермер 
салалық тәуекелге бел бумай-ақ нарықтық 
жағдайда өзін сенімді сезінетін болады. 
Бұл инвестицияның қайтарымдылығын 
қамтамасыз етеді. Болашақта Корпорация 
базасында Агробіліктілік орталығын ашу 
жоспарлануда. 

Сыбайлас жемқорлық – әлемдегі 
барлық өркениетті қоғам үшін 
әлеуметтік қасірет. Бұл кесел 
тамырын терең жайса, кез 
келген мемлекеттің саясатына, 
экономикасына, тіптен, ұлт 
қауіпсіздігіне зардап әкелетіндігі 
күмәнсіз.

Бүгінгі күні әрбір мемлекет бұл кесел-
мен күресудің түрлі тәсілдерін пайдалануда. 
Жаңа заңдар мен реформаларды, сыбайлас 
жемқорлықпен күресудің жаңа институтта-
рын және тағы басқа әдістерді тиімді пай-
даланған кейбір мемлекеттер жемқорлыққа 
қарсы күрес ісінде нақты жетістіктерге қол 
жеткізді. Мысалға, жемқорлықпен күресуге 
және оның әлем бойынша деңгейін анықтау-
ға бағытталған халықаралық үкіметтік емес 
ұйым «Transparency International» компания-
сының мәліметінше, Дания, Жаңа Зеландия, 
Финляндия, Швеция, Швейцария, Норве-
гия және Сингапур мемлекеттері сыбайлас 
жемқорлықты түйсіну индексі бойынша рей-
тингісінде алдыңғы қатардан орын тапқан.

Міне, біздің тәуелсіз, жас мемлекетіміз 
де жоғарыда аталған мемлекеттердің көр-
сеткіштеріне қол жеткізу үшін жүргізіп отыр-
ған саясаттың негізгі басымдықтарының 
бірін сыбайлас жемқорлықпен күресуге ба-
ғыттады.

Мемлекетіміз Елбасының көрегенді 
саясаты арқылы Тәуелсіздікті алған күннен 
бастап жүйелі және мақсатты түрде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясатын жүзеге 
асырып келеді. Елбасының «100 нақты қа-
дам» ұлт жоспары сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясаттың дамуына зор серпін берді. 
Елбасы ұсынған «100 нақты қадам» ұлт жос-
парының басым бағыттарының бірі кәсіби 
мемлекеттік аппаратты құру мен сыбайлас 
жемқорлықты барынша азайту болып та-
былады. Бұған дәлел Ұлт жоспарының 13-
ші қадамы, яғни, жаңа заңнамалар әзірлей 
отырып жемқорлыққа қарсы күресті күшейту 
болып табылады.

Яғни, Ұлт жоспарын орындау барысында 
түбегейлі реформалар жасалып, сыбайлас 
жемқорлықпен күресудің жаңа басымдықта-
ры, яғни, заңдардың жаңа моделі қалыпта-
сып, әлемдік стандарттарға сәйкес инсти-
туттар мен механизмдер қолданысқа енді. 
Бұл ретте, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл туралы», «Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік қызметі туралы», «Мем-
лекеттік сатып алу туралы» және таға басқа 

заңдарды атап өтуге болады. Ал, «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңы 2015-2025 жылдарға арналған Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы стратегияны және 
Нұрсұлтан Назарбаев айқындаған «100 нақ-
ты қадам» ұлт жоспарының 13-ші қадамын 
іске асыруға бағытталды.

Жаңа заңда сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себеп-
тер мен жағдайларды зерделеу мақсатында 
заңнамалық деңгейде алғаш рет сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргүзу 
ұғымы енгізілді. Ол мемлекеттік органдар 
мен ұйымдардың, квазимемлекеттік субъ-
ектілер қызметіндегі сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу тәртібін 
айқындайды.

Заңмен белгіленген ережелерге сәйкес, 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау-
ды сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі уәкілетті органның өкілдері мен 
мемлекеттік органдардың өздері жүргізе 
алады. Бүгінгі күні ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойын-
ша департаменті мемлекеттік органдар мен 
квазимемлекеттік субъектілердің қызметін-
дегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 18 
сыртқы талдау жүргізді. Талдау жұмыстары 
білім, денсаулық, мәдениет және әлеуметтік 
салаларда жүргізіліп, анықталған сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін жою бойынша 124 
ұсыныс берілді.

Талдауда мемлекеттік сатып алу бары-
сындағы мүдделер қақтығысы, мемлекеттік 
органдарға ведомстволық бағынышты ұйым-
дарда жақын туыстардың бірігіп қызмет іс-
теуі мен біліктілік талаптарына сәйкес емес 
адамдарды жұмысқа қабылдау фактілері 

анықталды. Яғни, ведомстволық бағыныш-
ты ұйымдар қызметіндегі кадр мәселесінде 
туындаған сыбайлас жемқорлық тәуекелдері 
жоғары тұрған мемлекеттік орган басшыла-
рының бақылауы мен қадағалау қызметінің 
төмен болуынан туындайтыны сөзсіз.  

Сонымен бірге, талдау барысында сала-
лық заңдардың жетілдірілмеген тұстарында 
да сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жиі 
анықталып тұрады.

Бұл ретте, жергілікті атқарушы органдар 
сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргіз-
ген ішкі талдауды айтпай кетуге болмайды. 
Өкінішке орай, талдау қорытындыларын зер-
делеу барысында формальды жасау факті-
лері анықталды. Бұл мәселе, біріншіден, 
мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін жоюға деген қызы-
ғушылықтарының төмендігін немесе дұрыс 
көңіл бөлмеуін аңғартады. Сондықтан, біздің 
барлығымыз жемқорлыққа қарсы іс-қимыл-
дағы басты назарды оның алдын алуға, мем-
лекет пен қоғамның күшін сыбайлас жемқор-
лықты барынша азайтуға біріктіруіміз қажет.

Ал, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-
мыл бойынша жұмыстар әр мемлекеттік ор-
ганның және оның басшысының қызметінде 
басым бағыт болу қажет. Тек, сонда ғана біз 
халықтың мемлекетке деген сенімін артты-
рамыз және сыбайлас жемқорлықтан бос 
қоғам құрып, еліміздің даму тағдырынан оң 
өзгерістер көреміз. 

Арыслан МЫҢҒЫШОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл       
агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 

департаменті Сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу басқармасының бас маманы.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ Қазақ тілінің әліпбиін 
латын графикасына көшіру туралы Жарлыққа қол қойды. 
Ресми құжат Мәңгілік Еліміздің мақсат-мұратына жету жолын 
айқындай түсті. 

«Біз 2025 жылдан бастап әліп-
биімізді латын қарпіне, латын әліпбиіне көшіруге 

кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс принципті мә-
селе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. 

Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 
және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі 

мен интернет тілін жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға 
жағдай туғызады».

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.

Біздің мектеп ұжымы да латын гра-
фикасына көшу мәселесін қолдап, түрлі 
іс-шаралар өткізуде. Соның бірі – мек-
теп кітапханасында ұйымдастырылған 
«Жаңғыру – жазудан басталады» тақы-
рыбындағы дөңгелек үстел. 

Аталған шараның басты мақсаты – 
оқушыларға латын қарпі туралы түсінік 
беру. Латын әрпі дегеніміз не? Ол не үшін 
керек? Қалай жазамыз? Қалай оқылады? 
Осы сұрақтар аясында оқушылармен 
әңгіме жүргізілді, арнайы көрме ұйым-
дастырылды. 

Балалар болса, белсенділік танытып, 
өз ойларын ортаға салды. Жас буын ла-
тын графикасына көшудің мәні мен ма-
ңызын терең түсінетінін көрсетті. 

Мәселен, мектеп жасындағы ұл-қыз-
дар өз ана тілімен қатар, ағылшын тілін 
терең меңгеруге талпынады. Себебі, ла-
тын графикасына негізделген ағылшын 
тілі – техниканың тілі, заманауи техно-
логияның тілі. Ғылымның салаларында 
да ағылшын тілі басымдыққа ие. Демек, 
латын графикасын қолдану арқылы біз 
әлемдік өркениетпен біте қайнасамыз. 

Дөңгелек үстелге қатысқан ұл-қыздар 
да осыны жақсы түсінетінін айтады. 

Расымен де, латын графикасына 
көшу – ұтымды шешім.    

Нұрғамила АСАНОВА, 
Бибігүл АСАНОВА,

№86 ЖББОМ кітапханашылары.
ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

 
 

Елбасы Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВ 
айтқандай, «Халық 
жерге ат қою 
арқылы елінің 
тарихын да жазып 
отырған. Тәуелсіз 
мемлекеттің бір 
белгісі оның ұлттық 
нышандары десек, 
сол ұлттық нышандар 
елді мекендердің, 
көшелердің, 
алаңдардың 
аттарынан да 
көрініп тұруға 
тиіс...». Ономастика 
кеңістігін өзінің төл 
бояуларымен, төл 
нақыштарымен 
өрнектеуге берік 
бағыт ұстану – 
баршамыздың ортақ 
міндетіміз. 

Қазақстан Республикасы Пре-
зиденті Әкімшілігінің басшысы 
Ә.Жақсыбековтің 2016 жылғы 20 
шілдедегі №6-1 тапсырмасына 
сәйкес, ел Тәуелсіздігінің 25 жыл-
дығына байланысты жекелеген 
көшелер мен нысандарға атау 
беру және оларды қайта атау бо-
йынша Абай ауданында 15 көше 
атауы (Ақбастау а/о – 8 көше; 
Құлаайғыр а/о – 7 көше) қайта 
аталды. Нормативтік-құқықтық 
актіні әділет органдарына мемле-
кеттік тіркеу үшін тиісті жұмыстар 
аяқталды. Қала, кент, ауыл және 
ауылдық округтерде арнайы өкім-
мен жұмыс тобы құрылып, зиялы 
қауым өкілдерімен ақпараттық-
түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. 
2017 жылдың мамыр айында 
«Ономастика жұмыстарын тиімді 
жүргізу және ономастика сала-
сындағы нормативтік-құқықтық 
актілер» атты семинар-кеңес 
өткізілді. Ономастика бағытына 
арналған жұмыстар барысы ау-
дан әкімінің аппараттық отыры-
сында тұрақты қаралып тұрады.

Қазақстан Республикасы Пре-
зиденті Әкімшілігі Басшысының 
Бірінші орынбасары М.Тәжиннің 
2017 жылғы 1 тамыздағы № 17-
32-18.236, тапсырмасы аясында 
бүкіл ел аумағында идеология-
лық тұрғыдан ескірген атаулар 
өзгертілуі тиіс, сонымен қатар, 
әкімдіктер елді мекендерге, олар-
дың құрамдас бөліктеріне, ны-
сандарға атау беру, оларды қай-
та атау кезінде халық арасында 
түсіндіру жұмыстары жүргізілді.  

Қазақстан Республикасы Пре-
зиденті әкімшілігінің 28.02.2017 
жылғы № 17-388-5 тапсырмасы-
на және Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігінің идеоло-
гиялық ескірген атауларды өзгер-
ту туралы 2017 жылдың 1 тамыз 
айындағы №17-32-18.236 тап-
сырмасына сәйкес, Абай ауданы 
бойынша Ленин, Совет, Октябрь, 
Комсомол атаулары заман тала-
бына сай біріздендіріліп, облыс-
тық ономастикалық комиссиясы-
нан қолдау тапты.    

2017 жылы аудан бойынша 
барлығы 54 көше және 1 елді 
мекен атауын қайта атау тура-
лы қоғамдық көпшілік тыңдаулар 
өткізілді. Қоғамдық тыңдаулар-
ға қатысқандар – 949 адам, қо-
ғамдық тыңдау барысында қол-
дағандары – 547 (58%), қарсы 
болғандары – 402 (42,%). Нәти-
жесінде, 35 көше және 1 елді ме-
кен атауын қайта атауға көпшілік 
келісімін берді. Көпшілік қоғамдық 
тыңдау барысында қолдау таппа-
ған 19 көше атауын қайта атау жұ-
мыстары қайтадан қолға алынып, 
2018 жылдың І жартыжылдығын-
да тиісті жұмыстар атқарылады. 

Абай ауданында идеология-
лық тұрғыдан ескірген атауларды 
өзгертуді қажет ететін, сонымен 
қатар, елді мекендерге, олардың 
құрамдас бөліктеріне, нысандар-
ға атау беру, оларды қайта атау 
кезінде халық арасында түсінді-
ру жұмыстарын жүргізу одан әрі 
жалғаса береді.   

Э.АХМЕТЖАНОВА,  
аудандық ішкі саясат,

мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің

бас маманы. 
АБАЙ ауданы.

Балқаш қаласының «Алпамыс» балабақшасында 
«Жол жүру ережесін балаларға үйретеміз» 
атты қалалық семинар болып өтті. Семинарға 
қалалық балабақшалардан әріптестеріміз келді. 
Жол инспекторы жол тәртібі туралы балаларға 
әңгімеледі. 

Қоғам үшін баланың денсаулығы мен 
өмірінің қауіпсіздігі – басты байлық. Сон-
дықтан, мектепке дейінгі ұйымдарда жол-
да жүру ережелеріне үлкен көңіл бөліну-
де. Статистика бойынша, өкінішке орай, 
жол апаттары жиі орын алуда. Соның ішін-
де балалардың жол апатына душар болуы 
жоғары көрсеткішті көрсетеді. Сол себепті 
балалардың өмірінің қауіпсіздігі дағдыла-
рын мектепке дейінгі кезеңде қалыптас-
тыру қажет. Жол заңы дұрыс жүріп, абай 
болуды талап етеді. Жол тәртібін бұзба, ол 
қатер тудырады. Жолдың қалыпты қозға-
лысы көбінесе балалардың жол бойында 
қалай болса солай жүріп, доп қуалайтыны, 
жүріп бара жатқан машинаға жабысатыны, 

қ а л т а р ы с т а н 
жолға шығып 
кетуі салдары-
нан бұзылады. 
Жол тәртібін 
бұзғандықтан 
кейбіреулер машина дөңгелегіне ілініп 
қаза тауып, кейбіреулері жарақат алады. 

Балаларды жолда жүру ережелері-
мен таныстыру мақсатында ойындар, 
әңгімелер, серуен кезіндегі ойын түрлері, 
конкурстар, сұрақ-жауаптарды кеңінен 
қолдану, балалардың жол ережесі туралы 
түсініктерінің қалыптасуы мен білімдерінің 
жетілуіне көмектеседі. Біздің балабақша-
да  балаларға арнап «Жолда жүру ере-

жесі» тақырыбында ұйымдастырылған 
оқу әрекеттері және түрлі шаралар ұйым-
дастырылып өткізіледі.  Әр жастағы бала-
ға  жол жүру ережесін үйретуде әр түрлі 
әдістер мен тәсілдерді қолданады.

А. АҚҚАНОВА, 
«Алпамыс» балабақшасының 

тәрбиешісі.
БАЛҚАШ қаласы.

Жүректі тербейтін, көңілде сөнбейтін, ешқашан өлмейтін 
құдірет не? Әрине, ән. Сайын даланы әсем әнімен тербеткен 
халқымыз қуанса да, жүрегінен жыр ағытып, жабықса да әнмен 
өзін-өзі жұбатқан. Осы мақсатта мектебімізде патриоттық 
ән байқауы өтті. 

Әр дәуірдің патриоттық әндері сол за-
мандағы ұрпақтың Отан үшін оққа да, отқа 
да түсуіне себепкер болған идеологиялық 
қаруы. Патриоттық әндер үгіт – насихат-
тың ықпалын арттырып, жастардың жігерін 
жани түсті. Яғни, халықтың рухын көтеріп, 
азаматтық белсенділігін арттыруда пат-
риоттық бағыттағы әндердің маңызы зор 
еді. Патриоттық әндер кеше де, бүгін де, 
ертең де ерекше бағалы. Сондықтан, бұл 
байқауды өткізудегі мақсатымыз өскелең 
ұрпақтың бойында патриоттық сезім қалып-
тастырып, аталарымыздың ерлігін насихат-
тау, Отанға деген құрметті күшейту, өнерлі 
оқушыларды анықтап, сахна өнеріне баулу 
болды.

Байқаудың шарттары бойынша бас-
ты назар қатысушы үміткердің орындау-
шылық шеберлігі, сахна мәдениеті мен 

киім үлгісінде болды. Ән айту мәнері мен 
дауыс ырғағы, байқаудың шарттарымен 
таныстырылып, қатысушылар сахна төрі-
не шақырылды. Сайысқа 2-10 сынып оқу-
шылары қатысып, дайындықтарын көр-
сетті. Олар «Қазақ елі», «Атамекен», «Көк 
тудың желбірегені», «Жас Ұлан» әндерін 
шырқады. Байқауда 2 «А»,  9 «А», 10 «А» 
сынып оқушылары суырылып алға шықты. 
Кешті орыс тілі пәні мұғалімі Алуа Сағиева 
жүргізді. Мектеп директоры К.Кулбулато-
ва оқушыларды құттықтап, ризашылығын 
білдірді. 

А. ЖАДРАСИНОВА,
№4 мектептің қазақ тілі пәні 

мұғалімі.
ҚАРАҒАНДЫ қаласы.



Ала шұбар тілің болады, 
Дүдәмалдау дінің болады.
Әйелі базаршы болады,
Еркегі қазаншы болады,– деп 

туған халқының келешегінің қамын 
жеп, қауіп ойлаған Мөңке бидің ай-
тып кеткеніне даукес біреу болмаса 
ешкім дау айта алмас. Тілдің шұбар-
лығы шырқау шегіне жетіп, енді соны 
түзеудің қамындамыз. Есік-терезені 
ашып тастап, қаптаған секталар көш 
түйенің бұйдасына жармасып, солар-
мен арпалысып жүрміз. Еркек нәсіпті 
сырттан табушы еді, қатын соны қа-
зан басында ұқсатушы еді, кері кетті. 
Базаршы қатын – бас, үйкүшік иттей 
табалдырықты торыған еркек кәкпір 
ұстап жүр.

Осыны айтқан Мөңке би Алтын 
орда заманының батыры, Ұлы би 
Едігенің ұрпағы. Едігеден Нұриддин, 
онан Уақас, онан Мұсахан, онан Си-
рақ, онан Қалу, онан Бөлек, онан Айт, 
онан Тілеу, Тілеуден Мөңке би.

Ұлы тұлғаға әркімнің-ақ бар тала-
сы. Әркім-ақ осындай тұлға өз елінен, 
өзінің топырағынан болса екен дейді. 
(Қаламы жеткенше қаралап келген 
орыстар енді Шыңғыс ханды «Чингиз 
хан славянского происхождение» деп 
жазғанын оқыдым). Даулы тұлғаның 
бірі Едіге батыр. Ақтөбе облысының 
жерінде Едіге салдырған үйдің орны 
бар дегенді оқып та, естіп те қалып 
жүрдік. Сөйтіп жүргенде Едігенің мәң-
гілік мекені Ақтөбе жақта екен деген 
де сөз шықты. Сөйтіп жүргенде «жоқ, 
Едігенің сүйегі Маңғыстау жақта екен. 
Моласы, қабірі табылды» деп жазды 
өткен жолы газеттер. «Жә» дедік. 
Едігенің бір баласының сол Маңғы-
стауда, не Ақтөбе жақта жерленуі 
әбден мүмкін ғой. «Едігенің пәлен 
баласының бейіті» деген сөз уақыт 
өте баласының есімі ұмыт болып 
«Едігенің бейіті» болып шыға келуін 
ескермейміз де. Патшаның озбыр 
отарлық саясаты, қызыл империяның 
есті тандырған, жадыны әбден сөн-
дірген амалдарынан  кейін енді ғана 
Тәуелсіздікке қол жетіп, енді ғана 
өз тарихын, ата-бабасын іздей бас-
таған жұрт өткенді соқыр сипалап, 
болжамға да әбден беріліп, талай қа-
телікке барып жатыр. Бүгінгінің көбі 
дәлелсіз болжам.

Дұрысын Шоқан Уәлиханов жазып 
кеткен де еді. Академик А.И.Шренкпен 
бірге болған сапарында Шоқан Уәли-
ханов «Ұлытау шыңдарының бірінен 
маңғыт ордасының негізін салушы 
Едігенің моласын таптық. Оның мо-

Елбасы Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВ сыбайлас 
жемқорлыққа 
мемлекет пен қоғам 
біріге отырып, қарсы 
күресу керектігін 
әрдайым айтып келеді. 
«Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» 
мақаласында 
Президент ел 
азаматтарын 
коррупциямен 
ымырасыз күреске 
шақырды.  

Бұл мақалада Мемлекет 
басшысы әлеуетті біртұтас ұлт 
құру үшін рухани жаңғырудың 
бағыттарын белгілеп, алдағы 
жылдардағы міндеттерді ай-
қындап көрсетті.

Бiз бүгінде жаңа қоғамда 
өмiр сүрудеміз. Елбасымыздың 
алға қойған басты мақсатта-
рының бірі – дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу. Осы мақсатқа 
қол жеткізу үшін әр азамат мем-
лекетіміздің өсіп-өркендеуіне 
аянбай адал қыз  мет етуі тиіс.

Ежелден халқымыз ғасыр-
лар бойы туған жерімізді 
сақтап, оның байлығын үнемді, 
әрі орынды пайдалануды 
ұстанған ел. Ел Тәуелсіздігін 
жариялаған сәттен Елбасымыз 
халқымызды осы қағиданы ұс-
тануға шақыруда.

Иә, сыбайлас жемқорлық-
тың тамыры тереңге тарап, 
қоғамға кері әсерін тигізетіндігі 
рас. Бұл ретте, елімізді дамыған 
елдердің қатарынан көру үшін 
әр Қазақстанның азаматы бүгін-
гі күннің басты құндылықтарын 
– тазалық, ад ал дық, Отанға, 
туған жерге деген сүйіспеншілі-
гін арттырып, санасына сіңіруі 
қажет.  Ал, осы құндылықтар әр 
адамның ой-санасында сақтал-
са, ұрпақтан-ұрпаққа жалғаса-
тыны сөзсіз.

Тарихқа сүйенсек, Қазақ-
стан ТМД елдері арасында 
алғашқылардың бірі болып 
«Сы байлас жемқорлықпен кү-
рес туралы» Заңын қабылдап 
(1998 ж.), арнайы бағдарла-
маларды бекітіп, бұл зұлым-
дықпен күресуге қадам баста-
ды. Алғашқы қабылданған 
Заңда сыбайлас жемқорлық пен 
күресуге, салдарын жоюға баса 
назар берілсе, кейінгі, 2015 
жылғы 18 қарашадағы «Сы-
байлас жемқорлықтың алдын 
алу туралы» Заңда сыбайлас 
жемқорлықты болдырмау, ал-
дын алуды көздейді.

Дегенмен, елiмiзде сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы Заң дар 
қабылданып, бірқатар жұмы-
стар атқарылғанымен, жем-
қорлық мәселесі бүгінгі күннің 
өзектісіне айналып отыр.

2014 жылдың 26 желтоқ-
санында Қазақстан Республи-
касының 2015-2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы стратегиясы бе-
кітілді. Бұл құжаттың басты 
мақсаты мемлекеттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясаты-
ның тиімділігін арттыру, сыбай-
лас жемқорлықтың кез келген 
көрінісіне «мүлдем төзбеуші-
лік» қағидасын қалыптастыру 
және Қазақстанда сы байлас 
жемқорлық деңгейін төмендету 
болып табылады.

Бүгінде облысымызда Стра-
тегияда көзделген міндеттеме-
лерді орындауға бағытталған 
кешенді іс-шаралар жоспары 
құрылып, жүзеге асырылуда. 

Сыбайлас жемқорлық – 
әлемді шарпыған індет. Бұл 
індеттің  түп-тамырын жою 
үшін қоғам болып белсенділік 
танытуымыз қажет. Ал, қоғам 
дегеніміз – ол сіз бен біз, яғни, 
заңға, қоғамдағы өзіміздің мін-
деттеріміз бен моральдық ахуа-
лымызға деген бір-біріміздің қа-
рым-қатынасымыз. Олай болса, 
әрбір қазақстандық өзінің ой-са-
насына сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қағидасын қалыптасты-
рып, жемқорлыққа жол бермей, 
мемлекетпен бі рігіп жұмыс жүр-
гізсе, нәтижесінде, алға қойған 
мақсаттарға сүрінбей жететінді-
гімізге сенімдімін.

Ф.ҚАСЫМОВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Қарағанды облысы 

бойынша департаментінің 
сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алу басқармасының 
бас маманы.

  

ласы – тас үйіндісі. Оның құзыры өзі 
орналасқан тау қиясының биіктігімен 
сәтті ұштасып тұр» деп жазған.

Қазақтың түгел сөзін түп-төркініне 
жеткізе зерттеген Мәшһүр Жүсіп те 
Едіге батырдың мүрдесі Ұлытаудың 
шыңына қойылғанын жазған.

Жақсының атағы кетіп, 
                             азабы қалар
Әулиенің әруағы кетіп, 
                            мазары қалар, 

– деген екен Мөңке би «Азарсың, жұр-
тым азарсың» деген сөзінде. Жақсы-
ның атын ұмыттырып әруақты қуған 
заман болды ғой. Мөңке бидің мәң-
гілік орнын дәл таппағанымыз да сол 
сұрқия заман амалының зардабы бо-
лар. Дегенмен де... Осы жазғытұрым 
ақтөбелік Ермек Қартжанов деген 
азамат маған телефон соғып, Мөңке 
бидің Ақтөбе өңірінің топырағында 
жатқанын жеткізген еді. Жалаң сөз 

болмасын деп өзім де басқа жұрттан 
сұрастырып көрдім. Тағы да телефон 
шалған Ермек Қанат Айтанов деген 
азаматта нақтырақ дерек барына 
тоқталды. Қанат:

–  Иә, Мөңке бидің көктасы болған, 
– дегенді кесіп айтты да, бұл тура-
лы кәзір жетпіске жақындап қалған 
Қоспанова Ырысты деген кісімен тіл-
десуімді ұсынды. Менімен тілдескен 
Ырыстының сөзі де ширақ, ойы да 
анық екені көрініп тұр. Ырысты осы 
шаңыраққа 1977 жылы келін болып 
түсіпті. Атасы Байділла өмір бойы қой 
баққан адам екен. «Тың» дедік, басқа 
дедік, қазақ даласының құйқасын быт-
шыт жыртқан заман болған. Соқаның 
түреніне кедергі болса қазақтың мо-

ласын да  айғыздап кете берген тұс. 
Байділла бірде жыртылған жерден 
үшке бөлініп жатқан тасты тауып, 
біріне-бірін қиыстырып қараса молаға 
қойған көктас болып шықты. Бетінде 
«Мөңке би» деген жазу анық оқылған. 
Есуас «тың» игерушінің соқасы тиіп 
қираған Мөңке бидің көктасының та-
рихы мұнымен бітпеген. Гранит та-
стан істелген көктасқа біреулердің 
көзі түскен. Көрші Көкпектіде тұратын 
біреулер келіп, қол диірмен жасай-
мыз деп көктасты алып кетіпті. Сөйтіп 
Мұғалжар ауданының Қожасай деген 
жерінде үш ғасыр тұрған көктас әл-
дебіреудің қолында кетіпті. (Патша 
заманында Ш.Уәлихановтың басына 
қойылған көктасты да біреу диірмен 
жасауға алған ғой.)   

Байділла ақсақал осы әңгімені үй-
іне келгендерге үнемі айтып отырады 
екен. Әсіресе, осы жағдайды ауылда-
сы Бәдел деген кісі қайта-қайта сұра-
стырып отырушы еді, - дейді Ырысты 
Қоспанова. Атасы Байділла 88 жасқа 
келіп, 1997 жылы дүниеден озыпты. 
Бұл туралы кезінде аудандық газет 
жазған еді дейді Ырысты.

Заманның долысы қанша қатты 
болса да әулие Мөңке бидің жатқан 
жерін ел жадынан өшіре алмапты. 
Сонау Шалқар жағынан келген Күләй 
есімді кісі Мөңке бидің басына көктас 
қойып кетіпті. Көңілді бәрібір бір сұрақ 
мазалайды: Көктасты Көкпектіден із-
дер ме еді? Біреудің шарбағының 
ішінде не диірмен болып, не бөлек-
бөлек жатпасына кім кепіл.

Жер тақыр болар,
Халқы пақыр болар.
Балалары жетім болар,
Әйелдері жесір болар,– деп кет-

кен екен әулие Мөңке би.
Мөңке би көрген жетімі мен жесірі 

жоқ сол заман біз үшін аңыздай. Есімі 
де аңыз боп жатқан Мөңке бидің мәң-
гілік орны да Мұғалжар ауданының 
Қожасай деген жері екен.

Кәмел ЖҮНІСТЕГІ,
жазушы.

Адам туған жерінің 
табиғатына тартады 
деген шындық болса 
керек. Жан дүниесі 
ізгілікке бай Ләззат 
ӘМЕНҚЫЗЫМЕН қызмет 
барысында таныстық. 
Ол ақ қайыңдар көмкерген 
әдемі өлкеде туып 
өсті. Өзінің келбеті 
де, жан дүниесі де сол 
ақ қайыңдардай әдемі, 
келісті еді. 

Ұлттық рухтың көтерілуі, асқақта-
уы, жүрегі қазақпын деп соққан жан-
дар үшін аса қажет еді. Сондай тұста 
мәдениет отауы – кітапханада неше 
түрлі бас қосулар өткізіліп, салт-
дәстүр, әдет-ғұрып, сондай-ақ, жа-
зықсыз жапа шеккен Алаш көсемдері 
жайлы да кеңінен әңгіме қозғалатын. 
Дәл сол кезде Ләззат Әменқызы басы 
ашық пікір айтып, дініміз, тіліміз жай-
ында өткір әңгімелер қозғап жүрді. 
Кейіннен өзі С.Сейфуллин атындағы 
орталық кітапхана жүйесін басқару 
тізгінін қолына алған кезде бар бол-
мысын, іскерлігін, білім-жігерін ұлттық 
рухты көтеруге жұмсады. Ана тілінде 
шыққан ұлы жазушыларымыздың 
кітаптарын дереу сөреге қойып, көр-
ме өткізіп, оқырмандардың басын 
қосатын. Кеңестік тоқырау кезеңі бар, 
өзіміз Тәуелсіздік алғанмен оң-солы-
мызды әлі бағдарлап үлгермегеніміз 
бар, қиындықтар кездесті. Әйтсе де, 
Ләззат Әменқызы сияқты қазақтың 
іскер, білімді, тәжірибелі қызы қа-
ладағы ормандай оқырмандарын 
мәдениет отауына жинастырып, рух 
негізінде ұйытып, тамаша бастама-
ларды туындатты. Кітап аз данамен 
таратылады. Газет-журналдарды әр 
оқырманның жаздырып алуына мүм-
кіндігі келе бермеді. Еңбекақы, зей-
нетақы кеш берілді. Ондай кезеңді 
бастан өткергеніміз рас. Кітапқа, га-
зет-журналға рухани жағынан шөл-
деп қалған оқырмандардың талап-ті-
легін қалай орындау керек? Сондай 

сәтте Ләззат Әменқызы бюджет 
тапшылығына қарамастан кітапхана 
бөлімдерінің әр нүктесіне ана тіліміз-
дегі газет-журналдардың жеткізілуін 
қатаң қадағалады. Содан барып көп-
теген оқырмандар орталықтанды-
рылған кітапхана жүйесінің филиал-
дарына барып, рухани қажетін тауып, 
сусындап, жан рахатын кешеді.

«Ана тілі» газетінің алғашқы саны 
жарыққа шықты. Жасыратыны жоқ, 
кейбір зиялы қауым өкілдері ұлттық 
рухта шыққан осы газеттің таралуын 
онша қолдай қоймады. Әрине, ол қа-
уымды да кінәлай алмадық. Коммуни-
стік қасаң қалыпқа түсіп, тәрбиелен-
гендер үшін мұның өзі «бұзақылық» 
болып көрінді. «Япырау, «Ана тілі» 
деген газет шығару ұлтшылдықтың 
бір көрінісі емес пе?», – деді біреу-
лер. Сонау 1937 жылдары рухани 
көсемдеріміз қазақтың мүддесін көз-
дегені үшін қудалауға түсті, атып 
тас тады немесе итжеккенге айдады. 
Бойымызды әбден үрей билеген ғой. 

Көп кешікпей жер-жерде «Ана 
тілі» газетіне жазылу басталды. Көш-
басшымыз Ләззат Әменқызы: 

– Бауырларым-ау, енді не тұрыс, 
осы газет арқылы ғана жоғалғаны-
мызды тауып, өшкенімізді қайта 
жандандыра аламыз. Неге тартына-
сыздар, алғашқы екі-үш санын оқып 
көрдіңіздер ме, рухани байлық тұнып 
тұр. Жертөледе жатқан рухани асыл 
дүниемізді жарыққа алып шығатын 
мезгіл әлдеқашан жетті. «Ана тілі» га-
зетінің бағыт-бағдары ұлттық мүддені 
қорғайды, қолдайды, соған қарап, 
ұлттар арасына сына қағылады деп 
ойламау керек. Ондай ойдан мүлдем 
аулақ болыңыздар. Бізде бір-ақ мақ-
сат бар, өз жоғалтқанымызды тауып, 
түгендеуіміз керек, – деді. 

Сол жылы газетке жазылушы-
лар көп болды. Біздің қала бойын-
ша таралымы артты. Газет Шәкәрім 

Құдайбердіұлының шығармашылығы 
жайында жап-жақсы әңгіме қозғады. 
Ұлы Абайдың немере інісі, әрі шәкірті 
Шәкәрімнің ән-күйлерін насихаттауға 
үлес қосты. Шәкәрім – даналық бесігі. 
Ләззат Әменқызы үнемі ұлттық рух-
ты жаңғыртудың алдыңғы шебінде 
жүрді. Әлі есімізде, Шәкәрім бабамы-
здан кейін Жамбыл Жабаев атамыз-
дың мерейтойы жақындай түсті. Тағы 
да Ләззат Әменқызына арқа сүйедік. 
Мұрағаттарды ақтарды, жәдігер дү-
ниелерді сараптады, сөйтіп, ғасыр 
жасаған жыр алыбы жайлы жаңа де-
ректерді жарыққа шығарды. Жамбыл 
әндерін естімеппіз, ән шығарғанын 
көбіміз назарға алмаппыз. Жыр алы-
бын, тек, жырау ретінде таныдық. 

                                               
 ***

Бабамыздың көзіндей, ақ жау-
лықты әжелеріміздің өзіндей болған 
Наурыз мерекесімен сағынысып 
көрістік. Дей тұрғанмен, Наурызды 
қалай қарсы алу керек, оның сән- 
салтанатын қалай жасамақшымыз? 
Міне, осы кезде Ләззат Әменқызы 
көптеген ұйымдастыру жұмысын жүр-
гізді, ізденіс танытты. Киізүй тігіп, ас 
ішіп, аяқ босатудың жөні бір бөлек. 
Ал, кейінгі жастарға қазақ халқына 
тән ұлттық көріністерді қалай ұсы-
нуға болады? Ләззәт Әменқызы На-
урыздағы көш-керуенді шығаруға 
ұйытқы болды. Әлі есімізде, кітап-
ханаға бір соққанда ұлттық киімнің 
қандай дәрежеде болуы жөнінде қы-
зметкерлерімен әңгіме-дүкен құрып 
отыр екен. Кітапхана қоры жәдігерге 
бай ғой. Жертөледе жатқан кітаптар-
ды шаң-тозаңнан арылта отырып, 
қазақтың ұлттық киімі, ою-өрне-
гін дәріптейтін кітап қолына түседі. 
Ерінбей отырып, ұлттық киімдердің 
бірнеше түрін белгілеп, кітапханашы 
қыз-келіншектердің қалауы бойынша 
өлшеп, пішіп, тіктіріпті. Сөйтіп, «Нау-

рызға көрік берген сұлу сән» аталы-
мы бойынша кітапханашы қыздар бас 
жүлдені жеңіп алғаны да бар. 

Қаладағы бүкіл мәдени шара-
ларға кітапханашы қыз-келіншектер 
белсене араласты. Көшбасшылары – 
Ләззәт Әменқызы. Енді бірде тіл мәр-
тебесін көтеру жөнінде жақсы баста-
ма туындады. Бұған Ләззат Әменқызы 
белсене араласып, айтарлықтай 
ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп, 
бір топ қыз-келіншектер облыс орта-
лығындағы сайысқа қатысты. Қазақы 
аудандарды артқа тастап, орысшасы 
басым балқаштықтардың жүлде алып 
келгенін сол кезде қуана сүйіншілеп 
хабарлаған болатынбыз.

Кітапханашылар тарапынан оқы-
рмандардың олжасы көп болды. 
Ең көп кітап оқып, белсенді оқыр-
ман атанған аға-апаларымызды да 
анықтадық. Мектеп оқушыларының 
кітапханаға келуі, таңдаған кітабын 
оқып, ортайып қалған оқырман за-
лын толтырудың сәті туды. Өйткені, 
оқушылармен бетпе-бет келіп, сыр-
ласу, әңгіме-дүкен құру олардың жан 
дүниесіне үңілу Ләззәт Әменқызының 
ерекше қасиеті еді. 

Қалада «Сырлас» әдеби-мәдени 
қонақжай үйінің ашылуы айтулы оқиға 
болды. Бастамашы – Ләззат Әменқы-
зы. Қазақтың атақты ақын, жазушы-
лары Софы Сматаев, Қадыр Мыр-
залиев, Жеңіс Қашқынов, Сәтімжан 
Санбаев осы әдеби қонақжай үйінде 
оқырмандармен кездесіп, тартымды 
сұхбат өткізілді. Әйгілі күйші Мағауия 
Хамзин атамызбен дөңгелек үстел 
өткізгені де есімізде мықтап қалыпты. 

                                                       
***

Орталықтандырылған кітапхана 
жанынан қалам ұстағандар, әнші, 
өнерлі жандар жиі табылатын. «Қа-
ламгер» қауымдастығы құрылды 
тұңғыш рет. Осыған Ләззат өзі бел-

сене араласып, бір бөлмені арнайы 
босатып берді. Қалам ұстағандарға 
арнап мұражай ашты. Атақты ақ қай-
ың ақын Шашубай Қошқарбайұлының 
жәдігерлерін осы мұражайдан кезде-
стірдік. Жазушылар Тұғырлы Қойшы-
манов, Софы Сматаевтың тұтынған 
дүниелерімен таныстық. Кейінгі қалам 
ұстаған ақын, жазушылар да жәдігер-
лерін ұсынды. Ақын, сазгер Көбен 
Бекмағанбетов ағамыз Наурызда ки-
ген шапанын өткізіп, оны бәріміз жа-
была көрнекті жерге ілгеніміз есімде. 
Мақала басатын машинкамызға дей-
ін алып бардық. Ескерткіш дүниелер 
көп жиналды. Ләззат Әменқызының 
жақсы бастамасын жалғастыра алма-
дық. Өкінішті, әттең...  Қазір сол жәді-
герлердің тағдыры не күйде екенінен 
бейхабармыз. Әлі де ұлттық мүддеге 
енжар, селқоспыз. Әйтпесе, сол Ләз-
зат ашқан мұражайды қазірге дейін 
ұстап, жандандырып, болашаққа ама-
наттасақ оңды болар еді ғой. 

                                            
 ***

Ұлттық рухтың қызғыш құсы 
Ләззат Әменқызы жаңалыққа жаны 
құштар, бастамашыл еді. Біздің об-
лыс төңірегінде алғашқылардың бірі 
болып кітапхананы компьютерлік 
жүйеге енгізіп, автоматтандыруға қол 
жеткізді. Электронды катологтардың 
дүниеге келуі Ләззат Әменқызының 
тұсында болды. Оның бастамасымен 
ашылған кітапхана сайты казір ұлт-
тық мүддемізді насихаттаудың бір-
ден-бір дәнекері болып отыр.

Ләззат Әменқызы адамдардың 
кісілігін, ізгілігін байсалдылықпен 
бағамдап, құрметтей білетін. Адамдар 
арасындағы өзара сыйластық, кісілік 

қарым-қатынас, әріптестік қағидасы 
таза адамгершілік тұрғысынан өріліп 
тұратын. 

Қазақы дәстүр-салтқа салып, 
жеңге деп еркелейтінбіз. Өмірлік 
жары Ермек ағамыз өз ауылымыз-
дыкі болған соң, қайындарын, қайын 
ағаларын қадір тұтып, құрметтеді, 
сыйлады. Тағдырды кейде қатал деп 
жатамыз. Қолдан келер шара жоқ, 
арамыздан ерте кетті, өте ерте... 
Аяулы жан жөнінде естелік жазу біз 
үшін де өте ауыр. Ойымыз ағыл-те-
гіл, бірді айтып, бірге кетеміз. Өйт-
кені, шоқтығы биік тұлғаның халыққа 
сіңірген еңбегі ұшан-теңіз болатын. 
Мұндайда атам қазақ «қайсыбірін ай-
тарсың...» деп өзін-өзі жұбататын. Біз 
де сондай күйдеміз. 

Салиқалы, салмақты Ермек аға-
мыз көлденең қазаны қара нардай 
көтерді. Балаларына берекелі ғұ-
мыр берсін, үрім-бұтағы өсіп, өне 
берсін! Ерекең аяулы жары туралы 
«Ерте үзілген гүл» атты естелік кітап 
құрастырып, тұсаукесерін жасады, 
аруағына құран бағыштады, тілеуле-
стерінің басын қосты.  

Ұлттық мүдде, ұлттық рух қа-
зақ халқы үшін қашан да асқақ, биік. 
Өнердің, мәдениеттің көшбасшысы 
бола білген Ләззат Әменқызы Шопа-
наева балқаштықтардың жүрегінде. 
Біз қалам ұстағандар оның өнегелі 
істерін әрқашан үлгі тұтамыз, қастер-
лейміз. 

Солтүстік өлкеміздің әдемі ақ 
қайыңындай ару келбеті, жан дүниесі 
Көкшенің мөлдір суындай таза, аяулы 
тұлға жайында айтпағымыз осы еді. 

Айтпақшы, бірде жұмыс орнына 
соққанымызда ақын Абзал Бөкеннің 
кітабынан «Аппақ қайың» атты өлеңді 
оқып отыр екен. Соңғы жағын қайта-
лап оқып берді бізге де. 

Ақиқат тұр жазылған хаттай, әне,
Арудан да, адасса, бақ таяды.
Сен аман бол, аққайың – 
                              ақ махаб бат,
Сен аман бол, ағаштың ақ Баяны!
Сөйтті де, «Ауылымның ақ қайың-

ды ормандары есіме түсіп, сағынып 
отырмын», – деді. 

Несін айтасыз, өзіңіз де ақ қай-
ыңдай, ақ Баяндай едіңіз, жеңеше!  

БАЛҚАШ қаласы.                                                             

Оралбек ЖҮНІСҰЛЫ,
«Орталық Қазақстан»

ҚР Мәдениет қайраткері Ләззат Шопанаева жайлы бір үзік сыр

Абай ауданына қарасты Дубовка елді мекенінде «Юнеско» 
клубы  өнер мектебінің эстрада-вокал сыныбының  
оқушылары Азаттық мерекесі қарсаңында «Тәуелсіздік – 
ұлттың ұлы қазынасы» атты мерекелік концерт өткізді. 

 
 

Өнер мектебі директоры-
ның қызметін атқарушы, ауыл 
депутаты Татьяна Титовская-
ның қолдауымен өткен шараға 
қатысушы өнерпаз қонақтар да 
аз болмады. Өз кезегінде ауыл 
әкімі Серікқазы Әбдүлкәрімов 
жүрекжарды лебізін білдіріп, қа-
тысушыларды мерекелерімен 
құттықтады.

Концерт Әнұранмен баста-
лып, күмбірлеген күйге, жан 
тебірентер жырға, әуелеген 
әнге ұласты. Әр шырқалған 
әнді мектеп хореографы Бақыт 
Емершинаның «Достар» би ан-
самблі әсем бимен әрлеп, сах-
на сәнін келтірді. Өзіммен қатар 
кеш жүргізген шәкіртім, қазіргі 
уақытта Тәттімбет өнер кол-
леджінің эстрада бөлімінің 1-ші 
курс студенті Гүлнұр Ержано-

ваның болғанын да айта кеткен 
жөн. 

Сондай-ақ, жалпы білім 
беру мектебінің ұстазы Ал-
тын Оспанова, Тәттімбет өнер 
колледжінің эстрада-вокал 
бөлімінің ұстазы Гүлзар Әбдуә-
лиева, Бұқар жырау ауданының 
дәстүрлі ән бөлімінің ұстазы 
Қуаныш Дүйсенбеков сынды 
азаматтар шәкірттер өнеріне өз 
бағаларын берді. Өз кезегінде 
әжелер мен ата-аналар қауымы 
да ыстық ықыластарын жеткізді. 

Шырқалған ән, жырланған 
өлең көрерменнің көңілінен 
шығып, қатысушылар ерекше 
сезіммен тарқасты.

Рауан АХМЕТОВ, 
вокал сыныбының 

жетекшісі.
АБАЙ ауданы.

www.ortalyq.kz
Сейсенбі, 
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Жарнама бөлімінің  телефоны мен 
электрондық поштасы:

43-21-55
ortalyk.reklama@mail.ru

          



Самарқау дүние самарқау күйінде қала 
берсе де, алдамшы өмірге аңтарылып, қара 
жамылып қалған Тұтқабековтер әулеті азалы 
күйден әлі де арылар емес. Жалған дүние, 
арман дүние...  Қамшының сабындай ғана 
қайран ғұмыр... Қайтейік... Шертпе күйдің 
шебері Фазыл Қасымұлы ТҰТҚАБЕКОВТІҢ 
өмірден озғанына да 40 күн толыпты-ау. Бір 
кездері халықаралық, республикалық фес-
тивальдерге қатысқаны өз алдына, Арқа күй 
дәстүрінің айтулы өкілі еді ғой. Тәттімбет, 
Тоқа, Әбікен, Хасен, Сүгір, Әбди күйлерін 
осы күнге жеткізгенінің өзі неге тұрады? Амал 
нешік... Жаңаарқа ауданында дүниеге келіп, 
ұзақ жылдар ауыл шаруашылығы саласында еңбек ете жүрсе де, қолынан 
қара домбырасын тастамаған да осы Фазыл Қасымұлы болатын. Айтып 
айтпай не керек. Тектілік те, кір шалмас тазалық та бойында кетті. Өзі өтсе 
де, 2012 жылы жарық көрген «Қоңыр» күйтабағында, «Қазақтың дәстүрлі 
1000 күйі» антологиясында домбырасының қоңыр үні қалды. Сол да бізге 
демеу, сол да бізге алданыш. Бақұл бол абзал азамат! Жатқан жерің жай-
лы, топырағың торқа болғай. Жаныңыз пейіш нұрына шалқысын!

Құлақ күйі келмей тұр домбырамның,
Бәрі қалды соңыңда мол мұраңның.
Аспанда бір қыран құс әуелейді,
Өзің бе екен бейнесі сол қыранның?

Ағыта алмай жаныңның мақпал шерін,
Небір күйді кеудеңде сақтаушы едің.
Алла сізге пейіштен орын беріп,
Жұмсақ болсын әрдайым жатқан жерің.

Еске алушылар: жұбайы – Жібек, балалары, немерелері және шө-
берелері.

P/S. Марқұмның қырқы 2018 жылғы 6 қаңтарда сағат 13.00-де Жа-
ңаарқа ауданына қарасты Ескене ауылының «Ақниет» дәмханасын-
да беріледі.

№455

Әрбір адамның өзіне тән ғұмыр жолы, 
тіршілік баяны бар, бірақ еткен еңбек, 
көрген бейнет, татқан  зейнет, алған асу, 
жеткен биік әркімнің өмірінде әрқилы. 
Оны сырт көз өздерінше бағалап та жа-
тады. Сондағы жалпының іздейтіні біреу: 
ол – кісілік келбет, азаматтық тұлға. Оған 
– дәл осындай адами асқақ қасиетке, 
қанша ғұмыр кешкенімен, жеткен де бар, 
жетпеген де бар.

Өзінің өнегелі өмір соқпағында 
сыйластық пен достықтың ұлағатын 
ұлықтап, үлкенге құрмет, кішіге ізет болар 
ұлттық дәстүрлерді үкілеп келе жатқан 
1932 жылы 27 желтоқсанда Қарқаралы 
қаласында дүниеге келген, Шет ауданының құрметті азаматшасы Ермек 
Қасымқызы ХАйруллинА анамызды мақтан тұтамыз.

Әулетіміздің киесі, барлығымыздың ақылшымыз, шаңырағымыздың 
берекесін кіргізіп отырған асыл жан – аяулы Анамызды 85 жасқа толуы-
мен құттықтай отырып, мерейлі мүшел тойына денсаулық, ұзақ ғұмыр, 
баянды бақыт тілейміз!

Ұл-қыздарыңызды қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, 
мейіріміңізді төге жүріп, күтіп-баптап өсірдіңіз. Бүгінде сол ұл-қыздары-
ңыз өркен жайып, бір-бір шаңырақ иесі атанып, өсіп-өнді. Сол үшін ұрпақ-
тарыңыз сізге мәңгі қарыздар. «Анасы бар адамдар ешқашан қартаймай-
ды» дейді. Алла сізге күш-қуат берсін, нұрлы жүзіңізден қуаныш кетпесін. 
Балаларыңыз бен немере-шөберелеріңіздің ортасында әрдайым шуақ 
шашып, қызығына тоймай жүре беріңіз! Жасыңыз ұзақ болсын, ауырма-
ңыз!

Ақ айдынға салып бақыт кемесін,
Жарқын жүзбен қуанышпен келесің,
Құтты болсын сексен бесің, Анашым,
Өзіңізді бір Құдайым демесін.
Бәйтерексіз жапырағы жайқалған,
Барша жұртқа жақсылығың байқалған.
Есен болсын ұрпағыңыз көрінген,
Ән қалықтап, күй төгілсін төріңнен.
Өмірдің әр қырынан іздер арай,
Бақыт құсы самғасын сізге қарай.
85 жас асуынан еркін асып,
Сәтті қадам басыңыз жүзге қарай!
Қамал алған құтты болсын жасыңыз,
Өрлей берсін, өрге қарай тасыңыз!
Алғы күннен күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін сізге ылғи бақ күліп!
Шаттықпенен көріп таңның арайын,
Жаратушы төксін игі жақсылық!
Бақ орнасын әрдайым басыңызға,
Жас қосылсын, Анашым, жасыңызға!

Ізгі тілекпен: ұл-қыздарыңыз, немерелеріңіз, шөберелеріңіз.
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Құттықтаймыз!

ЕСКЕ АЛУ

ТҰрАҚТы АВТОМОБиль ТАсыМАлдАрыныҢ 
МАршруТТАрындА ҚызМЕТ КөрсЕТу ҚҰҚығынА 

КОнКурс өТКІзу ТурАлы ХАБАрлАндыру
1. «Қарағанды облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ 2018 

жылдың «25» қантар сағат 16.00-де Әлиханов көшесі, 13 үй, 113 бөлме, тұрақты автомобиль тасы-
малдарының маршруттарында қызмет көрсету құқығына ие болу конкурсын өткізетіндігін хабарлайды.

2. Конкурсқа мынадай маршруттар қойылады:
№ лота Маршрут атауы Маршруттын негізгі мінездемелері

Облысаралық қалааралық маршруттар
1 «Шахтинск - Астана» Жолаушылар сыйымдылығы 16 орындық II және III санатты ав-

тобустар. Негізгі автобус 1 бірліктен кем емес, резервті автобус 2 
бірліктен кем емес.

2 «Автовокзал «Үш –Қоныр»(Алматы обл.) - Балқаш
Облысішілік қалааралық маршруттар:

3 №288 «Теміртау-Ростовка»
4 №264 «Қарағанды -Святогоровка»
5 №108 «Қарағанды -Ботақара» (Доскей арқылы )
6 №287 «Қаражал-Жәйрем»

      3. Жолаушыларды және багажды автомобиль көлігімен тасымалдау ережесінің (бұдан әрі - Ере-
же) 146 тармағына сәйкес, конкурсқа меншік нысанына қарамастан меншік құқығымен немесе басқа 
да заңды негіздермен иеленген автокөлік құралдары бар кез келген жеке және заңды тұлға қатысуға 
құқылы.

4. Ереженің 168 тармағына сәйкес, конкурсқа қатысуға тілек білдірушілер Әлиханов көшесі, 13 үй, 
мекен-жайы бойынша  орналасқан 1 қабатта, 113 бөлмеде  «Қарағанды облысының жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары басқармасы» ММ конкурстық құжаттар комплектісін алу үшін жазбаша тап-
сырыс беруі қажет.

5. Конкурстық құжаттарды алу мен конкурсқа қатысу тапсырысын қабылдаудың соңғы мерзімі: 2018 
жылдың 10 қантар, сағ. 13:00-ге дейін.

6. 2017 жылдың 28 желтоқсан, сағ. 16.00-де Конкурстық комиссия конкурс өткізу жөнінде конкурс 
алдындағы конференция өткізеді: Әлиханов көшесі, 13 үй, 113 бөлме. 

7. Анықтама телефоны: 8(7212)50-42-18 - Жұмақаева Айша Мерекеқызы.

Шет ауданының тумасы, құдамыз серік 
Карсембайұлы МЕдиЕВТІҢ бақилық өмір-
ге озғанына 40 күн болады. Құдамыздың 
адамгершілігі мол, жүрегі кең, мейірімді, 
үлкенге іні, кішіге қамқор азамат еді. Бір 
Алладан жатқан жері жайлы, қабірін нұрлы 
етіп, жасамаған жасын, көрмеген қызығын 
ұрпақтары көрсін деп тілейміз.

Арқаның арысы едің жалындаған,
Мақсаты бар айбыны арылмаған.
Жарыстарға талай ерді баптаған,
Жеңіс үшін еңбек еткен талмаған.

Дәріптедің патриоттық сезіммен,
Жас жалынды жандырдың сен сөзіңмен.
Жалғастырар игі істер өзіңдей,
Жас арыстар өсе берсін ізіңнен.

Еске алушылар: Құда-құдағиы – нөгербек-рымгүл. 
                                                                                                             №465

ЕСКЕ АЛУ

Құттықтаймыз!

Қарқаралы ауданы, ауыл шаруашылық 
бөлімінде қызмет ететін  шәкен ҚАсыМОВ-
Ты 27 желтоқсан күні пайғамбар жасқа то-
луымен шын жүректен құттықтаймыз. Құт-
тықтай отырып, зор денсаулық, отбасылық 
бақыт, немере-шөберелеріңнің қызығына 
тоймай жүре бер.

Бүгінгі мерейтойың құтты болсын.
Ақкөңіл, адал, аңғал Шәкен досым.
Көңіл тоқ, денсаулығың мықты болып,
Отбасы, бала-шағаң аман болсын.

Орындалып алға қойған жоспарың.
Әрқашан да ашық болсын аспаның.
Шын жүректен құттықтайды өзіңді,
Әскердегі бірге болған достарың!

 Ізгі ниетпен: Еркін, Тойжан, Тәңірберген, Әуез, Қуан, 
Қонысбек және Әбітжан.

№0001

Құттықтаймыз!
1947 жылы, 29 желтоқсанда дүниеге 

келген Алтыншаш Әділқызы ӘдІлОВА 
бұл күнде әулетіміздің ақ жаулықты 
анасына айналып 70 жасқа келіп отыр. 
Ұл мен қызға аналық мейіріммен ғана 
қарай білген кең жүректі жанды барша 
ағайын-туыс өз анасындай жақсы көреді. 
Сан жылдар бойы еткен еңбегіңіздің 
зейнетін көріп, ауырмай-сырқамай әлі 
де ұзақ ғұмыр кеше беріңіз дейміз. Туған 
күніңіз құтты болсын! 

Ұл мен қызды өсірдің ана бүгін, 
Таудай болған бұлардың талабы мың. 
70 жаспен қатар келіп жатқан, 
Құтты болсын анажан, жаңа жылың. 

Дариясы ғұмырдың аға берсін, 
Жаңа жылың шырағын жаға берсін. 
Көп жасаңыз! Біздерден тілек осы, 
90-100 жас есігін қаға берсін. 

Ізі тілекпен: балалары – сағыныш, Бауыржан-индира, 
Ержан, сандуғаш, Әміржан-Ақерке, сабыржан-Әйгерім, 
ғалымжан-Мейрамгүл, немере-жиендері – Жұлдыз-Болатжан, 

Маржан, Арман, ислам, ибраһим, Әмина, сезім, шапағат, 
Айзере, Ақниет, шөберелері – Айару мен Әлихан.

«Жезқазған қалалық «Дидар» телеарнасының ұжымы айтулы азамат, 
айтыс өнерінің ардакүреңі Төлеген Жамановқа әкесі

нҰрлАнныҢ
кайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.Электрондық пошта:  

ortalyk.kz@gmail.com

Қарағанды 
қаласының 
Майқұдық 
бөлігіндегі №68 
орта мектеп 
жанындағы шағын 
орталықта «Әнім 
саған арналады, 
Қазақстан!» 
атты ертеңгілік 
өтті. «Балбөбек» 
тобының 
тәрбиешісі 
Толғанай 
Рыстымбекова 
дайындаған 
ертеңгілік 
балаларға қуаныш 
сыйлаумен қатар, 
таным қабілеттерін 
де арттырды. 

Балаларды айтулы мерекемен 
таныстырудан басталған шараның 
Қазақстан Республикасының Мем-
лекеттік рәміздері туралы білім-
дерін кеңейтіп, Отанын, Астананы, 
туған қалалары – Қарағандыны та-
нып білуге, жақсы көруге тәрбиелеу-
де маңызы үлкен болды. 

Әр мереке сайын тақырыпқа сай 
шара ұйымдастырып, балалардың 
қабілеттерін шыңдап жүрген Толға-
най Досымбекқықызына балалар-
мен қатар, ата-аналар да дән риза. 
Ән айту, би билеумен қатар, бала-
лардың шығармашылығын артты-
рып, сөздік қорлары мен тілдерін 
дамытуда аталған шаралардың ма-
ңызы зор. 

Мерекеге сай безендірілген зал-
ға «Атамекен» әнімен кірген бала-
лар Тәуелсіздік тойына ән мен би-
ден шашу шашты. Елінің тарихына 
көз жүгіртіп, сөз сөйлеген шешен-
дерін, найза ұстаған батырларын да 
дәріптеді. 

Қазақ, орыс және ағылшын тіл-
дерінде өлеңдер оқып, әр ұлт өкіл-
дерінің киімін киген балалар шең-
бер бойын айнала жүріп, көпұлтты 
еліміздің достығын паш етті. 

Сонымен бірге, Сарыарқаның 
төсінде Тәуелсіздіктің арқасында 
бой түзеген Қазақстанның інжу-мар-
жаны  – Астана қаласы туралы жыр-
ларды да жатқа оқыды. 

өз тілшімізден.

Қарағанды облысының білім басқармасы және Қарағанды облысы-
ның  Білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ комитеті «Қарағанды 
облысының білім басқармасы» ММ ұйымдастыру жұмысы, мониторинг 
және құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Амирова Гүлна-
ра Қасымбековнаға

анасының
 қайтыс болуына байланысты  қайғырып, көңіл айтады.

№467

«Қазақстан дейтін менің 
                                  бар елім,
Жатыр алып жарты
                             дүние әлемін.
Бұл даланы анам 
                       жаспен суарған,
Бұл далаға жылап 
                           келіп қуанған» 
(Қасым) Қазақ елінің қазіргі 
басты байлығы – азаттық!

Доскей ауылында осы ме-
рекеге арналған шара музыка 
мектебінің акт залында өтті. 
Ауыл әкімі Ә.Байғожин тұрғын-
дарды Тәуелсіздік күнімен құт-
тықтады. Тақырыптық бейнеро-
ликтер көрсетіліп, «Тәуелсіздік 
тұғыры» атты ақпараттық көр-
ме ұйымдастырылды. Кеште 
«Ақбота» балабақшасы, Елтай 
орта мектебі, кітапхана және 
музыка мектептерінің ұжым-
дары, сонымен қоса, келешек 
жастарды патриоттық рухта 
тәрбиелеуге үлкен үлес қо-
сып жүрген Қарағанды қаласы 
№31775  әскери бөлімінің үр-
мелі аспаптар оркестрі өнер 
көрсетті. Өнерпаздардың ән-
күйі мен биін тамашалаған кө-
рермендер көтеріңкі көңіл-күй-
мен тарасты. 

                                                                      
дариға БІлӘлОВА, 

мәдени шараларды 
ұйымдастырушы.

Кеше Қазақстан Жазушылар одағының мү-
шесі, облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің 
1972-1973 жылдардағы Жезқазған өңірі бойын-
ша меншікті тілшісі Аппаз Баймендеұлы өмір-
ден озды.

Аппаз Баймендеұлы 1923 жылдың 15 нау-
рызында Қарағанды облысы Ұлытау ауданы 
Сарысу ауылында туған. 1953 жылы Қазақ ұлт-
тық университетін бітірген. 

Өзі туған ауылда жұмысшы, есепші, мектеп 
мұғалімі, мектеп директоры болып жұмыс істе-
ген. 1970-1984 жылдары Қарағанды облыстық 
газетінде тілші, Жезқазған облыстық газетінде 
бөлім меңгерушісі, 1984-1990 жылдары Жезқазған балалар театрының әде-
би меңгерушісі, 1990-1998 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы Жезқазған 
облыстық бөлімшесінің жауапты хатшысы қызметтерін атқарған. 

Алғашқы өлеңдері «Орталық Қазақстан» газетінде (1956) жарияланған. 
«Жетім», «Тас жарған емен» поэма, балладалары жарық көрген (1958). «Ақ-
моншақ» (1976), «Шақпақ» (1978), «Әке дауысы» (1980), «Майқоңыр» (1991), 
«Қайран шеше» (1998), «Абыздар биігі» (2001) атты прозалық кітаптардың 
авторы. «Баубек», «Сәкеннің атылуы», «Махаббат азабы», «Қияндағы жал-
ғыз үй» пьесалары С.Қожамқұлов атындағы сазды драма театрында сахна-
ланып келеді.

Жазушы, ҚР Мәдениет қайраткері Аппаз Қаражігітовтің шығармалары 
Жезқазған өңірінің кешегісі мен бүгіні, алып өндіріс орындары мен ауыл ты-
нысы, жергілікті халықтың тағдыры, жасампаз істері туралы сыр шертеді. Қа-
ламгер әрбір шығармасында адалдықты, адамдықты ту еткен. 

Жезқазған қаласының және Ұлытау ауданының Құрметті азаматы Аппаз 
Қаражігітовтің жарқын бейнесі өзімен әріптес болған, көзін көрген жандар-
дың жадында мәңгі сақталады.

Бақұл бол, Аға..!   
«Облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің редакциясы» 

Жшс ұжымы.

Аппаз Баймендеұлы ҚАрАЖІГІТОВ

Әзілдері әдемі еді

Жарнама бөлімінің байланыс 
телефоны: 

43-21-55

Жуырда Приозерск 
қаласы бойынша 
Жергілікті өзін-өзі 
басқару аумақтық 
кеңесінің кезекті 
отырысы өтті.

Жиналысқа Жергілікті өзін-
өзі басқару аумақтық кеңесінің 
төрағасы мен мүшелері, мемле-
кеттік мекемелердің басшылары 
және қала тұрғындары қатысты.

Кеңес отырысында «прио-
зерск қаласының кәсіпкерлік 
және ауыл шаруашылығы 
бөлімі» ММ басшысы А.Жүсі-
пов, Қарағанды облысы ІІД 
приозерск қаласы ІІБ ЖпҚ бас-
тығының орынбасары, полиция 
майоры К.Байекешов баяндама 
жасады.

Жалпы, әлеуметтік маңызы 
бар азық-түліктердің бағасын 
тұрақты ұстап тұру бойынша 
іс-шаралар жүргізу, құқық бұзу-
шылықтардың алдын алу, қыл-
мысты ертерек анықтап, оған 
жол бермеу, келесі жылда атқа-
рылатын жұмыс жоспары қарал-
ды. Кеңестің қызметіне белсенді 
қатыспайтын Кеңес мүшелерін 
шығарып тастау туралы мәселе 
де басқосудан тыс қалмады.   

Жергілікті өзін-өзі басқару     
аумақтық кеңесі.

пРИОЗЕРСК қаласы.

Аппаз аға Қаражігітов Жезқазған-Ұлы-
тау аймағындағы қалам ұстаған ағайынның 
ақылман абызы, көш басындағы көсемі бо-
латын жарықтық. «Апекең дүниеден баз 
кешіпті» деген суық хабар сумаңдап жет-
кен мезетте менің ойыма оралғаны осы бір 
ерекшелігі еді...

Бізге қарымды қаламгермен қызметтес 
болып, иық тіреп, қатар жүру нәсібі бұйыр-
ған жоқ. Бұрынғы облыстық «Жезқазған 
туы» газетінің заңды мұрагері қалалық 
«Сарыарқа» басылымына жұмысқа ор-
наласқанымда – бұл кісінің зейнеткерлер 
сапына қосылып үлгерген шағы. Қараша-
ңыраққа жиі соғып тұрады. Тым ширақ, қағылез. Іске де, сөзге де епсекті. 
Газетте ертеден келе жатқан тағылымды дәстүр бар – атаулы мерекелер-
де ардагерлеріміз арнайы жайылған дастарқан басында бас қосып, шер 
тарқатады. Апекең сол отырыстардың шырайын енгізіп жіберетін. Алыстан 
орағыта әкеліп айтатын әзілдері тым әдемі еді. Қазір ойлап отырсам, жа-
ратылысына дарыған сол қасиеті кімді болсын, өзіне тым жақын тартып, 
құрдасындай қалжыңдаса беруіне жол ашады екен ғой. Сол кезде газет 
редакциясында қызмет атқарған жастар қауымы мінәйі бір себептермен 
Апекеңнің келуі сирексіп кеткенде әзілдерін аңсап, құлаққа сіңімді қалжың-
дарын әңгіме өзегі етіп отырушы еді. «Жақсыда жаттық жоқ» деген сол шы-
ғар, бәлкім.

Қанындағы қаламгерлік қабілеті төл перзенті Жоламанға да жұғысты 
болғаны анық. Ол да өлең-сөздің тайпалған жорғасына ұқсайтын. Өкініш-
ке орай, қалам қарымын толық таныта алмай, өмірден ертерек өтіп кетті. 
Оның да әзілге бейімділігі басқаны былай қойғанда, өз әкесіне арнаған 
өлең-жырларынан да «мен мұндалап» тұратын...

Мағыналы ғұмыр кешіп, тамаша туындыларымен оқырман талғамынан 
шыға білген абыз ақсақалдың орны ойсырап, оны етене білетін елдің көңілі 
қоңылтақсып тұрары күмәнсіз. 

Адамның ажалға қылар қайраны жоқ! 
Бақұл бол, қадірлі қаламгер, рухы биік асыл аға!

Ахат ҚҰрМАнсЕйІТОВ.  
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Сонау 70-ші жылдардың соңында аудан 
халқы өздерінің жаңадан құрылған  «Ақсу- 
Аюлы» ансамблін ыстық ықыласпен қабыл-
дап, оның әрбір концертіне тайлы-таяғына 
дейін барып тамашалайтын. Аз уақыттың 
ішінде көрерменнің көзайымына айналып 
үлгерген ансамбль репертуары да жаңарып, 
жаңғырып отырды. Ансамбль шын мағына-
сында әр ауылдың асыға күтер сүйіктісіне 
айналған еді.

Жуырда аудандық мәдениет үйінде «Ақ-
су-Аюлы» ән-би ансамблінің 40 жылдығына 
орай, «Аюлым – ақ бесігім» атты мерекелік 
кеш өтті. 1977 жылы құрылған ансамбль аз 
ғана уақыт ішінде облысымызға, әрісі респу-
бликамызға танымал болып үлгерді.

Ансамбль сол кездегі мәдениет бөлімін 
басқарған марқұм Төлеубай Әбдіғалиевтің 
тұсында құрылған болса, 1977 жылы аталған 
бөлімге Зәрубай Сүйіндікұлы ағамыз тағай-
ындалып, ансамбльге халық атағын алып 
беру үшін Алматыдан композитор Әсет Бей-
сеуов, ақын Саттар Сейтқазин шақырылып, 

Ұлт тұлғаларын ұлықтау 
ұлағаты арқылы ұрпақ санасын 
сергітуді ерте бастан айнымас 
ата салтына айналдырған 
Ұлы Даланың Ұлытауында ел 
Тәуелсіздігі күні тағы да бір 
тағылымы терең, шырайы 
шұрайлы шара атқарылды. 
Арқаның алтын кіндігі іспетті 
биік таудың бөктерінде Ерден 
батыр Сандыбайұлының қола 
мен мыстан құйылған, биіктігі 
тоғыз метрді құрайтын еңселі 
ескерткіші бой көтерді.

Ерден Сандыбайұлы – өз заманын-
да қол бастап, ел іргесін жаудан қорғаған 
батыр, билік айтып, дау-дамайдың түй-
інін тарқатқан би-шешен, болыс, аға 
сұлтан, дуанбасы ретінде ел мен жерді 
басқарудың ерен үлгісін танытқан ірі 
тұлға. Ұлттың бірегей ұлының бойын-
дағы асыл қасиеттерді сол кезеңдегі 
қазақтың қайраткер азаматтары қапы-
сыз танып, мінсіз мойындағанын тарихи 
жазбалар мен өлмес өнер туындылары 
еш күмәнсіз айғақтайды. Мәселен, есімі 
елге етене мәлім ғұлама Мәшһүр Жүсіп 
Көпейұлы «Атасын Алаш білген Ерден 
батыр, Ту ұстап, тұлпар мінген, тігіп 
шатыр» десе, атақты Орынбай ақын-
ның «Ішінде көп қарғаның бір бүркіттей, 
Көзіме көрінесің келген жерден» деп ай-
рықша ықылас танытуы бекерден бекер 
болмаса керек. Ұлы ағартушы ғалым 
Шоқан Уәлихановтың «Ұлытау жерін 

мекендеген аса күшті, халық саны да 
өскен, бай Бағаналы руын басқарған 
Ерден Сандыбайұлы – өте ықпал-
ды феодал» деп баға беруі – тари-
хи тұрғыда таңбаланған айнымас 
ақиқат. Ықылас Дүкенұлының «Ер-
ден» күйі танымал тұлғаның ілкімді 
іс-әрекеттеріне тәнтіліктен туында-
са, Тәттімбет Қазанғапұлының «Бес 
төре» күйіндегі бесеудің бірі – халқы-
на қадірі артқан Ерден батыр.

Ескерткіштің салтанатты ашылу 
рәсімінде жұртшылықты мерейлі қу-
анышымен ақжарыла құттықтаған 
аудан әкімі Әнуар Омар жоғарыдағы 
жайттарға ерекше екпін бере отырып, 
тереңнен тарта толғады. Елдің өне-
гесі мол өткені мен елдіктің кемел-
дене түсуіне негіз қалайтын «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының өзара 
сабақтасуы тағылымдарын тілге тиек 
етті. Елдік мұратты бәрінен биік қой-
ған баба рухына бас иіп, ескерткішті 
дайындау мен орнату шығындарын 
толығымен көтерген атпал азаматтар 
Марғұлан Молдашев, Абай Байділ-
даев, Ержан Мұқан, сонымен қатар, 

тау бөктеріндегі көрген көз сүйсінетін 
толымды сәулет туындысының автор-
лары – Қазақстан Дизайнерлер одағы-
ның мүшелері Шаһибаден Сейткенов 
пен Өмірхан Жүнісбековтің иықтарына 
зерлі шапан жауып, аудан әкімінің Құр-
мет грамоталарын табыс етті. Ел тілегін 
ескеріп, еңселі ескерткіштің бой көтеруі-
не мүдделілік танытқан жомарт пейілді 
кәсіпкерлерге Ерден батырдың тікелей 
ұрпақтары да дәл осындай құрметі мен 
қошеметін көрсетті. 

Шара барысында сондай-ақ, біртуар 
болмысты бабаның ұрпағы, медицина 
ғылымдарының кандидаты, профессор 
Қорғанбек Әшмұқанбетұлы, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, журна-
лист-ақын Батырбек Мырзабеков және 
кәсіпкер Марғұлан Молдашев жүрекжар-
ды лебіздерімен бөлісті. Т.Қалмағамбе-
тов атындағы Жезқазған филармония-
сының әншісі, айтыскер ақын Жанбол 
Көпбосынов өзінің арнау жырын орын-
дады. 

Осылайша, Ұлытауда Мемлекет бас-
шысының «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай 
тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлер-
ге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, 
замана сынынан сүрінбей өткен озық 
дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңы-
зды алғышарттарына айналдыра білу 
қажет. Егер, жаңғыру елдің ұлттық-ру-
хани тамырынан нәр ала алмаса, ол 
адасуға бастайды» деген ғибратты ұста-
нымымен мейлінше үндес сипаттағы 
әлеуетті әрекет ел көңіліне аса жағымды 
түрде іске асырылды.

ҰЛЫТАУ ауданы.

 

Ахат ҚҰРМАНСЕЙІТОВ,
«Орталық Қазақстан»

Сүйінші елден сұрайын шығып тауға,
Бәрі бізді асықсын құттықтауға.
Ұлыстың ұлы күні ұлытаулықтар,
Ерденді ел боп, жұрт боп ұлықтауда.

Жаңғыру желі бізді жылытуда,
Ұлыларды болмайды ұмытуға.
Заманында аңыз боп аты қалған – 
Ерден – ерен болған ғой, ұлы тұлға.

Көсегесі көгеріп көргенді елім,
«Тірілтуде» өшкенін, өлгендерін.

Ұлытауға айбар беріп тұрсыншы деп
Тұлпарға мінгізді ел Ердендерін.

Жерлестерім, дегенмен жарап тұрсың,
Ұрпақтар бабаларын мадақ қылсын!
Тұлпарының үстінен тау тұлғамыз
Қызыға Қазағына қарап тұрсын,
...Тәуелсіздік күні, рас, ғажап күнсің!

Мұқаш СЕЙТҚАЗИНОВ,
Ұлытау ауданының  

Құрметті азаматы.

дайындық жұмыстары жүргізілді. 
Ансамбльге алғашқыда Амантай Ра-

шитов жетекшілік етті. Құрамында ауданы-
мызға белгілі сазгерлер Ермек Мұстафин, 
Төлеген Ыбыжанов, Сайран Түсіпбеков, 
Мұхаметқали Әбдуов, Қайыркелді Күлейме-
нов, Төлеген Сапаров, Мекен Жәшкеев, Рыс 
Тәженова, Күләнда Биғарашева, Нәсіпкүл 
Мұқажанова, Қайрат Мұстафин, тағы басқа 
да әнші, бишілер барлығы 30-ға жуық өнер-
паз болған. 

Мерекелік кеште  аудан әкімінің орын-
басары А.Әбілдин, аудандық мәслихат хат-
шысы Б.Төлеуқұлов құттықтау сөз сөйлеп, 
еліміздің әр өңірінде тұрып жатқан, бүгін-
гі мерейтойға арнайы келген ансамбльдің 
бұрынғы мүшелеріне сый-сияпаттар жасады.

Мұнан соң ансамбльдің құрылуына өзін-

дік үлес қосқан жерлесіміз, ақын, сазгер, 
күйші Зәрубай Сүйіндікұлы, ансамбльдің 
алғашқы мүшесі, филология ғылымдарының 
докторы, профессор, Е.Бөкетов атындағы 
ҚарМУ-дің филология факультетінің дека-
ны  Мұхаметқали Әбдуов, Мекен Жәшкеев, 
ансамбльдің алғашқы көркемдік жетекшісі,  
ақын-сазгер Амантай Рашитов ағаларымыз 
бен көп жылдар мәдениет саласын басқарған 
Гүлшара Ахметова апамыз сол жылдардағы 
ансамбль құрамы мен жұмысы, жетістіктері 
жөнінде, сол уақыттағы гастрольдік сапарға 
шыққандары жайлы жүрекжарды естелік-
терін айтып, бүгінде өмірде жоқ, бақилық 
болған ансамбль мүшелерін бір минут үн-
сіздікпен еске алды.

Мерекелік кеште ән мен жырдан шашу 
шашылып, мәдени-сауық орталығының ән-
шілері ақын Саттар Сейтқазиннің сөзіне жа-
зылған Ә.Бейсеуовтің әні «Ақсу-Аюлы» және 
З.Сүйіндікұлының «Ақсу-Аюлы – аңсарым», 
«Ақсу-Аюлы – жыр мекені» әндері мен ор-
кестрдің орындауындағы күйлер көрермен-
дер жүрегіне жол тауып жатты.  

М.ДӘУЛЕТБЕКҰЛЫ.
ШЕТ ауданы.

Қарағандыда Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген жаттықтырушысы Ғалым 
ЖАРЫЛҒАПОВТЫ еске алуға арналған XXХIV Халықаралық бокс турнирі мәреге 
жетті. Сәрсенбіде жалауы көтерілген турнир жексенбіде қорытындыланды. 

Нұрқанат ҚАНАФИН,
«Орталық Қазақстан»

Жарылғапов турнирі – мықтылар ұстахана-
сына айналған бәсеке. Алғаш Ғалекең қайтқан 
1984 жылы ұйымдастырылған турнирде кейін 
есімі спорт көгінен орын алған боксшылар күш 
сынасты. Санамалай берсек, саусақ жетпейді... 
Василий Жиров, Болат Жұмаділов, Ермахан 
Ыбырайымов, Аркадий Топаев, Игорь Шишкин, 
Анатолий Александров, Олег Маскаев, Бекзат 
Саттарханов, Бақтияр Артаев, Геннадий Голов-
кин, Серік Елеуов, Серік Сәпиев сынды күрзі жұ-
дырықты жігіттер бұл турнирде бірнеше мәрте 
чемпион атанған. 

Турнирге құрметті қонақтар қатарында әр 
жылдары келген меймандардың да атағынан ат 
үріккендей... 

Мәселен, 1999 жылы екі дүркін Олимпиа-
да чемпионы, кубалық Феликс Савон, Атланта 
Олимпиадасының чемпионы Майкро Ромео, 
Барселона Олимпиадасының чемпионы Хуан 
Эрнандес турнирдің ашылу салтанатына ар-
найы келді. 

Алдыңғы жылы және былтыр кәсіпқой 
боксшылар арасындағы абсолютті чемпион, 
Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері аме-
рикалық кіші Рой Джонс турнирдің мәртебелі 
меймандары қатарынан көрінді. 

Биылғы додада Үндістан, Қырғызстан, Өз-
бекстан және Тәжікстаннан келген боксшылар-
мен қатар, еліміздің барлық өңірлерінен іріктел-
ген сайыпқырандар сайысқа түсті. Қыздар бес 
салмақ дәрежесі бойынша мықтыны анықта-
са, ерлер жағы он салмақ дәрежесінде сынға 
шықты. Шаршы алаңға көтерілген өрендер 
жанкүйер көпшілікке тамаша сәттер мен ұмы-
тылмас көріністер сыйлады. 

«Жастар» спорт кешенінде өткен турнирдің 
жабылу салтанатына облыс әкімі Ерлан Қоша-
новпен бірге Серік Сәпиев, Дмитрий Карпов, 
Нұрғазы Жарылғапов қатысты. Финалдық кез-
десулер осы күні өтті. Қарсыласынан айбынын 
асырып, жеңіске жеткен жүлдегерлер марапат-
талды. Отыз төртінші мәрте түйінделген тур-
нирдің басы-қасында жүрген Нұрғазы Жарылға-
повтың еңбегін атап өтпеске болмас. Әке есімін 
ардақтап, жадыларда жаңғыртуда Нұрекеңнің 
үлесі қомақты. 

Қарағандылық боксшылар бұл турнирде 9 
медальға қол жеткізді. Айжан Ходжабекова, Ақ-
ниет Балтабаев, Азамат Нүркен чемпион атан-
са, Виолетта Князева, Рустем Баешев, Рустем 

Шауменов, Наурызбек Сағымбеков, Рустам Га-
лямов, Дмитрий Зиско жүлдегерлер қатарынан 
орын алды.    

Сонымен, қорытынды есепке көз жүгірт-
сек... 

Қыздар.
51 келі. 
І орын – Жайна Шекербекова (ОҚО);
ІІ орын – Айгерім Қасенаева (Астана);
ІІІ орын – Ақерке Хусайнова (Алматы), Ма-

хаббат Тоқмағамбетова (Қостанай облысы).

54 келі. 
І орын – Ранов Пархатова (Алматы);
ІІ орын – Аида Тұяқбай (ОҚО);
ІІІ орын – Динара Жамирова (Алматы), Фе-

рангиз Хошимова (Өзбекстан).

57 келі. 
І орын – Сәния Сұлтанқызы (Астана);
ІІ орын – Дәметкен Келімбет (Қызылорда 

облысы);
ІІІ орын – Владислава Кухта (Қостанай об-

лысы), Едгорой Мирзаева (Өзбекстан).

60 келі.
І орын – Айжан Ходжабекова (Қарағанды 

облысы);
ІІ орын – Карина Ибрагимова (Ақмола об-

лысы);
ІІІ орын – Жанна Серікова (Қостанай облы-

сы), Шаира Зұлқайнарова (Тәжікстан).

75 келі. 
І орын – Аида Оңдаш (Қызылорда облысы);
ІІ орын – Виолетта Князева (Қарағанды об-

лысы);
ІІІ орын – Амина Аманқұл (ОҚО), Ақерке 

Бақытжан (Қызылорда облысы).

Ерлер.
49 келі.
І орын – Кумар Какара (Үндістан);
ІІ орын – Мирлан Туркбайуулы (Қырғыз-

стан);
ІІІ орын – Әлішер Айтхожанов (Алматы об-

лысы), Дулат Даутов (Қызылорда облысы).

52 келі.
І орын – Ақниет Балтабаев (Қарағанды об-

лысы);

ІІ орын – Бағдат Толыбаев (Жамбыл облы-
сы);

ІІІ орын – Әзиз Санатбаев (Қызылорда об-
лысы), Абдулла Кучкаров (Өзбекстан).

56 келі.
І орын – Оразбек Асылқұлов (Ақмола об-

лысы);
ІІ орын – Шерхан Сүгірбек (Жамбыл облы-

сы);
ІІІ орын – Абылай Сайлаубеков (Павлодар 

облысы), Рүстем Шауменов (Қарағанды облы-
сы).

60 келі. 
І орын – Шүкіржан Рахимов (Өзбекстан);
ІІ орын – Каучик Маниш (Үндістан);
ІІІ орын – Хасен Азизбеков (ШҚО), Асылхан 

Ұзақбаев (Атырау облысы).

64 келі.
І орын – Азамат Нүркен (Қарағанды облы-

сы);
ІІ орын – Асқар Ерубек (Алматы облысы);
ІІІ орын – Мирасали Сәрсенов (Жамбыл об-

лысы), Мирас Ертанов (Алматы облысы).

69 келі.
І орын – Абду Абдурахманов (Қырғызстан);
ІІ орын – Демежан Сайдағали (Алматы);
ІІІ орын – Фазлиддин Мелибоев, Ислом 

Турсунбоев (екеуі де – Өзбекстан).

75 келі.
І орын – Жүсіп Қуандық (Қызылорда облы-

сы);
ІІ орын – Амандық Манашев (Атырау облы-

сы);
ІІІ орын – Жангра Мандип (Үндістан), Аман 

Қазанғапов (Жамбыл облысы).

81 келі.
І орын – Шаббос Негмагуллоев (Өзбек-

стан);
ІІ орын – Казим Мардонов (Өзбекстан);
ІІІ орын – Рустам Галямов, Наурызбек 

Сағымбеков (екеуі де – Қарағанды облысы).

91 келі.
І орын – Танвар Наман (Үндістан);
ІІ орын – Нұрлан Сабыров (Маңғыстау об-

лысы);
ІІІ орын – Жамшид Абдуллаев (Өзбекстан), 

Артем Пчеляков (Қостанай облысы).

+91 келі. 
І орын – Сатиш Кумар (Үндістан);
ІІ орын – Рустем Баешев (Қарағанды облы-

сы);
ІІІ орын – Дархан Ерғали (Алматы облысы), 

Дмитрий Зиско (Қарағанды облысы). 
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