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● БАЙҚАУ

«Ұлт – ұлы тұлғаларымен асқақ» 
десек, Жұмабек Тәшенов сондай 
тұғырлы тұлғаның бірі һәм бірегейі. 
Еліміздің солтүстік бес облысын аман 
алып қалғаны – азаматтықтың биік 
шыңы. Қарағандыда ақын Айтбай Жұ-
мағұловтың ұйымдастыруымен мем-
лекет және қоғам қайраткері Жұмабек 
Тәшеновтің ерлік істерін насихаттап, 
жыл сайын мәдениет пен әдебиет са-
ласындағы үздіктерге Ж.Тәшенов жүл-
десі табысталып келеді. Бұл игі іс қолға 
алынғалы бері Сапар Ибкеев меценат 
ағамыз демеушілік жасауда. Биыл он 
төртінші рет өткен шараға, Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері Рымба-
ла Омарбекова, «AMANAT» партиясы 
Қарағанды облыстық филиалының 
төрағасы Бекзат Алтынбеков, қала-
лық мәслихаттың хатшысы Құдайбер-
ген Бексұлтанов бастаған Арқа жұрт-
шылығы қатысты. Кештің арнайы 
қонағы – Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткерлері, әнші Медет Салықов 
пен Клара Төленбаева. 

  
Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

4-бетте

2009 жылы жарыққа шыққан америкалық Джеймс Кэме-
ронның «Аватар» ғылыми-фантастикалық фильмі қара-
лымы жағынан әлемдік рекорд жаңартты. Араға жылдар 
салып, фильмнің жалғасы саналатын «Аватар: Су жолы» 
атты екінші бөлімі көрерменге жол тартты. 15 желтоқсаннан 
бастап еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетілуде. Бір 
артықшылығы – әлемдік деңгейдегі фильм ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің қолдауымен қазақ тіліне аударылып, ды-
бысталды. Қазір кинотеатрларда «Аватар: Су жолының» қа-
зақшасы да, орысшасы да бар.  Алайда, қазақша нұсқасынан 
көрі орысшасына баратын көрермендер басым болып тұр. Се-
беп бір емес, бірнешеу – қазақша фильмнің ыңғайлы уақытқа 
қойылмауы, бәлки, мүлде көрсетілмеуі, қазақшасына қараған-
да орысша сеанстардың көптігі. Мемлекеттік тілдің мәртебесі 
үшін шырылдап жүрген қоғам белсенділері осыны айтып, 
бастама көтерді. Сонымен, көрермен қазақ тіліндегі фильмді 
көруге неге бармайды?

● МӘСЕЛЕ

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

 
Ал, сіз бардыңыз ба?

8-бетте

Соңғы уақытта жылжымайтын мүлік нарығының «қызуы» күрт көтеріліп 
тұр. Сұранысы табан асты артқан пәтер жалдау ақысы бұқараның шамасына 
қарамай шарықтап кетті. Қалғымайтын-мүлгімейтін,  осындайды мүлт жібер-
мейтін алаяқтар қарасы қалың бүгінде. Осы мәселені қаузап, заңгерлер пікірі 
мен кеңесіне жүгініп көрдік. Андрей Грибков – жылжымайтын мүлік мама-
ны. Айтуынша мүлікті жалға алуда қалыптасқан бірнеше схема бар көрінеді. 
Үңіліп көрелік...

● КӨКЕЙКЕСТІ

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan» Жалған жарнама

Ел ішінде етек алып, кең таралып кет-
кен бір қулық – ғаламтор бетінде өзін ри-
элтормын деп жарнамалаған әккілер пә-
терді брондау үшін сұрайтын қаражат. Су 
жұқпас суайттар әлдебір әдемі пәтердің 
күншығыс тұсындағы суретін интернетке 
орналастырып, krisha.kz сайтына жарна-
ма береді. Бағасы да арзан. Мұндай «мүм-
кіндікті» мүлт жібергісі келмейтін пәтер 
арендаторлары дереу қоңырау шалады. 
«Пәтер иесі» өкінішке қарай дәл қазір 
өзге қалада жұмыс сапарымен жүргенді-
гін хабарлайды. Қоңыраулардың көптігін 
желеу еткен алаяқ «аванс» ақшаны ауда-
ра салуды ұсынады. Бұндай төлем әдетте 
айлық ақшаның он пайызы. Клиент қа-
ражатты аударып қалған бетте, суайт те-
лефон нөмірін бұғаттай салады, – дейді 
Андрей.

«Тіпті, қолға кілт тапсыратын әдемі 
сәттер де кезігеді екен. Бірақ кілт есікті 
ашпайды», – дейді заңгер Жасұлан Ай-
мағамбетов. Тағы бір тосынсый.

3-бетте

 
 

Қарағандылық хирургтар 
99 жастағы Ұлы отан соғысы-
ның ардагері Бүркіт Есжановқа 
ота жасады. Ақсақал үй ішінде 
құлап, жамбасын сындырып 
алған. Күрделі сыныққа  шұғыл 
ота жасалды. 

Науқас бірден Қарағанды қала-
сының №1 көпбейінді ауруханасына 
жеткізілді. Шағын инвазивті операция 
сол күні жасалды. Сынған сүйек «гам-
ма-шегемен» – арнайы түйреуішпен 
немесе штифтпен біріктірілді. Бұл 
әдіс «гамма-шегелі остеосинтезімен 
бұғаттау» деп аталады және көбінесе 
қарттарға қолданылады. Операция-
ның жарақаты аз. Сол себепті де на-
уқастар тезірек жазылып, қалыпты 
өмірге жылдамырақ араласады. 

– Сынық күрделі болып саналады, 
ол жамбас сүйегінің проксимальды 
бөлігінде болды. Мұндай сынықтар 
көбінесе егде жастағы адамдарда кезде-
седі. Біз науқасты тексеріп, операция-
ға жібердік. Науқастың денсаулығы 
жақсы болды. Адамның жасы опера-
цияның бұл түріне қарсы көрсетілім 
емес. Операция жақсы өтті. Жеті күн-
нен кейін науқас үйіне шығарылды, 
– дейді аралас жарақат бөлімшесінің 
меңгерушісі Ғалымбек Сайлауұлы. 
Науқастың ұлы Бауыржан Есжанның 
айтуынша, әкесі операциядан кейін-
гі күні палатаға ауыстырылыпты. Ол 
дәрігерлердің уақыт оздырмай, сапалы 
көмек көрсете білгенінен риза. 

Мұндай шағын инвазивті опе-
рация лар сақтандырылған пациенттер 
үшін МӘМС шеңберінде тегін жүр-
гізілетінін  айта кеткен жөн.

Жансая ОМАРБЕК, 
«Ortalyq Qazaqstan»

Бауыржан Асанов 1968 жылы Қараған-
дыда дүниеге келген. 1992 жылы К.Скрябин 
атындағы Мәс кеу ветеринарлық академи-
ясын, 2003 жылы Е.Бөкетов атындағы Қа-
рағанды мемлекеттік университетін заңгер 
мамандығы бойынша бітірген. 2009 жылы 
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық 
университетін тәмамдады. 2019 жылы Ресей 
Федерациясы Президентінің жанындағы Ре-
сей халық шаруашылығы және Мемлекеттік 
қызмет академиясында білім алды. Іскерлік 
әкімшілендіру докторы. Мамандығы бойын-
ша ветеринар, заңгер, экономист.

2006 жылдан бастап мемлекеттік қыз-
метте. Әр жылдары Қарағанды қаласының 
ауыл шаруашылығы және жер қатынастары 
бөлімдерін, Қарағанды облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасын, Астанадағы 
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігінің халықты жұмыспен қамту 
департаментінің халықты жұмыспен қамту 
саясаты басқармасын, Қарағанды облысы-
ның ветеринария басқармасын басқарды.

2017 жылғы желтоқсаннан бас тап қа-
зіргі тағайындауға дейін Абай ауданының 
әкімі болды.

Өз тілшімізден

● ТАҒАЙЫНДАУ

 
 

Облыс әкімінің орынбасары 
лауазымын Бауыржан Асанов 
атқаратын болады. Жаңа орынба-
сар аграрлық-өнеркәсіптік кешен, 
жер, ветеринария және таби ғатты 
пайдалану мәселелеріне жетек-
шілік етеді.

Алты бөлімнен тұратын тарихи туынды 
Аргентинада өткен ІІІ «Literature in Cinema» 
кинофестивалінде «Ең үздік фильм» аталы-
мын жеңіп алды. Отандық фильм кинопро-
катқа 2023 жылдың қаңтар айында шығады. 

Халықаралық «Literature in Cinema» 
кинофестивалінде негізінен әдеби негіздегі 
фильмдер марапатталады.

Өз тілшімізден

● СҮЙІНШІ!

«Қазақстан» телерадиокорпо-
рациясының қазақтың тұңғыш 
академигі Қаныш Сәтбаевқа ар-
налған «Қаныш. Қазына» теле-
хикаясы негізінде жинақталған 
фильм халықаралық кинофести-
вальде үздік атанды.
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Атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспар-
лар туралы Қарағанды облысының әкімі Ер-
мағанбет Бөлекпаевтың моноқала тұрғында-
рымен өткен кездесуде айтылды.

Шахтинск қаласының әкімі Мұрат Қыды-
рғанбеков су құбырын қайта жаңарту барысы 
туралы хабарлады. Барлығы 44 шақырым желі 
салу керек, оның 28-і дайын. Келесі жылы 
аталған жоба бойынша жұмыстар жалғасады.

Новодолинский кентінде тазарту құрылы-
старын қайта жаңарту жоспарлануда. Шахан-
да кәріз тазарту құрылыстары мен орталық 
жылу пункттерінің құрылысы қарастырылған, 
осы нысандар бойынша жобалық-сметалық 
құжат әзірленетін болады.

Шахтинск қаласының жолдарды қалыпқа 
келтірілуде. Биыл Абай Құнанбаев даңғылын-
да, Қазақстан көшесінде және қалаішілік 
жолдардың басқа да бірқатар учаскелерінде 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бірақ, про-
блемалар әлі де бар және тұрғындар тара-
пынан жолдардың нашарлығына қатысты 
түсіп жатқан шағым толастар емес. Келесі 
жылы Абай Құнанбаев даңғылын толығымен 
жөндеп, тағы бірнеше көшені ретке келтіру 
жоспарланып отыр.

Шахтинск қаласында 60 пәтерлі үй салын-
ды, тағы бір көпқабатты үй тапсырылады деп 
күтілуде. 2023 жылы жаңа құрылыс бастала-
ды. Және бос қалған тұрғын үйді қайта жаңар-
ту жоспарлануда. Осы секілді жұмыстар Ша-
хан кентінде де басталады.

Шахтинск қаласында тұрғындардың 
өтініші бойынша салынған дене шынықты-
ру-сауықтыру кешені іске қосылды. Балалар 
үшін спорттың 11 түрі бойынша секциялар 
жұмыс істейді. Ересектер үшін де арнайы сек-
циялар бар.

Сонымен қатар, тұрғындар сұраған көп-
функционалды корт орнатылды. Шахан сая-
бағында роллердром орнатылды.

Келесі жылы Шахтинск пен кенттерді 
абаттандыру жалғасады. Шахтинск қаласын-
да тағы бір көпфункционалды корт орнату, 
үш балалар ойын алаңын салу, үш футбол 
алаңын жөндеу жоспарлануда. Жол қозғалысы 
қауіпсіздігі үшін қалада автоматтандырылған 
жаяу жүргіншілер өткелдері орнатылады. До-
линка және Солтүстік-Батыс кенттерінде жеті 
ойын және спорттық балалар алаңын, Новодо-
линскіде – көпфункционалды хоккей кортын 
жабдықтау жоспарлануда. 

Кездесуде тұрғындар ашық микрофон фор-
матында сұрақтар қойды.

– Сіздердің өтініштеріңіздің ешқайсы-
сы назардан тыс қалмайды. Бүгін айтылған 
мәселелерді орындау бойынша жұмыс жоспа-
ры әзірленетін болады, – деді Ермағанбет 
Бөлекпаев.

Кездесу соңында облыс әкімі қала тұрғын-
дарын жеке сұрақтары бойынша қабылдады.

Облыс әкімінің баспасөз қызметі
Суретті түсірген Еркебұлан ХАДЫЛБЕК

● ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ЖҰМЫС САПАРЫ

Шахтинскіде бұған дейін қала тұрғындарының облыс басшылығы назарына 
ұсынған бірқатар мәселелер шешімін тауып үлгерді. Олар негізінен тұрғын-үй ком-
муналдық шаруашылығы бойынша, жол, аулаларды абаттандыру секілді жұмы-
старды қамтыған болатын. Мысалы, тұрғындардың өтініші бойынша көпқабатты 
үйлердің біріне орталық жылыту желілері тартылып, оларға қосымша жеке сектор 
үйлері де қосылды.

● МАРАФОН

 
 

 
Қарағандыда «Террикон алқабы» ІТ-Hub алаңында Мining 

day технологиялық марафоны өтіп жатыр. Жиынға 40-тан астам 
IT-компанияның өкілдері қатысуда.  Іс-шараның жүлде қоры – 
Қазақстанның ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарынан бөлінген мил-
лиард теңгені құрайды.

● БРИФИНГ

Белгілі болғандай, республика-
лық маңызы бар «Saran» индустрия-
лық аймағы құрылды. Бұл – 4 ірі 
жоба  жүзеге асырылып жатқан ірі 
өнеркәсіптік алаң. Ендігі меже ин-
дустриялық аймақ инфрақұрылы-
мын қалыптастыру мақсатында 
электрмен жабдықтауды қамта-
масыз ету үшін өндірісті аймаққа 
дейін қосалқы станция салу. Бүгінгі 
таңда жобалық-сметалық құжаттама 
әзірленуде. Жалпы құны шамамен – 
14 млрд.теңге. Жоба кәсіпкерлікті 
қолдау бағдарламасы шеңберінде 
республикалық бюджеттен қаржы-
ландырылмақ. 

Қасым-Жомарт Кемелұлы тран-
зиттік-көліктік әлеуетті арттыру 
бойынша 2023 жылы «Қараған-

Зәуре Мұханалиева 2016 жыл-
дан бері Баршын ауылының әкімі 
болып қызмет етеді. Аталған 
ауылдың 803 тұрғыны бар. Бай-
қау ережесіне сәйкес, әр әкім 
жоба қорғауы керек. Жерлесіміз 
таңдаған тақырыптың өзі топ 

● БӘРЕКЕЛДІ!

ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері агенттігі «Үздік ауыл 
әкімі» республикалық бай-
қауын ұйымдастырған бо-
латын. «Үздік ашық әкім» 
номинациясы Нұра ауданы, 
Баршын ауылының әкімі 
Зәуре Мұханалиеваға бұйыр-
ды.

Қасымхан ҒАЛЫМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

жобамды қорғадым. Ал, республи-
калық кезеңге онлайн қатысып, 
кейстер бойынша сұрақтарға жау-
ап бердік, – дейді жеңімпаз әкім. 
– Ұлт көсемі Әлихан «Халыққа 
қызмет ету білімнен емес, мінез-
ден» деген. Менің мінезім ашық, 
көпшілмін. Осы қасиетімнің ауыл 
тұрғындарымен тығыз жұмыс 
жасауда көмегі тиді. Адамдармен 
ортақ тіл табысу үшін белгілі бір 
дәрежеде психолог болу керек. Бо-
лашақ жас әкімдер осыны ескереді 
деп сенемін.

Ағымдағы жылдың 5 қазанында ел Президенті Қасым-Жо-
март Кемелұлы Тоқаев Қарағанды облысына жұмыс сапары 
барысында жергілікті атқарушы билік органдарына бірқа-
тар тапсырмалар берген болатын. Қарағанды облысы әкімінің 
орынбасары Ермек Алпысов негізгілеріне тоқталып өтті. Тарқа-
тып өтсек... 

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

ды-Балқаш», «Балқаш-Бұрылбай-
тал» автожолдарын қайта құруды 
аяқтауды тапсырды. Жыл соңына 
дейін «ҚазАвтоЖол» ұлттық ком-
паниясы автожол бойында жаңа жа-
бын үстімен жол жүруді қамтамасыз 
етуді жоспарлап отыр. Жобаның 
толық аяқталуы 2023 жылға меже-
ленді. 

«Қарағанды-Қарқаралы» авто-
жолы да назарда.  Ағымдағы жылы 
ұзындығы 10 шақырым автомобиль 
жолының учаскесіне орташа жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. 2023 жылы 
ұзындығы 90 шақырымдай «Қараған-
ды-Аягөз-Тарбағатай-Бұғаз» автомо-
биль жолының 5 учаскесіне орташа 
жөндеу жүргізу жоспарланды. 

Балқаш қаласының туристік 
әлеуетін дамыту бойынша алдағы 
бес жылға арналған кешенді жоспар 
әзірленді. Қаржыландырылуы ша-

мамен 232 млрд.теңгені құрады. 
Республикалық, жергілікті бюджет-
тер және жеке инвестициялар есебі-
нен қаржыландырылатын 72 жоба 
жоспарлануда. 

«Жас отбасыларға арналған 
ипотека» өңірлік бағдарламасы қа-
натқақты жоба қалпында облыс 
орталығының аумағында іске асы-
рылды. Бағдарламаны іске асыруға 
облыстық бюджеттен 1 млрд.теңге, 
Отбасы банк  желісі бойынша 500 
млн. теңге бөлінді. 75 кредит беріл-
ді. Жобаны іске асыруға 2023 жыл-
дың бюджетінде 1 млрд.теңге бөлу 
көзделген.

Қуаты 300 орын болатын «Қа-
рағанды медицина университеті» 
университеттік клиникасы құрылы-
сын бастау бойынша Қарағанды қа-
ласының перспективалы ауданының 
аумағында ауданы 14 га жер учаскесі 
бөлінді. Концессиялық ұсыныс, тәу-
екелдер картасы, конкурстық құжат-
тама, клиниканың қаржылық моделі 
және концессия шартының жобасы 
құжаттары әзірленді. Денсаулық 
сақтау министрлігі құрылысты 2023 
жылдың 4 тоқсанында бастауды 
жоспарлап отыр.

Қарағанды қаласында жылу 
энергиясының тапшылығын жабу 
үшін үшінші қосымша жылу 
желісінің құрылысын аяқтау жұ-
мыстары да жанданбақ. Ол үшін 
құрылыс материалдары мен жаб-
дықтарының қымбаттауына байла-
нысты, сондай-ақ, технологиялық 
себептер бойынша 2021 жылғы 
жобаны түзету орындалды. Оң қо-
рытынды алынды. Бүгінгі таңда 
Индустрия және инфрақұрылымдық 
даму министрлігімен және Қаржы 
министрлігімен жобаны 2023-2024 
жылдары одан әрі қаржыландыру 
мәселелері пысықталуда.

– Бақылаудағы маңызды мәсе-
лелер байыппен шешімін табуда. 
Облыстағы әлеуметтік-экономика-
лық жағдай тұрақты. Әлеуметтік-э-
кономикалық даму, тұрмыстың әл- 
ауқаты мен жайлылығын арттыру 
мәселелері де оң шешімін табуда. 
Көптеген сұрақ-сауалдар біртіндеп 
шешілуде, бұл әрдайым жедел әрі 
уағында бола бермеуі мүмкін. Алай-
да, қазір барлық құзырлы мекемелер 
өңір тұрғындарының оң өзгерістерді 
сезінуі үшін жұмыс атқаруда, – деп 
қорытты ойын Ермек Амантайұлы.

жарып тұр. Қазіргі кездегі өткір 
мәселе – малдың терісін илеу, қой-
дың жүнін өңдеу. 

– Келесі жылы зейнетке 
шығамын. Сіздің жұмысқа қа-
лай келгеніңіз емес, одан қалай 
кететініңіз маңызды. Байқаудың 
облыстық деңгейінде «Тері илеу 
және жүн өңдеу» тақырыбында 

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»Қарағанды облысының энергетика және 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық  басқар-
масының мәліметінше, аймақта жылу көздеріне 
жөндеу жоспарға сай жүргізіліп келеді. Бұған 
дейін Энергетика министрі Болат Ақшолақов 
Үкімет отырысында  жылу орталықтарының 
тозып, «тәуекелдің қызыл аймағында» екенін, 
тек облыс орталығын жылытқан ЖЭО-1, ЖЭО-
3 «сары» аймақта тұрғанын мәлімдеген еді. 

Қарағанды облысында жылу және қуат өн-
діру күз-қысқы кезеңде қалыпты жұмыс істеу 
үшін жыл сайын меншік иелері жөндеу-қалпы-
на келтіру жұмыстарын жүргізеді. Ол жұмыс тар 
барысында негізгі және қосымша құрал-жаб-
дықтар жөндеуден өтеді. Биыл қуат көздерін 
жөндеуге 18 млрд.теңге инвестиция  құйылға-
нын атап өткен жөн. Бұл болса, былтырғы жыл-
мен салыстырғанда 6,4 млрд.теңгеге артық. 

«Бүгінде жыл бойы жүретін жөндеу  ке-
стесіне сәйкес жоспардағы 44 қазандықтың 38-і 
және 26 турбинаның  22 -сінде  жұмыс аяқтал-
ды. Екі қазандық пен екі турбинада жөндеу  
жалғасуда. 

Сондай-ақ, қуат көздерін дамыту жоспары-
на сәйкес, оның ішінде, Энергетика министрлігі 
мен қуат өндіретін ұйымдар арасындағы инве-
стициялық келісім аясында Қарағанды ЖЭО-3, 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ ЖЭО-2, «Қа-
зақмыс Энерджи» ЖШС Балқаш ЖЭО және 
«Топар ГРЭС» ЖШС-інде жаңа қуат өндіру 
бойынша бірқатар жобалар жоспарланған», – 
деп хабарлайды энергетика басқармасы.  

Мәселен, 2027 жылға дейін қосымша 310 
Мвт электр және 430 Гкал/сағ.жылу қуатын алу 
көзделуде.  Сонымен бірге, жылу беру маусы-
мына дайындық кампаниясы аясында жыл сай-
ын жылу желілері учаскелерін жөндеу жүзеге 
асады. Биыл жылу магистралін жөндеуге және 
қайта жаңғыртуға 19 млрд.теңгеден астам қара-
жат бөлінді. Ол өткен жылдан 5,3 млрд.теңгеге 
көп. «Бұл инвестициялық салымдардың бәрі  
тұтынушылардың  энергетикалық қауіпсіздігін 
және стансалардың қалыпты жұмысын жақсар-
туға бағытталды», –дейді басқарма мамандары. 

● МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Қызғалдақ АСҚАРҚЫЗЫ
«Ortalyq Qazaqstan»

 
 

 

Бүгінде жалпы елдегі жылу жүй-
есінің ахуалына Үкімет деңгейін-
де назар аударылып отыр. Жылу 
электр орталықтарының жағдайы 
талқыланып, мүмкіндіктер мен мүлт 
кеткен тұстар  сарапқа салынып жа-
тыр. Қуат өндіретін ұйымдардың 
алған міндеттемелерін орындауы да 
бақыланып, қадағалануда. 

Марафонның ашылуына Қа-
рағанды облысының әкімі Ермаған-
бет Бөлекпаев қатысты. Аймақ бас-
шысы марафонның ашылуымен 
құттықтап, қатысушыларды қол-
дайтынын айтып, сәттілік тіледі.

Қатысушы командалар өнер-
кәсіптік кәсіпорындарда цифрлық 
технологияларды енгізуге бағыт-

ген. Бірақ, жобамыздың бір ерек-
шелігі – бірнеше технологияны 
қолданамыз, симбиоз жасаймыз. 
Яғни, қазіргісін жақсартамыз. 
Нарықта жұмысты бастағанымы-
зға үш жыл болды. Біздің басты 
міндетіміз – бизнес-процестерді 
автоматтандыру, роботтарға күн-
делікті міндеттер беру және ав-
томаттандырудың толық циклін 
жүргізу, – дейді «А-Бизнес Қа-
зақстан» ЖШС басшысы Тимур 

талған жобаларын таныстырады. 
Пайдалы қазбаларды өндіру және 
өңдеу саласындағы сегіз кейстің 
бірі бойынша міндеттерді ше-
шуі тиіс. Бір міндетті шешу үшін 
320 миллион теңгеге дейін грант 
беріледі. Презентациядан кейінгі 
ең үздік жобаларды қазылар алқа-
сы анықтайды.

Марафонға Prometeo Chain 
System KZ Ltd командасы Аста-
надан келді. Ол өндірістік кәсіпо-
рындар үшін жаңартылған пози-
циялау жобасын ұсынды. Жоба 
персоналдың немесе жабдықтың, 
жылжымалы техниканың орна-
ласқан жерін жер бетінде де, жер 
астында да бірнеше сантиметрге 
дейін анықтауға мүмкіндік береді.

– Өндірісте біз белгілі бір ны-
санның орналасқан жерін анықта-
уға мүмкіндік беретін әртүрлі 
бағдарламаларды қолданамыз. 
Нысанның қай жерде екені белгілі, 
алайда орналасқан жері мен биік-
тігін сантиметрлік дәлдікпен өл-
шеу қиын. Біз ұсынатын техноло-
гияның арқасында шартты түрде 
адамның орналасқан жерін, оның 
координаттарын ғана емес, со-
нымен қатар биіктігін де анықта-
уға болады. Бұл жоғары дәлдікте-
гі навигация. Жобамыздың жеке 
шешімдерін сатамыз және олар 
Италия, АҚШ және Қытай өндірі-
стерінде қолданылады. Өйткені, 
позициялаудан басқа, берілетін де-
ректерді қорғау ұсынылады, – дей-
ді команда өкілі Дмитрий Зернов.

Қарағандылық қатысушылар 
кәсіпорындардың тауарлық-мате-
риалдық құндылықтарын есепке 
алуға мүмкіндік беретін ақылды 
қойма жобасын ұсынды.

– Біздің жоба, әрине, біре-
гей емес. Мұндай бағдарламалар 
көптеген компанияларда енгізіл-

Дурмағамбетов.
Сондай-ақ, қатысушылар 

қалдық қоймасының тереңдігін 
анықтау үшін цифрлық техно-
логияның ғылыми-қолданбалы 
әдісін енгізу жобасын, оған қоса 
елді мекендердің, олардың ин-
фрақұрылымы мен көлік комму-
никацияларының маңында бұрғы-
лау-жару жұмыстарын қауіпсіз 
жүргізу үшін зиянды жарылыс 
өнімдерінің (шаң-газ бұлтының) 
шығарындыларын азайту және 
тау-кен массасының жекелеген 
бөліктерінің ұшу радиусын азайту 
жобаларын ұсынады.

– Іс-шараны ұйымдастырушы 
«Террикон алқабы»  ІТ-Hub және 
біздің басқарманың қолдауымен 
Tech Garden брендімен әрекет 
ететін «Инновациялық техноло-
гиялар паркі» дербес кластерлік 
қоры. Қатысушылар алдында 
цифрлық технологиялар мен жа-
санды интеллект көмегімен шешуі 
тиіс сегіз кейс белгіленді, – деп 
атап өтті Қарағанды облысының 
ақпараттандыру, мемлекеттік қы-
зметтер көрсету және мұрағаттар 
басқармасының басшысы Рустам 
Байжанов. – Ұсынылған жоба-
лар тау-кен металлургия саласын 
жаңа деңгейге шығаруға, оның 
ішінде процестерді автоматтанды-
руға, экологиялық пайда әкелуге, 
барынша тиімділікке қол жеткізу-
ге және кәсіпорындарда жаңа тех-
нологияларды енгізуге мүмкіндік 
береді.

Tech Garden осындай марафон-
дарды ай сайын өткізеді. Мара-
фондардың жүлде қоры да, қаты-
сушылар саны да уақыт өте келе 
артып келеді. Қазақстан бойынша 
марафондарды өткізу кезінде жал-
пы сомасы 16,3 миллиард теңгеге 
185 жоба қаржыландырылды.



«Жігер» студенттік парламенті 
өзін-өзі басқарудың бірыңғай ор-
ганы ретінде студенттік шақтың 
маңызды мәселелерін шешуге, 
жастардың оң бастамаларын қол-
дауға және әлеуметтік белсен-
ділікті дамытуға бағытталған.

Форум аясында колледждерде 
сегіз фракция бойынша отырыс 
өткізіліп, Оқушылар сарайында 
үздіктерді марапаттау рәсімімен 
жалғасты. 

Салтанатты шарада сөз сөй-
леген Қарағанды облыстық білім 
басқармасының орынбасары Аза-
мат Бөлкенбаев бір жыл ішінде 
студенттік парламент 50 жоба жү-
зеге асырғанын айтты. 

– Студенттік парламент сан 
алуан жұмыс атқаруда. Былтыр-
дан бері парламент құрамына ен-
ген студенттер саны 16%-ға өсті. 
Мұндай форум студенттердің 
өзін-өзі басқару тетіктері туралы 
жан-жақты түсіндіруге, оны да-
мытуға, жетілдіру жолын ұсынуға 
мүмкіндік береді. Биыл студент-
тік парламент даму бағыттары 
бойынша 50 жоба жүзеге асырды. 
Колледждерде сегіз алаңда «Жі-
гер» студенттік парламент фрак-
циясының секциялық сабақтары 
өтеді. Қарағандының ең үздік 
колледждері облыстың басқа да 
колледждеріне жаңа дағдыларды 
жүзеге асыруда, студенттік өзін-
өзі басқару ұйымына үлгі болып, 
тәжірибесін көрсетті. Аймақ кол-
ледждеріндегі студенттер мен пе-
дагогтер республикалық чемпио-

● ФОРУМ

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Орталық Қазақстан»

Былтыр аймақ колледждерінде «Жігер» студенттік парла-
менті құрылған болатын. Бүгінде 17 мыңнан аса студент оқып 
жатқан білім беру ұйымдарында студенттік парламент өз жұмы-
сын жалғастыруда. Бір жылда жеткен жетістіктері де аз емес. 
«Сарыарқа дарыны» балаларға қосымша білім беру аймақтық 
ғылыми-практикалық орталығының ұйымдастыруымен «Жі-
гер» студенттік парламент мүшелері мен колледж педагогтері 
жылды қорытындылады. 

Жеңімпаздарды даярлаған педа-
гогтерге де білім басқармасы бас-
шысының Алғыс хаты берілді. 

– Мен Қарағанды тау-кен ин-
дустриалдық колледжінде сабақ 
беремін. Дәнекерлеу ісінің ше-
берімін. «Worldskills Kazakhstan 
– 2022» республикалық чемпи-
онатына дайындаған студентім 
Аян Аронов жүлделі бірінші орын 
алды. «Дәнекерлеу технологиясы» 
құзыреті бойынша қатысқан ол 
білім басқармасы басшысының 50 
мың теңге ақшалай сертификаты-
на ие болды. Міне еңбегіміз еленіп 
жатыр, біз де білім басқармасы 
басшысынан Алғыс хат алдық, – 
дейді колледж оқытушысы Ержан 
Смойлов.

Сондай-ақ, ҚР колледждерінің 
ТОП-100 үздік студентінің құра-
мына кірген облыстың төрт сту-
дентіне марапат берілді. 

– Балқаш қаласындағы Б.Му-
син атындағы гуманитарлық-тех-
никалық колледжінің 4-курс 
студентімін. Шет тілі мұғалімі ма-
мандығы бойынша оқып жатыр-
мын. Университетте оқуымды 
жалғастырып, мектепте жұмыс 
істегім келеді. Мұғалімдік маман-
дық – игілікті іс. Еріктілер тобын-
да жұмыс істеймін. Birgemiz: Ayala 
жалпыұлттық жобасының еріктісі 
ретінде  шағын грант жеңіп алдым. 
Қазақстандық колледждердің Топ-
100 студентінің құрамына ену де 
мен үшін үлкен жетістік. Байқау-
да жетістікпен қоса, дауыс беру 
арқылы үздіктерді іріктеді, – дейді 
студент Айым Қомшабаева.

Суретті түсірген 
Александр МАРЧЕНКО

өткен 30 құзыреттілік бойынша 
«Worldskills Kazakhstan – 2022» 
республикалық VII кәсіби ше-
берлік чемпионатында жеңімпаз 
атанған облыс студенттері Қа-
рағанды облысы білім басқарма-
сы басшысының Алғыс хатымен, 
сондай-ақ, 50 мың теңге ақшалай 
сертификатпен марапатталды. 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ескі бағамен пәтерді жалға 
алғандар өзге біреулерге көтеріл-
ген жаңа бағамен жалға беру 
жағдайлары. Мұндай жайттар 
да көптеп кездеседі. Сондықтан, 
алдымен пәтердің иесімен ғана 
келіссөз жүргізген маңызды. 

Шығынға батқан әрбір жан ал-
дымен полицияға хабарласқаны 
дұрыс. Шығыны мардымсыз бол-
са да. Әлбетте, алаяқтардың құр-
сауына түспеген тіпті жақсы ғой. 
Кім біледі?.. 

Пәтер жалдау барысында 
мына төрт қарапайым қағиданы 
ұстанған жөн екен. Біріншісі, ар-
занға арбалмаған абзал. Екіншісі, 
авансқа асықпаңыз. Үшіншісі, құ-
жаттарға мұқият болыңыз. Төртін-
шісі, келісім-шарт жасаңыз. Бұл 
– риэлторлар мен заңгерлердің 
келісілген ортақ кеңесі. Былтыр-
ғы жылмен салыстырғанда пәтер 
жалдауға қатысты алаяқтық үш 
пайызға өскен. Заң бұзушылардың 
дені тіпті тіркелмейді де.

Жалған агенттіктер
Жалға беру – алаяқтықтың ең 

көп таралған нұсқаларының бірі. 
Жалған жылжымайтын мүлік 
агенттіктері әдетте байланыс ба-
засын «сатады». «Мысалы, адамға 
тиімді пәтер ұсынылады – сы-
рттай, телефон арқылы. Жалға 
алушыға тартымды және қолайлы 

нұсқалар жіберіледі. Ал, иелеріне 
жалға алушыларды тез таңдауға 
уәде беріледі. Екі тарапқа да  көр-
сетілген шотқа алдын ала төлем 
жіберуді сұрайды. Сенім тудыру 
үшін алаяқтарды белгілі риэлтор-
лық компаниялардың агенттері 
ұсынады. Кейде жалға алушы 
клиентке қызмет көрсету туралы 
шартын да қоса жібереді. Шын-
туайтында бұл риэлторлық емес, 
ақпараттық қызметтерді ұсыну ту-
ралы келісім ғана. 

Ақиқатында адамға деректі 
ақпарат беріледі: пәтерді жалға 
беретін меншік иелерінің теле-
фондары мен мекенжайлары. Бұл 
– жалпыға қолжетімді ақысыз ин-

тернет-сайттардың мәліметтері 
ғана. Хабарласқан бетте ол жан-
дар пәтерін жалға беруді жоспар-
ламағанын айтады. Ал, арадағы 
«риэлторларымыз» сол беті 
ұшты-күйлі жоғалады. 

Мұндай жағдайларда ала-
яқтықты дәлелдеу өте қиын. Өйт-
кені, компания байланыс базасын 
береді. Егер шартта «ақпараттық 
қызметтер» деп көрсетілсе, ақша-
ны қайтарып алу мүмкін емес.   

Заңсыз субаренда
Жалға берілетін алаяқтықтың 

тағы бір классикалық сызбасы — 
қосалқы жалдау. Мысалы, пәтерді 

бір адам жалға алады, бірақ оның 
орнына басқа адамдар тұрады. 
Кейде пәтерді олар заңсыз жа-
тақхана қылып,  немесе тәуліктік 
жалға беруді ұйымдастырады. 
Заң бойынша жалға алушы пәтер 
иесінің жазбаша рұқсаты болған 
жағдайда ғана тұрғын үйді қайта 
тапсыруға құқылы. Ол жеке құжат 
ретінде немесе жалдау шартына 
қосымша ретінде жасалуы мүм-
кін. Бұл жағдайда жалдау туралы 
егжей-тегжейлі келісім-шарт және 
пәтерге үнемі бару және тұрғын-
дарды тексеру алаяқтықтан құтқа-
рады.

Жалған құжаттар
Жалдамалы тұрғын үй на-

рығында алдау мақсатында 
жалған құжаттар жиі қолданы-
лады. Жалған қағаздар бойынша 
алаяқ төлқұжаттың көшірмесі, 
сенімхат, мекенжай анықтама-
сының көшірмесі сынды жалға 
алушыға ешқандай құқығы жоқ 
пәтерді жалға береді. Көбінесе 
алаяқтар жылжымайтын мүлік 
иесі құжаттарының көшірмелерін 
пайдаланады. Шындығында, пә-
тер иесі мәміле туралы ештеңе 
білмеуі де мүмкін. Нәтижесінде 

жалға алушы ақшасыз және пәтер-
сіз қалады. Мұнымен бірге,  алаяқ 
бір мүлікті бірден бірнеше жалға 
алушыға жалға бере алады. Ақыр 
соңында ол барлығынан ақша 
жинап, із-түзсіз жоғалады. Сон-
дықтан, заңгерлер құқық белгілей-
тін құжаттарды мұқият тексеруге 
кеңес береді.

Пәтер иесінің
арам пиғылы

Меншік иелері де жасалған 
мәмілеге адал бола бермеуі кәдік. 
Мысалы, сіз мынандай сценарийге 
тап болуыңыз мүмкін. Жалға бе-
руші пәтерді ұзақ мерзімге (11 ай-
дан бастап) барабар бағамен жалға 
беруді ұсынады. Содан кейін, жал-
дау мерзімі көрсетілген келісім-
шартқа қол қойылады. Бірнеше 
айдан кейін пәтер иесінде   «күт-
пеген жағдай» орын алады. Соған 
байланысты, жалға алушы пәтерді 
шұғыл босату қажет. Яғни, пәтер 
ұзақ мерзімді жалдау бағасымен 
қысқа мерзімге жалға берілген 
болып шығады. Ұзақ мерзімді 
жалдау кезінде пәтерді жалдау 
мөлшерлемесі қысқа мерзімді пә-
терге қарағанда 10-20%-ға жоға-
ры екендігі айтпаса да түсінікті. 
Пәтерді иелерінің бірі басқалар-
дың келісімінсіз жалға беру де 
– таны мал әдіс. Жалға алушылар 
қоныстанады. Біраз уақыттан кей-
ін пәтер жалдау туралы білмейтін 

басқа меншік иелері пайда бола-
ды. Пәтер жалдаушылар кетуге 
мәжбүр болады. Немесе «Жалға 
берушілер» алдын ала төлемді 
келісімшартқа қол қоймай және 
қолхатсыз қалдыруды сұрайтын 
кездер болады. Болашақ уақытша 
тұрғын қажетті соманы аударады, 
соңында я ақшасыз я пәтерсіз қа-
лады.

«Іс жүзінде «зақымданған» 
пәтерді тапсыруға байланысты 
жағдайлар да бар. Жалға беруші 
пәтерді тапсырады. Жалға алушы 
пәтерде емін-еркін қоныстанып 
жүреді. Кейінірек үй иесі кли-
енттің қымбат техниканы немесе 
антикварлық жиһазды бүлдіргені 
үшін айыптайды. Сотқа немесе 
полицияға шағымданамын дегенді 
желеу етіп, өтемақы талап етеді. 
Нәтижесінде пәтер жалдаушы 
«бүлінген затты» оңдауға жүй-
кесі мен қаражатын қоса жұмсап, 
көшуге мәжбүр болады», – дейді 
заңгерлер. 

P.S.: Міне, қадірлі оқыр-
ман, баспана жалдау бары-
сында осындай шырғалаң 
кезігіп жатады. Қаланың жа-
зылмаған қағілез қағидалары 
көлеңкеңізге де көз жеткізу-
ді талап ететіндей. Біздің 
ниет көлденең келер кесірден 
сақтандыру. Алаяқтан сақ бо-
лыңыз.

– Қайрат Қаршығаұлы, Сенат 
депутаттығына үміткер ретінде 
облыстан қанша адам ұсынылды?

– Қарағанды облысынан әуел-
де жеті адам ұсынылған болатын. 
Жетеуі де Конституция мен сайлау 
туралы Конституциялық заңның та-
лаптарына сәйкес. Яғни, талап бой-
ынша Қазақстан Республикасының 
азаматы және елде кейінгі 10 жылда 
тұрақты тұруы әрі 30 жастан асуы 
керек. Одан бөлек, жоғары білімінің 
және жұмыс өтілі 5 жылдан кем бол-
мауы тиіс. Кандидаттардың барлығы 
осы талаптарға сәйкес әрі өңір ау-
мағында үш жылдан артық тұраты-
нын да айтқым келеді.  

– Сонда, кандидаттардың же-
теуі де талапқа сай болса, бар-
лығын Сенат депутаттығынан 
үміт кер деуге болады ма? 

– Әуелде жеті адамның канди-
датурасы ұсынылғанымен, үш үміт-
кер ғана тіркелді. Сайлау туралы 
Конституциялық заңда белгіленген 
тәртіппен кандидаттар тіркелгеннен 
кейін облыстық сайлау комиссия-
сы ретінде біз Мемлекеттік кірістер 
департаментіне активтері мен мін-
деттемелері туралы мәліметтердің 
дұрыстығын тексеру үшін сұраныс 

жібердік. Кандидаттар Конститу-
ция мен сайлау туралы Конститу-
циялық заңның талаптарына сәйкес 
болғанымен, төрт адам тіркеуге қа-
жетті құжаттардың тізбесін толық 
ұсынған жоқ. Сол себепті, облыстан 
үш үміткер ғана тіркелді. 

– Сенат депутаттығына үміт-
керлер екі жолмен ұсынылады 
делінген. Біріншісінде облыстық, 
республикалық маңызы бар қала-
лардың және астананың аудандық 
мәслихаттардың сессияларында. 
Екіншісі – өзін-өзі ұсыну тәртібімен. 
Облыстағы жағдай қалай? 

– Облыстық сайлау комиссиясы-
ның ақпараты бойынша екі үміткер 
өзін-өзі ұсынса, бір үміткерді Нұра 
және Осакаров аудандарының мәс-
лихаттары ұсынды. 

– Сайлау науқандарында әйел-
дердің белсенділігі артуда. Мұны 
алдымызда өткен Президент сай-
лауынан да байқадық. Деректер 
еліміз бойынша тіркелген Парла-
мент Сенаты депутаттығына 66 
үміткердің 20-ы – әйел адам екенін 
көрсетуде. Қарағандыда бұл көр-
сеткіш қандай? 

– Әрине, бұл жақсы үрдіс. Пре-
зидент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі 

партиялардың сайлауалды тізіміне 
әйелдер мен жастар үшін 30%-дық 
квота енгізу қажеттігін заңды түрде 
рәсімдеді. Одан бөлек, әйелдерге 
қолдау көрсетіліп, олардың мемле-
кетті басқару ісіне белсенді атса-
лысуы жүйелі түрде іске асырылу-
да. Облысымыз да осы ұстанымды 
ұстанады деген бек сенімдемін. Мы-
салы, үш кандидаттың біреуі әйел 
адам екенін айту керек. 

– Заң шығару бастамасы құ-
қығына ие Сенат депутатына 
жүк телер міндет те ауқымды. Де-
мек, үміткер де соған сай болса ке-
рек. Кандидаттардың кәсіптеріне 
және мамандықтарына тоқтала 
кетсеңіз...

– Кәсіптері бойынша бір кан-
дидат мәслихат депутаты болса, 
біреуі, коммерциялық құрылымның 
қызметкері. Үміткерлер арасын-
да қоғамдық ұйымның өкілі де бар 
екенін айту керек. Ал, мамандықта-
ры жайлы айтар болсақ, заңгер және 
экономист. Үміткерлердің орташа 
жасы – 58-де.

– Қайрат Қаршығаұлы, әңгіме-
ңізге рахмет! 

 Сұхбаттасқан Салтанат ІЛИЯШ 

наттарда үнемі жүлделі орыннан 
көрініп келеді. Биыл облыстан 
төрт студент ҚР колледждерінің 
ТОП-100 үздік студенті қатары-
на кірді. Бұл колледж студент-
тері мен педагогтерінің бірлесе 
атқарған жұмысының нәтижесі, – 
деді Азамат Тілеуұлы.

«Жігер» студенттік парламенті 
сегіз фракциядан тұрады. Жыл 
бойы жасаған жұмыстың қоры-
тындысы бойынша колледждер-
ден ең үздік фракциялар таңдал-
ды. «Ең белсенді құқық және 
тәртіп фракциясы» бойынша Қа-
рағанды тау-кен индустриалдық 
колледжі, «Ең белсенді ақпарат 
фракциясы» Абай көпсалалы кол-
леджі, «Ең белсенді спорт және 
салауатты өмір салты фракция-
сы» бойынша Қарағанды жоғары 
политехникалық колледжі мара-
патталды. Ал «Ең белсенді өзін-
өзі тану және бақыт фракциясы» 
бойынша Абай атындағы Саран 
гуманитарлық-техникалық кол-
леджі, «Ең белсенді қамқорлық 
фракциясы» бойынша Қараған-
ды техника-құрылыс колледжі, 
«Ең белсенді мәдениет және өнер 
фракциясы» бойынша Тәттімбет 
атындағы өнер колледжіне мара-
пат берілді. Сондай-ақ, келесі ма-
рапатты «Ең белсенді пікірсайыс 
қозғалысының фракциясы» бой-
ынша «Қазақмыс» корпорация-
сының политехникалық колледжі, 
«Ең белсенді экология және еңбек 
фракциясы» бойынша Теміртау 
жоғары политехникалық колледжі 
алды. 

Салтанатты жиында желтоқ-
сан айында Астана қаласында 

● СЕНАТ САЙЛАУЫ 

Ел билігінде «Күшті Президент – 
ықпалды Парламент – есеп беретін 
Үкімет» формуласын мықтап ұстануды 
көздеген Президент Қасым-Жомарт Тоқа-
ев Парламент Сенаты депутаттарының 
сайлауын 2023 жылғы 14 қаңтарда өткізу 
жөніндегі Жарлыққа қол қойғаны бел-
гілі. Кандидаттарды ұсыну 29 қарашадан 
басталып, 14 желтоқсанда аяқталды. Бү-
гінде сайлауалды үгіт-насихат жұмыста-
ры басталып кеткен. Қарағанды облы-
сында үміткерлерді тіркеу қорытындысы 
және өзге де мәселелер туралы облыстық 
сайлау комиссиясының төрағасы Қайрат 
Нұркеновтен сұрап білдік...

 

– Мен бұған дейін аудан ор-
талығындағы жұмыспен қамту 
орталығында маман болып жұ-
мыс жасадым. Сол арада бірнеше 
жыл табысты еңбек еттім. Алай-
да, адамда өзін-өзі дамыту, ар-
ман-мақсат деген болады. Сол ар-

● КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Жуырда ақтоғайлық жас 
кәсіпкер Ернұр Хамзин фастфуд 
(жылдам тағам) дайындай тын 
«Ақтоғай» дәмханасын ашты. 
Жұмысын жаңа бастаған ны-
санда аялдап, ат суытып, ауқат-
тануға өте қолайлы жағдай 
жа салған. Мұнда фастфудтан 
бөлек өзек жалғар өзге де та-
ғамдар да баршылық.
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«Микс» дәмханасын жалға алып, 
жұбайым Диана екеуіміз жеке ша-
руашылығымызды бастап көрдік. 
Араға айлар салып, «Бастау биз-
нес» орталығына барып білім 
ұштап кәсіпкерліктің қыр-сырын 
меңгердім. Содан көптен көңілде 
жүрген жеке дәмханамыздың биз-
нес жобасын әзірледім және оны 
ойдағыдай қорғадым. Ас мәзіріміз-
де бірінші, екінші тамақ түрлері-
нен бөлек, донер, бургер сынды 
фастфуд бар. Жоғарыда атап өт-
кеніміздей аудан әкімінің гран-
тынан 1 225 000 теңге көлемінде 
қаржы алып, өз ісімізді қолға ал-
дық, – дейді Ернұр Хамзин.
Ақтоғай ауданы

манның соңынан ілесіп, жұмыстан 
қол үздім. Әуелгіде осы арадағы 
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Сөйтіп, 1987 жылдың 8 сәуі
рінде 26 жарым жасымда 18 жас
тағы бозбалалармен бірге әскерге 
аттанып кеттім. Қарағанды облы
сынан армия қатарына алынған 
бізді «ҚарағандыХарьков» ба
ғытындағы пойызға мінгізіп, үш 
күн жүріп Украинаның Николаев 
қаласына апарды. 

Таңертеңгілік сапқа тұрғызып, 
түгендеді. Біз түскен әскери бөлім 
артиллерияның оқу полкі екен. 
Осыдан кейін маған бір сержант 
полк командирінің мені шақырып 
жатқанын айтты. Оның кабинеті
не амандасып кіргенімде, ұзын 
бойлы, еңгезердей, қырықтың бел 
ортасындағы полковник орыс жі
гіті қарсы алды. 

Жөн сұрасып болған соң, пол
ковник Николай Купцов маған тө
тесінен:

– Қонаевқа қалай қарайсың? – 
деп сұрақ қойды. 

– Қонаевты қатты құрметтей
мін. Ол Қазақстанды 20 жылдан 
аса басқарған уақытта еліміз өсіп, 
өркендеді. Қазір оның атына ай
тылып жатқан ғайбаттар ға қосыл

● Д.ҚОНАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА – 110 ЖЫЛ

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

1986 жылдың желтоқсан айының соңында Бұқар жырау 
ауданындағы Үлгі сегіз жылдық мектебінің директоры болып 
жүрген жерімнен облыстық «Орталық Қазақстан» газетіне 
тілші болып жұмысқа қабылдандым. Сол-ақ екен Қараған-
дының Совет аудандық әскери комиссариатынан екі күннің 
бірінде әскерге шақырту келіп қоймай қойды. Өйткені, сол 
кездегі КСРО-ның «Жалпыға бірдей әскери міндеттілік ту-
ралы» Заңы бойынша ауыл-селода еңбек ететін педагогтер 
27 жасқа дейін армияға алынудан босатылатын. Ал қалаға 
келісімен мен ол жеңілдікке ілінбейтін болдым.  

маймын, – дедім аспайсаспай. 
– Рақмет! – деді полковник 

орнынан атып тұрып, қолымды 
қысып, – мен де солай ойлаймын. 
Өйткені мен де жерлесіңмін, ал
матылықпын. Бала күнімде маған 
Димаш Ахметовичтің өзі бата 
берген, енді оның қалай болғанын 
тыңда. 

Мен селт ете қалдым. Ай
туына қарағанда, Николай Пав
лович Алматы қаласында туып
өсіп, белгілі жазушы Ғабиден 
Мұстафиннің ұлы Қайратпен бір 
мектепте, бір сыныпта оқыпты. 
Бұлардың 4сыныпта оқитын кезі 
көрінеді. Қайраттың әкесі Ғабе
кең Қонаевтың үй ішімен жақсы 
араласқұралас болғандықтан ол 
да сонда бірге барып, андасанда 
қалтасы мен сөмкесін елге таң
сық тәттідәмдіге толтырып алып, 
«Қонаевтың өзі берді» деп мақта
нып,  балаларға үлестіреді екен. 
Бір күні Коля балалық әуестікпен 
Қайрат досынан Димекеңнің үйі
не ертіп апаруын өтінеді. Ол бір
ден келісіп, бір демалыс күнінде 
екеуі сол үйге барады ғой. Дін
мұхамед Ахметұлы мен жұбайы 
Зухра Шәріпқызы бұларды үлкен 
қонақ келгендей қарсы алып, төр

ге отырғызып, дастарқан жаяды. 
Ал, оның үстінде не жоқ дейсіз. 
Құстың сүтінен басқаның бәрі 
бар. Сан алуан жемісжидек, 
қымбат кәмпит, печеньелер, су
сындар мен шырындар. Екеуі әб
ден тойыпішіп, орнынан тұрған
да, қойынқоныш тарын тағы да 
сықап береді. Қоштасып, шығып 
бара жатқанда, Димекең мұны 
тоқтатып:

– Коля, сен өскенде кім бола
сың? – деп сұрайды. 

– Солдат боламын, – дейді бұл 
да тақ етіп. 

– Жоқ, Коля, сен солдат бол
ма, генерал бол! Өйткені орыстың 
ұлы қолбасшысы Суворовтың өзі 
«Генерал болуды армандамаған 
солдат, солдат емес» деген, – деп  
Коляның басынан сипапты. 

Осыны айтып болған Купцов 
әңгі месін әрі қарай жалғады: 

– Міне, көрдің бе, Димаш Ах

мет ұлының сондағы батасы қа
был болып, енді бір аптадан кейін 
генералмайор шенін аламын. 
Сондықтан мен осы бір адамды 
әулие көріп, пір тұтамын. Саған 
істеген бір жақсылығым болсын, 
жерлес. Бұл оқу полкінде өзіңе 
қиын болады. Ертең Молдавия
дан жаңа келгендерден жауын
герлерді іріктеп алуға тағы бір 
жерлесің, кентаулық майор Вя
чеслав  Колодеев келеді. Екеуіміз 
әскери қызметті Үшаралда бірге 
бастағанбыз. Қазір ол сондағы 
бір әскери бөлімде штаб бастығы 
болып істейді. Сені соған тапсы
рып, қосып жіберемін, – деп сөзін 
аяқтады. 

Айтқандайақ, Николай Павло
вич уәдесінде тұрды. Дәл ертеңгі 
күні мен Колодеевке ілесіп, Мол
давияға жол тарттым, содан қай
тып Купцовты кезіктірмедім. 

(Соңы. Басы 1-бетте)

Мақсатымыз – «Аватар: Су 
жолы» атты ғылымифантастика
лық фильмнің мазмұнын талдау 
емес. Бізді қазақшаға аударылған 
киноның көрермені аз болғандығы 
толғантады. Қазақ тілінің қолда
ныс аясын арттыруды көздейтін 
Instagramдағы Qazaq grammar жо
басы қазақша сеанстарды көбей
туге көрермен сұранысы ықпал 
ете алатынын айтып, көпшілікті 
фильмді қазақша көруге шақы
рды. Сол арқылы қазақ сеанста
рына баратындар саны көбейеді 
деген ой айтылды. Мұны Kazak 
bubble, Qazaqshajaz контенттері де 
қостады. 

– Қазақ көрермені осы пре
мьераны пайдаланып, дубляж на
рығына ықпал ете алады. Яғни, 
мәселе мынадай: қазақша ду
бляжға көп жағдайда адам аз бара
ды екен. Кинотеатр – жекеменшік 
кәсіп болғандықтан, сеанстары
ның уақытын сұранысқа қарай қо
яды. Сондықтан, көрсетілімнің қа
зақша нұсқасына барынша көбіміз 
баруымыз керек. Қазақшаға сұра
ныс көп болса, «сыйласқанның 
суын іш» деп, кинотеатр да бәрін 
көрерменге қарай ыңғайластыра
ды. Кинопрокатта бірінші апта аса 
маңызды, оның нәтижесіне қарап, 
екінші аптаның кестесін жасайды. 
Бірінші аптада бәріміз: отбасы, 
балашаға, көршіқолаң, ауылай
мақ болып «Аватар: Су жолы» 
фильмінің қазақша сеанстарына 
тойға барғандай жаппай ағылып 
барайық», – деп жазылды Qazaq 
grammar парақшасындағы үндеу
де.

Осыны үндеуге құлақ асқан 
көрерменнің талап етуімен Алматы 
кинотеатрларында сең қозғалды. 
Фильмнің қазақша сеансы кешкі 
уақытқа қойыла бастады. Facebook
те «Qazaq grammar, Kazak bubble, 
Qazaqshajaz және басқа да белсен
ді азаматтардың әрекеті текке кет
кен жоқ. «Аватарға» кешкі жетіде 
қазақша сеансқа кірдік. Әйтпесе, 
алдында кіл ыңғайсыз уақытта еді» 
деп пікір жазғандар да болды. 

Qazaq grammar Instagramпа
блигінің мәліметінше, фильм 
көрсетіле бастағанда ғы алғашқы 
аптаның нәтижесі бойынша «Ава
тар: Су жолы» фильмінің қазақ
шасына – 18 121 адам, ал орысша 

 
Ал, сіз бардыңыз ба?

дубляжына 500 654 адам барған. 
Қазақша дубляждалған фильм

ге қатысты Мәдениет және спорт 
вице министрі Нұрғиса Дәуешов: 

– «Меломан» компания сының 
мәліметі бойынша «Аватар: Су 
жолы» фильмі ТМД елдерінде 
алғашқы аптада 1 миллиард теңге 

P.S. «Аватар: Су жолы» фильмінің қазақша нұсқасын 
көру – тілді жаңа үйреніп жүргендер үшін пайдалы болар еді, 
мемлекеттік тілдің өрісін кеңейтуге де ықпалы зор. Алайда, 
фильмді қазақ тілінде көруге талпыныс аз. Өз тілімізді өзіміз 
өгейсініп жүрміз...

Әлемдік фильмнің қазақ тілінде сөйлеуі қазақстандық ду-
бляждың дамып келе жатқанын аңғартады. Осы жолда еңбек 
етушілер де аз емес. Абайдың «Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де 
түзел» деген сөзін бетке алып, аяңдап қана кинотеатрларға 
жеткен қазақ тіліндегі фильмді көруге асығалық!..

жинаған. Ең бастысы – алғашқы 
уикэнд бойынша табыстың 850 
миллион теңгесі қазақстандық ау
диторияның еншісінде болғаны. 
Кинокартинаны 400 мың көрер
мен тамашалаған. Мәдениет және 
спорт министрлігі дубляждалған 
қазақ тіліндегі нұсқасы рекордтық 
нәтиже көрсетіп отыр. 

Қарқынды күшейтіп, «Аватар: 
Су жолы» фильмін қазақ тілінде 
көруге ша қырамын. Әрбір жұмыс
тың жалғасын табуына осындай 
көрсеткіштер тікелей әсер ететінін 
ескерсек, әрбір көрермен қазақ 
тіліндегі контенттің дамуына үлес 
қоса алады. 

P.S. Фильмнің қазақша нұсқа
сы көрермен сұранысына сәйкес 
еліміздің барлық өңірлеріндегі ки
нотеатрларда қолайлы уақытқа – 
кешкі сеанстарға қойылған, – деп 
жазды. 

Сала мамандары қазақ тілін

дегі фильм нің көрермені аз болса 
да, бұ рын ғымен салыстырғанда 
рекордтық көрсеткішке жеткенін 
айтады.

Біз Қарағанды кинотеатрла
рына үңіліп көрдік. Жасыратыны 
жоқ, алдыңғы аптада кенді өңірдің 
кинотеатрларында «Аватар: Су 

жолы» фильмінің қазақша се
ансы өте аз болды. Мәселен, 21 
желтоқсандағы афиша бойынша 
«Kinoplexx 3D» кинотеатрында  
«Аватар: Су жолы» киносы төрт 
сеансқа қойылған. Оның үшеуі 
орысша, біреуі ғана қазақша. Май
құдықтағы «Sary Arka cinema» 
кинотеатрында қазақша сеанс 
мүлдем болған жоқ. Бұл дерек 
«Sary Arka cinema Таир» киноте
атрына да тән. «СарыАрқа 3D» 
кинотеатрында төрт сеанс болса, 
оның біреуі ғана қазақша. Қазақ
шасының өзі түскі 15:20 шама
сына қойылған. «Сарыжайлау» 
кинотеатрында фильмнің қазақша 
сеансы демалыс күндері 17:35те 
көрсетілді. 

– «Сарыжайлау» кинотеа
трында «Аватар: Су жолы» 
фильмінің қазақша нұсқасы 
22 желтоқсаннан бастап көр
сетіліп жатыр. Уақыты 17:35ке 

қойылған. Бейсенбі және жұма 
күндері 70% толық болды, ал 
демалыс күндері аншлаг. Де
мек сұраныс өте үлкен. Репер
туарлық жоспарға сәйкес осы 
аптадан бастап, аталған фильм 
2 сеанспен көрсетіледі. Бірі қа
зақ тілінде болса, екіншісі орыс 

тілінде. Нақты аталған фильм
нің уақытына келсек, біз ал
дымен көрермен аудиториясы
на мән бердік. Фильмнің жас 
санаты 12+ болғандықтан және 
ұзақтығы 3 сағ 15 мин екенін 
ескеріп, көрермендердің кешкі 
уақытта тым кеш қайтпауын на
зарға алдық. Біздің кинотеатрда 
«Аватар» фильмі бір сеанспен, 
яғни қазақша нұсқасы жүріп жа
тыр. Ал орыс тіліндегі нұсқасы 
тек 29 желтоқсаннан басталады, 

–  деді «Сарыжайлау» кинотеа
тры басшысының орынбасары 
Ноян Жүнісов.

Ноян Үдербайұлы фильмді 
өзі де тамашалағанын жеткізді. 
Қазақша дубляж сапасы өте жоға
ры дейді. «Алайда, жеке киноте
атрлардың жұмысына мемлекет 
араласа алмайды. Ол Кәсіпкерлік 
кодекске қарамақайшы. Менің 
ойымша, еліміздің барлық өңір
лерінде кемінде бір мемлекеттік 
кинотеатр болуы тиіс. Себебі қа
зақ контентті қолдау және наси
хаттау жүйелі түрде жүру керек. 
Мысалға «ДосМұқасан» фильмі 
жеке кинотеатрларда 2 апта ғана 
көрсетілсе, біздің репертуарда 
аталған  кинотуынды бір жарым 
ай көрсетілді», – деді кинотеатр 
басшысының орынбасары. 

– «Sary Arka cinema Таир» 
кинотеатрында жақында ғана от
басыммен Джеймс Кэмеронның 
«Аватар: Су жолы» атты тағы да 
бір туындысын тамашаладым. Бұл 
фильмнің қазақша дыбысталуы 
– мен үшін таңғаларлық жағдай 
болды. Өз тілімде көріп, керемет 
әсер алдым, себебі фильм сапалы 
аударылған және кейіпкерлердің 
мінезқұлқын, көңілкүйін то
лықтай аша алды. Сондықтан да, 
біз оны қолдап, қуануымыз ке
рек, – дейді Қарағанды қаласын
дағы Шәкәрім атындағы гимназия 
оқушысы Аяла Әбішева.

Е.Бөкетов атындағы ҚарУдың 
Аружан есімді 4курс студенті 
«Аватар: Су жолы» фильмін та
машалағанын айтты. Бірақ, орыс 
тілінде. «Қазақ тіліндегі киноны 
көруге барубармау өз еркімде» 
дегені де бар. 

– Байқау туралы әлеуметтік 
желілерден білдім. Алдымен 
іріктеу, содан кейін сайтта ашық 
дауыс беру болды. Қарағанды 
облысынан конкурсқа жалғыз 
қатыстым. Құжаттарды «Серік
тес» номинациясына тапсырдым. 
Ол барлық мемлекеттік және 
мемлекеттік емес ұйымдармен 
бірлескен, жүйелі, үйлесімді жұ
мысты көздейді. Мұндай жұмыс 
бізде жолға қойылған. Енді біз 
республика көлемінде тәжіри
бемізді бөлісеміз. Менің жеңісім 
– бірлескен жұмыстың нәтижесі. 
Қазақстан халқына қолдауы мен 
сенімі үшін алғыс айтамын, – 
дейді Жасұлан Хамитов.

«Халық тану» республикалық 
қоғамдық конкурсын өткізудің 
бастамашысы – «Сарыарқа»  заң 
кеңесшілерінің құқықтық орта
лығы.

«Халық тану» – бұл жай ғана 
халық наградасы емес. Бұл ке
ремет адамдарды, оқиғаларды, 
өмірді жарқын, қызықты ететін, 
басқаларды алға жылжуға ынта
ландыратын компанияларды күн
делікті өмірде байқау қабілеті», 
– дейді ұйымдастырушылар.

Аяз Ата мен Ақшақар, ер
тегі кейіпкерлері мен белгілі 
әртістер ісшараның кішкен
тай қонақтарын жаңа жылмен 
құттықтады. Демеушілер тәтті 
сыйлықтарын табыстады. 

Өңірдегі «Шаңырақ» көп
балалы отбасыларды қолдау 
орталығының барлық филиалы 
(Қарағанды, Шет, Бұқар жырау 
және Қарқаралы аудандарында 
бар) балаларға арналған ме
рекелік ісшара өткізді. Бұқар 
жырау ауданындағы филиал 
мүмкіндігі шектеулі 39 балаға 
арналған концерттік бағдарла
ма мен спартакиада ұйымда
стырып, ойыншықтар мен тәт
тілер сыйлады.

Сондайақ, Ботақараның 
көп балалы отбасыларынан 
шық қан 51 бала сыйлық алды. 
Шет ауданында 35 балаға жаңа
жылдық сыйлық берілсе, 15 
отбасы азықтүлікпен және 
кө мірмен қамтамасыз етілді. 

Қарқаралы ауданында мүмкін
дігі шектеулі 30 бала жаңажыл
дық сыйлық алса, сегіз көпба
лалы отбасыға көмір сатып 
алынды.

– 2022 жыл – біздің 
«Тalbesyk» ұйымы үшін бе
рекелі жыл болды. Біз Қарқа
ралы, Шет және Бұқар жырау 
аудандарында филиал аштық. 
Бір жыл ішінде барлық төрт ор
талық 450 отбасына азықтүлік 
пен киім түрінде қайырым
дылық көмек көрсетті. Биыл 
«Talbesyk» көпбалалы аналар 
одағы ҚБ демеуші тауып, әле
уметтік осал санаттағы жеті 
отбасына баспана алып берді. 
Ал үш жыл ішінде ұйым 21 от
басын баспанамен қамтамасыз 
етті. Біздің жұмысымыз одан 
әрі жалғасады, – деді «Шаңы
рақ» көпбалалы отбасыларды 
қолдау орталығының басшысы 
Ләззат Қожахметова.

Өз тілшімізден

● ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

 

 «Шаңырақ» көпбалалы отбасыларды қолдау орта-
лығы былтыр ғана ашылған еді. Бір жыл ішінде бұл 
орталық бірталай шаруаның басын қайырды. Көпте-
ген отбасыға көмек көрсетілді. Қарағандыда өткен «Ел 
болам десең, бесігіңді түзе» форумында «Шаңырақ» 
көпбалалы отбасыларды қолдау орталығы 2022 жылда 
атқарған жұмысын қорытындылады.

● МАРАПАТ

Салтанат ІЛИЯШ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

 
 

Астанада өткен «Ха-
лық тану» республика-
лық қоғамдық сыйлығын 
табыстау рәсімінде Шах-
тинск қаласының Жастар 
ресурс орталығының же-
текшісі Жасұлан Хамитов 
«Серіктес» номинация-
сында үздік деп танылды. 
Халықтық дауыс беру 
нәтижелері бойынша эко-
номиканың барлық сала-
ларындағы кәсіпорындар-
дың үздік басшылары мен 
қызметкерлері, қайырым-
дылық жасаушылар, ер-
лік жасаған адамдар және 
басқалары   бес номина-
ция бойынша марапатта-
лады.



АЙМАҚ  ТЫНЫСЫАЙМАҚ  ТЫНЫСЫ 5529 желтоқсан29 желтоқсан,, 2022 жыл 2022 жыл

Қарқаралыда өткен салтанатты 
шарада ұжым ұсынысымен біраз 
еңбек адамдарының еңбегі еленді. 
Олардың арасында «Ауыл шару-
ашылық саласының үздігі» болып 
– «Бауыржан» шаруа қожалығы-
ның басшысы Бауыржан Омаров, 
«Денсаулық саласының үздігі» 
– аудандық орталық ауруханасы-
ның жалпы тәжірибелік дәрігері 
Жанерке Төлеуова, «Мәдениет 
саласының үздігі» – «Қарқаралы» 
тобы, «Спорт саласының үздігі» 
– Қарқаралы ауданы балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінің 
Аппаз ауылдық бөлімшесінің жат-
тықтырушысы Ардақ Ахмет, білім 
беру саласынан – Қарқаралы ау-
данының білім бөлімі әдістемелік 
кабинетінің әдіскері Зәмзәгүл Қа-
зиева, құқық қорғау саласынан 
– Қарқаралы ауданының полиция 
бөлімінің аға тергеушісі, поли-
ция капитаны Заңғар Қобыланды, 
өнеркәсіп саласынан – Теректі 
ауылындағы «Алтай Полиме-
таллы» ЖШС-нің  «Көктасжал»  
карьерінің операторы Айдын 
Байдүйсенов, әлеуметтік саладан- 
Қарқаралы ауданының жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдар-
ламалар бөлімі, 18 жастан асқан 
мүмкіндігі шектеулі адамдарға 

үйден арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсету бөлімшесінің меңгерушісі 
Анар Кәрібаева, коммуналдық 
саладан – «Қарқаралы Су» мем-
лекеттік коммуналдық кәсіпорны-
ның жұмысшысы Төлеутай Нау-
рызбаев бар.

Салтанатты шарада сөз алған 
аудан әкімі Ерлан Құсайын еңбек 
адамдарына деген ақжарма тілегін 
жеткізді. 

– Бұл жыл бойы атқарылған 
жұмыс, көзделген міндет пен 
орындалған межелерді саралайтын 
кез. Осы тұрғыда ауданымызды 
әлеуметтік-экономикалық дамы-
туда біраз жұмыстар атқарылды. 
Оған қоғамның әр саласында ең-
бек ететін барша азамат өз үлесін 
қосты. Күш-қуаттарын, білімі мен 
тәжірибесін жұмсады. Өздерінің 
біліктілігін байқатты. Осы қажыр- 
қайраттарыңыз мұқалмай жылдан 
жылға табыстан табысқа жетуге 
тілектеспіз, – деді.

Салтанатты шарада құрмет ие-
леріне көптеген жүрекжарды ле-
біздер айтылып, сыйлықтар табыс 
етілсе, мерекелік күннің қадірін  
өнерпаз балалар ән мен жырдан 
шашу шашып арттыра түсті.

Қарқаралы ауданы

● МАРАПАТ

 

Дулат ЖҮНІСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Ел экономикасының дамуы ерен еңбектің арқасы. Ізденіске 
толы озық ойлар арқылы ғылым мен білімде жаңалықтар 
ашылып жатса, өндірісте, өнер мен спортта, ауыл шаруашылық 
саласында маңдай терін төгіп жүргендер қаншама. Әр адам құр-
метке лайық. Оның бір белгісі күні кеше ғана аталып өткен – 
Жыл үздіктері атты марапат рәсімі.

Биыл Балаларды қорғау күніне 
орай «Қазақмыс» ерекше қажеттілік-
тері бар балаларды тәрбиелеп отыр-
ған 35 отбасына пәтер кілтін сый-
лаған болатын. Бұл жолы Қарағанды, 
Жезқазған және Балқаш қалаларын-
да тағы 53 отбасы өздерінің жайлы 
тұрғын үйлерін алды. Осы мақсатқа 
2022 жылы компания 2,7 млрд. теңге 
бөлді.

Балқаштағы салтанатты шараға 
арнайы қатысқан «Қазақмыс корпо-
рациясы» ЖШС Басқарма Төрағасы 
Нұрахмет Нұриев 2023 жыл, өтіп 
бара жатқан жыл секілді, жаңа мүм-
кіндіктер мен өркендеу жылы бола-
тындығына сенім білдірді.

– Өздеріңіз білетіндей,  Қа-
зақстан Президенті Қасым-Жомарт 

 

Нұрдос КӘРІМ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Жаңа жыл қарсаңында 
«Балалар жылы» аясында 
«Қазақмыс» өз қызметкер-
леріне баспана кілтін табыс 
етті. Ерекше қажеттіліктері 
бар балаларды тәрбиелеп 
отырған қызметкерлер көп-
тен күткен пәтерге қол жет-
кізді.

Ке мелұлы 2022 жылды – «Балалар 
жылы» деп жариялады. Мемлекет 
басшысының осы бастамасы ая-
сында біз ерекше қажеттіліктері бар 
балаларды тәрбиелеп отырған отба-
сыларды қолдау жөніндегі қосымша 
бағдарламаны іске қостық. Өйткені, 
біздің компания қиын жағдайға тап 
болған қызметкерлерге үнемі көмек-
теседі. Болашақта қызметкерлеріміз 
бен олардың отбасыларының игілігі 
үшін жұмыс істейтін жаңа шешімдер 
мен жаңа бағдарламаларды бірлесіп 
таба алатынымызға сенімдімін. Ке-
лесі жыл біз үшін жақсы өзгерістер 
жылы болады, соның ішінде бұл 

біздің қызметкерлеріміз үшін еңбек 
жағдайларының өзгеруіне де әсер 
етеді. Кілттерді табыстауға көшпес 
бұрын, жаңа жыл қарсаңында бар-
лық отбасыларға денсаулық, аман-
дық және өркендеу тілеймін, – деді 
Нұрахмет Нұриев.

Корпорациясы басшысының сө-
зінше, «Қазақмысқа» тұрақты не-
гізде компания қызметкерлерінің 
әл-ауқатын жақсартуға бағытталған 
әлеуметтік бағдарламалар енгізілуде. 
«Қазақмыс» компаниялар тобы қыз-
меткерлерінің көпбалалы отбасыла-
рын тұрғын үймен қамтамасыз ету 
бағдарламасын іске асырып, үш жыл 

ішінде 3,8 млрд. теңге сомаға 186 пә-
тер сыйға тартқан. Сонымен қа тар, 
барлық пәтерлерді жиһазбен жә не 
тұрмыстық техникамен жабдықтап 
берген.

Жаңа пәтерге ие болған бал-
қаш тық 20 отбасы өз ризашылықта-
рын жеткізді. Мереке қарсаңында 
қуа нышы еселенген жанның бірі 
– Балқаш мыс қорыту зауыты Мыс 
электролиздеу цехының катодшысы 
Айдын Жұмабаев.

«Жыл аяғында мен үшін қос ме-
реке қатар келіп, үлкен қуанышқа 
кенеліп отырмын. Жаңа жылды от-
басымызбен жаңа баспанада қарсы 
алатыныма ерекше қуанып тұрмын» 
– деген Айдын Есентайұлы «Қазақ-
мыс» басшылығы мен құрылысшы-
ларға алғыс білдірді.

Айта кетейік, компанияның әлеу-
меттік бастамалары өңірлердегі өмір 
сүру және еңбек жағдайларын жақ-
сартуға бағытталып отыр. «Қазақ-
мыс корпорациясы» ЖШС Басқарма 
Төрағасы Нұрахмет Нұриев Балқаш 
қаласының әкімдігімен бірлесіп, 
шағын шаһардың және жергілікті 
халықтың әл-ауқатын арттыру бой-
ынша меморандум әзірлеп жатқан-
дығын тілге тиек етті. Сондай-ақ, 
қаланың экологиялық жағдайын 
жақсартуға бағытталған бағдарлама-
лар қабылданатындығын атады.

БАЛҚАШ

Талапты жас бала күнінен ән 
айтып, жазу-сызуға әуестенумен 
келеді. Бұл орайда Еркеназдың 
алған асуы мен қол жеткізген 
жетістіктері ауыз толтырып ай-
тарлықтай. Атап айтқанда, оның 
тырнақалды өлеңдері, мақалалары 
қалалық «Шахтинский вестник» 
газеті мен электронды сайттарда 
жарияланса, биыл облыс оқушы-
лары арасында өткен «Тәуелсіздік 
– теңдесі жоқ байлығым» тақы-
рыбында өткен сайыста жазған 
эссесі Бас жүлде жеңіп алып, жи-
наққа енген. Еркеназ ән айтудан 
да, халықаралық «Звезды мира», 
«Дарын» телерадио байқауларын-
да да топ жарды.

Осы талпыныстарының арқа-
сында Еркеназ «Қазақстанның 100 
жаңа есімі» қатарына ілігіп, «Қа-
зақстанның дарынды оқушысы» 
төсбелгісін өңіріне қадады. Сон-
дай-ақ ол қала жастары арасын-
дағы волонтерлік қозғалыстың 
үйлестірушісі. Осы еңбектері 
бағаланып, Еркеназ Ханатбай Тәу-
елсіздік күні құрметіне Шахтинск 
қаласы бойынша «Жылдың үздік 
оқушысы» болып танылып, қала 
әкімінің 250 мың теңгелік серти-
фикатын иеленді. Енді ол алдағы 
жазда мектеп бітірген соң жоғары 
оқу орнына түсіп, болашақта жур-
налист болуды армандайды.

ШАХТИНСК

● БАЛА – БОЛАШАҒЫМЫЗ

 

Еркеназ Ханатбай 
Шах тинск қаласындағы 
Сан жар Асфендияров 
атын дағы жалпы білім 
беретін қазақ орта мек-
тебінің 11-сыныбында 
оқи ды. Бүгінде оның есімі 
қала шегінен асып, об-
лыс, республика  көлемі-
не танылып үлгерді. Ол 
сабағын үздік оқып қана 
қоймай, мектеп пен қа-
ланың қоғамдық өмірі-
не де белсене араласып, 
өнерімен де көпшіліктің 
қошеметіне бөленіп жүр.

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

● БӘРЕКЕЛДІ!

Чемпионатта әр өңірден жи-
налған 700 команда бақ сына-
ды. Шағын жинақты мектептің, 
шалғай ауыл оқушыларын қа-
білеті жоғары білім алушылармен 
сайысқа қатыстырудың өзі зор 
мәртебе. 

Жас өнертапқыштар инженер-
лік жобалар, бағдарлама жасау, 
IT-бизнес, 3D модельдеу бағыты 
бойынша сынға түсті. Одан басқа 
өздері жасаған роботтарды жары-
стырып, біліктіліктерін байқатты. 

Аталмыш бәсекеге №8 мек-

● БІЛІМ ОРДАЛАРЫНДА

 
21-22 желтоқсан ара-

лығында Алматы қаласы 
әкімінің кубогі үшін робот 
техникасы және инновация-
лық технологиялар бойын-
ша VII ашық чемпионат өтті. 
Чемпионатта Осакаровка 
ауданы, Маржанкөл ауылы-
ның №8 ЖББ мектептің 
оқушылары жүлделі үшінші 
орын алып, ауыл мектебінің 
мерейін үстем етті. 

тептің 7,8,9-сынып оқушылары-
нан құ рал ған 4 команда қатысты. 
«Кегельринг» санаты бойынша 
«Dragon» командасы жеңіске же-
тіп, мектеп оқушылары Диас Кен-
жебаев пен Даниил Маурер жүл-
делі ІІІ орынға ие болды. Басқа 
да оқушыларымыз чемпионатқа 
белсенді қатысқаны үшін мадақта-
мамен марапатталды.

Жарыста жүлде алған оқушы-
лардың жетекшісі Сұлтан Темір-
бай мектептің жас маманы, мате-
матика және физика пәні мұғалімі. 

М.ҚАРАБАЙ,
 №8 ЖББ мектептің

биология-химия пәні 
мұғалімі

Осакаров ауданы

Құрылуының басы-қасында 
Қазақстанның алғашқы матема-
тигі, профессор Әлімхан Ермеков 
жүрген оқу орнының тарихы бай. 
Әуелде Қарқаралы уездік қазақ 
педагогикалық техникумының 
ашылуынан бастау алған ол 1949 
жылы Қарағанды облысының пе-
дагогикалық училищесімен бі-
ріктіріліп, 1952 жылы Саран жұ-
мысшы кентіне (қазір қала) қоныс 
аударған еді. Міне, содан бері 70 
жыл өте шыққан екен.

Жаңа мекенге орын тепкен оқу 
орнына 1969 жылы 515 орындық 
көпқабатты оқу ғимараты мен жа-
тақхана салынды. Бұдан кейін 1997 
жылы ол Қарағанды химия-техно-
логиялық колледжімен қосылып, 
Саран жоғары гуманитарлық-тех-
никалық колледжі атанды.

Биыл еліміздегі байыр-
ғы оқу орындарының бірі 
Саран жоғары гуманитар-
лық-техникалық колледжіне 
100 жыл толды. Мерейтой 
салтанаты Саран қаласы-
ның Кеншілер мәдениет үй-
інде өтті. Атаулы күні ҚР 
Білім министрлігі, облыстық 
білім беру басқармасы, әлеу-
меттік серіктестер және кол-
ледж директорлары кеңесі 
атынан құттықтаулар ай-
тылды.

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Бүгінде Владимир Закомолкин 
басқаратын педагогикалық ұжым 
заман талабына сай алға басуда. 
Атап айтқанда, осыдан бірнеше 
жыл бұрын колледж Дүниежүзілік 
банктің электротехника маман-
дығы бойынша грантын жеңіп 
алып, соған сатып алған зертха-
на жабдықтары оқу үдерісін өн-
дірістік жағдайларға жақындатуға 
жол ашты.

Осындағы көрермендер залы 
да заманауи интерактивті және 
мультимедиялық жабдықтармен 

жарақтандырылыпты. Мектепке 
дейінгі және бастауыш білім беру 
бойынша құзыретті орталықтар 
құрылған. Колледж студенттері 
техникалық және педагогикалық 
бағыттар бойынша WordSkills кәсі-
би шеберлік байқауына да белсене 
қатысады.

Бүгінгі таңда колледжде Қа-
рағанды, Ақмола, Шығыс Қа-
зақстан облыстарынан күндізгі 
бөлімде 1400-ден астам студент 
білім алуда. 13 мамандық оқыты-
латын оқу орнына биыл 280 адам 

грантпен оқуға түскен. Сондай-ақ, 
мұнда қолданбалы бакалавриат 
бойынша да жас мамандар даярла-
нады.

– Біздің колледж студенттері 
өңірдің білім беру, спорттық және 
мәдени өміріне де белсенді қаты-
сып, тамаша нәтижелер көрсетуде. 
Мәселен, биылдың өзінде колледж 
командасы облыстық пікірсайыс 
турнирінде ІІІ орынға ие болып, 
студенттеріміз үстел теннисі, ба-
скетбол және волейболдан об-
лыстық жарыстарда жүлде алып 

жүр. Үш студентіміз WordSkills 
Karaganda – 2022 аймақтық чем-
пионатында дипломдармен мара-
патталды, – дейді Саран колледжі 
директорының оқу ісі жөніндегі 
орынбасары Аққу Мүфталова. 

Сарандағы салтанат соңында 
осы оқу орнының ардагерлері мен 
келген қонақтарға мерейтойлық 
медальдар табысталып, сан бай-
қаулар мен сайыстарда топ жарып 
жүрген тоғыз студент атаулы  сти-
пендияларға ие болды.
САРАН



● ТАҒЗЫМ

Хабар жүргізудің хас шебері – Ескендір Тишмағанбетов есімі облысқа 
жақсы таныс. Аға буын өкілдері оны «Қарағанды теледидары мен радио-
сының Байжанбаевы, тіпті Левитаны!» – деп атайды. Өйткені, атақ-даңқы 
әлемге әйгілі осы ұлы тұлғалардан дәріс алып, көп үйренді. Арнайы Алма-
ты мен Мәскеуге барып, тәжірибе жинап, хабар жүргізудің тылсым сырына 
қанығып, көңіліне көп нәрсені түйіп қайтты. Тәжірибелі диктор – 40 жылға 
тарта қасиетті қарашаңырақта жемісті еңбек етті. Екі  тілде еркін сөйлей-
тін ағамызбен ұзақ жыл телеарнада қызметтес болдым. Ескеңнің қоңыр 
да ашық дауысын көрермендер мен радио тыңдаушылар әлі күнге ұмыта 
қойған жоқ. Ол көбіне «Жаңалықтар» мен «Соңғы хабарларды» жүргізді.

Биыл тірі болғанда 85 жасқа толар еді. 
Жуырда «Сарыарқа» телеарнасындағы 
әріптесім Жанбота Рахметоллаұлына сұх-
бат беріп, бірге істеген жылдардан сыр 
шертіп, естеліктер айттым. Облыстың ба-
сты арнасы – ағамыз туралы арнайы хабар 
дайындау үстінде екен. 

Ескең, облыстық радиодағы орыс 
және қазақ тіліндегі бірнеше бағдарлама-
ның тартымды, әрі эфирге сәтті шығуына 
өлшеусіз үлес қосты. Оған талай куә бол-
дық.  Күнделікті берілетін соңғы хабарлар 
мәтініндегі кісілердің аты-жөні мен қап-
таған цифрларды бір оқығаннан жаттап 
алатын. Осындайда Шерхан Мұртазаның: 
«Диктор – көгілдір экранның көркі. Ол 
сымбатты кескін-келбетімен ғана емес, 
оқу мәнерімен де әдемі болуы керек» – 
дегені Ескеңе қарата айтылғандай.

Ағамыз қоғамдық жұмыстарға белсе-
не қатысып, біраз жыл қоғамдық негізде 
партия ұйымының хатшысы және 9 жылға 
тарта кәсіподақ ұйымының төрағасы бол-
ды. Сол уақытта 30-дан астам қызметкер-
ге тегін баспана алып берді. Бұған қоса 
500-ге жуық азамат шипажайда тегін ден-
саулығын түзеп қайтты. 

Ескендір Тишмағанбетов – үлгілі от-
басының иесі. Жеңгеміз Нюся екеуі 8 бала 
өсіріп, қатарынан қалдырмай жоғары оқу 
орындарында оқытты. Хабар жүргізуді 
жете меңгерген ардақты ағамыз, кезінде 
«КСРО телерадиосының үздігі» атанды.  
Сондай-ақ, ол бірнеше рет Қазақстан Ре-
спубликасы Жоғары Кеңесінің Құрмет 
грамотасымен және Қазақстан телерадио 
комитетінің Алғыс хатымен марапаттал-
ды. 

Жоғары санатты диктор, зейнеткер-
лікке шыққан соң, біраз уақыт «Орталық 
Қазақстан» газетінің коммерциялық жар-
нама бөлімінде менеджер болып қызмет 
атқарды. Кешегі 1990 жылдардың орта 
тұсында, тосыннан соққан тоқыраудың 
салқыны – облыс айнасын да айналып 
өтпеді. Оқырманы саябырлап, қаржылай 
қиындыққа кезіккен кезде, елге сыйлы, 
сөзі өтімді Ескендір ағамыз құзырлы ме-
кемелердің табалдырығын аттады. Олар-
мен тіл табысып, басшылардың батасын 
алып, газеттің материалдық жағдайын 
жақсартуға  өз үлесін қосты. Еңбек еш 
кетпеді. Сондай-ақ, ақылы жарнамалар 
іздестіріп, ақша табудың оңтайлы жолда-
рын ойластыра білді. Бұл саладағы аға-
мыз дың сіңірген еңбегі аз болған жоқ.

Ескендірге кеткен есіл 
ақшамыз-ай!
(Қаз-қалпында)

Бұл оқиға 1985 жылдың жаз айында 
болған еді. Бүгінде есімі Республикаға 
жақсы таныс Айтбай Сәулебеков ол кезде 
Қарағанды облыстық радиосында редак-
тор еді. Мен – бас редактордың орынба-
сарымын. Қазақ редакциясына басшылық 
етемін. 

Бір күні түстен кейін Айтбай ауыл ша-
руашылығынан әзірлеген «Дархан дала» 
хабарын алып келді. Оны қарап шығуға 
үлгермей, амалсыз «Рұқсат!» – деп жазып 
бердім.

– Байқа, мәтінінен қате кетпесін, өзің 
жақсылап, тағы бір рет қарап шық, – 
дедім де, ақ үйдегі алқалы жиынға кеттім. 
Ол кезде КПСС Орталық Комитетінің Бас 
хатшылығына  М.Горбачев тағайында-
лып, әлемге әйгілі – Кеңес Одағында қай-
та құру процесі кеңінен жүргізіліп жатқан 
еді. Коммунистік партияның дүрілдеп 
тұрған уақыты. Келесі күні таңертең бір 
таныс жігіт үйге телефон соқты.

– Әли-ау, кеше кешкілік радиодан 
«Дархан дала» хабарын тыңдадым. Әлгін-
де ғана сол бағдарламаны қайталап берді. 
Масқара ғой, масқара! Аса үлкен, «саяси 
қателікке» жол беріпсіңдер! Жоғарыдағы-
лардың біреуі білсе, сендерді оңдырмай-
ды! Түрмеге тоғытады, –  деді де тұтқа-
ны тастай салды. Құстай ұшып, жұмысқа 
келдім.

Жұмысқа келген бетте эфирге шық-
қан хабарды тездетіп таспадан тыңда-
сам, «...КПСС Орталық Комитетінің Бас 
хатшысы Сергей Михайлович Горбачев 
былай деді...» – деп, редакторым Айтбай 
Сәулебеков саңқылдап сөйлеп тұр. Айт-

бай асығып жүріп, Михаил Сергеевич 
Горбачевтың аты-жөнін «Сергей  Михай-
лович» деп ауыстырып алыпты. Бас хат-
шының есімін дұрыс айтпау, «кешіріл-
мейтін» кемшілік еді. Оның үстіне, 
аталмыш хабар шетелге де тарайтын 
болғандықтан, «Кеңес Одағының журна-
листері өз басшысын білмейді!» – деген 
жағымсыз пікір әлемдік деңгейде қалып-
тасатыны сөзсіз.

Ол кезде қазіргідей ұялы телефон 
жоқ, хабарласа қоятын. Содан, студияда 
басымыз қатып тұрғанда, Құдай айдап, 
Айтбайдың өзі келіп қалды. Жеделдете 
хабардың түпнұсқасын алдырып, радио-
очерктің мәтінін тексерсем, өзі оқығандай 
«қате» жазылыпты. Енді, не істеген жөн?! 
Қалайда, тездетіп бәрін ретке келтірме-
сек болмайды! Әйтпесе, басшымыз да, 
бәріміз түгел құримыз. Уақыт өткізбей 
жұмыла іске кірістік.

Алдымен, радионың негізін қала-
ушылардың бірі, тәжірибелі монтажшы 
Нұрғайын Әліпбекованы шақырып, 
құлағына сыбырладық. Содан соң, әлгі 
қате жазылған Бас хатшының аты-жөнін 
пленкадан кесіп, білдірмей алып таста-
дық. Айтбай әріптесім мәтіннің жігін 
білдірмей қайта оқыды. Радионың ды-
быс режиссері – Сәуле Мұстафина бол-
са, бағдарламаны жаңадан ән әуенімен 
әрледі. Микрофон папкадағы қате кеткен 
бетті  машинкаға қайта бастырып, сол 
орынға жаңасын салып қойдық. Осылай-
ша, жүрек орнына түсіп, «Ух..!  Жақсы 
болды!» – деп бөлмемізге кіріп, отыра 
бергенімізде, ақ телефон безілдеп сала 
берді. Бұл, алдағы «сұрақ-жауап» дүрбе-
леңінен... хабар бергендей...

Телефон тұтқасын көтерсем, тікелей 
бастығым Федор Кузовков екен. Шұғыл 
түрде кабинетіне шақырды. Эфирден өт-
кен «тосын жағдай» ақ үйге де жетсе ке-
рек. Облыстық партия комитетіндегілер 
телефон соғып, жоғарыдағы мәселенің 
мән-жайын анықтауды тапсырыпты. Көп 
кешікпей қасымызға Қарағанды облы-
стық телерадио комитетінің төрағасы 
Дмитрий Телегин және ақ үйдің арнайы 
өкілі жетіп келді. Қасында бөтен бір адам 
жүр, шамасы «үндемес үйден» болса ке-
рек. Сұрақты қоя бастады, мен болсам 
«олай болуы мүмкін емес!», – деп, қай-
та-қайта басымды шайқаймын. Болмаған 
соң, бәріміз жиналып, сол жерде пленкаға 
жазылған таңертеңгілік радиохабарды 
екі-үш рет тыңдадық. Қателік кетпеген 
сияқты... Тіпті, радиоочерктің тексін көр-
сеттім. Орыс ұлтының өкілдері қазақ тілін 
онша білмейді екен. Бірақ, Бас хатшының 
аты-жөні «дұрыс» жазылғанын әріптеп 
оқып шықты. Олар да аң-таң, «біз де аң-
таң»!

Мұнымен сұрақ-жауап біткен жоқ. Бір 
кезде облыстық газеттен екі тілге жетік 
журналисті жедел шақыртып, мәтіннің 
сөзбе-сөз орысша аудармасын өз құлақта-
рымен естіді. Мен болсам жетім бала 
сияқты жәутеңдеп, олардың жүзіне қай-
та-қайта қараймын. «Е... Алла! Бізді... 
құтқара көр!» – деп іштей Құдайға жал-
барынып, қасымда тұрған аудармашы 
жігіттің қолын білдірмей қысып қоямын. 
Ол, бір нәрсенің болғанын ептеп сезетін 
сияқты. Бойында ұлттық рухы, қазақи на-
мысы бар екен, сырт көзге сыр берер емес. 
Не керек, ең соңында ақ үйден келгендер 
ешқандай саяси қателіктің болмағанына  
көздері жеткеннен соң, бастарын шайқап, 
Бас редактордың бөлмесінен шығып кет-
ті.

– Бәрі дұрыс болды! – дедім, бөлмеде 
манадан бері тағатсыздана тосып отырған 
редактор Айтбай Сәулебековті құшақтап.

– Енді, мұны ешкім естімесін! Де-
генмен, әліптің артын күтейік! – деп 
орындыққа жайғаса бергенде алдымызда 
тұрған телефонның шырылы шырқымыз-
ды тағы бұзды. Көтеріп қалсам, диктор – 
Ескендір Тишмағанбетов ағамыз.  

– Әли, сен не бүлдіріп жүрсің? Бұл 
масқара ғой! Мен бәрін «жазып» алдым. 
Оны аяқсыз қалдырмаймын. Қолымда 
нақты, бұлтартпас дерегім бар. Ертеңгі 
болатын партия жиналысында осы мәсе-
лені міндетті түрде көтеремін, – деді бір-
ден амандық-саулық жоқ. Алдымдағы 
Айтбайға Ескендір екенін «ыммен» жет-
кіздім. Ол болса, екі тізесін қолымен  

ұрып, «Ендігі жетпегені осы еді!» – деп 
шалқасынан түсті.

– Еске, кешіріңіз! Бізден бір біл-
местік өтті. Өмірде не болмайды дейсіз. 
Өзіңіз радионың жағдайын жақсы білесіз. 
«Жазғаныңызды» өшіріп тастаңызшы. 
Айтбай да қасымда отыр, айыбымызды 
өтейік. Үйде күтіңіз, қызметтік көлікті жі-
беремін! – дедім сасқанымнан.

Жасыратыны жоқ, Ескеңнің кейде 
коммунист ретінде жұмыстағы кейбір 
кемшіліктерді түзетіп, жауапты азамат-
тарды партия жиналысында жөнге салып 
жүретін «пысықтығы» болатын. Біздің 
бұл өтініш-ұсынысымызды ағамыз аз-кем 
үнсіздіктен кейін құп көріп, біршама саба-
сына түскендей болды. 

– Шақыруын шақырдық, енді ақшаны 
қайдан табамыз? – деп Айтбайым алақа-
нын  жайып отыр.

– Ақшасы құрысын, бәрінен де 
келіскенін айтсайшы. Әлгі «жазып алға-
нын» қалайда құрту керек! – деймін мен 
қуанышымды жасыра алмай. Содан не ке-
рек, әрдайым «әмияны» қалыңдау жүретін 
әріптесіміз Сәуле Мұстафина, Нұрғайын 
Әліпбекова және Раушан Бәстемиевадан 
қарыз сұрап, біраз ақшаны жинадық-ау. 
Ресторанға келсек, ағамыз бізді күтіп 
отыр. Үстел басында ағамызды армансыз 
мақтап, ағымыздан ақтарылып, тілек ата-
улының «ең тәуірін» тіледік. Жақсылап 
тамақтанып, әңгіменің тиегін ағыттық...

Есік алдынан такси ұстап, ағамыздың 
бетінен кезек-кезек сүйіп, үйіне шыға-
рып салдық. Сол күні ресторанда қыз-
мет көрсеткен қыздың да ұпайы түгел 
болды. Дастархан үшін 21 сом 50 тиын 
төледік. Бұл – ол кезде керемет ақша. Бү-
гінгі күннің бағасымен бағамдасақ, бір 
жалақыңыз дың «жартысына» пара-пар.

Осылайша, көңілдегі күдік сейіліп, 
жиналыс жайында қалды. Арада екі апта 
өтті. Айтбай екеуміз алдағы бағдарла-
малар туралы бөлмеде әңгімелесіп оты-
рғанбыз. Бір уақытта диктор Ескендір 
Тишмағанбетов елпелектеп, «радио ха-
барларын оқимын» деп қасымызға келіп 
қалды. Қарап отырғанша әңгіме болсын 
деп, өткенді... бір сәт еске алдық.

– Еске, сол күні телефонмен сөйле-
скенде амандық-саулық жоқ, бірден неге 
өктем  сөйледіңіз? –  дедім, ағамызға ер-
келеп.

– Е..е... Ол күні сендерге ашуланатын-
дай болдым. Таңертен пошташы келіншек 
үйге 2 сом 25 тиын түбіртек қағаз әкелді. 
Қарасам, радиодан өткен хабарларыма 
төлеген сенің  гонорар ақшаң екен. Бұл 
масқара емес пе?! Мен бұрын ай сайын 
Журналистер одағының мүшесі ретінде 
10-12 сом алатынмын. (Ол кез үшін бұл 
тәп-тәуір қаржы). Өткен  материалда-
рымды түгел жазып алдым да, бағасын 
есептесем, сен жіберген ақша ауыз шаюға 
келмейді, мазақтағандай. Содан  қатты 
ренжіп, өзіңе телефон соқтым.

– Ой, Құдай-ай!.. Сіз не деп тұрсыз?!.. 
Осыған бола ашуландыңыз ба?!  Сол күні 
телефоннан: «...Жазып алдым, «фактым» 
жетеді, мұны мен аяқсыз қалдырмаймын. 
Ертеңгі партия жиналысында көтеремін!» 
– деп өктем сөйлеген соң, «ашуыңызды» 
басайық деп ресторанға апардық емес 
пе!? Айтбай екеуміз қатты қорықтық қой! 
– дедім. 

– Қап, Еске-ай! Бәрін бүлдіріпсіз ғой! 
Есіл ғана есепсіз кеткен ақшамыз-ай! – 
деп Айтбай сылқ-сылқ күліп, екі қолымен 
тізесін ұрумен әлек. Ескендір ағамыз бол-
са: «Не болды, айтсаңдаршы?!» – деп, 
бала сияқты аң-таң болып, кезек-кезек 
бетімізге қарайды. 

– Білгіңіз келсе, енді сіз  бізді ресто-
ранға қайтадан апарыңыз, сол жерде не 
болғанын бастан-аяқ айтып береміз, – деп 
Айтбай аяқастынан жол тауып кетті. 

– Молдау «гонорар» қойсаңдар апара-
мын, онда тұрған не бар! Сол күнгі отыры-
стың орны бөлек болды ғой, шіркін! – деп 
Ескең ерекше тамсанып қойды. Кейінірек 
араға айлар салып, ағамызға әлгі Бас хат-
шы – Горбачев туралы болған шынайы 
оқиғаның жай-жапсарын бүкпесіз айтқа-
нымызда, рахаттана күлгені бар.

«Өмірде не болмайды?» деген осы 
екен-ау...

Әли ТОЙЖІГІТ,
Қазақстанның Құрметті  

журналисі,
Ақпарат саласының үздігі

Жас сарбаздардың қалалық жиыны 
Шахтинск қаласындағы Санжар Асфен-
дияров есімін биыл алған жалпы білім 
беретін қазақ орта мектебінде өтті. Оған 
қалалық білім беру бөлімінің әдіскер-
лері, әскери комиссариат өкілдері, қала 
мектептері директорларының тәрбие 
жөніндегі орынбасарлары, алғашқы 
әскери дайындық пәні мұғалімдері ша-
қырылып, қатысты.

«Жас сарбаздың» қалалық жиынын 
өткізуге бұл мектептің таңдап алынуы 
тегін емес. Оны осы басқосуды ашқан 
сөзінде аталған мектептің директоры 
Мәнзура Улжебаева: – Қаламыздағы 12 
мектептің ішінде біз ғана 2019 жылдан 
бері 7-сыныптан бастап қабылдап, 3 жыл 
бойы әскери-патриоттық бағытта жұмыс 
істейміз. Биыл осы арнайы сыныптың 
алғашқы легін шығарып салып, жаңа қа-
былданған 7 «а» сынып оқушыларының 
(сынып жетекшісі – Нұрсәуле Қарасар-
това) ант қабылдау рәсіміне куә болып 
отырсыздар. Оны мектебіміздің педа-
гог-ұйымдастырушысы Рахат Жеңі сев 
қолға алып, даярлады, – деп атап өтті.

Қалалық салтанатты жиынның ашы-
лу сәтінде Мемлекеттік Ту көтері ліп, 
Әнұран орындалды.

Ержан ИМАШ,
«Ortalyq Qazaqstan»

 

«Баланы жастан» демекші, бүгінгідей неше түрлі теріс ағымдар етек 
алып тұрған шақта өскелең ұрпақтың бойында жоғары азаматтық белсен-
ділікті, қазақстандық патриотизмді, отансүйгіштік сезімді қалыптастырып, 
дамыту барша қоғамның міндеті. Осы мақсатта құрылған республикалық 
«Жас сарбаз» қозғалысы елімізде енді ғана қанат жайып келеді.

● ЖИЫН

Мектептің спортзалында өткен 
жиында жоғарыда айтылған сыныптың 
18 оқушысы бірыңғай әскери киіммен 
жұрт алдында сап түзеп тұрды. Киім-
дерді мектеп әкімшілігі мемлекеттік 
тапсырыс бойынша сатып алған екен. 
«Жас сарбаздың» жан құрамы осы сә-
німен кезек-кезек ант берді.

Бұдан кейін олар саптық жаттығу-
лар жасап, Калашников автоматын бөл-
шектеп, жинау, қоян-қолтық ұрыс, қазақ 
күресінен, алғашқы медициналық көмек 
көрсетуден көріністер көрсетіп, әскери 
дайындықтары мен шеберліктерін паш 
етті.

Жиында сөйлеген Шахтинск қалалық 
білім беру бөлімі әдістемелік бөлімінің 
меңгерушісі Динара Сәтемірова оған оң 
баға беріп, бұл тәжірибені қаланың бар-
лық мектептеріне тарату керектігін айт-
ты.

«Жас сарбаздың» қалалық жиынын 
осы мектептің мұғалімі Забыл Мұха-
медәлі «Көк тудың желбірегені», 11-сы-
нып оқушысы Еркеназ Ханатбай «Туған 
ел» әндерімен қорытындылап, жиынға 
қатысушылар мектептің «Аманат» мұра-
жайын тамашалады.

 ШАХТИНСК
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Аталған іс-шаралар Тәуелсіздікті 
құрметтеу, Отанға деген сүйіспеншілік-
ті арттыру, Алаш көсемдері шығар-
машылығын жас ұрпаққа насихаттау 
мақсатында ұйымдастырылды.  

Мектеп оқушылары шараның өтуіне 
белсене атсалысты. 

Жас ұрпаққа Алаш көсемінің бірі Ах-
мет Байтұрсынұлының өмір жолы мен 
шығармашылығы, ғылыми еңбектері  
және әдеби мұралары туралы кеңінен ба-
яндалды.

Іс-шараға қатысқан оқушыларға ға-

лымның шығармашылығынан виктори-
налық сұрақтар қойылып, олар Ахмет 
Байтұрсынұлын қаншалықты танитын-
дығын байқатты. 

«Ұлтымыздың ұлы ұстазы» атты 
кітап көрмесі де ұйымдастырылды.

Әдеби кеш 7-сынып оқушысы Руслан 
Сиралиновтің «Аққұм» әнімен аяқталды. 

Күмісай  БҮРКІТБАЕВА, 
№33 мектеп-бөбекжай кешенінің

қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі 

● БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА

№33 мектеп-бөбекжай кешені Балалар жылын қорытындылады. Білім 
ошағында 14 қараша мен 9 желтоқсан аралығында Балалар жылы, ел Тәу-
елсіздігі және  «Алаш ұрпағы» тақырыбын қамтыған айлық өткізілді. 
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«ТС» ҚБ, «Қарағанды   қаласының Су-
ретшілер одағы» ҚБ, «Қарағанды   облысы-
ның Сәулетшілер одағы» ҚБ, Қарағанды   қа-
ласының «Қазақстан Дизайнерлер одағы» 
филиалы,  Осакаров ауданының мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі мемлекеттік 
мекемесімен бірлесіп, «Осакаров ауданы» 
атауының «Сарыбел ауданы» болып өзге-
руіне байланысты «Кіреберіс декоративті 
кіру белгісіне» (бұдан әрі «Нысан») ашық 
шығармашылық конкурс өткізеді.

Жобалық ұсыныстарды тікелей ірікте-
уді конкурстық комиссия жүзеге асырады. 
Ашық шығармашылық конкурс комиссия-
сы Осакаров ауданы әкімінің қаулысымен 
бекітіледі.  

Ашық шығармашылық конкурстың 
мақсаты – Қарағанды   облысының тарихи-э-
кономикалық, мәдени және саяси құрамдас 
бөлігіндегі ауданның рөлін аша отырып, 
«кіреберіс декоративтік белгісінің» ең 
мәнерлі кеңістіктік мүсіндік-көркемдік 
шешімін анықтау.

Ашық шығармашылық конкурсқа жі-
берілген жобалық ұсыныстардың идеялық, 
заманауи, дизайндық, көркемдік деңгейі 
жоғары, шешімнің толықтығы болуы керек.

1. Ашық шығармашылық конкурс
тың  бағдарламасы

Жобаны таңдау критерийлері:
– жоғары көркемдік деңгейі, эстетика-

лық мәнерлілігі, идеялық мазмұны, көр-
кемдік тұтастығы мен өзіндік ерекшелігі;

– нысан алыстан және кіреберісте, жер-
гілікті жердің, аумақ панорамасының ком-
позициялық доминанты қызметін атқаруы 
керек;

 2. Ашық шығармашылық конкур
стық жобалық ұсыныстардың құрамы 
және ұсынылған материалдардың безен
дірілуіне қойылатын талаптар

Ашық шығармашылық конкурс ма
териалдарына:

1. Бас жоспар                            М 1:500
2. Нысанның макеті                 М 1:10
3. Нысанның қасбеті  (алдыңғы 
беті)                                        М 1:10
4. Нысанның айналасын абаттандыру 

және көгалдандыру. 
5. Нысанның көркемдік шешімі 

мен кеңістігін ұйымдастырудың негіз-
гі идеясы мен қағидаттары көрсетілген, 
TimesNewRoman шрифтімен №14 өлшемде 
терілген, бір жол аралығымен, көлемі 2 бет-
тен аспайтын 2 данадан тұратын қысқаша 
түсіндірме жазба.

Ахуалдық сызба, бас жоспар, нысан-
ның қасбеті (фасады), нысанның айнала-
сын абаттандыру және көгалдандыру 60*90 
см планшетте және A3 пішімді альбомдағы 
жобамен ұсынылады. Графикалық орындау 

әдісі – түсті, макеттің техникасы мен ма-
териалы – авторлардың қалауы бойынша. 
Авторлар жобаны электронды және қағаз 
түрінде ұсынуы қажет. 

3. Ашық шығармашылық конкурс
тың шарттары

1. Ашық шығармашылық конкурсқа қа-
тысуға мүдделі заңды және жеке тұлғалар, 
сәулетшілер, суретшілер, мүсіншілер, ди-
зайнерлер, жобалау институттары, шығар-
машылық студиялар шақырылады.

2. Бейнені ашу үшін ашық шы-
ғармашылық конкурсқа қатысу шылар сол 
өлкенің тарихымен та нысып, мүмкіндігін-
ше идеялық мазмұнын анықтау мақсатын-
да сол жерді аралап шығуы қажет.

«Нысанның» орналасатын же рі: Қа-
рағанды   облысы, Осакаров ауданы (Сары-
бел ауданы), аудан шекарасындағы жолдың 
бойы.

3. «Нысанның» материалдары: объект 
жергілікті климаттық жағ дайларға төзе 
алатын материалдар арқылы жасалуы ке-
рек

4. Авторлар ашық шығармашылық кон-
курс материалдарын «Осакаров ауданының 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» 
ММ-нің osamadeniet@mail.ru электрон-
ды поштасына және Осакаровка кенті, 
Достық көшесі, 43 үй, Мәдениет үйінің 
2 қабатына 2023 жылдың 31 наурызына 
дейін ұсынулары қажет.

5. Комиссияның қарауында І орынға ие 
болған жоба: 300 000 (үш жүз мың) теңге 
және аудан аумағында қолданылады (орна-
тылады).

ІІ орын алған жоба 200 000 (екі жүз 
мың) теңге сыйақымен ынталандырылады

ІІІ орын алған жобаға – 100 000 (жүз 
мың) теңге беріледі.

Ескерту: Аталған конкурс қаржысы 
демеушілік тарапынан қарастырылатын 
болады.

6. Ашық шығармашылық конкурстық 
жобалар алты таңбалы санмен көрсетілген 
ұранмен ұсынылады. Ұран ашық шығар-
машылық конкурсқа ұсынылған барлық 
жоба материалдарының оң жақ жоғарғы 
бұрышында, сондай-ақ ұран конвертінде 
(биіктігі 1 см) жазылуы тиіс.

 Жобаларға жоба авторының тегі, аты, 
әкесінің аты және мекенжайы көрсетілген, 
ұранмен бекітілген конверттегі ақпараттық 
парақ қоса беріледі.

Ашық шығармашылық конкурс шарт-
тарын бұзған немесе сақтамай ұсынылған 
жобалар конкурсқа жіберілмейді және кон-
курс комиссиясымен қаралмайды.

7. Бағдарлама және конкурс шарттары 
туралы сұрақтар болса: 8/72149/43075 те-
лефоны бойынша хабарласуға болады.

 «Кіреберіс декоративтік (сәндік) белгісі» жобалық  ұсыныстарды
іріктеу бойынша ашық шығармашылық конкурс 

ЕРЕЖЕСІ

«ТС» ҚБ, «Қарағанды   қаласының Су-
ретшілер одағы» ҚБ, «Қарағанды   облысы-
ның Сәулетшілер одағы» ҚБ, Қарағанды   қа-
ласының «Қазақстан Дизайнерлер одағы» 
филиалы,  «Осакаров ауданының мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік 
мекемесімен бірлесіп, «Осакаров ауданы» 
атауының «Сарыбел ауданы» болып өзге-
руіне байланысты «Аудан эмблемасына» 
(бұдан әрі «Эмблема») байқау өткізеді.

Жобалық ұсыныстарды тікелей ірікте-
уді конкурстық комиссия жүзеге асырады. 
Ашық шығармашылық конкурстың комис-
сиясы Осакаров ауданы әкімінің қаулы-
сымен бекітіледі.  

Байқаудың мақсаты – Қарағанды   об-
лысының тарихи-экономикалық, мәдени 
және саяси құрамдас бөлігіндегі ауданның 
рөлін аша отырып, «Эмблеманың» ең мә-
нерлі кеңістіктік дизайны мен көркемдік 
шешімін анықтау.

Ашық шығармашылық конкурсқа жі-
берілген жобалық ұсыныстардың идеялық, 
заманауи, дизайндық, көркемдік деңгейі 
жоғары, шешімнің толықтығы болуы қажет.

1. Ашық шығармашылық конкурс
тың  бағдарламасы

Жобаны таңдау критерийлері:
– Жоғары көркемдік деңгейі, эстети-

калық мәнерлілігі, идеялық мазмұны, көр-
кемдік тұтастығы мен өзіндік ерекшелігі;

– «Эмблема» ақ-қара, түрлі-түс ті және 
көлемді шешімде жақсы оқылуы керек;

2. Ашық шығармашылық конкурсы
ның жобалық ұсыныстарының құрамы 
және ұсынылған материалдардың безен
дірілуіне қойылатын талаптар

Ашық шығармашылық конкурс ма
териалдарына:

1. Графикалық кескін      А3 пішімі
2. Нысан макеті                              М 1:5
3. Эмблеманың көркемдік шешімі 

мен кеңістігін ұйымдастырудың негіз-
гі идеясы мен қағидаттары көрсетілген, 
TimesNewRoman шрифтімен №14 өлшемде 
терілген, бір жол аралығымен, көлемі 2 бет-
тен аспайтын 2 данадан тұратын қысқаша 
түсіндірме жазба.

A3 пішімді альбомдағы жоба. Графи-
калық орындау әдісі – ақ-қара және түр-
лі-түсті, макеттің техникасы мен материа-
лы – авторлардың қалауы бойынша.

Авторлар жобаны электронды және 

қағаз түрінде ұсынуы қажет.
3. Ашық шығармашылық конкур

стың шарттары
1. Ашық шығармашылық конкурсқа 

қатысуға мүдделі заңды жә не жеке тұлға-
лар, сәулетшілер, суретшілер, мүсіншілер, 
дизайнер лер, жобалау институттары, 
шығармашылық студиялар шақырылады.

2. Бейнені ашу үшін байқауға қаты-
сушылар сол өлкенің тарихымен танысып, 
мүмкіндігінше идеялық мазмұнын анықтау 
мақсатында сол жерді аралап шығуы қажет.

«Эмблеманың» пайдаланатын жері: 
Бұқаралық, барлық іс-шараларда және қа-
жет ететін орындарда пайдаланылады.

3. Авторлар ашық шығармашылық кон-
курс материалдарын «Осакаров ауданының 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» 
ММ-нің osamadeniet@mail.ru электрон-
ды поштасына және Осакаровка кенті, 
Достық көшесі, 43 үй, Мәдениет үйінің 2 
қабатына 2023 жылдың 31 наурызына 
дейін ұсыну қажет.

4. Комиссияның қарауында І орынға ие 
болған жоба: 300 000 (үш жүз мың) теңге 
және аудан аумағында қолданылады (орна-
тылады).

ІІ орын алған жоба 200 000 (екі жүз 
мың) теңге сыйақымен ынталандырылады

ІІІ орын алған жобаға – 100 000 (жүз 
мың) теңге беріледі.

Ескерту: Аталған конкурс қар жысы 
демеушілік тарапынан қарастырылатын бо-
лады.

5. Ашық шығармашылық кон курстық 
жобалар алты таңбалы санмен көрсетілген 
ұранмен ұсынылады. Ұран конкурсқа ұсы-
нылған барлық жоба материалдарының оң 
жақ жоғарғы бұрышында, сондай-ақ ұран 
конвертінде (биіктігі 1 см) жазылуы тиіс.

 Жобаларға жоба авторының тегі, аты, 
әкесінің аты және мекенжайы көрсетілген, 
ұранмен бекітілген конверттегі ақпараттық 
парақ қоса беріледі.

Ашық шығармашылық конкурс шарт-
тарын бұзған немесе сақтамай ұсынылған 
жобалар конкурсқа жіберілмейді және кон-
курс комиссиясымен қаралмайды.

6. Бағдарлама және конкурс шарттары 
туралы сұрақтар болса: 8/72149/43075 теле-
фоны бойынша хабарласуға болады.

«Аудан эмблемасы» жобалық ұсыныстарды 
іріктеу бойынша ашық шығармашылық конкурстың 

ЕРЕЖЕСІ

Айтқожа Биғалиев – 1942 жылы Куйбышев 
облысы, Кимель-Черкасск ауданы «Рабочий» 
совхозында (қазіргі Ресей Федерациясының Са-
мара облысы Березняки ауылы – авт.) жұмысшы 
отбасында дүниеге келген. 1960 жылы Петров-
ский ауданындағы Октябрьский поселкесінде 
орта мектепті бітіріп, Алматы қаласында зоо-
ветеринарлық институтына (қазір Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті – авт.) оқуға түседі. 1965 
жылы аталған оқу орнын «Генетика және жану-
арлар селекциясы» мамандығы бойынша қызыл 
дипломмен аяқтаған оған институттың Ғылыми 
Кеңесі аспирантураға түсуге ұсыныс жасайды. 
Ол 1965 жылдың қыркүйек айында ҚазКСР 
Ғылым академиясы жанындағы Эксперимент-
тік биология институтының аспирантурасына 
түседі. Осы жерден А.Биғалиевті Мәскеудегі 
КСРО Ғылым академиясы Жалпы генетика 
институтына оқуға жібереді. 1966-1969 жыл-
дар аралығында академик Н.Дубининнің же-
текшілігімен кандидаттық диссертациялық 
жұмысын жазып, оны 1970 жылы генетика 
мамандығы бойынша сәтті қорғап, биоло-
гия ғылымдарының кандидаты деген ғылыми 
дәрежесін алады. Аспирантураны бітіріп елге 
оралған А.Биғалиев 1969 жылдан 1971 жылға 
дейін ҚазКСР Ғылым академиясы жанындағы 
Эксперименттік биология институтында ғалым 
хатшы болып жұмыс істейді. 1971 жылы күз 
айында Қазақ КСР Денсаулық сақтау министр-
лігінің бұйрығымен Ақтөбе мемлекеттік меди-
цина институтының биология және генетика 
кафедрасына меңгеруші қызметіне жіберіліп, 
онда 1985 жылға дейін абыройлы қызмет атқа-
рады. Осы қызметте жүріп, кафедра базасын-
дағы цитогенетикалық лабораторияда «Оценка 
генетической активности солей тяжелых метал-
лов (на примере хрома)» деп аталатын доктор-
лық диссертациясын дайындады. 1980 жылдың 
сәуір айында ол Мәскеу қаласындағы КСРО 
Ғылым академиясы Жалпы генетика институ-
тының диссертациялық кеңесінде докторлық 
диссертациясын сәтті қорғап шықты, ал қараша 
айында А.Би ғалиевке биология ғылымдарының 
докторы деген ғылыми дәреже берілді. Арада 
бір жыл уақыт өткенде «профессор» деген құр-
метті ғылыми дәреже иеленді. 

1985-1991 жылдар аралығындағы            
А.Биға лиевтің қызметі Сарыарқа жерінде өр-
біді. 1985 жылы Қазақстан Коммунистік парти-
ясы Орталық Комитетінің Ғылым және жоғары 
оқу орындары бөлімінің нұсқауымен Қараған-
ды мемлекеттік университетіне оқу ісі жөнінде-
гі проректор қызметіне тағайындалды. 

● ҚАРАҒАНДЫ ҒАЛЫМДАРЫ

Орталық Қазақстандағы іргелі 
оқу орындарының бірі Е.Бөкетов 
атындағы Қарағанды университеті 
қазіргі университет деген мәрте
бесін өткен ғасырдың 1972 жылы 
25 ақпанда ҚазКСР жоғары және 
орта арнаулы білім министрлігінің 
№180 бұйрығына сәйкес иелен
ді. Биыл білім ордасына – 50 жыл. 
Университет мерейтойымен қатар 
биыл ҚарМУдың үшінші ректоры 
биология ғылымдарының докторы, 
профессор, көрнекті ғалым Айтқо
жа Биғалиұлы Биғалиевтің де ме
рейтойы. 25 желтоқсанда 80 жасқа 
келген ғалымгенетик университет 
басшысы қызметін 19871991 жыл
дар аралығында атқарды.

Қазіргі кезде көтеріліп жүрген қоғамның 
әр саласында басшылық қызметке сайлап қою 
мәселесі, біздің университетте ертерек бастал-
ды және  бұл үрдіс А.Биғалиев есімімен тікелей 
байланысты. 1987 жылы университет ұжымы-
ның қолдауымен А.Биғалиев университет та-
рихында бірінші рет сайланып қойылған рек-
тор болды. Яғни, демократиялық өзгерістердің 
ұшқыны университет тәжірибесінде ректорды 
сайлап қоюдан көрініс тапты.

Айтқожа Биғалиұлы өзіне дейінгі ректор-
лар – Е.Бөкетовтің, З.Молдахметовтің қызметін 
жалғастыра отырып, ғылым саласын дамытуда 
өзінің жарқын бейнесін көрсете білген тұлға. 
Ол өзі айналысатын генетика саласын еліміздің 
экологиялық проблемаларымен байланысты-
рып, ұштастыра зерттеуші ғалым. Республи-
када алғаш рет ғылымның жаңа іргелі бағыты 
«Табиғи ортаның және халық денсаулығының 
экологиялық-генетикалық мониторингін» әзір-
леді. 1980 жылдардың ортасынан бастап, Се-
мей полигонына іргелес аумақтардағы ядролық 
сынақтардың генетикалық зардаптарын бағалау 
үшін скринингтік зерттеулер жүргізуді баста-
ды. 1985-1993 жылдар аралығында Айтқожа 
Биғалиұлының жетекшілігімен Оңтүстік Қа-
зақстандағы Арал теңізі апатты аймағы және 
Орталық Қазақстанның Семей ядролық поли-
гонына жақын орналасқан Қарқаралы, Егін-
дібұлақ аудандарына экспедициялық зерттеулер 
жүргізілді. Осыған байланысты ол 1988 жылы 
ҚарМУ-дың биология факультетінің базасын-
да ғылыми-зерттеу лабораториясын ұйымда-
стырды. Лабораторияда Х.Исенов, С.Флорова, 
Л.Кутовцева, Л.Фаустов, В.Горлов, Г.Ильниц-
кая, Э.Бекишбеков, М.Букетов, Н.Ержанов, М.
Хамиев, К.Атаханова тәрізді зерттеушілер жұ-
мыс істеді. Кейін оның базасында Дүниежүзілік 
зерттеу экологиялық лабораториясының Орта-
лық-қазақстандық филиалы ашылып, оған аға 
ғылыми қызметкер И.Пудов жетекшілік етті. 

1991 жылы «Семей ядролық полигонына 
шекаралас аймақтардың медико-әлеуметтік 
және экологиялық мәселелері» атты респу-
бликалық конференцияда            А.Биғалиев 
бастаған зерттеу тобы «Ядролық полигонмен 
шектелген аудандардың қоршаған орта жағдай-
ының биомониторингі» жұмыстарының нәти-
желерін жариялады. Ғалымның Семей ядро-
лық полигонына жақын орналасқан өңірлерде 
тұратын тұрғындарға ядролық сынақтардың 
генетикалық салдарын зерттеудегі қызметі 
нәтижесінде Қазақстанда құрылған «эколо-
гиялық генетика» деп аталған жаңа ғылыми 
бағыты дами бастады. Өкінішке қарай, қызмет 
бабына байланысты Айтқожа Биғалиұлының 
Алматы қаласына қоныс аударған соң, біздің 
университеттегі ғылыми лаборатория өз жұмы-
сын тоқтатты. Бірақ, ондағы А.Биғалиұлының 
шәкірттері ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқа 

қалаларда, басқа салада дамытып жүр. 
А.Биғалиев – жаңашыл ғалым. Жоғары оқу 

орындарында жүріп жатқан өзгерістерге елеулі 
үлес қосып, «экологиялық генетика» деп ата-
латын жаңа бағытты дамытып, ғылыми мектеп 
қалыптастырды. Нәтижесінде, 23 ғылым канди-
датын, 7 ғылым докторын және 2 PhD даярлады. 

Ол өзінің бар ғұмырын ғылымға арнап, ұзақ 
жылдар бойы жинақтаған тәжірибесін биоло-
гия мен экологияның өзекті мәселелері бойын-
ша төрт монография, бес оқулық және 300-ден 
астам ғылыми мақалалар түрінде жариялады. 

А.Биғалиев көрнекті ғалым болуымен 
қатар белсенді қоғам қайраткері ретінде та-
нылды. Оның ғылыми-зерттеулері қоғамның 
әлеуметтік саласындағы өткір мәселелермен 
байланысты болғандықтан, ол жұмыстарға да 
белсене атсалысты. 1991 жылы шілде айында 
Қарауылда өткен «Невада-Семей» антиядролық 
қозғалысына Франция, АҚШ, Италия, Жапония 
елдерінің делегаттары қатысып, атом сынағын 
тоқтатуға өз ұсыныстарын білдірді. Осында 
қазақстандық ғалымдар бірінші рет ядролық 
сынақтың адамдар мен қоршаған ортаға тигіз-
ген зардаптарын ашық түрде айтты. Солардың 
қатарында А.Биғалиев те болды.

1992 жылы А.Биғалиев танымал ақын, сая-
саткер, қоғам және мемлекет қайраткері Олжас 
Сүлейменовтің ұсынысымен «Невада-Семей» 
Халықаралық ядролық қаруға қарсы қозғалы-
стың жанынан «Радиация. Экология. Денса-
улық» комитетін ашып, оның төрағасы қыз-
метін бүгінгі күнге дейін атқаруда. Осы жылы 
полигон жұмысына байланысты құрылған 
мемлекеттік комиссияның мүшесі болды. Нәти-
жесінде, 1992 жылғы 18 желтоқсанда тәуелсіз 
Қазақстан Парламенті тарапынан қабылданған 
алғашқы заң актілерінің бірі болып саналатын 
«Семей ядролық сынақ полигонындағы ядро-
лық сынақтардың салдарынан зардап шеккен 
азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» Қа-
зақстан Республикасының Заңы қабылданды. 
Заңға сәйкес бүкіл Семей аумағы мен Павло-
дар, Шығыс Қазақстан және Қарағанды облы-
старының полигонға жақын жатқан аудандары 
экологиялық апат аймағы деп танылды. Бұған 
қоса, Қазақстан үкіметінің зардаптарды жою, 
халықты емдеу, сауықтыру, оңалту, әлеуметтік 
қорғау және аумақты әлеуметтік-экономикалық 
дамыту жөніндегі шаралар кешенін қабылдау 
қажеттігі бекітілді. Міне, осындай ауқымды 
істердің ішінде ұлтжанды азамат, қоғам қайрат-
кері А.Биғалиевтің болуы заңдылық. Өйткені 
А.Биғалиев ұзақ жылдардағы зерттеулерінің ба-
рысында биология, химия, биофизика, генетика 
тәрізді ғылымдардың методологиялық әдістері 
арқылы полигонға жақын орналасқан аудандар-
дағы тұрғындардың арасында тұқым қуалайтын 
аурулардың жоғары деңгейін және цитогенети-
калық ауытқулардың спектрін зерттеп, оған ра-
диацияның ықпалын анықтады.

А.Биғалиевтің ұзақ жылдар атқарған еңбегі 
елеусіз қалған жоқ. Ол «КСРО денсаулық сақтау 
саласының үздігі» (1974), «КСРО жоғары білім 
саласының үздігі (1987), «Қазақстан білім беру 
ісінің үздігі» (1990), «Қазақстан Республикасы 
білім беру ісінің Құрметті қызметкері» (2011) 
белгілерімен, «Құрмет» ордені сынды көптеген 
жетістігі бар. 

Өнегелі өмірімен белгілі ғалым Айтқожа 
Биғалиұлын 80 жылдық мерейтойымен шын 
жүректен құттықтап, зор денсаулық, шығар-
машылық табыстар тілейміз. Алдағы уақытта 
да ғылым жолында «Жаңа Қазақстанға» қызмет 
ететін өзіңіз тәрізді адал, өнегелі, білімді де 
білікті ұрпақ тәрбиелей беріңіз!  

Әлімжан ТЕЛГАРИН,
Е.Бөкетов атындағы 

Қарағанды университетінің
еңбек сіңірген қызметкері

Гүлнара СМАҒҰЛОВА,
Е.Бөкетов атындағы 

Қарағанды университеті 
«Тұлғатану» ғылымизерттеу 

орталығының
ғылыми қызметкері

«Ortalyq Qazaqstan» газетінің 2022 жылғы 27 желтоқсан күнгі 
№144 санында жарияланған «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ хабарлан-
дыруындағы «2022 жылғы 31 қаңтар» деген сөз 2023 жылғы деп 
оқылсын. 

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Қарағанды өндірістік филиалы ЖШС 
ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 2023 
жылғы 31 қаңтар сағат 11:00-де Қарағанды облысы, Қарағанды 
қ. а., Қарағанды қ., Ермеков к-сі 104/1, «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ 
Қарағанды ҚФ мекенжайы бойынша «Қарағанды қаласының «Са-
ры-Арқа» МГ АГРС – «Қарағанды» МГ газ тарату желілерінің 

шығарындылары көздерінен атмосфераға жол берілетін шыға-
рындылар нормативтерінің жобасы бойынша және 31 қаңтар сағат 
15:00-де Қарағанды облысы, Теміртау қ. а., Теміртау қ., Тәуелсіздік 
бульвары к-сі, 12, Теміртау қаласы әкімдігінің ғимараты мекен-
жайы бойынша «Теміртау қаласының «Сары-Арқа» МГ АГРС 
– «Теміртау» газ тарату желілерінің шығарындылары көздерінен 
атмосфераға жол берілетін шығарындылар (ХДВ) нормативтерінің 
жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өтетінін 
хабарлайды.

№916

● ТҰСАУКЕСЕР

Аталған шараға қалалық жоғары оқу орында-
ры ғалымдары һәм «Асыл мұра» өлкетанушылар 
клубының мүшелері және студенттер қатысты. 

– Бүгінгі тұсауы кесілген жинақ қысқаша ай-
тар болсақ, орыс отарының қазақ даласына қалай 
келуі хақында. Жалпы патша үкіметі әуелден қа-
зақтарды іштей қырық пышақ етіп жаулауды көз-
деген еді. Ақыры қарадан шыққанды болыс етіп, 
хан ұрпағына қарсы қойып ішінара іріткі салды. 
Осылайша бітім мен бірліктің тігісі қақырап, 
қоғам ыдырай бастады. Кітаптың мазмұнына көз 
жүгіртсеңіз осындай нақты мағлұматтар тарихи 
фактілерге сүйеніп берілген, – деп тарихшы, архе-

 
Қарағанды облыстық тарихиөлкетану мұражайында «Асыл мұра» өлке

танушылар клубының IV отырысы аясында өлкетанушы, тарихшы Ю.По
пов пен А.Алтыновтың «18701919 жылдары Қарқаралы, Ақмола уездерінің 
болыс басқарушылары мен билері» атты кітабының тұсаукесері өтті. Кітап 
«Гласир» баспаханасында басылып, 100і бүгінгі таңда жарық көрген.

Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»

олог Темірғали Аршабеков жинақ туралы мағмұлат 
берді.

Ал, бұл жинақтың маңызын және жоғары оқу 
орындарына тиімді оқыту мақсатында онлайн, яғни 
виртуалды кітапқа айналдыру өте маңызды екенін 
Н.Гоголь атындағы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханасының өлкетану әдебиеттер бөлімінің 
меңгерушісі Сандуғаш Телпекбаева баяндады. 

Шараға жиналған студенттер тұсауы кесілген 
жинақтың мазмұнымен танысып,  авторы Асылбек 
Алтыновқа сұрақтар қойды. Расында біршама жа-
сты қазақ елінің отарлау саясатына қалай мойын-
сұнғаны қызықтырады.

– Отарлау айтып келмеді қазаққа. Алдымен 
бай мен кедейді теңестіреміз деген саясатты жа-

лау етіп, шолақ белсенділер қатарының артуын 
күшейтті патша үкіметі. Содан кейін, қазақ зи-
ялыларын жоюға көшті. Ал, байларға билік беріп, 
болыстыққа шақырды. Тіпті хан ұрпақтарына қа-
рапайым халықты қарсы қойып бір-біріне айдап 
салды. Осындай тар заман кезеңіндегі қазақ күйі 
сипатталады бұл жинақта, – деп атап айтты та-
рихшы Асылбек Алтынов.
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№145 тапсырыс. Индекс 65484
Офсеттік басылым. Көлемі 4 баспа табақ.

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

Газет Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитетінде қайта тіркеуден өтіп,  2020 жылғы  15 желтоқсанда  
№ KZ18VPY00030163 куәлігі берілді. 

Газет сейсенбі, бейсенбі, сенбі  күндері шығады.  Мекенжайымыз:  100009, Қарағанды қ., Әлімхан Ермеков көшесі, №33 үй.

Электрондық пошта:  ortalyk.kz@gmail.com      ortalyk.kaz@mail.ru            Жарнама бөлімі: ortalyk.reklama@mail.ruБіздің сайт: www.ortalyq.kz
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«Типография Арко» ЖШС 
баспаханасында басылды.

Қарағанды қ., Сәтбаев к., 15.
Газеттің компьютерлік
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29  желтоқсан,  2022 жыл

DAZN стриминг-платформасы биылғы 
жылы эфирге шыққан ең үздік бес жек пе-
жектің тізімін жариялады. Бұл қатарда жер-
лесіміз Геннадий Головкиннің жекпе-жегі де 
бар. 
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Құрылтайшысы: облыс әкімдігі
МЕНШІК ИЕСІ: 

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

Директордың орынбасары – 
«Индустриальная Караганда» газетінің бас редакторы

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

Бас редактор
Е.К. МҰСАБЕК

Бас редактордың орынбасары
Н.С. ДҮТБАЙ

Интернет-редакция редакторы
І.Д. МҰҚАЙ

Жауапты хатшы
Қ.Б. ҒАЛЫМ

Алматыда шахматтың блиц және рипид 
түрлері бойынша әлем чемпионаты жалғасу-
да. Байрақты бәсекеге 50 елден 300-ге жуық 
қатысушы жиналған. Алғашқы жарыс күн-
дерінде қазақстандық шахматшылар үздік 
ондыққа енді.

●КҮРЕС

Азия бірлескен күрес әлемі (UWW Asia) 
2022 жылдың үздік балуандарын анықтады. 
Қазақстандық Жәмила Бақбергенова Әй-
елдер күресі аталымы бойынша «Азияның 
үздік балуаны» атанды.

●ҒАБИДЕНМҰСТАФИННІҢ
ТУҒАНЫНА–120ЖЫЛ

Аталмыш басқосудың ерекшелігі Бұқар жырау 
аудандық тарихи-өлкетану мұражайы дайындаған 
көрме. Көрмеге  Ғабиден Мұстафин атындағы  
кітапханада ашылған жазушы залынан әкелінген 
өзі қолданған  жеке заттары мен кітаптар топтасты-
рылды. 

Кеш қонақтары  Е.Бөкетов атындағы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің профессорлары Жан-
сая Жарылғапов пен Айтбай Жұмағұлов Ғабиден 
Мұстафиннің шығармаларындағы замана бейнесі» 
– деген тақырыпта ойларын ортаға салды.  Олар 
жас буынға Ғабиден Мұстафин мұрасынан бірша-
ма мысал келтіре отырып, жазушының өмірлік по-
зициясын түсіндірді. 

Ал, Ғабиден Мұстафин атындағы №83 мек-
теп  оқушылары жазушының «Шығанақ» рома-
нынан көрініс көрсетті. Сонымен қатар, әл-Фара-
би атындағы № 102 мектеп-гимназиясында білім 
алып жүрген өзге де ұлт өкілдерінің балалары Ға-
биден Мұстафиннің қанатты сөздерін қазақ тілін-
де айтты.

Жан АМАНТАЙ,
«Ortalyq Qazaqstan»

 

Жазушы  шығармасын жас ұрпаққа наси-
хаттау мақсатында Достық үйі арнайы «Дала 
классигі – Ғабиден Мұстафин» атты кеш өт-
кізді.

(Соңы. Басы 1-бетте)

Дәстүрлі іс-шара жыл сайын 
өткізіледі. Бұған дейін әр жылда-
ры Қойшығара Салғараұлы, Жүр-
сін Ерман, Несіпбек Айтұлы, Бек-
болат Тілеухан, Қонысбай Әбіл, 
Баянғали Әлімжанов, Досымжан 
Таңатаров сынды өз саласының 
шеберлері Ж.Тәшенов жүлдесі 
табысталатын кешке арнайы қа-
тысып, рухына тағзым жасап, өз 
өнерімен Арқа жұртының мерей-
ін асырған.

– Айтбайдың ұйымдасты-
руымен көп жылдан бері әр түрлі 
форматта Жұмабек Тәшенов жүл-
десі өткізіліп келеді. Ж.Тәшенов-
тің Қазақстанның бес облысын 
аман алып қалғаны және басқа 
да өнегелі істері насихатталу-
да. Ж.Тәшеновтің есімі қанша 
ұлықталса да көптік қылмайды. 
Қарағандыда қаншама көше қа-
зақыланды. Осындай игі істің ба-
сы-қасында жүрген азаматтарға 
алғысым шексіз. Енді, алдымы-
зда Карл Маркс көшесіне Ахмет 
Байтұрсынұлы есімін беру мін-
деті тұр. Келе жатқан Қоян жылы 
берекеге толы болғай, – деді Қа-
зақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Рымбала Омарбекова.

Ерболат Қуатбек, Рауан Қа-
бидолда, Жадыра Байбұланова, 
Жәнібек Әлиман, Айзада Рахым-
жанова, Ерік Нарын, Жоламан 
Айткен сынды 13 ақын үздік ата-
нып, Тәшенов жүлдесі арқылы 
тұңғыш жыр жинағын шығарып, 
поэзия әлеміне жолдама алған. 
Жұмабек Ахметұлы көзі тірісінде 
қазақтың қасиетті жерін сақтаса, 
өмірден өткен соң да жас талант-
тарға пана болуда. 

Ал, былтыр Жұмабек Тәше-
новтің өмір жолы мен қызметі-
не, шығармашылығына арналған 
белгілі қаламгерлердің поэма, 
драма, естелік, және прозалық 
шығармаларынан тұратын жи-
нақ жарыққа шықты. Биыл ұлт 
ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 
150 жылдық мерейтойына орай 
Сағымбай Жұмағұловтың құра-
стыруымен «Естеліктегі Ахмет 
Байтұрсынұлы бейнесі» атты 
жинақ жарық көрген болатын. 
Жоғарыдағы 13 ақынның жыр 
жинағымен қоса осы екі ғылыми 
жинақтың шығуына да Сапар Иб-
кеев демеушілік еткен.

Көрмеге «НаТворим», «МЧК Селе-
зень», «Бьютифул арт», «We love art» 
балалар шығармашылығын дамыту сту-
диясының оқушылары салған суреттер 
қойылды. 

Бұл шара Балалар жылын қорытын-
дылау аясында ұйымдастырылып отыр. 
Көрменің «Қысқы қуаныш» деп аталуы 
да тегін емес. Балалар А3 форматын-
да қыс тақырыбына арналған суреттер 
салған. 

– Көрмеге 65 қатысушы өз туын-

 
  

– Айтбай бауырымыздың 
қандай патриот азамат екенін 
білеміз. Ұлттың рухын көтеру, са-
насын ояту жолындағы осындай 
игі істерінде қашанда тілекшіміз, 
қолдаушымыз. Бірлік болмаса, 
тірлік болмайтыны анық. Ахмет 
Байтұрсынұлы айтпақшы, білім 
мен тәрбие түзелмесе, жоғымыз 
түгенделмейді. Сондықтан, қазір 
бізге бірлік керек. Жастар Жұма-
бек Тәшеновтей ұлы тұлғаларды 
үлгі тұтып өссе, жаман болмай-
ды, – деді қалалық мәслихаттың 
хатшысы Құдайберген Бексұлта-
нов.

Ал, «AMANAT» партиясы 
Қарағанды облыстық филиалы-
ның төрағасы Бекзат Алтынбе-
ков Айтбай Жұмағұлдың атқа-
рып жүрген шаруасын екінің 
бірі жасай алмайтынын айтады. 
«Кешегіні бүгінгімен үйлестіріп, 
жас буынның санасына құюда 
талмай еңбек етіп келеді. Мұның 
бәрі өзі үшін емес, келешек үшін 
әрине. Сондықтан, «Руханияттың 
Атымтай жомарты» Айтбай ақын 
дер едім. Айтбайдың әр бастама-
сын қолдауға дайынбыз. Жұма-
бек Тәшеновтей ұлы бабалардың 
рухы бәрімізді желеп-жебей бер-
сін. Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болғай, – деді ол.

Сонымен, «Жылдың үздік 
айтыскері» – Еркеғали Бекболат, 
«Жылдың үздік журналисі» – 
Әшімхан Жампейісов пен Нұрлы-
хан Қалқаманұлы, «Жылдың үздік 
қайраткері» – Жансейіт Қалиұлы, 
Эльмира Сайлауқызы және Зарина 
Әшірбек деп танылды. 

«Ғылым мен білімге және 
ұрпақ тәрбиесіне сіңірген еңбегі 

үшін» – Бибісара Әубәкірқызы, 
«Оқу-ағартуға және ұрпақ тәр-
биесіне сіңірген еңбегі үшін» – 
Тілеу ғалы Әміртаев пен Күліш 
Төлеуханқызы, «Алаш идеясы-
на адал еңбегі үшін» – Кәмел 
Жүністегі һәм Амангелді Туған-
бай марапатталды. Номинация 
иегерлеріне арнайы диплом мен 
естелік сыйлықтар берілді.

Ал, Ж.Тәшенов атындағы Бас 
жүлдемен Қазақстан Республика-
сының «Мәдениеті мен өнеріне 
сіңірген еңбегі үшін» Қайрат Ке-
малов марапатталды. Бас жүлде 
иегеріне демеушілер ат мінгізді. 

– Демеушілік жасаудан тан-
байтын, «Арқаның Атымтай 
жомарты» Сапар Ибкеев ағама 
шексіз алғыс айтамын. Ж.Тәше-
нов жүлдесінен басқа да ел игілігі 
үшін пайдалы істі үнемі қолдай-
ды. Бүгінгі шараға атсалысқан 
барша азаматтарға Рымбала 
Кенжебалақызына, Құдайберген 
Бексұлтан мен Бекзат Алтынбе-
ков мырзаларға дән ризамын. Об-
лыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының бас-
шысы Еркебұлан Қайроллаұлы-
на, Халық шығармашылығы ор-
талығының директоры Кағиза 
Сүлейменқызына көп-көп рақмет. 
Жүлдегер атанған үлкендерге 
«Жосалы» шипажайына дема-
лыс сыйлап, демеушілік жасаған 
азамат Дидар Серікұлына, Аста-
надан арнайы келген ҚР еңбек 
сіңірген қайраткерлері Медет пен 
Клараға алғысым шексіз, – деді 
Айтбай Жұмағұл.

Ұлттың ұлы перзенті Жұма-
бек Тәшеновтің асыл қасиеттері, 
бәрімізге үлгі-өнеге болып қала 
бермек. 

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

27 желтоқсанда Қарағанды об-
лыстық бейнелеу өнері музейінде 
«Қысқы қуаныш» деп аталатын 
балалар шығармашылық көрмесі 
ашылды. Жаңа жыл қарсаңында 
ұйымдастырылған шара балалар-
ды мерекелік көңіл күйге бөледі. 
Жас жеткіншектердің суреттері 
қойылған көрмені 15 қаңтарға 
дейін тамашалауға болады. 

дысын ұсынды. Ал музей қорынан 37 
жұмыс қойылды. Жас жеткіншектердің 
салған суреттері ерекше әсер береді. 
Тіпті, өткен шаққа саяхат жасайсыз. Ба-
ланың қуанышы жан жылытады. 

Біз сонымен қоса, концерттік 
бағдарлама ұйымдастырдық. Мұнда 
балалар ән айтады, тақпақ оқиды, би-
лейді, бір-біріне жақсы тілек тілейді. 

Музей әрқашан балалармен тығыз қа-
рым-қатынас жасайды, – дейді Қараған-
ды облыстық бейнелеу өнері музейінің 
басшысы Бибігүл Құдабаева. 

Балалар суретінде ойын, қуаныш, 
бақыт бар. Музей қызметкерлері жас 
суретшілердің туындыларына қарап, 
олардың өте талантты екенін айтады. 

– Қыс мезгілінде келетін Жаңа жыл 

– балалар үшін ерекше мереке. Бала-
ларды қуанту үшін осындай шара өт-
кізуді жөн көрдік. Жас жеткіншектердің 
шығармашылығын дамыту мақсатын-
да көрме ұйымдастырылды. Көрмеге 
музей қорынан кәсіби суретшілердің 
салған суреттері де, төрт студияның 
оқушылары салған туындылар да қой-
ылды. Жас суретшілер акварельмен 
және гуашьпен салған. Балалардың өте 
талантты екенін байқауға болады. Ба-
лалар қысқы табиғат, хоккей ойнаған, 
шана тепкен көңілді балалар бейнесі, 
жануарлар бейнесін салды. Көрме 15 
қаңтарға дейін ашық болады. Келіп, 
көруге болады, – деді облыстық бейне-
леу өнері музейінің ғылыми әдістеме 
бөлімінің басшысы Мейрамгүл Елуба-
ева. 

Көрмеге қатысушы Диана Әлжано-
ва №27 жалпы білім беретін мектеп-
те 4-сыныпта оқиды. «Бьютифул арт» 
балалар шығармашылығын дамыту 
студиясында салған суреті көрмеге 
қойылған. Салған суретінен өз қолтаң-
басы көрініп-ақ тұр. Туындысы да, өзі 
де сүйкімді. Жас суретші бояумен және 
гуашьпен салыпты. «Алдымызда Қоян 
жылы келе жатыр. Сол себепті мен қо-
яндарды салдым», – дейді ол. 

Азия чемпионы, әлем біріншілігінің екі дүркін 
күміс жүлдегері Жәмила Бақбергенова бұған дейін 
Қазақстан бойынша «Жылдың үздік спортшысы» 
атанған еді. «Спортты дамыту дирекциясы» РМҚК 
шешімі бойынша қазақстандық спортшы – «Азия-
ның үздік балуаны» атағын жеңіп алды.

Сондай-ақ, қырғызстандық Ақжол Махмұдов – 
грек-рим күресінен, жапониялық Таиси Нарикуни 
– еркін күрестен «Азияның үздік балуаны» атанды.

Дайындаған 
Ербол ЕРБОЛАТ,

«Ortalyq Qazaqstan»

●БОКС

Геннадий Головкин мен жапон боксшысы Рио-
та Муратаның арасындағы кездесу эфирге шыққан 
үздік жекпе-жектің бірі болып танылды. Бұл кез-
десу – сәуір айында өткен. Жерлесіміз қарсыласын 
тоғызыншы раундта нокаутпен жеңіп, кездесуді 
уақытынан бұрын аяқтаған. 

Биыл қарағандылық боксшы екі кездесу өткіз-
ген. Бірінші жекпе-жегі жапон боксшысымен өтсе, 
екіншісі Сауль Алвареспен болған «трилогиясы». 
Өкінішке қарай, Геннадий Головкин Алвареске қар-
сы үшінші кездесуінде ұпай айырмашылығымен 
жеңіліп қалды. 

Сондай-ақ, Ли Вуд – Майкл Конлан, Кэти Тей-
лор – Аманда Серрано, Сауль «Канело» Альва-
рес – Дмитрий Бивол және Хуан Франсиско Эстра-
да – Роман Гонсалес арасындағы кездесу эфирге 
шыққан үздік жекпе-жектің қатарына енді.

●ШАХМАТ

 

Алғашқы жарыс күндерінің қорытындысы бой-
ынша әйелдер арасында қытайлық Тань Чжуни 
көш бастап тұр. Ресейлік Александра Горячкина 
мен үндістандық Савита Шри үздік үштікті түйін-
деді. Қазақстандық шахматшы Жансая Әбдумәлік 
VIII орынға көтерілсе, Динара Сәдуақасова өкше 
басып, IX орынға жайғасты. Ал, Бибісара Асаубае-
ва 54-ші орында. 

Ерлер арасында норвегиялық Магнус Карлсен 
көш бастап тұр. Бұдан кейінгі орында ресейлік 
Владимир Федосеев тұр. Үздік үштікті өзбекстан-
дық Нодирбек Абдусатторов түйіндеді. Қазақстан 
құрамасының ерлер командасында Әлішер Сүлей-
менов – 38-ші сатыда.
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