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2023 жылдың қаңта-

рынан Қазақстан халқы 
үшін не жаңарды,  қандай 
өзгеріс орын алуы тиіс? 
Бұл туралы барша БАҚ 
өкілі  заң-зәкүндердегі 
ел саясаты мен әлеумет-
тің әлеуетіне ықпал етер 
жаңалықтарды жариялап 
келеді. Саясаттанушы-
лардан жұлдызшыларға 
дейін болжам  жасап жа-
тыр. Мемлекет тарихында 
аса зор маңызды иеленген  
былтырғы жылдан соң 
үмітін ертеңге жалғаған 
бұқараның жаңалық 
күтіп, елеңдейтін жөні 
бар. Барыс жылының  
қаңтарындағы «қатал» 
сабақтар Қоян  жылына 
не  әкелді? Бірқатарына 
зер салып көрелік... 

4-бет

● БОЛЖАМ

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

Адам баласы алдында не бола-
рын білмесе де, ғылымның дамуы 
адамзат ақыл-ойының кемелденуі 
арқылы болашақты шама-шарқын-
ша болжайды. Өйткені, алдындағы-
ны білуге деген құштарлық адам-
мен бірге жаратылған. Күнтізбе 
ауысқанда сол жылдың беталысын 
байқағымыз келетіні де сондықтан. 
2023 жыл – Қоян жылы. Ендеше, 
Қоян жылында бізді не күтіп тұр? 
Сала мамандарының болжамына, 
табиғат тылсымына, бабалар дү-
ниетанымына, Қоян жылының та-
рихына үңіле отырып, алдағы күн-
ге көз жіберіп көрейік...

7-бет

1883 жылы Апақ Байжанов тауып, кейін қу даладан Қарағандыдай қаланың бой көтеруіне ықпал еткен 
қара көмірге әр қазақтың алғысы да, қарғысы да бар. Алғысы дейтініміз – Апақ тапқан «жанатын тастың» 
арқасында тақыр жерде қала салынды, шахта өндірісі қолға алынды. Қарағанды көмірі – еліміздің басты 
байлығына айналды. Өткенге көз жүгіртсек, бүкіл КСРО-ны қалтыратпай жылытқан да, өнеркәсібінің 
тұраламай, үздіксіз жұмыс жасауына ықпал еткен де осы қара көмір. Көмір өнеркәсібі бертінде Қазақстан 
өндірісінің қара нарына айналып, облыстың ғана емес, республика экономикасының бір негізіне айналды. 
Ал, қарғысы дейтініміз – кен орындары кезінде көпес Никон Ушаковқа 250 сомға сатылып кеткелі шах-
таларда ауыр жағдайда жұмыс істеген қара қазақтың талайының сүйегі жер астында қалды, әлі де қалып 
келеді... 

● ҚАРАҒАНДЫ КӨМІРІНІҢ ТАБЫЛҒАНЫНА – 190 ЖЫЛ  

Салтанат ІЛИЯШ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

5-бет

Жаңа белес, жаңа кезеңге қадам 
басар сәтте былтырғы мен биылғыны 
салыстыра сөз сабақтайтын әдетіміз 
бар еді ғой. Ендеше, былтырғы жыл-
дың дәл осы күнінде қандай күй, нен-
дей халде едік? Әңгіменің түйініне, 
мәселенің мәнісіне осылай төтесінен 
түссек...

Қасіретті қаңтар жанымызды жа-
ралы еткен. Бейбіт түрде басталған 
шеру бейберекет ереуілге ұласты. Оқ 
атылып, қан төгілген. Тай төбелін-
дей ғана арандатушы тарап ахуалды 
ушықтырып, төңкерістің аз-ақ алдын-
да қалған екенбіз. «Ақырып теңдік 
сұрау» – атаның жолы дегенімізбен, 
артық кеткенімізді кейін білдік. Кешік-
кен сабыр себебі айқын оқиғаның 
салдарын күрделендіріп жіберді. Ға-
ламтор бұғатталып, алаңторға шыр-
малғанбыз.

Себебі айқын деп қалдық па? Иә, 
жылдар бойы қордаланған мәселе 
жоқ емес еді. Және ол шегіне жетіп те 
қалған. Халыққа етене жақын билік 
тармақтарының салғырттығы. Ол да 
ем қонбас дауасыз дертке айналған. 
Жіліктің майлы басын ұстаған оли-
гархтардың менмендігі. Бұл жайлы 
ауызбен айтып, жеткізу тіптен қиын. 
Жең ұшынан жалғасқан жемқорлық. 
Оған дауа болмай кеткен. Осының бар-
лығы жиналып келіп, қоғамдағы аузы 
бітеу жараға айналған. Жараның бір 
күні жарылары анық еді… Жарылды. 
Жоқ, талап – орынды. Алғашында бей-
біт түрде айтылды. Дат айтудың дала-
лық һәм даналық үлгісімен айтқанбыз. 
Билік назар аударды. Бірден шара қол-
данып, Үкімет доғарысын қабылдау 
бойынша шешім де қабылданды. Не 
керек, былтырғы Барыс жылы осылай-
ша ауыр басталған.

Тіпті, елдігімізге қатер төніп, Тәу-
елсіздігімізден айырылып қала жаз-
даған екенбіз. Әрине, мұның барлығы 
– сыртқы күштердің арандатушылық 
пиғылы болғаны дәлелденді. Егер, 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың сол сәттегі батыл байлам, 
тарихи тәуекелі болмағанда, әлдеқан-
дай жағдай боларын дәл сол күні 
ешкім болжай алмас еді. Дегенмен, 
бір жамандықтың мың игілігін көріп 
отыр мыз бүгін.

Жылдар бойы халықтың өкпе-на-
зын өршітіп келген билік режимі өз-
геріске бет бұрды. Бір жылдың ішінде 
аңызға етене жағдайлар ақиқатқа ай-
налды. Демократиялық қағидаттарға 
негізделген реформалармен бетпе-бет 
келдік. Билік пен бұқараның ымырасы 
ырысқа бастады. 

Осынша күрделі кезеңде оқиға 
ортасынан хабар таратып, халықтың 
билікке деген сенімін оятуға сеп 
болған сүйікті «Орталықтарыңыз» 
жаңа дәуірге өздеріңізбен бірге қадам 
басып отыр. Осыдан тура бір жыл 
бұрын жедел ақпарат көздері бұғатта-
лып, қоғам іштен тынып тұрған ауыр 
күндерде арнайы шығарылым әзірлеп, 
ықпалды топтардың ырқында кеткен-
дерді сабырға шақырған да біз едік. 
Есік қағып, табалдырық аттаған жаңа 
жылда да осы бағытымыздан айнымақ 
емеспіз. 

Барыс жылы жалпыхалықтық ре-
ферендуммен басталған саяси рефор-
малар мен өзгерістер кезеңі жаңа жыл-
да да жалғасын табады. Сіздің пікір 
мемлекетшіл пиғылда өрбіп, патри-
оттық сипатта өріліп жатса, газетіміз-
ден ойып тұрып орын беруге әзірміз. 
Ақиқаттан алшақ кету ойымызда жоқ.

Қадірлі оқырман!
Жасыратыны жоқ, соңғы жылда-

ры газет таралымы біртіндеп азайып 
келеді. Бұл – біздің «Орталыққа» ғана 
емес, барлық қағаз басылымдарына 
тән проблема. Хабар тарату шапшаң-
дығы басым жаңа медианың заманы 
туды. Десек те, дәстүрлі БАҚ-тың 
бағы тайды деуге әлі ертерек.

...Күнтізбе мен тарихтың жаңа 
парағы ашылды. Жаңа күннен, жаңа 
жылдан жаңа леп байқалады. Биыл да 
қаңтар туды. Былтыр саяси дауылымен 
сабырымызды қашырған қаңтар биыл 
ақ боранымен әбігер етіп тұр. Биылғы 
бұрқасын былтырғы дауылдың жа-
нында түк емес.

Жыл жемісті болсын!

Ерсін МҰСАБЕК

«Публицистика» номинациясы 
бойынша Ғабит Мүсірепов атындағы 
сыйлық автордың «Құрмалдық» атты 
туындысы үшін берілген. Қазақстан 
Халық жазушысы Мұхтар Шаханов-
тың қолы қойылған құжат жазушы-
ның көсемсөз жанрындағы үздік қол-
таңбасын тағы бір мәрте айғақтап тұр. 

Жаңа жылмен қоса жеткен сүй-
інішті ақпарға елең ете қалғанымыз 
рас. Халық дүниетанымының мәйегін 
жоқтап жүрген қалам иесін құттықтай 
отырып, таңғажайып туындылары-
ның жарық көре беруіне шын бейіл 
тілектестік білдіреміз! 

Еске салып өтейік, Төрехан Май-
бас көптеген этно-танымдық мақа-
лалардың, «Кенді өлке» (1990, орыс 
тілінде), «Керней шежіресі» (2002, 
2005), «Елқұжат», «Абадан», «Шікіл», 
«Үшінші ауыл», «Оныншы ауыл», 
«Айбар», «Жауһар», «Портреттер» 
(2013) кітаптарының, «Айбөкен» про-
залық жинағының (2011) авторы.

● СҮЙІНШІ!

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Көрнекті жазушы, этнограф, 
Қазақстан Республикасының 
Мә дениет қайраткері Төрехан 
Май бас республикалық «Жа-
лын» журналы сыйлығының 
иеге рі атанды.
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Болашағымызды,  жарқын келешекке нық қадам басып келе 
жатқанымызды көре алмай қол сұғып, ел ішіне іріткі салған, қабырға-
мызды қаусатқан «Қаралы қаңтар» есімізден кетпейтіні хақ.  Бейбіт 
шеруді бұзақылыққа, басбұзарлыққа айналдырғандардың кесірінен 
сарбаздар қыршын кетті.  Заңсыз әрекетке жол бермеу, Тәуелсіздігімізді 
сақтап қалу жолында «Ұлттық ұлан» құрамалары «Жоғарғы деңгейлі» 
дабыл бойынша жасақталып, лаңкестерді тоқтатуға алаңдарда тізіле 
бастады. Әрбір ұландықтың ойында – антқа адалдық еді.  

әскери бөліміне түсті.  Екі айдан 
соң ант қабылдады. Әскери бо-
рышын жөнімен өткеріп жүрген. 
Елге оралуына да санаулы ай ғана 
қалған.   Әттең... 2022 жылдың 5 
қаңтары бір әулетті боздағынан 
айырды. Бұл –  Амановтар отбасы 
үшін қаралы хабар жеткен күн еді. 
Жанбай жатып сөнген жастың қа-
засын естірткен, ананы естен, әкені 
тіректен айырған күн еді. Отан ал-
дындағы борышын адал өткерген 
өрімдей ұл осылайша содырлар 
қолынан қыршын кете барған-ды. 

ген жастың енді қайтып келмесін 
кім білген?!

Мадияр отбасымен соңғы рет 
2022 жылы Жаңа жыл қарсаңын-
да сөйлескен екен.  

«5 қаңтарда маған 5547 әске-
ри бөлімінің командирі қоңырау 
шалды.  Байланыс  дұрыс бол-
маған соң қоңырау үзіліп кете 
берді. Содан кейін маған «Сіздің 
ұлыңыз өзінің қызметтік-жа-
уынгерлік қызметін атқару ба-
рысында қаза тапты» деп анық 
дауыспен хабарлады. Одан соң  
үйге қалай жеткенім есімде жоқ», 
– дейді әкесі.

Бөлім командирі Мадиярдың 
Қызылорда қаласындағы қоғам-
дық тәртіпті қалпына келтіруге 
қатысты  жауынгерлік тапсырма 
кезінде көз жұмғанын жеткізген. 
Бүлікшілер әскерилерге қарсы 
жүк көлігін жіберген сәтте маңай-
ындағы сарбаздарды аман сақтап 
қала отырып,   көліктің астына 
түсіп, қаза тапқаны мәлім болды. 

Ал, 8 қаңтар күні  Мадияр 
Қайсаров атасы жатқан Бұқар 
жырау ауданының Ботақара 
кентіндегі зиратқа әскери құр-
метпен жерленді. Соңғы сапарға 
шығарып салу үшін  туыстары, 
депутаттар, билікте қызмет атқа-
рушы өкілдері, «Орталық» өңір-
лік қолбасшылығы және «Ұлттық 
ұланның» 5547 әскери бөлімінің 
басқарма құрамы қатысты.

10 қаңтарда Мадияр Қайсаров 
пен Айбат Амановтың отбасы-
на   III дәрежелі «Айбын» ордені, 
«Ұлттық ұлан қызметінің үздігі» 
төсбелгісі мен ерекше атақтың 
белгісі «Күрең кеудеше» табыс 
етілді.

Батыр бауырларымыздың 
бейнесі баршамыздың жүрегіміз-
де  мәңгі сақталады.  

Алияр ДҮЙСЕНБАЙ 

Уақыт барлығына 
төреші дегенді жиі айтамыз. 
Қаңтар трагедиясына толық 
баға берілді деп айтуға әлі 
ерте. Дегенмен де, эмоция-
дан тыс сараптамалық пікір 
білдіруге болады. Қаңтар 
трагедиясына не себеп бол-
ды? 

Қоғамдағы наразылық көңіл-
күй бір күнде пайда болмайды. 
Ол  күн сайын, ай сайын, жыл сай-
ын жинақталады. Менің ойымша 
оның басты себебі – әділетсіздік. 
Мемлекет билігіндегі бір адамның 
ұзақ мерзімді монополиясы, эко-
номикадағы олигархиялық топтар-
дың монополиясы және олармен 
сыбайласқан үкімет, парақор сот 
жүйесі және тағы басқа да көпте-
ген себептер. Барлығы қоғамдағы 
наразылықты қоздыра берді. Пре-
зидент ауысқанымен оның жұмыс 
істеуіне кедергі келтіретін топ-
тардың ымырыласқан әрекеттерін 
көзі ашық қоғам түсінді. Тіпті, осы 
топтар қоғамдық наразылықтың 
өзін өз пайдаларына шешкісі кел-
ді. Соған итермеледі. Олар газ 
бағасын қымбаттату халықты 
ашындыратынын жақсы түсінді. 
Бұл «түрлі-түсті революция» тех-
нологиясына сәйкес. Америкалық 
саясаттанушы Джин Шарп бұл на-
разылықты пайдаланудың техно-
логиясын жақсы сипаттап жазған. 

Газ бағасын көтеру «инци-
дент» ретінде таңдалды. Бұл шыр-
пы болды. Өкініштісі – қарапайым 
халықтың саяси ойынның құрба-
ны болуы. Билікке келгісі немесе 
қайта оралғысы келген топтың 
мақсаты – халықтың жағдайын 
жақсарту емес, өз мүдделері ғана. 
Бүгінде бір жыл болған «Қаңтар 
оқиғасы» қоғам үшін де, билік 
үшін де үлкен сабақ болғанын 
айта аламыз. 

Елдос ЖҰМАҒҰЛОВ,
саясаткер 

Бес күн, бес түн шеру тоқтама-
ды. Ұрылар мен қасақана қастақы 
жасаушылар құрықталды. Қашқан-
дары  ұсталды, бірақ... Сол сұра-
пыл күндері  Талдықорған қа-
ласындағы «Ұлттық ұлан» 5514 
әскери бөлімінің аға маманы (аға 
гранатометшісі), отбасының кен-
жесі, ауылының мақтанышы, до-
стардың асылы қатардағы Айбат 
Аманов лаңкестің қолынан қаза  
тапты. Айбаттың опат болғанына 
–  1 жыл. 

Айбаттың анасы Гүлназ оның   
ақжарқын мінезін еске алады. 
«Кішкентайынан-ақ  ерекшелі-
гімен көзге түсетін. Жастайынан  
үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсе-
тетін», – дейді. 

Сегіз жасынан спортқа бейім-
делген Айбат сегіз жыл бойы бокс-
пен шұғылданыпты.  Ауыл, аудан, 
облыс, тіпті, республика көлемінде 
алтын медаль тағынған кезі көп 
екен. 

«Геннадий Головкин – «ГГ», 
Серік Сапиев – «СС», мен де Ай-
бат Аманов – «АА»-мын ғой, әлі-
ақ, әйгілі боламын, әке!» деген 
арман-тілегін өзегі өртене айтады 
әкесі. Мамыр айында комиссия 
шешімімен әскерге аттанған ұл-
дың қаңтардың қақаған қысында 
табытпен келерін ол кезде ешкім 
білген жоқ еді. 

Маңдайына жазылған жазу 
шығар, Талдықорған қаласын-
дағы  «Ұлттық ұланның» 5514 

Осыдан бір жыл бұрын Қазақстан қоғамы үшін, жалпы, тәуел-
сіздік тарихында күтпеген аса зор тарихи оқиға болды. Қазақстан 
халқы еліміздің тыныштығына, республикамыздың тұтастығы-
на қауіп төндірген «Қасіретті қаңтар» оқиғасымен бетпе-бет келді. 
Бастапқыда оның себебін де, салдарын да түсіне қоймадық. Бірі – ха-
лықтың әлеуметтік наразылығы десе, енді бірі – мүлдем басқа пікірге 
бой алдырды. 

Елдегі қымбатшылыққа 
және саяси реформалардың 
кешеуілдеуіне, ең бастысы – 
сұйылтылған газдың қымбат-
тауына қатысты наразылық 
деп түсінгеніміз рас. Қаңтар-
дың үшінен  Маңғыстаудағы, 
Жаңаөзендегі сұйылтылған газ 
бағасының қымбаттауына на-
разылық білдіргендерді қолдау 
үшін Қазақстанның жер-жер-
лерінде, облыс орталықта-
рында қолдаушылар шыға 
бастады. Бірақ, төртінен бесіне 
қараған түні бейбіт шерудің 
мақсаты мен барысы күрт өз-
герді. Соңы жаппай ереуілге 
ұласты. Мемлекеттегі саяси 
билікті басып алуға тырысқан 
белгілі бір күштер бас көтерді. 
Олар бейбіт халықтың арасы-
на өздерінің лаңкестерін, қа-
руланған баскесерлерін алып 
келді. Халық мұны білмей 
қалды. Ең соңында Тәуелсізді-
гіміздің алтын бесігі болған 
Алматыны жаппай қиратып, 
дүкендерді тонап, әскерилер 
мен құқық қорғаушылардың 
өміріне қауіп төндірген со-
дыр күштер шықты. Олар еш-
теңеден хабары жоқ халықты 
қалқан қылды. Тәртіпсіздікке 
ұласқан қантөгістен жүздеген 
адам оққа ұшты, мыңдаған 
адам жарақат алды. 

Осы кезде Президент Қа-

сым-Жомарт Тоқаев басқарған 
Қазақстан билігі еліміздің тәу-
елсіздігін, тыныштығын, ең 
бастысы – азаматтардың қа-
уіпсіздігін қорғап қалды. Ха-
лық қаңтар қырғынын ұйымда-
стырғандардың кімдер екенін 
біле бастады. 

Қаңтар оқиғасынан кейін 
біз Жаңа Қазақстанды, әділет-
ті Қазақстанды құруға бет 
алдық. Елде саяси реформа-
лар басталды. Бастысы – ха-
лықтың әлеуметтік жағдайына 
көңіл бөліне бастады. Бюджет 
саласындағы қызметкерлердің 
жалақысы көтерілді. Қаңтар 
оқиғасына дейін халықтың 
әлеуметтік жағдайының жақсы 
екені жайлы жалаң ұран мен 
жалған ақпар ғана айтылатын. 
Халыққа да керегі ұран емес, 
нақты іс екенін түсіндік. 

«Қасіретті қаңтардың» ең 
үлкен өкініші – 238 қазақстан-
дықтың қаза болғаны, олардың 
арасында балалардың да бо-
луы. 

Бүгінде еліміз жаңа саяси 
белесті бағындыру үстінде. 
Біз қуатты Қазақстанды құра 
отырып, Әділетті Қазақстанға 
аяқ бастық. Бастысы – қаңтар 
оқиғасынан сабақ алуымыз ке-
рек. 

Нұртас СМАҒҰЛ, 
тарихшы 

Айбат Аманов Мадияр Қайсаров

Содан бері бір жыл өтті. Жыл өт-
кенімен, жүректердегі жаза жа-
зылған жоқ. 

Дәл осылайша Қызылорда қа-
ласында  Отан алдындағы қасиетті 
борышын өтеген 19 жастағы қа-
рағандылық Мадияр Қайсаров та  
ерлікпен қаза тапты. Мадиярдың 

туған күніне небары 24 күн қалып 
еді сонда.  Қарағанды қаласының 
Майқұдық ауданының тумасы 2002 
жылдың 29 қаңтарында дүниеге 
келген Мадияр біреудің жалғызы, 
көзінің қарасы еді. 

Кішкентай кезінен тым зерек 
Мадияр жүзу, дзюдо, самбо және 
каратэмен айналысты. Мадияр су-
рет салып, әлем классиктерінің әу-
ендерін де тыңдайтын. 

«Әрдайым ерте тұрып, үй 
маңындағы мектеп-интернаттың 
футбол алаңында жүгіріп келіп, 

гантель және штанга көтеретін, 
сонымен бірге белтемірді де ұмыт-
пайтын», – деп әкесі Оразалы еске 
алады. 

Мектебін аяқтаған соң  Мади-
яр бағдарламалық қамтамасыз ету 
мамандығы бойынша Инноваци-
ялық технологиялар колледжіне 

оқуға түседі. Оқуында озат болып, 
дипломдық жобаны сәтті қорғады. 
Уақыт өте келе, Мадияр ел алдын-
дағы борышын өтеуге шешім қа-
былдапты. «Әке, менің барлық до-
старым әскерге барды, сондықтан 
мен де барамын. Келген соң  уни-
верситетке оқуға түсемін», – деген 
екен  әкесіне.

2021 жылғы 4 маусымда Қа-
рағанды облысынан «Ұлттық 
ұлан» 5547 әскери бөліміне (Қызы-
лорда қаласы) әскери бөліміне бо-
рышын өтеуге аттанды.  Желкілде-

Өткен жылдың қаңта-
ры – қаңтар қасіреті, қаңтар                    
қырғыны деген ауыр ұғымдар-
ды туғызған ұлтымыздың ба-
сына төнген ауыртпалық бол-
ды. Тіпті, біраз адамға сабақ 
болғандай. 

Қаңтарда саяси талап қой-
ылғанын мойындауымыз керек. 
Оны көп саясаттанушылар кей-
бір мамандар, тіпті, жоғары лау-
азымды адамдардың өзі гибридті 
терроризм деп баға беруде. Шы-
нымен саяси қозғалыс екенін біз 
мойындасақ, онда қазіргі кездегі 
саяси реформаларға, саяси өз-
герістерге шындап кірісіп, жүзеге 
асыруға қадам басқан болар едік. 
Себебі, қаңтар оқиғасы жайдан 
жай болған жоқ. Саяси жүйенің 
дағдарысынан, ескіріп қалған 30 
жылдық саяси құрылымның жұ-
мыс істеу қабілетінің шектелуінен 
бастау алды. Басында «газ дағда-
рысы», жалпы әлеуметтік дағда-
рыс ретінде көзге көрінгенімен, 
әр жағында үлкен саяси дағдары-
стың бар екенін қазір саяси элита 
да, Президент те түсініп, алдағы 
уақытта саяси өзгерістер, саяси 
реформалар болатынын айтып 
жатты. 

Ендеше, бұл қаңтар қасіретінің, 
қаңтар оқиғасының үлкен саяси 
дағдарыстық қозғалыс екендігін 
мойындады деуге болады. Бүгінде 
саяси жүйеге біраз жаңалықтар, 
өзгерістер енгізілуде. Бұл саяси 
жүйенің дағдарысқа ұшырағанын 
көрсетті. Егер бұл тек қана клан-
дардың өзара қақтығысы деп баға-
ланса, кейінгі саяси өзгерістер мен 
реформалар болмас еді. 

Сондықтан, қаңтар оқиға-
сына рақымшылықтан бұрын, 
саяси ақталу да болатынын                          
аңғаруымызға болады. Уақыт – 

бәріне сыншы, уақыт – бәріне 
төреші.  

Қаңтар оқиғасы саяси билікке 
үлкен сабақ болуы тиіс. Сондай 
жағдайлардың алдын алу, бол-
дырмау үшін, белгілі бір уақыт-
пен, белгілі бір кезеңмен саяси 
өзгерістерді, жаңалықтарды, 
әділдіктерді орнату үшін маңыз-
ды шешімдерді мезгілінде шыға-
рып отыру керек. Алдағы уақыт-
та Парламент сайлауының әділ 
болуына жол ашып, оған саяси 
партиялардың тең дәрежеде қа-
тысуына, ерікті демократиялық 
саяси партиялардың тіркелуіне 
мүмкіндік беріп, олардың саяси 
бәсекеге қатысуына жол ашылады 
деп сенеміз. Елімізде кәсіби жа-
сақталған Парламент қалыптасса, 
ол өз кезегінде саяси элитаны қа-
лыптастырып, Президенттің сая-
сатын жүзеге асыруға көп көмегін 

береді. 
Қаңтар соңына қалдырған ама-

нат барын халық біліп отыр, біз 
біліп отырмыз. Саяси жүйедегі 

өзгерістер сол аманатты ұмыт қал-
дырмайды деп үміттенеміз.

Айдос БӘДЕЛ, 
саясаттанушы 

● ҚАҢТАР ОҚИҒАСЫНА – 1 ЖЫЛ 



р/б Таңдаушының тегі, аты,
 әкесінің аты 

Туған 
жылы  

Таңда-
ушының 

тұрғылықты 
жерінің 

мекенжайы
1 2 3

Қарағанды облыстық мәслихаты 
1. Алимбаева Әдия Базылқызы 1978 Қарағанды қ.
2. Әбілдин Ермек Төлеуұлы 1980 Қарағанды қ.
3. Әбілов Мұрат Смағұлұлы 1959 Қарағанды қ.
4. Әдекенов Серғазы Мынжасарұлы 1956 Қарағанды қ.
5. Бадина Юлия Викторовна 1972 Қарағанды қ.
6. Біржанов Қайрат Қапарұлы 1961 Қарағанды қ.
7. Георгиади Иван Владимирович 1980 Теміртау қ.
8. Досжанов Бейбіт Сабырұлы 1965 Қарағанды қ.
9. Дүйсенбаев Ғабдолла Болатұлы 1982 Қарағанды қ.
10. Зевахин Александр Михайлович 1974 Қарағанды қ.
11. Ибатов Марат Кенесұлы 1961 Қарағанды қ.
12. Исекеев Мади Сымбатұлы 1998 Қарағанды қ.
13. Қалыков Арман Қобыландыұлы 1973 Шахтинск қ.
14. Мағзұмов Арыстан Ғазизұлы 1973 Қарағанды қ.
15. Махатчина Мира Атамалқызы 1965 Қарағанды қ.
16. Нұрқазов Ойрат Серікұлы 1981 Қарағанды қ.
17. Нығматулин Арғын Зайроллаұлы 1955 Қарағанды қ.
18. Оспанова Қадиша Базарбайқызы 1959 Қарағанды қ.
19. Өтеубаев Талғат Бабашұлы 1962 Саран қ.
20. Өтешов Серік Балғатайұлы 1963 Қарағанды қ.
21. Прокоп Георгий Георгиевич 1950 Нұра ауданы, 
22. Түкбаева Айман   Бекболатқызы 1956 Балқаш қ.
23. Тұрмұхамбетова Анар Ақылбекқызы 1969 Қарағанды қ.
24. Шиллер Марина Васильевна 1980 Қарағанды қ.
25. Штергер Жанна Филипповна 1969 Қарағанды қ.
26. Экзеков Дұлат Тұрсынұлы 1974 Осакаров                         

ауданы,  
Қарағанды қалалық мәслихаты

27. Амиров Есжан Сарманқулұлы 1960 Қарағанды қ. 
28. Ан Сергей Валентинович 1967 Қарағанды қ.
29. Аширова Мадина Сафарбекқызы 1968 Қарағанды қ.
30. Әшімов Төлеген Мұқатайұлы 1958 Қарағанды қ.
31. Баранов Анатолий Владимирович 1977 Қарағанды қ.
32. Бекбатыров Назарбек Жокенұлы 1960 Қарағанды қ.
33. Бексултанов Қудайберген 1956 Қарағанды қ.
34. Букенов Алтынтөре Жангельдыұлы 1974 Қарағанды қ.
35. Буранқулова Сәния Нуртасқызы 1960 Қарағанды қ.
36. Дедов Денис Виталиевич 1976 Қарағанды қ.
37. Дюсембаев Данияр Төлеуұлы 1973 Қарағанды қ.
38. Жумабеков Айбек Темирбайұлы 1972 Қарағанды қ.
39. Жунусов Елдос Бахтыбайұлы 1994 Қарағанды қ.
40. Зорин Борис Викторович 1961 Қарағанды қ.
41. Исаев Данияр Бауыржанұлы 1979 Қарағанды қ.
42. Күлмағамбет Бейбіт Оспанұлы 1965 Қарағанды қ.
43. Қамали Жібек Қамалиқызы 1962 Қарағанды қ.
44. Ляпунов Андрей Васильевич 1969 Қарағанды қ.
45. Мазитов Вячеслав Нилович 1979 Қарағанды қ.
46. Маликова Эльмира 

Амангельдықызы
1976 Қарағанды қ.

47. Махамбетов Амиран Маратұлы 1987 Қарағанды қ.
48. Нұрғожин Тимур Маратұлы 1988 Қарағанды қ.
49. Омурбеков Гали Алдабергенұлы 1967 Қарағанды қ.
50. Платонова Марина Сергеевна 1985 Қарағанды қ.
51. Полтаренко Дмитрий Сергеевич 1978 Қарағанды қ.
52. Райымбеков Тимур Кайратұлы 1988 Қарағанды қ.
53. Рахимбергенов Нұрлан Балтабайұлы 1964 Қарағанды қ.
54. Упабеков Әділ Есенұлы 1986 Қарағанды қ.
55. Шалабаева Зара Хамитқызы 1983 Қарағанды қ.

Балқаш қалалық мәслихаты
56. Аларин Александр Олегович 1983  Балқаш қ.
57. Грищенко Александр Николаевич 1968 Балқаш қ.
58. Джармалинова Гүлназ 

Тлеуберліқызы
1974 Балқаш қ.

59. Қасымова Қымбат Қазиқызы 1969 Балқаш қ.
60. Касымбеков Серік Төлегенұлы 1966 Балқаш қ.
61. Кульчуков  Айбек    Рымқулұлы 1978 Балқаш қ.
62. Мусин Болат Жарылғапұлы 1972 Балқаш қ.
63. Муслымов  Ахат Қадырұлы 1969 Балқаш қ.
64. Пшенбаев Серік Рамазанұлы 1958 Балқаш қ.
65. Савутов Руслан Савутович 1986 Балқаш қ.
66. Сокульский Андрей Львович 1970 Балқаш қ.
67. Терлекпаева Анар Асанқызы 1972 Балқаш қ.

68. Тұсупбеков Серікбол Джаханұлы 1973 Балқаш қ.
Приозерск қалалық мәслихаты

69. Абдимуталипов Мұса Жалиұлы 1979 Приозерск қ.
70. Балтышев Ерік Таткенұлы 1980 Приозерск қ.
71. Дюсембаев Дулат Орынбасарұлы 1961 Приозерск қ.
72. Жарылғапов Бек Танірбергенұлы 1981 Приозерск қ.
73. Карабалаев Талғат Алимджанұлы 1978 Приозерск қ.
74. Күлмаганбетова Айткүл Женісқызы 1970 Приозерск қ.

75. Нарымбетов Мұратбай 
Енсейтбайұлы

1969 Приозерск қ.

76. Попченко Светлана Борисовна 1967 Приозерск қ.
77. Сатыбалдин Бақтияр Сәкенұлы 1989 Приозерск қ.
78. Сәрсембеков Бекзат Муксинұлы 1967 Приозерск қ.
79. Юсупов Елдос Садыковұлы 1991 Приозерск қ.

Саран қалалық мәслихаты
80. Алешкова Татьяна Викторовна 1968 Саран қ.
81. Базилов Мукаш Айтбайұлы 1958 Саран қ.
82. Баймаганбетов Өміржан Зейнешұлы 1959 Саран қ.
83. Бекембаев Жақсылық 

Рахманберліұлы
1961 Саран қ

84. Жаяубаев Жанбол Қарымсақұлы 1973 Саран қ.
85. Канкулов Марғұлан Қанатұлы 1983 Саран қ.
86. Кошикова Алима Жанжігітқызы 1998 Саран қ.
87. Савчин Ярослав Николаевич 1982 Саран қ.
88. Тажибаева Нургул Сабитовна 1970 Саран қ.
89. Хисметов Евгений Елманович 1978 Саран қ.
90. Чагин Антон Олегович 1994 Саран қ.
91. Шаяхметов Қайрат Улгилиұлы 1965 Саран қ.

Теміртау қалалық мәслихаты

92. Абельдинов Марат Тунгатарұлы 1963 Теміртау қ.
93. Алпыспаев Әлибек Жанарұлы 1985 Теміртау қ.
94. Алтайбаев Азамат Әлиұлы 1979 Теміртау қ.
95. Баянов Дархан Болатұлы 1982 Теміртау қ.
96. Варганова Елена Петровна 1970 Теміртау қ.
97. Дуйсембаева Сәуле Жанатқызы 1985 Теміртау қ.
98. Ескалиева Алтынай Төкенқызы 1967 Теміртау қ.
99. Каракасиди Константин Юрьевич 1986 Теміртау қ.
100. Коновалов Михаил Александрович 1984 Теміртау қ.
101. Ломакин Алексей Борисович 1979 Теміртау қ.
102. Нұржанов Мухамеджан Нуржанұлы 1956 Теміртау қ.
103. Оразұлы Азиз 1987 Теміртау қ.
104. Свиридов Василий Иванович 1961 Теміртау қ.
105. Сиверский Иван Владимирович 1979 Теміртау қ.
106. Урываев Сергей Васильевич 1975 Теміртау қ.
107. Черненко Ростислав Николаевич 1995 Теміртау қ.
108. Ямолтдинов Руслан Радикович 1995 Теміртау қ.

Шахтинск қалалық мәслихаты
109. Буслаев Евгений Михайлович 1973 Шахтинск қ.
110. Керімкулов Ерлан Қалдыбекұлы 1971 Шахтинск қ.
111. Қадырова Маршида Раисқызы 1964 Шахтинск қ.
112. Қаржасов Ғалымтай Башкенұлы 1961 Шахтинск қ.
113. Мамерханова Жамала  

Сагантайқызы
1962 Шахтинск қ.

114. Омарбеков Алмас Каркенұлы 1971 Шахтинск қ.
115. Сейсенов Аркадий Зиынқабиденұлы 1980 Шахтинск қ.
116. Тілеубек Аманжол 1986 Шахтинск қ.
117. Тунғатов Рустем Казбекұлы 1974 Шахтинск қ.
118. Чернова Алена Сергеевна 1989 Шахтинск қ.
119. Шакенов Тимур Тұрсынұлы 1986 Шахтинск қ.
120. Шаяхметов Төлеген Набиұлы 1960 Шахтинск қ.

Абай аудандық мәслихаты

121. Абдиева Адема Кыдырқызы 1976  Абай ауданы
122. Әбишев Алтай Ошакбайұлы 1968 Абай ауданы
123. Әбишев Нұржан Сагынтайұлы 1980 Абай ауданы
124. Башекова Айгүл Жорабекқызы 1977 Абай ауданы
125. Геренг Светлана Владимировна 1974 Абай ауданы
126. Жабяк Василий Игоревич 1997 Абай ауданы
127. Махмутұлы Урустем 1985 Абай ауданы
128. Осин Анвар Шамильевич 1991 Абай ауданы
129. Панасиди Оксана Юрьевна 1973 Абай ауданы
130. Родин Юрий Иванович 1960 Абай ауданы
131. Сәкенов Данияр Мергалиұлы 1984 Абай ауданы
132. Сутягина Елена Юрьевна 1977 Абай ауданы
133. Титовская Татьяна Владимировна 1965 Абай ауданы

Ақтоғай аудандық мәслихаты
134. Әбеуов Рашид Бегликұлы 1975 Ақтоғай 

ауданы
135. Бейсекеев Наурзбек Жиманұлы 1960 Ақтоғай 

ауданы
136. Избасаров Дұлат Избасарұлы 1971 Ақтоғай 

ауданы
137. Керімбай Ерден Мәрленұлы 1994 Ақтоғай 

ауданы
138. Қалакбасов Бауржан Атарқалиұлы 1974 Ақтоғай 

ауданы
139. Мусаханов Қанат 1963 Ақтоғай 

ауданы
140. Отыншин  Ертай Ханелұлы 1968 Ақтоғай 

ауданы
141. Таукеев Төлеген Зарузадыұлы 1980 Ақтоғай 

ауданы
142. Түяқбай Думан Талғатұлы 1996 Ақтоғай 

ауданы
143. Шуланова Нұржамал Исагулқызы 1961 Ақтоғай 

ауданы
144. Ыбышова Меруерт Жанатқызы 1982 Ақтоғай 

ауданы
Бұқар жырау аудандық мәслихаты

145. Акишев Амантай Нуртайұлы 1987 Бұқар жырау 
ауданы

146. Аманжолов Ерсін Жолдыбайұлы 1982 Бұқар жырау 
ауданы

147. Артыкбаева  Сәуле  Жақсылыққызы 1967 Бұқар жырау 
ауданы

148. Әли Асхат Сағадиұлы 1962 Бұқар жырау 
ауданы

149. Бозаева  Анара Байханқызы 1989 Бұқар жырау 
ауданы

150. Досаева Нургүл Рахметоллақызы 1987 Бұқар жырау 
ауданы

151. Жуковин Виталий Викторович 1981 Бұқар жырау 
ауданы

152. Мергембаева  Айгүл Сағадатқызы 1976 Бұқар жырау 
ауданы

153. Нашаров  Ержан Еркебұланұлы 1984 Бұқар жырау 
ауданы

154. Султанғали Аблай Қайратқалиұлы 1980 Бұқар жырау 
ауданы

155. Хомутова Гүлнара  Төлепқызы 1965 Бұқар жырау 
ауданы

156. Шахметов Мейрам Мұқанұлы 1968 Бұқар жырау 
ауданы

157. Юртанова Ирина Григорьевна 1981 Бұқар жырау 
ауданы

Қарқаралы аудандық мәслихаты

158. Байтуллин Нұрлан Мадигалиұлы 1967 Қарқаралы 
ауданы

159. Даулетбаев Азамат Сембырұлы 1970 Қарқаралы 
ауданы

160. Даутов Талғат Жұмағулұлы 1956 Қарқаралы 
ауданы

161. Елюбаев Ардақ Төкенұлы 1967 Қарқаралы 
ауданы

162. Кашимова Айым Мухитбекқызы 1990 Қарқаралы 
ауданы

163. Кәрім Манарбек Әзімбекұлы 1964 Қарқаралы 
ауданы

164. Қобланды Ерсайын Саянұлы 1994 Қарқаралы 
ауданы

165. Мубараков Мейр Мубаракұлы 1964 Қарқаралы 
ауданы

166. Мырзамбеков Арман Ермекұлы 1983 Қарқаралы 
ауданы

167. Нұркенов Слямиден Камашұлы 1966 Қарқаралы 
ауданы

168. Протонина Галина Николаевна 1969 Қарқаралы 
ауданы

169. Рахымбек Дәурен Берікбайұлы 1998 Қарқаралы 
ауданы

Нұра аудандық мәслихаты

170. Алшинбаев Данияр Төлеутайұлы 1987 Нұра ауданы
171. Досжанов Жанбота Корабайұлы 1979 Нұра ауданы
172. Жақантай Тілек Жақантайұлы 1983 Нұра ауданы
173. Жанкуатова Күлпаш Даукесқызы 1963 Нұра ауданы
174. Жұнусбеков Қуаныш Умиржанұлы 1980 Нұра ауданы
175. Коканов Олжас Асигатұлы 1991 Нұра ауданы
176. Муханалиев Боранбай Қасымбекұлы 1960 Нұра ауданы
177. Нығметов Сейтжапар Алшынбекұлы 1957 Нұра ауданы
178. Оспанов Төлеген 1958 Нұра ауданы
179. Пшенбаева Тазагуль Кордабайқызы 1976 Нұра ауданы
180. Юнгенштейн Татьяна Николаевна 1980 Нұра ауданы

Осакаров аудандық мәслихаты
181. Акимжанов Хажимұхамед 

Кабылдаұлы
 1992 Осакаров 

ауданы
182. Алиякпарова Калимаш 

Владимировна
1968 Осакаров 

ауданы
183. Аманбаева Гүлбаршын Сембайқызы 1980 Осакаров 

ауданы
184. Башаров Нурлан Амангелдіұлы 1988 Осакаров 

ауданы
185. Қаймаков Медубай Сайлауұлы 1971 Осакаров 

ауданы
186. Нұрсолтан Ғалия 1975 Осакаров 

ауданы
187. Саққулаков Қанат Келгенович 1963 Осакаров 

ауданы
188. Скуловец Игорь Анатольевич 1977 Осакаров 

ауданы
189. Толков Борис Викторович 1999 Осакаров 

ауданы
190. Травнева  Ольга  Николаевна 1977 Осакаров 

ауданы
191. Эммерих Владимир Константинович 1959 Осакаров 

ауданы
192. Ямковой Виталий Васильевич 1964 Осакаров 

ауданы
Шет аудандық мәслихаты

193. Абдыкул Бағдат Саламатұлы 1968  Шет ауданы
194. Амангельдин Аманбол Даулетұлы 1995 Шет ауданы
195. Байлен Аманжол Нықашұлы 1963 Шет ауданы
196. Болатхан Дінислам 1993 Шет ауданы
197. Жақупбеков Қошқарбай Аманұлы 1963 Шет ауданы
198. Қошқарбаева Күлбаршын 

Сәбитқызы
1962 Шет ауданы

199. Мұқушев Ғарифұлла Аманбайұлы 1972 Шет ауданы

200. Нокешов Медет Ондасынұлы 1983 Шет ауданы
201. Сейлбеков Олжас Қуаныштайұлы 1975 Шет ауданы
202. Секербекова Айгүл 

Мұхаметқадыркызы
1980 Шет ауданы

203. Социал Саят 1975 Шет ауданы
204. Тұсупова Гүлдария Айкенқызы 1963 Шет ауданы
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Қ.НҰРКЕНОВ, 
облыс сайлау комиссиясының төрағасы,

Н.БАТАЛОВА, 
облыс сайлау комиссиясының хатшысы 
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(Соңы. Басы 1-бетте)

РЕФОРМА МЕН 
ЖАҢАШЫЛДЫҚ – АЛДА
Қаңтардың алғашқы жұлды-

зында Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин 
биыл елімізде орын  алатын саяси 
реформалар мен жаңашылдықтарды 
жария еткені мәлім. 

«2023 жылдың саяси күн 
тәртібін өткен жылдағыдай Прези-
дент белгілеген саяси реформалар 
векторы айқындайды. Алдымен, ел 
Конституциясын жаңарту жөніндегі 
республикалық референдум қоры-
тындыларын іске асыру жалғасын 
табады. Жыл басынан жаңа инсти-
тут – Конституциялық сот өз жұмы-
сын бастайды. Ол Адам құқықтары 
жөніндегі уәкіл мен Бас прокурату-
раның конституциялық жаңа ста-
тусымен, сондай-ақ, халықтың 
әлеуметтік осал топтарын қолдау 
бойынша жаңадан Омбудсмен лау-
азымының құрылуымен бір мезгіл-
де азаматтардың іргелі құқықтарын 
қорғаудың жаңа жүйесін қабысты-
рады», – деп жазды Ерлан Қарин 
Телеграмдағы жеке каналында.

Сонымен бірге,  1 қаңтардан сай-
лау заңнамасы мен сайлау жүйесіне 
қатысты  жаңа өзгерістер күшіне 
енетінін еске салған Мемлекеттік 
кеңесші былтырдан басталған жаңа 
сайлау циклінің одан әрі өрістей-
тінін жеткізді. 

«Бір мандатты сайлау округтері 
мен тиісті сайлау комиссияларын 
құру процесі басталды. Аумақтық 
сайлау комиссияларының мүшелері 
енді өз өкілеттіктерін кәсіби әрі 
тұрақты негізде жүзеге асыратын 
болады. Бұл сайлау рәсімдерінің са-
пасын арттыруға мүмкіндік береді.

Биыл 2022 жылдың күзінде 
басталған жаңа сайлау циклі жалға-
сын табады. 14 қаңтарда Парламент 
Сенаты депутаттарын сайлау өтеді. 
Содан соң бірінші жартыжылдықта 
саяси жүйені ілгерілемелі қайта 
жүктеудің президенттік жоспарына 

 

Мемлекеттік кірістер комитеті 
бірыңғай жиынтық төлемді төлеу-
шілердің қызмет түрлеріне қатысты 
мәлімет таратты. Ендігіде, консуль-
тациялық немесе маркетингтік қы-
змет көрсететін кәсіпкерлер, есеп 
немесе аудит салалары, сақтанды-
ру, қаржылық сақтандыру, делдал-
дық қызметі, құқық, әділет және сот 
төрелігі саласындағы қызметтер 
салық төлеушілер болып таныл-
майды. 

Қаңтардан бастап жеке тұлға-
лардың декларациялауын көздей-
тін Салық кодексінің 363-бабына 
толықтырулар күшіне енеді. 2000 
АЕК-тен жоғары шетел банктерін-
дегі есепшоттарындағы ақша және 
жалпыға ортақ декларация шең-
берінде өрбімек. Түзету мемле-
кеттік мекемелер мен квазимем-
лекеттік сектор қызметкерлеріне, 
сондай-ақ, олардың жұбайларына 
тікелей қатысты. Мақсат – көлең-
келі экономикаға және сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне қарсы 
іс-қимыл жүргізу үшін жеке тұлға-
лардың кірістері мен мүліктерін 
тиімді бақылау. 

2023 жылдан бастап Қазақстан-
да қызметкерлердің жалақысынан 
бірыңғай төлем енгізіледі. Аталған 
шара табыс салығы мен әлеуметтік 
төлемдерді есептеу және төлеуді 
жеңілдетпек.

1 қаңтардан бастап шағын биз-
нес субъектілері үшін арнаулы са-
лық режимін (АСР) қолдану кезінде 
рұқсат етілмеген қызмет түрлерін 
толықтыру бөлігінде Салық ко-
дексінің нормасы күшіне енеді. 
Бұл тізбені толықтыру, ең алдымен, 
бизнесті бөлшектеу жолымен са-
лықтық оңтайландыру схемалары-
ның алдын алу (қосалқы жалдау 
тетігін пайдалана отырып), оның 
ішінде оңайлатылған декларация 
негізінде арнаулы салық режим-

1992 жылы тамыздың 27-сі 
күні Ұлттық банк басқармасы тең-
ге купюрасының үлгілерін бекітті. 
Бірінші бетінде қазақ халқының әй-
гілі ұлы тұлғаларының – әл-Фара-
би, Сүйінбай, Құрманғазы, Шоқан, 
Абай, Әбілқайыр хан, Абылай хан-
ның бейнелері басылды. Екінші 
бетінде ою-өрнектер, табиғат көріні-
стері бейнеленіп, Елтаңбамыз са-
лынған. Ертесіне қазақ валютасын 
өмірге келтірген суретшілер Тимур 
Сүлейменов, Меңдібай Алин, Ағым-
салы Дүзелханов, Қайролла Ғаб-
жәлеловтер Англияға аттанды.

Ал, 1993 жылдың күзінде Қа-
зақстан ТМД елдерінің ең соңын-
да рубль аймағынан шықты. Теңге 
Ұлыбританияның әлемге әйгілі, әрі 
ең көне «Харрисон және оның ұлда-
ры» деп аталатын банкноттық фаб-
рикада басылып шықты. Теңгенің 
16 құпия қорғаныс белгісі бар. Қа-
зақстан теңгесі қазіргі ақша жасау 
технологиясының соңғы жетістік-
теріне сүйенген. 

Сөйтіп, дәл осыдан 30 жыл 
бұрын, яғни, 1993 жылғы 15 қара-
шада сағат таңғы 8-ден бастап, Қа-
зақстан Республикасының аумағын-
да ұлттық валюта – теңге айналысқа 
түсті.   1993 жылғы 18 қарашада 
сағат 08:00-ден теңге Қазақстан Ре-
спубликасындағы  бірден-бір заңды 
төлем құралына айналды. Теңге 100 
мыңнан тұрды. Қазақстан Респу-
бликасындағы  қолдағы ақша банк-

ноттар мен монеталар түрінде айна-
лыста болды. Бұл меншікті ұлттық 
валютаға көшу Қазақстанға өз дер-
бес ақша-кредит саясатын жүргізу 
мүмкіндігін берді. 

Банкноттардың пайда болуымен 
бір мезгілде Өскемен қаласын-
да Үлбі металлургия зауытында 
алғашқы Қазақстан монеталарын 
шығаруға дайындық басталды. Ал, 
елді қағаз ақшамен өзі қамтамасыз 
етуі үшін Алматыда банкнот фабри-
касын құру шешілді. Осы жөніндегі 
шешім 1992 жылы мамырда қабыл-
данды және ҚР Президентінің «ҚР-
ның ұлттық мемлекеттік банкінің 
баспа фабрикасын құру туралы» 
Жарлығында белгіленді. «Қазақстан 
теңге сарайы» РМК тіркеу туралы 
куәлікті 1998 жылы қарашада алды. 

1994 жылы қағаз тиындардың 
орнына жезден жасалған 2, 5, 10, 
20 және 50 номиналды монеталар 
шықты. Қазақстан Республикасы-
ның 1995 жылғы наурыздағы № 
2155 «Қазақстан Ресубликасының 
Ұлттық Банкі туралы» Заңының 
42-бабына сәйкес, монеталар:

– инвестициялық монеталар –
инвестициялау және жинақталған 
ақша қаражаты объектісі болып та-
былатын, қымбат металдан дайын-
далған монеталар;

– коллекциялық монеталар – 
кол лекциялау және жинақталған 
ақша қаражаты объектісі болып та-
былатын, қымбат металдан және 

қымбат емес металдан шектеулі ти-
ражбен дайындалған мерейтойлық, 
ескерткіш және арнайы соғылған 
монеталар;

– айналыста жүретін монета-
лар – қымбат емес металдан дайын-
далған және қолма-қол айналымға 
арналған монеталар болып бөлінді.

Елімізде инвестиялық монеталар 
«Жібек Жолы» деп аталады, олар 
1996 жылы 19 ақпаннан бастап айна-
лысқа шығарылды. ҚР 1995 жылғы 
30 наурызда № 2155 Заңына сәйкес 
ҚР Ұлттық Банкі 2006 жылғы үлгі-
дегі номиналы 200, 500, 1000, 2000, 
5000, 10000 теңгелік банкноттары 
айналысқа шықты. Алдыңғы шыққан 
ақша мен қазіргі шыққан ақшаның 
арасында айырмашылықтар бар.

Ұлттық валютаның өмірге ке-
луі – елдіктің айбыны, айбары еді. 
Енді бүгінде Қазақстан валютасын 
қолдау туралы Халықаралық валюта 
қорымен, Бүкіл дүниежүзілік, Еуро-
палық және Азия даму банкілерімен, 
сондай-ақ, әлемнің бірқатар да-
мыған елдерінің үкіметтерімен 
келісім бар.  Мамандар «теңге  – 
ТМД-да ең тұрақты валютаның бірі»  
дейді. Әрі қарай алтын-валюталық 
резервтердің өсуімен, экономикалық 
нығаюымен ұлттық валюта әлемдік 
ауқымда да бұдан да бетер орнықты 
болады деп үміттенеді. 

Дайындаған 
Қызғалдақ АСҚАРҚЫЗЫ,

«Ortalyq Qazaqstan»

сәйкес Мәжіліс пен барлық деңгей-
дегі мәслихаттар депутаттарын ке-
зектен тыс сайлау өтуі тиіс. Алдағы 
сайлау науқаны мүлдем жаңа ереже-
лер мен нормалар бойынша өтетінін 
атап өткен жөн», – дейді Мемлекет-
тік кеңесші.

Оған қоса, биыл аудандар мен 
облыстық маңызы бар қала әкім-
дерінің тікелей сайлануы қанатқақ-
ты жоба ретінде жүзеге аспақшы.

«Ауыл әкімдерінің корпусын 
жаңарту жалғаспақ. 350-ден астам 
ауыл, кент және ауылдық округ 
әкімдерін тікелей сайлау жоспар-
ланып отыр. Сайлау мыңнан астам 
ауылдық елді мекенді қамтиды. 
Осылайша, 2023 жыл өткен жылға 
қарағанда ішкі саяси оқиғаларға 
толы болмақ. Ең бастысы – Прези-
денттің жаңғырту бағдарламасын 
үдемелі іске асыру жалғасуда. Бұл 
2023 жылғы саяси күн тәртібінің не-
гізі», – деді Ерлан Қарин. 

Осылайша Қоян жылында Қа-
зақстан саясатында сын мен қатерге 
төтеп берер сындарлы жаңалықтар 
саясат аренасына шықпақ. 

ЭКОНОМИКАНЫҢ ЕҢСЕСІ
БИІК БОЛА МА? 

Ұлттық банк 2023 жылға инфля-
цияны 11-13 пайыз деңгейінде бол-
жайды. Үкіметтің болжамы – 7,5-9,5 
пайыз шамасында. Ал ЖІӨ өсімі 3-4 
пайыз. Дегенмен, 2023 жылы Еу-
разия даму банкінің сарапшылары  
өсім 4,2 пайызға артып, инфляция 
7,8 пайызға дейін төмендейді де-
седі. 

Сондай-ақ, Халықтық IPO-да 
күшейе түседі. Деректер «Қазпош-
та», «Самұрық-энерго», «Қазақстан 
темір жолын» шығаруға Үкімет 
мүдделі екенін айтады. 

2023 жылғы қаңтардан кәсіпкер-

лік саласындағы Міндетті талаптар 
тізілімі іске қосылады. Егер Тізілім-
де қандай да бір талаптар болмаса, 
не олар бойынша қайта қарау мерзімі 
бұзылса, онда бизнес субъектілері 
оларды бұзғаны үшін әкімшілік жа-
уапкершіліктен босатылады.

1 қаңтардан бастап ерекше 
тәртіп бойынша жүргізілетін тек-
серулер жойылды. Осылайша, 
тексерулер мен жаза қолданудан 
бұзушылықтардың алдын алуға 
көшу жүзеге асырылады. 

Сондай-ақ, жылдың басынан 
ұсыну механизмдерін автоматтанды-
ру қамтамасыз етілмеген есеп беруді 
бизнестен талап етуге тыйым са-
лынды. Сонымен қатар, шағын және 
микрокәсіпкерлік субъектілерін ара-
лап, тексерулер мен профилактика-

лық бақылау жүргізуге мораторий 
бір жылға ұзартылды. Оған қоса, 
биыл «Жеке тұлғалардың банкрот-
тығы туралы» Заң күшіне енеді. 

ӘЛЕУМЕТТІҢ ӘЛЕУЕТІН 
НЕ АРТТЫРАДЫ? 

Зейнетақы мен жәрдемақының 
және ең төменгі жалақы, ең төмен-
гі күнкөріс деңгейі  ұлғайды. Атап 
айтқанда, ең төменгі жалақы 70 мың 
теңгеге көтерілді. Білімді ұрпақ пен 
әлеуметтің денсаулығы зор болуы 
үшін «Жайлы мектеп» және «Ауыл-
дық денсаулық сақтауды жаңғырту» 
ұлттық жобалары жүзеге асады. Бұл 
саладағы мамандардың да табысы 
өсе түседі. 

Турасын айтқанда,  Үкімет дәрі-
герлердің, мұғалімдердің, бюджет 

саласының басқа да қызметкер-
лерінің және өндірістік персонал-
дың жалақысын кезең-кезеңмен 
ұлғайтуды көздейтін Халықтың 
табысын арттырудың 2025 жылға 
дейінгі бағдарламасын іске асыруды 
жалғастыратынын мәлімдеді. 

Осы жыл 20-дан астам заң жо-
басы қабылданатыны туралы бұған 
дейін ашық ресурстарда құзырлы 
орындардың  жария еткені белгілі. 
Соның ішінде,  Әдеуметтік кодекс 
те бар. Бұйыртса, биыл бұқараның 
ахуалын айқындайтын кодекс  қа-
былданады. Ол кодексте ана мен 
бала, еңбек нарығы, аз қамтылған 
отбасыларға көмек,   мүгедектерді 
әлеу  меттік қорғау және қолдау, 
зейнет ақымен қамтамасыз етуді 
жетілдіру секілді маңызды әлеумет-

тік мәселелер қарастырылған. Бұл 
кодекс әлеу меттік сын-қатер туын-
даған кезде мемлекет тарапынан 
көмек беруді көздейді. Азаматтарға 
өмір бойы қолдау көрсетеді. Әлеу-
меттік кодекс жобасында көпбалалы 
отбасыларға мемлекеттік қолдауды 
кеңейту мақсат етіп алынған. 

Президент тапсырмасымен от-
басыларға Ұлттық қордың инвести-
циялық табысының 50%-ын бөлу 
жолымен 18 жасқа дейінгі бала-
лар үшін бастапқы капитал жинау 
түрінде қосымша қолдау енгізілуде.

Балаға қатысты Қоянның бір 
жаңалығы – бала тууға мемлекеттік 
қолдау мөлшері өскендігі.  Бұдан 
басқа, республикалық бюджеттен 
жұмыс істемейтін ата-аналарға бала 
күтімі бойынша жәрдемақы тағай-
ындалады. Биылдан  Президенттің 
тапсырмасы бойынша аналарды 
әлеуметтік қолдауды арттыру үшін 
бала күтіміне қатысты төлем мерзімі 
бір жылдан бір жарым жылға дейін 
ұзартылды.

«Отбасының цифрлық карта-
сы» да осы жылдың озығы. Соның 
арқасында 2023 жылғы 1 қаңтардан 
әлеуметтік-еңбек саласындағы не-
гізгі қызметтер проактивті формат-
та көрсетіледі. Яғни, азаматтарға 
тиісті мекемелерге жүгіну қажет 
болмайды. 

ТҮЙІН
Жыл он екі ай, 365 күнде Үкімет 

мойнына алған міндеттің бұл бір 
парасы әрі негізгілері ғана. Мұның 
сыртында, бұқараның әл-ауқатын 
көтеруді көздеген әлі де салалық 
көптеген жобалар баршылық. Біз 
бүгін тек бастыларын ғана сүзіп 
алдық. Соның өзі сапалы іске асса, 
елдің ертеңін жарқын  етуге сеп бо-
лары және хақ.

● БИЫЛ – ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАҒА 30 ЖЫЛ 

 
Темір таяғымыз тебендей, темір етігіміз теңгедей бола қойған жоқ төл теңге туғалы. 

Дегенмен, 30 жылда  қаржылық саясаттың салқынында қалмай, әлемдік валюталарға 
азуын ақситып көрсетуге тырысып-ақ келетін теңгеміздің ел тарихындағы орны ерен. 
Аумалы-төкпелі, экономиканың еңсені езген сол бір жылымық жылында жарқ еткен  
ұлттық валюта елдіктің бір нышаны еді. 

● ЭКОНОМИКА

Ерқанат КЕҢЕСБЕКҰЛЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Салық саясаты – ел экономикасының ажырамас бөлігі. 
Алақанымызды айналып жүрген қаражаттың бір бөлігі ендігі-
де қайда жұмсалмақ? 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап Са-
лық кодексіне енгізілген бірнеше маңызды түзетулер күшіне ене 
бастайды. Мәселен, төлемақы, халықаралық тасымалдаушы-
лар,  тауарлар түрлері саласында едәуір өзгерістер бар. 

дерін қолдану мақсаттарымен бай-
ланысты.

Шағын бизнес субъектілері үшін 
арнаулы салық режимдерін қолдану 
бойынша шектеу мынандай қызмет 
түрлеріне қолданылады:

– маркетингтік қызметтерді;
– сауда нарығын жалға беру 

және пайдалану жөніндегі;
– сауда базарларына жататын 

сауда объектілерін, сауда алаңы бес 
жүз шаршы метрден асатын стаци-
онарлық сауда объектілерін, сон-
дай-ақ, олардың аумағындағы сау-
да орындарын, сауда объектілерін 
және қоғамдық тамақтану объек-
тілерін қосалқы жалға беру;

– екі және одан да көп салық 
төлеушілердің осындай қызметтер 
көрсетілетін бір қонақ үйдің немесе 
жеке тұрған тұрғын емес ғимарат-
тың аумағында қонақ үй қызмет-
терін ұсыну саласындағы қызметке 
қолданылатын болады.

Сауда алаңы 500 шаршы ме-
трден кем стационарлық сауда 
объектілеріне жататын, сауда объ-
ектілерін қосалқы жалға беретін 
салық төлеушілер, оны қолданудың 
қалған шарттарына сәйкес келген 
кезде шағын бизнес субъектілері 
үшін арнаулы салық режимдерін 
қолдануға құқылы.

Тиісінше, шектеулер енгізілген 
жоғарыда аталған қызмет түрлерін 

жүзеге асыратын кәсіпкерлер 2023 
жылы 1 қантардан бастап жалпыға 
бірдей белгіленген салық салу 
тәртібіне көшуге тиіс.

2023 жылдан бастап табыс са-
лығын 3 пайыздық мөлшерлемемен 
төлеп жүрген көптеген кәсіпкер-

лер үшін салық тәртібі өзгереді. 1 
қаңтарда күшіне енетін Қаулыға 
сәйкес арнаулы салық жүйесі тек бір 
ғана қызмет түріне қолданылады.

Жеңілдетілген салық жүйесі 
дағдарысқа қарсы қолданылған 
шара еді. Сол арқылы билік көп-
теген кәсіпкерлік нысандарды 
жабылып қалудан сақтап қалмақ 
болды. Нәтижесінде, жаңа салық 
жүйесіне 114 қызмет түрі енгізілді. 
Ал, 2023 жылдан бастап бөлшек са-
лық режимі тек қоғамдық тамақта-
ну қызметі үшін қолданылады. 
Бұл шешімге осы саладағы кәсіп-
керлердің бірнеше рет шағымда-
нуы әсер еткен болуы мүмкін. Се-
бебі, олар пандемиядан соң әбден 
шығынға батқанын, тіпті, мыңдаған 
тамақтану орындары жабылып 
қалғанын мәлімдеген.

Премьер-Министр Әлихан 
Смайыловтың Қаулысына сәйкес, 
қонақ үй ішіндегі, ресми іс-шара 
өткізуге арналған, жеткізіп беру 
қызметі бар мейрамханалар үшін 
салықтың жеңілдетілген жүйесі 
сақталады. Бастысы, жол бойын-
дағы жолақта орналаспаса болғаны. 
Сондай-ақ, бұл тәртіп елді мекен-
дерден тыс жерде тағамды тапсы-
рысқа дайындайтын, азық-түлік 
жеткізіп беретін немесе жолаушы-
лар пойызының мейрамханалары 
үшін қолданылады.

Инфляция болжам –                 7,5-9,5 пайыз 

Ал ЖІӨ өсімі                             3-4 пайыз 

2023 жылы Еуразия 
даму банкінің 
сарапшыларының 
болжамынша өсім                    4,2 пайызға 
артады
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Жаңа жылды білім саласы 
жағымды жаңалықтармен бастады. 
2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
Мемлекет басшысының тапсырма-
сымен балабақша тәрбиешілерінің, 
мектеп, колледж педагогтерінің, 
сондай-ақ қосымша білім беру жүй-
есі мамандарының жалақысы 25%-
ға артты. 

«Педагог мәртебесі туралы» Заң 
қабылданғалы бері қоғамның педа-
гогтерге деген көзқарасы өзгерді. 
Мұғалім міндетіне кірмейтін жұмы-
стардан босатылып, қағазбастылық 
азайды. Педагогтердің жалақысы 
2020 жылғы қаңтардан бастап жыл 
сайын 25%-ға өсті. Олардың жа-
лақысы оқу жүктемесіне, білім дең-
гейіне, біліктілігіне, жұмыс өтіліне, 
магистр дәрежесінің болуына және 
басқа да қосымша төлемдерге бай-
ланысты есептеледі.

Биыл мұғалімдердің кәсіби 
құзыретін арттыруға басымдық 
беріледі. Бұрынғы Оқу-ағарту ми-
нистрі Асхат Аймағамбетов педа-
гогтердің біліктілігін арттыру, атте-
стациялаудан өткізу 5 жылда емес, 
3 жылда бір рет өткізілетінін айтты. 
Бұл – сапалы білім беру үшін ұстаз-
дарға өте қажет дүние. Сондай-ақ, 
биыл сапалы кадрларды дайындау 
және мұғалімдердің біліктілігін 
арттыру үшін «Педагог» жаңа кәсі-
би стандарты енгізіледі.

Білім беру саласында 30 жыл-
дан көп еңбек сіңірген педагогтер 
тестілеуден босатылатынын да айта 
кеткен жөн. 

«Оқу-ағарту министрлігі 
мұғалімдердің аттестациядан өту 
ережесіне өзгерістер енгізді. Бұл 
ретте педагогтердің ұсыныста-
ры мен тілектері ескерілді. Мы-
салы, бұрын еңбек өтіліне және 
тәжірибесіне қарамастан барлық 
мұғалім ҰБТ тапсырса, енді жеке-
леген санаттар ҰБТ-дан босаты-
лады. Бұл 30 жыл педагогикалық 
өтілі бар, зейнетке шығуға 4 жыл 
қалған мұғалімдерге де қатысты. 
Аттестация мұғалімдердің білік-
тілік деңгейін анықтау мақсатында 
өткізіледі, оның нәтижелері бой-
ынша оларға біліктілік санаттары 
тағайындалып, жалақының 30-дан 
50%-ға дейінгі мөлшерінде ай сай-
ынғы үстемеақы төленеді», – деді 
Оқу-ағарту министрлігінің Орта 
білім комитеті төрағасы Гүлмира 
Каримова. 

Биыл мектептерде де жаңашыл-
дықтар бар. 2023 жылдан бастап 
5,8-сынып және 10-сынып оқушы-
лары қазақ тілінен емтихан тапсыра-
ды. Осыған дейін 9 және 11-сынып 
оқушылары ғана тапсырды. Биыл-
дан бастап барлық сынып оқушыла-
рының мемлекеттік тілді оқытудағы 
білім деңгейі тексеріледі. 

Сондай-ақ, ҰБТ-да да бірқатар 
өзгерістер болмақ. Биыл негізгі 
ҰБТ сәуір және шілде айында өт-
кізіледі. 

«Жыл сайын негізгі ҰБТ ма-
мыр және маусым айында өткізіліп 
келді. Енді оған өзгеріс енгізгелі 
отырмыз. Оқушылар ҰБТ-ға қаты-
су үшін наурыз айында тіркеледі. 
Алғашқы тестілеуді сәуір айында 
өткізудің бірнеше себебі бар. Бірін-
шіден, мамыр айында мереке көп. 
Екіншіден, биылғы оқу жылы 31 
мамырда аяқталады, оқушылардың 
тестілеуге дайындалуға мүмкіндігі 
болмайды», – деді Ұлттық тестілеу 
орталығының директоры Руслан 
Емелбаев. 

Мектептегі тағы бір өзгеріс – 
кейбір қазақстандық мектептерде 
шахмат жаңа факультативтік пән 
ретінде оқытылады. Жыл сайын 
мұндай мектептер саны артып, кей-
іннен шахмат сабағы мектеп бағдар-
ламасына енгізіледі. Қазақстан 
шахмат федерациясының вице-пре-
зиденті Дәрмен Сәдуақасовтың 
айтуынша, жоспар бойынша 2027 
жылға қарай шахмат Қазақстанның 
әр өңіріндегі мектептерде міндетті 
пәнге айналады. 

Мектепке дейінгі білім беру 
мәселесіне келсек, биыл да бала-
бақшаларда орын санын көбейту 
мәселесі назардан тыс қалмақ емес. 
2023 жылы елімізде балабақша-
ларда 81 мың жаңа орын ашыла-
ды. Оның  840-ы облыс меншігіне 
тиесілі. Осылайша, балаларды ба-
лабақшамен қамту үлесі өңір бой-
ынша 82,6%-ға артады. Ал осы 
жылдан бастап өңірде 12 мектептің 
құрылысы басталады. 10 мектеп 
«Жайлы мектеп» жобасы бойынша 
салынады. 

Биыл техникалық және кәсіптік 
білім беру бойынша колледж сту-
денттері тегін білім алуы үшін 
гранттар саны ұлғаяды. 

Биыл жүзеге асатын білім сала-
сындағы бірқатар өзгерістерді ата-
дық. Алдағы күннен үміт көп...

● ЗЕЙНЕТАҚЫ 

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Соңғы қоңырау сыңғыры 25 мамырда емес, 31 мамырда 
естіледі.  Бұл – биылғы жылдың ерекше жаңалығы болмақ. Ба-
лаларды балабақшамен қамтудан бастап, тәрбие, оқыту мәсе-
лесі, педагогтерге жағдай жасау, жаңа мектептер салу, орын 
тапшылығын жою мәселесі – білім беру саласының басым 
бағыттарына кіреді. 

Жаңа жылдан бастап білім саласында оң өзгерістер орын ал-
мақ. Біз солардың бірқатарына тоқталмақпыз.

Төрт балам бар. Балапанда-
рымның күтімімен үйде отырмын. 
Былтыр төртінші баламды өмірге 
әкелдім. Кенжемнің аты – Марлен. 
Қазір үш айлық. Жөргек пұлын, 
ай сайынғы төлемін кешіктірмей 
алып келемін. Төртінші баламның 
күтіміне ай сайын 25 мың теңге-
дей жәрдемақы алып жүр едім. 
Бұған дейін бұл жәрдемақы бала 
бір жасқа толғанша төленіп кел-
ді. Биыл Президентіміздің бұй-
рығымен 1 қаңтардан бастап, бір 
жарым жасқа дейін ұзартып отыр. 

Бұл туралы арнайы хат алдық. 
Яғни, Марленім бір жарым жасқа 
келгенше жәрдемақы аламыз. Бұл 
– үлкен көмек. Үкіметке алғысы-
мыз шексіз. Мөлшері де ептеп кө-
бейетін көрінеді. Қуанып отырмыз.

Бұрындары дамыған елдердің 
жәрдемақы төлеу жүйесіне қызыға 
да, қызғана да қарайтын едік. Қазір 
елімізде оң өзгеріс орын алып жа-
тыр. Үйде бала күтімімен отырған 
аналар үшін мұның бәрі өте маңы-
зды. 

Әр мемлекеттің басты байлығы 

– адам. Қарапайым халық үшін 
жасалып жатқан осындай игі бас-
тамалар, елдің ісін оңға бастыра-
ды. Аналардың алғысынан артық 
не бар? «Балам!», дейтін Үкіметі 
барда, «Елім!» дейтін небір ерлер 
шығады әлі сол періште сәбилердің 
арасынан. Сондықтан, біздің тіле-
уіміз Үкіметіміз осы қарқыннан 
таймай, үнемі елмен бірге болса 
екен...

 Аяулы МҰҚИЕВА,
 көпбалалы ана

Әйел адамдардың зейнетке 
шығу жасын төмендету қоғамда кең 
талқыланған мәселе екені жасы-
рын емес. Көпшілігі бұрынғы 58-ді 
сұраған. Еңбек және халықты әле-
уметтік қорғау министрлігі көпке 
дейін зейнетке шығу жасы төмен-
демейтінін айтып келсе де, Мемле-
кет басшысының тапсырмасынан 
кейін ол 61 жас болып бекітілді. 
Жыл соңында Парламент заң жоба-
сын мақұлдады. Сол заңмен бірге, 
ең төменгі базалық зейнетақы мөл-
шерін ең төменгі күнкөріс деңгейі-
нен 70%-ға дейін, ал ең жоғары ба-
залық зейнетақы мөлшерін 120%-ға 
дейін жеткізу, жасына байланысты 
зейнетақы төлемдерін есептеу үшін 
табыс шегін 46 еселенген айлық 
есептік көрсеткіштен 55 еселенген 
айлық есептік көрсеткішке дейін 
ұлғайту да қабылданды. 

Жансая ОМАРБЕК, 
«Ortalyq Qazaqstan»

Мемлекет басшысының 
халыққа Жолдауында айт
қан өзгерістерінің бірқатары 
1 қаңтардан бастап жүзеге 
асырылады. Мәселен, биыл-
дан бастап әйелдер зейнетке 
61 жастан шығады. Айта ке-
терлігі, бұл меже 2028 жылға 
дейін өзгермейді. Оған дейін 
мемлекет денсаулық жүй-
есін жақсартып, сол арқылы 
адамдардың өмір сүру жа-
сын ұлғайтуға ден қоймақ. 

ды қабылдау көзделеді. Бұл ретте 
ауыл медицинасына, азаматтардың 
денсаулығын қалпына келтіруге 
және қолдауға бағытталған оңалту 
орталықтары желісін құруға және 
кеңейтуге ерекше назар аударылмақ. 

Әлеуметтік кодексті талқылау 
жұмыстарына қатысқан  Ләззат 
Қожахметова «бұл есептеулер жа-
салған кездегі индексация қазір 
кеміген» деген пікірде. 

– Пандемия адамдардың орташа 
өмір сүру жасын кемітті. Ел меди-
цинасы әлсіз болып шықты. Сон-
дықтан, әуелі медицинаны, сосын 
экономиканы көтеру үшін рефор-
ма бес жылға тоқтатылды. Жалпы, 
зейнет жасын төмендетуге қатысты 
көптеген әйелдер келеді. Қара жұ-
мыстағы әйелдер үшін 61 жас деген 
тым көп. Кабинетте отырып, айына 
200-300 мың алса, бір жөн. 60 мың 
үшін 61 жасқа дейін жүру, масқа-
ра. Ауылдағы әйелдердің жағдайы, 
тіпті, қиын. Сол әйелдердің орнына 
жұмыссыз жүрген ер адамдарды ор-
наластырса болады. Мәселен, ше-
телде мемлекет зейнетақы жарнала-
рын аудармайды. Бізде де сөйтеміз 
деді. Бірақ, халықтың зейнетақы 
тұрмақ ипотекаға ақша жинауға 
мүмкіндігі жоқ, – дейді ол.    

Билік әйелдердің зейнет жа-
сын 2018 жылдан бері жыл сайын 
алты айға өсіріп келеді. 2022 жыл-
дан бастап әйелдер зейнетке 60,5 
жаста шығатын болған. Бастапқы 
жоспар бойынша, 2027 жылға дейін 
бұл меже 63-ке келіп тоқтауы керек 
еді. Мораторийден кейін бұл қайта 
жалғасады. 

● РЕФОРМА 

(Соңы. Басы 1бетте)

«...Игіліктің қойын бағып 
жүріп, Байжанның баласы Апақ 
суыр інінен шыққан жылтыр қара 
тас көмірге кездесті. Салпақтатып 
суырын, қойнына толтырып тас 
көмірін әкесіне әкеліп берді. Бай-
жекең суырдың інін тереңдетіп қа-
зып көрсе, әр жағы сіресіп жатқан 
тас көмір екен» (Ғ.Мүсірепов. 
«Оянған өлке» романы).

Аңыз-деректерде сол тасты та-
пқан Апақты бір төре іздеп келіп, 
көмір тапқан жерді көрсеткені үшін 
ол оған ат тұяғындай алтын, қой 
тұяғындай күміс беріп кеткен екен 
дейді аңыз-деректер. Оның қанша-
лықты рас немесе өтірік екенін біл-
медік, бірақ, Қарағандыда тұңғыш 
рет ашылған «Қаразабой» деген 
шахта сол Апақтың көмір тапқан 
жерінен ашылған. Ауыл тұрғын-
дары «жанатын тасты» өз игілік-
теріне жаратып, қыстан жақсы 

шыққан екен деген жазбаларды да 
кездестіруге болады түрлі ақпарат 
көздерінен. Бірақ, қазба байлықтың 
өндіріске жарауы үшін 23 жыл қа-
жет болғаны да айтылады. 

Мәселен, 1854 жылы көпес Ни-
кон Ушаков Тоқтамысов пен Өте-
повтерді 250 сомға сатып алды. 
Көпестің жалғыз болмағаны анық. 
Ол жайлы да түрлі деректер ай-
тылады. Мысалы, «крепостной» 
болса да, бала кезінен сауда жа-
сап әккіленген оның жер телімін 
түкке тұрғысыз бағаға сатып алуы 
да осы ширақтығынан болар. Ал, 
жер учаскесіне алғаш рет қазық 
қағылып, жұмысшыларға арналған 
барақтар мен қойма салынды. 

Бірақ, кен орындары өзге сауда-
герлер тәрізді қазақ даласынан тері 
алып-сатумен айналысқан Ушаков-
тың қолында мәңгіге қалған жоқ. 
Оның сату мақсаты қандай болғаны 
жайлы деректер жоқ. Бірақ, қалай 
болғанда да, көмір шыққан жер 

1904 жылы Франция президентінің 
ұлы Карноға сатылып кете барды. 
Кейіннен Карно да Қарағанды кен 
орнын 1920 жылға дейін иелік ет-
кен ағылшындарға сатты. Ғалым  
А.Гапеев бастаған бір топ геолог-
тың келуі де осы жылы. Көмір ор-
нын егжей-тегжейлі зерттеген олар 
қара алтынның қоры 4 млрд. тонна-
дан кем емес деп межеледі. 

Жергілікті тұрғындар үшін де 
қиын кезең осы болды. Күнкөріс 
үшін жұмысқа жалданғанымен де, 
еңбегінің құнын көк тиын еткен 
ағылшындар қырылған қазақ үшін 
басын да ауыртқан жоқ. Аштықтан 
– бір, суықтан – екі, ауыр жұмыстан 
үш қиналып, жантәсілім еткен-
дердің сүйегі далада шашылып қал-
ды. «Қарағанды мүрделердің үстіне 
салынған» деген халық арасындағы 
алып-қашпа сөздің жайдан-жай ай-
тылмағаны анық. 

Әлбетте, әуелде француздар-
дың, кейіннен ағылшындардың 

иелігінде болған «Уэльс», «Карно», 
«Васильевская», «Белая» тәрізді 
шахталардың бой көтергенін жоққа 
шығара алмаймыз. Алайда, шахта-
лар Кеңес Одағының құрамына өт-
кенде шетелдіктер өз қолдарымен 
жасаған дүниені суға батырып 
кетті. КСРО бәрін қайтадан қал-
пына келтіруге мәжбүр болды. Со-
дан бері Қарағанды көмір бассейні 
үздіксіз жұмыс жасап келеді. 

1940 жылы Қарағанды көмір 
бассейнінің құрамында 22 шахта 
және 1 көмір разрезі болды. Ал, 
Екінші дүниежүзілік соғыс жыл-
дарында қорғаныс өнеркәсібін 
отынмен үздіксіз қамтамасыз етті. 
Қиын кезеңде де кеншілер өндір-
ген көмір көлемі еселеп арта түсті. 
1945 жылы Қарағанды бассейнінен 
11,3 млн. тонна көмір алынды. Со-
дан бері көмір өндірісі арта түспе-
се кеміген емес. Уақыт бір орында 
тұрмайды. Ескінің орнын жаңа ба-
сты. Технология дамыған сайын, 
әлбетте, көмір өндіру де еселене 
түсетіні мәлім. Бірақ... 2001 жылы 
шыққан А.Левровтың «Книга па-
мяти» атты кітабында 1935 жыл-
дан 1996 жыл аралығында қайтыс 
болған кеншілер саны 982 деп көр-
сетілген. Бұл толық тізім емес. Се-
бебі, 53 кәсіпорынның 28-і қайтыс 
болғандар туралы мәлімет берме-
ген. 

...Өндіріс арта түсті, шахтада 
қайтыс болғандар саны да. 

Бүгінде Қарағанды шахталары 
алпауыт компания «АрселорМит-
тал Теміртау» АҚ-ға қарайды. Бәрі 
жақсы деуіміз де мүмкін. Бірақ, 
олай деуге ырық бермей тұрған 
апат тағы бар. Салдарынан 2006 
жылдан бүгінге дейін 100-ден аса 
адам қаза болды. 

Апақ алғаш тапқан күннен бері 
демесек те, көмір – өміріміздің өзе-
гі. Қарағанды облысының ел эко-
номикасында ойып тұрып алатын 
орны болса, ол да көмірдің арқасы. 

● РЕСМИ

11  қаңтардан бастап...қаңтардан бастап...  
■ Зейнетақының ең төменгі мөлшері (ынтымақты + базалық) –            

77 417 теңге;
 ■ Айлық есептік көрсеткіш – 3450 теңге; 
■ Ең төменгі жалақы мөлшері – 70 мың теңге; 
■ Ең төменгі күнкөріс деңгейі – 40 567 теңге; 
■ Мүгедектігі бойынша жәрдемақы мөлшері – 77 889 теңге, екінші 

топтағылар үшін – 62 068 теңге, үшінші топтағылар үшін – 42 190 теңге;
■ Бала тууға байланысты жәрдемақы мөлшері – 131 100 теңге; 

Төртінші және одан да көп балаға – 217 350 теңге. Жұмыс істемейтін 
ата-аналарға арналған жәрдемақы мөлшері – 19 872 теңге; екінші балаға 
– 23 495 теңге; үшінші балаға – 27 083 теңге; төртінші және одан да көп 
балаға – 30 705 теңге;

Атаулы әлеуметтік көмектің орташа мөлшері – 9 900 теңге;
Айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты айыппұл – 13%.

– Қазақстан әйелдерінің зей-
нетке шығу жасын көтеру мәселе-
сі заңнаманы талқылау кезінде-ақ 
қоғамдық резонанс туғызды. Бұл 
түсінікті де, – дейді облыстық мәс-
лихат депутаты,  әйелдер істері 
және отбасылық-демографиялық 
саясат жөніндегі облыстық комис-
сия мүшесі Юлия Бадина. –  Менің-
ше, бұл мәселенің екі жағы бар. 
Бір жағынан қазіргі уақыт біздің 
әйелдерді өзгертті. Олар өздерінің 
анасы мен әжесіне қарағанда ұзақ 
уақыт бойы әлеуметтік белсенді 
болып, жас қалпын сақтағысы ке-
леді. Осыған байланысты «жастық» 
және «толысудың» жас шегі өзгерді. 
Екінші жағынан, әйелдер істейтін 
ауыр да қиын мамандықтар жетіп 
артылады. Кеңседегі қызметкерге 
қарағанда кран жүргізетін немесе 

теміржолда істейтін әйелдерге өз 
денсаулығын күту әлдеқайда қиын. 
Олардың зейнетке ерте шығуы ке-
рек-ақ. Сондықтан, зейнетке шығу 
жасын көтеруге жарияланған мо-
раторий бұл реформаның барлық 
тұсын егжей-тегжейлі қарауға мүм-
кіндік береді. 

Мамандардың сөзіне сенсек, 
мораторий зейнет жасын артты-
руды тоқтатпайды, тек уақытша, 
пандемия дан кейінгі халықтың ден-
саулығын жақсартуды көздейді. Бұл 
шара коронавирустың азаматтардың 
денсаулығы мен өмір сүру ұзақтығы-
на кері әсерін ескере отырып қа-
былданғанын Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінде 
де айтты. Ресми хабарламада алдағы 
бес жыл ішінде денсаулық сақтау 
жүйесін жақсарту жөнінде шаралар-

● БӘСІРЕ
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Бұрындары көкөністі тек жаз 
айларында ғана жейтін болсақ, 
бүгінде жыл он екі ай тұтынамыз. 
Аймақ халқына осындай мүмкін-
дік туғызып отырған жылыжайлар 
қатарын Бұқар жырау ауданы-
на қарасты Трудовое ауылында 
ашылған қияр өсіру кешені то-
лықтырды. Жалпы ауданы 14,3 
мың шаршы метр аумақтан жылы-
на 1000 тоннаға дейін қияр алуға 
мүмкіндік бар. 

– Жылыжай ісі көптен бері ой-
ымда жүрген, оны жүзеге асыру 
үшін қаржы мен күш керек екені 
белгілі. Алғашында 50 шаршы 
метр жерге дән егіп, жұмысымы-
зды бастадық. Кейін кәсіп аясын 
кеңейтуді қолға алдым. Жүйелі 
жоспар құрып, нақты мақсат қой-
дым. Әрі жергілікті жердің кли-
маттық жағдайы да басты назар-
да болды. Әуелде жылыжайдың 
құрылысына  «Аграрлық кредит-
тік корпорациядан»  несие алдым. 
Кейіннен екінші және үшінші 
жылыжайды іске қосуға бел бу-
дым. Ауқымды жобаларды іске 
асыруда  «Бейбарыс» кредиттік 
серіктестігінің көмегіне жүгіндім. 
Кез келген істе қиындық болаты-
ны сөзсіз. Алайда, талмай еңбек 
етіп, мақсатына жеткен жанның 
шаруасы шалқып, несібесі арта-
тыны айдан анық, – дейді Батыр 
Дәрменов. 

Кешен металл конструкциялар 
мен поликорбанаттан жасалған. 
Бұлар жылу өткізгіш және ылғал 
мен ауа алмасу жүйесіндегі про-
цестердің реттелуіне ыңғайлы 
құрылыс материалдары болған-
дықтан, жылыжай құрылысында 
қолданылады. Екі жылу қазан-
дығы қойылған. Көмір арқылы 
жылу үздіксіз беріліп тұрады. Ор-
таша температура 18-20 градус. 

● КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

Сағыныш ӘБІЛ,
«Ortalyq Qazaqstan»

Бүгінде наны пісіп тұрған кәсіптің бірі – жылыжай. «Целло-
фанның ішіне бақша егіп, жарығанды көрмедім» деген көпшіліктің 
пікірі келмеске кеткелі қашан?! Тынбай, тірнектеп істеген тірліктің 
қайтарымы болары сөзсіз. Пайдасы көл-көсір болғанымен, бір басқа 
жетерліктей бейнеті бар кәсіпті өңірімізде жалғап, нәсібін тауып оты-
рған жанның бірі  – «NUR-AGRO» ЖК басшысы  Батыр Дәрменов.

Кешен ішін жылыту жағалай тар-
тылған жылу құбырлары арқылы 
жүзеге асады. Қияр көшеттерін 
суаруда тамшылап суару техно-
логиясы қолданылады. Бұл жүйе 
суды тиімді пайдалануға мүмкін-
дік береді. Ал, қиярдың өсу про-
цесін бақылауда ұстайтын арнайы 
агроном және технолог, бригадир 
мамандар бар. Маусымдық жұмы-
стардың ауқымына сай қыста  – 
20, жаз мезгілінде 30 адамға дей-
ін жұмыс жасайды. Сәйкесінше, 
еңбекақылары 200-500 мың теңге 
аралығында. 

Қияр көшеттері жылына екі 
рет отырғызылады. Яғни, 9 ай 
өнім береді. Өнімнің үздіксіз 
шығуы мен сапасына қияр со-
ртының да әсері бар.  Шару-
ашылықтың өндіріп отырған өнім 

сорты – ресейлік «Танто» қияры. 
Өсімтал, өнімділігі жоғары, ерте 
пісетін тұқым түрі. Орташа тем-
пературада 20 күнге дейін сақта-
уға болады. 

– Жылыжайдың іші жыл 
он екі ай жылы болуы тиіс. Әр 

көкөністің күйі де әр бөлек. 
Мәселен, қияр ылғалды сүйеді. 
Оның қасына құрғақ ауада өсетін 
көкөністі отырғыза алмайсың. Әр 
өнім мұқият күтімді талап етеді. 
Қиярдың шығымы жақсы. Күні-
не бір тоннаға дейін өнім алуға 
мүмкіндік бар. Жылыжайда өскен 
өнімнің артықшылығы көкөніс 
жылдам өсіп, сырты көз тартар-
лықтай болады. Сонымен қатар, 
ылғал мен жылу барлық аумаққа 
бірдей таралады. Нәтижесінде 
құрамында қажетті минералдар 
мен дәрумендер жеткілікті бола-
ды. Бұл шаруашылықтың да өзіне 
тән қиындығы аз емес. Сапалы 
өнім алу үшін біраз тер төгуге 
тура келеді. Әрі материалдық-тех-
никалық базасы да маңызды, – 
дейді кәсіпкер. 

«Еңкейгеннің еңсесін еңбек 
көтереді» демекші,  Батыр Дәрме-
новтің көкөніс өсіруге деген ын-
тасы «Шығыс» базарындағы сау-
дадан басталған. Саудалап тұрған 
өнімінің қыр-сырын жетік мең-
герген азамат, өзі де осы кәсіпті 
игерсем деген ойын жүзеге асыр-
ды. Әрі базардың да тәртібін жіті 
біледі. Бүгінде саудаға салатын 
қиярды да маңайындағы серікте-
стері қойған бағадан не артық, не 
кем саудаламайды. Себебі, ол ша-
руашылықтың бейнетімен бірге 
еңбектің есебін де жақсы біледі.  

Бұқар жырау ауданы

Жанбөбек – Қарағанды об-
лысы Нұра ауданындағы ауыл, 
Қарақойын ауылдық округі орта-
лығы. Аудан орталығы Нұра (Ки-
евка) кентінің батысында – 306 км, 
облыс орталығынан 535 км жерде 
орналасқан. Іргесі 1940 жылы 
қаланған. 1961 жылы ХХІІ парт-
съезд атындағы кеңшар ұйымда-
стырылды. Жерінің жалпы ауда-
ны – 231,3 мың га. Округтің елді 
мекендерінде Жанбөбек, Аққолқа, 
Керей ауылдары бар.

Кейіпкеріміз 1963 жылы Жан-
бөбек ауылында дүниеге келген, 
әкесі Қабылда өмір бойы ауыл ша-
руашылығы саласында тер төккен, 
соңғы 28 жылда Аққолқа бөлім-
шесін басқарған екен. Ауылына 
деген ерекше махаббатын білдір-
гені ме, әлде ұлының кіндік қаны 
тамған жерге адал болғанын қа-
лады ма, әйтеуір нәрестенің атын 
Жанбөбек қойыпты. Жанбөбек 
орта білім алған соң, Целиноград 
ауыл шаруашылығы институтын 
аяқтап, жоғары білімді инженер 
механик мамандығын игеріп, 
туған ауылына қайта оралды. Бұл 
1985 жыл болатын. Еңбекке ара-
ласып ауыл шаруашылығының 
қыр-сырына әбден қанық болған 
соң 1999 жылы «Жанбөбек» 
ЖШС-ін құрды. Ол жылдары на-
рыққа көшу үрдісі жүріп жатқан, 
экономикалық жағдай мәз емес 
болатын. Шалғайда орналасқан 
Теңіз жері – ежелден малға жайлы 
мекендердің бірі. Кеңес уағын-
да бұл аймақта мыңдаған қой 
өсіріліп, жылқы шаруашылығы 
бойынша атағы дүрілдеп тұрды. 
Бүгін заман өзгерді ғой... Кезінде 
мыңдаған қой өсірген бұл шару-
ашылықтың тоз-тозы шығуға аз 
қалған еді. Кіріс болмаса, алға 
қойған міндеттерді орындап, ел-

● ЕҢБЕК АДАМЫ

«Ауыл шаруашылығын дамытпай бәсекеге қабілетті 
экономика құру мүмкін емес» 

Қасым-Жомарт Тоқаев

дің көңілінен шығу да мүмкін 
емес еді. Құрғақ уәдеден шар-
шаған ауыл халқының бірі – жас 
азаматқа күмәнмен қараса, енді 
бірі кешегі Қабылданың баласы 
ғой бізді жерге қаратпас деп сенім 
артты. Жанбөбек сенімді ақтады, 
жас болса да әке аманатына адал 
болып, әр басқан қадамын байып-
пен аттап, істеген ісіне жауапкер-
шілікпен қарады.

Ең алдымен тұрғындардың 
ауылдан үдере көшпеуі үшін 
жағдай жасап, өз қаражаты-
на бастауыш мектеп ғимаратын 
салды, одан соң ол ғимаратты 
бюджетке тегін өткізді. Бүгін-
де Аққолқада 25 түтін болса, 85 
адам тұрады, соның еңбекке жа-
рамдысы осы шаруашылықта жұ-
мыс істейді. Жалақысы орнықты, 
малға керек жем-шөбі тағы бар, 
отын-суын жеткізіп береді. 

Ендігі кезеңде қолдағы мал 
басының санын арттырып қана 
қоймай, сапасын да жақсарту мақ-
саты тұрды. Бұл міндетті орында-
уда Жанбөбек мемлекеттегі ауыл 
шаруашылығын қолдайтын қаржы 
институттарына иек артты.  

– Қазақстан Президенті Қа-
сым-Жомарт Тоқаевтың  Тәуел-
сіздік сарайында өткен ұлықтау 
рәсімінде айтқан: «Мен сайлауал-
ды сөздерімде ауылды өркендету 
ісіне баса назар аудардым. Бүгінде 
Қазақстан халқының 40 пайызға 
жуығы ауылда тұрады. «Ауыл – Ел 
бесігі» деп халқымыз бекер айтқан 
жоқ. Сондықтан, ауылдағы жағдай-
ды жақсарта алмасақ – бәрімізге 
сын», – деген сөздері әрқайсымы-
зға жігер беріп отыр, – деп бастады 
сөзін Жанбөбек. – Мемлекет ауыл 
шаруашылығын дамытуға ерекше 
көңіл бөліп келеді. Соның жарқын 
дәлеліндей болып шаруа адамы-

Бүгінгі әңгіме сайын далада мыңғы-
рған мал өсіріп, ауылын құрдымға кетір-
мей ажарлы етіп,  тұрғындар өмірін ба-
зарлы қылып отырған азамат жайлы 
болмақ.

Жанбөбек Қабылдаұлы Жақсыбаев 
– Жанбөбек ауылының «Аққолқа» бөлім-
шесінде орналасқан өзі аттас шаруа қожа-
лықтың басшысы, «Ерен еңбегі үшін» ме-
далінің иегері, «Ауыл шаруашылығының 
үздігі», бірнеше дүркін Нұра аудандық 
мәслихатының депутаты. на қолдау білдіру мақсатында 

көптеген мемлекеттік бағдар-
ламалар әзірленіп, жүзеге асы-
рылуда. Мал шаруашылығын 
дамытуда жеңілдетілген не-
сиелер, селекциялық қойға, 
қара малға субсидиялар беру, 
техниканы лизингке алу ісі 
қазір дұрыс жолға қойылған. 
Тек соларды шаруалар ұтымды 
пайдаланса болғаны. Осы қол-
даулар арқылы шаруашылыққа  
техника – 5 дана  «Белорусь» 
тракторын, жол талғамайтын 
«Урал» машинасын,  адам 
тасуға автобус, қар тазала-
уға бульдозер  сатып алдық.  
Жаңадан  5-6 мал қора салдық.  
Малдың тұқымын асылдан-
дыру мәселесі де қолға алына 
бастаған. Ал, енді асыл тұқым-
ды бұқа, қошқар сатып аламын 
дегенге де мемлекет тарапынан 
болатын көмек қазір қомақты: 
субсидия арқылы оның құны-
ның белгілі бір бөлігін өтеп 
береді. 

Ел Президенті «Қарапайым 
еңбек адамына құрмет көрсе-
туіміз керек» деп атап өткен-
дей, ауылын түлетіп отырған, 
еңбегімен еңселі Жанбөбектің 
алған марапаттары да аз емес: 
«Ерен еңбегі үшін» медалі, ҚР 
Президентінің Алғыс хаты, 
«Ауыл шаруашылығының 
үздігі» төсбелгісі, облыс, аудан 
басшыларының Құрмет гра-
мотасы, тағы басқа мараппат-
тары бар. Міне, «туған жерге 
туың тік» деген қағиданы берік 
ұстанған, ауылдықтар алғысы-
на бөленген қарапайым ауыл 
азаматы – еңбек адамының 
бүгінгі жеткен жетістігі осын-
дай. Ал, алар асуы әлі алда.

Бикен АХМЕТОВА,
 Қазақстанның 

Құрметті журналисі
Нұра ауданы, 
Аққолқа ауылы

Жаңа емхана Степной-2 ме-
кен жайындағы №15 емхананың 
бас мекемесі болмақ. Тіркеу бөлімі 
қызметкерлерінің айтуынша, №5 
емханаға тіркелген тұрғындардың 
бірқатары бірден осында ауысады. 
Ол туралы денсаулық сақтау басқар-
масының арнайы бұйрығы да бар. 

– Бұл туралы қарашада ай-
тылған. Біз №5 емханадан 14 мың 
тұрғынды өзімізге алдық. Қазір 

● ДЕНСАУЛЫҚ

Жансая ОМАРБЕК,
«Ortalyq Qazaqstan»

12 айдан кейін осы 
жылды қорытындылаған 
кезде жыл жаңалығы 
ретінде облыстық көпбей-
інді балалар ауруханасы-
ның ашылуын айтатын 
сияқтымыз. Денсаулық 
сақтау басқармасының де-
регінше, құрылысы алты 
жылға созылған 200 орын-
дық аурухана биыл пай-
далануға берілмек. Одан 
бөлек, алты ауылдық елді 
мекенде фельдшерлік-аку-
шерлік пункт бой көтер-
мек. Бұл – жыл көлемінде 
атқарылатын іс болса, об-
лыс орталығындағы №15 
емхана кешегі күннен 
бастап жұмысын бастады.

барлығы 11 учаске. Оның 8-і жал-
пы практика дәрігері болса, үшеуі 
– педиатрия. Мамандар жеткілікті. 
Құрал-жабдықтың барлығы жаңа. 
Бүгін орнатып жатыр. УДЗ каби-
неті, МРТ, КТ аппараттары, рентген, 
флюорография, кольпоскопия жаса-
ту мүмкіндігі бар, – дейді №15 емха-
наның пациенттерді қолдау қызметі 
басшысы Алма Интикбаева. 

Емхана жалпы саны 30 мың 
адамға қызмет көрсете алады. Әзірге 
онда өз бетінше тіркелуге болмайды. 
Мекенжай бойынша тіркелуде. Ме-
дициналық қызмет қолжетімді бола 
түскен сайын сапасы да артады, 
ұзын сонар кезек азаяды. 

Биылғы жылдың жаңашыл-
дығы ретінде министрліктің ауыл 
медицинасына баса назар аударып 
отырғанын айтуға болады.  Мем-
лекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев халыққа Жолдауында ауыл 
медицинасының ахуалын жақсарту 
жөнінде тапсырма берген еді. Бұл 
өзгерістерді ауылдағы ағайын жыл 
басынан бастап сезіне алады. Жыл 
басталысымен медицина саласын 
дамытуға 460 млрд. теңге жоспарла-
нып, оның 40%-ы ауыл-аймақтарға 
бөлінді. 

Шалғайда жатқан кейбір ауыл-
дарда аурухана тұрмақ, емдеу пункт-

тері де  жоқ, дәрігері де тапшы екені 
бұрыннан айтылғанымен нақты ша-
ралар енді қолға алынбақ. Денсау-
лық сақтау министрлігі алдағы екі 
жылда емдеу орталықтары жоқ елді 
мекендерге медициналық бөлімше-
лер салынып, қажетті құралдармен 
толық қамтамасыз етілетінін, кейбір 
аймақтардағы ауруханаларды көп-
бейінді етіп жабдықтап, жаңа бөлім-

дер ашу арқылы қызмет сапасы арта-
тынын мәлімдеді. 

Ауылдағы медициналық ин-
фрақұрылымның тозығы жетіп 
тұрғаны рас. Арнайы тексеру нәти-
жесінде 200-ден аса тұрғылықты 
жерде медициналық көмек беретін 
мекеменің жоқтығы, 400-ге жуық 
нысан жалға алынғаны, тіпті, апат-
тық ғимараттарды пайдаланып 

отырғаны белгілі болды. Осындай 
кемшіліктердің орнын толтыру 
үшін 2023-2025 жылдарға арналған 
жоба қабылданды. «Ауылдық ден-
саулық сақтауды жаңғырту» ұлт-
тық жобасын іске асыру аясында 
ел көлемінде 655 алғашқы медици-
налық-санитариялық көмек көрсе-
ту мекемесін салу жоспарланған. 
Оның ішінде 253 медициналық 

пункт, 160 дәрігерлік амбулатория 
және 242 фельдшерлік-акушерлік 
пункт ашылады. Бұл медициналық 
мекемелердің 92-сі біздің облыста 
бой көтеретінін айта кеткен жөн. 
Ал биыл соның алтауы ашылмақ.  
Біз айтып отырған алты медици-
налық нысан «Ауыл – Ел бесігі» 
бағдарламасы бойынша салынады. 
Осы мақсатта республикалық бюд-
жеттен  862 млн. теңге бөлініп отыр. 
Сонымен қатар, биыл 42 медицина-
лық нысанның құрылысы бой көтер-
мек. 

Жалпы, Денсаулық сақтау мини-
стрлігінің берген мәліметіне сүйен-
сек, отандық медицина жұмысының 
биылғы жоспары ауқымды. Атап 
айтқанда, сала қызметкерлерінің 
кәсіби жауапкершілігін сақтандыру 
жүйесін енгізу, 2023-2025 жылдарға 
арналған онкологиялық аурулармен 
күрес жөніндегі жоспарды бекіту 
және іске асыру, халыққа жұқпалы 
емес аурулар бойынша кәсіби тек-
серу бағдарламаларын кеңейту, 2026 
жылға дейінгі ана мен бала денса-
улығын сақтау тұжырымдамасын 
бекіту және іске асыру; медицина 
қызметкерлерінің жалақысын көте-
ру, оның ішінде дәрігерлерге 30% 
(531 мың теңгеге дейін), орта меди-
циналық персоналға 20% (250 мың 
теңгеге дейін) көбейетін болады. 
Одан бөлек, қазақстандықтың орта-
ша өмір сүру жасын ұзарту, ана мен 
бала өлімін азайту сияқты маңызды 
міндеттер тұр. 

Облыс ауылдарында 257 медици-
налық нысан бар. Оның 51,2%-ы то-
зған

282 нысан алғашқы медицина-
лық-санитарлық қызмет көрсетеді.

Медициналық техникамен жаб-
дықталуы 85,7%. Тозғаны – 54,3%.

Аймақта 2240 дәрігер бар, 52 ма-
ман тапшы. Оның ішінде ауылда 2 
дәрігер



«Ардагерлер ұйымы» республикалық қоғамдық бірлестігінің Қа-
рағанды облыстық кеңесі Ұлы Отан соғысының ардагері, Қарағанды  
облысының Құрметті ардагері 

Бүркіт ЕСЖАНОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

2023 жылдың 1 қаңтары күні 
әріптесіміз Алпысбай Рахымжанұлы 
Рахымжанов дүниеден озды.

Алпысбай Рахымжанұлы 1953 
жылы 20 қаңтарда Қарағанды облысы, 
Шет ауданы, Қызылту ауылында дү-
ниеге келіп, еңбек жолын 1974 жылы 
Еңбек Қызыл Ту орденді Қазақ ауыл 
шаруашылығы институтын аяқтаған 
соң, кеңшар агрономы мамандығынан 
бастаған. 

2001 жылдың 10 қаңтарынан бастап, 
өмірінің соңына дейін Қарағанды облы-
сының ауыл шаруашылығы басқармасында қызмет етті.

Еңбек жолында облыста беделді тұлға болып, бірнеше үлкен ма-
рапаттарға ие болды.

Ардақты азаматтың жарқын бейнесі мен қажырлы қызметі есіміз-
де мәңгі сақталады. Марқұмның отбасы мен туған-туыстарына орны 
толмас қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамыз.

Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Б.Қ.Асанов, «Қа-
рағанды облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» ММ 
ұжымы, әріптестері – С.Тұңғышбеков, Т.Мажитов, Т.Алтынбеков
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Қытай күнтізбесінде биыл – 
Қара қоян жылы. Барыс жылынан 
соң, Ұлу жылынан бұрын келетін 
мүшел есебінің төртінші жылы. 
Қоян әдетте, қорқақ жануар са-
налса да, ол қажет кезде өз өмірі 
үшін күресетін жасырын батыл-
дыққа ие. Қоян – көжектеріне 
ұқыпты, жайлы жануар. 

Белгілі нумеролог Құралай 
Бақытқызының сандарды сөй-
летіп, болжамынша, Қоян жылы-
ның стихиясы – су.

«Сол себепті, көбіне көк және 
қара түстерді таңдаған дұрыс. Ал 
жыл саны – 7. «Жеті» тұрақсыз 
сан болғандықтан, ел экономика-
сында тұрақсыздық болуы мүм-
кін. Әсіресе, жылдың алғашқы 
жарты жылдығында. Қаңтар мен 
ақпанда шығынды азайтып, са-
бырлы болған жөн. Осыған бай-
ланысты адам бойын күйзеліс, 
стресс, мазасыздық билеуі ықти-
мал. Бірақ, мұндай құбылмалы 
көңіл-күй уақытша. Адамдар өт-
кеннен ой түйіп, сабақ алады, өз 
әрекетіне есеп береді, есейеді. 
Қордаланып қалған мәселелердің 
түйіні тарқайды. Жалпы, елімізді 
жаздың ортасынан кейін оң өз-
герістер күтіп тұр», – дейді Құра-
лай Бақытқызы.

Болжамға сүйенсек, Қоян 
жылының элементі су болған-
дықтан, адамдар үнемі қи-
мыл-қозғалыста жүруге ұмтылуы 
қажет. Қозғалыс – өмір заңы. 
Яғни, жаңашылдыққа, дамуға, 
жаңаруға ұмытылу маңызды. 

Мүшел жасқа кіретіндер өз 
жылы келгенде, тағдыршешті 
шешім қабылдап, қызмет пен ман-
сапты ойлап келгендер бұл жылы 
махаббатқа көңіл бөледі екен. Сол 
себепті, 2023 жылды «махаббат 
жылы» деуге болатынын атап 
өткен жөн. Ал, туған жылы 3-ке 
аяқталатын адамдар үшін, яғни, 

1973, 1983, 1993, 2003, 2013 жылы 
туғандарды сәттілік күтіп тұрған 
көрінеді. 

Қазақтың өмір салты мал ша-
руашылығымен етене жақын де-
сек, Қоян жылында жұт, аштық, 
ауыртпалық, бейнет жиі орын 
алған. Атап айтсақ, 1867-1868 
жылдары «жалпақ қоян» жұты, 
1879-1880 жылдары «үлкен қоян» 
жұты, 1891-1892 жылдары «кіші 
қоян» жұты, 1915-1916 жылдары 
«тақыр қоян» жұты болып, бүкіл 
қазақ даласында мал қырылып, 
ел жүдеп, аштыққа, жоқшылыққа 
ұшыраған. Сондықтан, халық ол 
жылдарды осылай атаған. Қа-
зақтың өніп- өсуіне қауіп төн-
дірген «Ақтабан шұбырынды, 
Алқакөл сұлама» оқиғасы да 1723 

–  жылы Қоян жылы орын алыпты.  
Жыл тарихына зер сала 

отырып, Қоян жылындағы ке-
леңсіздіктердің азаттықтан бұрын 
болғанын ескеріп, тағы да жақ-
сылыққа ниет қылайық. Тәуел-
сіздік алғаннан кейін 1999, 2011 
жылдары бірқатар оң өзгеріс орын 
алған. Мәселен, 1999 жылы ҚР 
«Білім туралы» заңы қабылданып, 
Астана қаласы ЮНЕСКО-ның 
«Бейбітшілік қаласы» сый-
лығымен марапатталған. Ал, 2011 
жылы Астанадағы Тәуелсіздік 
сарайында Дүние жүзі қазақта-
рының IV құрылтайы салтанатты 
түрде ашылса, Алматыда Түр-
кітілдес мемлекеттер Ынтымақта-
стық кеңесінің I Саммиті өтіп, 
Астанада «Мәңгілік Ел» қақпасы 

салтанатты түрде ашылыпты. 
Қазақша жыл қайыруда 

«Тышқан жылы – тыныштық, 
Сиыр жылы – сыйлық. Барыс 
жылы – бірлік, Қоян жылы – 
қамбалы» деп сипаттайды.

– Мұсылман  баласы үшін 
қоян – адал ас. Шөппен қорек-
тенеді, еті таза. Жесең – азық, 
кисең – киім. Қыстың қатты 
болуының қоянға қатысы жоқ. 
Табиғаттың құбылыстары, то-
сын жағдайлар айналып келіп 
отырады. Сондықтан, адамдар 
шаруаны ұйымдастырудағы, 
қыс мезгіліне дайындықтағы 
кемшіліктерін қояннан ізде-
месін. Қоян шөпті іздеп, талғап 
жейді. Сондықтан, ізденімпаз 
болайық. Дүниені ақылдан 
жоғары қоймайық. «Жақсы сөз 
жарым ырыс» дейтін халқы-
мыз жаңа жылдан тек жақ-
сылық күтеді, – дейді зейнет-
кер Тамара Абдуллаева.

Қоянның тісі өмір бойы 
өсетіндіктен, олар тісін үнемі 
қайрап отырады екен. Қоян-
ның бұл қасиеті адамды өмір 
бойы ізденіс үстінде жүруге 
үндейді. Адамдар қоянды үр-
кек, қорқақ, әлсіз санайды. 
Шын мәнінде қоян – үнемі до-
стықты қалайтын, кикілжіңнің 
шешілуіне тікелей әсер етіп, 
кейде қарсыластарына жол 
бере салатын жануар. Сыбдыр 
естісе, ытқып қашатын ширақ, 
олар өте байқампаз, сақ келеді. 
Қоянның осындай жағымды 
қасиеттеріне қарап, алдағы 
жыл тыныш әрі жемісті бола-
ды деп сенеміз.  Бізге де қоян-
дай сергектік, сақтық, пәктік 
һәм еңбекқорлық серік болғай!

Кеше 100 жасқа қараған шағын-
да елінің нағыз патриоты, Ұлы Отан 
соғысының ардагері, ІІ дәрежелі Отан 
соғысы, «Құрмет» ордендерінің және 
көптеген медальдардың иегері Бүркіт 
Есжанұлы Есжанов дүниеден өтті.

Б.Есжанов 1923 жылғы 3 сәуірде 
Қарағанды облысы, Тельман ауданында 
дүниеге келген. 1925 жылы оның отбасы 
кеншілер астанасына қоныс аударады. 

19 жастағы Бүркіт Есжанов 1942 
жылдың басында әскерге шақырылды. 
Ол Ленинград авиациялық-техникалық 
училищесінде оқыды, Омбы қаласында 
Петропавлға көшірілген әскери-техникалық мектепте білім алды.

Ол 1942 жылдың аяғында  майданға аттанды.  Қатардағы Есжанов 
алғаш рет жаяу әскер қатарына алынды. Бірінші күні оның полкі үл-
кен шығынға ұшырады. Жүздеген адам қаза болды. Бүркіт Есжанұлы 
бір ғажайыптан аман қалды. Жараланып, бірнеше ай госпитальда жат-
ты,  бірақ мойымай, майдан даласына оралды.

5-ші гвардиялық дивизияның Батыс майданының құрамында ми-
нометші ретінде, 2-ші Балтық бойы майданының 1003-ші жеке авиа-
циялық-санитарлық полкінде ұшақ механигі, 262-ші жеке авиациялық 
полкте авиация механигі болып шайқасты.

Бүркіт Есжанұлы Солтүстік-Шығыс Қытай мен Моңғолияны жа-
пондардан азат етуге қатысқан.

1948 жылы елге оралып, шаңырақ көтерді.
Соғыстан кейінгі кезеңде Киров атындағы шахтаның комсомол ұй-

ымдастырушысы, Киров аудандық партия комитетінде, 26-БИС шах-
тасының партия комитетінің хатшысы қызметтерін атқарды.

Жоғары партия мектебін бітіргеннен кейін «Киргизия», «Восток», 
«Көктал» кеңшарларында партия ұйымдастырушысы қызметін атқар-
ды.

1983 жылдан бастап зейнеткер.
  Бүркіт Есжанұлы зайыбы Күмісжан екеуі 8 бала тәрбиелеп өсірді.
Бүркіт Есжанұлы әрқашанда борышы мен жауапкершілігімен 

ерекшеленді. Лайықты зейнеткерлік демалыста болса да, ол қала, 
ауданның қоғамдық өміріне белсене араласып, Октябрь аудандық ар-
дагерлер кеңесінің мүшесі болды, жас ұрпақтың тәрбиесіне ерекше 
көңіл бөлді.

Сезімтал, ақкөңіл, жанашыр ол әрқашанда нағыз патриоттық 
пен еңбекқорлықтың үлгісі болды. Бүркіт Есжанұлының есімі біздің 
жүрегімізде мәңгі сақталады.

Е.К. Бөлекпаев, С.Б. Өтешов, В.Б. Басин,  Е.А. Алпысов,                           
Е.Ш. Әліқұлов, Б.К. Асанов, Д.З. Ешкеев, О.Т. Төреғожин, 

Р.К. Омарбекова

Бүркіт Есжанұлы  ЕСЖАНОВ

«Saryarqa Aqparat» медиахолдингінің ұжымы Ұлы Отан соғысы-
ның ардагері, ІІ дәрежелі Отан соғысы, «Құрмет» ордендерінің иегері

Бүркіт ЕСЖАНОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 
көңіл айтады.

«Saryarqa Aqparat» медиахолдингінің ұжымы белгілі журналист
Жұмабике ЖҮНІСОВАНЫҢ

қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына 
көңіл айтады.

Былтыр 14 қараша мен 14 
желтоқсан аралығында №18 
жалпы білім беретін мектебін-
де Алаш автономиясының 
құрылғанына 105 жыл то-
луына орай «Алаш айлығы» 
аясында бірқатар іс-шаралар 
өтті. Іс-шарада қазақ халқы-
ның ғасырлар бойы басынан 
өткен қиын-қыстау кезеңін 
айта келіп, елінің азаттығы 
жолында басын бәйгеге тіккен 
ұлт зиялылары туралы жан-
жақты мағлұмат берілді. 

● БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА 
оқушысы Сабина Советке беріл-
се, ІІ орынды 9-сынып оқушысы 
Тавсия Өмірбай алды. 3-сынып 
оқушысы Гүлім Серік ІІІ орын 
иеленді. 

1-4-ші бастауыш сынып 
оқушылары арасында «Патри-
оттық әндер» байқауы өтті. Бай-
қау қорытындысы бойынша бас 
жүлде 3-сынып оқушысы К.Дар-
ханға берілді, І орынды 4-сынып 
оқушысы А.Самат, ІІ орынды 
4-сынып оқушысы Н.Мунтахи-
на иеленсе, ІІІ орынды 4-ші сы-
нып оқушысы А.Төлеубек және 
2-сынып оқушысы Ернар Берік-
болұлы алды. 

Хор ұжымы бойынша 4 «А» 
және 4 «Ә» сынып оқушылары І 
орын иеленді. 

Қалалық «Алаш айлығы» 
аясында ҚарМУ-дың тарих фа-
культетінде ҚР Суретшілер 
одағының мүшесі, ҚР Көркем 
академиясының корреспондент 
мүшесі, суретші-дизайнер Алмас 
Сырғабайдың қатысуымен өткен 
«Ахмет  әлемі» көрмесіне №18 
ЖББ мектебінің 8-9-шы сынып 
оқушылары қатысты. Сондай-ақ, 
«Тәуелсіздік – Алаш ұрпағы» 
тақырыбында 8-10-шы сынып 
оқушыларына семинар-тренинг 
өткізілді. Іс-шарада оқушылар 
Алаш автономиясы туралы көп-
теген мағлұматтар алды. 

Ербол ЖҰМАТАЕВ,
№18 ЖББ мектебі 

директордың тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары

● ТАБИҒАТТЫҢ ТОСЫН МІНЕЗІ

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ, 
«Ortalyq Qazaqstan»

Табиғат үстемдігін танытып тұр. Үш күннен бері Арқада 
ақтүтек боран. Ат құлағы көрінбес боран көлік қатынасын шек-
теп тастады. Қар құрсауында қалған көлік пен адам қаншама?! 
Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті өңір 
аумағында боран туралы ескерту жариялады. 3 қаңтар күні ай-
мақтағы автотрассалардан 200-ден астам адам эвакуацияланды. 

«3 қаңтар күні сағат 12:30-дан 
бастап 80 жеңіл автокөлік қар құр-
сауында қалды. 202 адам, оның 
ішінде 43 бала құтқарылып, жақын 
елді мекендерге жеткізілді. Құтқа-
рылғандар медициналық көмекті 
қажет етпеді. Апаттық-құтқару жұ-
мыстарына ТЖД, жергілікті поли-
ция қызметі, жергілікті атқарушы 
органдар мен жол қызметтері жұ-
мылдырылды», – деп хабарлады Тө-
тенше жағдайлар департаментінің 
баспасөз қызметі.

Ақтау кентінен жоғары өтімді 
техникамен үш жүкті әйел эваку-
ацияланды. Олар Теміртауға жет-
кізілді. 

Ұйытқи соққан жел мен қалың 
қардың салдарынан көлік қаты-
насы шектелді. Кеше Қарағанды 
– Балқаш, Қарағанды – Астана, Қа-
рағанды – Жезқазған, Қарағанды – 
Павлодар, Қарағанды – Қарқаралы 
бағытындағы трассалар жабылды.

«Алаш айтқан асыл сөздер» 
тақырыбында 10-сынып оқушы-

ларына арналған дөңгелек үстел,  
«Алаштың ақ тарихы: Алашорда 
үкіметі» және «Мәңгілік ел» атты 
тақырыбында 1-11-ші сынып ара-
лығында азаматтық-патриоттық 
тәрбие сағаты өткізіліп, мектеп 
кітапханасында Ә.Бөкейханұлы, 
Ж.Ақбаев, Ә.Ермеков, А.Байтұр-
сынұлына арналған көрме ұй-
ымдастырылды. 

«Тарих арқылы өнерге» тақы-
рыбында сурет байқауы өтті. Бай-
қаудың бас жүлдесін мектептің 
7-сынып оқушысы Құндыз Мұрат 
жеңіп алды. І орын 9-сынып 

ТЖД-нің 3 қаңтардағы мәліметі 
бойынша бекеттер ұйымдастырыл-
ды, онда 80 техника, 167 адам жол-
дың ашылуын күтіп отыр.  

Төтенше жағдайлар департа-
менті елді мекендерден тыс жер-
лерге бармауға, автожолдардың 
жабылған учаскелерінде көлік 
құралдарының кептелісін болдыр-
мауға және мүмкіндігінше елді ме-
кендерде, кемпингтерде, жол бой-
ындағы дәмханаларда күтуді қатаң 

ескертті. 
Толассыз жауған қар автокөлік 

жолы мен жаяу жүргіншілер жолын 
жауып тастады. Қарағанды қаласы 

қар тазалау жұмыстары қарқын-
ды. 4 қаңтарда Қарағандыда 
барлық жол мен тротуарларды 
қардан тазартуға 184 арнайы тех-
ника мен 160 жұмысшы жұмыл-
дырылды. «Бірінші кезекте авто-
бус маршруттары өтетін негізгі 
магистральдарі, қоғамдық көлік 
аялдамалары, тротуарлар, жаяу 
жүргіншілер өткелдері және 
одан әрі басқа учаскелер таза-
ланады», – деп хабарлады қала 
әкімдігінің баспасөз қызметі. 

Ауа райының қолайсыздығы-
на байланысты қар тазалаушы-
лар екі ауысымда жұмыс істеп 
жатыр.
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АБАЙДЫ 
АЛҒАШ СОМДАҒАН

Қазақтың бас ақыны Абай 
бейнесін театрда да, кинода да 
ең алғаш   Қалибек Қуанышба-
ев сомдағанын біреу білсе, біреу 
білмейді. «Нартұлға» сериясымен 
жарық көрген жазушы Тұрсын 
Жұртбайдың «Қалибек Қуаныш-
баев» атты деректі хикаятында ак-
тер өзінің Абай роліне дайындығы 
туралы былай дейді:  «1940 жылы 
Абайдың пьесасын қойғанда, 
ақынның ролін мен ойнағанмын. 
Содан бастап Абайды бұрынғыдан 
жете зерттеуге тура келді. Менің 
бұл кездегі тапқаным – Абайдың 
кітабы болды. Соны қайта-қайта 
оқып, оқыған сайын ой қосып, 
шама келгенше білгенімді терең-
дете бердім. Әсіресе, Абай обра-
зын күшейтетін нәрсе – Абайдың 
қарасөздері. Мен оны төрт-бес 
рет оқып шықтым. Абайдың тама-
ша еңбектері оның аса гуманист, 
ақылды, ұлы адам екенін мейлін-

● ХАЛЫҚ АРТИСІ ҚАЛИБЕК ҚУАНЫШБАЕВТЫҢ ТУҒАНЫНА – 130 ЖЫЛ 

Қалибек Қуанышба-
ев – қазақ сахна өнерін-
дегі әйгілі есім. Қасиетті 
Қарқаралы топырағында 
туған талантты жанның 
есімі кәсіби театр өнерінің 
негізін қалаушылардың 
бірі ретінде ғана емес, 
Абай бейнесін ең алғаш 
сомдаған актер ретінде де 
тарихқа енді. Биыл КСРО 
Халық артисі (1959 ж.), 
КСРО Мемлекеттік сый-
лығының лауреаты (1952 
ж.), Қалибек Қуанышбаев-
тың туғанына – 130 жыл. 

● ҚАРАҒАНДЫ МУЗЫКАЛЫҚ КОМЕДИЯ ТЕАТРЫНА – 50 ЖЫЛ 

Алғашқы маусымын Иса-
ак Дунаевскийдің «Еркін жел» 
шығармасымен ашқан театр ре-
пертуарында 300-ден астам қой-
ылым бар. Атап айтсақ, опера, 
мюзикл, оперетта, музыкалық ко-
медия, водевиль және балет жан-
рындағы қойылымдар көрермен 
көңілінен шығып жүр.

–  Қарағанды академиялық 
му зыкалық комедия театры – 
1973 жылы Теміртауда қазақс-
тандық Магнитка жұмысшыла-
рының демалысын ұйымдастыру 
мақсатында құрылған. Уақыт өте 
келе ұжым бұл шекті бұзып-жа-
рып шығып, кәсіби әлеуетке ие 
болды. Осы кезде, 1981 жылы 
оны облыс орталығына ауысты-
ру жөнінде шешім қабылдан-
ды. Дайындық және өндірістік 
үй-жайы бар керемет ғимарат 
салынды, – деді Қарағанды ака-
демиялық музыкалық комедия 
театрының жетекшісі, Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері 
Амантай Ибраев.

– Бұл жанр тек біздің театрға 
ғана тән. Біз тек көшбасшы емес, 
оның жалғыз өкілі екенімізді 
мақтан тұтамыз. Мұны білген 
жөн. Оперетта мен мюзиклді 
қатар дамытып, насихаттап ке-
леміз, – деп атап өтті Амантай 
Темірбайұлы.

Қол жеткізген жетістік-
терімен тоқтап қалмай, ұжым 
басшылығы уақытылы өз бетімен 
бірегей қызметтің жаңа бағытта-
рын да құрған. Түрлі қалалар мен 
елдерге гастрольдік сапармен 
барады. Іргелі ұжым қараған-

Жәлел ШАЛҚАР,
«Ortalyq Qazaqstan»

ше жете ұғындырады. Тек соны 
іздеп тауып, таза ұққан жағдайда 
ғана ұлы адамның бейнесін көре 
де білесің, бере де білесің. Әрине, 
мен Абай образын толық жасадым 
деп айта алмаймын. Ондай ұлы 
адамның бейнесін жете суреттеу – 
аса қиын іс». 

Абай бейнесінің сахнада және 
экранда сомдалу жолына үңілсек, 
Қалибек Қуанышбаевтың ше-
берлігі мен жауапкершілігі оны 
1945 жылы Абай Құнанбайұлы-
ның туғанына 100 жыл толуына 
орай түсірілген «Абай әндері» 
фильміндегі Абай роліне жетелеп 
алып келгені анық. Қуанышбаев 
шеберлігі туралы «Қандай рольде 

ойнасын, бәрін Абайдан іздейтін, 
Абайдан табатын. Үстелінде үнемі 
Абайдың кітабы жататын», – деген 
пікір театр мамандарына жақсы 
таныс. Абайдың өмірі мен шығар-
машылығы жайында 1940 жыл-
дардан бері көптеген спектакль 
қойылып, бірқатар фильм түсіріл-
ді. Әрқайсысы өз деңгейінде Абай 
образын алып шықты. Дегенмен, 
ол образдардың бастауында қалың 
қазақ Қаллеки атап кеткен тума та-
лант Қалибек Қуанышбаев  тұр.   

Бұл ұлтымыздың образ жасау 
мен өнер көрсету әдебінің кейінгі 
буынға Қалибек Қуанышбаевтың 
бойындағы дарын мен шеберлік 
арқылы жеткенін тағы бір рет 

дәлелдейді. Бүгінгі сахна өнерін-
дегі әрбір актер ұлтымыздың өзі-
не ғана тән өнер көрсету мәнері 
мен ән айту, өлең оқу ерекшелігін 
танығысы келсе, қазақ кәсіби те-
атрының негізін қалаушылардың 
өнеріне жүгінері анық. Оның бірі 
де бірегейі – Қалибек Қуанышба-
ев. 

ТҰЛҒАНЫ ДӘРІПТЕУ 
ДЕРЕКТЕРІ

Қалибек Қуанышбаевтың 
еңбегін дәріптеу мақсатында 
оның есімі еліміздің бірқатар қа-
лаларындағы көшеге берілген. 
Мәселен, 1969 жылы Алматы 
қаласы атқару комитетінің №81 

Назым ДҮТБАЙ,
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ТМД елдерінде музыкалық комедия театрлары баршылық. 
Ал, Қарағанды музыкалық комедия театры – Қазақстанда опе-
ретта және мюзикл жанрында өнер көрсететін жалғыз ұжым. 
Тарихы мен репертуары бай труппа биыл жарты ғасырлық ме-
рейтойын тойлағалы отыр.

дылық көрерменнің сұранысына 
сай келетін тың әрі қызықты дүние-
лерді үнемі іздеп тауып, сахналап 
жүр. Ересек көрермендер үшін ғана 
емес, аз уақыт ішінде кішкентай 
көрермендерге арналған – «Театр 
на подушке» қағидаты бойынша 
кемпірқосақ залы құрылған. Бұдан 
бөлек, театр жанында Ростов қуыр-
шақ студиясы, «Буратино», балет 
балалар ұжымдары жұмыс істейді. 
Оларды ел облыстың мақтанышы 
деп атайды. 

Студия мен балет үйірмесіне ба-
лалар тегін қатысады. Бұл – өскелең 
ұрпақтың шығармашылық әлеуетін 
дамыту және өнерге деген сүйіспен-
шілікке жас кезінен тәрбиелеу мәсе-
лесіне жауапкершілікпен қараудың 
жарқын мысалы.

– Әлемдік кеңістіктегі барлық 
тенденцияны, өзіміз өнер көрсе-
тетін жанрдың озық үлгілерін қол- 

жетімді, тартымды және танымал 
ете отырып, қолданысқа сапалы түр-
де енгізуге тырысамыз, – деді театр 
басшысы.

Кадр мәселесін шешу үшін 
Теміртауда құрылған кезінен бастап, 

Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер 
колледжі базасында болашақ сахна 
жұлдыздарын даярлау дәстүрге ай-
налған. Штаттық шығармашылық 
ұжымның 99 пайызы Тәттімбет өнер 
колледжінің түлектерінен тұрады.

Қарағанды музыкалық коме-
дия театрының барлық қойылымы 
сәтті сахналануда деуге әбден бо-
лады. Әр қойылымның табиғи әрі 
жанды шығуына бар күшін салып, 
сәнін кіргізіп жүргендер қатарында 
Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері Елена Филинкова (лирика-
лық-драмалық сопрано), халықара-
лық фестиваль дипломанты Анна 
Беспалова (лирикалық-колоратура-
лық сопрано), «O-FEST» халықа-
ралық фестивалінің дипломанты 
Дарья Пивеньді (сопрано) айрықша 
атап өтуге болады.

Амантай Ибраев театрды 1998 
жылдан бастап, жемісті басқарып 

келеді. Алғаш рет 1994 жылы 
ҚАМКТ табалдырығын аттап, 
табанды еңбек ете бастағалы жас 
республикамыздың қалыптасуы 
кезінде театр ұжымның қандай 
қиындықтарды басынан өткер-
генін және осы 22 жылда қандай 
деңгейге жеткенін бес саусағын-
дай біледі және ұмытпайды. 

– Өте қиын кезеңдерден 
өттік. Кейін, еліміздің эконо-
микасы тұрақталып, жағдай-
ымыз жақсара бастады. Тұтас 
мәдениет саласының серпінді 
дамуы 2000 жылдан басталды. 
Өйткені, «2000 жыл – Мәде-
ниетті қолдау жылы» деп жа-
рияланды. Осының арқасында 
гастрольдік қызмет кеңейе 
бастады, техникалық жаб-
дықтарды жаңартумен нысан-
дарға күрделі жөндеу жүргізіл-
ді, – деді ол.

Осы сәттерден бастап, те-
атр ұжымы жаңа кәсіби дең-
гейге шығып, ұйымдастыру 
мәселелерінің көбін өз бетінше 
шешуге, репертуарды таңдау 
еркіндігіне және әлемнің же-
текші артистерін, қоюшылар 
мен дирижерлерін шақырып, 
тәжірибе алмасуға мүмкіндік 
алған. Сонымен қатар, өз қыз-
метінің аясын кеңейте отырып, 
шетелдерге гастрольге барып, 
шығармашылық шоуларға қаты-
сты.  Онымен шектеліп қоймай, 
заман талабына сай дами түсті. 

Театрдың қалыптасқан өз 
талғампаз көрермені бар. Олар 
бұл театрды не үшін құрмет 
тұтады? Өнерге адалдығы, ки-
елі театр сахнасында оптимизм 
мен өмірдің сүйіспеншілі-
гін, қуанышын табиғи түрде 
сомдап, көрерменге сыйлай-
тын шексіз сезімі үшін жақ-
сы көреді. Өйткені, мұндағы 
әр қойылым – күйбең тірлікті 
ұмыттырып, көрерменді өзге 
бір сиқырлы әлемге жетелей 
түсетін бөлек салтанат...

ҚОЖА АХМЕТ 
ЯССАУИ – 930 ЖЫЛ

«Қам көңілдің қайғысына 
                                  дауа бол,
Жол да шар шап-
           шалдыққанға сая бол».

***

ТӨЛЕ БИ – 360 ЖЫЛ

«Жас адамға басты кесір – 
еріншектік, ортаншы кесір – ұй-
қышылдық, кенже кесір – тіла-
зарлық, кежірлік».

***

БҰҚАР ЖЫРАУ 
ҚАЛҚАМАНҰЛЫ – 

355 ЖЫЛ

«Жаманмен жолдас 
                                 болсаңыз,
Көрiнгенге күлкi етер,
Жақсымен жолдас болсаңыз,
Айырылмасқа серт етер». 

***

АБЫЛАЙ ХАН – 310 ЖЫЛ

«Билікке сенген заманда,
Ешкімге есе бермедік.
Білімге сенер заманда,
Қапы қалып жүрмелік».

***

ШӘКӘРІМ 
ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫ – 

165 ЖЫЛ

«Ғашық болып іздеген бес 
нәрсем бар: олар – махаббат, 
әділет пен таза жүрек, бостан-
дық, терең ғылым». 

***

МАҒЖАН  ЖҰМАБАЕВ –
 130 ЖЫЛ

«Адамның түзу жолға тү-
суінің бірінші шарты – өзін-өзі 
тексеру, өз қатесін көре білу, ке-
лешекте сол қателікке жол бер-
меуге ұмтылу». 

***

СҰЛТАНМАХМҰТ 
ТОРАЙҒЫРОВ – 130 ЖЫЛ

«Жақсылық көрсем өзімнен,
Жамандық көрсем өзімнен.
Тағдыр қылды деулерді
Шығарамын сөзімнен.
Өзім қылдым деулерді
Таса қылман көзімнен». 

***

МҰЗАФАР ӘЛІМБАЕВ –
100 ЖЫЛ

«Елiң күн ғой. 
Күннен де биiк бар ма?
Күннен биiк болам деп 
                           күйiп қалма».

● ЖАҢА ЖЫЛ: 
     МЕРЕЙТОЙ БЕЛЕСТЕРІ

шешімімен қаладағы көшелердің 
біріне  Қалибек Қуанышбаев есімі 
берілді.    Әуезов ауданында орна-
ласқан, Өтеген батыр көшесінен 
басталып, Алтынсарин даңғылы-
на дейін созылып жатқан көшенің 
ұзындығы – 650 метр. Актердің 
туған өңірі Қарағанды мен Қарқа-
ралы қалаларында да  Қалибек 
Қуанышбаев атында көшелер бар. 
Қарқаралыдағы ол тұрған үйге ме-
мориалдық тақта қойылған.

 1991 жылы ашылған Астана-
дағы Мемлекеттік академия лық 
қазақ музыкалық драма театры 
Қалибек Қуанышбаев есімімен 
аталады. Ел ішінде «Қаллеки теа-
тры» аталып кеткен өнер ұжымы 
көнеден келе жатқан классика-
лық өнер туындыларын заманға 
сай жаңартып, репертуарын ұлт-
тық және әлемдік драматургия-
мен толықтырып, еліміздегі театр 
өнерінің дамуына зор үлес қосып 
келеді. 

 Бұдан 30 жыл бұрын, яғни 
актердің 100 жылдығына орай 
Қазақстан Республикасы Мини-
стрлер Кабинетінің 18 ақпан 1993 
жылғы №128 Қаулысымен қыр-
күйек  айында Қарқаралыдан 30 
шақырым қашықтықта орналасқан 
Ақжол ауылында тарихи-өлке-
тану музейі ашылды. Мұндағы 
экспонаттың негізгі қоры – 2336, 
қосымша қор – 326 болса, оның 
137-сі – Қалибек Қуанышбаевқа 
тиесілі. Даңқты актердің заттары-
ның арасында Мұхтар Әуезов Шә-
кен Аймановқа, ол кісі Қаллекиге  
сыйға  тартқан  күміспен  әрленген 
қол таяқ, өзі шерткен домбыра, 
Абайдың қарасөздерін оқығанда 
жазылып алынған таспа бар. 

СУРЕТТЕ: «Абай әндері» 
фильміндегі Абай ролінде Қ.Қуа
нышбаев

Чемпионатқа әлемнің 50 мемлекеті-
нен 800-ге жуық спортшы қатысады деп 
күтілуде. Олар бес түрлі сайыста 18 жа-
рыстың жүлдесін сарапқа салады. 

– Мұндай ауқымды спорттық іс-ша-
ра Қазақстанда тұңғыш рет ұйымдасты-
рылуда. 2018 жылы Щучинск қаласын-
да Ұлттық шаңғы орталығы ашылып, 
Халықаралық Биатлоншылар одағы-
ның сертификатын алды. Ірі халық-
аралық жарыстарды өткізуге арналған 
«А» санатындағы лицензияға ие болды. 
Биыл стадионда Ашық Азия чемпиона-
тын өткізгеннен кейін біз орталықтың 
өзге де ірі жарыстарға дайындығын пы-
сықтап алдық.

Жеткіншектер мен жасөспірімдер 
арасындағы чемпионатты өткізу – Қа-
зақстанның биатлон тарихындағы ай-
шықты оқиға. Аталған іс-шара нәти-
жесінде балалар мен жасөспірімдер 
арасындағы спортта серпін пайда бола-
тынына сенімдіміз, – дейді Қазақстан 
Биатлоншылар одағының президенті 
Ермек Қизатов. 

Аталмыш чемпионатқа облыс 
атынан ҚР спорт шеберлері – темірта-
улық Владимир Батрынча (2001 жылы 
туған) мен Данил Аношкин (2003 жылы 
туған) қатысады. Сонымен қатар, ҚР 
спорт шебері, абайлық Әдемі Қуаныш-
бекова (2003 жылы туған) бақ сынайды.

● БИАТЛОН

Осыдан бірнеше жыл бұрын 
Қазақстан Биатлоншылар одағы 
2023 жылы Щучинск қаласын-
да 412 наурыз аралығында 
«биатлоннан жеткіншектер мен 
жасөспірімдер арасындағы әлем 
чемпионаты өтеді» деп шешім 
қабылдаған. Биыл сол додаға об-
лыс атынан үш бірдей спортшы 
қатысып, ел намысын қорғамақ.  

Ербол ЕРБОЛАТ,
«Ortalyq Qazaqstan»
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