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Қалалар  бойынша
газетіне екінші жарты жылдыққа 

жазылу жалғасуда

Ауылдар бойынша 

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

Мекемелер мен кәсіпорындар үшін 6 айға – 5228, 60 тг. 
Жеке адамдар үшін 6 айға – 2828, 60 тг.

Мекемелер мен кәсіпорындар үшін 6 айға – 5336,80 тг. 
Жеке адамдар үшін 6 айға – 2876,80  тг. 

Баспасөз – 2018

«Қазпочта» АҚ  Индексі:  65484

Жәнібек ӘЛИМАН,
«Орталық Қазақстан»

Құралайдың түнерген аспанын қасиетті қара өлеңнің киесі ашып, Күн сәулесін құлатқандай еді... 
Қарағандыдағы Қасым ескерткішінің басында, Сәкен театрының қасында ұлы Түркі жұртының 
рухы дүр сілкінді десе болғандай. Аты Алашқа кеткен атаулы ақындар тілімен әспеттегенде, 
«бағанадан бері аспан да ашылмай, тұрып алып еді. Ғалым-жырдың құдіреті мен елдің тілеуі 
Күнді де бір сығалатты көктен» десті. Айтса, айтқандай, ардакүрең ақынның 60 жасқа толуына 
орай «Ғалым Жайлыбай Қарағандыға шақырады» атты халықаралық поэзия мерекесі өте 
жоғары деңгейде өтті. 

(Басы. Жалғасы 4-бетте).

Қарағанды облысында алғаш рет дүниеге төртемнің 
келуі тіркелді. Кеше облыстық перинатальдық орталық 
мамандары төртемді ата-анасымен бірге үйіне шығарып 
салды. 

 
2-бет 5-бет

Регина мен Николай 2014 жылы шаңырақ көтерген. Тұңғыштарының 
өмірге келуін төрт жыл күтіп, төртінші айдың төрті күні дүниеге төртем әкелді. 

– Біз мобильдік қосымшаның көмегі арқылы Саран қаласында төртемге 
аяғы ауыр келіншектің барын біліп, дереу облыстық перинатальдық орта-
лыққа алдырдық. Орталық мамандарының қажырлы еңбегінің арқасында Ре-
гина өз уақытында босанып, дүниеге үш ұл мен бір қыз әкелді. Балалардың 
денсаулығына ешқандай қатер төніп тұрған жоқ, – деді облыстық перина-
тальдық орталықтың директоры Сәуле Аманбекова.

Қарағандылық тұңғыш төртемнің ата-анасы Саран қаласында бір бөл-
мелі пәтерде тұрып жатыр екен. Николай Горх осыған дейін жекеменшік 
фирмалардың бірінде қоймашы болып қызмет еткен. Балалары дүниеге 
келген соң жарына көмектесу үшін жұмыстан шығып кетіпті. Енді жақындары 
мен достарының қолдауына арқа сүйеуде. 

Төртемнің дүниеге келуі сирек кездесетіндігін айтып өттік қой, әрі облы-
сымызда алғаш рет тіркеліп отыр екен. Сондықтан Саран қаласының әкімдігі 
жас жұбайлардың материалдық жағдайларына қарайласқаны құба-құп бо-
лар еді.

Нұрлыхан ҚАЛҚАМАНҰЛЫ,
«Орталық Қазақстан»

КҮННЕН ҚУАТ АЛАДЫ

 
Аяулым СОВЕТ,
«Орталық Қазақстан»

Жаңа өмір баспалдағына 
жолдама беретін 25 
мамыр – балалықтың 
соңғы әнін шырқайтын 
күн. Бұл күні жақсы 
шәкірт азамат атанып, 
аяулы мектебіне деген 
қимастық сезімін кешеді. 
Ұлттың тірегіне айналып, 
үлгілі ұл-қызды білім 
жолына бастаған ұстаздар 
да түлектерге сәт сапар 
тілеп,  қол бұлғайды. 
Арман қуып алысқа 
аттанар күні соғылған 
күміс қоңыраудың үні де, 
сондығымен ыстық болып 
қала береді. 
Кеше «Мұрагер» 
мамандандырылған 
мектеп-интернатының 
түлектері соңғы 
қоңырау соқты. Шет 
тілін жетік меңгерген 
мектеп оқушылары 
үшін алғаш ІТ сыныптар 
ашылды.  Түлектерді, 
мектеп  ұжымын облыс 
әкімі Ерлан ҚОШАНОВ 
құттықтады.

(Басы. Жалғасы 2-бетте).

Жарнама бөлімінің  
телефоны мен 

электрондық поштасы:

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

 

8-бет

 
 

Теміртау қаласының шығыс бөлігіндегі кварталаралық 
жолдарға  төселген асфальттың сапасына қала әкімі Ғалым 
ӘШІМОВТІҢ көңілі толмады деп хабарлайды Nur.kz. Қала 
басшысы  асфальт төсеушілердің жұмысын «халтура» деп 
атап, қайта жасауды талап еткен. 

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА,
«Орталық Қазақстан»

 

Теміртауда жаңа төселген 
асфальт сапасыз

Мәселенің мәнісі мынада. 
Қала әкімі Ғалым Әшімов   жаңа-
дан төселген асфальтты  жол 
жиегінен алып қарағанда, ас-
фальт төсемінің технологиясы 
бұ зылғанын көрген. Асфальттың 
қалыңдығы талап бойынша бес 
сантиметрден кем болмауы тиіс. 
Ал, әкімнің қолындағы бөлікте  ол 
небары – бір жарым сантиметр 
көлемінде екені анықталған. 

«Соқырға таяқ ұстатқандай 
көрініп тұрған бұл – халтура. Жұ-
мысты ар-ұятпен атқару керек. 
Жолды толықтай қайта жасауды 
талап етемін», –  деді Ғалым Әші-
мов. 

Егер мердігер ұйым «Дорстрой-
материал LTD» ЖШС  олқылықтар-
дың орнын толтырып, жұмысты 
қайта атқармаса, әкім оларға 
жұмыс үшін ақы төленбейтіндігін 
атап айтқан. Асфальт төсемімен 
қатар, битумның құрамы да қатаң 
сынға ұшырады. Ғалым Әшімов 
қадағалаушы құзырлы орындарға 
тиісті қажетті зертханалық зертте-
улер жүргізуді тапсырған. 

Сынға ұшыраған жұмыстармен 
бірге, қаланың өзге бөліктеріндегі 
жолдың ағымдағы жөндеуінде оң 
динамика бар екендігін хабарлай-
ды Теміртау қаласы әкімінің бас-
пасөз қызметі. 

Гүлшат кентінің маңайында қуаты 40 МВт-тық электр 
қондырғысының құрылысы басталды. Ол қажетті энергияны 
күн сәулесінен алатын болады.

«Жасыл технологияны» дамыту мақсатында «КПМ-Дельта» ЖШС 
қолға алған жобаны испандық «Riser Energy» компаниясы қаржылан-
дырады. Қарастырылған инвестицияның жалпы көлемі  – 80 млн. 
АҚШ доллары.

Өз тілшімізден.
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Мемлекет басшысының 
«Нұр Отан» партиясының 
жұмысын жаңғырту туралы 
берген тапсырмасына орай, 
облыстағы саяси ұйым 
жаңа бастамаларды жүзеге 
асыруды қолға алған. 
Әкімдіктер, кәсіпорындар, 
жоғары оқу орындары, 
ІТ-компаниялар және басқа 
ұйымдар бірлесіп, жобалық 
менеджментті дамытпақ. 
Партия жұмысын жаңғырту 
мақсатында білім беруді 
дамыту, шағын және орта 
бизнесті қолдау, «Цифрлық 
Қазақстан», «Рухани 
жаңғыру» бағдарламалары 
аясында 22 жоба жасалды. 
Соның оны «Нұр Отан» 
партиясының облыстық 
филиалы өткізген баспасөз 
мәслихатында айтылды. 

– «Нұр Отан» партиясының бас-
тамашылық бағыттарын жүзеге асы-
ру мақсатында жұмыс комиссиясы 
құрылған,– деді партияның облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Қадиша Оспанова. – Атал-
мыш жобаларды іске асыру кестесі 
жасалып, бекітілді. Бірлесе жұмыс 
жасайтын мемлекеттік органдармен, 
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер пала-
тасының аймақтық филиалымен, оқу 
орындарымен, серіктес компания-
лармен меморандумдар жасалды. 
Жобаларды биылғы жылдан бастап 
2020 жылға дейін кезең-кезеңімен жү-
зеге асыру жоспарланған. 

Стратегиялық маңызды деген он 
бастамаға баса мән берілген. Оның 
үшеуі – цифрландыру, келесі үшеуі 
– «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында, соңғы төртеуі шағын және 
орта бизнесті қолдауға қатысты. 

«Цифрлық партия» жобасы пар-
тияның бірыңғай ақпараттық жүйесін 
құруды көздейді. Құжат айналымы, 
жарналар, бақылау, оқыту, сараптау, 
партия мүшелері туралы ақпараттар 
бір жерден қолжетімді болады. «Ба-
лаларға арналған ІТ сыныптары», 
әсіресе, ауыл балаларына қажетті 
жоба болмақ. Еліміз бойынша бағ-
дарламалау негіздері мен робото-
техниканы үйрететін 1000 ІТ сыныбы 
ашылмақ. Облыстың білім басқарма-
сы басшысы Есенғазы Иманғалиевтің 
айтуынша, аймақтағы алғашқы ІТ сы-
ныбы 25 мамырда «Мұрагер» мектеп-
интернатында ашылады. 

– ІТ сыныптары факультативті 
түрде жүргізіледі. Бұл жобаны қол-
даушылар көп. Келесі оқу жылына 
дейін балалар мен жеткіншектер 
сарайында, мектептер мен колледж-
дердің базасында 22 ІТ сыныбын ашу 
жоспарланған,– деді ол. 

Мұндай сыныптарды ашқаннан 
кейін оларда білім беретін маман-
дардың болуы заңдылық. Партияның 
жаңа бастамаларында бұл мәселеде 
де шешімін тапқандай. Кәсіпорын-
дарда, ІТ-компаниялардың, ірі жоға-
ры оқу орындары базасында ІТ ор-
талықтар ашылады. Жұмыссыз және 
өз-өзін қамтыған жастар да білім ала 
алады мұнда. Цифрлық машықтар-
ды дамытатын екі орталық облыста 
бүгіннің өзінде жұмыс жасап жатыр. 
«Sanasoft CO» ЖШС жобалық менед-
жері Жарас Матаев осы жоба арқы-
лы жұмыссыздар санын азайту мен 
кадрмен қамту  мәселелерін шешуге 
болатынын айтады. 

– Қазіргі таңда «Желілік әкімшілік», 
«Web-бағдарламашы» мамандықтары 
бойынша 27 адам оқып жатыр. Оқыту-
дың практикалық жағына мән беріледі 
және курстан кейін  жұмысқа тұрғызу 
жағынан да қолдау жасаймыз, – деді 
ол. Екінші орталық «Furtado plast» 
компаниясы директорының орын-
басары Сергей Кирилловский оқыту 
орталығында 37 адамның білім алып 
жатқанын жеткізді. Сонымен бірге, Қа-

рағанды мемлекеттік индустриалық 
университеті де өздеріндегі халықа-
ралық білім беру консорциумы аясын-
да ІТ мамандарын оқытуға ниеттерін 
білдірді. 

Баспасөз мәслихатына қатыс-
қан облыстың жұмыспен қамтуды 
үйлестіру және әлеуметтік бағдар-
ламалар басқармасы басшысының 
орынбасары Нүркен Біләлов былтыр 
барлығы 200 адам білім алғанын 
және олардың барлығы дерлік жұ-
мысқа орналастырылғанын тілге тиек 
етті. 

Партияның «Бизнестің геоақпа-
раттық онлайн қызметі» жобасы ар-
қылы бизнес өкілдері еліміз бойынша 
бос жер телімдері туралы ақпарат 
біле алады. 

– Кәсібін бастаймын деушілерге 
жер телімі, олардағы инфрақұрылым, 
өткізілетін аукциондар туралы ақпа-
раттарды онлайн ала алады. Элект-
рондық карта жылдың соңына дейін 
іске қосылады деп жоспарлануда,– 
деді облыс бойынша «Атамекен» 
аймақтық кәсіпкерлер палатасының 
директоры. 

Мемлекеттік және жекеменшік 
серіктестігін дамыту – партия көзде-
ген мақсаттардың бірі. Оның қасын-
да мектеп асханаларын жаңғырту, 
футбол алаңдарын жазда ғана емес, 
қыста да пайдалана алатындай етіп 
қайта жасау, төменгі сынып оқушыла-
ры үшін денсаулық сабақтарын өткізу 
сияқты жобалар бар. Бұл мәселеге 
қатысты пікір білдірген Е.Иманғалиев 
мектептердегі тамақты бір жерден 
жасап, тасымалданатындай жүйе 
енгізілетінін айтты. Себебі, асхана-
лардағы сапасыз тағамдарға қатысты 
талап-тілектер көп түседі екен. Жеке-
меншік серіктестермен, кәсіпкерлер 
палатасымен бірлесіп аталған жоба-
ларды іске асыру үшін жұмыстар бас-
талып кеткен көрінеді. 

Үштілділік саясатын жүзеге асы-
ру оны үйренушілерге тілдік ортаны 
қалыптастырумен байланысты. Бұл 
бағытта шет елдерде болып келген 
қазақстандық және шетелдік маман-
дарды шақырту арқылы жұмыстар 
жүргізілмек. Ауылдық жерлерде ағыл-
шын тілін оқытатын клубтарды ашу 
қолға алынбақ. Жазғы лагерьлерде 
де тілді үйрету жүргізілетін болады. 
Мысалы, биыл Ақтоғай ауданындағы 
«Факел» жазғы лагерінде шет тілін 
арнайы үйрететін болады. 

Жаңғыру еліміздің кітапханала-
рын да айналып өтпейді. Жоспарлан-
ғандай, бірыңғай онлайн кітапхана-
лар жүйесі іске қосылса, оқырман кез 
келген кітапхана қорындағы еңбек-
терді онлайн оқи алатын болады. Ол 
үшін қағаз бетіндегі барлық кітаптар 
электрондық форматқа  енгізіледі. 
Облыстың мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының басшы-
сы Еркебұлан Мүліков бұл жобаны 
кітапханалардағы оқырман санының 
аздығымен және өзекті шығарма-
лардың барлық кітапханаларда бола 
бермейтіндігімен байланыстырады. 

– Кітаптарды электрондық фор-
матқа көшіру бірнеше жыл бұрын 
қолға алынған. Онлайн оқу ғылыми 
жұмыспен айналысатындарға, қара-
пайым оқырманға да тиімді болмақ. 
Артық уақыт кетірмейді, кітап сатып 
алу қажеттілігі болмайды,– деді ол.  
Сонымен қатар, ол  облыстың бірқа-
тар кітапханаларда білім орталықта-
ры, яғни, коворкингтер ашылатынын 
тілге тиек етті. 

Жастар саясаты – партияның 
үнемі назарында болатын бағыттар-
дың бірі. Бұл орайда, «Жас Отан» 
жастар қанаты жастардың бел-
сенділігін арттыруға бағыттаған жұ-
мыстарға кірісіп кеткен. Жастар қана-
ты облыстық филиалының төрағасы 
Нұржан Жетпісбаев, белсенділер фо-
румын өткізу, «Сакралды Қазақстан» 
бағдарламасы бойынша жастардың 
экспедициялары, жас көшбасшы-
лардың мектебін құру, «Бес асыл іс» 
жобасын жүзеге асыру туралы тоқ-
талды. 

Партиялық бастамаларды іске 
асыру арқылы тұтас қоғамды жаңғыр-
тып, еліміздің стратегиялық мақсатта-
рына қол жеткіземіз. Ол сіз бен біздің 
өміріміздің ажырамас бөлшегі. 

Елбасының бес әлеуметтік 
бастамасының орындалысын 
бақылайтын республикадағы 
алғашқы аймақтық Қоғамдық 
кеңес біздің облыста құрылды. 
Оның құрамында саяси 
партиялардың, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының, 
үкіметтік емес ұйымдардың 
және өзге де азаматтық қоғам 
институттарының өкілдері бар.   
Кеңестің бірінші 
отырысы облыс әкімі 
Ерлан ҚОШАНОВТЫҢ 
басшылығымен «Нұр Отан» 
партиясының облыстық 
филиалында өтті. 

 
 

Цифрлық Қазақстан

Жансая ОМАРБЕКОВА,
«Орталық Қазақстан»

 
Қуаныш АМАНҚҰЛОВ,
«Орталық Қазақстан»

– Үстіміздегі жылдың ең маңызды 
шараларының бірі – «Президенттің 
бес әлеуметтік бастамасы». Әр бас-
тама халықтың әл-ауқатын арттыруды 
көздейді.

Бұл құжат шыққан сәттен бастап 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы «Нұр 
Отан» партиясына Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қатысуымен осы 
әлеуметтік бастамалардың орында-

бағдарламасын іске қосу. Жаңа шарт-
тар бойынша несиелендіру жұмысы 
осы жылдың екінші жартыжылды-
ғында басталады деген болжам бар.  
Қоғамдық кеңес мүшелері, әсіресе, 
газдандыру жобасы төңірегіндегі мәсе-
лелерді қызу талқылады. Себебі, жоға-
рыда жазғанымыздай, газ құбырының 
басым бөлігі біздің облыс арқылы өтеді.  
Газ саласының ардагері Геннадий Ов-
чаров «ҚарағандыОблГаз» мамандан-
дырылған кәсіпорнын құруды ұсынды. 
Ал, облыстағы Кәсіпкерлер қауым-
дастығының президенті Николай Абт 
газ саласына қажетті құрылғыларды 
жергілікті зауыттарда өндіру қажеттігін 
алға тартты.  

Кеңес отырысын қорытындылаған 
облыс әкімі:

– Бес әлеуметтік бастаманы жүзе-
ге асыруға білек сыбана кірістік. Біздің 
алдымызда ауқымды міндеттер тұр. 
Кеңестің бірінші отырысының өзінде 
пайдалы ұсыныс-пікірлер ортаға са-
лынды, –  деді. 

Сондай-ақ, аймақ басшысы Ерлан 
Қошанов Қоғамдық кеңес, тек, Елбасы 
бастамаларының орындалуын ғана 
бақылап қоймайтынын айтты. 

– Ең бастысы, барлық күштерді 
біріктіріп, әр бағыттың орындалуына 
жауапты құрылымдарға нақты көмек 
көрсету қажет, – деді облыс басшысы. 

Суретті түсірген Д.КУЗМИЧЕВ.

– Елбасы «Президенттің бес 
әлеуметтік бастамасы» Үндеуінде 
әр адамның қалыптасуында маңыз-
ды білім беруді дамытуды – басты 
нысанаға алған болатын. Адами 
құндылықтарды дәріптеу – жар-
қын болашақтың кепілі. Ел ертеңі 
– Сіздермен бірге соңғы қоңырау 
салтанатына қатысып отырғаныма 
қуаныштымын. Өмірлеріңіз жар-
қын болсын, білім сынақтарында 
сәттілік тілеймін! – деді Нұрлан 
Әубәкіров.

Идеялық мазмұны – Астананың 
20 жылдығына арналған мерекелік 
шарада үздік балалар шығармашы-
лық ұжымдары  Елорданы әнге қос-
ты. Әсерлі басталған жалпықалалық 
соңғы қоңырау салтанатында жыл 
бойы озық білім нәтижесін көрсеткен 

халықаралық олимпиада жүлдегер-
лері, шығармашылық сайыс, фес-
тиваль және спорт жарыстарының 
жеңімпаздарына құрмет көрсетілді. 
Түлектер он бір жыл бойы зердесін 
біліммен сусындатқан ұстаздарына 
деген ізгі ықыласын жеткізді. Мектеп 
бітірушілерді педагогикалық еңбек 
ардагерлері және ата-аналар құт-
тықтап, алдағы сынақтардан сүрін-
бей өтуіне тілек білдірді. 

Айта кеткен жөн, биыл Қараған-
ды қаласында 2100 түлек 11-сынып-
ты бітіреді. Оның ішінде 1684 түлек 
ҰБТ-ға қатыспақ. «Алтын белгіге» 
үміткерлер – 66, үздік аттестатқа 
үміткерлер – 46, ал, 52  мектеп біті-
руші – халықаралық конкурстар мен 
олимпиада жеңімпаздары. 

Биыл ҰБТ тапсыратын оқушы-

Мереке шуағы

Аяулым СОВЕТ,
«Орталық Қазақстан»

(Соңы. Басы 1-бетте).

– Үш тілде сөйлейтін оқушылар 
мен майталман мұғалімдер сабақ бе-
ретін «Мұрагер» мамандандырылған 
мектеп-интернаты – алдымен, Елба-
сы бастамаларының жүзеге асуына 
мүмкіндік беріп отырған білім ошағы. 
Мектепте қазақ, орыс, ағылшын тілін 
жетік меңгерген  оқушылар тәлім ала-
ды. Қазақстанымыздың болашағы 
осындай болуы керек. Осы мүмкіндікті 
пайдаланып, облыстың барлық мектеп 
бітірушілерін құттықтаймын. Біраз күн-
нен соң мемлекеттік емтихандар бас-
талады. Сіздерге сәттілік тілеймін!, – 
деді аймақ басшысы Ерлан Қошанов.

Биыл жалпы облыс бойынша 377 
мектептен – 8140 түлек 11-сыныпты 
бітіреді. 268 мектеп бітіруші – «Үздік 
аттестатқа», 316 түлек – «Алтын белгі-
ге» үміткер. Оның ішінде республика-
лық олимпиадалардың 12 жеңімпазы 
бар. Сондай-ақ, 6 мектеп бітіруші – 
ғылыми жобалар байқауының әрі 5-еуі 
– халықаралық сайыстардың жүлде-
герлері. Бұл қатарда халықаралық 
олимпиаданың 1 жүлдегері бар. 

Аталған сайыс жүлдегерлері ара-
сында «Мұрагер» мамандандырылған 
мектеп-интернатының мектеп біті-
рушілері де бар. Соңғы үш жылда мек-
тептің 13 оқушысы АҚШ-та өткен ха-
лықаралық конференцияға қатысқан.

Мысалы, мектептің 11-сынып 
оқушысы Ж. Дәулетбаева Жапония-
дағы «Сакура» ғылыми тәжірибелік 
бағдарламасына қатысқан Қазақстан 
құрамасының мүшесі. Мектептің тілді 
жетік меңгерген 33 оқушысы – ғылыми 
жобалар байқауының жүлдегерлері. 

Осы ретте, аймақ басшысы үш 
тілді еркін меңгерген әрі сандық тех-
нологияны игеруге құштар жастарға 
жасалған мүмкіндіктерді атап өтті. 

– Ғылым мен білімнің, қызметтің 
қай саласында жүрсеңіздер де Ел-
басының және мемлекеттің қамқор-
лығын сезінесіздер деп ойлаймын. 
Елбасы «Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» Үндеуінде атап өткен-
дей, Сіздерге республикамыздың әр 
өңіріне барып, ғылымның кез келген 
саласын таңдап, оқуға мүмкіндік бар. 
Осы мақсатта оқу гранттары бөлініп, 
жатақханалар салынуда. Бұл – жас-
тарға жасалып отырған тиімді жағдай.   
Болашақта осы мүмкіндіктерді дұрыс 
пайдалана біледі деп сенемін. Арман-
дарыңызға жете беріңіздер, – деді ай-
мақ басшысы Ерлан Жақанұлы. 

Бүгінгі таңда «Мұрагер» маман-
дандырылған мектеп-интернатының  
7-9-сынып оқушылары биология, 
математика, информатика, физика 
пәндерін ағылшын тілінде оқыса, ал, 
6-9-сыныптарға сабақтар екінші шет 
тілі – француз тілінде жүреді екен.  

Сол күні шет тілін жетік меңгерген 
оқушылар үшін мектепте  ІТ сыныптар 
ашылды. Бұл жөнінде «Нұр Отан» 
партиясының Қарағанды облыстық 
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Қадиша Оспанова атап өтті. 

Қадиша ОСПАНОВА, «Нұр 
Отан» партиясының Қарағанды 
облыстық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары: 

– «Нұр Отан» партиясы баста-
машы жобаларды жүзеге асыруға 
кірісті. Облысымызда алғаш  ІТ сы-
ныптар ашылды. Жалпы, биыл об-
лыс бойынша 22 ІТ сыныптар ашу 
жоспарда бар. Қала мен аудандар 
қамтылып, 3 колледж және балалар 
мен жасөспірімдер сарайында ашыл-
мақ. Басты мақсат – факульта-
тивті сынып сабақтарын дамыту, 
яғни, оқушылардың робототехника-
ға, сандық технологияға қызығушы-
лығын арттыру.

Алдағы уақытта ІТ сыныптарда 
жаңа жобалар жүзеге аспақ. Осы-
лайша, оқушылар еуропалық білім 
стандарттары бойынша web-сайттар 
мен бағдарламаларды құруды, қара-
пайым алгоритмдерді дайындауды 
үйренбек. Оқушыларға  Назарбаев 
Университетін тәмамдаған, үш тілді 
жетік меңгерген мамандар сабақ бе-
реді. Сыныптар тегіс заманауи жүйе-
лермен жұмыс жасайтын  iPad құрыл-
ғылармен жабдықталған. Оқушылар 
сандық технологияда және білім беру 
саласында қолданылатын қосымша-
ларды пайдаланбақ. Сондай-ақ, бар-
лық құрылғылармен жабдықталған 
жеке роботехника сыныптары жұмыс 
жасайтын болады. 

Сөйтіп, мереке күні «Мұрагер» 
мамандандырылған мектеп-интерна-
тының оқушылары алғаш ашылған ІТ 
сыныптарды тамашалады. Ал, соңғы 
қоңырау салтанатына қатысқан мек-
теп бітірушілер білім ошағымен қош-
тасып, үлкен өмірге жолдама алды. 
Алда оларды жоғары оқу орнына 
қабылдайтын Ұлттық бірыңғай тесті-
леу емтихандары күтеді. Түлектерге 
– сәттілік!

Суреттерді түсірген Д.КУЗМИЧЕВ.

 

луын бақылауды тапсырды. Бұл мәсе-
ле Қазақстан халқы Ассамблеясының 
биылғы сессиясында да сөз болды, – 
деді Ерлан Қошанов.  

Аймақ басшысы атап өкендей, 
бес әлеуметтік бастаманың әрқай-
сысы маңызды. Халық үшін. Мысал-
ға, Астанаға бағыт алатын газ құ-
бырының басым бөлігі біздің облыс 
аймағы арқылы өтеді. Бұл дегеніңіз, 
800 шақырым көлеміндегі құбыр.    
Іске кіріскен Қоғамдық кеңестің төр-
ағасы болып облыстық мәслихат депу-
таты Серғазы Әдекенов сайланды. Ке-
ңес хатшысы – «Нұр Отан» партиясы 
облыстық филиалының саяси жұмыс 
бөлімінің меңгерушісі Бағыжан Сәдір-
бекова. 

Алдағы уақытта нақты бағыт-
тарға қадағалау жасайтын жұ-
мыс топтары құрылатын болады.  
Бүгіннің өзінде әрбір әлеуметтік бас-
таманы жүзеге асыру мақсатындағы 
әзірлік жұмыстары жүргізіліп жатыр. 
Нақты айтсақ, облыста биыл шағын не-
сиелеуге 5,7 млрд. теңге қарастырыл-
ған. Яғни, 1500 шағын несие беріліп, 
кәсібін ашуға ниетті екі мың адам қо-
сымша  оқытылады. Моноқалалар мен 
ауылдық елді мекендер тұрғындары-
ның 200-ден астам стартап-жобасы 
қаржыландырылады. 

Сондай-ақ, жатақхананы қажет 
ететін студенттер саны да анықталған. 
Сұраныс 2700 орыннан асады. Мәсе-
лені реттеу мақсатында биыл Қараған-

ды, Абай және Балқаш қалаларында-
ғы колледждердің жатақханаларына 
арналып үш ғимарат қайта қалпына 
келтіріледі. Келер жылы 4 студенттік 
жатақхана салу жоспарланып отыр. 
Оның үшеуі мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестік арқылы салынса, бір жатақ-
хана жергілікті бюджет есебінен бой 
көтермек. 

Салықтық жүктемені төмендету 
мәселесі де қатаң бақылауға алынған. 
Тиісті құжаттар рәсімделуде. Алдын 
ала болжам бойынша, бұл облыстағы 
80 мың жұмысшының еңбекақысына 
оң өзгеріс әкелуі тиіс.

Президенттің бес әлеуметтік бас-
тамасында елді елең еткізген жағым-
ды жаңалықтың бірі – «7 – 20 – 25» 

Бейсенбі күні  «Жастар» спорт кешенінде биылғы 
жалпықалалық соңғы қоңырау салтанаты өтті. Түлектерді 
Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан ӘУБӘКІРОВ құттықтады.

лардың басым бөлігі инженерлік ма-
мандықтарды таңдапты. 400-ге жуық 
түлек медициналық мамандық бойын-
ша химия және биология пәнінен тест 
тапсырмақ. Ал, 200-ге жуық  мектеп 
бітіруші шығармашылық мамандық-
тар: музыка, көркемөнер, дизайнды 
игеруді жоспарлап отыр екен. 

Мерекенің жыл сайынғы дәстүрлі 
ант беру рәсімінде түлектерді «Жыл 
оқушысы – 2018» қалалық байқауы-
ның жеңімпаздары,  №16 мектептің тү-
легі Татьяна Цхай және №23 мектептің 
түлегі Жандос Мейрманов құттықта-
ды. «Жыл оқушылары» ұстаздарына 
ризашылығын білдіріп, замандастары-
ның алдағы өтетін сынақтардан сүрін-
беуіне тілек қосты.

Мерекелі күнге орай ұйымдасты-
рылған шараның ерекше сәті – мектеп 
бітіруші түлектер мен бірінші сынып 
оқушыларының соңғы қоңырау соғу 
салтанаты болды. Сыңғырлаған қо-
ңырау үні қоштасу вальсіне ұласты. 
Балалық шақ және уайымсыз мектеп 
жылдарымен қоштасу мейрамында 
ұстаздар мектеп бітірушілерге ақ жол 
тіледі.

Биыл еліміздің жүрегі – Елордамыз Астана қаласының 20 
жылдығына орай республика аумағында мерекелік іс-шаралар 
көптеп ұйымдастырылып, ерекше аталып өтілуде. Осы орайда, 
«Ер Төстік» бөбекжайы да қалыспады. Астананың туған күніне 
арнап, «Толағай» отбасылық эстафеталық сайысын сәтті 
ұйымдастырды. 

 

Мергендер сайысы, ептілікті 
байқау сайысы, су төкпе, машина 
сайысы, кім ұқыпты, кім шапшаң, 
асық ату, кім жылдам, секір-                

гіштер, қаппен секіру сияқты он 
кезеңнен тұрған эстафеталық сай-
ыста алты топ бақ сынасты. Бәйге 
алаңында өнер көрсеткен «Барыс», 

«Нұртөстік», «Жігер», «Нұрбөбек», 
«Бәйтерек», «Тұлпар» топта-
ры үлкен дайындықпен келген-
дерін көрсетті. Олар тек ептілік 
пен жылдамдық танытып қоймай, 
қазақтың ұлттық ойындарын жетік 
меңгергендерін де көрсете білді. 
Тартысқа толы бәсеке көрермендер 
мен қазылар алқасының көңілінен 
шығып, қызыққа қарық етті. 

Жақсы дайындықпен келіп, 

алғырлық танытқан, бабы мен бағы 
қатар шапқан «Тұлпар» тобының 
қатысушылары Қайрат Тәжібаев 
пен Бақыт Әбілдина І орынды ие-
ленсе, ІІ орынға «Барыс» тобы-
нан Венера Шаленова мен Бейсен 
Сейітжанов лайықты болды. Ал, 
жүлделі ІІІ орын «Қыран» тобындағы 
Жұбаныш Жүнісбеков пен Жансая 
Есіркеповаға бұйырды. «Ер Төстік» 

бөбекжайының балаларымен қоса, 
үлкендерге де балалық шаққа са-
яхат жасауға тамаша мүмкіндік 
сыйлаған бөбекжай ұжымына ата-
аналар алғыстарын жаудырды. 
Қызық пен қуанышқа толы сәттер 
лайым көп болғай!

  Үмітжан ТОҚБЕРГЕНОВА.
ЖАҢААРҚА ауданы.                  
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Көптілділік – бүгінгі оқытудың 
заманауи тәсілі мен талабы. Қазіргі 
қоғам жас маманнан теориялық 
және практикалық тұрғыдан 
маңызды мәселелерді шеше білуді, 
кәсіби біліктілігін арттыруға деген 
белсенділікті, еңбек нарығында бәсекеге 
қабілетті болуды талап етуде. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында «Болашақ-
та ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен 
емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқында-
лады. Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы 
тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие бо-
луы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет 
тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар 
әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғы шарттар-
дың санатында»,– деп атап көрсетті.

Жаңа кезеңдегі білім берудің мақсаттары тек 
қана білім беру емес, сонымен қатар, жас мамандар-
дың болашақ қоғамдағы өмірлерінде көмек болатын 
негізгі құзыреттерді қалыптастыру болып табылады. 
Сондықтан, біз  болашақ мамандарды көптілділікке, 
яғни, ана тілін, халықаралық қарым-қатынас тілін 
және шет тілдерді сапалы меңгеруге баулудамыз.  
Студенттердің шығармашылық, кәсіби қабілеттерін  
жан-жақты дамыту мақсатында көптілді жүйеде білім 
беру үрдісі белең алуда. Нәтижесінде, студенттердің 
шет тілдерді меңгеруге деген қызығушылықтары мен 
мотивтері артады. Басты мақсат – озық тәжірибе-
лерді, жаңа технологияларды тиімді, ұтымды оқыту 
әдістерін пайдалана отырып, мамандыққа қатысты 
кәсіби термин сөздерді білуге үйрету, кәсіби қарым-
қатынас жасай білу дағдыларын қалыптастыру, са-

бақтың танымдық, тәрбиелік мазмұн арттыру. 
Студент өз саласы бойынша кәсіби бағдарлы 

білім алады. Мамандығына сай сөйлеуге, тілдесуге 
бір-бірімен ойын ашық жеткізуге үйренеді. Қоғамда 
болып жатқан барлық жаңалықтардан хабардар бо-
лып, өзара пікірлесе алатын дәрежеге жетеді. Білім 
алушылардың өз мамандығына сай тілді меңгеруінің 
нәтижелі болуы танымдық белсенділігіне байла-
нысты. Ол үшін әр студентке кәсіби бағытта орын-
далатын материалдарды көптеп дайындап, оларды 
оқылу, жазу, тыңдау, тілдесу арқылы студенттің кәсі-
би қатынастық құзыреттілігін қалыптасуына ықпал 
етеді. Өз мамандығына қатысты  берілген тапсыр-
малар мен мәтіндер арқылы көптеген ақпараттар 
да алады. Олар тек ақпарат алып қоймайды, жазып 
үйренеді, жаңа сөздерді меңгереді, бір-бірімен тілде-
се алады. Кәсіби бағыттағы тілдік қарым-қатынас ор-
найды. Ол студенттердің өз мамандығына қатысты 
терминдік ұғымдарды немесе тұрмысқа қажетті деп 
санап,  лайықты тілді үйренуіне деген қызығушы-
лығын арттырады. Осылайша, студент кәсіби білім 
алуда шет тілдерін дұрыс әрі дер кезінде пайдалан-
са, нәтижесінде ол сол мамандықты игеруге жоғары 
жетістікке жетеді дегенге сенім мол. 

Өз кезегімде көптілділікте оқыту болашақ ма-
мандарға келесі мүмкіндіктерге қол жеткізуге  септігін 
тигізеді деп ойлаймын, ол мамандандырылған шетел 
мамандарымен жұмыс жасауға, іскерлік келісімге 
келуге, тәжірибе алмасуға, қосымша білімді, ақпа-
раттық материалдарды алуға, ізденуіне, пікірлесуге 
және өз деңгейінен жоғары сатыға көтерілуіне, қоғам 
талабына сай кәсіби маман болуына үлесі зор. 

А.АЙТЖАНОВА, 
Қарағанды тамақтандыру және сервис 

колледжінің арнайы 
пәндер оқытушысы. 

  

Әлем өркениетінде өзінің даму ерекшелігімен танылған еңсесі биік, 
тамырын тереңге жіберген мемлекет болғандығымыз хақ. Елбасы 
Нұрсұлтан НазарбаЕвтың «рухани жаңғыру» бағдарламасының негізі, оның 
қайнар көзі – «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық». 

 
 

Бүгінгі таңда қазақ тіліне аударылған 18 ғы-
лыми оқулықтың студенттер үшін білім жолында 
жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, білім және ғы-
лым жолының көкжиегін кеңейтетіні сөзсіз. Ағым-
дағы жылдың соңына қарай тағы да 30 кітапты 
аудару жоспарланған. Ал, 2018-2019 оқу жылы-
нан бастап аударылған оқулықтар еліміздегі жо-
ғары білім беру жүйесіне енбекші. Бұл жобаның 
аясында әлемдік деңгейдегі танымал жоғары 
оқу орындарының білім беру бағдарламасына 
енген оқулықтар аударылып, олар қасиетті Қа-

зақстан ғылымының дамуына, еліміздің ертеңі, 
Тәуелсіздігіміздің тірегі, ұлтымыздың болашағы  
– жастарға білім берудің сапасын көтереді. Клас-
сикалық оқулықтар көпэтносты Қазақстан халқы-
ның рухани тұрғыдан жаңа белестерге жетуіне 
және ғылыми, біліми тұрғыдан өсіп-өркендеуіне 
ерекше үлес қосатынына сенімдіміз.

Салауат КЕНТБЕК, 
Қарағанды мемлекеттік университетінің 

тарих факультетінің доценті. 

Облыстық мәдениет, құжаттама және ар-
хивтер басқармасының қолдауына сүйенген 
бұл жобалардың түпкі межесі – жас ұрпаққа 
отансүйгіштік рухында тәрбие беру, олардың 
туған өлкеге деген сүйіспеншіліктерін арттыру. 
Сол мақсатта оқушыларды Ұлытау-Жезқазған 
өңірінің қалыптасуы мен дамуына үлес қосқан 
азаматтардың өнегелі еңбек жолының қыр-
сырларымен таныстыру және өндірістік, ауыл 
шаруашылық, әлеуметтік, ағартушылық ұйым-
дарының жағымды жұмыстарын паш ету шарт-
тылықтары ескерілген.

Жобаның  жүргізілу тәсілдері де алуан 
түрлі. Олардың қатарында құрметті азаматтар-

 

Ахат ҚҰРМАНСЕЙІТОВ,
«Орталық Қазақстан»

Жезқазған 
тарихи-археологиялық 
музейі Мемлекет 
басшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы негізінде 
аймақтың бай тарихи 
мұрасын насихаттай 
отырып, рухани 
мәдениеттің жеткен 
жетістіктерін ашып 
көрсету жолында жүйелі 
жұмыс жүргізіп келеді. 
Солардың ең бастылары 
– «Асыл ұрпақ» ұстанымы 
бойынша іске асырылатын 
«Рухани қазына» 
бағдарламасы аясындағы 
«Жас өлкетанушы» 
және «Жас экскурсовод» 
жобалары.

мен, шығармашылық зиялы-қауым өкілдерімен кездесу-
лер, сұхбаттар, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру, соны-
мен қатар, шеберлік сабақтарын, сайыстар, пікірталастар, 
сахналық қойылымдар, жылжымалы көрмелер,  тақырып-
тық, интерактивті экскурсиялар арқылы өлкетану бағы-
тындағы танымдық сабақтар өткізу жоспарлары да бар. 

Істің ілкімді әрі іркіліссіз атқарылуы мақсатында ар-
найы ынтымақтастық меморандумына да қол қойылған. 
Соған орай, 6-8 сыныптар оқушыларын оқытудың әдісте-
мелік жоспарлары әзірленіп, оқу ошақтарының басшылы-
ғымен келісілген. 

Қоғам үшін қайтарымы мол шараға музейдің 15 ғы-
лыми қызметкері, оның ішінде, бөлім жетекшілері мен 
тәжірибелі экскурсоводтар тартылыпты. 2017-2018 оқу 
жылында тағылымды шарамен 800 оқушыны қамту көз-
делген. Музей басшылығы мен ұжымы осынау талаптың 
үдесінен көріне білді. Бұл көрсеткіштің сандық және са-
палық деңгейі оқу жылының қорытындысына арналған 
сабақ үстінде дәйекті түрде жария етілді.  

Рухани мәдениет – ұрпақ еншісі екендігін нақты айғақ-
тайтын тарихи-танымдық мазмұндағы сабақтар легі алда-
ғы оқу жылында қайыра жалғасатын болады.

ЖЕЗҚАЗҒАН қаласы.

«КEGOC»АҚ қазақстандық электржелілік 
компания болып табылады және ел 
аумағында электр қуаты легін басқарады, 
оның бағытын және алушылардың 
қажеттілігіне қарай көлемін реттеп 
отырады. Ірі электр стансалар, ірі 
өнеркәсіп орындары және таратушы 
электржелілік компаниялар түріндегі 
көтерме тұтынушылардың арасындағы 
байланысты 25 мың шақырымды 
құрайтын жоғарывольтты және 78 тірек 
қосалқы стансаларды қамтамасыз етеді. 
Бұл – Қазақстан Республикасының Ұлттық 
электр торабын (ҰЭТ)  қалыптастыратын 
еліміздің стратегиялық активтері.
«КEGOC» –  Қазақстан Республикасындағы 
Бірыңғай электрэнергетикасы жүйесінің 
(БЭЖ) жүйелік операторы ретінде 
Қазақстанның БЭЖ-ін заманауи 
техникалық, экономикалық, экологиялық 
талаптарға сай  сенімді қызмет атқарып, 
тиімді дамуын қамтамасыз етеді. 
Компания қызметі туралы толығырақ 
әңгімелеуді «КEGOC»АҚ «Орталық ЖЭТ» 
филиалының директоры Төлеу Ақанұлы 
ТҰяҚОвТАн өтінген едік.

– Төлеу Ақанұлы, «Орталық жүйеаралық 
электр тораптары» атанған филиалды құруға 
не түрткі болды және оның Қарағанды аймағы-
ның энергияжүйесіндегі алар рөлі қаншалықты?

– Қарағанды облысы 1932 жылы құрылған және 
оның қарқынды дамуының негізі табиғи ресурстар бол-
ды: атап айтқанда, көмірдің, қара және түсті металдың 
ауқымды қоры. 

Осы ресурстарды алу және өңдеу арқылы өңірде 
өнеркәсіптің өсуіне, сол арқылы электрқуатын тұтыну 
көлемінің артуына ықпал етті. Мыңдаған шақырым 
қуаттылығы 0,4; 6; 10; 35; 110; 220; 550 кВ құрайтын  
электр желілері салынды. Бұл болса, сол кезеңде осы 
мақсатқа орай құрылған Қарағанды тарату желілері, 
Қарағанды жоғары вольтты желілері, Солтүстік электр 
желілері, Балқаш электр желілері, Жезқазған жоғары-
вольтты желілері кәсіпорындары жұмысын қамтама-
сыз етті. 

1996-1997 жылдары Қарағандыэнергоның қай-
та қалыптасуынан соң  жекелеген электрстансалары 
және желілері өнеркәсіптік бірлестікке көшті, басқала-
ры өз жұмыстарын АҚ және ЖШС  құру арқылы жал-
ғастырды, қайсыбірі өз жұмысын тоқтатты. 

Осы жылдары отандық электрэнергетиканың 
нарықтық қатынастарға көшуі жөнінде реформалар 
басталды және 1997 жылы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің Қаулысымен энергетикалық жүйені басқа-
руды қайта құру құрылымы бойынша  біздің Компания 
– «КEGOC» АҚ және Қарағанды облысында қызметін 
жүзеге асыратын  филиал  – «Орталық ЖЭТ» құрылды. 

Қазіргі таңда  «Орталық ЖЭТ» филиалының 
мүліктік кешеніне ұзындығы 2918,58 шақырымдық  
электртарататын 220-250 кВ жоғары вольтты желілер, 
сондай-ақ,  жалпы қуаттылығы 3720 МВА құрайтын, 
қуаттылығы 220-500 кВ  10 қосалқы станса кіреді. 

Филиал Жүйелі оператордың Ұлттық диспетчерлік 
орталығы бекіткен көлемде, тәртіпте электр желі-
леріне қуаттылықты және электрэнергиясын қосалқы 
стансалармен және электр стансаларға беруді жүзеге 
асырады, сонымен қатар, сенімділік және экономика-
лық көзқарас арқылы электр желілерінің оптималды 
сызбасын қалыптастырады. 

Өз еңбектері арқылы Қазақстанның Орталық ай-
мағы Ұлттық электр желісінің сенімді және үздіксіз 
жұмысын қамтамасыз ететін 400-ден астам адам фи-
лиалда тер төгеді. 

Филиал ұжымын дәстүрлі түрде жоғары білікті 

 

«Қуатты энергетикасыз 
экономиканы дамыту мүмкін 
емес. Бұл, әсіресе, қазір Қа-
зақстан индустриалды-ин-
новациялық саясат жүргізіп 
отырған кезеңде аса өзекті». 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ. 

энергетиктердің қалыптастырғанын атап өткім келеді. Бұ-
ған бір дәлел – «Орталық ЖЭТ» филиал директорының 
бірі – Бақытжан  Төлеуқажыұлы Қажиев болды. Қазіргі 
таңда ол – «КEGOC» АҚ Басқарма Төрағасы. 

Сондай-ақ, біздің филиалдың қалыптасуына ғана 
емес, бүтіндей Қарағанды аймағының энергетика жү-
йесінің дамуына зор үлес қосқан құрметтті энергетиктер 
мен ардагерлерді атап өткім келеді. Олар –  А.И.Лар-
шин, В.И.Нистрибенко, А.К.Каженов,  Ю.П.Бондаренко,           
А.И. Букреев, А.Т.Акимов, М.В.Палюга, А.Н.Власов,  
А.С.Хасенов, Е.В.Клепиков, Н.С.Митренко, А.С.Жұ-
мадильдинов, Е.О.Сергекбаев  және тағы басқалары. 
Өкінішке орай, бұл ардагерлеріміздің көпшілігі біздің қа-
тарымызда жоқ. 

–Сіздердің активтеріңіздің басым көпшілігі со-
нау кеңес кезінде құрылған болатын. Оны жаңар-
туда және жаңа энергиянысандары құрылысында 
энергетиктер тарапынан қандай жұмыстар атқа-
рылуда?

– Расында, біздің электржелілердің  басым бөлігі 
өткен ғасырдың 70-80-ші жылдары қалыптасқан. Бірақ 
КEGOC құрылған күннен бастап, ірі ауқымдағы «Қазақс-
тан Республикасының Ұлттық электр торабын жаңғыр-
ту» инвестициялық жобасының ендігі екі кезеңін бастап, 
жүзеге асырды. Жоба аясында тозығы жеткен жоғары-
вольтты  6-500кВ және релелік қорғаныс және автомати-
каның   орнына Siemens (Германия),  ALSTON (Франция), 
ABB (Швеция) секілді  әлемнің жетекші компаниялардың 
өндірістік құрал-жабдықтары орнатылды. 

Инвестициялық бағдарламаға сәйкес ЖВ және ШС 
негізгі қуатты құрылғылар жаңартылуда, Ағадыр кенті, 
Қарағанды, Астана қалалары арқылы Қазақстанның оң-
түстігінен солтүстігіне байланыс орнату үшін талшықты 
оптикалық желілік байланыс құрылысы жүргізілуде. 

Мәреге жеткен ірі жобалар қатарында - «Қазақстан-
ның Солтүстік-Оңтүстік транзитінің 500 кв екінші электр 
жеткізу желісі» жобасы бар, оның жалпы ұзындығы 1097 
шақырым шамасында. 

Оған қоса, Солтүстік-Оңтүстік транзиті қосалқы стан-
сасының негізі «Ағадыр» 500 кВ ШС болып табылады. 
Қазіргі уақытта бұл Қарағанды облысындағы ірі қосал-
қы станса БЭЖ-дің біздің аймағымызда  тұрақты және 
сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. «Ағадыр» 500 кВ ҚС-
да бірегей және заманауи  құрал орнатылды: басқарыла-
тын жалғаушы реакторлар, элегаздық сөндіргіштер,  РЗА 
миркопроцессорлық құрылғылар және тағы басқалары. 

Қазіргі таңда «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарла-
масы аясында КЕГОК компания тарихындағы ірі жоба, 
ұзындығы 1500 шақырым болатын  «Солтүстік-Шығыс-
Оңтүстік 500Кв-тық ӘЖ транзитінің құрылысы»  жобасын 
жүзеге асыруды жалғастыруда. 

Ұйымның жоспары көп. Біз ҚС  қуаттық құрылғылар-
ды жоспарлы түрде жалғастырып келеміз, жоспарланған 
кезеңде және мерзімде толық көлемде жөндеу жұмыста-
рын атқарып, инвестициялық бағдарламаларды жүзеге 
асырудамыз. 

Өздеріңіз аңғарған боларсыздар, біз бір орында тоқ-
тап тұрып қалған жоқпыз, дамушы экономиканың өсіп 
келе жатқан  қажеттіліктерін ескере отырып, электрэнер-
гиясын тұтынушыларға жеткізуде сенімділікті нығайту 
үшін ұдайы жұмыс жүргіземіз. 

Біздің ұжым өз жұмысында өндірістік мәселелермен 
ғана шектеліп қалмайтынын атап өткім келеді. Мемлекет 
басшысының мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі тапсыр-
масын жүзеге асыру мақсатында ұлттық үлгідегі оқу сы-
ныбын ұйымдастыру мүмкіндігін қарастырудамыз. 

«Орталық ЖЭТ» филиалында «Нұр Отан»  бастауыш 
партия ұйымы қоғамдық бірлестігінің жұмысы  жандан-
дырылған, 2018 жылға жоспар жасалынды, партия қа-
тарына жаңа мүшелерді тарту бойынша жұмыстар жал-
ғастырылуда, Қарағанды облысы бойынша «Нұр Отан» 
партиясы төрағасының бірінші орынбасарының қатысуы-
мен жиналыс өткізілді. 

2015 жылы «КEGOC» АҚ Бизнесті трансформация-
лау бағдарламасын жүзеге асыруды бастады. Ол бағ-
дарлама стандарттау және бизнес-үрдістерді, құрылым-
дарды оңтайландыруға, озық тәжірибелерді қолдануға, 
тиімсіз операцияларды, үрдістерді, тәсілдерді анықтауға 
және жоюға бағытталған. 

Жаңғыру барысында KEGOC-та компания қызметінің 
диагностикасы жасалып, соның нәтижесі бойынша ком-
пания мен қызметкерлердің қызметін бағалау жүйесін 
жаңарту жүргізілуде. 

Филиалда өзгеріс Агенттері бекітілген. Олар филиал 
қызметкерлерін бизнесті трансформациялаудың негізгі 
кезеңдері және басты өзгерістермен таныстырады. 

Бүгінгі таңда Бағдарламаның «Диагностика және Ди-
зайн» кезеңі аяқталып, «Трансформация Бағдарламасын 
Жүзеге асыру» кезеңі басталды. Бұл кезеңде қызметкер-
лерді тестілеу және Бизнесті трансформациялау бағдар-
ламасы аясында кәсіпорындардағы автоматтандырыл-
ған ақпараттық-басқару жүйесін тестілеу жасалады. 

–  KEGOC осы саладағы барынша технология-
лық компанияның бірі және онда қызмет ету – абы-
рой. Осы орайда, кадрды іріктеу мәселесі қалай 
жүргізіледі, компания жас мамандарды даярлау ісіне 
қатыса ма?

– Өздеріңіз білетіндей, Мемлекет басшысының 
тапсырмасымен «Самұрық-Қазына» АҚ 2012 жылдың 
шілдесінен бастап өндірістік қызметкерлерді өзінің кәсі-
порындарында дуалды жүйемен оқытуды қолға алған 
болатын. Осыған байланысты дуалды оқыту жүйесін енгі-
зудің қанатқақты жобаларының бірі болып  «KEGOC» АҚ 
«Орталық ЖЭТ» филиалы, ал әлеуметтік серіктесі ретін-
де Қарағанды политехникалық колледжі таңдап алынған. 
Оқытудың жұмыс жоспары негізінде осы жылдың ақпан 
айынан бастап, филиал базасында тәлімгерлік әдісімен 

колледжің 12 студенті тағылымгер ретінде жұмысқа қа-
былданды. 

Филиалдың дуалды оқыту жүйесі бойынша әлеу-
меттік серіктес болуы Қарағанды политехникалық кол-
леджіне оқыту үрдісін жаңғырту және қызметкерлердің 
кәсібилігін арттыру үшін қаржылық грантты (70 млн.жуық 
теңге) жеңіп алуға мүмкіндік бергенін айтып өткім келеді. 
Дуалды оқыту жүйесін енгізудің қажеттілігі кәсіби тұрғы-
дан берілген тапсырмаларды орындауға, белгілі бір кәсі-
порында заманауи технологияларды меңгерген  кәсіби 
мамандарды даярлауға қойылған талаптардың артуы-
на байланысты. Жалпы айтқанда, дуалды оқыту жүйесі 
білім беру мен кәсіпорындардың тығыз қарым-қатынасы-
на негізделген. 

2017 жылы филиал облыс әкімі Е.Қошановтың төра-
ғалық етуімен өткен ғылым, инновация және жаңа техно-
логиялар бойынша Кеңестің отырысына қатысты. Онда 
қарастырылған инновациялық жобалардың бірі – Қара-
ғанды мемлекеттік техникалық университетімен бірлесіп 
ұсынған «Кедергіге қарсы үлестірілген «смарт-грид» жү-
йесі», яғни, ақпарат берудің аралас әдістерін пайдалану 
арқылы әуе электр жеткізу желілері тірегінің жағдайын 
басқару. Жүйе біздің филиалдың қызметкерлерімен ты-
ғыз байланыста және жаңа техникалық идеяларды бір-
лесе патенттеу негізінде жүзеге асырылады. Ақпаратты 
телеметрикалық беру арқылы катодты қорғанысты тәжі-
рибелік зерттеу жұмыстары «Нұра» 500 кВ ШС жүргізілді. 
Бір жоба аясында қорғаныстың кешенді жүйесін құрап, 
жоғарывольты ЭБЖ конструкциясы элементтерін диаг-
ностикалауға қол жеткіздік. 

Қазіргі таңда филиал алдына қойған міндеттерді жү-
зеге асыру үшін үздіксіз даму және жаңа өміршең идея-
лар мен шешімдердің тұрақты ағыны қажет. Филиалдағы 
өнертапқыштарды ынталандыру және қызметкерлерді 
оңтайландыру және зерттеу жұмыстарына тарту үшін 
«Үздік өнертапқыштық ұсыныс» байқауы ұйымдастыры-
лады. Байқаудың негізгі мақсаты – барынша тиімді деген 
өнертапқыштық ұсыныстарды анықтау және ондай ұсы-
ныс авторларын көтермелеу. Креативті идеяларды жасау 
ғаламат жобаларды жүзеге асыру жолындағы алғашы қа-
дам болып табылады.  

– Төлеу Ақанұлы, барынша әлеуметтік жауап-
кершілігі зор компаниялар бүгінде табысқа жетеді. 
Осыған орай, сіздің филиалда және жалпы «KEGOC» 
АҚ жүзеге асырылып жатқан әлеуметтік жобалар-
ға тоқталып өтсеңіз. 

– Иә, филиалда және жалпы компанияда кәсіпорын-
ның әлеуметтік бағдарланған моделі жасалған. Филиал-
да жұмыс орындарының жағдайын жақсарту, еңбекақы-
ны көтеру, қызметкердің қосымша демалыс күндері мен 
демалысқа шыққандағы денсаулығын түзеуге төленетін 
ақыны, мерейтой күндері төлемдерді арттыру сияқты 
мәселелерге баса назар аударылады. Энергетика арда-
герлерін құрметтеуге айырықша мән беріледі. Зейнеттік 
демалысына шыққан қызметкерлермен байланысымыз-
ды үзбейміз. Олар «Орталық ЖЭТ» филиалының қам-
қорлығы мен оның үлкен ұжымының қолдауын әрдайым 
сезінеді. 

Сонымен қатар, ұжымда ұрпақтардың сабақтастығы 
қолдауға ие, осы орайда «KEGOC» АҚ-да, «Самұрық-
Қазына» ҰӘҚ-да еңбек әулеттерін құрметтейді. Біздің 
филиалда да Адамовтардың еңбек әулеті бар. Оларды 
отбасы құндылықтарын сақтағаны және арттырғаны, көп 
жылғы өнімді еңбегі мен кәсібилігі үшін «Самұрық-Қа-
зына» АҚ Құрмет грамотасымен марапаттаған болатын. 
Қазіргі таңда филиалда осындай 18 еңбек әулеті бар. 
Еңбек әулеттерінің құндылықтарын, компания қызметкер-
лері арасында кәсіби сабақтастықты  сақтау мен қолдау-
ға бағытталған  KEGOC-тың кадр саясатындағы басты 
қағидаларды жүзеге асыру нәтижесінде олардың қатары 
артып келеді. 

Біздің «Энерготехпрофсоюз» кәсіподақ ұйымы да 
белсенді жұмыс жасайды. Жыл сайын диспетчерлер мен 
желі қызметкерлері арасында кәсіби шеберліктер бай-
қауы өткізіледі. Сонымен бірге, филиал қызметкерлері 
энергетика саласы қызметкерлері арасындағы маман-
дықтар бойынша халықаралық жарыстарға белсенді қа-
тысады. Біз салауатты өмір салтын насихаттай отырып, 
бұқаралық спортты дамытуға тұрақты назар аударамыз. 
Сондықтан, өз қызметкерлеріміздің арасында жыл сайын 
спартакиадалар ұйымдастырамыз. Өткен жылдың қара-
ша айында болған «KEGOC» АҚ қызметкерлері арасын-
дағы спартакиаданы біздің Орталық филиал ұйымдас-
тырғанын айта кеткім келеді. Спорттың бес түрі бойынша 
жарыстар қаламыздың спорт кешендерінде жоғары дәре-
жеде өтті.

Қорытындылай келе, «KEGOC» компаниясы еліміздің 
электр энергиясы саласында сенімді түрде көш бастап 
келе жатқандығын айтқым келеді. Біздің серіктестер мен 
тұтынушыларымыз біздің қарым-қатынасымыздың ашық-
тығы мен сенімділігіне шүбәсі болмасын. Біз осы жетістік-
термен тоқтап қалмаймыз, әрі қарай ілгерілей береміз. 
Осы орайда энергетикаға күші мен білімін салып, адам-
дарға жарық пен жылу сыйлайтын жандарға алғысым-
ды білдіремін. Шын жүректен, Компанияның әрі қарай 
гүлденуін, экономикалық тұрақтылық пен Қазақстанның 
энергожүйесін дамытудағы еңбегіне табыс тілеймін. Ал, 
облыс пен қала тұрғындарына, «Орталық ЖЭТ» филиа-
лының ұйымшыл ұжымына баянды бақыт, мықты денсау-
лық, табыс, отбасы жылулығын тілеймін, өмірдегі жарқын 
сәттеріңіз көп болсын! Солардың кәсіби қызметі мен  зор 
жауапкершілігінің арқасында көліктер, зауыттар мен фаб-
рикалар, телефон және пошта байланысы үздіксіз жұмыс 
жасап тұр. Мұның бәрі еліміз бойынша әр үйге энергия 
жеткізетін энергетиктердің қиын, тіпті, тәулікке созылатын 
ерен еңбегінің нәтижесі...  

Сұхбаттасқан 
Қызғалдақ АЙТЖАНОВА.
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ҚАСЫМ БАСЫНАН 
БАСТАЛҒАН 
ҚАЙСАР РУХ

Күн қанша суып, қарлы жа-
уын төпегенімен, киіктер лағын 
құралайдың салқынымен өргізеді. 
Арқаның жазы да құралайдың 
салқынымен дүниеге өлеңдей сұлу 
жаратылыс – бөкен лақтарының 
өруінен кейін төбе көрсетеді. Дәл 
осы құбылыспен сәйкесе кеткен 
халықаралық поэзия мерекесі 
таңертең Қасым ескерткіші басына 
гүл шоқтарын қойып, ақындардың 
өлең оқуынан басталды. Поэзия 
мерекесіндегі кейбір ақындардың 
тілімен әспеттегенде, «Азияның ал-
пысқа жуық ақыны ұлы Қасымға бас 
иді» сол күні.  

Ардакүрең ақынның тойына 
орай өткен жыр мейрамына келген 
қонақтар қосыны да қалың. Қазақ 
даласының әр қиыры былай тұр-
сын, әлемді кезген шайырлар алыс-
жақын шетелдерден жетіпті. Бір 
кездегі өзіміздің бауырлас ел, анда 
жұрттың ақындары Түркия, Татар-
стан, Башқұртстан мен Өзбекстан 
елдерінен келіпті. Қазақстанның қа-
бырғалы ақындары өз алдына. 

Қасымнан қалған қайсар рухтың 
жалынын көксеп келген халық қа-
расы да аз болмады. Кейбір өлең-
құмар «Қарағандыда халықаралық 
деңгейде мұндай жыр мерекесі 
өтпегелі қашан?» дейді. Сүйінгені 
һәм күйінгені де ғой. Қара суыққа 
қарамай, ақынын ардақтауға жа-
раған ел деп осыны айт! Ескерт-
кішке гүл шоқтарын ақын тойына 
ат ізін арнайы салған қоғам қайрат-
кері Оралбай Әбдікәрімов, халық-
аралық «Түрксой» ұйымының Бас 
хатшысы Дүйсен Қасейінов, белгілі 
ақын, қарымды қаламгер Нұрлан 
Оразалин қойды. Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 
ақын Серік Ақсұңқарұлы поэзия 
тойына құтты болсын айтып, тіле-
гін жырмен көмкерді. «Дала десең 
жарқ етер, Ұлылық деген бір өлең. 
Дала десең, жарқ етер, Сұлулық 
деген бір өлең!» деп басталатын 
өлең жолдарын ақын інісі Ғалым 
Жайлыбайға арнағандай көрінді 
сонда. «Қарқаралы басына шыққан 
жанға, Шыңғыстаудың бөктері көрі-
неді...» деген Ғалекеңнің сылдырап 
аққан өлеңдері ұлылық пен сұлу-
лықтың тұнбасындай. Арқаның да-
ласындай кеңдігі және бар. 

Қазаннан келген Татарстанның 
әйгілі шайыр, аудармашысы Рафиз 
Құрбан Ғалым Жайлыбайға жазған 
арнау өлеңін оқыды. Ертай Ашық-
баев, Қорғанбек Аманжол сынды 
қазақтың белгілі ақындарынан соң 
сөз кезегі тиген «Қазақ әдебиеті» 
газетінің бас редакторы, ақын Жа-
нарбек Әшімжан көсіліп сөйледі. 
Ғалым Жайлыбайдың шығармасын 
айрықша бағалап, жүрек жарды 
лебізін білдірді. 

«Ағамыз 60-қа толғалы респу-
бликалық газет-журналдар, сайт-

тарды, тіпті, әлеуметтік желілерді 
бұл кісінің шығармалары талданған 
материалдар алып кетті. Осының 
өзі ақын шығармашылығының қан-
шалықты оқылып, елдің рухани 
игілігіне айналғанын көрсетеді» 
деді.

Қасымның басында ақындар 
бірінен соң бірі өлең оқып, жыр 
жәрмеңкесінің ашылу салтанаты 
аяқталар тұста, таң атқалы тұтасып 
тұрған бұлт арасынан Күн сәулесі 
күлімдеп сала берді де, күнмен бір-
ге жадыраған жұртшылық Кеншілер 
мәдениет үйіне ағылды.

ЖЫР 
МЕЙРАМЫ – 

ЖАСТАР ИГІЛІГІ
Қарағанды облысы әкімі мен 

мәдениет, архивтер және құжат-
тама басқармасының ұйымдасты-
руымен өткен халықаралық жыр 
мерекесінің екінші бөлімі Кеншілер 
мәдениет сарайындағы «Сарыжай-
лау» кинотеатрында жас ақындар-
мен кездесуге ұласты. Шараға ерік-
ті түрде қатысқан жастар мен аға 
буын өкілдері емен-жарқын сұхбат-
тасып, құмардан шықты армансыз. 
Мерейтой иесінің айтуынша, бұл 
отырыс идеясының авторы – об-
лыс әкімінің штаттан тыс кеңесшісі 
Рымбала Омарбекова екен. Ер-
кін отырысты Қазақстан Жазушы-
лар одағының Қарағанды облысы 
филиалының директоры, ақын-
жазушы Серік Сағынтай жүргізіп, 
әуелі мерейтой иесіне сөз берді. 
Шара шымылдығын түріп берген 
Ғалым Жайлыбай жыр мерекесінің 
мақсатын түсіндіріп: 

«Менің қатарым, алпыстың 
ай наласындағылар, аға буын бо-
лып қалдық. Осы уақытқа дейін ел 
араладық, жер көрдік дегендей. 
Ендігі уақытта көрген-білгенімізді 
елге беру, әсіресе, жастарға жол 
ашу мәселесі тұр. Қазақстанның 
қай қиырында болсын, жастардың 
туған топырағында, өз қазанында 
қайнап, піскені өз алдына бөлек. 
Осындай жыр мерекелерінде олар 
үлкен ақындармен пікір алысса де-
ген жақсы бастама – бұл. Мәселен, 
мына жерде қазақтың іргелі ақын-
дарымен бірге Түркиялық ақын, 
зерттеуші Аян Әкрем, Башқұртстан-
ның танымал ақындары – Айгиз 
Баймұхамед пен Рамиль Чурагул, 
Татарстаннан Рафиз Құрбан, өз-
бекстандық ақын Суннаттула Акра-
мов отыр. Сондай-ақ, Иран-Ғайып, 
Жүрсін Ерман, Қасымхан Бегма-
нов, Ертай Ашықбаев, Маралтай 
Райымбекұлы сынды ақын ағала-
рыңның жөні тіптен бөлек. Жастар 
көру керек, сөйлесу керек, пікірле-
су керек. Өлеңдерін тыңдау керек. 
Қаншама ой, пікір, жаңа бастама-
лар содан туады» деген Ғалекең 
сөзді Иран-Ғайып ағасына ұсынды. 
Иран аға:

«Мынау ғибрат аларлық іс екен, 
Ғалым. Алпысқа келдім деп тек қана 
кеш беріп қана қоймай, жастар-
ды жинап, осылай саналы түрде 
ашық пікірлескенге, тіпті, ашылып 

сырласқанға не жетсін?! Ақын болу 
үшін әуелі адам болу керек деген-
ді нұсқағандай. Өлеңді жазу бір 
бөлек, оны тарату бар. Осылай 
туған жеріңе сәулесін түсіріп, ынта-
лы жастарға қызмет етіп жатқаның 
– қандай керемет. Көбімізге үлгі! 
Мен сол үшін Ғалымға алғыс айта-
мын» деп бір қайырды. Қызды-қыз-
дымен сөз арасында қалжыңға да 
басты ағамыз.

Жастар дегенде, Жүрсін Ерман 
аға да шешіліп сөйледі:

«Ғалым, мына жасап жатқаның 
– құптарлық іс екен. Алпысқа келіп, 
Түркі поэзиясының басын қосып 
жатырсың. Қандай келісті. Маған 
жақсы ой салды. 

Қазір Ғалым қазақтың қабырға-
лы ақындарының бірі. Қысқа ли-
рикалары мен кейінде жазған поэ-
малары қандай?! Бертінде поэма 
жазу үрдістен қалып бара жатсада, 
Ғалым «Қара орамал», «Ақ сиса», 
«Тамакөшкен» атты үш поэма 

жазды. Және онысы әлемдік дең-
гейде оқылатын дүниелер болып 
шықты. Бүгінде қазақ жырының беті 
бұрылып барады. Сөйтсе де, ұлт-
тық поэзияның құнарын сақтап келе 
жатқан осы Ғалымдар тұрғанда, қа-
зақ жыры әлем бойынша алдыңғы 
үштікке енеді деп ойлаймын».

«Ғалекең дүниенің төрт 
бұрышынан Түркі дүниесінің үл-
кен ақындарын жинап отыр. Бұл – 
жастарға үлкен мүмкіндік. Мұндай 

мүмкіндік бола бермейді. Ескеріңіз-
дер? Қарағандыға Тұран шайыр-
ларының осынша жиналғаны өте 
сирек. Тіпті, Астана мен Алматыда 
бола бермейтін оқиға. Қазақтың 
да таңғажайып ақындары осында 
келіп отыр. Мұның бәрі, біріншіден, 
елге қызмет болса, екіншіден, Ға-
лекеңнің биік мәртебесі. Біз, Ғалым 
екеуміз – ит жылы туған құрдастар-
мыз. Бірақ, қазаққа иттік көрсетпе-
геніміздің арқасында осылай жүр-
міз» деді ақын Қасымхан Бегманов.

Маралтай Райымбекұлы болса:
«Ғалым аға – мектеп қалыптасты-

ра алған ақын. Ол – екінің бірінің пе-
шенесіне жазыла бермейтін бақ. Қа-
сына дос жинаған азамат ақын. Елуге 
толған соң, Ғалым ағаның тақырыпта-
ры әлемдік деңгейге көтерілді. Үлкен 
мәселелерді қаузады. Және сол поэ-
малары сәтті жазылғаны – бәленбай 
тілге аударылды. Жүрсін аға да айтып 
жатыр ғой. Жалғыз-ақ «Жетім Құлын» 
өлеңінің өзі эпопеяның жүгін көтерген 

туынды», – деп аттың басын өлеңге 
бұрды. 

Аға буын ақындардың аз-кем 
пікірлерінен соң жастар көкейінде-
гі сұрақтарын қойып, отырыс ауа-
ны емен-жарқын әңгімеге ойысты. 
Көпен Әмірбек аға тұрып, әңгімені 
әзілге ойыстырды. Отырыс бары-
сында өлең оқыған жастарға разы 
болған аға буынның лебізінен соң, 
Ғалекең бір бастама көтерді. Еркін 
отырыс үлгісіндегі кездесудің бір 

жаңалығы да сол болды. Қарағанды 
жас ақындарының жинағы тұңғыш 
рет түрік тілінде шығатын болды. 
Бастама көтерген Ғалым аға бұл 
істі түркиялық ақын Аян Әкрем еке-
уі қолға алатынын ескертті. 

«ҚАРА ОРАМАЛ» 
ҚОЙЫЛЫМЫ

Түстен кейін жыр мерекесіне 
жиылған зиялы қауым өкілдері мен 
қонақтар К.Станиславский атын-
дағы орыс драма театрынан Ғалым 
Жайлыбайдың «Қара орамал» по-
эмасы бойынша қойылған спек-
такльді тамашалады. Спектакль 
керемет әсерлі қойылды. Көрермен 
көңілінен шықты. 

Бұған дейін де Қазақстанның 
театрларында бірнеше рет қой-
ылған поэманы сахналаған – С.Қо-
жамқұлов атындағы Жезқазған му-
зыкалы-драма театрының ұжымы. 

Қоюшы режиссер – Теміржан Жан-
ботаев. Қойылым сәтті шыққаны 
сонша – көрермен жылап-сықтап 
отырды. «Қара орамал» – ХХ ғасыр-
дағы күллі адамзаттың қасіреті. Қа-
рағанды, тағы басқа лагерьлердегі 
аяусыз зұлымдық, шектен шыққан 
өшпенділік пен жауыздық. Ел көзіне 
жас алып отырып көрді. Қойылым 
аяқталған соң, ақын Ғалым Жайлы-
бай театр ұжымына, театр ұжымын 
Қарағандыға әкелген облыстық 
мәслихаттың депутаты Бекзат Ал-
тынбекке алғыс айтты. Сондай-ақ, 
халықаралық «Алаш» сыйлығының 
лауреаты, ақын Серік Тұрғынбеков 
пен Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Нұртілеу Иманғалиұлы 
қойылым туралы, оған өзек болған 
поэма туралы жоғары пікір біл-
дірді. Нұртілеу аға бұл поэманы 
Талдықорған театры да сәтті сах-
налағанын есіне алды. Шығарма-
ның құндылығы сол – шыққалы көп 
уақыт болмасада, бүгінде бірнеше 
театр сахналап, әлемнің 14 тіліне 
аударылыпты.

КЕМЕЛ АҚЫННЫҢ 
КЕЛІСТІ КЕШІ 

Ақынның алпыс жас мерейтой-
ының қорытынды кешіне кезек кеш-
ке бір-ақ келді. Кеншілер Мәдениет 
сарайы көрермендерге лық толды.  
Ортада – Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері, «Құрмет» орденінің 
иегері, халықаралық «Алаш» 
сыйлығының лауреаты, Ресей 
Жазушылар одағы С.Есенин алтын 
медалінің иегері, ақын Ғалым Жай-
лыбай. Ғалекең әп дегенде шығып 
бірнеше өлең оқыды. Халықтың 
ақынға деген ықылас, қошеметі 
керемет. Арқа жұрты ертеден со-
лай. Табиғаттың өзіндей Ғалекеңді 
сүймегенде ше?! Ақын жырларын 
жатқа оқыған жастар қарасы да аз 
болмады. 

Қарағанды облысының әкімі Ер-
лан Қошанов ҚР Премьер-министрі 
Бақытжан Сағынтаевтың Алғыс 
хатын тапсырды. Облыс басшы-
сы құттықтау сөзінде «біз поэзия 
жүректің сөзі дейміз. Ал, Ғалекең 
поэзия – рухтың көзі дейді. Мен осы 
сөзге қосыламын. Себебі, поэзия 
– халықтың рухын көтеретін асқақ 
құбылыс. Тарихта кім қалады? Бай-
лар мен шекпенділер емес, Сіз си-
яқты ақындар қалады, Ғалеке! 

Сіз қазір Қазақстанда өзге тілге 
ең көп аударылған ақын екенсіз. 
Сондықтан, біз сізге алғыс айтамыз. 
Қазақ өлеңін жат жұртқа танытып 
жатқаныңыз үшін. Ұлтқа, елге қыз-

мет ету деген – осы. Бүгінгі кештің 
халықаралық деңгейде өтіп жатқа-
ны – ақын Ғалым Жайлыбайға ғана 
емес, қазақ жырына берілген үлкен 
баға деп есептеймін», – деді аймақ 
басшысы. 

Кемел ақынның кешін келісті 
бауыры, ақын Аманжол Әлтай 
жүргізіп отырды. «Сәкен шыққан, 
Қасым шыққан топырақтан Ғалым-
ның тумауы мүмкін емес қой» деді 
Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, ақын Нұрлан Оразалин. 

«Кешегі Қасымдар көре алмай 
кеткен мерей ғой мынау. Халықа-
ралық деңгейде кеш өткізіп отырған 
сенде арман жоқ» деді Несіпбек 
Айтұлы. 

Ғалекеңнің поэзиясына жоға-
ры баға беріп сөз сөйлегендер 
арасынан Иран-Ғайып, Серік 
Ақсұңқарұлы, Жүрсін Ерман, Ша-
хизада Әбдікәрімов сынды қа-
зақтың белгілі ақындары оған ар-
нап жазған өлеңдерін оқыды. Қазақ 
эстрада жұлдыздары Сейіл Аяған 
мен Роза Әлқожа кеш иесінің сөзіне 
жазылған әндерді шырқады. Елге 
сіңісті болған «Есіл ағады» шы-
рқалды. Арасында Ғалым аға топ-
тап-топтап өлеңдерін оқып отырды.      

Түркиялық Аян Әкрем, башқұр-
тстандық Рамиль Чурагул, өзбек-
стандық Суннаттула Акрамов сөз 
сөйлеп, сый-сыяпаттарын жасады 
ақынға. 

Қазақстан Жазушылар одағы 
басқарма басшысының орынбаса-
ры, ақын Бақыт Беделхан одақтың 
Құттықтау хаты мен сыйлығын 
ұсынды. Маралтай ақын мен Бақыт 
Беделхан Ғалекеңе жазған жырла-
рын оқыды. 

Таң азаннан бері Түркі поэзи-
ясының басын бір арнаға тоғы-
стырып, ұлы жиынға ұласқан ар-
дакүрең ақынның 60 жасқа толған 
мерейтойы аясындағы халықара-
лық жыр мейрамы кеш батқанда 
аяқталды. Арқаның алаулап батқан 
кешімен бірге бір-ақ тарасты ел. 

       

Бейсенбі күні 
Қазтұтынуодағы 
Қарағанды 
экономикалық 
университеті 
кітапханасында айтулы 
шара өтті. Яғни, 
Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық 
мақаласының «Жаңа 
гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасы 
аясында жарық көрген 
18 кітап таныстырылды.

Мемлекеттік тілде жарық 
көріп отырған жаңа кітаптар 
аталған білім ордасына 17 ма-
мырда жеткізіліпті. Енді, міне, 
барды бағамдап, кітапхана 
бөлімдеріне тең таратылғаннан 
кейін, арнайы таныстырылым 
ұйымдастырылған. Байқағаны-
мыздай, университет қызмет-
керлері мен тәлім алушылары 
осынау оқулықтарға барынша 
қызығушылық танытуда. Білім 
ордасының профессорлық-оқы-
тушылық құрамы, студенттері 
жиналып, кітап бетін парақтап, 
оқылуы мен безендірілуіне өзін-
дік бағаларын беріп жатты. 

– Осы университеттің эконо-
микалық бағытын ескере оты-
рып, шәкірттеріміздің қай оқу-
лыққа деген сұранысы басым 
екендігін бағамдау қиын емес. 
Орыс тілінде жарық көрген 
кітаптарды өздері қазақ тіліне 
тәржімалап, әжептәуір әбігерге 
түсе-тұғын. Енді, бұдан былай 
ол қиындықтар студенттерімізге 
кедергі болмайды деп сенемін. 
Себебі, Елбасының «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғы-
ру» бағдарламалық мақаласын 
жүзеге асыру негізінде жарық 
көрген бұл кітаптар тікелей 
түпнұсқадан аударылған. Бұл 
жобаның негізгі ұстанымы да 
сол еді. Сөйтіп, осы 18 кітаптың 
16-сы ағылшын, 1-еуі француз 
және тағы 1-еуі орыс тілдерінен 
аударылды, – деді университет 
кітапханасының директоры Гүл-
ден Жабаева.

Сондай-ақ, тәржімаланған 
кітаптарға қойылған талап та 
қатаң болды. Бұл оқулықтар 
қажеттілік тұрғысынан көпшілік-
ке танылған, кемінде 3-5 мәрте 
қайта басылып шыққан және 
кейінгі жарық көрген нұсқасы 
3 жылдан аспау керек еді. Со-
нымен қатар, аталған кітап-
тардың басым бөлігі әлемдік 
алдыңғы қатарлы білім ордала-
рында пайдаланылады.

– Әр оқулық 10 000 дана-
мен жарық көрді. Оны өздеріңіз 
де жақсы білесіздер. Мұнымен 
қоса, оқулықтардың электрон-
дық нұсқасы мен мультиме-
диялық курсы тағы бар. Ол да 
жуырда көпшілік назарына ұсы-
нылады деген ойдамыз. Негізі, 
оқулық жарық көрмес бұрын 
қойылған басты талаптардың 
бірі де осы құрамдас бөлік 
ретінде оның онлайн нұсқасы 
болуы еді, – деді кітапханашы 
Сандуғаш Кәукенова.

Күн санап, жаңа термин сөз-
дер де көбейіп келе жатқаны 
белгілі. Осы жайтты ескере оты-
рып, аудармашылар оқулықта 
түсінік-сөздіктің (глосарийдің) 
болуын да ескерген екен. Яғни, 
студент белгілі бір терминді 
түсінбей жатқан кезінде сөздік 
ақтарып дал болмай, кітаптың 
соңғы беттерін парақтай сала-
ды. Сөйтіп, 18 оқулықпен бірге 
ана тіліміз де 3000 терминге 
байып отыр. 

Білім ордасына барлығы 974 
дана кітап келіп түскен. Аталған 
оқулықтармен білім ордасының 
шәкірттері мен оқытушылары 
кітапхананың оқу абонементін-
де немесе оқу залында таныса 
алады. Бұл аз десеңіз, жуырда 
кітаптардың электрондық нұсқа-
сы да қолжетімді болмақ. Тіпті, 
алдағы жаңа оқу жылында осы 
кітаптар оқу бағдарламасында 
пайдаланылуы да міндеттелген 
көрінеді.

 
   

 

Рауан ҚАБИДОЛДИН,
«Орталық Қазақстан»
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Кеңес үкіметінің алғашқы орнаған жылдары 
негізгі міндеттерінің бірі – халық ағарту ісі болды. 
Халық арасында сауат ашу мен бастауыш білім 
беру қажеттілігі үшін, 1922 жылы Қарқаралы қа-
ласында Қазақ педагогикалық техникумы ашыл-
ды. Қазпедтехникум деп аталған бұл оқу орны 
қазақ жеріндегі алғашқы білім орындарының бірі 
еді. Оқу орны бастауыш мектеп мұғалімдерін да-
йындады. Қазақ педагогикалық техникумының 
Қарқаралы жерінде ашылуы кездейсоқтық емес, 
ол – тарихи мәселе. «Атыңнан айналайын Қар-
қаралы» деп, Мәди жырлаған қасиетті топырақта 
небір асыл азаматтар мен қоғам қайраткерлері 
дүниеге келді. Қарқаралы топырағында талай 
арыстардың ізі қалды. Қазпедтехникумының 
ашылуына себепкер болған сол арыстар мен 
оқымыстылар. Қазан төңкерісінен бұрын да, 
кейін де Қарқаралыда қызмет жасаған  ғұлама 
ғалым, ағартушы, қайраткер Ахмет Байтұрсынов 
болған. Мұғалімдер дайындайтын оқу орнының 
осы өңірде ашылуының үлкен тарихи мәні бар. 
Қарқаралыны тұңғыштар мекені деп те атайды. 
Алаш туын алғаш көтерген Әлихан Бөкейханов, 
тұңғыш заңгер Ақбайдың Жақыбы, тұңғыш мате-
матик Әлихан Ермеков, қазақ театрның негізін 
қалаушылардың бірі Қалибек Қуанышбаев, Арқа 
ән мектебінің ұстазы, әнші Жүсіпбек Елебеков, 
қоғам қайраткерлері Н.Нұрмақов, А.Асылбеков, 
берісі тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров 
дүниеге келген қасиетті мекен. Қазпедтехнику-
мын бітірген түлектер еліміздегі сауат ашу мен 
білім беру ісіне ғана араласып қойған жоқ, мем-
лекеттік істерге де қатысты. Талай қоғам қайрат-
керлері мен ғалымдар түлеп ұшқан білім ордасы. 

Мен өзімнің алғашқы ұстаздық жолымды 
бастаған Қарағайлы кентінде Қарқаралы педу-
чилищесін бітірген ұстаздармен бірге қызмет іс-
тедім. 1979-80 жылдары қазақ мектебінде Қазақ 
ССР халық ағарту ісінің үздігі, Ленин орденінің 
иегері Ырысбала Молдақашева, Халық ағарту 
ісінің үздіктері Мағауия Рымбаев, Құдайберген 
Мұқышев, марқұмдар осы оқу орнының түлек-
тері еді. Қара шаңырақ оқу орнынан түлеп ұш-

Сонау бір жылы «Жұмыскер» ауылына жо-
лым түсті. Абай атындағы мектепте «атбегілік 
сабағы» өтпекші екен. Сабақты ауыл әкімі Бал-
табай жүргізді. Айтулы атбегілігіне сонда көзім 
анық жетті. Қағазға қарамай сабақ жүргізіп тұр. 
Бәлен жыл бала оқытқан,  ұстаздықтың ыстық-
суығын басымнан өткерген мені таңдандырған 
жағдай – аттың сыны, атбегілік жөніндегі та-
нымдық сабағы қайран қалдырды. Бір қалыпты 
дауыс ырғағымен ойын баяу өрбітіп, айтайын 
дегенін оқушы санасына төгіп шашпай, нақ 
жеткізгендігі соншалық, әсерленген мен «паһ-
паһ» деп жібергенде, қасымда отырған мектеп 
директоры: «Бұл сабақ қой, аға» дегені. 

Кейінде сол үйірме қожырап кетті.
Атбегілік – оның бір қыры. Жалындап тұр-

ған жасты кешегі кеңестік кезеңде кеңшар 
басшылығы жылқы шаруашылығын басқаруға 
жібереді. Жаңалыққа жаны құмар, жігерлі аза-
мат жылқыны асылдандыруды қолға алады. 
Ғалымдармен байланыс жасап, нәтижесін-
де, «мұғалжар» тұқымы сұрыпталып шығады. 
Осыған қоса, оның тікелей қолға алуымен бие 
сауып, қымыз дайынау да қолға алынған-ды. 
Бұл жылдары жаңадан құрылған Ақадыр ау-
данында (1975-1985 жылдары) жылқы түлігінің 
бағасы түсіп кеткен еді. Жезқазған облыстық 
партия комитетінің нұсқауымен (хатшысы – 
Лосев) облыс көлемінде меншік жылқыларды 
шектеу науқаны (1975 жылы) қауырт жүргізіліп, 
оның ішінде, Ақадыр ауданы партия тапсыр-
масын асыра орындады (аудандық партия ко-
митетінің  бірінші секретары И.Колбасин еді). 
Артық жылқылар «қырағы коммунистердің» 
қадағалауымен, «қызыл жағалылардың» ара-
ласуымен меншік иелерінен (бір құлынды бие 
ғана қалдырып) күштеп тәркіленді. Ауылдық 
жерлерде, кеңшарларда   мінетін ат, сауатын 
бие қалмады десе болады. Қызмет бабымен 
ауылға жолымыз түскенде, қымыз тауып іше 
алмайтынбыз. Оның есесіне, арақ басқа шығып 
алып еді. Міне, осы тұста жігерлі жас Балтабай 
Қайрақты кен байыту фабрикасының жұмыс-
шыларына және совхоз жұмыскерлеріне арнап 
жүз бие сауғызған еді. Алғаш күбі пісетін тоқ піс-
пекті   тұрмысқа енгізген біздің осы азаматымыз 
болатын.

Тағылының жас қыранымен қызметтес бо-
луым Тәуелсіздік таңының белгі беруімен тұс-
па-тұс келді. «Сексен алтыншы жылдың жаң-
ғырығы» түкпірдегі ауылдарға да жеткен еді. 
Жер-жерлерде «Қазақ тілі» қоғамы құрылып, 
ұлттық салт-дәстүрге жол ашыла бастады. «Қа-
зақ тілі» қоғамының Ақадыр аудандық ұйымын 
мен басқардым. Аудан көлемінде оң бастама-
лар жолға қойылды. Аудан орталығында мешіт 
ашылды. Мектептерде қазақ сыныптары пайда 
болды. Наурыз мерекесі, «Қымызмұрындық» 
мереке-жәрмеңкесін қолға алдық. Сол қар-
саңда Тағылының өжет қыраны Балтабайдың 
ашық үні жаңғырып тұрды. Наурызды дүркі-
ретіп өткізді. Бәйгені және қолға алды. Көктемге 
салым ғой деймін. «Өмкелеп» келіп, қолымды 
алды. «Қысыңқырап жібердің ғой» дегенімде, 
өзінің сүйкімді жымиысымен арқамнан қақты: – 
Тақым қысып, атқа қамшы басатын бір шаруаға 
тіреліп тұрмыз. 

– Ол нендей шаруа?
– Маңызды бір жаңалық, – деп қабағын 

шытынды, – Ащы заһар басқа шығып алған 
жоқ па?! Ауылда арақсыз той өткізбекші болып 
шала бүлініп жатырмыз. Қырық кісі бір жақ, қы-
ңыр кісі бір жақ.

– Қыңыры кім?
– Мен ғой баяғы! – деп сылқылдап күлмесі 

бар ма? – Жақтаушылар шамалы болып тұр. 
Той иесінің келісімін алдым. Соған сізден жөн 
сұрағалы, не айтар екен деп. 

Сонымен, сәрсенбінің сәтті кешінде «Қы-
рық жылдықты» бетке алдым. Барып жүрген 
ауылым ғой. Тойға жиналғандардың қабағынан 
салқындық байқалады. «Ішіп қалған ауыздар-
да» көңіл жоқ. Бірді-екілі жүзі таныстар маған 
суық қарайды. «Балтабайға жел беріп жүрген 
сен-ау» дейтіндей. Бірақ, соған қарамастан ал-
ған беттен қайтпадық. «Отыз екінің аштығынан, 
отыз жетінің ойранынан, Екінші дүниежүзілік 
соғыстан селдіреп қалған қазақтың кеуіліне 
жел берген «тентек судың» лаңы аз болған 
жоқ» деп ұзындата сөйлегенім бар. Содан бері 
де ширек ғасыр өтті. Балтабайдың бастамасы 
бүтін елімізге тарады. Шарапсыз той өткізу тұр-
мысымызға мықтап енді.

Қазақ қауымы Тәуелсіздік таңын қуаныш-
пен қарсы алды. Сол қарсаңда өз ауылының 
тізгінін ұстаған Балтабай қысталаң кезеңнің 
ауыртпалығына қайсарлық танытқанын көзім 
көрді. Ауыл тарап, иесіз мүлікті талапайға салу 
науқанында ол тағы бір қырынан танылған еді. 
Тағылы ауылына Төменгі қайрақты кеніші қо-
сылды. Екі ауылдың арасында атпен шапқылап 
жүруге тура келді. Осы қиын кезеңде ауыл бас-
қарған Балтабай  жекешелендіру науқанының 
аран аузына түсіп кеткелі тұрған бұрынғы кең-
шар мүлкін қызғыштай қорғап, «Жұмыскер» ау-
лының бірде-бір үйі мен мәдениет ошақтарын 

Жаныңда жүр жақсы адам

Балтабай ИГЕНҰЛЫН жөргектен білемін деп айта 
алмаймын. Сөйте тұра, осы бір жинақы  бітімді, шымыр 
азаматты көз ашқалы көріп келе жатқандай-ақ тоқ 
көңілде жүремін. Онымен алғаш жүздескенім есімде 
жоқ. Кісіге үркектемей, бірден үйіріле кететін әдетінен 
әлі күнге жаңылмай келеді. Сөз саптасында салмақ бар. 
Және бір әдеті – артық-ауыс бөстекілікке бара қоймайды. 
Айтар ойын өзеуремей, байыппен өрбітеді. Сөйлеу 
мәнері жатыңқы келеді. 

бұздырмай аман алып қалды. Ал, сол қарсаңда 
аудан орталығы Ақадыр кенті жекешеленді-
рудің «майдан алаңына» айналып, иесіз мүлікті 
талапайға салу науқаны  шарықтау шегіне жет-
кен еді. Су жаңа мәдениет үйлері, балабақша-
лар, жабылған кәсіпорындардың «қызыл аяқ, 
ақ күмісі» қолды-қолда кетіп жатты.   

Ақадыр ауданы таратылғаннан кейінгі 
(1997 жылы) кезеңдерде де Балтабаймен ара 
қатынасым алшақтай қойған жоқ. Өзіне тән 
кішілікпен арсалаңдап келіп, жай-жапсарын 
білдіріп кетіп жүрді.

– Не бітіріп жатсың? – деймін оны жылыдай 
қолға алып.

– Мешітіміз тарлау болып, жаңа мешітке 
орын ыңғайладым.

– Дұрыс екен. Тағы қандай жаңалығың бар?
– Ауылда мұражай аштырғанмын. Мектеп 

үйінің жанынан. Сол тарлық етіп тұрғаны.
– Сосын? – деймін аузына сөз салып. – 

Сені бейіт жағалап жүр дейді ғой?
– Маған еретін сөзде есеп жоқ, – деп ол 

жеңіл күрсінеді. – Қайрақты өзенінің бойында 
төрт батыр, бір би, бір қажы жатыр. Тағылы ау-
лының төңірегіндегі жүз он үш бейітті анықта-
дық. Жетпіс бес мазарға белгі қойдырдым. 

Жаңалыққа жаны құмар, ұлтжанды Балта-
бай Игенұлын кейбіреулер суық сұғымен түй-
регіштеп жүреді. Оның қанжарша тіліп түсетін 
турашылдығын, қазақы жалпақ сөзге жүйрік тіл-
марлығын, қызмет бабындағы алғырлығын, ту-
ған ауылына деген перзенттік махаббатын көре 
алмайды. Сондайлар осыдан аз жыл бұрын 
жабыла арызданып, оны әкімдіктен сырғытты.  

Жиырма екі жыл туған ауылына дидақшы 
болды. Темір көлік те жоқ астында. Атпен жүріп 
ауыл басқарды. Жылағанды жұбатты, адал 
асын жоқ-жітікпен бөлісті. Жастық жігердің жа-
лынын ауылына арнады. Ұйқысы шала болды, 
көңілі алаң болды. «Бұйда үздіге» салынған са-
марқау ауылдасы үйде жатып тон пішеді. «Осы-
ның айқайынан қашан құтылар екенбіз?», – деп 
күңкілге басады. Оның сол айқайы іспен бекіген 
еді. Тағылы ауылдық округі – бүгінде алдыңғы 
қатардағы елді мекен. Ауыл келбеті өлке тари-
хымен  өңейетінін жақсы білген жігерлі азамат-
тың әр бастамасы ұрпақтар сабақтастығымен 
құнды. 

Кеше мен бүгінді жігін білдірмей сеп-
тестіріп, тарих шаңдағында қалып кеткен құн-
дылықтарды дер кезінде жарыққа шығармасақ, 
ұтыламыз. Соны жақсы білетін менің іні досым-
ның әр қимылы жаңалықтан бастау алып жата-
ды. Кешегі өткен алағай- бұлағайда (ақ қашып, 
қызыл қуған) бейбіт қазақ ауылдары үргіншілік-
ке ұшырап, тозғындап кетті. Өрісте мал, шаңы-
рақта жан қалмады. Қолындағы малынан, күн-
көрісінен айрылған қазақ бейбақ тау арасында 
аштан қырылды. Найзакескен мен Ақсораңда, 
Тағылының қолтық-қойнауында шашылып қал-
ған адам сүйектерін топыраққа жасырғыштаған 
қарттармен әңгімелес болған ол қалайша үнсіз 
қалсын? Ауыл орталғында жазықсыз атылған 
отыз жеті адамға ескерткіш-тақта орнатып, қор-
шау тұрғызды.  Репрессия құрбандарына белгі 
қойдырды. Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне 
ескерткіш тақталар орнатылды. Осы игі баста-
малардың басы-қасында оның өзі жүрді. Ауыл 
сыртындағы спорттық жарыстарға арналған 
стадион-ипподром да – еңбегінің жемісі. Ауыл 
жоқшысы Балтабайдың соңына қалдырып жүр-
ген ізі – бұл. Із демекші, біздің бұл ініміздің «бөрі 
жортағында» есеп жоқ. Ит бүлкілмен ілініп-са-
лынып жүретіндер қаншама. Сондай керенау-
лардың ұйқысын ашқаны үшін де жазықты.

– Әлі де айқайлаймысың? – деймін оған қа-
сақана, – Енді сені кім тыңдайды?  

– Көпшілік ауылдастарым, туған даланың 
тау-тасы, өсіп келе жатқан жеткіншектер тың-
дайды. Кәрі молада дамылдап жатқан ата-ба-
баның рухы қолдайды, – деп ұзындата сөйлеп 
алады да, сөз ауанын маған бағыттайды.  

Іні досыммен әр жүздесуім мен үшін емти-
хан есебінде. Оның сыншыл назарына ілккенде  
менде бір қолайсыздық пайда болады. Қай тұ-
сымнан іліп өтер екен деп, зықым шығады. 

– Не жаңалық бар? – деймін өзіне қарсы 
сұрақ беріп.

– Жаңалық көп, Өмеке! – деп  бастайды 
әңгімесін. – Орманшылыққа ауысқалы да біраз 
болды. Тау баласымын ғой, қанша дегенмен. 
Ауыл басшылығында жүріп тауып алған  сыр-
қауымды ұмыта бастадым.

– Мұнда да жай жүрмеген шығарсың?
– Әрине, – дейді сүйкімді жымиысына ба-

сып. – Сізден жұқтырған, Кәмекең мен  Төрехан-
нан ауысқан белсенділік шыдатар ма? Жасым-
нан табиғат аясында өскен менің  ата-анамнан 
соңғы сүйенішім – қайран қазағымның даласы 
емес пе?! «Бұлақ көрсең, көзін аш» демекші, 
менің орманшылықта жүріп қолға алған шаруам 
– аудан көлеміндегі қасиетті бұлақтарды қам-
қорлыққа алып, көзін ашуды жөнге келтірдім. 
Бірталай бұлақ көздері ашылды. «Тұрбек – 
Әбесі», «Алшын бұлағы», «Қадырқұлдың төс 
бұлағы», «Азаттың қасқа бұлағы», «Әбжелдің 
тұнығы» сияқты қайнарлардың көзі ашылып, 
әрқайсына белгі қойылып, жолаушының тыны-
ғуына жағдай жасалған.

Арада біраз уақыт өткенде Балтабай дос-
тан сүйіншілеген хабар келді. Тағылы ауылдық 
округінің орталығында сәулетті мешіт ашылмақ-
шы. Бұл мешіттің салынуына да қозғау салған 
осы «мазасыз» іні досым болатын. Оның сыры 
былай – баяғыда өзі әкім болып жүргенде мешіт 
салдыруға жер телімін  рәсімдемей ме. Сол 
шара созылыңқырап кетіп, жерді пайдаланбай, 
иесіз тастағаны үшін Б.Игенұлына аудандық 
салық бөлімі қайқайтып тұрып «штірәп» сала-
ды. Заңды сыйлайтын ол қолдағы екі сиырдың 
бірін базарға шығарып, борышынан әупіріммен 
зорға құтылады. Осы жағдай Тағылы ауылының 
тумасы, кәсіпкер Мұрат Жадаевтың құлағына 
жетеді. Ақындық шалымы бар Мұрат та қара 
жаяу емес, сөз білетін, жөн білетін азамат. 

– Балтеке, осы сізге  сөз ере беретіні қалай? 
– дейді ғой бір жолы. – Ақжүрек әпенделігіңіздің 
сыры неде? Үйге ақша апармайтын көрінесіз. 
Жалақыңызды той-томалаққа шашып, жоқ-
жітіктің аузына тосып, ел алдына шығамысыз? 

– Мешіт салдыратын ақшамды іркіп жүр-
генім ғой, – деп, ол кәсіпкер ауылдасын іліп тү-
седі ғой. – Меценат сен тұрғанда, менің қалтам 
ортаюшы ма еді?

– Қатырдың, Балтеке! – дейді  Мұрат оны  
құшағына алып, – Бір жылға мұрсат беріңіз.

Уәде – Құдай сөзі. Сөзінде тұрған Мұрат 
Жадаев өз қаражатына Тағылы ауылында ең-
селі мешіт тұрғызған еді. Мешіттің ашылуына 
қатыстық. «Жұмыскер» ауылының 80 жылдығы-
мен тұспа-тұс келген бұл салтанат дүркіреп өтті. 

Балтабай сынды жампоздарға ұсақтық жа-
распайды. Оларға қазақы мәрттік, ұлт рухына 
адалдық тән. Бұл сықылды азаматтарды жал-
пақ тілмен «ауылдың айқайшысы» дейді. «Өс-
пен» ауылының айқайшысы Файзолла мұғалім 
деп білемін. Туған ауылының келбетіне ұлттық 
өң беру үшін оның да жар құлағы жастыққа ти-
мейді.  

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарла-
масы дер кезінде көтерілді. Егін орылып, шөп   
шабылып, үй де салынып жатыр. Астанамыз да 
жылдан-жылға асқақтап барады. Қалалар да 
көркею үстінде. 

Рухани жаңғыруды әр адам өзінен баста-
сын. Өзінің ішкі әлемін түзесін. Қазақы бей-
несін қалыптап, ұлттық салт-дәстүрді, рухани 
жаңғыруды отбасында бекемдеп, ауыл-аймақ-
қа таратсын. Балтабай мен Өспен ауылының 
Файзолласы – өз тауының қырандары. Бұларда 
қыранға тән уыт бар. 

Өспен ауылы өткен жылы ежелгі кенді 
өңірдің 175 жылдығын атап өтті. Біраздан бері 
жолым түспеп еді. Ауыл өңейіп қалыпты. Мек-
тебі еңселі, көз тартады. Кітапханасы ашық. 
Мұражайдағы жәдігерлер өлке тарихын көз ал-
дыңа әкеледі.  

Маған өспендіктер мен Жұмыскер ауылы-
ның озық бастамалары ұнайды. Бұл екі ауыл – 
басқа ауылдарға үлгі. 

Балтабайды аз күн көрмесем, алаңдай бас-
таймын.  

Үйге келді. Жай келмегенін қабағынан 
байқап отырмын. Қолыма кітап ұстатты. Сал-
мақты-ақ. Балтабайдың осы энциклопедияны 
жинап-теріп бастыруға аз тер төкпегені белгілі. 
Сөйте тұра, кітаптың авторлығынан бой тартып: 
«Шығарушылар  Тағылы ауылдық округінің тұр-
ғындары» дегені кесек мінезді кеңдігі емес пе? 

Тағылы ауылын былай қойғанда, Шет пен 
Ақадыр өңірінің тарихы қамтылған. Аға буын 
мен жас буынның сабақтастығына құрылған 
бұл кітап – ғасырға кететін шежіренама. Кемін-
де мыңға тарта  шығар дерекнамада қамтылған 
адамдар.

– Мұндай танымды кітап шыға бермейді. 
Таласа-тармаса алып алған шығар ауылдаста-
рың? – дедім екіұшты оймен.

Ол күмілжіп төмен қарады. Кітапты ауыл-
дастарына өткізе алмай жүргенін аңғардым.

– Қолдағы екі биенің бірін сатып, борыштан 
құтылмасам болар емес, – деп өзінің жұмсақ 
күлкісіне басты. – Ағаш екеш ағаштың да өз та-
мыры бар. Біздің тұқым өзгенің жұмысы дегенде 
әкесінің өлгеніне де қарамайды. Үлкендерден 
қалған сөз ғой. Менің тапсырысымды бұлжыт-
пай орындаған баспа иесі күн аралата телефон 
соғып, мазамды алады. Оларда жазық жоқ қой. 
Бүгінде кітаптан құнсыз не бар? Кезінде жазушы 
қауымды пір тұтушы едік.

Кітап өтпейді емес, жетпейді түкпірдегі 
ауылға. Кітапханаларда кітап қоры ортайып ба-
рады. Әсіресе, ауылдық жерлерде. Әдебиеттің 
бағасы түсіп кетті. Әдебиеттің құнсыздануы 
ана тіліміздің мәнсізденуіне әкеліп соқтырады. 
Бүгінгі қазақ жастарының сөз саптасына қынжы-
ласың. Сөздік қоры жұтаң. 

Ауылдың от ауызды, орақ тілді қарттары – 
Ескей жыршыны, Байнамаздың Жұмаділін көп 
тыңдадым. Шетінен шежіре, ақпа шешен еді-ау, 
шіркін! Қолдарына су құйып, аттарын ерттеп 
беретінмін. Шақпа тілге шебер, ұлтжанды, аб-
зал ұстаз Сухибек Ахметұлынан сабақ алдым. 
Сөзімді қалжыңға сүйейтін әдетті осы ұста-
зымнан жұқтырдым. Шешемді көрдіңіз. Орнық-

ты сөйлеуші еді. Әкем ойын нақ білдіретін-ді. 
Әкейдің ағасы Тілеке астарлап сөйлеуге шебер 
болыпты. 

– Айтпақшы, ақсақалдық жасқа толып, зей-
нет демалысына шығыпсың, Балтеке! Қайырлы 
болсын! – дедім таусыла сөйлеген оны бір түрлі 
есіркеген көңілмен.

– Еее, сүйтіппіз ғой! – деді салқын кейіпте.
– Енді, бір жақсылап демалатын шығарсың.
– Қайдағы!? – деді ол қол қоржынынан құ-

тыны шығарып жатып. – «Жақсы ат аяғынан қа-
лардың» керімен кейінгі кездері жүріс-тұрысы-
ңыз ауырлап кеткен сыңайлы. Мына бір   судан 
татып көріңізші. Әкем атын суарған, шешем тұ-
нығынан шай қайнатқан қайнардың «көз жасы» 
еді. «Тұрбек-Әбен» бұлағының мөлдірі.

– Құп, Балтажан! – дедім құтыдағы судан 
бір жұтып қойып. – Тамаша екен! Осы күні 
адамдар судан бұрын мейірімге шөлдейтін 
болып жүр. Дүние-дүние деп жүргенде адами 
қасиетімізден көз жазып қалмасақ не қылсын?! 
Кәрі адамды сырт көз «алжығанға»   санайды. 
Үлкеннің сөзіне тоқтаған ғой атам қазақ. Бүгінде 
дуалы ауыз қарттарды «өзі болғандар» тәлкек 
қылады. Өзімізден де бар. Қомы кеткен түйедей 
бақырауықпыз. Кәрінің ел-жұрт, ауыл-аймақ, от-
басына деген тілеуі дұрыс болуға тиісті. Көңілі 
сара, мейірімнен жаңылмаған қазына қарттар 
біле білгенге өзіміз өмір сүріп отырған кезеңнің 
барометрі іспетті.

Судан тағы бір жұтып қойдым. Іні досым-
ның «зәмзам» ұсынған тілеулестігі жүрегімді  
жылытты. Кәрінің көңілі босаң келмей ме? 
Таяуда ғана ота жасалған ақаулы көзімнен са-
раң жас тамшылары үзілді. Іні досымның ықы-
ласына мейірленген мені қапелімде  қысастық 
буды. Ішімнің запыраны қозғалып кетіп еді.

Жөн білетіндерді осы күні рухани жүдеулік 
меңдеп барады. Дарақыға бәрі бір: даңғаза-да-
быраға, көз алдаған жарқыл-жұрқылға алдана-
ды. Сананы жалаңаштайтын елірме музыкаға 
құлағын жегізгенге мәз. Адамдар бір-біріне сал-
қын. Көптің ішінде жүріп те жалғызсырайсың... 

Мен ойымды іні досымнан бүгіп қалдым. 
Оның жүрегіне салмақ түсіргім келмеді.  

– Ендігі уақытымды ат спортына арнаймын, 
– деді ол уыттанып, – Арқада көкпар аяқсып 
кетті. Ауылда ат мінетіндер қалмай барады. 
Қамшыдан қасиет қашты. Төріңде қамшы ілулі 
тұрсын деп қанша айтсаң, құлағына ілмейді-ау! 
Қамшы – қазақтың айбары ғой. Онсыз аттың 
жүрісі түзелмейді. Балаң тілазар, әйелің бейпіл 
келеді. Кешегі көнекөз қариялар солай дейтін.       

Оны үнсіз құптадым. Бүгінде қамшы тұр-
мақ, сеніскен доста да қасиет қалмай барады. 
Екі туып бір қалғаның да «жылтыраққа» бола 
сені сатып кетуге бар.

Ол әңгімесін ат бәйгесіне тіреді. Бәйге десе 
біздің дос тіке жанып кетеді. Арқа көлеміндегі  
жарыстарға қатысады. Оған республикалық дә-
режедегі «ат спортының төрешісі» атағы беріл-
ген. Әділ төрешіні бәйгеге ат қосатындар өздері  
іздеп табады. Мүшелі жылқының қасиетін тап 
басады. Ат жаратудың қыр-сырына мейлінше 
жетік. 

– Менің бұл туысым өзгеше мінезді азамат, 
– дейді белгілі этнограф-жазушы Төрехан Май-
бас. – Барып тұрған тілмар және өзі. Қазақтың 
бейнелі сөзін «тірілтіп» жүреді.  

Көкбөрі Керней бабамызға ас беруге, шежі-
ре жазуға түрткі салған да Балтабай  бауыры-
мыз. Небір ұлттық бастамаларға оң иығын то-
судан жалықпайды. Жан дүниесі бай, табиғаты 
таза, кедейдің жомарты.  

Балтабай Игенұлы сынды азаматтар әр 
ауылда бар, соларды көретін көз, бағалайтын 
зерек зерде болса, қане!? 

Қазақ елі – басынан шерменделікті көп-көп 
өткерген көмпіс халық. Содан да, ән-жырымыз 
зарлы, күйіміз мұңлы келеді. Ат үстіндегі жақсы-
лары сұқты көзден зардап шегіп жатады. Зама-
на зобалаңы құрбандығына шалынғандар қан-
шама. Кешегі Сәкен қайда? Мәдиді оққа байлап 
бергендер кім?  

Балтабай – қарапайым ауыл азаматы. 
Соған қарамастан, бар қазақтың уайымын ар-
қалап жүреді. Сонысы үшін оны мен «жалғы-
зым» деп іш тартамын. Ол үнемі жалғызсырап 
жүретіндей көрінеді маған. Шүкір, туған-туысы 
да баршылық. Кіндік қаны тамған топырағынан 
ұзамағаны да естілік. Перзенттері өркен жайып, 
көктеп жатыр. Үлкен баласы Қаршыға Игентегі 
– өнерге жақын, талантты жас. Бірталай фильм 
түсірді. «Шабыт» халықаралық жүлдесін жеңіп 
алған. Төрт баланың әкесі. Балтекеңнің неме-
ресі Ақтанберлі – атасының алданышы. Бәйбі-
шесі Алтын Төлепбергенқызы – жоғары білімді  
мұғалім. Абай орта мектебінде ұстаз. Қазақ 
тілінің білікті маманы. Ұлттық салт-дәстүрге  
жетік. Отағасының үйдегі кеңесшісі.

Аз әңгімені  түйіндей келгенде, Балтабай 
Игенұлын «Өз тауының қыраны» деп білемін. 
Бұл баға оған жарасады.

Өмір КӘРІПҰЛЫ, 
жазушы.                                 

ШЕТ ауданы.

Таным

қан талай алдыңғы қатарлы ұрпақтарды айтуға 
болар еді, ол бір мақалаға сиятын әңгіме емес. 
1952 жылы педагогикалық оқу орны Қарқара-
лыдан Саран қаласына көшіріліп, Қарағанды 
педагогикалық училищесі деп аталды. Кейіннен 
училищеге ұлы Абайдың есімі берілді. Осы оқу 
орны өзінің 90 жылдық тарихында елімізге қан-
шама ұстаздар қауымын дайындап берді. Олар 
білім майданында еңбек етті. 

1970 жылы оқу орнында жаңа бөлім – ең-
бек, сызу мұғалімдерін дайындайтын мамандық 
ашылды. Біздер сол алғашқы талапкерлер 1974 
жылы оқуға түстік. Аталған жаңа мамандықтың 
1978 жылғы бірінші қарлығаштары еліміздің әр 
түкпірінен ауылдық сегіз жылдық мектепті бітіріп, 
15-16 жасымызда педучилище қабырғасына 
келдік. Педагогикалық училище ауылдан келген 
жасөспірімдерге сапалы біліммен бірге саналы 
тәрбие берді. Тәлім-тәрбие берген ұстаздары-
мызға шексіз алғыс. Төрт жылда біздерді қандай 
азаматтар қылып тәрбиелеп шықты?! Арманда-
рын арқалап келген жастарға білім, тәлім-тәр-
бие берген ұстаздарымыздың жарқын бейнелері 
мен айтқан ұлағаттары әлі көз алдымызда. Сол 
кезден осы оқу орнын басқарған Қабдрахман 
Әбікенович, жұбайы қазақ тілі әдебиетінен ұста-
зымыз Күлмаш Жүнісовна, тарихтан сусындат-

мұғалімі Қабыш Әбдіқашов ағайымыз болды. Әр 
жерден келген ауыл балалары бір-бірмізге үй-
реніспеген кезіміз, жетекшіміз жинап, жиналыс 
ашып, мені староста етіп тағайындады. Маған 
студенттердің тізімін жасап, кімнің қайдан кел-
гендерін жазуды тапсырды. Топтағы студент-
тер жөнінде толық ақпарат жазып, жетекшімізге 
тапсырдым. Топта 30 студент болдық, келешек 
отыз ұстаз, отыз тағдыр. Әлі көз алдымда, ауыл-
дан келген жасөспірімдер, көздері жәудіреп қа-
рап отырған бозбалалар еді. Менімен бірге інім 
Махмет оқыды, ауылдастарымыз Еркін, Дәулет 
төртеуіміз жатақханада бір бөлмеде тұрып, бірге 
оқыдық. Қарағанды облысының аудандарынан – 
Қарқаралыдан, Егіндібұлақтан, Ақтоғайдан тағы 
басқа аймақтардан азаматтар оқыдық. Қазіргі 
таңда 1978 жылғы түлектердің барлығы жоғары 
білім алып, ұлағатты ұстаз, қамқор әке, ата бо-
лып отыр. Кейбіреулері басқа мамандықтарды 
таңдап та абыройлы еңбек етуде. Курстастар 
арасынан мемлекетке еңбегі сіңген үздік ұс-
таздар, мектеп директорлары, инженерлер, су-
ретшілер, құқық қорғау қызыметкерлері шықты. 
40 жыл адам өмірінде аз уақыт емес, осы жыл-
дар ішінде қаншама тарихи оқиғалар өтті. Еліміз 
тәуелсіздігін алып, көк байрағын көтерді. Егемен 
еліміздің жас ұрпақтарын тәрбиелеуде қажырлы 
еңбек етіп жүрген курстас ұстаздарға, курстас 
азаматтардың дендеріне саулық, еңбектеріне 
жеміс, отбасыларына амандық тілеймін. Осы 
мақаланы оқысаңдар, курстастарым, құрбы-құр-
дас замандастарым хабарласыңдар, жақсылық 
қуаныштарыңмен бөлісіңдер! Осы жылғы мау-
сым айының соңғы бір күнін белгілеп, Қарағанды 
қаласында кездесу өткізейік деген ұсынысым 
бар. Бір-бірімізді көрейік, алдымыз 60-ты алқым-
даса, соңғымыз 58-59 жастағы ел ағаларымыз. 
Жастық шақты еске түсірейік, 40 жылда қандай 
жолмен жүріп өткенімізді айтайық. Сол күнге 
Алла жеткізсін. 

Мақсұт ИСКАКОВ, 
ҚР Білім беру ісінің үздігі.                                                                      

Қарағанды облысындағы 
жалғыз көркемөнер 
музейі өзінің 30 жылдық 
мерейтойына орай 
көрермендер назарына 
«Музей өмірінен 30 
тарих» көрмесін ұсынды. 
Мерекелік іс-шараны 
Қарағанды облысының 
мәдениет, архивтер 
және құжаттама 
басқармасының басшысы 
Еркебұлан МүЛіКҰЛЫ 
құттықтау сөзімен ашып, 
30 жылда аталмыш өнер 
ордасына жетекшілік 
еткен басшылардың 
лебізімен жалғасты.

Заманауи музей тек қабырға-
лардағы көрмелермен ғана шектел-
меуі керек. Өскелең ұрпаққа өткен 
күннің тарихынан сыр шертетін, ұлт-
тық тәрбие беретін білім ордасы да 
бола білуі керек. Облыстық бейне-
леу өнері музейі бұл бағытта алдың-
ғы қатарда жұмыс жасап келе жатыр. 
Соның дәлелі ретінде қаламыздағы 
«Балдырған» балабақшасының кіш-
кентай тәрбиеленушілері өздерінің 
жүрекжарды тілектерін білдірді. 
Сонымен қатар, қаламыздағы №1 
өнер мектебі, №65 мектептің және 
«Балалар мен жасөспірімдер орта-
лығының» шәкірттері, Қарғанды ме-
дициналық колледжінің студенттері 
де жылы лебіздерін жолдады.

Бүгінгі күні музей қорында 11 
мыңнан астам жәдігер бар. Му-
зейдің «Алтын қоры» 40 Еңбек сіңір-
ген өнер қайраткерлерінің және ТМД 
мен Қазақстанның Халық суретші-
лерінің шығармаларынан тұрады.

30 жылдың ішінде музейде 3 
мың көрме мен шаралар өткізілді. 
Оның ішінде Қарағанды Суретшілер 
Одағының жыл сайынғы дәстүрлі 
есеп беру көрмесі, дербес көрме-
лер, сайыстық көрмелер, мерейтой-
лық, тақырыптық, еске алу көрме-
лері және тағы басқалары. Музейде 
стационарда да көшпелі көрмелер 
де өткізіліп тұрады. Қазақстандық 
және Ресейлік музейлермен жыл 
сайын ауыспалы көрмелер өткізу 
дәстүрге айналған.

Музейдегі ірі-ірі халықаралық 
шаралар – Польша, Корея, Герма-
ния, Румыния, Франция, Италия, 
Израйль, Куба, Қытай елдерінен 
келген көрмелер болды. 

Көрермендер назарына музей 
«Уақыт түсі», «Алтын коллекция-
ға енген есімдер», «Мамандықтар 
салтанаты», «Әйел келбеті», «Әуен 
және рух», «Сарыарқаның бейне-
леу өнері», «Социалистік реализм», 
«Есімдер палитрасы» және тағы да 
басқа көрмелерді ұсынып тұрады.

Экспозицияны біздің музей қо-
рына түскен ең алғашқы жұмыс Ги-
лярий Гилевскийдің «Жас кенші» 
және жас суретші Александр Кло-
ковтың «Саяхатта, өмір сүр, қуан!» 
атты туындылары ашты. Ал сол екі 
жұмыстың ортасында 11407 музей 
жәдігері бар екенін көруге болады. 
Бұлар 30 жылда жиналған жәдігер-
лер. 

Басты қабырғада 30 кескіндеме 
және графика жұмыстары әр түрлі 
жанрда әр түрлі тақырыпта орын-
далған – портреттер, пейзаждар, 
сюжетті картиналар, натюрморттар, 
авангард өмірі.

Экспозицияның екінші блогы 
шағын жұмыстардан құрылған «30» 
санымен бейнеленіп мерекеге сай 
безендірілген, бұл жұмыстардың 
барлығы қала өмірінен сыр шертеді.

Мүсін және сәндік қолөнер бұ-
йымдары блогы, музей қорынан 30 
туындыдан құралған, бұлар әр түрлі 
техникалар мен материалдардан 
орындалған.

Қайнаған музей өмірінің 30 жыл-
дығы артта қалса, алдымызда бұ-
дан да қомақты шаралар – «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 
асыру және  көптеген көрмелер мен 
шаралар күтіп тұр. Ең бастысы үл-
кен де жаңа музей ғимаратына ие 
боламыз деген үмітіміз бар.

Назерке ЖАРТЫН,
облыстық бейнелеу өнері 

музейінің 
ғылыми қызметкері.

қан Шайзада апайымыз, педагогика, оқыту мето-
дикасы мен психологиядан дәріс берген Сайлау 
Бергенбайқызы, Нағима Хасенқызы, Нина Хай-
дарқызы, математика-физиканы оқытқан Бей-
сен Сұмағұлұлы, сызу мен сызба геометриясын 
үйреткен Қабыш Абдикашов, Марат Танкабаев, 
шеберлікке шыңдап, ағаш пен металдың қыр-
сырын үйреткен Зейнолла Абдикаримов, Марат 
Қасқабаев, Павел Волгин ұстаздарымыздың ең-
бектері өлшеусіз. Содан бері 40 жыл өтті, аттары 

аталмай қалса ұстаздарымнан кешірім өтінемін. 
Училищеде бізді оқуға, тәрбие беруге, ұйым-
шылдыққа, еңбекке құрметпен қарауға, елімізді-
жерімізді сүюге баулыды. Еңбек, сызу бөлімінде 
оқитын студенттермен қатар оқитын бастауыш 
мектеп бөліміндегі студенттер арасында достық 
қарым-қатынас болды. 

1974 жылы оқуға түскеннен кейін 1-қыркү-
йекте сабақ басталып кетті. Алғашқы күннен 
біздің топқа жетекшілік еткен сызу, сурет пәні 
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08.25 Новости регионов
08.40 «Наши дети»
08.45 Время творить
09.05 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.05, 20.30 P.S
14.35 "Прямой эфир
15.40 Азия айнасы
17.00 Айтарым бар
17.30 ПроАгро
18.00 Звездочка АМТ
18.45 5 арнадағы ән-әуен
20.45 Моя Караганда
21.00, 22.50, 02.30  Деректі фильм
22.30 Все о государственных доходах
00.25 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz

12.00  "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00  Х/ф
16.50 Жди меня
18.00, 03.45 "П@УТІNА"
19.45,03.45, 04.50 "Заң сөйлесін"
21.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
21.50 Поле чудес
23.00  Худ. фильм
04.25 "Сапа бақылауда"

 
5 КАНАЛ

06.30, 13.20 Аймақ жаңалықтары
06.45 Ерлер ел ішінде
07.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.30 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00, 20.00, 22.00 Новости

          қорытындысы"
21.00,02.35 Қарекет
23.50 Парасат майданы
00.25 Дабыл
01.00 Комедия "Достар"

ХАБАР
07.02,02.00 Драма "Заң бойынша"
07.30,01.30 Драма "Ауырмайтын жол ізде"
08.00,12.00,19.00,23.17,01.02,02.32 Жаңалықтар
09.00,13.00 Новости
09.10, 19.30  Т/с "Мезгілсіз махаббат"
09.45, 20.05 Т/с "Тығырық"
10.40 Символы Нашей Родины
11.20 Astana life
11.25 Сана
12.10 Көрімдік
12.30 Гала концерт
13.10 Т/с "Серебряный бор"

06.00, 04.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.00 "ТАҢШОЛПАН"
10.00, 01.50 HIT QAZAQSTAN
11.00 М/ф
11.15,18.10 Қызық екен...
12.00,21.55 Жараланған жүректер
13.00,17.00,20.00,00.20 Ақпарат
13.15 Астанаға 20 жыл
13.30, 17.35,03.50 Көңіл толқыны
14.20 Қара шаңырақ
16.00, 22.50 Т/с "Мәриям"
17.15 Елден хабар
18.55 Т/с "Қуанышым менің"
20.35,03.25 "Астана экономикалық форумының 

14.00 Т/с "Медсестра"
14.50 "Алтын бесік"
15.20, 23.30 Драма "Тағдыр тартысы"
15.50 Т/с "Бәсеке-2"
16.20 "Арман жолында"
17.00 Народный кантроль
17.15 "Золотая середина"
18.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға
18.55 Жаһандық саяхат
20.55 Большая политика
21.00 Итоги дня
21.30 Т/с "Аферисты Дик и Джейн"
00.30 Т/с "Осколки"

ЕУРАЗИЯ
06.00   "БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР" СУБТИТРЛЕРМЕН
06.45 Жұма уағызы
07.00 "Доброе утро"
11.00 Т/с "Тот, кто читает мысли"

Жұма1 маусым

10.50 P.S
11.05 «Моя Караганда»
11.20,19.00,22.05,02.30 Деректі фильм
11.45 "Нольден бастап"
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.30,13.20,15.00 Азия айнасы
13.10, 17.30, 21.40 Рекламный  визит
14.00 "Будем здоровы"
14.15 "Судьба человека"
16.00 Городок
16.30 Дайджест
17.50 Репортаж недели
18.10,20.00 "09-аймақ"
18.40 5-арнадағы ән-әуен
19.50 Апта репортажы
20.30,23.00 Х/ф 
01.00  Әуенді Қазақстан

08.15 «Той заказ»
08.50 "Ұшқалақ"
09.00, 09.20 Смешарики
09.30 Х/ф "Не говорите мне о нем"
11.40 "Фабрика Грез " с Ольгой Артамоновой
12.00, 03.15 «Әйел сыры»
13.00 Ду қол шоколад
14.00, 02.30 "П@УТІNА"
15.00 Старше всех
16.10 Т/с "Огонь, вода и ржавые трубы"
21.00  Басты бағдарлама
21.45,  04.10 "Кешкі кездесу"
23.00 Х/ф "Подлец"
01.00 Х/ф "Суперплохие"

5 КАНАЛ
10.00  Шарайна

18.00 Жайдарман
20.00,02.40 Мәселе
20.35 Ұлттық арнада – ұмытылмас әндер
22.05  Сенбілік шоу
22.45 "Q-POP IDOLS"
23.35 Драма
01.55 "Достар" комедия
04.00 Парасат майданы

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.15, 02.40 Әсем әуен
09.10 Өзін-өзі тану
09.20 М/с
10.15 Мультсериал
11.00 "Джио научит"

06.00, 04.30 Әнұран
06.05 Концерт
07.40 Айналайын
08.50 Дара жол
10.00 Сенбілік таң
11.00 Шипагер
11.25, 03.10 HIT QAZAQSTAN
12.30 Х/ф "Баланың көңілі..."
12.45  Әзіл әлемі
13.20 Кино
14.45 М/ф
16.00 Әке

11.15 Тур де Хабар
12.00 Күй құдіреті
12.30 Art Global
12.45, 23.40 Т/с "Ақылдың кілті"
14.15 Тарих. Тұлға. Тағдыр
15.15 Т/с "Аферисты Дик и Джейн"
16.45 "Қызық times"
17.45  "Жұлдызды жекпе жек
20.10 Astana life
20.15 "Кто возьмет миллион?"
21.00 «Ақпарат арнасы - 7 күн»
22.00   "охотник за головами"
01.10 Т/с  "Алдар Көсе"

ЕУРАЗИЯ
06.00   Т/с "Вероника Марс"
07.25 Басты жаңалықтар

Сенбі2 маусым

11.15, 13.30, 19.00, 22.05, 02.30 Деректі фильм
12.00 Время творить
12.00 Утреняя почта
12.30, 17.30, 21.40 Рекламный  визит
12.40 Сто к одному
16.10 Д/ф
17.00 Мир православной духовности
17.45 Сайгез
18.15 5-арнадағы ән-әуен
20.00,23.00 Худ. фильм "Галина"
21.50 Сау болайық
00.20 Әуенді Қазақстан

SARYARQA
09.00 Әсем әуен
10.00, 13.50, 15.50, 17.50, 21.55 TV market

13.35 "Ән дария"
14.40 Добрый вечер, Казахстан!
15.45 Т/с "Ненавижу"
20.00 Аналитика
18.00, 02.30 "П@УТІNА"
21.50 "Тамаша CITY"
22.50,03.30 "ду қол шоколад"
00.00 КВН
02.20 Теория заговора

5 КАНАЛ
10.00 Ауа райы
10.05 «Моя Караганда»
10.20 "Жақсылардан ғибрат"
11.05 " Ерлер ел ішінде"

21.00 Әзілман
22.20 "Жүрсіннің жүйріктері"
22.55 Үздік дуэттер кеші

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.30 Әсем әуен
09.30 Самопознание
09.35 М/с
10.25 Т/с "Растимеханик"
11.10 "Кто возьмет миллион?"
12.00 Тур де Хабар
12.30 Хабарлайын
13.00 Т/с "Ақылдың кілті"
14.30 Тайны. Судьбы. Имена

06.00, 04.35 Әнұран
06.05 Ұлттық арнада – ұмытылмас әндер
07.30  Айналайын
08.35,03.00 Ақсауыт
09.00 Таңшолпан
11.30 Дара жол
12.45, 02.05 "Жаныңда жүр жақсы адам" Д/ф
13.15, 00.55  Мелодрама "Қарапайым қыз"
14.35 Әке
16.25, 03.40 Қазақ телевизиясына 60 жыл
19.00,02.50 "1-студия"
20.00 АПТА

15.30 "Охотник за головами"
17.30  "Кім мықты?"
18.30 Қызық times
19.30 "Жұлдызды жекпе-жек-2"
21.00 «Ақпарат арнасы - 7 күн»
22.00 "Ангелы и демоны"
01.30 Т/с "Алдар Көсе"

ЕУРАЗИЯ
06.00   Т/с "Вероника Марс"
07.20 Басты бағдарлама
08.10, 05.20 "Той заказ"
08.40  Воскресные беседы
08.55 Худ. фильм
12.35, 03.45 «Әйел сыры»

Жексенбі3 маусым

08.00, 20.00, 22.00 Новости
08.40 «Наши дети»
08.45 Время творить
09.10 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.00 Ауа райы
13.05, 20.30 P.S
13.35 Х/ф "Тайны следствия"
14.35 "Прямой эфир
15.40, 19.00, 21.15, 02.30  Деректі фильм
16.10 Шарайна 
17.00 Ерлер ел ішінде
17.10 Моя Караганда
18.10 5 арнадағы ән-әуен
21.00 "Мәдени мұра"
22.40 Х/ф
00.30 Әуенді Қазақстан

11.00 Т/с "Тот, кто читает мысли"
12.00   "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 На самом деле
16.00 Т/с "Влюбленные женщины"
16.55 Пусть говорят
18.00, 02.45, 04.50 "П@УТІNА"
21.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
21.45 Х/ф "Любовная сеть"
02.00 Мужское/Женское

 5 КАНАЛ
06.30, 08.25, 13.20 Аймақ жаңалықтары
06.45 Ерлер ел ішінде
07.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.30, 20.45 Вести - Россия
07.50, 14.25, 18.00, 22.30 Рекламный визит

20.30, 00.50 Басты тақырып
20.50, 02.15 Қарекет
23.40, 03.05 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
00.15 Дабыл

ХАБАР
07.02, 01.30 Драма "Заң бойынша"
07.30, 01.00 Драма "Ауырмайтын жол ізде"
08.00, 12.00, 19.00, 23.35, 02.00 Жаңалықтар
08.10 Таңғы хабар
09.00, 13.00 Новости
09.10, 19.30  Т/с "Мезгілсіз махаббат"
09.45, 20.05 Т/с "Тығырық"
10.35 "Спасаем жизни"
11.05 Astana life
11.10, 17.15 Ана мен бала
12.10 Білу маңызды

06.00, 04.30 Әнұран
06.05  Концерт
07.00 "ТАҢШОЛПАН".
10.00, 01.25 HIT QAZAQSTAN
11.00 М/ф
11.15, 18.10 Қызық екен...
12.00, 21.45 Жараланған жүректер
13.00, 17.00, 20.00, 00.20 Ақпарат
13.15, 17.55, 03.55 Көңіл толқыны
13.35 Т/с "Қармен жуылған қан"
16.00, 22.40 Т/с "Мәриям"
17.15, 01.10 Елден хабар
17.35, 03.35 Шипагер
18.55 Т/с "Қуанышым менің"

12.25, 15.45 Т/с "Бәсеке-2"
13.10 Т/с "Серебряный бор"
14.00 Т/с "Медсестра"
15.00 Рожденные вдохновлять
16.15 "Арман жолында"
17.00 Важно знать
18.00 Давайте говорить
21.00 Итоги дня
21.30 Т/с "Время"
22.15 Х/ф "Черный список"
23.05 Драма "Тағдыр тартысы"
00.05 Т/с "Осколки"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 04.25 "Сапа бақылауда"
06.20, 19.00 Басты жаңалықтар
07.00 Доброе утро

Сәрсенбі30 мамыр

07.50, 14.25, 18.00, 22.30 Рекламный визит
08.00, 20.00, 22.00 Новости
08.25, 13.35 Новости регионов
08.40 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.00 Ауа райы
13.05, 21.00 P.S
13.50 Моя Караганда
14.35 "Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 Жақсылардан ғибрат
17.00 Менің шындығым
17.50 ТВ-2 экспедициясы
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 "Мәңгілік тіл"
21.15, 02.30  Деректі фильм
22.40 "Мәдени мұра"
23.00 Х/ф
00.25 Әуенді Қазақстан

06.20, 19.00 Басты жаңалықтар
07.00 "Доброе утро"
11.00 Т/с "Тот, кто читает мысли"
12.00   "ҚАЛАУЛЫМ"
15.00 На самом деле
16.00 Т/с "Влюбленные женщины"
16.55 Пусть говорят
18.00, 19.45, 03.40 "Сөз Сізде" 
21.00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
21.45 Х/ф "Любовная сеть"
02.00 Мужское/Женское
02.45 "П@УТІNА"

  5 КАНАЛ
06.30, 13.20 Аймақ жаңалықтары
06.45 Ерлер ел ішінде
07.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.30, 20.30 Вести - Россия

18.55 Т/с "Қуанышым менің"
20.30, 00.50 Басты тақырып
20.50, 02.10 Қарекет
23.40, 03.00 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
00.15 Дабыл

ХАБАР
Саяси қуғын-сүргін құрбандарын

еске алу күні
07.02, 02.00 Драма "Заң бойынша"
07.30,01.30 Драма "Ауырмайтын жол ізде"
08.00,12.00,19.00,23.20,02.30 Жаңалықтар
08.10 "Таңғы хабар"
09.00,13.00 Новости
09.10, 19.30  Т/с "Мезгілсіз махаббат"
09.45, 20.05 Т/с "Тығырық"
10.35 Рожденные вдохновлять
11.15, 17.15 Ана мен бала

06.00, 04.30 Әнұран
06.05 Концерт
10.00, 01.25 HIT QAZAQSTAN
11.00 М/ф
11.15,18.10 Қызық екен...
12.00,21.45 Жараланған жүректер
13.00,17.00,20.00,00.20 Ақпарат
13.15, 18.00, 03.55 Көңіл толқыны
13.55 Д/ф "Жакуля"
14.20 Т/с "Қармен жуылған қан"
16.00, 22.40 Т/с "Мәриям"
17.15, 01.10 Елден хабар
17.35, 03.30 Келбет

12.10 Білу маңызды
12.25, 15.50 Т/с "Бәсеке-2"
13.10 Т/с "Серебряный бор"
14.00 Т/с "Медсестра"
14.50 Символы Нашей Родины
15.20, 23.35 Драма "Тағдыр тартысы"
16.20 "Арман жолында"
17.00 Важно знать
18.00 Давайте говорить
21.00 Итоги дня
21.30 Т/с "Время"
22.15 Х/ф "Черный список"
23.35 Драма "Тағдыр тартысы"
00.30 Т/с "Осколки"

ЕУРАЗИЯ
06.00, 04.25 "Сапа бақылауда"

Бейсенбі31 мамыр

10.05 М/ф
10.50 Халық ертегілері
11.05  Ұлттық шоу
12.10 Көркем фильм
13.30 Халық ертегілері
14.00 Концерт
16.00 Х/ф "Қазақ елі"
18.45 Қазақстанның 100 жаңа есімі
19.00 АПТА
20.00 В интересах людей
20.35 2050
21.00, 22.00 "Сазгер" 
22.35 "Біз осында тұрамыз" 

SARYARQA
09.00,18.00 Әсем әуен
10.00, 13.00 Жаңалықтар
07.45, 10.45, 13.45, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV market
11.05 Заң және заман
11.20 Д/ф "Сіз білесіз бе?"
12.30 Халық ертегілері
14.00 Шығармашылық кеші
14.50 Д/ф "Мәди"
16.00 Х/ф "Қазақ елі"
17.40 "Батырдың жаны"
18.35 Хочу все знать
19.00 "Шаңырақ"
19.35  ДАТ
20.00 "Ойталқы"
20.35 100 шагов
21.55 "Сарай қызметшісі" Кино

08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV market
08.05, 13.50 Әсем әуен
08.50 М/ф "Тапқыр вик"
09.40  TV-сабақ
11.05 Т/с "Бозторғай"
12.00 Расскажем и покажем
12.35  "ДАТ"
13.25 Д/ф "Сіз білесіз бе?"
18.30 Это наша с тобой биография
19.00 Хочу все знать
19.20 Заң және заман
19.35 Дін мен дәстүр
20.00 Д/ф "Ұлт мақтанышы"
20.30 Қорытынды жаңалықтар
21.30 Т/с "Мәңгілік махаббат"
23.30 Т/с "Сарқылмас сезім"

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
           Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV market
08.05, 13.50 Әсем әуен
08.50 Т/с "Мәңгілік махаббат"
09.40, 19.35  TV-сабақ
11.05 Т/с "Бозторғай"
12.00, 21.30 Брифинг КФ
12.30  60 АСУ
12.50 Бейнеклип
13.25 Д/ф "Сіз білесіз бе?"
18.30 ДАТ
19.00 Расскажем и покажем
19.55 Ұлт мақтанышы
20.30 Қорытынды жаңалықтар
22.00 Д/ф "Жүсіпбек Аймауытов"
23.30 Т/с "Таңғажайып қоштасу рәсімі"

SARYARQA
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 22.30 
           Жаңалықтар
07.45, 10.45, 21.15, 23.15 Уақыт.kz
08.00, 11.00, 13.20, 18.50, 22.20  TV market
08.05, 13.50 Әсем әуен
08.50, 21.30 Т/с "Мәңгілік махаббат"
09.40, 19.35  TV-сабақ
11.05 Т/с "Бозторғай"
12.00 В интересах людей
12.35  2050
13.25 Д/ф "Сіз білесіз бе?"
18.30 60 АСУ
19.00 Тікелей эфир
19.50 Бейнеклип
20.00 Ұлт мақтанышы
20.30 Қорытынды жаңалықтар
23.30 Т/с "Таңғажайып қоштасу рәсімі"

Aтaсу кентінің Б.Aмaлбеков 
aтындaғы жaлпы ортa білім бе-
ретін мектебі бaзaсындaғы Тірек 
мектебіне (РО) кірсеңіз, күй атасы 
– Құрмaнғaзының «Сaрыарқa» 
күйімен қоңырaу үні орындала-
ды. Мектеп оқушылaры үзіліс 
уақытында, aйтулы мереке күн-
дері қaзaқ композиторлaрының 
шығaрмaлaрын жиі тыңдaйды. 
Бұл жобаға мектептің үздік оқу-
шысы – Aйым AМАНЖОЛДЫҢ 
қосқан үлесі ауқымды.

Жалпы, идеяны ортaғa сaлып, оның 
жүзеге aсырылуынa үлес қосқaн мек-
тебіміздің бесінші сынып оқушысы, көп-
теген сaйыстaрдың жүлдегері – Aйым 
Aмaнжол және ғылыми жобaның жетекші 
ұстaзы Жaнaр Сaдвaкaсовa. 

 2016 жылы этномәдениет секциясы 
бойыншa ұстаз бен оқушы бірігіп, «Ұлттық 
әуендегі мектептің қоңырaу үні» тaқыры-
бындa ғылыми жобa қорғaп, идеяны өз 
мектептерінде жүзеге aсырған болатын. 
Жоба – оқу және тәрбие жұмыстарын іс 
жүзінде жүзеге асыруға септігін тигізді. 
Республикaлық «Зерде» ғылыми – прaк-
тикaлық ортaлығында қорғaлып, жүлделі 
орынғa ие болды.

Сондай-ақ, Aйым биылғы оқу жылында 
Б.Aмaлбеков aтындaғы мектептің «Жыл 
оқушысы – 2018» aтaғын жеңіп алды. Осы 
жолда оқушы тынбaй ізденіп, мектептің 
қоғaмдық өміріне де белсене aрaлaсты. 
Үздік оқушының есімі 2016-2017 оқу жы-
лындa жaрық көрген республикaлық «Нa-
дежды Кaзaкстaнa» кітaбындa жaриялaн-
ды.

Жaстaйынaн зерек, ізденімпaз, ұқыпты 
Aйым өзінің үлкен aқ әжесіндей aқылды 
әрі пaрaсaтты болып ержетіп келеді. Шын-
шылдықты ұнатады. Aрдaқты ел aнaсы, 

тыл еңбеккері, еңбек aрдaгері – Қaлимa 
Шaловa бaуырындaғы немересі «есімін 
қойыңыз» деп шөбересін көрсеткенде, 
«aспaндaғы aйғa ғaнa теңеймін» деп aтын 
aзaн шaқырып Aйым қойғaн екен. Әрда-
йым өз aтынa лайық болуғa тырысaды. 
Ой өрісін кеңейту мaқсaтындa кітaпты көп 
оқиды. Сүйікті пәндері – мaтемaтикa және 
тілдер. Арманы – білікті дәрігер атану. 

Ортa буынғa aяқ бaсқaн Aйымның сы-
нып жетекшісі, және қaзaқ тілі мен әде-
биеті пәнінің мұғaлімі – Нұргүл Мұхaм-
меджaновa. 

«Бaлa жүрегі – кішкентaй күй сaн-
дық. Сол сaндықтың кілтін тaпсaң ғaнa 
aшылaды. Мұғaлімнің қолындa әр кез 
сол кілт тұру керек» – деп Мұхтар Шaхa-
нов aйтқaндaй, Нұргүл Рaмилқызы әр 
бaлaның жүрегіне жол тaуып, бойындaғы 
дaрынын aшуғa үлес қосып отырғaн жaс 
мaмaн. Бүгінгі таңда Aйымды мектепішілік, 
aудaндық сaйыстaрғa, қaшықтықтан өтетін 
олимпиaдaларғa  қaтыстырып, білімін 
шыңдaп жүр.

Жалпы, мектеп – бaлaлaрдың екінші 
үйі болсa, aл ұстaздaр – екінші aнaсы. 
Әр үйдің еркелерін бір сыныпқa жинaп, 
олaрмен жұмыс істеу оңaй емес. Aлaйдa, 
Нұргүл мұғaлім әр бaлaның тілін тaуып, 
тілдесіп, үлгілі тәрбие беруді өзінің міндеті 
сaнaйды. 

Әлбетте, баланың кіршіксіз сaнaсынa 
aдaлдық, мейірімділік, бaуырмaлдық нұ-
рын сеуіп, біліммен сусындaту мұғaлім-
дердің еншісінде. Б.Aмaлбеков aтындa-
ғы мектеп бaзaсындaғы Тірек мектебінің 
(РО) ұстaздaрынa білімді шәкірттеріңіз 
жеңістерімен қуантсын дегім келеді.  

 Әсел АЛДИГЕНОВА.
ЖАҢААРҚА aудaны.

Жуырда оқушыларға ел Президенті Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВТЫҢ 
«Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабының таныстырылымы өтті. Шара-
ны Қарағанды қалалық М.Әуезов атындағы орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесі №1 жасөспірімдерге қызмет көрсету филиалы 
мен №8 орта мектеп ұжымы ұйымдастырды.    

Аталған мектептің оқушы-
ларына кітаптың электронды 
нұсқасынан үзінділер оқылды. 
Оқылуы қиындық туғызбайды. 
«Тәуелсіздік дәуірі» публицис-
тика жанрында жазылған. Қа-
зақ және орыс тілдерінде жа-
рыққа шықты. Елбасымыздың 
тәуелсіздік туралы ой-толғамда-
рының жиынтығы. Тәуелсіздік 
шежіресін тұтас қамтыған кітап 
төрт бөлімнен тұрады.

Қайраткер Мұхтар  Құл-Мұ-
хаммед кітаптың тұсаукесерінде 
айтқанындай, «Елбасымыздың 
жүрек төріндегі толғаныстарынан 
шыққан бұл кітапты бәріміздің 
қасиетті Отанымыз – Қазақстан 
Республикасының негізін қалаған 
Тұңғыш Президентіміздің өз қо-
лымен жазылған Тәуелсіздік эн-
циклопедиясы деп атауға толық 
негіз бар».

Еліміздің өткені мен бола-
шағына қатысты автордың көз-

қарасы егжей-тегжейлі баяндалған. 
Мемлекет басшысының негізгі институ-
ционалдық реформаларға деген көзқа-
растарының таныстырылымына ерек-
ше назар аудартады.

Кітапта «қазақстандық даму 
үлгісінің» табиғаты мен оның эволюция-
сы, басты ұстанымдары мен қозғаушы 
күштері сараланған. Қазақстанды жаң-
ғыртудың үш толқыны кеңінен көрсетіл-
ген. Бірінші және екінші жаңғырту ая-
сында тоталитарлық жүйеден түбегейлі 
ажырап, нарықтық экономиканы құру 
және бәсекеге барынша қабілетті елу 
елдің қатарына қосылу міндеті мерзімі-
нен бұрын орындалды. Үшінші жаңғыр-
тудың мақсаты – елімізді қалыптасқан 
жаңа жаһандық ахуал жағдайында жаң-
ғырта отырып, әлемдегі дамыған отыз 
мемлекеттің қатарына қосу.

Аталған мектептің кітапхана меңге-
рушісі Жаңагүл Танашева оқушыларға 
өз түсінігін, пікірін жеткізді. «Елбасының 
кітабы қатысушылар тарапынан үлкен 
қызығушылық пен оң пікірлер туғызды. 
Жаңа кітап біздің заманымыздың ға-
ламдық мәселелеріне назар аударған. 
Сонымен қатар, кітапхана меңгерушісі 
дайындаған Елбасының басқа да кітап-
тары туралы айтылды. Балалар баспа-
сөз беттеріндегі мақалалар мазмұнына 
қанықты. 

Алмагүл ЫСҚАҚОВА, 
М.Әуезов атындағы 

орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесі №1 жасөспірімдерге қызмет 
көрсету филиалының қызметкері.
ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Жарнама бөлімінің байланыс телефоны

43-21-55
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ЕСКЕ АЛУ

Лечение  предлагаемое  в нашей   
здравнице,  не  имеет  альтернатив  
в  нашей  республике.   Многолетняя  
и  прочная  слава  курорта   «Мойыл-
ды»  известна  не  только  в Казахста-
не,  но и   далеко  за его  пределами.  
Исключительная  эффективность ле-
чения  заключается  в  том  что  при  
санатории  имеется  природное   озеро  
«Мойылды», содержащее  высокоми-

г. Павлодар,  с. Мойылды 
тел.:8 (7182) 35 65 87, 35 65 33, 35 65 34. моб.: 8 777 462 36 20. 

e-mail: sanatori_moiyldy@mail.ru                               
Расположение: г.Павлодар, с. Мойылды. 

Гослицензия ЛП №00213DS от 14 .12.2005, выданная Областной де-
партамент здравохранения Павлодарской области

нерализованные иловые  грязи  
и соленую   рапу,  дающие   мощ-
ный  оздоровительный   эффект  
при  заболеваниях  опорно-дви-
гательной  системы (артриты, 
полиартриты,  ос теохондроз и 
др.)  периферической  нервной  
сис темы (невриты, радикули-
ты и.др.),  урологических  за-
болеваний (простатиты,  импо-
тенция,  уретриты, бес плодие) 
и  болезнях  женской  половой  
сферы (хра нические  воспали-
тельные  процессы,  бесплодие  
и  др.). Состав  грязи  и  рапы   
идентичен  источникам  г.Саки    
Южного  берега Крыма.

Нұра ауданы, Қызыл Шілік ауылының тума-
сы, Киевка елді мекенінің тұрғыны болған аяу-
лы жар, ардақты ана, сүйікті әже Балғара Бай-
кенОваның өмірден озғанына 6 жылдың 
жүзі болмақ. Тірі болғанда мамырдың 25-де 
80 жас мерейтойын тойлап жататын едік. Пер-
зенттерін дүниеге әкеліп, қанаттыға қақтыр-
май, тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп-жеткізген   
аяулы жан еді. Соңынан ерген немерелерінің 
маңдайынан иіскеп, олардың қызықтарын көріп 
еді-ау! Ағайын-туысына сыйлы, құда-жекжаты-
на қадірлі, көрші-қолаң, дос-жаранына қастерлі 
бола білгенін қалай жасырайық. Бұл күнде жүрегімізді езілтіп жалған 
дүниені тәрк етіп, фәниден бақиға аттанып кете барған ардақтымызды 
сағынышпен еске аламыз. Амал қанша? Марқұмның жатқан жері жайлы, 
топырағы торқа болып, рухы бейіш нұрына шалқысын дейміз. Бақұл бол, 
әулетіміздің алтын бәйтерегі!

Анашым, бір әулеттің тынысы едің,
Айналаңды бөлейтін шуақ-нұрға.
Жүзіңізден әрдайым мақпал есіп, 
Балаушы ең бәрімізді күн мен айға,

Текті рудың бірінен тарап қаның,
Жерден көшіп, аспанға әрі аттадың.
Алла сізге жұмақтан орын беріп,
Алып кірсін бейішке Жаратқаным!

Еске алушылар: жұбайы – Қордабай, балалары – Салтанат, Тиш-
кен, Мақпал, немерелері  – Ділшат, Әділ, Әлім және туысқандары.

№167

арнайы мониторингтік топ мүшелері 
іссапармен келеді

2018 жылдың 28-29 мамыры аралығында Қарағанды қаласына ҚР 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі басшылығымен қоса республикалық арнайы мониторингтік топ 
мүшелерінің іссапармен келуі жоспарлануда.

Іссапар барысында арнайы мониторингтік топ мүшелері қала, аудан-
дағы бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, олардың қызметтерімен 
танысып, тұрғындармен кездесу өткізеді.

Барлық сұрақтар бойынша 50-41-02 телефон номеріне хабарласып, 
ақпарат алуларыңызға болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша 

департаменті.

Ағып жатқан айдынды бұлақ, 
мәуелі бәйтерек, сүрінсең тіреушің, 
сөйлессең сырласың,  адассаң бағыт 
сілтер бірден-бір жан – ана. Өмір тол-
қыны алға жетелеген сайын «шіркін-
ай» деп таң қалатыным – анамның 
болмысы. Ақ жаулықты асыл анамыз 
Гүлбағила Нұрмағанбетқызы Отыз-
баева Сағынай келіні 1938 жылдың 
мамыр айының 25-ші жұлдызында 
Степногорск мекенінде дүниеге кел-
ген. Аяулы анамның жастық шағы, құт 
дарыған Жаңаарқа ауданына қарасты 
Қызылжар кентінде өтті. Үлкенге құр-
метін білдіріп, кішіге ізетін көрсетіп, 
кісілік жолынан жаңылмаған ананы 
ел-жұрты түгел сыйлап, әрқашан да 
құрметін көрсетеді.

Гүлбағила анамыз арман қуып 
1956 жылы Қарағанды педагогикалық 
институтының филология факуль-
тетінің орыс тілі мамандығы бойынша 
білім алады. 1958 жылы құдай қосқан 
қосағы, тағдырының ыстығы мен суы-
ғын бірге бөліскен өмірлік азаматы, 
әкеміз Құрал Сәдуақасқа адал жар, 
Қызылжардың ең инабатты келіні 
атанды. Бақыт босағасына тұрақта-
ған шаңырақтан он бала өсіп шықты. 
Әрқайсының маңдайынан «айнала-
йын, балам» деп иіскеп, еркелетіп 
өсірген алтын құрсақты ана алдында 
әрқашан да қарыздармыз. 

Ыбырай Алтынсарин атамыз 

«Маған жақсы мұғалім бәрінен де 
қымбат, өйткені мұғалім – мектептің 
жүрегі» деген болатын. Анамыз Қы-
зылжар кентіндегі алғашқыда 8 жыл-
дық, қазіргі таңда 11 жылдық болған 
орта мектепте бақандай 38 жыл қыз-
мет атқарды. Мұғалімдік қызметтің 
қыр-сырына үңіліп, аянбай еңбек етіп, 
барын да, нәрін де балаларға берген, 
ұлағатты ұстаз болған Гүлбағила Нұр-
мағанбетқызын ұжымы осы мектептен 
құрметті еңбек демалысына үлкен қи-
мастықпен шығарып салды. Қызмет 
еткен жылдарда анамыздың алдынан 
білім алған, тәрбиесін көрген ұрпақ-
тар қазіргі кезде еліміздің әр түпкірін-
де түрлі салада еңбек етіп жүр. Әрине, 
еңбек ету, бала-шаға қарау, ата-ене 
бағу, ер-азаматын құрметтеу, келін 
болу қиын болса да, анамыз мойымай 
әйел-ананың образына әбден лайық 
атқа ие болды. Әулетіміздің алып шы-
нар ағашы десем де болады. Ата-ана-
мыздан тарап, өсіп-өнген 9 ұрпақтан 
– 17 немере, 8 шөбере өсіп-өркендеп 
келеді. Қабырғасы күйремес, шаңы-
рағы шайқалмайтын, берік әулеттің 
белгісі осындай болса керек-ті.

Қоғам қайраткері, алғашқы проку-
рорлардың бірі болған, мемлекеттік 
хатшы қызметін атқарған револю-
ционер атамыз Жанайдар Сәдуақа-
совтың отбасына келін болып түсіп,  
атамыздың жары АЛЖИР түрмесінде 
отырған жеңгеміз Елизавета Сәдуақа-

совамен хат-хабар алмасып отырған. 
Естелік хаттары облыстық өлкетану 
мұражайында сақтаулы. 

Өз бақытын, қуанышын өмірге 
әкелген өзі перзенттерінің қылы-
ғынан, қызығынан іздейтін аяулы, 
Анам менің! Сізге әлемдегі бар жақ-
сы тілекті үйіп-төксем де аз. Алла 
сізге ең алдымен мықты денсаулық 
берсін! Әрқашан жүзіңізден мейірім 
кетпей, айналаңызға нұрыңызды ша-
шып, Аналық бақытқа кенеліп жүре 
беріңіз!!!

Батыр да туған анадан, 
                      ақын да туған анадан,
Ананың биік тұғыры – 
                  анадан туған бар адам.
Пайғамбарымыз Мұхаммед  
                       ананы құрмет санаған,
Анаға мәңгі борыштар
               елдегі барлық дана адам.
Ақ сүтін беріп өсірген, 
                        бұзық болса, кешірген,
Тілін алсам, айналған,
                         күнәм болса, өшірген.
Ақ анашым, анашым, 
                        саған тәнті бала шын!
Мөлдір, кәусар бұлақсың, 
                 мен сүрінсем, жылапсың,
Шыңға шықсам, қуанып, 
                     мен құласам, құлапсың,
Ақ анашым, анашым, 
               сендей бар ма жанашыр?!

Бағлан ҚұРаЛҚызы,
қызы.

Қалалық №41 жалпы білім 
беретін орта мектепте 
химия ғылымдарының кан-
дидаты, доцент,  ҚР білім 
беру ісінің үздігі, «Ерен 
еңбегі үшін» медалінің 
және Ы.Алтынсарин төс-
белгісінің иегері,  ғалым-
ұстаз Қабылкәрім АХ-
МЕТКӘРІМҰЛЫНЫҢ сексен 
жасқа толған мерейтойына 
орай «Мәңгілік нұрдың қыз-
метшісі» атты дөңгелек 
үстел өтті. 

Өскелең ұрпақтың қабілеттеріне, 
кәсіби біліміне сай қоғамда орнын 
табуға бағыттау жиынның мақсаты 
болды. Аталмыш шараға техника ғы-
лымдарының кандидаты С.Қонтаев, 
ҚарМУ-дың педагогика ғылымдары-
ның кандидаты, доцент, жаратылыс-
тану ғылымдары академиясының 
мүшесі Ә.Кенеш, химия ғылымда-
рының кандидаты К.Қадырберлина 
тәрбие және тұлғаны әлеуметтенді-
ру кафедрасының аға оқытушысы                           
Ғ.Смағұлова, №41 мектептің ардагер 
ұстазы Б.Жакенова, Ы.Алтынсарин 
төсбелгісінің иегері, ардагер ұстаз  
Б.Кистафина, Н.Нұрмақов атындағы 
облыстық мамандандырылған мек-
теп-интернат директоры С.Сұлтанов 
қатысты. 

Адам баласының қоғамда баға-
лануы, дәріптелуі, ардақталуы – тіке-
лей оның қоғамға, халыққа жасаған 
тынымсыз, қалтқысыз еңбегіне бай-
ланысты. Биіктігі де, тереңдігі де, бір 
басынан табылатын Қабылкәрім Ах-
меткәрімұлы дөңгелек үстелде өзінің 
еңбек жолы, химия саласындағы өз-
герістер туралы ой бөлісті.  

Дөңгелек үстелде Елбасының 
«Бес әлеуметтік бастамасының» 
өзектілігі елдің келешегі атанған 
мектеп оқушыларымен жаратылыс-
тану ғалымдары арасында талқыға 

түсті. Қатысушы қонақтар бастама-
ның мән-мағынасына тоқталып, бес 
бастаманың іске асуы ел экономика-
сының өсіп, ұлттың әл-ауқатының ар-
туына түрткі болатынын айтты. «Бес 
әлеуметтік бастамасының» ішінде 
«Үшінші бастамасы – жоғары білімнің 
қолжетімділігі мен сапасын артты-
ру» атты Үндеуіне  ерекше тоқталды. 
Шара барысында мектеп бітіруші тү-
лектерге  кәсіби мамандық таңдауда 
шынайы, үлкен жауапкершілікпен қа-
раулары қажет екендігі жөнінде кеңес-
тер берілді. 

Дөңгелек үстел модераторы, мек-
тептің тарих пәні мұғалімі Д.Оспан 
бүгінгі күнде мектепте жаратылыс-
тану ғылым саласына қызығушылық 
танытып жүрген оқушылар қатарының 
күннен-күнге артып келе жатқанына 
тоқталды. Мектебіміздің  8-сынып оқу-
шысы  Тамерлан  Саматовқа сөз беріп, 
оқушы «Ғалым-ұстаз» Қабылкәрім Ах-

меткәрімұлы туралы зерттеу дерегі 
аясында жазған өзінің  жобасымен 
таныстырды. Шәкірт бұл жобаны жазу 
себебін, өзін химия ғылымына қызы-
ғушылығын оятқан күнделікті өмірде 
пайдаланатын иіс сулар құрамындағы 
эфир майларын зерттеу жұмысының 
барысында Қ. Ахметкәрімұлының 
«Күрделі эфирлердің акрильдік және 
метакрильдік қатарларының реакция-
дағы қабілеттілігі» тақырыбындағы 
диссертациялық жұмысына кездес-
кенін айтты. Осы жұмысты оқи оты-
рып, Тамерлан ғалым-ұстаздың еңбек 
жолын зерттеуге бет бұрған. Оқушы 
өзінің зерттеу жобасының алғышарт-
тарын жиналған ғалымдарға таныс-
тырып, сөз соңында өз ұсыныстарын 
білдірді.  «Тамыры терең, танымы 
биік ғалым-ұстаздың елеулі  еңбек жо-
лын, алпысқа жуық еңбектерін ел эко-
номикасының дамуына бүгінде пай-
дасын беретінін ескеріп, «Қарағанды 

қаласының құрметті азаматы» 
және осы еңбектердің қолжетімді 
болуын қарастыру мақсатында 
Н.Нұрмақов атындағы облыстық 
мамандандырылған дарынды ба-
лаларға арналған мектеп интер-
натпен желілік қауымдастықта жұ-
мыс жүргізуге оқушылар ұсыныс 
жасады. Шараға қатысып отырған 
ғалымдар тарапынан оқушылар 
жасаған ұсыныстар қолдау тауып, 
Т.Саматовқа алдағы уақытта зерт-
теу жұмысын кеңес бере отырып, 
болашақта отандық сапалы өнім 
өндіру бағытында ойлануға бағ-
дар берілді.

Мектеп басшысы Ж. Баймол-
дина асқақ армандар алдында 
биік мақсаттар қоя білетін шәкірт-
теріне заманауи сұранысқа сай 
мамандықтардың көп екендігін 
айтты. Ел экономикасының да-
муының бірден-бір жолы білімді 
жастардың қолында болатынын, 
баланың болашақ мамандық таң-
дау қабілеті мектепте қалыптаса-
тынын ескеріп, осы бағытта бір-
неше жобалар мен жұмыстардың 
атқарылып жатқандығын атады. 
Аталған ұсыныстардың алдағы уа-
қытта жалғасын табатынына сенім 
білдірді. 

Толғанай ОМаШева,
№41 мектеп директорының 

тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары.

нұркен нӘРІкБай,
№41 мектептің 8-сынып 

оқушысы. 
ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

«Рухани жаңғыру» деген ұғымның өзі ұлттық сананың 
кемелденуін білдіреді. Ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз 
бен музыкамыз, әдебиетіміз, бір сөзбен айтқанда ұлттық 
рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. 

Осыған орай, қаладағы №6 
орта мектепте Елбасының «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы аясында, Астананың 20 
жылдық мерейтойы қарсаңында 
«Ұлттық құндылықтар» алаңының  
салтанатты түрде  ашылуы бол-
ды. Оған ата-аналар, ұстаздар мен 
оқушылар, қорғаншылық кеңесінің 
мүшелері, «Болашақ» академия-
сының өкілдері қатысты. 

«Ұлттық құндылықтар» алаңын 
ашудың негізгі мақсаты – оқушы-
лардың бойында ұлттық сананы 
ояту, туған халқына, еліне, жеріне 
деген құрмет, сүйіспеншілік, мақта-
ныш сезімін ұялату, ұлттық рухты 
сіңіру. 

Қорғаншылық кеңесінің төр-
ағасы Б.Кенжебаев пен «Болашақ» 
академиясының  қазақ тілі мен әде-

биеті кафедрасының меңгерушісі, 
профессор Қ.Сембиев өз лебіз-
дерін білдірді.

Алаңның   «Рухани жаңғыру 
– ұлт негізі» бөлімінде мектептің, 
қала аймағымыздың  тарихы, «Ұлт-
тық құндылықтар – рухани байлы-
ғымыз» ұлттық қолөнер бұйымда-
ры, тұрмыстық заттар, зергерлік 
бұйымдар көрсетілді. Сонымен қа-
тар, «Елбасы – елмен бірге» және 
«100 кітап» жобасы қонақтар наза-
рына ұсынылды. 

Біз рухани жаңғыру жолында 
бабалардан мирас болып, қаны-
мызға сіңген, бүгінде тамырымыз-
да бүлкілдеп жатқан ізгі қасиет-
терді қайта түлетуіміз керек. 

Шану канТОРБаева, 
№6 орта мектеп директоры. 

Қарағанды қаласында-
ғы №102 мектеп-гим-
назия кітапханасында 
Елбасы Нұрсұлтан                          
НАЗАРБАЕВТЫҢ тұ-
тас бір дәуір тарихын 
қамтыған «Тәуелсіздік 
дәуірі» кітабын 10 
сынып оқушылар ара-
сында таныстыру, 
мазмұнды әрі тартым-
ды пікіралмасу ұйым-
дастыру мақсатында 
«Тәуелсіздік дәуірі» 
– ұлы дәуір шежіресі» 
атты шара өтті.

Президентіміздің бұл құнды 
кітабы – елімізге үлкен олжа деу-
ге болады. Кітап атауының өзі-ақ 
тұтас бір дәуірді қамтып, сол ар-
қылы, атқарылған істердің ауқы-
мын аңғартса керек. Кітаптың әр 
бөлімін, әр тарауын оқыған сайын 
ел бағындырған белестерге көзің 
жетіп, тамырына тереңдеп, ерек-
ше әсерге бөленетінің анық. Мұнда 
қазақ халқының тәуелсіздік жылда-
рындағы тұтас тарихы қамтылған. 

26 жыл қас-қағым сәт болғанымен, 
халқымыз үшін ғасырға бергісіз ке-
зең болды. Бар-жоғы ширек ғасыр 
аралығында еліміз биік белестерді 
бағындыра білді.

Оқушылар Елбасының 
«Тәуелсіздік дәуірі» кітабының әр 
бөлімін оқып,  постер қорғап, өз 
ойларын ортаға салды. Бейнеро-
ликтен алған әсерлері бойынша 
ойтолғау жазды. Оқушылар ара-
сындағы пікіралмасу қызу талқыға 
түсіп, барлығы бірдей белсенді ат 
салысты. Патриоттық сезімге бө-
леніп, ерекше әсерге кенелді. 

Ең бастысы, бұл кітап – оқу-
шыларымызды өз тарихын құр-
меттеуге баулып, патриот болуға 
жетелейді. Мемлекетіміздің негізі 
қаланған күннен бергі атаулы әрі 
айтулы оқиғалары да «Тәуелсіздік 
дәуірі» кітабында кеңінен айтыл-
ған

Сонымен қатар, кітапханада 
арнайы кітап көрмесі ұйымдасты-
рылып, таныстырылым жасалды.

Жанар ҚұСайын,
№102 мектеп-гимназия 

кітапханасының меңгерушісі. 

ҚАРАҒАНДЫ қаласы.

Қазақстан Республикасында діни 
экстремизм мен терроризмге қарсы 
іс-қимыл жөніндегі 2013-2017 жыл-
дарға арналған мемлекеттік бағдар-
ламасындағы шаралар жоспарын 
жүзеге асыруға және  Қазақстан Рес-
публикасы Қаржы министрлігі Ішкі 
мемлекеттік аудит комитетінің тап-
сырмасына сәйкес облысымыздағы 
Ішкі мемлекеттік аудит департаменті 
аймақтағы алты мемлекеттік мекеме-
ге аудиттік тексеріс жасады. 

Іс-шаралар жоспарын жүзеге асы-
рудың әкімшілері берілген бюджеттік 
қаражат негізінде жұмыс жасағанда-
рын жүргізілген тексеріс нәтижелері 
көрсетіп отыр. Мұнда қоғамдағы діни 
экстремизмнің алдын алуды жетілді-
ру, біріншіден, жастар арасында 
жүргізілуіне, сонымен қатар, еліміздің 
заңдарына, ұлттық дәстүріміз бен 
мәдени құндылықтарымызға негіз-
делген діни көзқарас қалыптастыруға 
және қоғамдағы тұрақтылықты, ұлта-
ралық әрі конфессияаралық келісімді 
сақтау мен нығайтуға баса назар ау-
дарылды. 

Аудиторлық жұмыстар нәтижесін-

де жоғарыда аталған мемлекеттік 
бағдарлама мен оны облысымызда 
жүзеге асыру туралы облыс әкімінің 
қаулысымен бекітілген іс-шаралар 
Жоспарының екі білім беру меке-
месінде толықтай орындалмағаны 
нықталды. 

Облыстың білім беру мекемесі 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 
аясында 1,5 млн. теңгені құрайтын 
бюджет қаражаты игерілмеген. Оны 
себебі, мемлекеттік сатып алулар 
байқау шараларында үкіметтік емес 
ұйымдар арасында жеңімпаз анық-
талмаған. 

Өткен жылы барлығы 2949 қажет 
видеокамераның 1741-і ғана, яғни, 
58 пайызы орнатылған екен. Ал, қал-
ған 1235 дана ведомствоға қарайтын 
мектептерде орнатылмай қалған. Бұл 
мақсаттық индикаторда көрсетілген-

нен 12 пайызға кем. Қалалық білім 
беру бөліміне қарасты білім беру 
мекемелері де бейнекамералармен 
толық жарақталмаған. Былтыр бар-
лығы 79 бейнекамера орнатылған, 
бұл 60,3 пайызды құрайды. Ал, ор-
натылмай қалған мекемелердің саны 
52 нысанды құрайды, бұл 9,7 пайызға 
аз. Осы орайда айта кету керек, білім 
беру саласындағы діни экстремизм 
мен терроризмнің алдын алу бойын-
ша мақсаттық индикаторға сәйкес 
бейнебақылау жүйесінің 70 пайызы 
орындалуы тиіс болатын. 

Аталған бағдарламаны іске асы-
ру аймақтың мекемелерінде бекітіл-
ген жоспар бойынша жүзеге асырыл-
ды. Облыста қоғамдағы этносаралық 
және конфессияаралық келісімді 
насихаттау жұмысы 4 баспа және 
3 электронды бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы жүргізілді. 2016-
2017 жылғы мерзімде осы мақсатта-
ғы 450 мақала мен электрондық БАҚ-
та 100 видеосюжет, сонымен қатар, 
Интернет ресурстарынд 50 мақала 
шықты. Діни экстремизм мен терро-
ризмнің алдын алу мақсатында жал-
пы білім беретін барлық мектептерде 
«Дінтану негіздері» міндетті факуль-
тативтік сабақтары жүргізілетінін айта 
кеткен ләзім. Ол оқушылардың руха-
ни және діни мәселелерге қатысты 
білімдерін арттыруды көздейді. 

Жергілікті бюджет есебінен об-
лыс бойынша 92 хоккей корты және 
жасанды жабыны бар 94 спорт алаңы 
орнатылған. Мұнда да басты мақсат 
балалар мен жастардың физика-
лық тұрғыдан саулығына ықпал етіп, 
адамгершілігі және патриоттық сезімі 
жоғары етіп тәрбиелеу. Қайтадан 

енгізілген спорт нысандары сауықты-
ру қызметтерін көрсетуде. 2013-2017 
жылдар аралығында жергілікті бюд-
жеттен 7 физикалық-сауықтыру клу-
бы тұрғызылып, пайдалануға берілді. 
Олар қазір облыстық денсаулық сақ-
тау және спорт басқармасының ба-
лансында. Облыс бойынша барлығы 
2896 спорттық құрылым бар. Оқушы-
лар мен жастар кез келген уақытта 
барып, бос уақыттарын дұрыс өткізе 
алады. 

Аудит тексерісін қорытындылай 
келе аталған мемлекеттік бағдарла-
маны жүзеге асыруда  мекемелерге 
салақтық танытқан лауазымды тұл-
ғалардың жауапкершілігіне қатысты 
ұсыныстар жолданды. 

Қарағанды облысы бойынша 
ішкі мемлекеттік аудит

 департаменті.  

«Қарағанды қаласының мәде-
ниет және тілдерді дамыту бөлімі» 
ММ-де бөлім қызметкерлерінің 
«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік қызметі туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңдарының және 
Қазақстан Республикасы мемле-
кеттік қызметшілерінің әдеп ко-
дексінің нормаларын бұзғандығы 
туралы деректерді хабарлау үшін 
42-14-61 сенім телефоны жұмыс 
істейді.
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«Мен ел асып, жер асып 
келіп, басқа жер емес, Қасым 
туған топырақ – Қарағанды 
өңірінде тұрып жатқаным 
үшін өзімді бақыттымын 
деп есептеймін. Оның бір 
себебі, адамды алаламайтын, 
жаныңды жараламайтын, 
адамға ең керектісі байлық 
деп бағаламайтын, Барымды 
мақтайтұғын, жеңілсем 
жақтайтұғын,  құшақ жайып, 
ешқашан сатпайтұғын достар 
таптым». 
Бұл – Арқаның ақын қызы Айнұр 
ЖАПБАРҚҰЛОВАНЫҢ «Қасым 
және мен» өлеңі арқылы 
қарағандылықтарға арнаған 
лебізі. Өткен жұмада өнер 
жанашырлары Әлихан Бөкейхан 
атындағы №76 мектепте өткен 
ақынның шығармашылық 
кешінде кездесті.

Айнұр Жапбарқұлованың шығарма шы
лығына орай ұйымдастырылған шаралар 
легі, алдымен, облыстық семинардан бастау 
алды. Бұл жиын – «Шығармашылықта оқушы 
дарынын қалыптастырудың маңызы» атты 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, ақын 
Айнұр Жапбарқұлованың шығармашылығын 
әрі озық тәжірибесін насихаттауға арналды. 

Әлбетте, алдымен, Айнұр Жапбарқұло
ва шаһар тұрғындарына ақын, сазгер әрі 
айтыскер ретінде кеңінен таныс. Оған қоса,  
Әлихан Бөкейхан атындағы №76 мектептің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Поэзия
ны жанына серік еткен шәкірттердің ұстазы. 

Сондықтан, шығармашылық кештің 
ашылу салтанатында, алдымен, ақынның 
«Ай дидарлы арманым» кітабының тұсауы 
ке сілді. 

Облыстық білім беруді дамытудың 
оқуәдістемелік орталығы әрі қалалық білім 
бөлімі мұрындық болған семинар Әлихан 
Бөкейхан атындағы №76 мектепте сәтті ұй
ымдастырылды. Семинарда Әсет Найман
байұлының шығармашылығы және зама
науи ақындар тақырыбы талқыланды. Оған 
қоса, «Оқушылардың шығармашылығын да
мытудағы поэзияның рөлі» тақырыбындағы 

Мамыр айындағы айтулы мерекелер аясында қазыналы 
Қаражалда 1979-1989 жылдары алыстағы Ауған 
елінде орын алған аласапыранда өздерінің азаматтық 
борыштарын абыроймен өтеген жауынгерлердің ерлігі 
мен қаһармандығын жұрт жадында жаңғыртып тұратын 
монументтің ашылу рәсімі өтті.  

 
дөңгелек үстелі қалалық білім ошақтары ұс
таздарының басын қосты. Тұщымды пікірлер 
айтылды.

Аталмыш шараны ұйымдастырушы қа
лалық білім бөлімінің әдіскері Гүлназ Жарке
ева семинардың мақсатына тоқталды.

– Алаштың Әлиханының есімі берілген 
білім  шаңырағы қазіргі таңда қала мектеп
терінің алдыңғы қатарында. Білім ошағында 
Айнұр Жапбарқұлова секілді талантты әрі өз 
ісінің нағыз маманы оқушыларға тәлім бе
реді. Қаламынан туған өлеңдер мен әндер 
құлақ құрышын қандырып, әсерлі естеліктер
ге жетелейді. Айнұр – ұстаздық қылуымен қа
тар, ән шығарады, өлең жазады. Сондайақ, 
отбасына да көңіл бөледі. Өңірімізде жан
жақты, талантты  ұстаздардың көп болғаны 
қуантады. Оқушылар осындай ұстаздарынан 
үлгі алу арқылы шығармашыл болуға талпы
нады. Болашаққа ұмтылады, – деді Гүлназ 
Бекетқызы.

Білім бөлімінің әдіскері атап өткендей, 
бүгінгі таңда Айнұр Жапбарқұлованың ав
торлығындағы «Мектебім Әлихан атында» 
әні Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның есімі 
берілген білім ордасының әнұранына ай
налған. Мектептің жас ұландары осы ән 
арқылы байқауларда топ жарып, әуелете 
шырқап жүр екен.

Шығармашылық кешке Айнұрдың өлеңі
не ғашық, жырын сүйіп, жақыным деп білетін 
облысқа белгілі білім саласының қызмет
керлері, қаламгерлер, өнер жанашырлары 
келді. Ақын кеш қонақтарына 200ге жуық 
өлеңі жинақталып, тұсауы кесілген  «Айди
дарлы арманым» жинағын тарту етті. Кеште 
өмірін өлеңмен өрген ақынның жинаққа ен
ген туындылары оқылды. Әдебимузыкалық, 
танымдық бағдарлама жоғары деңгейде ұй
ымдастырылды. 

«Ақын достарым да бар, әкім достарым 
да, ақыл достарым да бар, жаныма туы
сымдай жақын достарым да бар» дейтін 

ақынның өнердегі дос, әріптестері жырдан 
шашу шашты. 

Айнұр Жапбарқұлованың шәкірттері, 
өңірге таныс жас айтыскерлер Нұрмұхам
мед Байсүгіров пен Мұхтар Әділов Ораза 
айы мен тұспатұс келген ақын кешіне арнау 
айтты. 

Жалпы, Тәуелібай өлкесі ақын мен ән
шіге, өнерпазға кенде емес. Кеште қонақтар 
өлеңімен қазаққа нұр берген Өмірзақ Қо
жамұратовты, Қалдаш жырауды, Серік 
Шұқын, Балқы Базар бабамызды тудырған 
киелі жерде өсіп, атаның қанымен, ананың 
сүтімен қазақи тәрбие көрген Айнұрдың да 
өнерге жақын болуы заңды екенін тілге тиек 
етті. 

Оның үстіне, бүгінгі таңда Шәмшінің 
Тамды, Мыңбұлақтың барша ару қыздарына 
арнап жазған «Тамды аруы» әні сол жерде 
тұратын халықтың гимніне айналғаны бел
гілі. Сол «Тамды аруын» тамылжыта шы
рқайтын Гүлмира Ақүрпекова Айнұр ақынды 
құттықтау мақсатында Алматыдан Арқаға 
арнайы ат басын бұрыпты. Қазақ эстрада
сының жарық жұлдызы кешті көріктендіріп, 
өнерсүйер ағайынның қошеметіне бөленді. 

Сондайақ, Қали Байжанов атындағы 
концерттік бірлестіктің «Аққу» би ансамблі 
биден шашу шашып, ақынды құттықтады.

Жалпы, Айнұр ақынның поэзиясын оқы
рмандары арасында білім саласының қыз
меткерлері ерекше сүйіп оқитынын білеміз. 
Ақын ұстаздардың қиын да қызықты еңбек 
жолын өлеңі арқылы дәріптеп, мәселені дөп 
басады. Өлеңдері – сондығымен ерекше. 

Сөйтіп, ақындық пен ұстаздықты қа
тар алып жүрген бақытты ана Айнұр Жап
барқұлованың кеші жоғары деңгейде өтті. 
Семинарларды озық өткізу тәжірибесінде об
лыс ұстаздарына үлгі болар жаңа леп әкелді. 

Осылай болғаны заңды да. Өйткені, 
Айнұр ақынның жолы өзгеге ұқсамайды. Ақ 
желкен арманы айдың дидары секілді. 

Аяулым СОВЕТ,
«Орталық Қазақстан»

 

Ахат ҚҰРМАНСЕЙІТОВ,
«Орталық Қазақстан»

Мәңгілік ескерткіш санатындағы 
еңселі құрылымды орнату баста
масы былтырғы жылы көтерілген 
болатын. Ілешала қала әкімі жа
уынгеринтернационалистерді қаты
стыра отырып, орнатылуы жоспар
ланған монумент сұлбасының 
нұсқаларын талқылау және қойыла
тын орнын белгілеу жөніндегі жұмыс 
тобының отырысын өткізген еді.

Ескерткіштің салтанатты 
жағдайда ашылуына арналған 
жиынға қала жұртшылығы тайлыта
яғы қалмай жиналды десек, артық 
айтқандық емес. 

Қалың қауымды алғашқы кезек
те шаһар басшысы Тілектес Досаев 
құттықтап, еңселі монумент өз елінің 
өткен тарихын бағамдап, қастер 
тұтуға тиісті жас буынның санасына 
отансүйгіштік тәлімтәрбиені сіңіру 
ісіне өлшеусіз септігін тигізерін атап 
өтті. Қала әкімінің құттықтау лебізін
дегі орнықты ойларды осынау 
ісшараға арнайы келген «Қараған
ды облысының Қарағанды қаласы 

Ауған соғысының мүгедектері мен 
ардагерлері кеңесі» қоғамдық бір
лестігінің төрағасы Талғат Хасенов 
жарасымды жалғастырды. Ол содан 
кейін қазіргі таңда ҚаражалЖәйрем 
аймағында ғұмыр кешіп, бейбіт ең
бектің көрігін қыздырып жүрген 15 
жауынгеринтернационалистің бірі – 
Андрей Набокинмен бірге жаңа мо
нументтің шымылдығын салтанатты 
жағдайда түсірді. 

Бір минуттік үнсіздік жарияла
нып, құрметті қарауыл Ауған соғы
сы құрбандарының рухына жалпы 
қоғамның құрметін автоматтан үш 
мәрте оқ ату арқылы айғақтады. 

Шара барысында патриоттық 
маз мұндағы рухы биік әндер шы
рқалды. 

Қаланың орталық алаңына ір
гелес жатқан «Даңқ аллеясында» 
бой түзеген ескерткішмонументтің 
авторы – танымал суретшімүсінші 
Игорь Баграмов. 

ҚАРАЖАЛ қаласы. 

Мұндай шара өткізудегі мақсат – 
оқушылар арасында құтқарушы маман
дығы мен салауатты өмір салтының ма
ңызын дәріптеу  сондайақ, өскелең ұрпақ 
бойында оқыс жағдайда жол табу дағ
дысын қалыптастыру. Жарыс үш кезең
нен тұрды: кедергі қойылған жүз метрлік 
қашықтықтан өту, жауынгерлік жинақылық 
пен жедел жәрдем көрсету. Оқушылар бұл 
бәсекеде белсенділік танытты.

Қорытындысында №1 
орта мектептің командасы 
же ңіске жетті, ал №2 орта 
мек тептің 10 класс оқушысы 
Әб дікәрім Ергешов «Үздік жас 
құт қарушы» атанды.

Жарысты ойдағыдай өт
кізуге көп жәрдем жасаған қалалық мәсли
хат депутаты Мұса Әбдімүтәліповке, спорт 
бөлімінің басшысы Нұртай Стамқұлға 

және қалалық аурухана директоры Нұр
лан Шағыровқа ұйымдастырушылар ар
найы алғыс айтты.

ПРИОЗЕРСК қаласы.

Әлібек ӘБДІРАШ,
«Орталық Қазақстан»

Қала әкімдігінің қолдауымен төтенше жағдай жөніндегі 
бөлім, өрт сөндіру және апаттан құтқару қызметі, жедел 
құтқару бөлімшесі бірлесіп, қала мектебінің 9-10 сынып 
оқушылары арасында өткізген жарыс осылай аталды.

Газеттің 5 мамыр күнгі (№49) 
санында «Сауалына – жауабы» 
айдарында «Танк» тақырыбымен 
сауал жолдаған едік. Сауалға жа-
уап келді. Дұрыс жауапты бірінші 
болып жолдаған – Қарағанды қа-
ласының тұрғыны Ақылбек БАЙ-
ЖҰМАНОВ.

«Танк сөзі ағылшынның tank  
ыдыс деген сөзінен шыққан. 

Ең алғашқы танктерді Бірінші дү
ниежүзілік соғыс кезінде Ұлыбрита
ния жасап шығарып, 1916 жылдың 
15 қыркүйегінде Германия әскеріне 
қарсы қолданған» делінген хатта.

*** 
Келесі сауалымызға назар ауда

рыңыздар. 
Қазақ тілінде тұңғыш газет қай 

жылы шыққан?

Сауал сырына үңілген 
Нұрдос КӘРІМ.
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