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Керімсал

Қоржынға
қос күміс түсті

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Алматыдағы Мемлекеттік Орталық музейде Қаңтарбаевтар әулетінің
«Шежірелі нақыштар» атты крмесі ашылды. Крмеден биылғы кктемнің
жан жадыратар керімсалындай айрықша бір леп еседі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Сапарбай ПАРМАНҚҰЛ,
«Egemen Qazaqstan»
Көрме ашылар алдында Мақсат
екеуміз ғимараттың үшінші қабатын
еркін араладық. Суретші жігіт əкесінің балаларын қылқаламға жақын
болуға кішкентай күндерінен талпын дырғанын ерекше ықыласпен
еске алды. Əкесі бір күні Суретшілер
одағына өзінің ұзақ уақыт өрнектей
шапқан орындығын ауылдан қағазға орап əкелген ғой. Есік алдында кездескен кісі «Мыналарың не?»
деп сауал қояды. Орындық екенін,
ауылда алты ай шапқанын айтады.
«Осында əкелсең, бізге көрсет» дейді
əлгі кісі. Менің əкем бумасын ашып,
орындығын көрсетеді. Бейтаныс кісі
арқадан қағып, «Сен енді осында
тұра тұр» деп өзі ішке кіріп кетеді де,
іштегі суретшілердің бəрін шақырып
келеді. Қырғызбай ақсақал қолдан
жасалған орындығын есік алдына
жайнатып қояды. Іштен шыққан кісілер есік алдында тұрған айрықша
орындыққа таңырқай қарайды. Бұл тосын кездесуді ұйымдастырып жүрген
кісі Əбілхан Қастеев болып шықты.
Сөйтіп орындыққа таңырқаған топ бір
кісідей мақұлдап, Қырғызбай ақсақал
Суретшілер одағына қабылданады.
Кейін Қырғызбай ақсақалдың өмірінде
тағы бір кездесу болады. Жамбылда
Бауыржан Момышұлымен кездесу
өтетінін естиді. Ауыл мұғалімі майдангер аңыз ағасымен кездесуге барады. Бұл жүздесуге көп адам қатысады.
Ауылдан шығарда өзі мүйізден ойып

жүрген Бауыржанның портретін ала
барады. Əр майдангер мақтаныш
көретін сыйлы ағасының мүйізден
ойған бейнесін сыйлауға оқталған
сəтте бір келіншек батыр жазушыға
гүл сыйлайды. Бауыржан ағасы ол
гүлді елеусіз жанына қоя са лады.
Сонда барып ауыл суретшісі «менің
титімдей мүйіз портретім неге керек»
деп, сол күйі төс қалтасында қал дырады. Кейін бір кездесуде батыр
ағасына бұл жайды түсіндіріп айтады.
«Ол гүл ғой, мынау еңбегіңнің орны
бөлек» деп кеңкілдей күліп сыйлықты
қабылдайды да, алғыс айтып, бір шумақ өлең жазып беріпті.
Мен де адаммын жаралған сүйек
еттен,
Менде де ой бар, пікір бар жан
тербеткен,
Халқымның қарапайым
бір ұлымын,
Жанымды арым үшін құрбан еткен.
Суретші батыр ағасының өлең
жолдарын қастерлеп, күміс таңбалармен жаздырып, Бауыржан Момышұлының мүйізден əспеттеген
ескерт кішінің астына жарасымды
етіп таңбалатып қойды. Қырғызбай
ақсақал немересі Диас Мақсатұлын
да жастайынан шығармашылыққа
баулыды. Т.Жүргенов атындағы мектепте жəне О.Таңсықбаев атындағы
Алматы колледжінде білім алған ол
ата жолымен кескіндеме жəне графика жанрында еңбектеніп жүр. Қызы
Нұрдана Адамсопиеваны да осы
салаға тəрбиеледі. Бейнелеу өнері
пəнінің мұғалімі, дизайнер болып

–––––––––––––––––––––––––––––
Ресейдің Красноярск қаласында тіп
жатқан қысқы Универсиада ойындарында Қазақстан құрамасының
қоржыны екі күміс медальмен толықты.
Мәнерлеп сырғанаушы Элизабет
Тұрсынбаева мен шаңғы жарысынан
ерлер құрамасы Универсиадада ел
мерейін асырды.
–––––––––––––––––––––––––––––

жұмыс істеді, матаны батик арқылы
бояу, əрлеумен шұғылданды. Бұл
сөзімізге дəлел бола алатын «Қазақ
арулары», «Сəукелелі арулар» шырайлы шығармалары дер едік.
Мақсат Қаңтарбаев еңбек жолын Көгершін ауылында көркемөнер
мектебінде сурет пəнінен мұғалім
болып бастады. Ол пейзаж жанрында еңбектенеді. Акварель, майлы
бояумен сурет салады, ағаш оюмен
де айналысады. Суретшіні шабыттандыратын бірден-бір күш, ол – тірі
табиғаттың өзі. Мақсат та кез келген басқа əріптестері секілді өмірге
деген шынайы махаббатты жаны сүйеді. Үнемі ізденісте жүрген суретші жігіт жеткен жетістіктерімен тоқталмайды. Шығармаларынан өмірге деген шынайылықты көріп тəнті боласыз.
Оның кенептерінен бояулардың əспетті
өрнектермен астасқан əдемілігін табар
едіңіз. Сазды салған тақырыптарының
сан алуан көріністері мың бұралған
күйінде өзіне ынтықтыра түседі. Мақсаттың кенептерінде ойнақшыған

сансыз бояулар ол кескіндеген Үшқоңыр тауының кө рінісі, Түрген
шатқалы, Шарынның ға жайып алқызыл өңірі болып көз алдыңда құлпырады. «Алатау» болып, «Хан тəңірі»
секілді асқақтайды. Суреттері сұлу
сымбатымен «Медеу», «Батан шатқалы», «Баум тоғайы», «Қысқы таулар» секілді əдемі ойнақшиды. Керімсал кейіптегі көріністер ынтыға
қаратып, ой құрсауындағы сізді де
тербете түскендей ғұсни ойлармен
маужыратып жібереді. Суретшінің кенеп бетіне түскен «Қызғалдақтары»,
«Қазақ даласы» керім бояуларымен, көкорай келбетімен тəнті етеді.
Даладан самал соғып тұрғандай жүрек тұсыңыз лүпілдеп ерекше сезімге
бөлегендей жадырай түсесіз. Алатаудың шатқалынан кеудені керіп,
аңқылдай керімсал лебі еседі. Айқай,
керімсал!.. Оймышталған оюларды,
көкіректі тербеген шежірелі нақыштарды жеткізгендей...
АЛМАТЫ

БЕЙБІТ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ

Батыл студент балдырғандарды өрттен құтқарды
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Бұл – 6 наурызда Талдықорған қаласында болған оқиға
еді. деттегідей университеттегі сабағына асыққан студент Арман Бақытбайұлы жол бойындағы үйдің екінші
қабатынан кмек сұраған балалардың айғайын естиді.
Пәтердің терезесінен түтін шығып жатқан болатын.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
үлкен қызды да құтқардым, –
Қалмаханбет
дейді батыл жүректі Арман.
МҰҚАМЕТҚАЛИ,
Оқиға орнына келген тө«Egemen Qazaqstan»
тенше жағдай қызметкерлері
– Балконнан жылаған қыз- тұтанған өртті сөндіріп, бадың даусын естіп жүгіріп лаларға дəрігерлік көмек көркелсем, терезеден түтін шы- сетті. Оқиға кезінде балалар
ғып жатыр екен. Жедел 101 пəтерде оңаша болған екен.
қызметіне телефон соқтым, Осылайша қағылез студент 2
ар жақтан көмек жолға шық- баланың өмірін сақтап қалды.
қанын айтты. Содан 2-қабатқа Ал оқиғадан бір күн өткен соң
келіп есікті тартып ем, іштен батыл жүректі жігітті Ілияс
жабылыпты. Қайта сыртқа Жансүгіров атындағы Жетісу
шығып, газ құбыры арқылы мемлекеттік университетінің
жоғары өрмеледім. Үлкен қыз рек торы Қуат Баймырзаев
кіші сіңлісін жетелеп балконға арнайы қабылдап, алғыс айтшықты. Алдымен 2 жасар ты. Арман Бақытбайұлы осы
қызды көтеріп алып, төменде университеттің дене шынықжиналған адамдардың қолына тыру жəне өнер факультетінің
ұстаттым. Қайта өрмелеп, 1-курсында ақылы бөлімде

оқиды екен. Анасынан ерте
айырылған ол қазір зейнеткер
əкесіне қолғанат əрі қарындасын мəпелеп өсіріп отыр.
Еңбекке ерте араласқан Арман отбасын асырау мен
оқу ақысын төлеу үшін тынбай еңбек етіп жүріпті. Осы

жағдайға қанық болған оқу
орнының басшысы студенттің алдағы 4 жыл бо йы на
төлейтін ақысын өз еңбекақысынан төлеп тұруға шешім қабылдағанын айтты.
– Университет ұжымы,
жастар Арман үшін сүйсіндік.

Студентімізге алғыс айтып,
құрмет көрсеттік. Өзі ақылы
бөлімде оқиды. Отбасындағы бас көтерер азамат екен.
Арман оқуын алаңсыз жалғастырсын деп ақысын төлеуді өз
мойныма алдым, – деді Ілияс
Жансүгіров атындағы Жетісу
мемлекеттік университетінің
ректоры Қуат Баймырзаев.
Арманның адамгершілікке
толы ісінен хабардар болған
облыс əкімі Амандық Баталов
та студентті қабылдап, алғыс білдірді. Жігіттің жағдайын сұраған ол келер жылдан
бастап Арманды облыс əкімінің грантымен оқитын студенттердің тізіміне қосатынын
айтты. Зейнеткер əкесінің бағымындағы қарындасына да
мектепті бітіргеннен кейін
əкім грантымен білім алуға
жағдай жасайтынын жеткізді.
Алматы облысы

ӨНЕР

Әулиеатадан басталған би сапары
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
лемдік және ұлттық би нерін халыққа кеңінен насихаттау мақсатында Тараз қаласындағы «Баласағұн»
орталық концерт залында Қазақ ұлттық хореография
академиясының концерті тті.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
тамашалады. Қазақ ұлт тық
Хамит ЕСАМАН,
хореография академиясы Ор«Egemen Qazaqstan»
талық Азиядағы толық циклБи өнерінің ма ман да- ды, көп деңгейлі кəсіптік хорын дайындайтын жо ға ры реографиялық білім беретін
оқу орны алғаш рет «Сам- бірінші жоғары оқу орны болғау» гастрольдік сапарымен ғандықтан, бұл кеште əрбір
Қазақстанның оң түстік ай- өнерпаздың би əлемін дегі
мақтарын аралауға шыққан. өзіндік өрнегі сезіліп тұрды.
Концерт барысында ҚаЖастар жылының аясында ұйымдастырылған кон- зақ ұлттық хореография акацертте əулиеаталық əлеумет демиясының үздік қойыжас өнерпаздардың өне рін л ы м д а р ы д а ұ с ы н ы л д ы .

Жалпыұлттық республикалық газет. 1919 жылғы 17 желтоқсаннан шыға бастады

МЕНШІК ИЕСІ:
«Егемен Қазақстан» республикалық газеті» акционерлік қоғамы
Басқарма төрағасы
Дархан ҚЫДЫРƏЛІ
Басқарма төрағасының
орынбасары – бас редактор
Айбын ШАҒАЛАҚ
Басқарма төрағасының орынбасары
Ерболат ҚАМЕН

Классикалық, ұлттық үлгідегі
шетелдік жəне отандық хореографтардың жұмысын аталған
академияның бастауыш жəне
жоғары сынып оқушылары

Саясат жəне құқық бөлімі
Жолдыбай БАЗАР
Экономика бөлімі
Арнұр АСҚАР

Бас редактордың орынбасарлары
Нұрмұхамед БАЙҒАРА
Думан АНАШ
Ғабит ІСКЕНДЕРҰЛЫ

Əлеумет жəне білім бөлімі
Амангелді ҚҰРМЕТ

Жауапты хатшы
Самат МҰСА

Əдебиет жəне өнер бөлімі
Мирас АСАН

Мəдениет жəне руханият бөлімі
Талғат БАТЫРХАН

МЕНШІКТІ ТІЛШІЛЕР:

Астана
Ақтау
Ақтөбе
Талдықорған
Атырау
Көкшетау
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Орал
Өскемен
Павлодар
Тараз
Шымкент
Петропавл

орын дап, көпшілік көрерменнің көзайымына айналды. Қойылымдар арасында
«100 жаңа есім» жо басының жеңімпазы атанған,

– astana@egemen.kz
– mangystau@egemen.kz
– aqtobe@egemen.kz
– 7su@egemen.kz
– atyrau@egemen.kz
– kokshe@egemen.kz
– qaragandy@egemen.kz
– qyzylorda@egemen.kz
– qostanai@egemen.kz
– bqo@egemen.kz
– shygys@egemen.kz
– pavlodar@egemen.kz
– taraz@egemen.kz
– oqo@egemen.kz
– sqo@egemen.kz

академияның аға оқытушысы
Анвара Садықованың авторлық биі де болды.

Элизабет Тұрсынбаева бірінші жарыс
күнгі қысқа бағдарламадан кейін 67,57 ұпай
еншілеп, көш басындағы жапониялық Маи
Михарадан (75,92) 8,35 ұпай қалып қойды.
Ал екінші күнгі еркін бағдарламаны еш
қатесіз орындаған Тұрсынбаева 147,20 ұпай
жинап, қоссайыс қорытындысы бойынша
күміс жүлде иеленді (214,77). Алтын жүлдені
жапондық Маи Михара (220,68), қоланы
ресейлік Станислава Константинова (205,91)
жеңіп алды.
Шаңғы жарысынан ерлер арасында өткен
эстафета жарысында Қазақстан құрамасы
күміс медаль иеленді. 7,5 шақырымға
созылған бəсекені жерлестеріміз 1:16:48.8
көрсеткішімен жүріп өтті. Бірінші орын
иеленген Ресей құрамасынан +1:26,6
нəтижесімен қалып қойды.

ШАХМАТ

Сенсациялық
жеңістің пайдасы
болмады
–––––––––––––––––––––––––––––
Астанада тіп жатқан шахматтан командалық әлем чемпионатының бесінші
тур ойындары аяқталды. Қазақстанның
ерлер құрамасы Ресей шахматшыларынан жеңілсе, қыздар құрамасы Украина
спортшыларымен тең түсті.
–––––––––––––––––––––––––––––
Ерлер арасындағы бəсекеде көрермендер
чемпионаттағы алғашқы сенсацияның куəсі
болды. Жерлесіміз Ринат Жұмабаев Ресей
шахматының жұлдызы, 2016 жылғы əлем
чемпионатының вице-чемпионы Сергей
Карякинді жеңіп кетті. Дегенмен Ринаттың
əріптестері оның жеңісті жолын жалғастыра
алмады. Үш шахматшымыз да өз кездесуінде
жеңіліп қалды. Қорытынды есеп – 1:3.
Қыздар арасындағы Қазақстан-Украина
шахматшыларының барлық кездесуінде де
жеңімпаз спортшының есімі анықталмай,
спортшылар тең есеппен тарқасты. Қорытынды есеп – 2:2. Бесінші турдан кейін
Қазақстан құрамасы 5 ұпаймен 7-орында
келеді.

СУ СПОРТЫ

Бір күнде 11 медаль
жеңіп алды
–––––––––––––––––––––––––––––
Словенияда жүзуден әлем чемпионаты мен Олимпия ойындарына іріктеу
турнирі басталды. Бірінші жарыс күнінде қазақстандық спортшылар 11
медаль жеңіп алды, деп хабарлады
Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасз қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––
Дмитрий Баландин 50 жəне 200 метрге
брасс əдісімен жүзуден чемпион атанды.
Сондай-ақ еркін əдіспен 50 метрге жүзген
Александр Варакин де тұғыр биігінен
көрінді. Осы бағдарламада Əділ Қасқабай
үздік үштікке енген.
Аделаида Пчелинцева 50 метрге брасс
əдісімен жүзуде жеңімпаз атанса, Əділбек
Мусин 100 метрге баттерфляй əдісімен
жүзуден екінші орын иеленді. Диана Назарова
100 метрге шалқалап жүзуден алтын медаль
жеңіп алса, Алина Костенко 100 метрге баттерфляй əдісімен жүзуден қола жүлдегер
атанды. Əділ Қасқабай, Əділбек Мусин,
Артур Шагинян, Ален Охотинский төрттігі
эстафетада чемпион атанып, қыздар командасы екінші орыннан көрінді.
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