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Бәрекелді! Ел Президентінің жүлдесі үшін өткен қазақ күресінен «Қазақстан барысы» 
додасында Шығыстың қос балуаны жүлделі орындарды жеңіп алып, мерейімізді тасытты. 
Осымен екінші жыл дәстүрлі түрде үйымдастырылып отырған айтулы аламанда Үржар 
ауданының тумасы Шалқар Жоламанов күмістен алқа тақса, қасиетті Абай өңірінің  
мақтанышы Айбек Нүғымаров қола жүлдеге қол жеткізді.

Республиканың әр түкп ір інен іріктепіп кепген атан ж іл ік , апайтөс 
34 балуан Астана төрінде төселген боз кілемде кездесіп , «кім 
мықтыны» анықтады. Кілең «сен түр, мен атайын» деген 
саңлақтардың бәсекесі де тартысты етті. Ә сіресе. жартылай 
финал мен ақтық сындағы  белдесулердің  орны ерекш е біз үш ін . 
Мұны іштеріңіз сезіп те отырған ш ығар. Шынын айту керек, б іздің 
алтын алатын ж өн ім із  бар еді. Әттең. Шалқарға сәттілік жолдас 
болмады.

Барлық кездесулерде қарсыластарын ж аңғақш а ш ағып, айқын басы м ды қпен ж ең іске  жеткен б іздің 
ж ігіт ақтық сы нда да  алқынған жоқ. Ап дегенде Тараздың алыбы Бейбіт Ыстыбаевты тамаш а тәсіл 
қолдануының арқасында боз кілемде бір аунатып алып. ж амбас ұпайға  («бүк» әд іс і) ие болған. Сонда 
мам андарды ң бәрі «Қожақылдың» (Ш алқардың лақап аты) бұл қимылына сүйсіне  қарап, қош емет 
білдірген-д і. Осы жинаған ұпайымен соңына дей ін қарсыласына алдырмай тырысып баққанда жеңіс 
б ізд ің  енш ім ізге жазы лар еді. Амал неш ік, белдесуд ің  соңына таман тараздық балуанға қарсы тағы 
да әдіс-айла қолданбақ болған Ш алқар ойламаған жерде сан соғып қала берді...

Дегенмен күм іс те жаман емес. Былтырғы чемпион қы зы лордалы қ ¥лан Р ысқүл сы нды  тарландар 
жартылай финалда сүр ін іп  жатқанда. екінш і орынды жеңіп алу да екін ің бірінің қолынан келетін шаруа 
дей алмайсыз. Сол сияқты жең іс тұғырының үш інш і сатысына көтерілген тағы бір ж ерлес ім із Айбек 
Нұғымаровтың жетістігін атап өткен абзал. Ол қола ж үлде үш ін  болған белдесуде қарағандылық



«Кэмонттың» №1 қүрасты ру цехының ж ұм ы сы м ен танысқан Елбасыға кәсіпорын директоры Елена 
Беленцева зауыт тарихы 1949 жы лдан бастау алатынын, 2004 жылдан бері заман ағымына сай 
акционерлік қоғам дәреж есін  алғандығын, құрамы нда монтаждау, жобалау, қалыптау учаскелерін ің  
бар екендігін баяндап берді.

¥лт көш басш ы сы  Нурсултан Н А ЗА Р Б А Е В  өнд ір істік цехтарды аралай келе, уж ы м ны ң алдағы 
жоспарлары н, д а м у  перспективаларын, дайын өн імдерд ің  қайда жөнелтілетінін сұрастырып білді. 
Қазіргі кезде кәсіпорын елім іздегі ірі улттық компаниялармен серіктестікке, эконом икалы қ түрғыдан 
алғанда ти ім д і әрі жауапты  тапсырыстар алып, орындауға дайын.

Мәліметтерге ж угінер  болсақ, тауарлы өнім өнд ір ісі 2011 жылы 9 700 миллион теңгені қүраған. 
Үстім іздегі жылы бұл көрсеткіш ті 10 000 миллион теңгеге дей ін ж еткізу  ж оспарлануда. Кәсіпорындағы  
600-ге тақау ж ұм ы сш ы ларды ң  орташа айлық ақысы 145 мың теңгенің айналасында. Сонымен қатар 
кәсіпорынны ң Ресей Ф едерациясы нда ашылған өкілдігі де бар. Елена Беленцеваның айтуынша, 
зауыттың дайын өнімдері географиясы жағынан алар болсақ, ел ім ізд ің  барлық өңірлерін айтпағанда, 
көрш і Ресейдің бас қаласы М әскеуден бастап, жиырмаға ж уы қ ірі өнд ір істік қалаларын, сонымен 
қатар Қырғызстанды . М оңғолияны қамтамасыз етіп тұр.

-  Б із  экспортқа бәсекеге қабілетті өн імдер ш ығарумен айналысатын осындай кәсіпоры ндарды  көптеп 
аш уға  ти ісп із. С іздерд ің  кәсіпоры ндарыңыз Шығыс Қазақстанды  индустриялды  аймақ ретінде әйгілей 
тусед і. Өңірде индустриялды бағдарламаларға үлкен кеңіл белінуде. М ұнда тек түсті металлургия 
ғана емес, уран өнд ір іс і, маш ина жасау. ауыл ш аруаш ылығы  салалары қарқынды дам ып келеді. 
Облыстың эконом икалы қ әлеуеті жыл сайын 30 пайызға артып келеді. Сонымен бірге әлеуметтік 
салаға кеңінен мән беріліп отырғаны қуантады. -  дед і Президент Нурсултан Н А ЗА Р Б А Е В . -  С іздерде 
балабақш амен қамтамасыз ету мәселесі де жоғары деңгейде, 92 пайызды қурайды . Турғын уй 
қуры лысы. ш аһар ш аруаш ылығы  салалары да  ж ақсы  дам ып келеді. С іздерге тек сәттілік тілеймін.

«Кэмонт» акционерлік қоғамында болғанында М емлекет басш ысы Нурсултан Н АЗА РБ А Е В П Е Н  бірге 
Үкімет мүш елері, Шығыс Қазақстан облысының Ә кім і Берд ібек С АП А РБ А Е В  және басқа да  ресми 
тулғалар бірге ж урд і.
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