
Адам баласының 
қамшының сабындай 
қысқа ғұмырында ұмы-

тылмастай болып са-
насында сақталып, 

бүкіл ө м і р і н і ң мәнімен 
сәніне айналатын ең 

бақытты әрі қимас 
сәттері болады екен. 

Ж ы л д а р ж ы л ж ы п , 
у а қ ы т озған сайын 
жарық жұлдыздай жа-

рқырай түсетін осын-
дай сәттерді басынан 

өткерген Күлтай апай 
сағынышқа айналған 
сол күндерді тамсана 
отырып есіне алған. 
Әлем жұртшылығы 
қызықтап жатқан 
қысқы олимпиада ой-
ындары Күлтай апай-

дың да көңіл пернесін 
шабақтап, осыдан сегіз 

жыл бұрынғы Нагана-
дағы олимпиаданы ой-

ына оралтқан. 

маттар, теледидардан көрген сайын сол бір бақытты 
сәттер есіме түсіп, немерелеріме: «Мына атақты 
ағаларыңның тұсауын аталарың кесіп, батасын бер-
ген» - деймін мақтанышпен.. Бүкіл өмірін өзі сүйген 
күрес өнеріне арнаған Секеңе әйгілі Әбілсейіттің сол 
көрсеткен құрметі, сол бір жалқы сәт ұмытылмастай 
есімде қалыпты.. 

Күлтай апайдың екінші әңгімесі. 
Секеңнің ізін қуған шәкірттері, құдайға шүкір, же-

терлік. Жәкен, Сейсенбай, Қайрат, Талғат, Қыдырбай, 
Дәурен, Ерғанаттар бүгінде өздері ұстаз атанып, 
шәкірттер тәрбиелеп жүр. Сонау 1962-1969 жылдар-
да ауданымыздың намысын абыроймен қорғаған Се-
кеңнің шәкірттері Шөпбай, Дәулет, Балапандар бол-
са, 1967 жылы алғаш аудандық балалар мен жасөсп-
ірімдер спорт мектебін жабдықтаған Секең еді. Қара-
ғанды қаласындағы Н.Әбдіров атындағы спорт мекте-
бінен бірсыпыра спорттық құралдар алып келді. Со-
лардың ішінде жерге жайылатын жұмсақ күрес 
төсеніші де бар болатын. Төсеніштің үстіне дүкеннен 
мата сатып әкеліп Секең маған жайма тіктірді. Ұзын-
дығы 12-14 метр, ені 10 қатар сол кілем 1967 жылы 
ауданымызда өткізілген облыстық жарыста алғаш рет 
жайылып, дүбірлі доданың палуандарын қарсы алғ-
ан еді. Әлгі кілемнің құттылығы, жолдылығы сонша, 
бүгінгі шаршы алаңда белдесіп, ауданымыздың даңқ-
ын аспандатып жүрген азаматтарымыздың бәрі де 
сол кілемге табан тигізіп, қанат қаққандар. Содан бері 
де сынаптай сырғып, 40 жылға жуық уақыт өткен екен. 
Заман-ай десеңші.. Секеңнің дүкеннен сатып алып 
келіп, маған тіктірткен сол күрес кілемі, сол сәттегі 

БІР СӘТ ЖӘНЕ БҮКІЛ ҒҰМЫР 



Күлтай апайдың бірінші әңгімесі. 
Халқымыздың маңдайына біткен бөлекше тұлға -

Қажымұқан бабамыздың балуандық өнерін жалғас-
тырған марқұм шалым Серік Демесінов 1955-1960-
шы жылдарда елімізде қазақша күрестің дамуына 

өзіндік үлес қосқан азамат болғаны баршаға мәлім. 
Ұлттық қазақша күрестен Орта Азияның және Қазақ-

станның-бірнеше дүркін чемпионы, спорт шебері Се-
кеңмен дәм-тұзымыз жарасып, отау құрған алғашқы 
жылдар еді. Осыдан аттай 40 жыл бұрын, 1966 жыл-
дың 18-ші мамырында сол кездегі астанамыз Алма-
тыда спортшылардың Республикалық конференция-
сы өтетін болды. Арнайы шақыру қағазын алған Се-
кеңе ілесіп мен де Алматыға бардым. Республикалық 
жиын соңы жазғы спорт сарайында қазақша күрестен 
өткізілген үлкен жарысқа ұласты. Алматының атшап-
тырым спорт сарайының іші ығы-жығы халық. Ине 
шаншар жер жоқ. Сол жылдарда республикалық спорт 
комитетін басқарған азаматтардың бірі Ахметжан 
Қазымбетов Секеңмен бір салмақта күрескен, бұрын-
нан таныс жігіт еді. Әйгілі Әбілсейіт Айханов пен Ах-
метжан жарыстың төрешілері екен, Секеңді бірден 
төрге, өз қастарына шақырып алды. Секеңе еріп мен 
де төрге оздым. Күні қазіргідей көз алдымда, кілемге 
жеңіл салмақтағы алғашқы палуандар шақырылды. 
Бірі ашаңдау қара бала, екіншісі дембелше келген 
ақсары жасөспірім. Бұлар бүгінде елімізге танымал 
азаматтар Жақсылық Үшкемпіров пен Аманжол Бұғы-
баев болатын. 17-18-дер шамасындағы жас палуан-
дар ортаға шақырылғанда Әбілсейіт Секеңе «күресің 
жұғысты болсын, Секе, Аманжолдың белбеуін өзің 
байлап, бата бер» - деп қалды. Секең жас палуанның 
белбеуін байлап, бата берді. Сол жарыста екеуі де 
жеңіске жетті. Қазір дүйім жұрт таныған атақты аза-

Секеңнің бейнесі әлі күнге көз алдымда. 
Күлтай апайдың үшінші әңгімесі. 
Ел басына күн туған сұрапыл соғыс жылдарында 

Отан қорғауға аттанған қазақстандықтардың қатарын-
да ағайынды Әбділда, Ілияс Демесіновтер де бар еді. 
Ағайынды жігіттердің екеуі де майданнан оралмады. 
Демесіновтердің артында қалған жалғыз көз Секең 
болатын. Әкеден жастай айырылған Секең ерте 
есейді, еңбекке ерте араласты. Оның күреске, жалғ-
ыз күреске ғана емес, спортқа деген ерекше көңілі, 
бар жан-тәнімен берілгендігі мені таң қалдыратын. 
Әлі есімде, 1998 жылдың ақпан айы болатын. Дәл 
қазіргідей Наганада қысқы олимпиада ойындары өтіп 
жатты. Науқасы меңдеп, төсек тартып жатқан Секең 
теледидардан олимпиаданы тапжылмай тамашала-
ды. «Шаршап қаласың, деміңді ал» дегеніме де 
көнбей, түннің бір уағына дейін көрді. Сол күні қазақ-
стандық шаңғышы Смирнов еліміздің көк байрағын 
желбіретіп, алтын медаль алғанын естіген Секеңнің 
қуанышын көрсеңіз! Жастықтан кеудесін көтеріп алып, 
балаша мәз бола қуанды. Бұл - ақпанның 15-сі еді. 
Сол олимпиада ойынын тамашалаған түннің таңы 
сібірлеп атып келе жатқанда Секең фәниден бақиға 
озып жүре берді. О дүниеге де өзінің сүйікті кәсібінің 
-спорттың жанкүйері болып аттанып кете барды. Осы 
бір өзім куә болған Секеңнің өміріндегі жалқы сәттер 
бүкіл бір ғұмырдың жүгін арқалап тұрғандай.. 

... Күлтай апай әңгімесін осылай аяқтады. Се-
кеңнің, Серік Демесінов сынды спорт майталманының 62 

жылдық бүкіл ғұмырының үзік-үзік үш сәтін 
ғана шежіредей шертіп берген Күлтай апайға қызыға 
қарап қалыппыз. Әсем әннің қысқа қайырылған қай-
ырмасындай болған әдемі әңгімені қаз-қалпында 
қағазға түсіруге тырыстық.. 
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