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Облик Кейки 
батыра восстановят
венгерские ученые

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Наш адрес:  ул. Ш.Жанибека,72 (здание ТОО 
«Алюминстрой»), 1 этаж.   Тел.: 7-52-00, 7-26-52.

Уважаемые аркалыкчане! 
Подпишитесь на газету

 «Аркалык хабары» 
на 2017 год!

«АХ»- вот 
такая газ ета! 

«АХ» – восторга междометье,
«АХ» – мы говорим столетья!
«АХ» – пусть будет на устАХ,
В ваших офисАХ, домАХ! 

Стоимость годовой подписки:
– для физических лиц     – 4000 тенге
– для юридических лиц  – 4200 тенге
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Қарттарым, 
аман сау 
жүрші!

Совет деловых 
женщин
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По линии 
партийного 

контроля

Уместно будет напомнить, 
что в свое время в этом здании, 
что расположено в шестом ми-
крорайоне когда-то базирова-
лась средняя школа №6. Затем, 
во времена оптимизации жило-
го фонда, администрация шко-
лы переехала поближе к центру 
города, а корпуса былого учеб-
ного заведения были законсер-
вированы. Лишь только в срав-
нительно недавнее время один 
из пяти корпусов школы был 
переоборудован под мастерские 
Аркалыкского политехническо-
го колледжа. Но основная часть 
бывшей школы, включая все три 
ее этажа, так и оставалась по сей 
день незаполненной, с каждым 
годом приобретая все более не-
приглядный вид. Что тут гово-
рить, если, к примеру, часть окон 
здания и вовсе осталась без сте-
кол, места которых ныне «укра-
шают» фанеры, картонки, да за-
делки из досок. Многие другие 
конструкции также навивают 
удручающее настроение. Теперь 
же, благодаря финансированию 
из республиканского бюджета, у 
здания появилась возможность, 
что называется, получить новую 

Бывшая школа возродится и… 
станет колледжем

Под занавес строительного сезона у ТОО «Алюминстрой» появился новый фронт деятельности, 
который позволит сохранить часть рабочих мест на время строительных работ. Ведь градострои-
тельному предприятию представилась возможность выступить в качестве субподрядчика на вре-
мя капитального ремонта здания учебного корпуса и мастерских Аркалыкского политехнического 
колледжа, расположенного по проспекту Абая,112.

Бригада строителей 
ТОО «Алюминстрой» 
обсуждает проект 
капремонта здания 
профколледжа. На 
снимке в центре глав-
ный инженер Совет 
ШЕРИЯЗДАНОВ.

жизнь.
Сметная стоимость проекта 

по капитальному ремонту зда-
ния составляет почти 551,3 млн. 
тенге. При этом львиная доля 
затрат, а именно более 321,3 
млн. тенге придется на субпод-
рядные работы, которые, как 
выше сказано, будет выполнять 
ТОО «Алюминстрой». Осталь-
ная часть освоения денежных 
средств ложится на заказчика, 
которым выступает филиал «Ен-
бек-Костанай» республиканского 
государственного предприятия 
на праве хозяйственной соб-
ственности «Енбек» исправи-
тельных учреждений Комитета 
уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства внутренних 
дел РК. Как ожидается, работы 
по капремонту здания будут за-
кончены во второй половине бу-
дущего года. На первоначальном 
этапе ТОО «Алюминстрой» пред-
стоит отремонтировать кровлю 
в корпусе «А», установить окна, 
а также усилить ряд строитель-
ных конструкций. Остальные 
оговоренные виды работ придут-
ся уже на 2017 год.
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Не только сообщество 
историков Казахстана 
взбудоражила новость о 
возвращении останков 
нашего великого предка, 
батыра Кейки (Нурма-
ганбет) Кокембайулы, 
но и всех казахстан-
цев, неравнодушных к 
истории своей родной 
страны. Череп нашего 
легендарного земляка, 
одного из предводителей 
Национально-освобо-
дительного восстания в 
Тургае 1916 года, после 
возвращения на Родину, 
был доставлен в столицу 
Венгрии. Там венгерские 
ученые пообещали про-
вести антропологические 
исследования, доказать 
посредством анализа 
ДНК подлинность остан-
ков и восстановить облик 
батыра в 3D формате. 

Почти все республикан-
ские СМИ трубили о том, 
как экс-премьеру К. Маси-
мову удалось провести пе-
реговоры о возвращении 
останков Кенесары хана и 
Кейки батыра. Череп баты-
ра уже был передан Пра-
вительству Казахстана из 
знаменитой кунсткамеры 
– Музея антропологии и 
этнографии Петра Велико-
го, находящегося в городе 
Санкт-Петербург.  

Недавно стало извест-
но о том, что наше Прави-
тельство передало череп 
ученым из Будапешта. 
Инициатором проведения 
антропологического иссле-
дования стал небезызвест-
ный в наших краях ученый 
из Венгрии, антрополог 
Андраш Жолт БИРО. Небез-
ызвестный он не только 
потому, что является доста-
точно широко известным 
ученым, но и потому, что он 
неоднократно посещал Ар-
калык, Торгайскую степь, 
Казахстан. Венгры одни из 
первых доказали на генети-
ческом уровне родство вен-
гров и казахов. Наибольшее 
сходство с венграми ДНК 
обнаружены у представите-
лей рода Мадьяр. Выходцы 

Облик Кейки батыра восстановят 
к 25-летию Независимости РК

из этого рода больше всего 
проживают именно в Тор-
гайском регионе. Немало их 
и в Аркалыке. 

С начала 2000 годов 
венгерские ученые не раз 
посещали город Аркалык, 
проводили курултаи, обме-
нивались обычаями, изу-
чали нашу историю. Наши 
братья по крови и в этот 
раз неравнодушно отнес-
лись к большому истори-
ко-культурному событию 
– возвращению останков 
Кейки батыра. Напомним 
для читателя, что венгер-
ские ученые в 2011 году вос-
станавливали облик Абул-
хаир хана – предводителя 
Младшего жуза на основе 
предположительно ему 
принадлежащих останков. 
Анализы ДНК подтвердили 
сходство хромосом с прямы-
ми потомками Абулхаир ха-
на и венгры восстановили 
черты лица этой значимой 
исторической личности. 

Кейки батыр, может 
быть, менее знаменит, чем 

потомок Чингисхана, но не 
менее значим в историче-
ском контексте. С этим, на-
верно, не поспорит никто. 
Ведь именно Тургай был 
одним из самых активных 
очагов революций и проте-
ста против царской колони-
зации. Один Кейки батыр 
умудрился на протяжении 
долгих лет скрываться от 
своих недругов, оказывая 
скрытое сопротивление 
всем, кто покушался на его 
родную землю. Кейки ба-
тыр – живое олицотворение 
борьбы за Независимость 
казахского народа. Он был 
настолько искусным бой-
цом, охотником-одиночкой, 
что о нем слагали легенды, 
а царская, затем и советская 
власть, которую Кейки ба-
тыр тоже не признал и счи-
тал врагом, боялись всерьез. 
Друг и соратник Амангелды 
батыра, Абдигапар хана – 
вместе они стали защитни-
ками интересов казахского 
народа.

Однако, сведения о жиз-

ни, полной борьбе, Кейки 
батыра вряд ли можно най-
ти в советских учебниках 
по истории Казахстана. 
Имя его было табу десятки 
лет. О его деяниях не при-
нято было говорить, и если 
даже и говорили, то имя 
приходилось подменять. 
Так, один из талантливей-
ших писателей Казахстана 
Акан Нурманов написал о 
нем роман «Құланның ажа-
лы» - (Смерть Кулана) и ему 
пришлось использовать ли-
тературный прием – аллего-
рию, не называя конкретно 
имени самого батыра. Сам 
батыр из Среднего жуза, 
рода Кулан Кыпшак, поэто-
му и использование имени 
рода в названии произве-
дения подразумевает само-
го батыра. К слову, данный 
роман вошел в список 100 
лучших романов казахской 
литературы. Также образ 
Кейки батыра находит от-
ражение в пьесе еще одного 
писателя - Габита Мусрепо-
ва. Там он упоминается, как 
Кете батыр. Лишь только 
после обретения суверени-
тета, имя Кейки стало сим-
волом мужества, борьбы, 
безграничной любви к Род-
ной земле.  

Мне кажется, что образ 
Кейки батыра вполне на-
прашивается на воплоще-
ние в кино и мог бы стать 
идейным вдохновителем 
для многих, кто почитает и 
любит свои корни. И такие 
благие дела, как возвра-
щение останков батыра в 
родную землю, проведение 
антропологических иссле-
дований, восстановление 
облика – все это огромный 
вклад в историю и идеоло-
гию нашей страны, тем бо-
лее в преддверии 25-летия 
Независимости РК. Ведь 
именно такие историче-
ские линчости, как Кейки 
батыр, и были одними из 
первых казахов, кто рев-
ностно отстаивал свою 
свободу и право жить в 
бескрайних степях в самом 
сердце Евразии. На той зем-
ле, которую оставили пред-
ки, отдавая свои жизни и 
проливая кровь. 

Кайрат 
ЕСМАГАНБЕТОВ 

Венгерский антрополог, хорошо известный аркалыкчанам 
Адраш Жолт БИРО справа с коллегой изучают череп батыра

На прошлой неделе 
состоялось совместное 
собрание областной и 
городской депутатских 
фракций при партии «Нур 
Отан» и комиссии «Нурлы 
Жол» при депутатской 
фракции городского мас-
лихата по направлению: 
«Модернизация инфра-
структуры ЖКХ, сетей 
водо- и теплоснабжения, 
укрепление жилищной 
инфраструктуры».

Ни одно обращение 
не останется без 
внимания

Работа депутатов и чле-
нов комиссий проходила в 
ходе заседаний в актовом 
зале Аркалыкского город-
ского филиала партии «Нур 
Отан» и в стенах актового 
зала Аркалыкского мно-
гопрофильного колледжа 
«Казпотребсоюза». В то же 
время депутаты побывали 
на объекте, расположенном 
вблизи села Айдар, где в эти 
дни строятся две резервные 
линии электропередач с по-
нижающей подстанцией, в 
том числе предназначенные 
для подпитки электроэнер-
гией цехов и участков ТОО 
«Агроинтерптица».

Надо заметить, что деле-
гация из областного центра 
была представительной. В 
числе тех, кто посетил наш 
город, были руководитель 
депутатской фракции Коста-
найского областного филиа-
ла партии «Нур Отан» Екате-
рина СМЫШЛЯЕВА, депутат 
Костанайского областного 
филиала партии Татьяна БУ-
ГАЦЕВИЧ, заместитель пред-
седателя территориального 
объединения профсоюзов 
Костанайской области Рус-
лан СМАИЛОВ и другие.

В процессе совместного 
собрания был проведен и 
анализ обращений, посту-
пивших в общественную 
приемную Аркалыкского 
городского филиала партии 
за 9 месяцев текущего года. 
В частности, как сообщил 
консультант Аркалыкского 
городского филиала пар-
тии Берик ГАБДУЛЛИН, за 
указанный промежуток 
времени в общественную 
приемную партии поступи-
ло 317 обращений от граж-
дан. Вопросы, по большому 
счету, разнохарактерные. К 
примеру, по поводу трудоу-
стройства, невыплаты зара-
ботной платы, конфликтов 

По линии 
партийного контроля

с работодателем обратилось 
116 человек или 36%. Во-
просы относительно сферы 
жилищно-коммунально-
го хозяйства поступили от 
88 граждан или 27,7%. По 
поводу выделения жилья 
и земельных участков об-
ратилось 44 человека или 
13,8%. Вопросы социального 
обеспечения, то есть выпла-
та пенсий, льгот, пособий и 
т.д., волновали 22 человек 
или 6,9%. По поводу вопро-
сов, связанных со сферой 
образования обратилось 19 
граждан или 6%. Проблемы, 
относящиеся к сфере здра-
воохранения затронули 12 
человек или 3,7%. Такие мо-
менты, как кредитование, 
рефинансирование, бизнес 
и предпринимательство ин-
тересовали 7 человек или 
2,2%. Жалобы на сотрудни-
ков правоохранительных 
органов и лиц, осуществля-
ющих исполнительное про-
изводство, госслужащих, 
гражданских служащих и 
т.д. волновали 1 человека 
или 0,3%. Вопросы, касаю-
щиеся судебной и правоох-
ранительной системы зада-
ли 8 человек или 2,5%. При 
этом из 317 обращений по-
ложительно были решены 
133 (41,9%), на остальные 184 
обращения (58%) были даны 
консультации. 

Докладчик также пояс-
нил, что все поступившие 
обращения городским фили-
алом партии направляются 
в уполномоченные органы 
для принятия решений. Кро-
ме того, за отчетный период 
были проведены 2 приема 
граждан в уличных условиях 
в рамках республиканских 
акций, в ходе которых были 
приняты 7 человек. Прове-
дены и 3 приема граждан по 
линии акции, связанной с 
совместной консультацией 
сотрудниками юстиции и 
городского филиала партии. 
В данном случае за консуль-
тациями обратилось 12 че-
ловек. Во время проведения 
встреч граждан по личным 
вопросам в общественной 
приемной партии были да-
ны и другие разъяснения, в 
том числе были даны сове-
ты по тем или иным волну-
ющим горожан вопросам.

модерниЗАция или 
проекты в докумен-
тах и в действии

По строительству линий 
электропередач в селе Айдар 
проинформировали эксперт 
Аркалыкского городского 

филиала партии Калампыр 
КАМАЛИЕВА и генеральный 
директор ТОО «Алюмин-
строй» Абай МУКАНОВ. 

В частности было озвуче-
но, что в рамках программы 
«Нурлы Жол» на модерниза-
цию инфраструктуры ЖКХ, 
сетей водо- и теплоснабже-
ния, укрепление жилищной 
инфраструктуры по линии 
администратора программы 
Управления строительства 
акимата Костанайской обла-
сти осуществляется проект 
по строительству ЛЭП в с. 
Айдар г. Аркалыка. На реа-
лизацию данного проекта 
потребуется 268,4 млн. тен-
ге. Генподрядчиком в стро-
ительстве объекта является 
ТОО «Алюминстрой». Рабо-
ты в данном направлении 
начались в июле текущего 
года. Что же касается про-
тяженности объекта, то он 
рассчитан на 5,3 километра. 

Для проведения прове-

рок за целевым и эффектив-
ным расходованием бюд-
жетных средств и средств, 
выделенных из Нацфонда 
РК в рамках реализации 
данной программы, в город-
ском филиале партии были 
закреплены ответствен-
ные лица из числа депута-
тов городского маслихата. 
Сформированная комиссия 
неоднократно выезжала 
на объект. На данный мо-
мент здесь уже возведен 
фундамент, осуществлено 
строительство кабельных 
линий и ожидается постав-

ка оборудования из г. Кен-
тау. Поставка необходимого 
оборудования должна будет 
осуществлена в ноябре те-
кущего года. В целом же по 
состоянию на начало октя-
бря генподрядчиком на этом 
объекте было освоено 10 
млн. тенге. Срок завершения 
работ и сдачи объекта наме-
чен на декабрь нынешнего 
года.

Выделены средства в 
размере 18 млн. тенге и на 
реализацию объекта, свя-
занного с реконструкцией 
канализационных очист-

ных сооружений в с. Айдар. 
Здесь уже заказчиком вы-
ступает отдел строительства 
акимата г. Аркалыка. По дан-
ному проекту с апреля по ав-
густ несколько раз объявля-
лись открытые конкурсы на 
проведение обследования. 
Однако конкурс так и не 
состоялся из-за того, что не 
было предоставлено заявок. 
Между тем, в середине авгу-
ста был заключен договор с 
ТОО «Проектно-изыскатель-
ное предприятие Костанай-
водопроект» на сумму 15 
млн. тенге. Как результат, 
к настоящему моменту по 
проекту на разработку про-
ектно-сметной документа-
ции было выделено 15 млн. 
тенге, а на госэкспертизу 
1,5 млн. тенге. В случае если 
проект будет одобрен, впол-
не вероятно, что его реализа-
ция начнется уже в будущем 
году.

Виталий САЯПИН       
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Қаладағы Облыстық 
№2 әмбебеп ғылыми кіта-
пханасының оқу залы 
бөлімінде «Еңбек күні» 
мерекесіне орай «Елімнің 
мақтанышы-еңбек адамы» 
деген тақырыпта кеш бо-
лып өтті. Кештің мақса-
ты мамандықтар жөнінде 
мағлұмат бере отырып, 
мамандық таңдауда жауап-
кешілікті қалыптастыру, әр-
бір адам алдына мақсат қоя 
білуі, мақсатына жету үшін 
аянбай еңбек ету керекті-
гін жас ұрпаққа түсіндіру, 
туған жерімізде ерен еңбек-
терімен, кәсіпкерлігімен 
халықтың, елдің қолдауына 
ие болып жүрген азаматтар-

Арқалық қаласының « 
Орталықтандырылған 
кітапхана жүйесі» ММ- 
нің ұйымдастыруымен 
қолөнер шебері- Шөптібай 
Байділдиннің 70- жылдық 
мерейтойына арналып 
кездесу кеші ұйымдасты-
рылды.

 Облыс көлеміне , респу-
бликаға танымал, ұлт мәде-
ниетінің жанашыры, қазақ 
ою- өрнектерін зерттеумен 
айналысып жүрген өнерта-
нушы, Әлемдік Шыңғысхан 
Академиясының академигі, 
этнограф, жазушы, қолөнер 
шебері, «Қазына» сыйлығы-

Шүкір, қазақта тілімен 
тас жарып, өнерімен дүйім 
жұртты тәнті қылып, ел есін-
де қалған саңлақ азаматта-
рымыз баршылық. Сол дара-
боздарымыздың бірі - Төкен 
Елтебаев еді. Арда азамат 
1974 жылы құрылған «Шер-
тер» ұлттық-этнографиялық 
ансамбіліне алғашқы дирек-
тор болып тағайындалып, 
шаңқобыз, саз сырнай, жеті-
ген, шертер, асатаяқ сынды 
жәдігерлерімізді сахна төрі-
не шығарып, қайта жаңғы-
ртты. Қазақстанда ғана емес, 
алыс-жақын шет елдерге 
де барып ұлттық өнерімізді 
сан мәрте паш етіп, қазақ 
даңқын асқақтата түсуіне 
өзіндік өшпес ізін қалды-
рған қазақтың маңдайына 
біткен біртурар ерек тұлға. 

Міне, осы қайталанбас 
жанның портреттік кеші 
Қасиетті жұма күні қала-
лық кітапханада қызықты 
әрі әсерлі өтті. Естен кетпес 
кешке Төкен Елтебаевтің 
шәкірті Отаркүл Мұқатова, 
Дариға Құрманова, қыздары 
Гүлсін Төкенқызы мен Гүл-
бану Төкенқызы және кеш-

тің қадірлі қонағы болып, 
Әмина Сарманова мен Жұ-
мағали Өмірбеков келді. 

Төкен аға Арқада өнердің 
сөнбес шырағын жағып, 
өскелең ұрпаққа өнерді 
сүюді, музыканы құрмет-
теуді, адами құндылықтар-
ды сақтауды үйретіп кетті. 
Бұған қоса портреттік кеште 
Төкен ағамен өткен кездер 
туралы естеліктерін есті-
генде, ағаның адамгершілігі 

Еңбек адамы - елімнің мақтанышы
дың еңбектерін оқырман 
қауымға насихаттау болды.

Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Қазақстан-
ның әлеуметтік жаңғы-
ртылуы: Жалпыға ортақ 
еңбек қоғамына қарай 
20 қадам» мақаласының 
жариялануы жаңарған, 
жаңғырған қоғамыздың 
өміріне рухани күш-қуат, 
тың серпін берді. Осы мақа-
лада Елбасымыз «Әркім өз 
еңбегі арқылы мемлекетті 
көркейте білсе, сонда ғана 
мемлекет қуатты болады. 
Адам қандай мамандық иесі 
болса да, өз ісінің шебері бо-
луы керек. Сондықтан әрбір 
адам өз қабілетіне қарай ма-

мандық таңдауы керек. Әр-
кім өзіне табиғат берген да-
рынын дамыту керек, соған 
сәйкес бір мамандықты ға-
на таңдап, соның шыңына 
шығу керек. Бұл да Отанға 
қызмет ету болып санала-
ды» деді. Еңбекті сүю, еңбек 
ете білу, өз болашағың мен 
елдің келбетін адал еңбек 
арқылы қалыптастыра білу 
де - өнер. Еңбексіз өмірде 
ештеңе де болмайды. Ең-
бегімен еліне үлгі бола біл-
ген, өз ісінің қыр-сырын 
бес саусағындай білетін 
қаламыздың құрметті аза-
маттары Қайырден Жиен-
баев ағамыз бен алғашқы 
құрылысшы, «Алюмини-

строй» ЖШС-нің инженері, 
еңбек ардагері Совет Ше-
риязданов ағамыз қонаққа 
келіп, болашақ жас маман-
дарға өздерінің жүріп өткен 
еңбек жолдарын баяндап, 
жақсы маман болу үшін 
қажырлы еңбек пен маман-
дыққа деген махаббат керек 
екенін, өз ақыл-кеңестерін 
берді. Кеш барысында оқыр-
мандарға заманауи маман-
дықтар жөнінде мағлұмат-
тар беріліп, ән шырқалып, 
көркем сөз оқылды. 

 
 Әсел ШАГИРОВА,

 №2 ОҒӘК оқу 
залының 

кітапханашысы.

Ұлттық өнерді ұлықтаған
ның  екі  мәрте иегері - Шөпті-
бай Байділдиннің ою-өрнек 
көрмелері 1992 жылы Түр-
кияда  өткен  Студенттер фе-
стивалінде және 1996 жылы 
Америкада  өткен Атланта 
Олимпиадасында  қойыл-
ды. Ою-өрнек жасаумен қы-
рық жылдан аса уақыттан 
бері айналысады. Ою-өрне-
ктерінің 2000-нан аса түрін 
жасаған. Торғай аймағының 
тарихы мен одан шыққан та-
рихи тұлғаларға байланысты 
зерттеулер жазған, Торғай 
аймағы Жер-Су атаулары-
ның шығу тарихын зерттей-
ді, сонымен қатар өнерге 
байланысты  мақал-мәтел, 
аталы сөздер, сирек шертпе 

күйлер, фото-суреттер жи-
наумен айналысады. Ш.Бай-
ділдин осы уақытқа дейін  
4-кітап шығарды. Мұнда ою-
дың манызы мен мәні, жа-
сау жолдары жан – жақты 
баяндалған. Ол келешекте 
ою-өрнектерінің өңдіріске 
еңгізіліп, қалың көпшіліктің 
кәдесіне асуын армандай-
ды.  Кездесу кешіне – Нәзи-
па  Құлжанова атындағы  
Торғай гуманитарлық кол-
леджінің студенттері мен Ро-
дина жалпы орта мектебінің  
оқушылары қатысты.  «Арқа-
лық қаласы Мәдениет жә-
не тілдерді дамыту бөлімі» 
басшысы Маметеков Ислам-
бек Жеңісұлы құттықтау 

сөз сөйлеп,кеш қонағына 
естелік ретінде  сыйлық тар-
ту етті. Арқалық қаласының  
Орталық кітапхана ұжымы 
– кездесу кешінің қонағына 
зор денсаулық, Астана қа-
ласында өтетін ЭКСПО- 2017 
көрмесіне қатысуына тілек-
тестік білдірді. Оқырмандар 
мен студенттер  оюшының 
өмірі мен шығармашылығы  
жайында көп мағлұмат ал-
ды, күй шертіліп, ән шырқал-
ды., кездесу кеші  мазмұнды 
әрі тартымды өтті.

Сандуғаш                         
САДУАҚАСОВА,  

Орталық кітапхана 
библиографы.

Кеш өтсе-осылай өтсін...

мен кішіпейілдігі, талант-
тылығы мен кең пейілділігі-
не тәнті болып, ұлы тұлғаға 
басымызды идік. 

Кеште бұлбұлдай сай-
раған Отаркүл Мұқатова-
ның әні құлағымыздың 
құрышын қандырса, Дариға 
Құрманованың әңгімесінен 
кейін көзімізге жас алдық. 
Жүректен шыққан ән жүрек-
ке жетеді демекші, «Құстар 
қайтып барады» әнін Нәби-

ра Шағыпқызымен бүкіл 
зал болып бірге шырқадық. 
Көңілге үлкен ой түйіп, са-
наға сарқылмас бұлақ құй-
дық. Кеш өтсе, осылай-ақ 
өтсін, десіп, қимастықпен 
тарастық. Осындай тамаша 
портеттік кешті ұйымда-
стырған Әлия Әубәкіроваға 
алғысымыз шексіз.

Екпін РӘНӘ, 
АрқМПИ студенті. 

Арқалық қаласының құрметті азаматы 
зейнеткер Кәки АҚАНҒА
Жан жарыңнан айырылып жараландың,
Бағып жатыр құдай берген балаларың.
Сөз айтасың шешендерге, ағыласың,
Кәдімгі сарқытындай даналардың.
Тағдырдың дауылына қарсы тұрып,
Тарта бер ғасыр жасқа, қара нарым!

Байырғы бас есепші, зейнеткер Балтабай 
САРМҰХАМБЕТҰЛЫ және жұбайына
Қосылған қос өзендей дариялар,
Ұрпағы өскен бір-бір үй, жанұялар.
Мәуелеген кәдімгі қос бәйтерек,
Иілмейтін емендей қариялар.
Ғасыр жаста ғажайып би биленіп,
Шырқасын кең дауысты ариялар.

Құрметті қажылар Мираш ТӘШЕТҰЛЫ 
және жұбайына 
Мекке Мәдинаға талай бардың, қажымадың,
Білдіңдер жүрек, шіркін, жазыларын.
Мұсылмандық жолында ақ ниетті
Елімізге құрметті қажыларым.
Сүейді тіршілікте қиналғанын,
Бұл да болсын бір Алланы сыйлағаның.
Көмектерің көңілдің кірін жуар,
Ай болып жарқырасын имандарың.

ҚР-ның мәдениет қайраткері, зейнеткер 
Жұмағали ӨМІРБЕКОВКЕ
Білесіз ғой тағдыр оттың сөнгенін,
Мықтысыз ғой бәріне де көнгенің.
Сүю деген жүрегіңмен ән шырқап,
Көтере бер тек көңілін жеңгемнің.
Көрінбейді қолыңдағы таяғың,
Жайлы жүріс жаңға тимес аяңың.
80-90-100 жасыңа жеткенше
Түспесін қолдан домбыра мен баяның.

Жангелдин ауданының құрметті азама-
ты, зейнеткер Орекен АЛМАТҰЛЫНА
Өмір жол тегіс, ор екенін,
Бақытқа жету, зор екенін.
Аңыз ғып шертіп жүрген абыздарды,
Біледі шежірелі аға Орекенің.
Қыздай боп тым жастай соңыңа ерген,
Жақсыны да жаманды да бірге көрген.
80 жасқа алып келді сүріндірмей,
Ардақты аяулы жан, асыл жеңгем.

ҚР-ның мәдениет қайраткері зейнеткер 
Бөлтірік МОЛДАШҰЛЫНА
Шертесің серік қылып домбыраңды,
Өмірің құлағындай мың бұралды.
30-ақ жыр қалыпты-ау ғасыр жасқа,
Тастап кет бойыңдағы мол мұраңды.
100 жасқа жеткеніңде бір желпініп,
Шырқалсын ұрпағыңа қоңыр әнді.

Қалалық зейнеткерлер төрағасы 
Жәнібек ҒАПБАСОВ пен жан жарына 
Сүйікті әні Аққұм мен Қарғашы,
Кетсінші баритонның садағасы.
Ардақты Ғапбасов Жәнібек аға
Қалалық зейнеткерлер төрағасы.
Өнердің өр жолымен барады өрлеп,
Қасында баянымен Қарлығашы.

Қарттық па бойда мұңдарың,
Таусылмас тарих сырларың.
Қарттарым, аман сау жүрші,
Жазылар талай жырларым.

Болат МОЛДАШҰЛЫ

Қарттарым, 
аман сау жүрші!
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Қазақ тарихында 1936 жыл 
ерекше есте қалған. Осы жылы 
қазақ әдебиеті мен өнері, мә-
дениетінің Мәскеуде онкүндігі 
өтіп, мәскеуліктер Қазақстан 
өнер шеберлері өнеріне таң 
қалып, жоғары баға берді. 

Жамбылдай жыры алыбы, 
Күләштай әнші, Шарадай бишілер 
талантына тәнті болған. Халқы-
мызға абырой әперген сол жылы 
дүниеге келген Батпаққара таба-
ны балалары да өнер десе ішкен 
асын жерге қояр, талант иелері 
болды. Ауданымыздағы тұңғыш 
кәсіби музыкант, консерватория 
түлегі Төкен Елтебаев, халық те-
атрын құрған Мейрамхан Қапы-
шов, күйші – домбырашы Бәшәрин 
Қажымұратов, әнші Тоқбай Тұржа-
нов, өнер, спорт майталмандары 
Тәшім Құсайынов, Чапай Хасенов, 
Орынбасар Исмағұлов, Бақытжан 
Байділдиндер де осы жылдың тума-
лары. Олардың бәрі тірі болғанда 
80 жасқа толар еді, «жазмыштан 
озмыш жоқ» деген ұрпақтары бү-
гінде дұға бағыштауда. Осы жылы 
туып, аудан мәдениетіне ерекше 
еңбегі сіңген, рухани байлығымы-
зды арттырған ауданның тұңғыш 
мүсіншісі Әбілбек Ұзақовтың 80 
жасқа толу мерейтойын жақында 
балалары Арқалық қаласында өт-
кізіп, біз соның куәсі болдық. 

Калинин колхозының 
жылқышысы Ұзақ ақсақалдың 
жалғыз ұлы Әбілбек бала жастан 
сурет салып, өзен жағасындағы 
саздан түрлі жануарлар мүсіндерін 
жасауды машық етіп өсті. Жалғыз 
ұлды жанынан шығарғысы келме-
ген әке – шеше оның қала баруына, 
оқуына мүлдем қарсы болды. Ерте 
үйлентіп, жүргізушілік мамандық 
әперіп, машина айдатып, көз ал-
дында ұстаған. Осылайша ол елде-
гі көп шопырдың бірі болып жүре 
берер ме еді, егер мына бір оқиға 
болмаса. 1949 жылы сол кездегі 
аудан басшысы Оразалы Қозыба-
ев 1948 жылы қираған халық ша-
руашылығын қалпына келтіруде 
жоғары еңбек жетістіктеріне қол 
жеткізгені үшін Кеңес Өкіметінің 
ең жоғары наградасы – Социа-
листік Еңбек Ері атағын алған 13 
амангелділіктің мүсінін жасатуға 
Алматыдан мүсінші Хакімжан На-
урызбаевты елге алдырады. Сол 
кезде аудандық партия комитеті 
хатшыларын таситын Әбілбекке 
мүсіншіні Социалистік Еңбек Ері 
Алтынбай Мырзағалиевтің мүсінін 
жасау үшін Үрпекке апарып, жұмы-
сы біткенше қасында болу тапсы-
рылады. Екеуі Торғай өзеніне суға 
түсіп, жағалаудан саз жинайды. 
Кейіпкерін алдына отырғызып 
қойып, саз балшықтан басы мен 
денесі нобайын келтіріп жатқан 
мүсінші өнеріне қызыққан Әбіл-
бек те тегін саздан алып өз бетінше 
жұмысқа кіріседі. Жәрдемшісінің 
тегін адам емес екенін сезген мүсін-
ші сазды біріктіруге қолданыла-
тын сым темірлерін береді. Екеуі 
де жұмысты аяқтағанда жас жігіт-
тің қолынан шыққан мүсінге риза 
болған алматылық қонақ ерекше 
тебіреніске түседі. 

- Қарағым - ай , мына 
ауылда неғып жүрсің ? Сен тума 
талантсың ғой. Білім алсаң сеннен 
мықты мүсінші шығады. Мен сені 
Алматыға әкетіп оқытамын, - дейді. 
Бұл болса әке – шешесінің рұқсат 
бермейтінін айтады, іштей өнерін 
шыңдау үшін атақты ағасына еріп 
кеткісі де келеді. Әкесі Ұзақ пен 
шешесі Мәрияны көндіру оңайға 
түспейді. 

- Мен де біреудің жалғы-
зы едім, осы Әбілбектей ауылда 
жүргенімде елге Қазақстан ком-
партиясы орталық комитеті хат-
шысы Оңдасынов ағай келіп менің 
өнерімді көріп, сіздердей қарсы 
болған әке – шешемді көндіріп 
оқуға алып кетті. Украинада Харь-
ковте жоғары білім алдым. Сол 
жанашыр ағаның көмегі арқасын-
да бүгінгі дәрежеге жетіп, халық 
құрметіне бөлендім. Ұлы адамның 

Тарихты тасқа қашаған

ұлы жүрегі арқасында халық су-
ретшісі болған маған да бір талант-
тың көзін ашу бақыты бұйырып 
тұрған шығар. Балаларыңды өз 
үйімде жатқызып, өзім оқытамын, 
ештеңеден тарықтырмаймын, қо-
рықпаңдар,- деген бейтаныс адам-
ның ақтарыла сөйлеген сөзі әкесін 
жібітсе де, шешесі жалғыз ұлын көз 
алдынан кетіргісі келмей ұзақ оты-
рды. Ақырында Ұзақ пен қонақ еке-
уі Мәрияны баласын оқуға жіберу-
ге көндіреді. Бір кездері аудандық 
партия комитеті бірінші хатшысы-
на қайың ағаштан жасап берген қа-
ламсап, қарындаш салғышынан та-
лантын танып жоғары білім алуға 
себепші болған ұстазы, ұлтымыз-
дың ұлыларының бірі Оңдасынов 
сияқты Хакімжан да батпаққара-
лық бала талантының көзін ашуға 
себеп болады. Күзде әкесінің сойып 
берген тоқтысының еті мен ше-
шесінің құрт, майын салып алған 
көк чемоданын көтеріп, білім, өнер 
іздеген жас жігіт Алматы барады. 
Көп қиындықтармен жанашыр аға-
сының үйін тауып , ертеңіне Гоголь 
атындағы көркем сурет училищесі-
не барған оларды жағымсыз хабар-
мен қарсы алады. Қабылдау емти-
ханы өтіп кетіпті.Жанашыр ағасы 
жоғарғы жақтағыларға бедел са-
лып, Әбілбекті емтиханға кіргізеді. 
Мамандығы бойынша алынған 
емтиханда саздан жасаған мүсіні 
жоғары баға алғанымен, орыс тілі-
нен «2» алған Әбілбек ұнжырғасы 
түсіп, ағасына хабарлауға ұялып, 
құжаттарын алуға оқу орны дирек-
торы кабинетіне кіреді. Қолында 
емтиханда жасаған мүсіні. Кірген-
де байқамаған екен, директордың 
сол жағында газет қарап отырған 
кісі басын көтеріп, мұның қолын-
дағы мүсінді алып көреді. Қайдан, 
қалай келгенін сұрайды, оқу ісі 
меңгерушісі орыс әйелінен жазған 
диктантты әкелтеді. Диктантта 
Әбілбектің көк сиясынан гөрі тексе-
рушінің қызыл сиясы көп еді. Оны 
сыртқа шығарып жіберіп, іштегі 
үшеу ұзақ кеңеседі. Әлден уақыт-
та долырған оқу ісі меңгерушісі 
Әбілбекті оқты көзімен қадап ішке 
шақырады. Училище директоры 
Жұбанов Ақпарат Құдайбергенұлы 
кабинетінде түзетілген диктантты 
қайта көшіртіп, әупірімдеп үшке 
қол жеткізеді. Оқу министріне те-
лефон соғып, шалғайдағы ауыл-
дан келген тума таланттың бағын 
байламай, оқуға түсуіне қол ұшын 
берген бұл екінші адам – қазақ 
өнерінің майталманы, халық су-
ретшісі Әбілхан Қастеев еді. 

 Осындай қазақ өнері май-
талмандары, ұлт жанашырлары 
көмегімен кәсіби білім алған ол 
аудандық мәдениет үйінде сурет-
ші болып ұзақ жылдар еңбек ет-
ті. 1974 жылы мектеп директоры 
Есмағанбетов Серікбай қолқа са-
лып Аманкелді орта мектебі алды-
на халық батырының ескерткішін 
жасайды. Бүгінде аудандағы есім-
дері берілген мектеп алдына қой-
ылған Б. Қолдасбаев, Ә. Боранбаев, 
Байғабылдағы есімі берілген мек-
теп алдындағы А. Нұрманов, мәде-
ниет бөлімі алдындағы мәдениет 
майталманы Т. Елтебаев, дарынды 
жазушы А. Нұрманов ескерткішін 
жасаған, аудандық электр жүйесі 
алдына тұңғыш аудан энергетик-
тері Б. Сейденов, Қ. Шаяхметов 

мүсіндерін сомдаған да осы Әбіл-
бек. Ауданға келген қонақтар таны-
стықты алдымен мұражай алдын-
дағы, елімізді басқыншы жаудан 
қорғаған қас батырлар , даңқты 
аталарымыз Иман, Жәуке, Қошқар 
батырлардың тас мүсіндерінен 
бастайды. Мектеп табалдырығын 
аттаған жас бүлдіршіндер ел та-
рихын тануды ауладағы мүсіндер-
ден бастайды. Өнер, білімге деген, 
білмекке, үйренбекке деген асыл 
қасиеттер қалыптасады. Әсемдік 
әлеміне аяқ басады. Жеке тұлғалар 
арқылы ел, халық, ұлт, туған жер 
тарихын зерттеп, таным көкжиегін 
кеңейтеді, елінің патриоты болуға 
ұмтылады. Білімге деген құштар-
лығы артады. 

 Бүкіл дүниежүзі мойындаған 
Тәуелсіз еліміздің Тұңғыш Прези-
денті, халқымыздың біртуар ұлы, 
әлемдік тұлға Н.Ә. Назарбаевтың 
«Мәңгілік Ел» тұғырнамасында бо-
лашақ ұрпақтың ел тарихын жетік 
біліп өсуге баса назар аударуымыз 
қажеттігі айтылған. Қазақстан 
болашағы – жастарды қазақстан-
дық патриотизм рухында тәрбие-
леу – бүгінгі күннің басты міндеті. 
Аталар өткен қиын жолдың әр 
бұлтарысын ұрпақ білуге тиіс. Қа-
зақ хандығының 550 жылдығын 
соншама кең ауқымда тойлануы 
тегіннен – тегін емес. Аталар өсиеті-
не берік. Олардың игі істерін алға 
апарар, өнегелі өмірінің жалғасы 
болар – жастарды патриоттық рух-
та тәрбиелеуде Әбілбектің еңбегі 
зор. Ол жасаған тас мүсіндер бүгін 
ғана емес болашақ ұрпақ тәрбие-
леуде қызмет ете бермек. Ауданы-
мыздың Үрпек, Байғабыл, Қарасу 
ауылдарында мүсінші жасаған Ұлы 
Отан соғысында шейіт болып, елге 
оралмаған жерлес жауынгерлер-
ге арналып қойылған Ескерткіш 
– Белгі бар. Жылда 9 мамыр Жеңіс 
күндерінде осы ауылдарда ескерт-
кіш маңайы ығы – жығы халыққа 
толады. Мойындарына көк галстук 
таққан Жас ұландар мен әскери 
киім киген жоғары сынып оқушы-
лары , болашақ ел қорғандары сал-
танатты сапқа тұрады. Майдан ән-
дері шырқалып, би биленеді. Алаң 
гүл шоқтарына толып, жиналған-
дар ата – бабалар ерлігіне тағзым 
етіп, ұрпағының болашағы үшін 
жанын пида еткен жерлестеріне 
құран бағыштайды. Отанымыз-
дың тәуелсіздігі мен бостандығы 
үшін шейіт болғандар Ескерткіші 
алдында «Жас ұлан» қатарына қа-
былданушылар туған елге, халқы-
на, ұлтына адал болуға, қазақ елін 
өркендетуге үлес қосуға ант береді. 
Алдыңғы ұрпақ терімен, қанымен 
келген тәуелсіздікті мәңгілік етуге, 
елімізді өркениетті елдер қатарына 
қосу мақсатына аянбай еңбек ету-
ге, білім алуға серттеседі. Үлкендер 
жағы жас ұрпаққа бата беріп, ата-
лар өсиетіне адал болуды міндет-
тейді. Үш ауылдағы ескерткіштің 
де айтар ойы нық, мазмұнға бай, 
орындалу сапасы жоғары екендігін 
елге келген мамандардың пікірі-
нен талай естігенбіз. Олар жұмы-
стың ұлттық нақышта, жергілікті 
халық табиғатына сай, ұлттық 
мүдде тұрғысына жасалғанына 
ерекше назар аударатын. Байға-
былдағы Белгі композициясында 
кеңістікті бейнелеудегі ерекшелік 
, болашақ ұрпақпен ата – бабалар 

арасындағы сабақтастық сауатты 
көрсетілгеніне таңданыс білдір-
геніне куә болғанбыз. 

...Ауданымызда екі бірдей 
кеңшарды облыстағы үлгітірек 
шаруашылығы дәрежесіне көтер-
ген, аманкелдінің Алдабергеновы 
атанған, ауылшаруашылығының 
ірі ұйымдастырушысы, Қазақстан-
ның еңбегі сіңген ауыл шару-
ашылығы қызметкері, білгір де 
білікті басшы Әбдісадық Нұржано-
впен шығармашылық байланыста 
болып, Қарасуда «Ауыл тарихы» 
мұражайын жасауы – оның шығар-
машылығының үлкен бір белесі 
болды. Социалистік Еңбек Ерлері 
агайынды Досан, Қошан, Есполо-
втар, Бисапақ Шаяндин, Әбу Сыз-
дықов, халық ақыны Сәт Есенбаев, 
Ленин орденді аға шопан Ғаппас Са-
дуақасов, КСРО оқу үздігі Сабыржан 
Оташев, тұңғыш жоғары білімді 
кәсіпқой музыкант Төкен Елтеба-
ев, сазгер Айтбай Мұздаханов, Қа-
зақстанның ауыл шаруашылығы 
үздік қызметкері, Қазақ ССР –і оқу 
ісі үздігі Әбдісадық Нұржановтар-
дың мүсіндері көрнекті жерден 
орын алды. Ел тұрмысы, кәсібі, 
мәдениеті тарихынан мыңнан 
астам экспонаттар мен жәдігерлер 
жинақталды, көшірмесі жасалды. 
Мұражайдың болашақ ұрпақ үшін 
атқарар қызметіне сол кездегі об-
лыс басшылары Е.Н. Әуелбеков, 
С.В. Кулагин өзге де қайраткерлер 
жоғары баға берді. 

Ұрпақ үшін атқарған ұлағатты 
істерімен ел құрметіне бөленген, 
Батпаққара табанынан шыққан 
тұңғыш мүсінші Әбілбек пен оның 
өмірлік қосағы Бәтиманың 80 жыл-
дық мерейтойына жиналғандар ме-
рейлі отбасының үлгі болар істері 
жайлы жүрек жарды пікірлерін 
ортаға салды. Жиналған қауым-
ды, әсіресе, Аманкелді ауданында 
ұзақ жылдар комсомол ұйымына 
жетекшілік еткен, аудандық кеңес 
төрағасы орынбасары болған, өнер 
жанашыры сазгер, өнертанушы 
Жұмағали Өмірбеков, ауданда ішкі 
істер бөлімі бастығы болып жемісті 
еңбек еткен, өенерпаз жан Совет 
Керейбаев, Арқалық педагогика-
лық институты оқытушысы М. 
Кеңпейілов, Кейкітанушы, өнер-
танушы Мұхамбет Рақым сөздері 
ерекше толғанысқа түсірді. Олар 
мерейтой иелерінің тек өздерінен 
туған балаларды ғана өсіріп қой-
май, шығармалары мен өңір жаста-
рын тәрбиелеп отырғанына кеңі-
нен тоқталды. 

- Бір ғана әкімдік ғимараты 
алдында тұрған Ұлт-азаттық кө-
терілісі басшысы Аманкелді бей-
несін әр көрген сайын ойға батып, 
жаңалықты бірдеңе табамын. 
«Жастарымызды жат жерде қалды-
рғанша, туған топырақ бұйырсын» 
деп атқа қонған көтерілісшілер 
басшысының терең ойлы, сабыр-
лы, қайсар, елін сүйген ер келбеті 
қалай тамаша бейнеленген. Ұрпақ 
үшін одан артық сый бар ма? – 
деп тебіренген Жұмағали ағамыз-
дың мағыналы да мазмұнды сөзін 
демімізді шығармай тыңдадық. 

 Әбілбек Ұзақов өзінің шығар-
машылық өмірінде 80 – ге жуық 
ірі жұмыстар жасаған екен. Аман-
келді, Арқалықтан өзге Әулиекөл-
де, Торғайдың көрікті жерлерінен 
оның қолтаңбасын көруге болады. 
Ұлтымыздың біртуар ұлдарының 
бірі, ағартушы, ғалым 

А. Байтұрсыновтың Әули-
екөлдегі еңселі ескерткіші, өңір 
үшін өлшеусіз еңбек еткен Жақан 
Қосабаевтың Торғайдағы тас 
мүсіні Әбілбектің шебер қолынан 
шыққан. Биылғы жылы еліміз кеңі-
нен тойлап жатқан 1916 жылғы 
Ұлт-азаттық көтерілісінің басты 
қаһармандарының бірі , қилы 
тағдыр иесі, тотаритарлы кеңес 
үкіметінде есімі еленбей , Тәуел-
сіздігіміз арқасында халқымен қай-
та қауышқан Кейкі батыр бейнесін 
Арқалық мұражайы алдына ор-
натқан да- Әлібек. Шойын жолмен 
Арқалыққа келген қонақтарды қар-
сы алып, шығарып салып тұрған 
төлек Жәуке бейнесін де сомдаған 
сол кісі. Әбекең жасы 80- ге келсе 

де әлі өзін сергек сезінеді. Шығар-
машылық жұмыстан қол үзген 
жоқ. Шеберханасында торғайлық 
азаматтар өтінішімен жасалған 
өңірден шыққан тұңғыш генерал 
Жангелов ескерткіші толық аяқта-
лыпты. Алматыда тұратын ұрпағы 
жасатқан Әбдіғаппар хан мүсіні 
де өзінің мәңгілік тұрағына орна-
туға дайын тұр. Аманкелді тумасы 
болғандықтан да ауданымыздың 
белгілі азаматтарының бейнесін 
жасау оның шығармашылығынан 
кең орын алған. 60 жылдары ауда-
нымызды басқарып, артына аңыз 
болар іс қалдырған білікті басшы 
Оразалы Қозыбаев бейнесімен 
жұмысты аяқтауға жақындапты. 
Аманкелдіден шыққан тұңғыш 
жоғары білімді оташы, талай адам-
ды ажал тырнағынан арашалап 
қалған Ақбайзен Әлмағанбетов 
мүсінін жақында толық аяқтап 
шығыпты. Әбекең алдыңғы буын 
ағалары ғана емес кейінгі ұрпақ 
үшін де ел атын шығарып жүрген 
інілерін елге таныстыруды да мақ-
сат еткен. Халықаралық бірнеше 
сыйлықтың иегері, шығармала-
ры бірнеше шетелдерде тәржіма-
ланған сөз зергері Сәбит Досанов 
бейнесін тасқа түсіруде. Патшалы 
ресейдің қазақ жастарын әскерге 
алуға шығарған жарлығына қарсы 
шыққан көтерілістің негізгі ошағы 
Торғай жерінде болды десек, сол 
халық қозғалысын ұйымдасты-
рушы, көтеріліс басшылары болған 
Әбдіғаппар хан, Аманкелді сардар, 
Кейкі мерген бейнелерін жасаған 
талантты мүсінші еңбегі өз баға-
сын толық алып болды ма деген 
сұрақ туады көңілде. Үкімет тара-
пынан еңбегі бағаланып Құрмет 
орденін алды, облыс медцанаттары 
«Қазына» сыйлығының иегері. Кеш 
те болса өткен жылы Қазақстан 
суретшілер одағына мүшелікке қа-
былданды. Ауданымыз үшін бола-
шағы жастар тәрбиесіне өлшеусіз 
еңбек еткен Әбілбек Ұзақовтың 
биылғы мерекелі жылда той үстін-
де Аманкелдінің Құрметті Азаматы 
атағы берілсе деген ұсыныс айтты 
көпшілік. 

 Отасқанына 60 жылдан асқан 
мерейтой иесі кіндігінен тараған 
үш ұл, жеті қыздан туған немере – 
шөберелері ата – әжесіне арнап ән 
айтып, би биледі. Қыздары кең бай-
тақ еліміздің әр түкпірінде әр түрлі 
мамандық иелері болып , жемісті 
еңбек етсе, үлкен ұлы Сапарбек 
әкесінің өнерін жалғастырған су-
ретші, мүсінші. Шығармалары та-
ныла бастаған талант иесі. Арқа-
лық педагогикалық институтында 
аға оқытушы, шәкірт тәрбиелеуде. 
Екінші ұлы Мәскеуде Тимирязев 
атындағы ауыл шаруашылығы 
академиясын бітіріп, Санкт – Петер-
бургта тұрады, кәсіпкер. Кіші ұлы 
-қаржыгер. Немерелері мен шөбе-
релері атасымен бірге шеберхана-
дан шықпайды. Мерейтой иесімен 
әңгімеде жоғарыда аталған халық 
суретшілері өтінішін орындап, учи-
лишеден кейін оқуын Мәскеуде, 
жоғары оқу орында жалғастырған-
да қалай болары еді деп көңіл көк 
дөненіне мініп, ойға кетеміз. Ерте 
үйленіп, бала – шағасын жетілдіру-
ді, кәрі әкесі мен шешесінің қартай-
ған шағындағы қамсыз қарттығын 
ойлағаны да бір себептен дұрыс 
болған -ау дедік. Әке – шешесін 
сыйлап өскен екеуінің балалары да 
«ұяда көргенін» көрсете білді, жи-
налғандар жас – кәрісіне қарамай 
бидің түбін түсірген, әсем ән әуе-
леп, ерекше көңіл күй жайлаған, 
тәлімдік, тәрбиелік мәні зор той 
болды. Кейбір мәнсіз отырыстан 
мезі болатын біз осындай тойлар, 
осындай той жасар Әбілбек пен 
Бәтимадай жандар көп болса ғой , 
шіркін, деген ойда елге оралдық. 

Айтбай МҰЗДАХАНОВ 
Қазақстанның Еңбек сіңірген 

мәдениет қызметкері, 
С. Нұрмағанбетов 
медалінің иегері

Серікбай ШОҢҒАЛОВ 
Қазақстан Республикасы 

оқу ісі үздігі 
Қарасу ауылы.
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СОВЕТ деловых женщин – СОВЕТует!

На страже прав и 
интересов бизнеса

Как известно, есть нема-
ло рычагов консультативной и 
результативной помощи пред-
принимателям, в том числе со 
стороны государственных и не-
правительственных органов. К 
примеру, в нашем городе предста-
вители бизнес-сообщества могут 
найти ту или иную поддержку, 
обратившись в местный отдел 
предпринимательства, филиалы 
Национальной палаты предпри-
нимательства, представительство 
Фонда «Даму». 

В частности, как проинформи-
ровал на заседании женсовета ди-
ректор филиала в городе Аркалык 
Палаты предпринимателей Коста-
найской области Багдат ХАСЕНОВ, 
целью Палаты является форми-
рование благоприятных условий 
для развития предприниматель-
ства на основе эффективного 
партнерства бизнеса и власти. То 
есть речь идет о защите прав и 
интересов бизнеса, обеспечения 
широкого охвата и вовлечения 
всех предпринимателей в процесс 
формирования законодательных 
и иных нормативных правил 
работы бизнеса. В этой связи с 
расчетом на создание благопри-
ятных условий для роста пред-
принимательской активности 
и ведения бизнеса, пресечения 
правонарушений и искоренения 
незаконных проверок со стороны 
контролирующих органов вла-
сти между Палатой предприни-
мателей и прокуратурой Коста-
найской области был заключен 
соответствующий меморандум. 
В рамках данного меморандума, 
распоряжением прокурора г. Ар-
калыка была создана мобильная 
группа с определением телефона 
доверия, в состав которой были 
включены представители мест-
ной Палаты предпринимателей. 
В рамках этой мобильной груп-
пы рассматриваются обращения 
предпринимателей по проведе-
нию незаконных либо необосно-
ванных проверок, а также пресе-
чению других незаконных фактов 
затрагивающих права предпри-
нимателей. При этом вопросы си-
стемного характера, выявляемые 
в ходе работы с субъектами бизне-
са, вносятся в «Реестр проблемных 
вопросов». Обращения, решения 
которых требуют изменения норм 
действующего законодательства, 
направляются на обработку в На-
циональную палату предприни-
мателей для дальнейшей прора-
ботки и принятия действующих 

Для того, чтобы своевременно окончить работы, запланирован-
ные на нынешний год планируется часть строителей, что сегодня 
занимаются капитальным ремонтом театра юного зрителя перебро-
сить на новый объект. Что же касается периода сдачи самого театра, 
как ожидается, законченным под ключ оно будет к моменту праздно-
вания юбилейного Дня Независимости. Несмотря на то, что основные 
виды работ на данном объекте завершены, остается решить не менее 
главный вопрос. Он касается приобретения кресел для зрительного 
зала. В остальном ТОО «Алюминстрой» не только выполнило работы 
согласно имеющейся смете, но и оказало спонсорскую помощь, заме-
нив за счет собственных средств инженерные сети, электропроводку 
и др. 

Полным ходом идут работы и по строительству двух резервных 
линий электропередач по 35 кВ с понижающей подстанцией 35/10 кВ 
в селе Айдар. На данный момент ТОО «Алюминстрой» ожидает по-
ставки оборудования для объекта из Кентау. Оказывает предприятие 
помощь и в реконструкции стадиона «Жигер». Несколько проблем-
ным остается лишь вопрос по сдаче в эксплуатацию пятиэтажного 
жилого дома по улице Ш. Жанибека,52. На данный момент капиталь-
но отремонтированное здание находится на консервации, посколь-
ку еще недостаточно заявок от желающих приобрести здесь жилье 
в ипотеку. Однако ожидается, что в будущем году этот пробел будет 
устранен и в бывшем малосемейном общежитие реконструирован-
ном под многоквартирный жилой дом, снова зажгутся окна.  

Виталий САЯПИН

Бывшая школа возродится и… 

мер.
В то же время в соответствии с 

функцией по представлению прав 
и интересов бизнеса, осуществля-
ется обязательная экспертиза про-
ектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов. 
Только за 9 месяцев работы в фи-
лиал Палаты предпринимателей 
поступило около 80 норматив-
но-правовых актов направлен-
ные центральным аппаратом, 
которые в дальнейшем рассыла-
ются для внесения предложений 
и замечаний предпринимателям. 
Ко всему, для профилактики ад-
министративных барьеров была 
проведена экспертиза 6 норма-
тивно-правовых акта местных 
исполнительных органов, на-
правленных на экспертное заклю-
чение.

Что же касается сервисной 
поддержки, то, по словам Б. Ха-
сенова, в рамках четвертого на-
правления Единой программы 
поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» 
Национальная палата предприни-
мателей является оператором не-
финансовой поддержки. Для этого 
при филиале Палаты действует 
Центр поддержки предпринима-
тельства, который оказывает кон-
сультативные услуги, сервисную 
поддержку субъектам бизнеса, а 
также населению с предприни-
мательской инициативой по дей-
ствующим госпрограммам на без-
возмездной основе.

Микрокредитование, как 
инструмент к источникам 
финансирования

Как показывает практика, ми-
крокредитование является самым 
эффективным инструментом в 
достижении более свободного 
доступа малых предприятий к 
источникам финансирования. К 
примеру, в рамках Дорожной кар-
ты Занятости – 2020 микрокреди-
ты выделяются безработному и 
самозанятому населению с пред-
принимательской инициативой, 
а также начинающим и действу-
ющим предпринимателям, вклю-
чая оралманов и переселенцев. 
Максимальная сумма кредита, 
проинформировал Б. Хасенов, со-
ставляет 3 млн. тенге при ставке 
вознаграждения 6% годовых со 
сроком кредита до 5 лет. Реали-
зация данного направления ДКЗ 
– 2020 не только способствует раз-
витию малого предприниматель-
ства регионов, но и сохранению 
действующих, а также созданию 

новых рабочих мест. 
Кроме того, в текущем году 

для расширения инструментов 
финансирования предпринима-
телей области в качестве пилот-
ных проектов реализованы новые 
механизмы микрокредитования. 
В частности, для населения мо-
ногородов, а также для предпри-
нимателей отдельных районов со 
слабым уровнем развития ведется 
реализация программы микро-
кредитования малого бизнеса при 
участии Национальной палаты 
предпринимателей «Атамекен». 
Выдача микрокредитов преиму-
щественно осуществляется на ре-
ализацию бизнеса в обрабатыва-
ющей промышленности и в сфере 
услуг. Для предпринимателей 
сельской местности кредиты вы-
даются на реализацию проектов 
в сфере животноводства. Макси-
мальная сумма микрокредита на 
одного заемщика составляет 15 
млн. тенге, ежегодная комиссия 
не более 4%, льготный период по 
основному долгу не более 12 меся-
цев. 

Кстати, на данный момент в 
местную Палату предпринима-
телей, как к оператору нефинан-
совой поддержки за помощью в 
получении кредитных средств 
обратилось два предпринимате-
ля. Оба занимаются сферой пас-
сажирских перевозок. Одному из 
них требуется около 15 млн. тенге, 
другому – порядка 1,5 млн. тенге. 
Представленные проекты на дан-
ный момент находятся на стадии 
рассмотрения. Но уже тот факт, 
что в указанном аспекте есть за-
интересованные лица, согласи-
тесь, говорит о многом.  

Партнерство во имя 
развития предпринима-
тельства

В ходе заседания женсовета на 
условиях получения кредита для 
предпринимателей остановился 
и руководитель представитель-
ства Фонда «Даму» по г. Аркалык 
Серик БАЙТУРОВ. Докладчик при 
этом обратил внимание на стар-
товавшую в июле текущего года 
программу регионального финан-
сирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
При этом он подчеркнул, что 
кредитом могут воспользоваться 
предприниматели, зарегистриро-
ванные и реализующие проекты 
на территории Костанайской об-
ласти, без отраслевых ограниче-
ний. Финансироваться будут, как 
действующие, так и начинающие 
предприниматели. Окончатель-
ное решение по финансированию 
проектов предпринимателей уже 
будет принимать Региональный 
координационный совет. Макси-
мальная сумма кредитов для дей-
ствующих предпринимателей, по-
яснил С. Байтуров, составляет 80 
млн. тенге, для начинающих – 20 
млн. тенге. Что же касается став-
ки вознаграждения по кредиту, то 
она определена в размере не бо-
лее 8,5% годовых.

Будут предоставляться и зай-
мы. Это касается приобретения и 
модернизации основных средств 

сроком до 7 лет и пополнения обо-
ротных средств сроком до 3 лет. 
Льготный период по погашению 
основного долга согласно реше-
нию Банка составляет не более 2 
лет, а по погашению вознаграж-
дения – не более 1 года. Особым 
условием при финансировании 
являются такие аспекты, как: 
право подать заявку на участие в 
Единой программе поддержки и 
развития бизнеса Дорожная карта 
Занятости – 2020 и иных програм-
мах для получения гарантии Фон-
да; открытие новых рабочих мест 
с последующим сохранением до 
конца срока кредита. В получении 
кредита по программе региональ-
ного финансирования роль бан-
ков-партнеров играют «Народный 
Банк Казахстана», «Банк Центр-
Кредит» и «КазКомБанк».

На сегодняшний день в числе 
первых в местное представитель-
ство Фонда «Даму» за поддержкой 
в рамках региональной програм-
мы финансирования обратилось 
два предпринимателя. В первом 
случае речь идет о необходимо-
сти приобретения элементов тек-
стильной промышленности, во 
втором – строительных материа-
лов. В настоящее время представ-
ленные проекты получили под-
держку и банком второго уровня, 
в частности «Народным Банком 
Казахстана» предпринимателям 
под частичную гарантию Фонда 
«Даму» были выделены заемные 
средства. В первом случае речь 
идет о 3 млн. тенге, во втором – 8 
млн. тенге. 

В данной связи уместно будет 
также напомнить, что в мае теку-
щего года между акиматом обла-
сти и Фондом «Даму» был подпи-
сан меморандум о сотрудничестве 
по программе регионального фи-
нансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
В рамках данной программы аки-
матом области было выделено 
500 млн. тенге и столько же Фон-
дом «Даму» для льготного креди-
тования бизнеса. И в этом, как 
понятно, есть, как минимум два 
больших плюса. Во-первых – это 

возможность кредитования под 
низкий процент, во-вторых – воз-
можность получить гарантию 
Фонда «Даму» в случае нехватки 
своего залога.

За господдержкой 
следует социальная 
ответственность

Продолжая разговор о заседа-
нии женсовета, важно будет отме-
тить, что представителем Совета 
деловых женщин Костанайской 
области в Аркалыке является пре-
зидент ТОО «ОЛВИ» Тамара СОКО-
ЛОВА. Как и предыдущие ораторы, 
она также остановила внимание 
на необходимости пользоваться 
государственной поддержкой, ко-
торая позволяет развивать свой 
бизнес и обеспечивает доступ к 
кредитным ресурсам на льготных 
условиях.

К примеру, пояснила она, для 
многих ее коллег по предприни-
мательству огромную помощь 
оказали такие госпрограммы, как 
развитие моногородов, Дорожные 
карты Бизнеса и занятости. При-
чем в рамках этих программ пред-
ставлялись не только заемные 
средства, но и гранты на безвоз-
мездной основе. При этом десятки 
новых субъектов бизнеса развер-
нули свою деятельность благода-
ря господдержке. А ведь помимо 
этого действуют еще и отраслевые 
программы по развитию живот-
новодства.

Делясь опытом своей пред-
принимательской деятельности, 
где свою роль также сыграло уча-
стие в программах государствен-
ной поддержке Т. Соколова, не 
преминула подчеркнуть, что за-
ниматься бизнесом в нынешнее 
время хоть и сложно, поскольку 
многое съедает инфляция, но 
кризис, по ее мнению, это лишь 
еще одна возможность подумать 
о новых путях развития. Т. Со-
колова также остановила свое 
внимание и на том, что каждый 
предприниматель, ко всему, 
должен понимать, как важна 
социальная составляющая в его 
работе. В первую очередь это ка-
сается помощи нуждающимся. А 
это значит, что бизнес должен 
принимать активное участие в 
жизни города, доказывать свою 
причастность к патриотизму, 
особенно в период, когда Арка-
лыку так нужна поддержка биз-
нес-сообщества.

Виталий 
САЯПИН 

В Костанайской области действует Совет деловых женщин. Данный 
орган был создан с целью поддержки женщин предпринимателей в 
кризисное для страны и в целом мировой экономики время. Одной 
из приоритетных задач Совета, является помощь бизнес-вумен, кото-
рые желают участвовать в реализации государственных программ, 
направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. С этой 
целью в актовом зале городской администрации состоялось заседа-
ние женсовета с участием представителей Костанайского областного 
филиала АО «Народный Банк Казахстана».
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Представленный читате-
лю фотоснимок говорит 
о подготовке воспитан-
ников детского ясли-сада 
«Раушан» к предстояще-
му осеннему баллу. Воз-
можно, когда этот номер 
видит в вашем доме или 
офисе свет, малыши дет-
сада участвуют в этом за-
нимательном мероприя-
тии. А занимательное оно 
потому, что перед каждой 
группой в зависимости от 
возрастной категории сто-
ят свои цели и задачи.

Взять, к примеру, самых 
младшеньких. К ним в го-
сти должна будет заглянуть 
сама осень, облаченная в 
золотистые наряды. И это 
не говоря уже о различных 
сказочных персонажах, ко-
торые, собственно, и рас-
скажут детишкам о том, 
что представляет собой это 
удивительное время года. В 
этом, к слову, и есть воспи-
тательный процесс, направ-
ленный на обучение детей 
временам года. В свою оче-
редь перед детьми из сред-
ней группы стоит несколь-
ко иная задача. Ведь они по 
своему возрасту уже знают 
не только о таком понятии, 
каким является осень, но 
и могут рассказать о том, 
какие дары она приносит 

Деятельность  Комитета  
по  чрезвычайным ситуаци-
ям  за  последние  годы  была  
направлена  на  улучшение  
аварийно-спасательных  ра-
бот  и  противопожарной  без-
опасности  объектов  жизнео-
беспечения  городов, зданий  
высших  органов  власти,      
объектов с массовым  пребы-
ванием  людей,  жилого  сек-
тора,  а  также  общественно – 
политических  мероприятий,  
проводимых в городах. 

С этой целью в Комитете 
по чрезвычайным ситуаци-
ям проведён ряд организаци-
онных и практических мер, о 
чём свидетельствует также 

Биылғы қазанның 
9-жұлдызында жасы 74-тен 
асқанда Тұрсынкүл Діл-
дәбекқызының бақиға ат-
танғаны қала тұрғындары-
на ауыр тиді. 

Біз ұлттың ұлы ағар-
тушысы Ыбырай Алтынса-
рин құрылысын салғызып, 
өзі ашқан мектептің 1961 
жылғы түлектері едік. 

Қай ортада да сыйлы, ба-
лаларының ардақты анасы, 
немерелерінің асыл әжесі 
саналатын оны әрқашан 
мақтан тұтатынбыз. 

Ақкөлдік Сейітбек Ор-
дабаевпен отау тікті де, ат 
басын тірер үйге айналды. 
Қазақстанның халық әртісі, 
жезтаңдай әнші Ғарифолла 
Құрманғалиевке еліктеген, 
сөйтіп, көрермендердің құр-
метіне бөленген Сейітбек 
әуелі Қостанай облыстық 
филармониясында, кейін 
Торғай облыстық қазақ саз 
драма театрында еңбек етті. 

Асыл жар, аяу-
лы да қамқор әке 

Молдрахметов 
Ерлан 
Аманжолұлын

с а ғынышпен 
еске аламыз.

Бір жыл болды асқар тауым құлағалы,
Бір жыл болды балаларың 
            іздеп жылағалы.
Әр күніміз сағынышпен өткенімен,
Жүрегім «жаным» деп соғады әлі.
Алла салды басыма менің сынақты,
Жиі еске алсын деп жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір – ай,
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты, - 

деп асыл жарымды жоқтасам,
Әкетай тастап кеттің бізді кімге?
Неге сонша асықтың қара жерге,
Тілдесе алмай қалдық қой өзіңменен,
Қас қағымда ғайып болды асыл бейнең, 

– деп қыздарың Аяулым мен Фатошың жы-
ласа, Кәусар менен Қарақатың папамыз 
Астанада жұмыста жүр, - деп күтуде. Төрт 
қыздан кейін күткен ұлың Ерәлің 10 ай-
лығында әкесіз қалып, «папа» деген сөзін 
айта алмай қалып еді. Енді, міне, құр-
сағымда қалған ботаң аман – есен дүниеге 
келіп, түсімде Амангелдіге баратын жолда 
қасиетті қырдың үстіне шығарып, Ерғазы 
деп аян беріп едің. Алла тілеуіңді беріп, 
Ерәліңе серік Ерғазың қасиетті Рамазан 
айының 1 – ші жұлдызында дүниеге кел-
ді. Артыңда қалған ботақандарыңа сенің 
орның әрқашанда бөлек қой. Әрине, Алла-
ның салған сынағына көнбегеннен басқа 
шара жоқ екен. Бәріміздің барар жеріміз 
қара жер, бірақ өмірдің қызығына тоймай, 
Аллам 31 жасыңда ерте алып кеткеніне әлі 
де налимын.

 Амал бар ма, 23 – 24 қараған қазанда 
сенен айырылып қалып едім. Міне, зуыл-
дап 1 жыл өте шықты.

Сағына еске алушылар: жан жарың 
Ақгүлім, балалаларың – Аяулым, Бифа-

тима, Кәусар, Қарақат, Ерәлі, Ерғазы.

Молдрахметов Ерлан Аманжолұлының 
жылына арналған құдайы ас 22 қазан сағат 
12.00-де Фурманов ауылының дәмханасында 
беріледі.

Аяулы да ар-
дақты досым

Шайкемелов 
Руслан 
Төлендіұлы
 
тірі болса өт-

кен 18 қазан күні 
28 жасқа толар 

еді. Досымды ешқашан да ұмыта ал-
маймын. Сенің жарқын да жайдарлы 
жүзің мәңгі есімізде сақталады. Еске 
ала отырып, мына өлең жолдарын 
өзіңе арнаймын. Жатқан жерің жай-
лы, топырағың торқа болсын. Алла-
мыз саған жұмақ төрінен бір орынды 
нәсіп етсін.

Қызық тойға қамығып кеш барамын,
Өтеді жалындаған, жас жанарың.
27 жасыңда ғайып болдың,
Сағынып асыл досым, еске аламын.

Өзің кеттің мына бізден алыстап,
Өзің жүрген таныс көше, таныс бақ.
Қоңыр күзбен, күңіреніп мен тұр-

мын,
Туған күніңде дұға оқып бағыштап.

Алла ісі мына бізді жылатқан,
Қайғы желі, жас жүректі құлатқан.
Руслан, асыл досым өзіңе,
Орын берсін жаратқаным жұмақтан.

Өзің жоқсың, асыл досым, арада,
Туған күніңді бәрі еске ала ма?!
Асыл жарың сені жоқтап жылаған,
Ғұмыр берсін жаратқаным балаңа.

Қатең болса да жараның кешірді,
Енді жыйып, үй болғанда есіңді.
28 жасқа бүгін толар ең,
Біз өзіңсіз өткіземіз кешіңді.

Ата – анаңа, асыл досым, баласың,
Жаза алмай жүр жүректегі жарасын.
Ортамызда орның бөлек, асыл дос,
Мәңгілікке есімізде қаласың.

Сағына еске алушы: 
досың Руслан Кадин 

және Мархабат.

2016-2017 оқу жылында 
А.С.Макаренко орта мек-
тебінде жылдағыдай «Мек-
тепке жол» қайырымдылық 
акциясы өткізілді. Оқушы-
лардың орта біліммен 
қамтылуы және жағдайы 
төмен жанұялардың, көп ба-
лалы отбасылардың балала-
рына қажетті материалдық 
көмек көрсету мақсатында 
ұйымдастырылған акцияда 
көмек қажет ететін оқушы-
ларға киімдер, оқу құралда-
ры табыс етілді. 1 қыркүй-
ек  «Білім» күні мерекесіне 
орай «Арқалық ауылшару-
ашылық тәжірибе станса-
сы» ЖШС директоры Е.В. 
Косырев 1- сынып оқушыла-
рына мектеп сөмкесімен оқу 

Арқалық қалалық про-
бация қызметі жуырда ре-
спубликалық профилакти-
калық «Альтернативник» 
атты іс-шарасын өткізді.     

 Осы іс-шараны өткізу 
барысында пробация қыз-
меті  Арқалық қалалық ІІБ-
ның ЖП қызметкерлерімен 
бірігіп, қылмыстың ал-
дын-алу, қылмысты болды-
рмау мақсатында инспек-
ция есебінде тұрған барлық 
шартты сынақ мерзіміне, 
бас бостандығын шектеу 
жазасына сотталғандарды 
тұрғылықты мекен–жай-
лары бойынша тексеріп, 

Ашутастыдағы 
қайырымдылық шарасы

құралдарын табыс етті.  Ак-
цияға жан жылуы мол, жүре-
гі жомарт ұстаздарымыз, 
жеке кәсіпкерлер, «Арқалық 
ауылшаруашылық тәжірибе 
стансасы» ЖШС,  «Ашутасты 
ауылы әкімінің аппараты» 
ММ, «Гүлдер» балабақшасы 
ұжымы, дәрігерлік амбула-
торияның ұжымы, мәдени-
ет үйінің қызметкерлері, 
«Рысбек» шаруа қожалығы 
Биркенов Газиз атай, «Ашу-
тасты» шаруа қожалығы    
А.Б. Сейдахметов, «Мыр-
затай» шаруа қожалығы 
Б. Мұханбетжанов және 
«Шыңғыс» шаруа қожалығы 
К. Шалдыбаева атсалысты. 
Мектебімізде өткізілетін  
барлық іс-шараларға бей-

жай қарамайтын Гүлбану 
Айтбаева, Нұргүл Смағза-
мова сынды жеке кәсіпкер-
лер де өз үлестерін қосты. 
Акцияның жабылуы тәрбие 
ісінің меңгерушілері мен 
аға тәлімгер ұйымдастырған 
концерттік бағдарламамен 
аяқталды. Акцияға қатысқан 
балаларға жылулық сыйлап, 
қамқорлық көрсеткен жүре-
гі жомарт жандарға А.С. Ма-
каренко атындағы орта мек-
тебі ұжымы шексіз алғысын 
білдіреді.

Гүлсая ҚАПАР, 
А.С.Макаренко 
атындағы орта 

мектептің 
әлеуметтік педагогы.

19 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ! 

Спасать – наша задача!
проведения мероприятии: 
модернизирована матери-
ально – техническая база 
противопожарной  службы, 
обеспечиваются качествен-
ная противопожарная защи-
та городов на современном 
уровне. Так приобретаются 
современные пожарные ав-
томобили, обновляются сред-
ства связи. Для улучшения 
условий несения службы 
подразделения оснащаются 
компьютерами, оргтехни-
кой, личный состав обеспе-
чивается боевой одеждой и 
обмундированием. Прово-
дятся ремонтные работы в 
пожарных частях. Всё это 

позволяет говорить о ста-
билизации и улучшения 
обстановки в Республике. 
Проводимая работа позволи-
ла стабилизировать обста-
новку с пожарами.  Отдел по 
чрезвычайным ситуациям г. 
Аркалыка   ведёт агитацион-
ную работу по недопущению 
пожаров в жилом секторе. 
Все эти мероприятия наце-
лены на  утверждение осно-
вополагающих принципов 
в деятельности Республики 
Казахстан.

   
С. ХАСЕНОВ, 

главный специалист                 
ОЧС г. Аркалыка

Арқалық қалалық қылмыстық-атқару инспекция күнделігінен
олармен және оларға ықпал 
жасай алатын тұлғалармен 
профилактикалық бағыт-
тағы әңгіме өткізді.

Іс–шараны өткізу бары-
сында қоғамдық орындар-
да тәртіпті бұзып, ол үшін 
әкімшілік жазаға тартылған 
азаматтарға жиналған іс-құ-
жаттар Арқалық қалалық 
сотына дайындалып  жол-
данды. Бас бостандығын 
шектеу жазасы берілген 
сотталғандарды кешкілік 
мерзілде тексеріліп, жаза 
өтеу тәртібін бұзғандарға 
Арқалық қалалық проба-
ция қызметі сотталғандарға 

тәртіптік жаза түрі берілді.
Осы іс-шарада проба-

ция қызметі бақылауынан 
бой тасалап, тіркеуге кел-
мей жүрген тұлғаларды 
анықтап, олармен қайтала-
ма қылмыс жасамау мақса-
тында тыңғылықты жұмы-
стар атқарылды. 

Арқалық қалалық про-
бация қызыметі өз жұмы-
сын әрі қарай жалғастыру-
да.

М. КЕНЖЕҒҰЛОВА,
Арқалық қалалық 
пробация қызметі 

инспекторы, әділет аға 
лейтенанты 

Мақтан тұтар сыныптасымыз еді...
Өкініштісі, дәм-тұзы ерте та-
усылды да, бар ауыртпалық 
Тұрсынкүлдің иығына түсті. 
Қиындыққа қайыспай, ұр-
пағын қатарға қосты. Әсіре-
се, маңдайына біткен жалғыз 
ұлы Бақытқа жан теңгермей-
тін. «Ертең-ақ қара шаңы-
рақтың иесі атанады» деп 
болашағына үлкен үмітпен 
қарайтын. Немересі Есеннің 
атасының жолын қуып, саз 
саласындағы білікті маман-
дардың сенімін ақтағанына 
марқаятын. 

Қашан көрсең де, жайда-
ры қалпынан, байсалды мі-
незінен танбайтын. 

Өңкей ардагерлерден 
құрылған ансамбльдің мү-
шесі тұрғысында сырт жер-
лерге сапар шеккен күндерін, 
онда жұрттың ду қол шапа-
лақтаумен ризашылығын 
білдіргенін көрші-көлеміне, 
сыралғы құрбыларына май-
ын тамызып баяндайтын. 

Төтеннен киліккен ауру-

дан айықпай, сауықтыру 
орнында ем қабылдап жүр-
ген Тұрсынкүлдің жүрегі 
мәңгілікке тоқтады. 

Мұндайда не дерсің?! 
Шынайы досымыздың жа-
ны жаннатта, топырағы 
торқа болуы, қимастықпен 
қоштасқан туғандарын 
аруағымен жебеп-желеуі 
үшін құдіреті күшті Алла-
дан қолдау күтеміз. 

Жанкелдин ауданының 
Ы.Алтынсарин атындағы 

орта мектебін бірге 
бітірген сыныптастары

О чем осень малышей спросит?

окружающим. Как понятно, 
не в последнюю очередь 
это касается сбора урожая. 
Другой вопрос, насколько 
каждый из них усвоил это. 
Поэтому для закрепления 
знаний к детям средней 
группы пожалует всем из-
вестный домовенок Кузя. 
Он-то и проверит детей на 
предмет знаний об осени. 
Что же касается дошколят, 
то есть воспитанников стар-
ших групп, то для них при-
готовлена более сложная, 
но в то же время не менее 
интересная задача. Каждый 
из них должен будет почув-
ствовать себя в роли сказоч-
ного персонажа и сыграть 
свою роль в сказке «Реп-
ка». Впрочем – это будет не 
обычная сказка. Точнее го-
воря, все будет поставлено 

на современный лад и… с 
юмором. Ну вот представь-
те себе, что дед думал, что 
посадил репку, а на самом 
деле перепутал семена и в 
огороде выросло множество 
иных овощей. Здесь-то и на-
чинается интрига хорошо 
известной сказки, кстати, 
тоже относящейся к осени. 
Словом, все 9 групп нашего 
детского сада примут уча-
стие в увлекательных и, что 
немаловажно, познаватель-
ных утренниках. А свиде-
телями всего этого действа, 
конечно же, станут родите-
ли, которые, собственно, и 
поставят свою оценку рабо-
те воспитателей.

Гульзада АШУБАЕВА,
воспитатель-языковед 

детского ясли-сада 
«Раушан».

Еске алу Еске алу
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НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

АВТОРЫНОКАВТОРЫНОК

РАЗНОЕРАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ

1-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки, 5 этаж.
7-03-96, 8 701 250 42 81.

(4-2)
1-комнатную квартиру на 2 этаже 
в районе рынка (в доме, где нахо-
дится почтовое отделение).
7-25-95, 8 778 961 42 49.

(4-4) 

2-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки по пр. О. Козыба-
ева,5 или меняю на 1-комнатную 
квартиру с доплатой. 8 702 833 
55 48.

(2-2)

2-комнатную квартиру (3 этаж, 
ул. Ауельбекова, 30). 1,8 млн. тен-
ге. Торг.
8 701 294 16 26, 8 777 140 44 72.

(4-4) 
2-комнатную квартиру улушен-
ной планировки (2 этаж, ул. Козы-
баева, 5). 8 701 428 68 86, 8 705 
576 49 29.

(4-4)

3-комнатную квартиру (2 этаж, 
аристон, кабельное телевидение, 
не угловая, теплая, 59,8 кв.м).
7-01-49, 8 777 05 45  212.

(4-4) 
3-комнатную квартиру, 2 этаж, 
центр, не угловая. 8 775 906 66 
32, 7-66-37.

(4-4)
3-комнатную квартиру в райо-
не ж/д вокзала. 3,2 млн. тенге. 
8 778 961 71 29.

(4-4)
3-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки по ул. Козыбае-
ва,5.  4,8 млн. тенге. 8 701 319 42 
32.

(10-6) 

Отсев и щебень.
8 775 542 17 11.

(4-4)
Перфоратор, угловую шлиф-
машинку (болгарка), все пр-во 
«Bosch» (Германия). 7-91-95, 8 775 
199 53 50,
8 777 304 07 67.              
        (8-6)

Женский пуховик светлого цвета 
(48-50 размер). Шапка в подарок.
8 775 277 07 02.

Òèïîãðàôèÿ 
«ÅðÀé»
ИЗГОТОВИТ:

различные бланки для к/х и ор-
ганизаций, журналы в мягком и 
твердом переплетах (товаро-
транспортные накладные на 
зерно, путевые листы грузовых 
авто и т.д.), а также предлагаем 
услуги полиграфии и наружной 
рекламы.
Наш адрес:  ул. Ш. Жанибе-

ка,75
 (напротив стадиона «Жигер»).

8 701 150 59 90.
(4-4)

Принимаю заявки на продукцию 
«Сибирское здоровье».
7-76-94, 
8 701 704 32 75.

(4-3)

Германские, Бельгийские 

ÍÀÒßÆÍÛÅ 
ÏÎÒÎËÊÈ

Большой ассортимент 
цветов.

Быстро. Качественно. 
Надолго.

Установка люстры, 
софитов, гардин.
8 701 109 46 44, 

8 (71430) 7-51-85.
(4-2)

3-комнатную квартиру, 1 этаж (74 
кв.м.). Пластиковые окна, джаку-
зи, встроенный шкаф, лоджия, 
паркетный пол, гараж, огород 10 
соток, тихий район.
8 775 296 36 49, 8 777 054 00 58.

(4-2)
3-комнатную квартиру.
8 775 196 40 14.

(12-2) 
4-комнатную квартиру в центре 
города.  8 702 609 38 72.

4-комнатную квартиру улучшен-
ной  планировки с  мебелью (в 
бывшем обкомовском доме, 2 
этаж, в хорошем состоянии, 105 
кв.м).
8 701 310 13 59, 8 701 436 93 00. 

(8-4)

Дом людям преклонного возра-
ста для проживания и ухода за 
домом. Или продам. Дорого.
8 777 231 60 35.

(4-1)

Дом (шпальный), центральная ка-
нализация.
7-79-37, 8 775 968 49 49, 
8 701 455 72 60.

(2-1)

Дом в п. Новый. Имеются гараж, 
огород, вода. 7-99-62, 8 775 512 
90 01.

(2-2) 

Дом в п. Новый по ул. Павлова, 
65. 2,3 млн. тенге. 8 701 319 42 
32.                              
                                                                  (10-5)

Коттедж  (пр. Абая, кирпичный 
170/80 кв.м, 4 комнаты, кухня – 
20 к.м, центральный водопровод 
и канализация, 2 санузла, вода 
горячая и холодная, баня, сад, 
гараж, летняя кухня. Отопление 
– котел «Buderus»  длительного 
горения. Продолжительность го-
рения одной загрузки – до 12 ч. 

УСЛУГАУСЛУГА

СЧИТАТЬ СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ТОО «Iскер – Аркалык» требуют-
ся газосварщик, сантехник, плот-
ник.
7-24-06, 7-08-68.

(5-1)

Грузоперевозки 
(ГАЗель)
8 747 769 64 22.

(4-1)

Утерянный акт на право част-
ной собственности за №618, от 
24.07.2006 г., считать недействи-
тельным.

Дорогая Галина Андреевна!
Благодарю  Вас за активную деятельность в работе ве-

теранской организации и в хоре «Қазына» и от всей души 
поздравляю от имени всех ветеранов города Аркалыка  с 
80-летием! Желаю крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни!

Председатель городского 
Общественного объединения  ветеранов:  Ж.Ғапбасұлы

Құрметті Аяған аға!
Сізді мерейлі мерекеңіз 80 жасыңызбен шын жүректен 

құттықтаймын!
Осынау айтулы белеске өмір дариясының қилы-қилы  

кезеңінен абыроймен өтіп, бүгінде көргені, тоқығаны, ай-
тары бар аға ұрпақ өкілі ғана емессіз, әке, атасыз. Сіздің 
еңбек жолыңыз кейінгі толқынға әрқашанда үлгі-өнеге. 
Алланың көрсетер қызығы, жасатар ғұмыры көп болғай!

Арқалық қалалық
Ардагерлер ұйымының төрағасы:                   Ж.Ғапбасұлы

Құттықтау
Зейнетақы мен жәрдемақы
бойынша сауалдарыңыз болса!
Арқалық  қалалық  «Әлеуметтік Төлемдерді Ведомствоаралық 
Есептеу Орталығы» (ЗТМО) Департаменті зейнетақы және 
жәрдемақы төлемдеріне байланысты қойылатын сұрақтары 
бойынша 26.10.2016 ж. сағ. 9.00-13.00 «Ашық есік күні»  
өткізілетіндігін хабарлайды. Алдын ала жазылу төмендегі телефон 
арқылы жүргізіледі.
Мекен жайымыз: Абай даңғылы, 43. Тел: 4-99-30

Если есть вопросы 
по пенсиям и пособиям
Аркалыкское городское отделение  Департамента «Межведомст-
венный Расчетный Центр Социальных Выплат»  (ранее ГЦВП) со-
общает что 26.10.2016 г.  9.00-13.00 ч. проводится «День открытых 
дверей» по вопросам выплаты пенсии и пособий. Предварительная 
запись производится по тел : 4-99-30
Наш адрес: пр. Абая, 43.

Двор - асфальт. Рядом два мага-
зина, колледж, остановка – 15 м. 
Телефон, интернет. 8 702 131 44 
50.

(4-3) 
Действующее помещение по пр. 
Абая, 48 (бывшее УЗИ).
8 702 863 10 44, 8 747 732 64 60. 
          (4-4)

а/м «КамАЗ-53212 (бортовой).
8 702 856 12 32, 8 777 509 14 62.

(4-1)

СТО – продажа, 
обмен, варианты.
8 702 524 59 13.

(2-1) 

О внесении изменения в постановление Правительства Ре-
спублики Казахстан от 4 апреля 2007 года № 260 «Об установ-
лении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром»

Управление государственных доходов по городу Аркалыку 
сообщает для сведения  о Постановлении Правительства Ре-
спублики Казахстан «Об установлении минимальных  рознич-
ных цен на сигареты с фильтром» № 573 от 07.10.2016 года 
(далее -Постановление).

В соответствии с  Постановлением, минимальные рознич-
ные цены на    20 (двадцать) сигарет с фильтром установлены:

- с  19 октября  до 31 декабря 2016 года включительно, в 
размере 270 (двухсот семидесяти) тенге;

- с 1 января 2017 года в размере 300 (трехсот) тенге.  
Постановление вводится в действие  по истечении десяти 

календарных дней после дня первого официального опубли-
кования (опубликовано в  газете «Казахстанская правда»  от 8 
октября  2016 года № 193 (28319).

 
                                     Управление государственных 

доходов по г. Аркалыку

Сигареты подорожают


