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Для многих чистота и поря-
док, наведенные в централь-
ном парке культуры и отдыха 
города, стали самой что ни на 
есть неожиданностью. Есть и 
те, кто с недоуменным вы-
ражением лица задавались 
вопросом: «А что с парком?». 
Такова была реакция некото-
рых людей при виде избавив-
шегося от изрядной расти-
тельности и мусора места 
отдыха горожан. Сегодня речь 
об этом и не только. 

Из «джунглей» в парк
А ведь такое удивление в пере-

мешку с недоуменными взгляда-
ми есть результат того, что люди 
попросту и забыли, как должен 
выглядеть городской парк. Безус-
ловно, и колесо обозрения, и весе-
лые горки канули в Лету и стали 
уже приятным воспоминанием 
из далеких совковых времен. Од-
нако, парк ведь есть, и должен 
служить людям как место куль-
турного отдыха и времяпровожде-
ния, создавая атмосферу отдыха 
на лоне природы. Но вот незада-
ча, погулять под сенью деревьев 
вдали от шума автомобилей и го-
родской суеты доселе было заня-
тием затруднительным. Ибо это 
не прогулка уже, а преодоление 
препятствий из густых зарослей 
и травы по пояс. Картину эдаких 
«джунглей» подчеркивали еще и 
горы мусора, которым был зава-
лен парк до отказа. 

Конечно, речь не идет о том, 
что в парке никогда не проводи-
лась уборка. Убирались и убира- 5

Центральный парк стал чище к юбилею города

ются каждый год, но чтобы так, 
чтобы была видна разница между 
пресловутыми «до и после», этого 
удалось добиться лишь в этом го-
ду – в преддверии юбилея. Далек 
от мысли, что парк стал совер-
шенным местом, но то, что прило-
жено немало усилий для уборки и 
придания пристойного вида – это 
несомненно. 

В этом приятном глазу преоб-
разовании принимали участие 
простые горожане, в подавляю-
щем большинстве работники сфе-
ры образования. По инициативе 
главы города Амантая БАЛГАРИНА 
была проведена этамасштабная 
работа, ведь городу негоже встре-
чать свой юбилей с запущенным 
и заросшим парком с грудами 
мусора. Силами простых людей, 
жителей города относительно 
огромная территория избавилась 
от многолетних залежей отходов 
и бурно разросшейся раститель-
ности. Принимал участие в этом 
благородном деле и отряд «Жасыл 
ел». Чуть больше дюжины «жасы-
леловцев» занимались подпилкой 
деревьев, скосом травы, кустарни-
ков вдоль набережной. Отдел ЖКХ 
выделил на эти цели небольшую 
сумму – около 500 тыс. тенге за 
счет экономии средств из город-
ского бюджета. 

Бардак... в умах
Все это, безусловно, радует. Од-

нако, есть моменты, которые как 
ложка дегтя в бочке с медом. Да 
что там скромничать, нужно на-
зывать вещи своими именами, это 
большая, более глобальная про-
блема, чем локальное загрязнение 
территорий. Самый главный не-
порядок и антисанитария царит в 
умах, головах самих аркалыкчан. 
К сожалению, процесс созидания 
перевешивают случаи вандализ-
ма, засорения, разрушения. 

В чем причина такого отноше-
ния? Наверно, имеет место быть 
так называемая теория разбитых 
окон. Вкратце, суть этой теории 
в том, что мелкий беспорядок и 
попустительство приводят к еще 
более разрушительным деяниям 
в обществе. Я к тому, что если во-
время в городе не наводят порядок 
и убирают только по «большим 
праздникам», может и отноше-
ние людей соответствующее? Я 
склонен думать, что если поддер-
живать порядок везде и кругло-
годично независимо от круглых 
дат, особых случаев и великих 
праздников – то и люди станут это 
ценить и не выкинут лишний оку-
рок или бутылку мимо урны. 

Құрметті ағайын! Торғай 
өлкесіндегі Ұлт-азаттық 
көтерілістің 100 жыл-
дығына орай тарихи 
деректер жинауға атса-
лысыңыздар.

Торғайдағы Ұлт-азаттық кө-
терілістің 100 жылдығына орай 
Астана қаласынан туған жердің 
тарихы мен мәдениетіне жана-
шыр жерлес азамат-азаматша-
лар ұйымдастырған «Өр Торғай 
- ерлік мекені» атты экспедиция 
үстіміздегі жылдың қыркүйек 
айының 11- жұлдызынан бастап 
Торғай өлкесінің тарихи, мәдени 
ескерткіштері мен Ұлт-азаттық кө-
терілістің ошағы болған жерлерді, 
азаттық үшін басын өлімге тігіп 
алысқан арыстардың тарихы мен 
олардың болған жерлерін, ата-ме-
кендерін аралап, ол жерлердің 
тарихын қағазға жазып киноға, ви-
деоға түсіреді. Келешекте деректі 
тарихи құнды құжат шығарылмақ. 
Осындай игілікті бастамаға Ұлт-А-

Деректеріңіз болса...
заттық көтерілістің ұрпақтарынан 
ата-бабаларының ерлігі жайлы 
жазбаша деректер өте қажет. 

Қолда сақталған жазбаша 
құжаттар болса, болмаса көшір-
месі сақталса, сарбаздардың 
фото суреттері аты жөнімен жа-
зылып берілсе, ел аузында осы 
көтеріліс жайлы тың деректер 
мен сақталған әңгімелер болса, 
оны қағазға түсіріп, астына аты 
жөніңізді, адресіңізді, телефо-
ныңызды көрсетіп, қол қойып бер-
сеңіздер ол материалдар келешек 
кітапқа кіретін болады.

Ұлт-азаттық көтеріліс жай-
лы бұрын жазған, бірақ баспаға 
шықпаған мақала, өлең, дастан 
болса тіпті жақсы болар еді. 

Осы игілікті іске атсалысыңы-
здар, ағайын!

Деректер мен құжаттарды 
мына экспедиция 

мүшелеріне жіберіңіздер.
Құлсейт АМАНГЕЛДІҰЛЫ  

8 701 176 59 49. 
Шөптібай БАЙДІЛДИН 

8 702 422 12 76.
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Для педагогов школ и дошколь-
ных учебных заведений новый 
учебный год стартует не со Дня 
знаний, традиционно отмечаю-
щегося 1 сентября, а с Августов-
ской конференции работников 
образования. Данное меропри-
ятие, как известно, включает 
в себя не только пленарное 
заседание, где подводятся ито-
ги минувшего учебного года и 
ставятся задачи на год предсто-
ящий, но и проходит секционная 
работа. 

В работе нынешней августов-
ской конференции, проходившей 
в стенах гимназии им. И. Алтынса-
рина приняло участие порядка 500 
педагогов, которые имели возмож-
ность стать слушателями любой 
из интересующих их 12 секций. 
Кроме того, с приветственным сло-
вом к педагогической обществен-
ности от лица руководства города 
обратился заместитель акима Ар-
калыка Кайрат АБИШЕВ, пожелав-
ший учителям предстоящего пло-
дотворного учебного года. 

С основным тематическим до-
кладом на пленарном заседании 
выступила руководитель отдела 
образования акимата г. Аркалы-
ка Мирамкуль ӘБУ, которая в том 
числе детально озвучила перспек-
тивы работы педагогов на 2016-
2017 учебный год и остановилась 
на тех изменениях, что ожидают-
ся в ближайшие годы в рамках 
реформы системы образования. 
Уместно будет отметить, что пре-
зидиум пленарного заседания 
также составили ответственный 
за сферу образования заместитель 
акима Аркалыка Есламбек МА-
МЕТЕКОВ и главный специалист 
отдела развития дошкольного и 
среднего образования Управле-
ния образования акимата Коста-
найской области Махаббат ША-
ХАТОВА. В числе содокладчиков с 
целью поделиться своим опытом 
работы на пленарном заседании 
выступили заведующая детским 
садом-ясли «Золотой ключик» Ляз-
зат ТУРСУНОВА, директор СШ №6 

За неделю до Дня знаний

Жить по Конституции – 
следовать Основному закону
По случаю празднования 
очередной годовщины со Дня 
принятия Основного закона 
в актовом зале Детско-юно-
шеского центра «Жас улан» 
состоялось торжественное 
собрание, сопровождавшее-
ся церемонией награждения 
отличившихся работников 
правоохранительных органов 
и выносом государственного 
Флага.

В ходе торжественной части 
мероприятия горожан поздрави-
ли аким Аркалыка Амантай БАЛ-
ГАРИН и секретарь Аркалыкского 
городского маслихата Сабыржан 
ТАСМАГАНБЕТ. Выступавшие про-
вели яркую грань в значимости 
нынешнего празднования Дня 
Конституции, которое приходится 
на год таких юбилейных событий, 
как 25-летие Независимости стра-
ны, 80-летие Костанайской обла-
сти и 60-летие Аркалыка. В част-
ности, глава города напомнил, 

что Основной закон регламенти-
рует не только государственные 
и общественные процессы, но и 
нашу повседневную жизнь, а зна-
чит наши права и свободы, жиз-
ненные устои, ответственность за 
судьбу нашей страны. Нельзя так-
же забывать, подчеркнул он, что 
Конституция гарантировала нам 
равноправие, нерушимость прин-
ципа межнационального единства, 
неприкасаемость гражданских сво-
бод независимо от национальной и 
религиозной принадлежности. Поэ-
тому наше отношение к Основному 
закону, гарантом которого высту-
пает Глава государства, заключил 
А. Балгарин, должно быть таким 
же трепетным, как по отношению 
к государственным символам. В 
дальнейшей части торжествен-
ного мероприятия А. Балгарин за 
плодотворный труд и в честь Дня 
Конституции вручил Грамоты от 
своего имени старшему прокуро-
ру Аркалыкской городской про-
куратуры Ерлану СУЛЕЙМЕНОВУ, 
майору полиции УВД г. Аркалыка 
Ерболу КОСАНОВУ, сотруднику Ар-
калыкского городского отдела Де-
партамента комитета Националь-
ной безопасности по Костанайской 
области РК Анаяту АЙТМАГАМБЕ-
ТОВУ, главному специалисту Арка-
лыкского городского суда Ботагоз 
САРЖАНОВОЙ и следователю по 
особо важным делам межрайонно-
го отдела по противодействию кор-
рупции по Аркалыкскому региону 
Болату ТУРЕХАНОВУ. Праздничное 
мероприятие продолжил празд-
ничный концерт, подготовленный 
силами артистов художественной 
самодеятельности города.

им. А. Кунанбаева Кабыл ЖУНИ-
СОВ и методист городского отдела 
образования Айнур ЖУМАГАМБЕ-
ТОВА. 

В день проведения Августов-
ской конференции чествовали 
и тех, кто в нынешнем году по-
полнил армию педагогов нашего 
города. Четырнадцать молодых 
специалистов, распределенных по 
школам региона, получили напут-
ственные слова от своих старших 
коллег – педагогов. Под занавес 
торжественной части мероприя-
тия состоялась церемония награж-
дения одних из самых лучших 
работников сферы образования, 
отличившихся в минувшем учеб-
ном году. Так, нагрудного знака и 
звания Почетный учитель Респу-
блики Казахстан удостоился пре-
подаватель физической культуры 
СШ №1 им Ч. Валиханова Канат 
КЕНЖЕБЕКОВ. От имени «Между-
народного центра поддержки нау-
ки и образования» по итогам 2016 
года среди педагогов республики 
почетных нагрудных знаков «Кур-
мет» удостоились воспитатели 
детского сада «Алпамыс» Бахыткул 
ИСМАГУЛОВА, Майра МИРМАНО-
ВА, Бахыткул ЕДИРЕСОВА и Зайгул 
ХАСЕНОВА. Грамотой акима Коста-
найской области награждены учи-
теля начальных классов СШ №10 
Гулзада ТУРГАНОВА и СШ №6 им. 
А. Кунанбаева Клара СМАЙЛОВА. 
Грамот отдела образования Коста-
найской области удостоились учи-
теля гимназии им. И. Алтынсари-
на Александр ПЭК, Аркалыкского 
политехнического колледжа Кай-
ыргали АРЫСПАЕВ, Салтанат АХ-
МЕТОВА и Торгайского гуманитар-
ного колледжа им. Н. Кулжановой 
Маргарита ТЮРИКОВА. Благодар-
ственные письма акима г. Арка-
лыка вручены преподавателю СШ 
№ 4 Нурзие ЕРМАГАНБЕТОВОЙ, 
учителю гимназии им. А. Байтур-
сынова Эльмире МАЖИТОВОЙ, пе-
дагогу средней школы села Фурма-
ново Жанат САКТАПБЕРГЕНОВОЙ, 
учителю начальных классов СШ 
№6 им. А. Кунанбаева Мирамкул 
ДУЙСЕНКУЛОВОЙ и преподавате-
лю Родинской средней школы Ул-
мекен УТЕГУЛОВОЙ. 

Аким Аркалыка А. Балгарин поздравил горожан с Днем Конституции

Экипаж шагающего экскава-
тора (ЭШ-15/90) №66 интерна-
ционален. Напомнить об этом 
вполне уместно по случаю 
празднования Дня Консти-
туции. Дружный коллектив, 
состоящий из двенадцати 
человек, совместными усили-
ями справляется с громоздкой 
техникой и всегда состоит на 
особом счету у руководства 
градообразующего предприя-
тия.

В одном строю здесь дунганин, 
кореец, поляк, немец, башкир, ка-
зах и русский. Это представлен-
ные на снимке (слева направо) 
помощники машиниста Генна-
дий НОГАЙ, Виталий БОРДОГОВ, 
Бахытжан СКЕНДИРОВ, маши-

Интернациональный – значит сплоченный 

нист Бахытбек АЯПОВ, помощ-
ник машиниста Сергей МАЕЦ-
КИЙ, бригадир Сергей ТРУШКИН, 
машинист Сергей ЗАКУСИЛОВ, 
помощники машиниста Талгат 
МУХТАРОВ, Белес ХУСАЫНОВ, 
Александр АДЕЛЬШИН, Артур КУ-
ТУКОВ и Владимир БОРДОГОВ. Все 
они трудятся в четыре смены, что 
позволяет работать экскаватору 
круглосуточно. При такой расста-
новке сил, конечно же, возникает 
резонный вопрос: «А как же с из-
носом техники?». Ведь при кру-
глосуточном режиме работы узлы 
и механизмы экскаватора быстро 
изнашиваются. В этой связи пред-
усмотрено плановое техническое 
обслуживание, которое, по словам 
начальника Горного цеха Андрея 
РЕБЧИНСКОГО и ведет к безава-
рийной работе в течение смены. 
Причем экипаж экскаватора про-

водит эту работу, а также ведет 
вскрышу грунта в любую погоду, 
в любое время суток. А уж если в 
какой момент и «забарахлит» тех-
ника, встанет, то и тут всем эки-
пажем они, как один, выходят на 
ремонт гиганта.

Кстати, в смену на шагающем 
экскаваторе горняки ТБРУ снима-
ют 5 тысяч кубов грунта или поряд-
ка 10 тысяч кубов в сутки. Самым 
старейшим членом экипажа явля-
ется Сергей Трушкин для которого 
шагающий экскаватор за №66 вот 
уже на протяжении 42-ух лет яв-
ляется вторым родным домом. По-
этому нет ничего удивительного в 
том, что ему здесь знаком каждый 
винтик, каждый узел или агрегат. 
И это на фоне того, что саму эту 
технику можно смело сравнить с 
целым заводом.

Дружный коллектив шагающего экскаватора № 66 филиала АО «Алюминий Казахстана» ТБРУ

О грабеже в голливудском 
стиле и не только…
Вторая половина августа не 
обошлась без криминальных 
правонарушений и происшествий 
в жизни Аркалыка. О некото-
рых из них «АХ» уже сообщал в 
своих публикациях в предыдущих 
номерах. Начиная с этого номера 
газеты и в дальнейшем, мы пла-

нируем еженедельно под рубри-
кой «Сирена» в сотрудничестве с 
Управлением внутренних дел г. 
Аркалыка, регулярно сообщать 
нашим читателям о преступлени-
ях и правонарушениях имевших 
место на территории нашего 
региона. 75

Заместитель акима города К. Абишев вручил 
награды лучшим педагогам минувшего учебного года.
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Астана қаласындағы 
"Жастар" сарайында өткен 
"Қазақстан КВН Одағы" 
РЖҚБ "Жастар" жазғы 
фестивалінің "Жайдарман 
барысы - 2016" сайысында 
арқалықтық "Спортфак" 
командасының ойыншы-
сы Нұрқадір Әбдіқадір бас 
жүлдені жеңіп алды.

Жалпы, жастар арасында 
салауатты өмірді, сонымен 
қатар ұлттық құндылықтар-
ды насихаттау мақсатында 
қолға алынған "Жайдарман 
барысы" республикалық 
деңгейде екінші рет өт-
кізіліп отыр. 

Ел аймақтарынан кел-
ген жайдарманшылар ара-
сынан іріктеліп алынған 16 
үміткер қатысқан сайыста 
жерлесіміз 15 - інші нөмір-
мен "Б" тобында өнер көр-
сетіп, жартылай финалда 
Атырау, финалда Алматы 
қалаларының палуандарын 
жеңді. Сайысқа қатысушы-
лар ішінде спорт шебері 
және оған үміткерлер де 
болған. Арасында салмағы 
130 келілік палуан да кезде-
скен. Нұрқадірдің өзінің таза 
салмағы 74 келі. Күрес бары-
сында 109 келі салмақтағы 
қарсыласын да тізе бүктір-
ген. 

Сайысқа Қазақ күресі 
федерациясынан арнайы 
төрешілері келіп, сайыстың 
әділ, әрі дұрыс өтуіне үлес 
қосты. Шараға арнайы қо-
нақ ретінде шақырылған 
"Қазақстан барысы - 2014" 
титулының иегері Мұхит 
Тұрсынов "Жайдарман ба-
рысы - 2016" жеңімпазының 
беліне осы сайысқа арнайы 
жасалған белбеуді өз қо-
лымен тақты. 

 Жерлесіміздің жетістігін 
"Қазақстан" ұлттық арнасы 
"Таңшолпан" бағдарлама-

Бала жүрегі – кішкентай 
күйсандық. Ол сандықты кіл-
тін тапсаң ғана аша аласың...

Жаңа ғасырда, қоғам 
мүддесіне сай лайықты жан 
– жақты жетілген ертеңгі 
қоғам иегері боларлық аза-
мат тәрбиелеп өсіру, барша 
жұртшылықтың міндеті 
болып танылады. Осы орай-
да балалардың жазғы дема-
лысын қызықты, әрі тиімді 
қылып, өткізу мақсатын-
да, балалар әдебиеті бөлімі 
жазғы оқу бағдарламасын 
ұсынды, «Сиқырлы сағат», 
«Макаронды қобдиша», 
«Монстр тастар», «Жұлдызды 
алқагүл», «Үлпілдек қозы», 
«Жеміс өнімдері», сабақта-
ры өткізілді. Бұл сабақтарға 
балалар әдебиеті бөлімінің 

2016 жылғы 10 тамызда 
жоспар-кестелерде көздел-
ген әскери қызметшiлердің 
(мерзімді қызметтегі 
әскери қызметшілерден 
басқа), арнаулы мемле-
кеттік және құқық қорғау 
органдары, мемлекеттік 
фельдъегерлік қызмет қы-
зметкерлерінің, сондай-ақ 
арнаулы атақтарға, сынып-
тық шендерге ие болу және 
нысанды киiм киiп жүру 
құқықтары 2012 жылғы 
1 қаңтардан бастап жой-
ылған тұлғалардың пай-
дасына бюджет қаражаты 
есебінен бұрын аударылған 
міндетті зейнетақы жар-
наларының 50 пайызын 
республикалық бюджетке 
қайтару шаралары аяқтал-
ды. 

Аталған шараның 
2016 жылғы 18 ақпанда 
басталғанын еске сала ке-
тейік. Жоспар-кестелерде 
белгіленген мерзімдер мен 
шаралар Қазақстан Респу-
бликасының Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік 
даму министрлігімен, Қа-
зақстан Республикасының 
Ұлттық Банкімен және 
тиісті уәкілетті мемлекет-
тік органдармен келісілді. 

Әскери қызметшiлердің 

Жаңа оқу жылының қар-
саңында дәстүрлі түрде 
өтетін мұғалімдердің 
басқосуы - Тамыз кеңесін-
де жалпы білім беру жүй-
есінің реформалары мен 
оның жүзеге асу сатыла-
ры талқыға салынды, сон-
дай-ақ, Арқалық аймағы-
ның білім беру жүйесі 
жан-жақты талданды. 

Еліміздегі білім беру 
жүйесі қазіргі таңда көпте-
ген реформалар мен жаңғы-
ртуларға тап болып жатқа-
нын білеміз. Классикалық 
білім беру жүйесі – балаға 
тек білім беруді ғана көзде-
се, жаңашыл оқыту әдістері 
ойлау, талдау, ақпаратты 
қабылдап қана қоймай, оны 
сыни, жасампаздық ойлау 
қабілеттері арқылы ой еле-
гінен өткізу – шығармашыл, 
бастамашыл, көшбасшы ұр-
пақ тәрбиелеудің кілті екені 
айтылып та, жазылып та ке-
леді. 

Осыған орай, қазіргі 
таңда Білім және ғылым 
министрлігі 12 жылдық 
оқыту моделіне көшу, 
бірыңғай оқулық шығару, 
орта білімнің жаңартылған 
мазмұнына ауысу, мектепте 
бескүндік оқу аптасын ен-
гізу, Ағылшын тілін оқыту 
аясын кеңейту және тағы 
басқа ауқымды мақсат-мін-
деттерді ұстаздар қауымда-
стығының, жалпы барша 
педагогика саласының қы-
зметкерлері мен ғалымдар-
дың алдына қоюда. Бұл 
реформалардың бәрі қан-
шалықты нәтижелі бола-
тынын, қаншалықты тиімді 
әрі ойдағыдай жүзеге асаты-

Тамыз кеңесінде маңызды 
мәселелер талқыланды

нын алдағы уақыт көрсетер. 
Арқалық қаласы бюд-

жетінің құрамында ең қы-
руар қаржы бағытталатын 
ауқымды сала – білім беру 
саласы. Мыңдаған тәрби-
ешілер, мектеп мұғалім-
дері және тағы басқа осы 
салада еңбек етіп жүрген 
мамандардың еңбекақы-
сы, мектептердің ағымдағы 
шығындары, жыл сайын 
сатып алынатын мыңдаған 
оқулықтар – осы жүйе жұ-
мысын тоқтатпау үшін жыл 
сайын миллиардтаған қара-
жат бөлініп отырады. Сон-
дықтан, бұл салаға айрық-
ша көңіл бөлінеді. 

Жаңа оқу жылы 6 346 
оқушымен 16 жалпы орта 
білім беретін, 8 негізгі мек-
теп, 2 бастауыш мектеп, 3 
қосымша білім беру орта-
лығы, 6 мектепке дейінгі 
мекемелерімен басталу-
да. Білім беру үрдісін 867 
мұғалім жүргізеді. Олардың 
353-і жоғары және бірінші 
санатты, 161-і деңгейлік 
курс сертификаттарын ие-
ленген педагогтар. 

Мектеп тірегі – мұғалім 
екені белгілі. Егер қала мек-
тептерінде білікті, іскер жас 
мамандар табу қиын болма-

са, ауылды жерлерде жақ-
сы мұғалім табу оңай емес. 
Дегенмен де, «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасы бой-
ынша ауылдың балаларын 
білім нәрімен сусындатуға 
бел буған жас педагогтар 
аз емес. Бөлім басшысы 
Мейрамкүл ӘБУДІҢ айтуы 
бойынша, ағымдағы жыл-
дың 19 тамызы күні өткен 
мамандар жәрмеңкесінде 
19 жас маман жұмыс орнын 
тапса, солардың 15-і ауылға 
ат басын бұрған екен. Бұл, 
әрине, қуанышты жағдай. 
Десек те, ауыл мектептеріне 
мұғалімдер әлі күнге дей-
ін жетіспейді. Атап айтсақ, 
Қайыңды орта мектебі мен 
Майкутов негізгі мектебіне 
ағылшын пәнінің мұғалім-
дері, Ашутасты ауылы Ма-
каренко орта мектебіне  
математика пәнінің қазақ 
және орыс тілдерінде сабақ 
беретін мұғалімдер қажет 
екен. Жалпы, «Диплом-
мен ауылға» бағдарламасы 
арқылы 2009 жылдан бастап 
47 жас маманға тұрғын үй 
алуға несие берілген екен. 

Тамыз кеңесінде, сон-
дай-ақ, қала мен ауыл 
мектептерінің ағымдағы 
жөндеу жұмыстарына 49 

миллион теңге шамасында 
қаражат бөлінгені айтыл-
ды. Биыл оқулықпен қамта-
масыз ету үшін жергілікті 
бюджеттен 49 миллион 
теңге бөлінген. Көмір сатып 
алу мақсатында 42 миллион 
теңге шамасында қаражат 
игерілмек. 

Балабақша мәселесі де 
өзекті әрі орынды екені бар-
шаға аян. Бүгінгі таңда қа-
ламызда 996 тәрбиеленуші 
тартылған 7 балабақша 
жұмыс істейді, оның біреуі 
жекеменшік. 960 бала тар-
тылған 21 шағын орталық 
жұмыс жасайды. «Балапан» 
бағдарламасы аясында 3-6 
жас аралығындағы балалар-
ды мектепке дейінгі білім 
мен тәрбиемен қамту 100 
пайызды құрайды. 

Алайда, қаламызда әлі 
күнге дейін балабақшадағы 
орын тапшылығы шешімін 
таппай келеді. Қуанышты-
сы, мемлекетпен әріптестік 
қатынас негізінде жеке 
кәсіпкерлер жекеменшік 
балабақшалар ашуға қамда-
нып отыр. Келесі жылы №1 
орта мектеп интернатында 
100 орындық және бұрыңғы 
Маясова көшесі, 42 үйдегі 
балабақшаның орнына 200 
орындық жекеменшік ба-
лабақшалар ашылады деп 
жоспарлануда. 

Баяндама барысында 
бөлім басшысы ҰБТ нәти-
желеріне, олимпиада қоры-
тындыларына тоқталып, 
оқушылардың ғылыми бай-
қауларда жеткен жетістік-
терін тілге тиек етті. Со-
нымен қатар, мәдениет, 
спорт салаларындағы табы-
стар туралы баяндалды. 

Қайрат ЕСМАҒАНБЕТОВ

Әлеуетті құрылымдар қызметкерлерінің 
50% жарнасын аудару рәсімі аяқталды

ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ ХАБАРЛАЙДЫ

және әлеуетті құрылымдар 
қызметкерлерінің пайда-
сына бюджет қаражаты 
есебінен бұрын аударылған 
міндетті зейнетақы жар-
наларының 50 пайызын 
республикалық бюджетке 
қайтару – аталған санаттағы 
азаматтарды толық мемле-
кеттік зейнетақымен қам-
сыздандыруға ауыстырудың 
міндетті талабы. Аталған 
шара олардың зейнетақы 
мөлшерін елеулі түрде кө-
бейтуге мүмкіндік береді. 

Зейнетақы жинақта-
рының қалған бөлігін пай-
далану құқығы әскери қы-
зметшілер мен әлеуетті 
құрылымдар қызметкер-
леріне зейнетақы заңнама-
сының нормаларына сәйкес 
жалпы негіздер бойынша 
беріледі. Қандай да бір себеп-
пен жарналарының 50 пай-
ызы қайтарылмаған әскери 
қызметшілер мен әлеуетті 
құрылымдар қызметкерлері 
де зейнетақы төледерін осы 
талаптарда алады. 

Әскери қызметшілер 
мен әлеуетті құрылымдар 
қызметкерлерінің пайдасы-
на міндетті зейнетақы жар-
наларын төлеу 2016 жылғы 
1 қаңтардан бастап тоқта-
тылды. Осы кезеңнен бастап 

«толық емес» көлемде еңбек 
сіңірген жылдары бойынша 
зейнетақы төлемдерін ала-
тын (1998 жылғы 1 қаңтар-
дағы жағдай бойынша қы-
змет мерзімі 10 жылдан аз 
болған) әскери қызметшілер 
мен әлеуетті құрылымдар 
қызметкерлерінің зейне-
тақы мөлшері міндетті зей-
нетақы жарналарының со-
масынан 50 пайызды жеке 
зейнетақы шотынан есеп-
тен шығару туралы БЖЗҚ 
растау-анықтамасының не-
гізінде қайта есептеледі. 

Сонымен қатар міндетті 
зейнетақы жарналарының 
сомасынан 50 пайызды жеке 
зейнетақы шотынан есеп-
тен шығару туралы БЖЗҚ 
растау-анықтамасын өткі-
зу – 1998 жылғы 1 қаңтарда 
қызметке алғаш кіріскен 
әскери қызметшілер мен 
әлеуетті құрылымдар қыз-
меткерлеріне еңбек сіңірген 
жылдары бойынша мем-
лекеттік бюджеттен зейне-
тақы тағайындау талапта-
рының бірі. 

«Бірыңғай жинақта-
ушы зейнетақы қоры» АҚ 
(БЖЗҚ) 2013 жылғы 22 та-
мызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ не-
гізінде құрылды. «БЖЗҚ» 
АҚ құрылтайшысы және 

акционері – Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы мини-
стрлігінің «Мемлекеттік 
мүлік және жекешелендіру 
комитеті» ММ арқылы Қа-
зақстан Республикасының 
Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлік 
басқаруды Қазақстан Ре-
спубликасының Ұлттық 
Банкі жүзеге асырады. 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап 
зейнетақы активтерін 
басқару тиімділігін көтеру 
бойынша ұсыныстар жасау 
қызметі Қазақстан Респу-
бликасының Президенті 
басшылық ететін Ұлттық 
қорды басқару кеңесіне 
берілді. 

Зейнетақы заңнамасы-
на сәйкес БЖЗҚ міндетті 
зейнетақы жарналарын, 
міндетті кәсіптік зейне-
тақы жарналарын, ерікті 
зейнетақы жарналарын 
тартуды, зейнетақы төлем-
дерін, зейнетақы жинақта-
ры мен төлемдерін жеке 
есепке алуды жүзеге асыра-
ды, салымшыға (алушыға) 
зейнетақы жинақтарының 
жай-күйі туралы ақпарат 
береді (толығырақ www.
enpf.kz сайтында). 

«БЖЗҚ» АҚ
 баспасөз орталығы 

Күлдіру мен 
күресудің үздігі

сында (24.08.16) сүйіншілеп, 
Қазақстан КВН Одағының 
редакторы Рүстем Омаров 
пен "Жайдарман барысы" 
Нұрқадір Әбдіқадір көр-
сетілімнің құрметті қонағы 
болған.

Жеңімпазды жақы-
нырақ таныстыра кетсек, 
Нұрқадір Әбдіқадір Ы. Ал-
тынсарин атындағы Арқа-
лық мемлекеттік педаго-
гикалық институтының 
"Дене шынықтыру мәдени-
еті және спорт" кафедрасы-
ның ІV курс студенті. 1995 
жылы 24 маусымда Жан-
гелдин ауданының Торғай 
селосында дүниеге келген. 
Ы. Алтынсарин атындағы 
қазақ орта мектебін бітір-
ген. Төртінші сыныптан 
бастап, аудандағы балалар 
мен жасөспірімдер спорт 
мектебінде шұғылданған.   
Алғашқы жаттықтырушысы 
Бірмағанбетов Әлібек Қар-
сақбайұлы.  

Қазір қаладағы "Қайрат" 
спорт кешенінде жаттыға-
ды. Бапкерлері қазақша 
күрестен спорт шеберлері 
Азамат Ерәділов пен Сайлау 
Рыздықов. 

Сондай - ақ, жастарды 
өнер мен білімге, спортқа 
баулып, ұдайы қамқорлық 
жасап, ақыл - кеңестерін ай-
тып жүретін жанашыр ұстаз 
- бапкерлерінің қатарында: 
Ы. Алтынсарин атындағы 
Арқалық мемлекеттік педа-
гогикалық институтының 
"Тарих және өнер" факуль-
тетінің деканы, философия 
ғылымдарының кандидаты, 
доцент Гүлбаршын Спанқы-
зына және осы факультеттің 
"Дене мәдениеті және спорт" 
кафедрасының меңгерушісі 
Гүлфия Надимқызына, "Қай-
рат" спорт кешенінің дирек-
торы Рүстем Шалабаевқа 
шексіз алғысын білдіреді. 

Мұрат ЖҮНІСҰЛЫ

Күн шуақты жаздың 
кітаптағы сыры

оқырмандары №6 орта мек-
тептен Айым Абатова, Гүлім 
Абатова, Ұлжалғас Баяхмето-
ва, Нұрайым Мұхтар, №4 ор-
та мектеп Диана Сырбай, Ақ-
бота Мәулетқали, бастауыш 
гимназия оқушылары Әділ 
Құлмұханбетов, Ділназ Қа-
лиасқар, Диана Қалиасқар, 
Венера Саржанова және 
мүмкіндігі шектеулі балалар 
қатысты. Сабақ барысында 
балалар ең бастысы түрлі 
кітаптармен танысып, ше-
берлікке үйренді. Тәрбиелік 
бағдарламамыздың сонында 
белсене қатысқан оқырман-
дар марапатталды.

Әйгерім 
ӘЛМАҒАНБЕТОВА,

№2 ОӘҒК 
кітапханашысы.
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Арқа аруы Арқалықтың 
60 жылдық мерейтойы 
жақындаған сайын, күн-
делікті жаңарып, жасарып 
жатқан қала халқы өткен 
жылдардың ұлы оқиғала-
ры мен күнпарақта қызыл-
мен жазылған елеулі күн-
дердің тарихын көкірегіне 
толық сіңіре алды ма екен 
деген ой келеді маған.

Сол сынаптай сырғыған 
күндер мен жылдардың ен-
шісіндегі елеулі оқиғалар-
ды есіне сақтап жүрген көзі 
қарақты, көңілі ояу жерле-
стерімізде бар шығар бәлкім. 
Сондай ұлы оқиғалардың 
бірі – барша қауымды елең 
еткізген тарихи жаңалық 
– Торғай телеарнасының 
ашылуы еді ғой.

1971 жылдың 8 ақпа-
нынан бастап әуе толқыны 
арқылы өз тыңдарманда-
рымен қауышып отыратын 
Торғай радиосымен бірігіп, 
Торғай облыстық телера-
дио компаниясы болып 
құрылғаны баршаға аян.

1992 жылдың қараша 
айынан бастап Торғай об-
лыстық телерадио компа-
ниясының жаңа құрамын 
жасақтау қолға алынып, 
іскер кадрлар іріктеле 
бастады. Компанияның бас-
шылығына Қазақстанның 
халық ақыны – Қонысбай 
Әбіл тағайындалды. Бұл – ре-
спубликадағы 19 облыстың 
қатарындағы телеарнаның 
ең кенжесі еді. Телеарна 
базасы қазіргі А.Құнанба-
ев атындағы үлкен гим-
назияның үш қабатында 
тұтастай қамтып жатты. 
Әрине, телеарнаға қажет-
ті қондырғылардың көбісі 
ескі болатын. Оның біразы 
жаңа басшы Қонысбай Әбіл-
дің беделімен Алматыдан 
әкелінді. Әсіресе жаңа арна-
ның жас тілшілеріне оңайға 
соққан жоқ. Алғашқы редак-
торлар – Ақмарал Бисалие-
ва, Нұржамал Самұратова, 
Айткүл Бекентай, Жанна 
Сабыроваларға үлкен жа-
уапкершілікпен ізденуге 
тура келді. Телебағдарлама 
тек журналистердің дайын-
дығымен ғана көрермендер-
ге жетпейді, ол ең алдымен 
телетаспаға түсірушілерге 
де тікелей байланысты. Сол 
кездегі алғашқы оператор-
лар Төретай Әлмағамбетов 
пен Ғабит Қосжановтардың 
еңбегі ерекше болды. Цели-
ноград қаласынан арнайы 
шақырумен келген бас опе-
ратор Бекет Әлиакпаров 
пен бас инженер Мәдина 
Әубәкірованың компания-
дағы орындары бөлек еді. 
Кәсіпқой қызметкерлер 
жас ұжымға білгенін үйре-
туден әсте жалықпайтын. 
Жалпы телебағдарламаның 
сапалы да сәтті көрсетілуі 
инженер-техниктерге көп 
байланысты. Сол кездегі 
техниктердң бастығы Әділ-
хан Жанбосынов, қатардағы 
техниктер Роман Қауметов, 
Сейілбек Есжанов, монтаж 
жасаушы Сәуле Тегінбай-
қызы, режисерлер Нүргүл 
Қайнелқызы, Мейірбек 
Әбдіғазиев, дыбыс режисер-
лері Аманкелді Досжанов, 
Ақмарал Әмірхамзиналар 
зор ізденімпаздықпен қы-
змет етті. Осы орайда ком-
пания төрағасы Қонысбай 
Әбіл мен оның орынбаса-

Торғай телеарнасы туралы не білеміз?..

ры журналист Жалғасбек 
Сүлейменовтың ағалық 
қамқорлықтары мен іскер-
ліктері жас мамандардың 
экранда шыңдалуына көп 
себін тигізді. Алғашқы ре-
портаж 1993 жылы Ұлыстың 
ұлы күні – 22 наурызда «На-
урыз» алаңында кешкі сағат 
19:00 мен 20:00-дің арасын-
да берілді. Хабарды Айткүл 
Ескендірқызы Бекентаева 
жүргізіп отырды. Хабар сол 
кезде 75 мың халқы бар 
бүкіл Арқалық аймағына та-
ралып тұрды.

Бұл – бүкіл Торғай халқы 
үшін ең қуанышты сәттердің 
бірі еді. Кейін экран арқылы 
көрсетілетін хабарлардың 
ауқымы кеңейіп, жеке-жеке 
редакциялар құрылып, ка-
дрлармен толықтырылды.

Мұрат Жүнісұлы, Жұма-
гүл Сапарқызы, Анар Төле-
уханқызы, Сабыржан Нұр-
жанов, Татьяна Текебаева, 
Талғат Өсер, Жанат Жанұзақ, 
Алена Шмыглова т.б. журна-
листер әзірлеген хабарлар 
көпшілік көңілінен шығып 
жүрді. Атап айтқанда да-
ла төсін дүбірлеткен еңбек 
озаттарына арналған «Ауыл 
тынысы», облыстың соңғы 
жаңалықтарымен сусын-
датқан «Ақшам» ақпарат 
бағдарламасы, сондай-ақ 
«Сазды шайхана», «Өнерліге 
өріс кең» хабарлары арқылы 
өнер саңлақтарының әуезді 
әуені тыңдармандарға тарту 
етілді. Кейін «Ақшамның» 
атауы «Бейне сөз» бағдарла-
масына өзгертілді. "Нарық 
және халық", "Болашақ" 
шығармашылық бірлестігі, 
«Жыр-сандық», «Әйелдер 
клубы», «Имандылық иірім-
дері» сияқты хабарлар жақ-
сылықтың жаршысындай 
болып өз көрермендерін та-
уып жатты.

Торғай облыстық теле-
компаниясы төрағасының 
орынбасары Көшкінбай Ке-
небаевтың да қосқан үлесі 
аз емес. Кәнігі оператор Бе-
кет Әлиакпаровтың шәкірт-
тері – Темірхан Сүлейменов, 
Бауыржан Сұлтанбекұлы ха-
бардың сапалы ұйымдасты-
рылуына зор еңбек сіңірді. 
Компанияның басшысы 
Қонысбай Әбілдің беделінің 
арқасында телеарнаның бір 
сағаттық көрсетілім уақыты 
үш сағатқа дейін кеңейтіл-
ді. Сенбі күндері «Ән-шашу» 
бағдарламасы сағат 13:00-
ден 19:00-ге дейін тікелей 
эфирді иемденсе, «Қазына», 
«Тағылым» бағдарламала-
ры ұлттық тарихи танымы-
мыз бен сал-дәстүрлерімізді 
уағыздады. Компанияның 

шығармашалық деңгейі 
күн санап ілгерілеу үстінде 
болды. Торғай телеарнасы 
Ұлы Жеңістің 50 жылдығы-
на арналған Республикалық 
телемарафонға қатынасып, 
жүлделі орынға ие болды. 
Сондай-ақ Нұрлан Әбділдин 
мен Айткүл Бекентай Ре-
спубликадағы 19 телеарна 
жүргізушілерінің ішінен ең 
үздігі деп танылды.

1997 жылдың сәуір ай-
ының 22-ші жұлдызында 
шыққан Қазақстан Респу-
бликасы президенті Н.Назар-
баевтің жарлығымен Торғай 
облысы тағы да жабылды. 
Кезінде халыққа қызмет 
еткен көптеген мекемелер 
қысқарып, жұмыссыздық 
белең алды. Торғай облы-
стық телерадио компаниясы 
да таратылды. Ондағы 120 
қызметкер де күнкөрістің 
қамымен жан-жаққа жұмыс 
іздеп кете барды. Сол жыл-
дың қазан айында Торғай 
теледидарының негізінде 
қала қазынасынан қаржы-
ланатын «Арқалық қалалық 
теледидары мен радиосы» 
болып қайта құрылып, құра-
мында 5 маман ғана жұмыс 
істеді. Кейін қала әкімді-
гінің қаулысымен бұл ұжым 
мемлекеттік комуналдық 
кәсіпорын болып өзгеруіне 
байланысты қайта тіркеу-
ден өтіп, өзін-өзі қаржылан-
дыратын мекемеге айналып, 
кадрлар саны 12-ге жетті.

Қала әкімдігінің 2012 
жылдың 9 сәуіріндегі қаулы-
сына сәйкес «Арқа дидары» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік болды. Бұл күн-
де құрамында 20 адамы бар 
«Арқа дидары» ұжымы күн-
діз 13:00-ден 15:00-ге дейін, 
кешкілік 18:00-ден 22:00-ге 
дейін көрермендерге қал-
тқысыз қызмет етіп келеді. 
Бүгінде телеарна «Ауыл ты-
нысы», «Сұхбат», «Сырла-
су», «Сауал сағаты», «Иман-
дылық айнасы», «Депутат 
мінбері», «Мәселе», «Әкім 
сағаты», «Мамандығым 
– мақтанышым» сияқты 
бағдарламалар арқылы қа-
ла мен ауылдың ара-жігін 
жақындатып, халық пен 
әкімдіктің арасын ашық са-
уал мен нақты жауаппен 
байланыстырып келеді. Бұр-
нағы жылдары өлкетанушы 
Шөптібай Бәйділдин ағамы-
здың жүргізген «Ардагер» 
бағдарламасы мен бас редак-
тор, қазір «Қостанай таңы» 
газетінің Арқалықтағы мен-
шікті тілшісі, ақын, журна-
лист Мұрат Жүнісұлының 
«Шабыт» бағдарламасы 
көрермен көзайымы болға-

нын көпшілік жоққа шығар-
мас. Бүгінде өз ісінің ше-
берлері, шығармашылыққа 
жоғары талап қоя білетін 
бас редактор Дархан Аман-
тай, редакторлар: Райхан 
Қасымова, Армангүл Қуа-
нышбекқызы, Әйгерім Сей-
ілова, операторлар – Дани-
яр Қойшыбай, Дархан Әбіл, 
режиссер – Бақыткүл Төле-
баева, бас инженер – Роман 
Қауметов 30 шақырымдық 
аумақты қамтитын ПТ-500 
телеқондырғысы арқылы 
көрермендерді Торғай ты-
нысымен сусындатуда. Күні 
бүгінге дейін ұжым көре-
рмен назарына жоғары 
мазмұндағы тақырыптық 
телефильмдер түсіріп ұсын-
ды. Атап айтқанда, 1992 
жылы «Тұңғыш қазақ ға-
рышкері», «Тархан Шақшақ 
Жәнібекке – 300 жыл»,«Ұлы 
Жеңіске – 50 жыл» филь-
мдерін компанияның ірі 
жетістігі деуге болады. 
Алайда журналист маман-
дарының жетіспеуіне бай-
ланысты кадрлар жергілікті 
жерде, ұжымда тәрбиеленіп, 
тәжірибе жинақтаған теле-
журналистиканың кәсіби 
шеберлері бүгінде Астана 
қаласында белді каналдар-
да жұмысын жалғастыруда. 
Олар: Наталья Строкова, 
Қарлығаш Шомова, Ербол 
Ұзақ, Бейбіт Сұлтанбекқызы, 
Бағдат Есжанов, Рүстем Қо-
пабаев, Әлиман Мырзатай-
қызы, Айғаным Дастанбае-
валар. Ұжым журналистері 
облыстық ішкі саясат депар-
таментінің журналистика 
күніне орай ұйымдастыра-
тын жыл сайынғы байқаула-
рында әр номинация бойын-
ша жүлделі орындарға қол 
жеткізіп жүр. Бұл тек «Арқа 
дидары» ұжымының ғана 
жетістігі емес, бүкіл Торғай 
өңірі көрермендерінің көңіл 
қуанышы десек те болар.
Олай болса ұзақ жылдар 
бойы Айткүл Ескендірқызы 
басқарып келе жатқан әле-
уметтік әрі рухани саладағы 
белді бір мекеменің қаламы-
здың 60 жылдық мерейтойы 
мен Тәуелсіздігіміздің 25 
жылдығына қосқан сүбелі 
тартуы деуге толық негіз 
бар сияқты, ағайын! Біз ел 
мерейін үстем етіп оты-
рған айтулы ұжымға қалың 
көрермен атынан шығара-
машылықтың шыңынан 
көріне берулеріне тілекте-
стік білдіреміз! 

Молдатай ЖАПАРҰЛЫ,
қалалық ардагерлер 
ұйымының төралқа

 мүшесі.

Жаңа басшы Қонысбай ӘБІЛ бастаған Торғай облыстық телерадио компаниясының ұжымы

 Жақында « Қостанай 
таңы» газетінде  Алматы-
да тұратын інім Жұмабек  
Жанділдиннің  «Елге  
қорған болған Қорған-
бек» атты  танымдық  
ғибраты мол  мақаласын 
оқып, бұрында  шыққан 
кітаптарына, «Айқын», 
«Егемен Қазақстан» т.б. 
басылымдарда шыққан 
экономикалық, әлеу-
меттік т.б. тақырыптарға 
арналған  дүниелеріне  
қанағаттанғандық сезім-
мен қарайтын едім. 

 Қазақта  «От орнынан 
жанады», «Ат  орнын тай 
басады»,  «Қасқа  айғырдан 
құрығанда  төбел құлын 
туады» деген даналық  сөз-
дер бар. Жұмабек  інімнің 
әкесі  Жанұлы (Жанділдә 
деген атын кейін ғана біліп 
жүрміз)  еңбек жолын ұстаз-
дықтан бастап,  аудандық  
партия комитетінде жауап-
ты  қызметкері,  ұжымшар  
басшысы т.б. елге пайдасы  
тиер жұмыстар  атқарған 
елдегі  ең беделді  деген  
ағайымыз еді. Кездескенде 
«Анаң аман ба,  шырағым» 
деген  ізгілік  лебізі,  көңілі-
не  ұнамаған   шаруа  бола 
қалса «мына бір  ажарсыз  
әңгіме екен» деген жұрт 
естімеген  лебіздері  есімде 
қалыпты. Сол  Жәкең  өзінің 
сүйікті  кіші баласы  Жұ-
мабекті  «Асауқарам» деп  
отыратын. Жанұлы ағам-
ның мәпелеп өсірген, құдай 
берген балаларының бәрі де  
жоғары білімді, өз салала-
рының білікті маманы  боп 
шыққан іні - қарындастары-
мыз.

Балаларының үлкені 
Жұман ініміз  өңіріміз-
ге белгілі дәрігер, кезінде  
Арқалықтағы  медицина  
училищесін ашып, соның 
қабырғасы қатайып, буы-
ны бекіп,  сапалы білім 
беретін оқу орнына  айна-
луына еңбек еткен азамат, 
қазір  Астанада  зейнетте,  
елдің  қадырменді  азамат-
тарының бірі, ұл- қыз өсіріп, 
соның қызығын Нағима 
келінімізбен бірге  көріп 
отырған жандар.

Жұмабек  мектепте 
оқыған  кезінен бастап (ол 
орта  мектепті  Кенжеғали  
ағайдың қолында Әули-
екөлде бітірген) қоғамдық  
жұмыстарға  бейім, көпшіл 
боп өсті. Өзі туған  ауылын-
да кеңшар жұмысшылар  
комитетін басқарып, сау-
атты да елгезек қызметкер 
екенін көрсете білген еді.

Табиғат берген ізден-
гіштік, зерделілік оны  
шығармашылық жолға сал-
ды. Мен әсіресе Жұмабек-
тің  қазақ ғылымының ірі 
бір тұлғасы, әлемдік химия 
саласының ел таныған бе-
делі - химия ғылымының 
докторы, профессор, акаде-
мик Еділ Ерғожин өмірінен 
жазған «Ғылым-ғұмыр» 
дилогиясына (қос том-
дық) тәнтімін.  Ауылдық 
жердегі  қазақ мектебін 
бітіріп, өмір жолын  қой-
шылықтан  бастаған,  қата-

«Асауқара» 
ініме ризамын

рынан озық жақсы оқыға-
нына  қарамастан орыс 
тіліне  шорқақтықтан  өзіне  
сын  көзімен қарап,  ерін-
бей, жалықпай  жанкеш-
тілік көрсетіп, 6 айда орыс  
тілін  игеріп,  студенттердің  
ғылыми  қоғамында  сол 
тілде  баяндама  жасауға 
қол жеткізген  кейіпкерінің  
табандылық, алған  мақса-
тына  жету үшін тер төккен 
халін тамаша суреттеген.  

Әр уақыт  бабасы Ескел-
ді  әулиеге сиынып, өмір 
жолында кездескен ұстаз-
дары  қазақ химия ғылы-
мының, Жұмабекжанның 
құдасы Торғай елінің бар 
мақтанышы Батырбек Ах-
метұлы Бірімжанов, қазақ 
- башқұрт халықтарының 
төл баласындай болған 
әлемдік деңгейдегі акаде-
мик Рауф Сағиұлы Рафиков 
сынды ғалымдардың ақыл-
кеңесімен алған асуларын 
тебіренбей оқу мүмкін емес. 
«Ғылымғұмыр» қостомдығы  
қазақ әдебиетіндегі Әзіл-
хан Нұршайықов жазған 
«Аңыз бен ақиқат» сынды  
қазақтың  батыр ұлы  Бауы-
ржан  Момышұлы туралы 
дилогиядан кем емес  әсер-
ге  бөледі. Қазақ маңдайына 
біткен  дана  Дінмұхамед  
Ахметұлы  Қонаев, өмірдің  
біраз  теперішін көрген 
жазушы  Зейін Шашкин-
нің  өміріне қатысты,  қа-
зақтың тағы бір қайсар ұлы  
Өмірбек Арысланұлы  Жол-
дасбеков туралы  шынайы  
деректер мен үлгі тұтар-
лық пайымдар  оқушыны  
тұшындыра түседі. Ел та-
рихын, оның тамаша  тұлға-
лары жөнінде білгісі келген 
азаматтарға  менің  Асауқа-
ра інімнің осы туындысын 
оқуға кеңес берер едім. Тәу-
елсіздік алған елінің   ілгері  
басқан  кезеңі жөнінде  та-
тымды дүниелер  келтіруіне 
сенімім мол.

Орекен АЛМАТ, 
Жангелдин ауданының 

құрметті  азаматы, 
зейнеткер. 

ЖАҢА КІТАП - ЖАН АЗЫҒЫ
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 Ведь только представь-
те, что вес одного шагающе-
го экскаватора составляет 
1780 тонн, с учетом веса пу-
стого ковша 25 тонн. 

Говоря об интернацио-
нальности экипажа, умест-
но будет отметить, что здесь 
даже трудятся члены одной 
семьи. В частности это отец 
и сын – Владимир и Вита-
лий Бордоговы. А вообще, 
примерно у 70% экипажа 
в Торгайском бокситовом 
рудоуправлении работают 
члены их семей, либо они 
сами являются выходцами 
из династии горняков. Еще 
одной отличительной чер-
той экипажа, помимо того, 
что он интернационален, 
что экскаватор постоянно 
поддерживается в чистоте 
и порядке, имеет должный 
эстетический вид, являет-
ся то, что экипаж дружно 
принимает участие во всех 

Интернациональный – 
значит сплоченный

Центральный парк стал чище к юбилею города
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спортивных мероприятиях, 
что проводятся на предпри-
ятии. А спорту в ТБРУ, как 
известно, придается нема-
лое значение. В том числе 
это относится к ежегодным 
зимним и летним спарта-
киадам. Поэтому в экипа-
же уже есть свои опытные 
игроки в настольный тен-
нис, мини-футбол, волейбол, 
шашки, шахматы, дартс и 
так далее, не говоря уже о 
подледной ловле. Ведь среди 
членов экипажа шестьдесят 
шестого немало рыбаков.

Остается добавить, что 
экипаж ЭШ-15/90 поздрав-
ляет всех своих коллег и го-
рожан с Днем Конституции, 
с предстоящими юбилеями 
города и родного предприя-
тия, желает всем успехов на 
профессиональном попри-
ще, счастья семьям и благо-
получия.

Виталий САЯПИН      

Ожидания аркалыкчан в большей        
степени положительные

На нашем сайте Arknews.kz (в группе сайта в соци-
альной сети Вконтакте) мы решили провести опрос сре-
ди наших подписчиков на тему: «Кто как видит прове-
дение юбилея города?». Скажем сразу, особой цели мы 
не преследовали и провели данный опрос, чтобы внести 
разнообразие в ленту новостей и объявлений, наладить 
обратную связь с читателями. И результат, безусловно, 
был небезынтересен. 

Рядовой аркалыкчанин уже сейчас чувствует по-
зитивные изменения в облике любимого города. Даже 
если ничего сверхестественного не происходит, люди 
чувствуют, что администрация города трудится и стара-
ется сделать город лучше, чище, красивее, уютнее. Как 
показывают результаты опроса, люди верят в то, что 
праздник пройдет неординарно. Оправдаются ли ожи-
дания большинства проголосовавших, узнаем совсем 
скоро. Итак, вниманию читателей результаты опроса от 
сайта Arknews.kz. 

Ни в коем случае не 
оправдываю людей с низ-
кой культурой поведения в 
обществе, а лишь пытаюсь 
выявить причины различ-
ных актов откровенного 
хулиганства, выбрасыва-
ния мусора, порчи малых 
архитектурных форм, ска-
меек и т.д., которые к со-
жалению, проявляются в 
нашем городе достаточно 
нередко. Что только не до-
водилось лицезреть этим 
летом – и изогнутые дорож-
ные знаки, и сломанные 

Дуйсен КИЯШОВ, специ-
алист молодежного ресурс-
ного центра при отделе 
внутренней политики аки-
мата г. Аркалыка:

– Сегодня одна из важ-
ных задач, которая стоит в 
деле воспитания патриотиз-
ма у молодежи, заключается 
в привитии подрастающему 
поколению, такого важно-
го понятия, каким является 
приверженность к своему 
родному городу. В этой связи 

Қуанышбай ҚАЗЫМ-
БЕКОВ, жыршы, ұстаз, 
облыстық меценаттар 
клубының «Қазына» сый-
лығының иегері:

- Бір күн таза болса, 
аз уақыттан соң бытшыт 
қылып ластап, құртып ке-
теді. Өткенде балам үйленген 
кезде подъезді ақтап, сырлап 
қойған едік. Бір айдың ішін-
де сырлатып қойған нәрсені 

«Арқалық хабары» газетінің редакциясы қаламыздың тазалығы көңіліңізден шыға ма, қандай кемшіліктер 
бар, олардың себебі неде және оларды болдырмау үшін не істеу қажет деген сауалдарды қала тұрғындарына 
қойған болатын. Жауаптарын назарларыңызға ұсынамыз. Кім-кімнің осы тақырыпқа қосар пікірі болса, arkalyk.
habar@mail.ru поштасына жолдауыңызды сұраймыз, міндетті түрде қарастырып, жариялауға тырысамыз. 

Лаззат ДОСЖАНОВА, ад-
министратор кафе-гости-
ницы «Сайора»:

– На мой взгляд, с при-
ходом на должность акима 
города Амантая Балгарина в 
городе стало намного чище. 
Коллектив нашего кафе-го-
стиницы «Сайора» также 
вносит свою лепту в то, что-
бы Аркалык благоухал чи-
стотой, проводя ежедневные 
уборки территории. В то же 

ПІКІРТЕРІМ

Қонысбай АҒУАНОВ, 
мемлекеттік 

қызмет ардагері:

Мен Арқалықта 43 
жыл тұрамын. Заманның 
ыстығы мен суығына қала 
халқымен бірге төзе білдік. 
Қиын-қыстау кезеңде әлеу-
меттік саланы басқардым, 
қала халқының проблема-
ларын бірге шешуге атса-
лыстық, араластық. Бұрын 
облыс орталығы тұсында, 
80 мың халқы бар қаламы-
зда мүмкіншілік те мол бол-

ды. Бертін келе, қаламыз 
қысқарып, халқы азайды, 
тазалық деңгейі де төмен-
деді. Бірақ, істің бәрі – адам-
ның қолында. Сөзден гөрі 
іс керек қой қай уақытта 
болса да. Сондықтан, мен 
қаланың патриоты ретін-
де, сіздердің газеттеріңіздің 
беттерінде «Неге?» деген 
мақала жаздым, одан кей-
ін кеше шыққан «Түйеқұс» 
деген мақаланы жолдадым. 
Тазалық ең әуелі әкімнен, 
басшылардан емес, өзіміз-
ден басталады. Егер біз те-
мекі тұқылын лақтырма-
сақ, шемішке, сағызымызды 
көрінген жерге шашпасақ, 
үйдің маңайын сыпырып 
отырсақ, сонда ғана таза-
лық болады. Ал, көше таза-
лығы – коммуналдық меке-
мелердің еншісінде. Олар 
да күн демей, түн демей жұ-
мыс істеуі керек. 

Соңғы кезде байқаған 
шығарсыздар, қаламыз 

тіпті азып кеткендей хал-
ге жетті. Екі жыл бұрын 
мына Әуелбеков көшесі 
салынды. Жолдың екі жақ 
бойына қаншама әдемі тал 
шыбықтар отырғызылды. 
Әп-әдемі бүршік жарып 
келе жатыр еді, оны суара-
тын, күтім жасайтын адам 
болған жоқ. Бәрі өлді де 
қалды. Бұған коммуналдық 
шаруашылықтар жауапсыз 
қарады ма, әлде дұрыс 
тапсырма берілмеді ме, біл-
меймін. Сондықтан, қала 
басшылары осындай нәрсе-
лерге көңіл бөлсе екен. 

Тағы бір айтатын 
жағдай, қоғамда ұйымшыл-
дық жетіспейді. Қаламызда 
кондоминиумды басқара-
тын үш мекеме бар. Кон-
доминиум дегеніміз өзін-
өзі басқару принципімен 
жұмыс істейді. Халықты 
сенбілікке шақырып, ба-
сын қосып, тазалық шара-
ларын ұйымдастыру керек. 

Ол үшін бастама жетіспей-
ді. Мен бұрын мәслихатта 
істегендіктен, бұл ретте 
жергілікті мәслихат депу-
таттары өз округында кон-
доминиум басшыларымен, 
халықпен ұжымдасып, та-
залық мәселесін көтерсе, 
құба-құп болар еді деген ой-
дамын. 

Екінші айтарым, заң 
бойынша жазалау керек. 
Қостанайда «Мой участ-
ковый» деген акция өтіп 
тұрады. Ал мен, мысалы, өз 
участковыйым кім екенін 
білмеймін. Көбісі білмейді. 
Үйдің жанында біреу сыра 
ішіп отырады, жарды сы-
зып, жарнама жабыстырып 
кетеді, ал оларды іздеп, жа-
залап жатқан полиция жоқ. 
Егер заң бойынша тәртіп 
орнатылса, бәріміз де тәртіп 
сақтауға тырысып, сеске-
неміз ғой. Сондықтан, бұл 
да назар аударуды қажет 
ететін мәселе.  

время, я считаю, что в городе 
еще достаточно мест, где не-
обходима хозяйская рука. Но 
продолжая в эти дни убор-
ки территорий, думаю, что 
каждый горожанин должен 
помнить и о том, что чисто 
не там, где метут, а там, где 
не сорят. Все это к тому, что 
чистота должна начинаться 
в первую очередь с внутрен-
него мира человека, с его 
воспитания. При наличии 

таких качеств можно смело 
говорить о таком чувстве, 
как патриотизм. Ведь па-
триотизм начинается не 
только с уборки собственно-
го жилища, но и подъездов, 
прилегающей к дому терри-
тории. Уверена, что с при-
ходом такого сознания, Ар-
калык будет всегда чистым, 
уютным и комфортным, как 
для горожан, так и для го-
стей Аркалыка.

тағы сызып, қызыл бояумен 
жазу жазып, құртты. Сонда 
не шаруасы бар екен? Мұны 
істейтін - кішкентай бала-
лар, оны ересек адамдар істе-
мейді. Оған қоса бізде төрт-
бес жалға беретін пәтерлер 
бар. Сондайлар қажытты. 
Немқұрайлы қарайды. 

Мұнымен қалай күре-
суге болады? Біріншіден, 
салт-дәстүрді балабақшадан 

бастап үйрету керек. «Көкті 
жұлма, көктей соласың», «Та-
балдырықта тұрма, бойың 
өспей қалады» деген сияқты 
қазақта қаншама тиым сөз-
дер бар. Олардың астары – 
керемет маңызды дүниелер. 
Дәстүрден, тілден ажыраған 
бала былжырақ, жауапсыз 
келеді. Бүгінгі мәдениетсіздік 
осы дәстүрден ажырағаны-
мыздың тікелей салдары. 

среди учащейся и студенче-
ской молодежи Аркалыка 
проводятся тематические 
акции, в том числе направ-
ленные на поддержание и 
наведение чистоты и по-
рядка на территории Арка-
лыка. Одна из таких акций 
– «Чистый город – начни с 
себя» стартовала еще весной 
текущего года и будет про-
должена с началом нового 
учебного года. Еще до нача-
ла первого звонка стартова-

ла работа по программе «Жа-
сыл ел». К примеру, в рамках 
данного проекта силами 
учащейся и студенческой 
молодежи по всему периме-
тру была приведена в поря-
док набережная городского 
водоема. Иными словами, 
молодежь Аркалыка сегодня 
принимает активное уча-
стие в том, чтобы к празд-
нованию своей юбилейной 
даты наш город выглядел 
чистым и ухоженным.

ONLINE ОПРОС

скамейки, и перевернутые 
урны, и изписанные стены 
и архитектурные формы. 
Чьих это рук дело? Скорее 
всего, на подобные герой-
ства идут люди, у которых, 
во-первых, много свобод-
ного времени, во-вторых, 
излишек энергии. Подкре-
плено все это недостатком 
интеллекта и отсутствием 
ответственности за свои 
поступки. Эдакий социо-
логический портрет ван-
дала, антиобщественника. 
Получается под эти описа-

ния подходят конкретно 
подростки, молодые люди, 
не занятые ни учебой, ни 
работой. А может и учащие-
ся, и работающие, но имею-
щие достаточно свободного 
времени, чтобы заниматься 
такими делишками.

Самое печальное то, что 
данная категория людей – 
не смотрит телевизоры, и, 
тем более, не читает газеты. 
Достучаться до них можно 
лишь современными сред-
ствами коммуникаций. 
Благо, у нас имеются подоб-

ные инструменты. Это наш 
сайт www.arknews.kz, груп-
пы и аккаунты нашего но-
востного сайта в социаль-
ных  сетях, в коих основную 
массу времени проводит 
молодежь. Редакция плани-
рует проводить опросы сре-
ди молодежи, публиковать 
в сети фоторепортажи, воб-
щем пытаться достучаться 
до молодежи. 

Мы сейчас живем в та-
кое время, когда Закон есть 
высший регулятор обще-
ственных отношений и по-

рядка. Мы можем говорить 
бесконечно долго о том, 
насколько плохо и антигу-
манно выбрасывание мусо-
ра на улицу и сокрушенно 
качать головой, но когда со-
знание этих антигероев не 
приемлет моральные, чело-
веческие устои, в ход долж-
на идти законодательная 
система наказаний за пра-
вонарушения и проступки. 
Беда в том, что рядом с каж-
дым человеком представи-
теля закона не поставишь. 
Поэтому приходится лишь 

уповать на сознательность 
каждого горожанина, на 
воспитателей, учителей, 
предподавателей, настав-
ников, родителей и прочей 
категории граждан, кото-
рые наиболее способны в 
привитие подрастающего 
поколения ответственно-
сти за поступки, за свой 
дом, территорию, город. 

Продолжение темы чи-
тайте на сайте www.ark-
news.kz.

Кайрат 
ЕСМАГАНБЕТОВ

Қала тазалығын сөз етсек...
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О грабеже в голливудском 
стиле и не только…

Рекордная поддержка 
от градообразующего 

В понедельник в клубе «До-
стык» общежития №12 ТОО 
«Iскер-Аркалык» было мно-
голюдно. Подарки в рамках 
республиканской акции «Дорога 
в школу» от представителей 
Аркалыкской городской мечети 
принимали дети, которые пошли 
с нулевого по первый классы.

Официально старт респу-
бликанской акции «Дорога 
в школу» был дан 1 августа. 
Среди активных участников 
акции были также жители села 
Ашутасты, из числа работников 
аппарата акима села, крестьян-
ских хозяйств и государствен-
ных учреждений.

Как проинформировал аким 
села Ашутасты Ералы СМАГУЛОВ, 
благотворительная помощь была 
оказана детям сиротам и детям 
из многодетных семей и выража-
лась она в приобретении адреса-
там школьных принадлежностей. 
Всего же по линии меценатства 
было охвачено 20 детей на общую 
сумму спонсорской поддержки 
261 тысяча тенге. Львиную до-
лю из этих средств, а именно 150 
тысяч тенге выделило ТОО «Ар-
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Один из вопиющих фактов 
произошел примерно в час ночи 
13-го числа указанного месяца. Как 
следует из предоставленной свод-
ки, возле одного из подъездов мно-
гоэтажного дома, что расположен 
в пятом микрорайоне, произошло 
убийство. Причем, речь в данном 
случае не идет о ссоре старых зна-
комых, либо другой бытовой не-
приязни. Все дело в том, что некий 
гражданин, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, не из не-
приязненного, а в прямом смысле 
слова – хулиганского побуждения, 
умышленно причинил телесные 
повреждения кухонным ножом 
молодому мужчине. Злоумыш-
ленник нанес колющим оружием 
телесное повреждение в левой 
паховой области, повредив постра-
давшему бедренные артерии. Из-за 
обильной потери крови молодой 
мужчина скончался, не успев быть 
доставленным в больницу.

Грабители, о которых пойдет 
речь в ночь на 21 августа, судя по 
всему, решили не размениваться 
на мелочи. Объектом их присталь-
ного внимания стал ни какой-ни-
будь ночной ларек или стоящий 
в «глуши» магазинчик, а торговая 
точка, где реализуются сугубо дра-
гоценные изделия из камней и 
металлов. Иными словами, злоу-
мышленники решили покуситься 
на магазин ювелирных изделий. И 
вот под покровом темноты, путем 
взлома входной двери, два това-
рища пробрались в магазин, где 
их вниманию предстал широкий 
ассортимент изделий из серебра и 
золота. Касса также не оказалось 
пустой. Здесь злоумышленников 
уже «ожидала» сумма в размере 
300 тысяч тенге. Недолго думая гра-
бители «сняли» наличку с кассы, а 
заодно поживились и драгоценно-
стями. Как позже покажут подсче-
ты убытков хозяина торговой точ-
ки, имущества с учетом «снятой» 
кассы было на 4,8 миллионов тен-
ге. Причем, примерно 300 тысяч 
тенге наличкой, дополнительно 
грабителям довелось получить за 
счет заложенных в ломбарды го-
рода вещей. По данному факту на 
данный момент ведется следствие, 
разыскиваются и сданные в лом-
барды драгоценности.

Несчастный случай со смер-
тельным исходом произошел 23-
го числа примерно в восемь часов 

вечера на одном из предприятий 
города. При проведении ремонт-
ных работ кровли промышленно-
го здания двое рабочих в возрасте 
примерно 34-ех и 22-ух лет упали 
с подъемника, находившегося на 
высоте трехэтажного дома. Оба 
пострадавших были доставлены в 
реанимационное отделение боль-
ницы с закрытыми черепно-моз-
говыми травмами, множествен-
ными ушибами и переломами. К 
великому сожалению, старшему 
из пострадавших выжить так и 
не удалось. Наутро следующего 
дня он скончался от полученных 
травм в больнице, так и не придя 
в сознание. По данному факту про-
водится проверка.

Продолжают иметь место фак-
ты и связанные с обнаружением у 
граждан наркотических средств. 
К примеру, 24 августа около по-
луночи в ходе оперативно-про-
филактического мероприятия в 
одном из сел региона стражами 
правопорядка был задержан де-
вятнадцатилетний гражданин. В 
ходе досмотра в одном из карма-
нов его брюк был обнаружен цел-
лофановый сверток, в котором со-
держалось серо-зеленое вещество 
растительного происхождения 
со специфическим запахом. По-
лицейские заподозрили в содер-
жимом марихуану высушенную. 
Насколько верным окажется это 
подозрение покажет судебно-хи-
мическая экспертиза.

О, сколько раз твердили ми-
ру… Ежегодно стражи правопоряд-
ка, акимы сел и сельских округов 
предупреждают жителей сел о 
необходимости следить за своим 
домашним скотом и не отпускать 
его на выпас без присмотра. Ведь 
ежегодно в летнее время в дежур-
ную часть УВД поступают сообще-
ния о пропаже скота. Не стал, как 
оказалось, исключением и год ны-
нешний. И ладно бы речь в данном 
случае шла о пропаже одной коро-
венке или барашке. Так, нет же! 
Злоумышленники, покусившись 
на бесхозно блуждающий скот, 
умыкнули в середине лета целый 
табун, а именно порядка 40 голов 
лошадей. Поиск пропавшего табу-
на продолжается и по сей день.

По информации, 
предоставленной УВД 

г. Аркалыка 

Филиал АО «Алюминий Казах-
стана» Торгайское бокситовое 
рудоуправление оказал спон-
сорскую поддержку одиннад-
цати учащимся гимназии им. И. 
Алтынсарина в рамках акции 
«Дорога в школу».

В этой связи администрация 
учебного заведения от своего 
имени, от имени учащихся и их 
родителей обратилась в редак-

В нынешнем году филиал АО 
«Алюминий Казахстана» Тор-
гайское бокситовое рудоуправ-
ление в рамках республикан-
ской акции «Дорога в школу» 
выделило рекордную сумму в 
размере 930 тысяч тенге. 

Таких огромных объемов де-
нежных средств, направленных 
на помощь детям из многодет-
ных и малообеспеченных семей 

в преддверии нового учебного 
года Аркалык еще не видывал. 
Основная часть этих средств, а 
именно 500 тысяч тенге была 
предназначена детям, прожи-
вающим в общежитии №12 ТОО 
«Iскер-Аркалык». На эти средства 
градообразующее предприятие 
закупило детям школьные формы 
и обувь, спортивные костюмы, 
канцелярские принадлежности. 
В целом на каждого ребенка, про-
живающего в общежитии, было 

предназначено по 10 тысяч тенге 
с расчетом на 50 детей. Церемо-
ния вручения подарков к школе 
проходила в клубе «Достык» две-
надцатого общежития. Обращаясь 
к детям, от лица руководства ТБРУ 
начальник отдела человеческих 
ресурсов предприятия Роза ЖА-
КУПОВА, пожелала школьникам 
успехов в наступающем новом 
учебном году, выразив надежду, 
что каждый из них, приложит все 
усилия для того, чтобы получить 
новые знания и вырасти достой-
ными гражданами своей страны. 
В целом же по городу Торгайское 
бокситовое рудоуправление ока-
зало спонсорскую помощь 64 
школьникам. При этом 53 ребенка 
были полностью одеты и собраны 
в школу за счет предприятия, а 
11 детей получили в дар спортив-
ные костюмы. Помимо, учащихся 
проживающих в двенадцатом об-
щежитии ТБРУ выступило меце-
натом для 11 учащихся гимназии 
им. И. Алтынсарина и 3 школь-
ников, обучающихся в коррекци-
онной школе. Остается добавить, 
что спонсорскую помощь градо-
образующее предприятие оказало 
учащимся со 2-го по 9-ый классы.

«Нуляшки» и первоклашки 
принимали подарки 

Данное мероприятие пред-
ставители мечети провели 
совместно с Центром допол-
нительного образования, где 
коллектив ЦДО и их воспитан-
ники выступили в качестве 
ведущих и организаторов кон-
цертной программы. Думается, 
что это мероприятие надолго за-
помнится двадцати двум детям, 
многие из которых буквально 
вчера впервые переступили 
порог школы. Немало теплых 
пожеланий высказали малы-
шам «нуляшкам» и первокласс-
никам представители местной 
мечети. Именно из их рук ны-
нешние школьники и получили 
пакеты с подарками, куда вхо-
дили школьная и спортивная 
формы, обувь, ранцы, а также 
традиционные школьные при-
надлежности. На каждого ре-
бенка в данном случае было рас-
считано по десять тысяч тенге. В 
этой связи не трудно будет под-
считать, что в общей сложности 
от мечети на республиканскую 

благотворительную акцию «До-
рога в школу» пришлось 220 ты-
сяч тенге. Но главное, наверное, 
не столько в цифрах, сколько в 
том, что десятки новоиспечен-
ных школяров получили воз-
можность перешагнуть свои 
первые школьные пороги в 
обновках. А это, согласитесь, 
хорошее подспорье для роди-
телей в семьях, которых воспи-
тывается несколько детей, либо 
сама семья относится к числу 
нуждающихся в дополнитель-
ной поддержке. Важно также 
будет добавить, что на церемо-
нии вручения школьных при-
надлежностей свои слова бла-
годарности в адрес спонсоров 
не преминули выразить и сами 
родители, из числа присутство-
вавших на мероприятии, состо-
явшемся, как выше сказано в 
клубе «Достык», что в общежи-
тии №12 ТОО «Iскер-Аркалык». 

 Виталий САЯПИН

За помощь ТБРУ благодарим!
цию «АХ», с просьбой выразить 
слова огромной благодарности 
коллективу ТБРУ в лице дирек-
тора градообразующего пред-
приятия Виктора РОДИНА и на-
чальника отдела человеческих 
ресурсов Розы ЖАКУПОВОЙ. Бла-
годаря оказанной материальной 
поддержке в сумме 117 тысяч 
тенге школьники из числа мно-
годетных семей и других соци-
ально-уязвимых слоев населе-
ния получили подарки к новому 

учебному году. Подарки в виде 
школьных  принадлежностей 
пришлись как раз кстати в пред-
дверии праздника Дня знаний. 
Выражая слова безграничной 
благодарности, коллектив гим-
назии им. И. Алтынсарина же-
лает меценатам крепкого здоро-
вья, успехов в труде и на любом 
благородном поприще, а также 
семейного счастья и благополу-
чия.

Всем селом проторили 
дорогу в школу

калыкская сельскохозяйственная 
опытная станция», 15 тыс. тенге 
внесло в общую копилку кре-
стьянское хозяйство «Рыспек», от 
крестьянского хозяйства «Ашута-
сты» поступило 10 тысяч тенге, к/х 
«Шынгыс» – 5 тыс. тенге, СШ им. А. 
Макаренко – 20 тыс. тенге, врачеб-
ная амбулатория – 13 тыс. тенге, 
Дом культуры – 7 тыс. тенге, яс-
ли-сад «Гулдер» – 6 тыс. тенге, ИП 
«Смагзамова Н.» – 25 тыс. тенге и 
аппарат акима села – 10 тыс. тен-
ге. Озвучивая эти цифры, Е. Смагу-
лов не преминул выразить слова 
благодарности всем своим одно-
сельчанам, кто откликнулся на 
акцию и оказал посильную мате-
риальную помощь нуждающимся 
школьникам. Ведь буквально вче-
ра после долгих школьных летних 
каникул все школьники страны, а 
вместе с ними и дети села Ашута-
сты снова сели за парты, ну а кто-
то из них впервые пошел в школу.
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АВТОРЫНОКАВТОРЫНОК

ÀÐЌÀËÛЌÀÐЌÀËÛЌ
õàáàðûõàáàðû 8

РАЗНОЕРАЗНОЕ

МЕНЯЮМЕНЯЮ
Дом в п. Новый (вода в доме, баня, 
огород) на 2-х или 3-комнатную квар-
тиру .
8 778 251 97 64, 7-95-29.  
                             (4-4)

Срочно 3-комнатную квартиру (6 мкр-
н, 5 этаж, первый подъезд со стороны 
«Мастера», в доме маг-на «Селена»). 
Возможен обмен на жеребят.  
8 747 916 41 98.
                                                              (4-3) 

а/м «Гольф-3» объем 2. 1992 г.в., инжек-
тор. Цена договорная.
8 702 366 26 59.

(2-2) 

диспетчер в «НОВОЕ» такси со знани-
ем ПК.
8 701 622 11 37.
      (4-2)

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ

1-комнатную квартиру в районе во-
кзала по адресу: ул. Каирбекова,76.
8 778 603 85 88.

(4-4)
Благоустроенную квартиру. Имеются 
баня, гараж, скважина, погреб, ого-
род, сад, хозпостройки. Рядом боль-
ница, школа и сад с госязыком обуче-
ния, музыкальная школа.
Адрес: п. Денисовка, ул. Дорожная, 
20, кв.1.
8 777 376 49 54, 
8 (71434) 2-13-27,  
8 777 027 62 42.

(6-6) 
2-комнатную квартиру (2 этаж, с ре-
монтом, аристон).
8 702 300 43 28. 8 777 302 24 11.

(2-2) 
2-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки, 2 этаж по 
ул.Горбачева,65.
8 778 666 91 73.

(4-4)
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки (62 кв.м.), после капи-
тального ремонта, 4/5, с мебелью или 
без мебели по ул. Байтурсынова,6.  
7-03-67, 8 747 729 75 83.

(4-4) 
2-комнатную квартиру в центре. Те-
плая, ремонт не требуется, рядом 
школа.
8 702 619 97 27, 8 705 452 95 32, 
8 747 686 06 43.                                         
                                                                  (4-4)
2-комнатную квартиру в центре, 3 
этаж.  
8 702 388 85 86.
             (8-8) 

3-комнатную квартиру или меняю на 
1- или 2-комнатную квартиру с до-
платой.
8 702 487 82 02, 7-26-18.

(4-1)
3-комнатную квартиру (5 мкр-н, 1 
этаж. 2 500 000 тенге).
8 777 899 72 40. 

3-комнатную квартиру, 3 этаж, улуч-
шенная планировка, лоджия за-
стекленная, по ул. Ауельбекова,16. 
Имеются мягкая мебель, спальный 
гарнитур, пианино «Беларусь».
7-13-23, 8 701 402 52 76.

(4-1)
3-комнатную квартиру (2 этаж, 
центр).
8 775 906 66 32, 8 702 831 23 45, 
7-66-37

(4-2)

Срочно 3-комнатную квартиру (75 
кв.м.) по пр. Абая, 22, кв.1 (тихий рай-
он, огород с насаждениями, гараж). 5 
млн. тенге. Торг уместен.
8 777 054 00 58, 8 777 973 15 92.

(4-4)
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2 этаж по ул. Ш. Жани-
бека,132.
8 701 386 55 86.
           (4-4)
3-комнатную квартиру по ул. Маясо-
вой, 24, 3 этаж. Не угловая. 
8 702 455 99 07.

(4-4)
3-комнатную квартиру. 
8 775 196 40 14.
                                                                     (8-6) 
4-комнатную квартиру в районе пло-
щади «Наурыз».
8 702 609 38 72.

(2-1)
Дом по ул. Амангельды (вода, кана-
лизация, огород, фруктовые насажде-
ния).
8 701 828 38 18.

(4-1)
Дом из 4 комнат, пенобетонный 120 
кв.м. В доме централизованная кана-
лизация, имеются 2 гаража, баня, 2 
сарая, двор асфальтированный, теле-

Сейфы металлические.
8 705 620 54 99.

(4-3) 
Шубу (мутон, пол норка) 42-44 р. 
100 000 тенге.
8 775 747 4028. 
Перфоратор «Bosch» (Германия).
7-91-95, 8 775 199 53 50. 

Ружье охотничье «ИЖ-12», двуст-
вольное, вертикалка, в отличном со-
стоянии, зарегистрированное. 
8 747 729 75 83.                                   
                                                                       (4-4) 
Пакистанский чай «Аль–Баркат».
7-52-77 (дом.), 8 778 603 88 60.                    
                                                                 (4-4) 
компьютер (компьютерный стол в 
подарок) - 30 000 тенге, шифоньер с 
антресолью - 20 тыс. тенге, мебель 
мягкая (3 ед.), холодильник «Инде-
зит» - 80 тыс. тенге. 8 701 776 91 65, 8 
701 641 44 36. 
                                                                 (4-3)                                                              
Спальный гарнитур в отлич-
ном состояние, стол сте-
клянный, ковер-травка 3х5,5.
8 775 440 5530.

(8-2)        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÊÓÐÜÅÐÛ 
для работы 
в г. Аркалык.

 Оплата сдельная, 
от 2000 тг./день. 

Проезд оплачивается.
8 705 295 87 52 

(звонки принимаются 
ежедневно: с 9.00 до 

18.00 ч.) 
          

(3-2)

АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

8 701 409 51 51,    8 701 409 51 51,    
8 778 742 96 77.8 778 742 96 77.

ÏÐÎÄÀÆÀ  ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈÏÐÎÄÀÆÀ  ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
                                              ÎÁÌÅÍ                  ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ                                              ÎÁÌÅÍ                  ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ  
                                          ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ                                          ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
                                                                             ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ                                                                             ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ

ÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Ñ ÄÎËÃÀÌÈÑÐÎ×ÍÛÉ ÂÛÊÓÏ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ Ñ ÄÎËÃÀÌÈ  
ÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈÐÅØÅÍÈÅ ÏÐÎÁËÅÌ Ñ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ 10 000 ÒÅÍÃÅÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ 10 000 ÒÅÍÃÅ

ÊÎÌÏÀÍÈß ÈÏ «ÊÎÍÄÐÅÍÊÎ» 
реализует кондитерские изделия фабрик: Акконд, ХБФ, Уральские кондите-

ры, Южурал Кондитер, Сладкий конди, Тимоша. 
МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ ТОРГОВОГО АГЕНТА. 

• Нам нужны амбициозные люди, стремящиеся к карьерному росту, кото-
рые привыкли работать на результат.

• Вы всегда позитивны, в сложных ситуациях привыкли искать решение 
проблем и не зацикливаться на неудачах.

• Вы любите и умеете предложить и продать 
продукцию и не уходите из торговой точки без 
заявки.

• Тогда мы рады предложить достойную работу 
в дружном коллективе, с честным заработком, 
официальным оформлением и карьерным ро-
стом.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА!

Открывшийся магазин страхова-
ния по ул. Байтурсынова, 8 при-
глашает вас к взаимовыгодному 
сотрудничеству.
8 777 636 78 38.

(4-2)

Семья снимет 2-3-комнатную кварти-
ру в районе 2 школы на длительный 
срок.
8 701 622 11 37.

(3-2)

фон, Интернет. 3,5 млн. тенге.
7-89-49, 8 701 427 08 24.

(4-1) 
4-комнатную (маг. «Рубин», 93 кв.м) 
или меняю на 2-комнатную или 3- и 1 
-комнатную квартиры.
8 701 670 87 49, 7-52-08.

(4-3) 
Дом (п. Дачный), большой гараж, ба-
ня, огород.
7-90-11, 8 702 955 40 82.
                                                              (4-1)
Дом. 900 тыс. тенге. 
8 701 285 15 59, 8 775 536 21 40.

(2-2)
Срочно! Дом в п. Дачный (Камыши, 
водопровод, центральное отопление, 
2 гаража).
8 701 663 40 56.

(2-2) 
Дом в п. Камыши.
8 702 54 28 654.

(4-3) 
Дом в с. Восточное. Имеются огород, 
баня, гараж, скважина. 
8 702 494 16 98.

(4-4)
Дом не дорого в п. Дачный («Камы-
ши»). Теплый, вода в доме, большой 
участок земли. Срочно. 8 701 293 82 
95, 8 705 331 86 00.

(4-4)
Кафе в центре города.
7-17-10 (дом.), 8 701 536 25 98.

(4-4)
Срочно коттедж за 3 млн.тенге (мкр. 
Дорожник («Бедняцкий») или меняю 
на 3-комнатную квартиру без допла-
ты в районе 4 школы.
8 775  205 59 22,
8 701 964 24 93.

(4-3) 
Коттедж, магазин, а/м «УАЗ» таблет-
ка, 2006 г.в.
8 778 911 76 56.

(4-3) 
Продуктовый магазин со всем обору-
дованием (во 2-ом микрорайоне). Це-
на 12 млн.тенге.
8 775 435 54 78.

(2-2)
Полный первый этаж пятиэтажного 
дома в центре города с действующим 

СНИМУ В АРЕНДУСНИМУ В АРЕНДУ

(2-2)

ÒÎÎ «Òîðãàéñêèé ýëåâàòîð»
Компания объявляет о начале бартерного обмена комбайнов «Вектор»  (го-
ды выпуска - 2006-2007) на пшеницу и ячмень урожая 2016 года:
  Пшеница 3 кл. – 250 тонн
  Пшеница 4 кл. - 300 тонн
  Ячмень - 350 тонн

                             8 701 528 63 20 (Серик),  
                             8 777 951 51 32 (Ануар).

 8 702 862 71 91

Протянули руку помощи
Ежегодно в преддверии нового учебного года находятся добрые отзывчивые люди, 
которые протягивают свою руку помощи нуждающимся в поддержке.

Говоря об этом, социальный педагог СШ №2 Гульжанат ЖУМАБАЕВА пояснила, что в дан-
ном случае речь идет о республиканской акции «Дорога в школу». Ведь суть этой благотворительной 
акции, продолжила она, в том и заключается, чтобы поддержать детей, которые как никто другой ну-
ждаются в поддержке извне. К числу таких чутких, отзывчивых людей, относятся меценаты, оказав-
шие посильную помощь учащимся нашей школы. В частности, сообщила Г. Жумабаева подарки в виде 
одежды и обуви от группы индивидуальных предпринимателей получили одиннадцать учащихся на-
шей школы. В связи с этим от лица детей, их родителей и педагогического коллектива выражаем слова 
благодарности индивидуальным предпринимателям Татьяне ХОЛКОВСКОЙ, Наталье РУДЕНКО, Вадиму 
МАЙСТЕПАНОВУ, Наталье ИСПРАВНИКОВОЙ и всему коллективу СШ №2.

Арқалық қаласының Статистика басқармасының басшысы Ғалымжанов 
Ерлан Тойшыбековичке 

қарындасы
 мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл ай-
тамыз.

Арқалық қаласының 
Статистика басқармасының ұжымы.

СТО.
8 702 388 88 50.

(2-1)

СДАМ В АРЕНДУСДАМ В АРЕНДУ

кафе «Жулдыз», общ. пл. 800 кв.м.
8 701 323 81 11.

(4-2) 
гараж-контору (900 квадратных ме-
тров) в п. Северный. Возможно, ча-
стично. Имеется асфальт. площадка, 
крановые пути. 
8 775 754 73 55.

(4-1)

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Сделаем быстро 
и качественно.

Большой ассортимент 
цветов! 

8 701 109 46 44, 
7-51-85.                                                                 (4-4)


