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Примерно с середины июля, 
то бишь два месяца назад, в 
городе развернулась активная 
деятельность по подготовке 
к главному событию города – 
60-летнему юбилею. Не будет 
преувеличением сказать, что 
эти шесть десятков дней были 
на порядок плодотворнее, 
чем периоды до этого. Стоя на 
пороге юбилея, появилась воз-
можность дать справедливую 
оценку ситуации. Давайте же 
разберем, на что ушли эти 60 
дней до 60-летия города. 

Чистый город, ровные 
дороги

Ни для кого не новость, что 
город до середины лета был, мяг-
ко говоря, не в самом празднич-
ном обличье. Густые заросли сор-
няка, разбитые дороги, в-общем, 
унылая картина провинциаль-
ной глуши отнюдь не способст-
вовали праздничному настрою. 
Напротив, даже текущие ремонт-
ные работы по неизвестной при-
чине не проводились. 

Не будем вдаваться в подроб-
ности, выяснять причины – ведь, 
нам, рядовым аркалыкчанам, 
интересен лишь результат. А 
результата, как бы это ни было 
прискорбно, не было и в помине. 
Пришлось все лето лицезреть не-
лицеприятные картины и ездить 
по разбитым дорогам. Лишь 
только к началу осени многие 
автолюбители вздохнули пол-
ной грудью, спеша нарадоваться 
ровным дорогам. Что огорчает, 
до наступления первых снегов  
остались считанные недели, а в 

За 60 дней до 60-летия
каком состоянии будут дороги 
уже к следующей весне, вопрос, 
конечно, не может не волновать. 

Но, что бы мы ни говорили, 
за 60 дней было сделано столь-
ко, сколько не было сделано с 
начала года вплоть до лета. Это 
нужно признать.  За два меся-
ца удалось показать рекордную 
результативность по благоу-
стройству города. Чего только 
стоит избавившийся от мусора 
и густых зарослей центральный 
парк культуры и отдыха. При 
этом невольно вспоминается 
выражение акима Амантая БАЛ-
ГАРИНА, сказанное на одном из 
аппаратных совещаний: «Если 
все проводить своевременно, не 
будет необходимости совершать 
подвиги». А ведь, действительно, 
это мы и наблюдали за послед-
ние месяцы. Как коммунальные 
предприятия, так и рядовые го-
рожане, госслужащие и бюджет-
ники, в авральном режиме при-
водили город в порядок. Стоит 
отметить эффективную работу 
главного управленца города, ко-
торый задействовал не только 
финансовые ресурсы, но и смог 
мотивировать людей к преобра-
жению нашего общего дома. Сме-
ем предположить, что эти насы-
щенные 60 дней были для главы 
города одним из нелегких пери-
одов, когда приходилось решать 
множество вопросов в сжатые 
сроки и одновременно. Об этом 
свидетельствует его решение о 
проведении конкурсов и тенде-
ров, находившихся в зависшем 
состоянии практически две тре-
ти этого года, путем объявления 
их методом ценовых предложе-
ний. Это значительно ускорило 
процедуру проведения конкур-
сов на строительно-монтажные 
работы. И, как результат, лед 
тронулся. 

Стелы, стадион, 
фонтан…

Но, как бы то ни было, чи-
сто физически успеть за па-
ру месяцев провести конкурс, 
а это не менее 10 дней, затем 
заключить договора с подряд-
чиками, что тоже занимает по 
закону до 10 дней, и закончить 
за пару недель объемные рабо-
ты по проведению капитально-
го ремонта стадиона «Жігер», 
строительства стелы с нуля и 
прочее, нереально. Благо задел 
уже есть, работы идут, досадно 
лишь то, что горожане получат 
презенты к юбилею в виде вы-
шеназванных объектов чуть по-
зже планируемого срока. Благо, 
силами подрядчика ТОО «Алю-
минстрой», который не столько 
из желания выполнить такой 
крайне малобюджетный проект, 
как сооружение стелы «Арка-
лык» на входе в город по трассе 
Аркалык – Торгай, сколько из-за 
небезразличного отношения к 
городу, выполнило его в сжа-
тые сроки и доводит работы до 
логического завершения (на 
снимке). «Подвел» подрядчик – 
иногороднее ИП со стадионом. 

В результате затянувшегося от-
крытого конкурса предпочтение 
было отдано этой фирме, кото-
рая так и не смогла поставить 
и установить необходимые соо-
ружения в срок. Не так удруча-
юще обстоят дела с установкой 
зрительских трибун – местные 
подрядчики уже готовы к сда-
че объекта (на снимке). Вовсю 
идут и строительно-монтажные 
работы по сооружению фонта-
на в сквере «Жастар». Вполне 
возможно, что к выходу номера 
газеты работы будут завершены. 

Кстати, не может не радовать 
и побелка и покраска домов. Не 
помню, когда в последний раз 
освежались жилые дома и ад-
министративные здания. А ведь 
это, образно говоря, главные 
элементы «экстерьера» города, 
из чего и состоит преимущест-
венно облик города. 

Думается, что все эти по-
зитивные изменения будут 
продолжены и по прошествии 
значимого рубежа – юбилея Ар-
калыка. Но а пока, готовимся 
встречать день рождения наше-
го любимого города. Спешим вас 
поздравить с праздником, доро-
гие аркалыкчане! 

Кайрат ЕСМАГАНБЕТОВ

Мерейтойыңмен, Мерейтойыңмен, 
арайлы Арқалық!арайлы Арқалық!
Құрметті арқалықтықтар! Сіздерді 

қаланың 60-жылдығымен шын жүректен 
құттықтаймын!  Ең алдымен, жылы лебіз-
ге толы құттықтаулар мен құрмет-қошемет 
қымбатты ардагерлерімізге көрсетілу керек 
деп ойлаймын. Себебі, сіздердің, алғашқы 
құрылысшылар буынының, арқасында ел 
картасында Арқалық қаласы пайда болды. 
Сіздердің ерен еңбектеріңіздің нәтижесінде 
жазық дала бойында заманауи шаһар 
бой көтерді. Қаламыз елең-алаң шағында 
интернационалдық бауырластық символына 
айналған еді. Оның құрылысына ондаған ұлт 
пен ұлыс өкілдері жұмылып, осында екінші 
Отанын тапқанын тарихтан білеміз. 

Қала тарихында ел дамуы қарыштап 
қадам басқаны тайға таңба басылғандай 
көрініп тұр – атап айтсам, Қазақстанның ин-
дустрияландырылуы, ерлікке толы тың игеру 
науқаны, тіпті ғарыш кеңістігін игеруі көрініс 
тапқан. Еліміз егемендікке қол жеткізгелі 
өткеніміздің тамаша дәстүрлерін жоғалтпай, 
оларды әрі қарай жалғастыруы -  мақтан 
тұтарлық жайт. Бұған қала көшелерінің атаула-
рынан көз жеткіземіз, себебі оларға берілген 
есімдер интернационалдық дәстүрге толы 
қала тарихынан сыр шертіп тұр. 

Қымбатты жерлестер! Өңіріміздің 
басты нышаны күні бүгінге дейін жер 
қойнауындағы кен байлықтары мен бидай 
астығы болып табылады. Дегенмен де, ең 
басты құндылығымыз – осы өлкені мекен 
еткен тамаша жандар екені талассыз. Жер-
лестерімді Арқалықтың мерейтойымен 
құттықтай отырып, қаламыздың гүлдене 
беруін тілеймін. Үкілі үміттеріңіз ақталып, 
алға қойған мақсаттарыңыз жүзеге ассын 
демекпін!

Арқалық қаласының әкімі   Арқалық қаласының әкімі   
                   Амантай БАЛҒАРИН                   Амантай БАЛҒАРИН

C юбилеем, C юбилеем, 
родной Аркалык!родной Аркалык!    

       
Уважаемые аркалыкчане! От всей души 

поздравляю вас с 60-летием Аркалыка! Прежде 
всего, самые теплые слова поздравлений и 
пожеланий я адресую вам, дорогие ветераны. 
Именно вам, замечательному поколению пер-
востроителей, мы обязаны появлением на кар-
те страны города Аркалыка. Благодаря трудо-
вому подвигу первых строителей в бескрайних 
степных просторах вырос современный город.  
На заре своей юности наш город по праву стал 
символом интернационального братства. В его 
строительстве принимали участие представите-
ли десятков национальностей, многие из кото-
рых обрели здесь вторую родину.

 Аркалыкчане вправе гордиться, что в 
истории города отразилась история страны 
– этап индустриализации Казахстана, героиче-
ская целинная эпопея и даже освоения космо-
са. Мы вправе также гордиться, что Казахстан с 
обретением суверенитета сохранил и приумно-
жил замечательные традиции прошлого. В чем 
можно убедиться по названиям улиц города, 
наглядно свидетельствующие об интернаци-
ональных традициях, которыми пронизана 
история Аркалыка. 

Дорогие земляки, как и прежде символа-
ми нашего края являются богатства его недр 
и хлебные поля. Но главное достояние заклю-
чается в другом – в замечательных людях, ко-
торыми всегда славится Аркалык. Поздравляя 
земляков с юбилеем Аркалыка, я желаю про-
цветания нашему городу. Пусть сбудутся ваши 
надежды и воплотятся в жизнь самые смелые 
планы и мечты!

Аким г. Аркалыка                                        Аким г. Аркалыка                                        
                         Амантай БАЛГАРИН                         Амантай БАЛГАРИН



ÀÐЌÀËÛЌÀÐЌÀËÛЌ
õàáàðû 216 сентября 2016 года

ðððð

На одном из совещаний у заме-
стителя акима Аркалыка Еслам-
бека МАМЕТЕКОВА медицин-
ским работникам было дано 
поручение проинформировать 
население города и сел региона 
о том, что представляют собой 
предстоящие Комплексные ме-
ры по внедрению обязательно-
го социального медицинского 
страхования.

Проект возродился 
благодаря укрепившейся 
финансовой мощи

Как сообщила врач-эксперт 
Аркалыкского родильного дома 
Фаина МОЛДАШЕВА, выполне-
ние данного поручения медра-
ботниками началось с поездок 
по селам и сельским округам. 
В частности, возглавляемая ею 
бригада объехала самые дальние 
села региона – Екидин, Жанакала, 
Каинды, Кызылжулдыз и Алуа. 
На встречах с медиками присут-
ствовали акимы сел и аппаратов, 
руководители животноводческих 
хозяйств, директора и учителя 
школ, сельские медработники, 
домохозяйки, рабочие и т.д. Всего 
же в ходе поездок только по пяти 
селам, разъяснения по актуаль-
ному вопросу получило более 100 

ЛЮДИ ПОМНЯТ – ГОРОД ПОМНИТ

О человеке, чей экипаж первым вынул 
миллион кубометров горной массы

Двадцатисемитонный самосвал 
приседает, как конь, от непомер-
ной тяжести. Но стальной земле-
коп бросает еще и еще. Короткий 
сигнал сирены, и машина грузно 
выходит из забоя…» – так писал 
один из наших коллег журнали-
стов в одном из октябрьских но-
меров газеты «Тургайская новь», 
опубликованном в октябре 1972 
года, описывая словесный пор-
трет и производственную дея-
тельность Георгия Анацкого. 

Спустя год в феврале о Г. Анац-
ком и его экипаже напишут уже 
на передовице «Тургайской но-
ви». И тому, надо заметить, был 
немаловажный повод. Вот только 
одна из выдержек этого газетно-
го материала: «…Знатный горняк 
бокситового рудоуправления Ге-
оргий Филиппович Анацкий в 
дружном коллективе понял ра-
дость творческого труда, цену 
дружбе, товарищеской взаимопо-
мощи. Здесь он стал членом гор-
кома партии, возглавил бригаду, 
которой присвоено высокое зва-

ние коммунистической. Экипаж 
товарища Анацкого первым в 
рудоуправлении переработал на 
ЭКГ – 4,6 миллион кубометров гор-
ной массы. Но бригада не думает 
останавливаться на достигутом. 
В третьем, решающем году пяти-
летки она намечает каждые сутки 
экономить по три часа и сберечь 
около 45 суток, что позволит ей 
справиться с производственной 
программой года на полтора меся-
ца раньше срока…»

А вот, как сам Г. Анацкий 
рассуждал тогда о своей работе: 
« – Сколько сегодня можем дать 
руды? – уточнял он вопрос жур-
налиста. – Забой новый, непрове-
ренный. Да еще тупиковый. Что-
бы подать руду в машину, нужно 
развернуться не на 90 градусов, 
как во фронтальном, а на 180. 
Правда, перед началом работы 
бригадир кое-что предусмотрел: 
заставил бульдозер сделать до-
полнительный проезд, чтобы 
ускорить работу машины. Но, 
как пойдет руда? Тысячу пятьсот 

дадим? Мало. Тысячу восемьсот 
нужно дать. Вон, какая идет руда. 
Режется, как масло. Руда, конеч-
но, не масло, – тут же опровергает 
он себя, – При каждом «черпанье» 
190-тонный великан вздрагивает. 
И забой не совсем благополуч-
ный. Рудный пласт опускается. 
Значит, экскаватор придется оса-
живать».

Чуть ранее было описано о гор-
няцкой дружбе. В этом, отдавал 
себе отчет и Георгий Филиппо-
вич. О том, что крепка горняцкая 
дружба, горячи и отзывчивы их 
сердца на зов товарищей по тру-
ду Г. Анацкий убеждался неодно-
кратно. Еще тогда, когда работал 
экономистом планового отдела и 
позднее начальником спецотдела 
на Коунрадском руднике и по пар-
тийным обязанностям, он прояв-
лялся в карьерах, в мастерских. А 
самого тянуло в забой.

На экскаватор его в шестидеся-
тых годах сагитировал школьный 
товарищ, Герой Социалистиче-
ского Труда Михаил Прокопьевич 

Демченко. «Бояться тут нечего, – 
говорил тогда Г. Анацкому М. Дем-
ченко. – На экскаваторе, как на ко-
не. Куда его повернул, туда тебе и 
дорога. Только вороти, куда следу-
ет». И переход в забой состоялся.

Имя знатного машиниста экс-
каватора Г. Анацкого было широ-
ко известно в тургайском бокси-
товом рудоуправлении. Георгий 
Филиппович – ветеран предпри-
ятия. С группой коунрадских 
горняков приехал он в Аркалык, 
чтобы освоить подземные богат-
ства суровой тургайской степи, 
поставить их на службу Родине. 
Именно здесь наиболее ярко про-
явились его целеустремленность, 
раскрылся талант руководителя 
и воспитателя. Здесь он стал не-
превзойденным в то время масте-
ром добычи боксита. Как выше 
сказано экипаж экскаватора Г. 
Анацкого первым в рудоуправ-
лении переработал миллион 
кубических метров горной мас-
сы. Этот рубеж стал для бригады 
как бы отправным пунктом для 
штурма второго миллиона. Его 
же бригада выступила с ценной 
для того времени инициативой. 
Обсудив постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ «О развертывании 
Всесоюзного социалистического 
соревнования работников про-
мышленности, строительства, 
транспорта за досрочное выпол-
нение народного плана  на 1973 
год», горняки решили выполнить 
сменные плановые задания за 
семь часов, а в оставшийся час 
работать в счет очередной сме-
ны. И поставленную задачу, тог-
да экипаж под руководством Г. 
Анацкого –  выполнил!

Виталий САЯПИН

В редакцию «АХ» обратилась 
внучка передовика коммуни-
стического труда, машиниста 
карьерного экскаватора «ЭКГ 
– 4,6» Георгия Филипповича 
АНАЦКОГО (на снимке) – Юлия. 
Она пришла в наш офис не с пу-
стыми руками. С собой женщи-
на принесла увесистый фото-
альбом, где среди фотографий 
лежали несколько газетных 
вырезок со статьями об ее 
деде, опубликованных в газете 
«Тургайская новь». Сегодня, 
конечно, в информационном 
пространстве города нет этой 
газеты, как и нет рядом с нами 
Георгия Филипповича, поки-
нувшего этот мир в январе 1996 
года. Однако память об этом 
человеке бережно хранят, как 
в его семье, так и на родном 
предприятии.

«С виду он прост и покладист. 
Тихий, скромный. И речь ведет 
самую будничную: о руде, о сво-
ем проверенном в больших ис-
пытаниях «работяге» ЭКГ – 4,6, о 
товарищах, с которыми вместе 
вгрызается в толщину рудных за-
лежей, считает тонны и печалит-
ся или радуется, в зависимости от 
выработки. Но вот он спускается в 
забой, садится в кабину экскава-
тора, перебирает один за другим 
рычаги управления. Лицо его те-
ряет кажущуюся беззаботность. 
Ковш, послушный его рукам, од-
ним взмахом выворачивает 10 
тонн руды, плавно описывает по-
лукруг, на мгновение замедляет 
движение над кузовом «Белаза» 
и изрыгает коричневую массу. 

Обязательное медицинское страхование возвращается
человек. При этом важно будет 
отметить, что к докладчикам от 
населения сел поступило порядка 
30 вопросов. А это, согласитесь, 
уже свидетельствует об интересе 
населения к заданной теме.

Чего нам следует ожидать в 
будущем?

Так, что же представляют 
собой Комплексные меры по 
внедрению обязательного соци-
ального медицинского страхова-
ния? Подобная система в нашей 
республике, напомнила Ф. Мука-
нова, внедрялась еще несколько 
лет тому назад. Однако в связи 
с недостатком финансирования 
этот проект был свернут. В свя-
зи с тем, что за последние 10 лет 
объемы финансирования в сферу 
медицины выросли в 6,3 раза, а в 
расчете на душу населения в 5,6 
раза было принято решение воз-
обновить данный проект. Ведь, 
несмотря на рост расходов госу-
дарства между Казахстаном и 
развитыми странами сохраняет-
ся значительный разрыв по ряду 
ключевых показателей здоровья 
нации, а в отдельных случаях – 
наблюдается отставание даже от 
стран СНГ. С развитием данного 
проекта ожидается, что продол-
жительности жизни в Казахстане 
увеличится до 69,7 лет, младен-
ческая смертность сократится до 
13 человек на 1000 родившихся, 
заболеваемость туберкулезом 
сократится до показателя 82,1 на 
100 тысяч человек. Таким обра-

зом, согласно прогнозам до 2030 
года доля пожилого населения 
возрастет до 11,2% по сравнению 
с 6,9% в 2014 году. В результате 
старения населения и роста рож-
даемости к 2030 году потребуется 
увеличить госрасходы на здраво-
охранение в 2 раза.

Еще одна причина, требующая 
Комплексных мер по внедрению 
обязательного социального меди-
цинского страхования связана с 
неэффективным использованием 
средств и большим объемом част-
ных платежей. Достаточно ска-
зать, что действующая структура 
медпомощи содержит высокую 
долю расходов на стационарную 
помощь. При этом 70% затрат 
составляет экстренная помощь. 
Плюс ко всему, только в 2014 году 
казахстанцы потратили 570 млрд. 
тенге на оплату медуслуг, что со-
ставляет 37,4% от общих расходов 
на здравоохранение. 

Об источниках финанси-
рования Фонда соцмед-
страхования

Что же касается источников 
финансирования, то с 2017 по 2024 
годы, с ростом взносы в Фонд со-
цмедстрахования от государства 
будут составлять, соответствен-
но, от 4% до 7%, от работодателей 
– от 2% до 5%, от работников – от 

1% до 2%, от предпринимателей 
– от 2% до 7%. Свои взносы могут 
вносить и частные лица. В числе 
финансируемых услуг здравоох-
ранения социально-значимые за-
болевания, неотложная помощь, 
транспортировка, некоторые 
виды профилактического лече-
ния, амбулаторные медицинские 
услуги, в числе которых: первая 
помощь, консультации, лечение 
в стационаре, госпитализация, 
хирургия, лабораторные услуги, 
некоторые рецептурные препа-
раты. При этом государство бу-
дет перечислять взносы и отчис-
ления через Казначейство МФ 
РК, работники, работодатели и 
самозанятые через банки второ-
го уровня. Как в первом, так и в 
другом случаях средства вначале 
будут поступать в Казахстанский 
Центр Межбанковских расчетов 
Национального Банка РК, затем 
деньги поступают в терминал 
госкорпорации ГЦВП, а от туда 
в Фонд социального медицин-
ского страхования. В свою оче-
редь Фонд будет аккумулировать 
взносы и отчисления со стороны 
работников и работодателей, а 
также целевые трансферты для 
медицинской помощи. При этом 
большая часть ранее финанси-
руемых из местного бюджета ви-
дов медпомощи будет передана 
в Фонд, что позволит обеспечить 
единство и качество процедур. 
Контроль же за поступлениями 
ФСМС будет закреплен за коми-

тетом государственных доходов. 
В свою очередь Госкорпорация, 
как автономная организация бу-
дет вести персонифицированный 
учет всех поступлений.

Важно также будет отме-
тить, подчеркнула Ф. Молдаше-
ва, что будет обеспечена и про-
зрачность деятельности Фонда. 
Она будет осуществляться за 
счет общественных комиссий 
при ФСМС на центральном и ре-
гиональном уровне, ожидается 
также ежедневный мониторинг 
поступления взносов и средств, 
ежемесячный мониторинг ока-
занных медицинских услуг, пре-
доставление в уполномоченные 
органы стандартных отчетов об 
использовании средств, публика-
ция ежегодного отчета для обще-
ственности в отдельных издани-
ях СМИ, ведение вебсайта ФСМС, 
на котором будут размещаться 
стратегические документы ФСМС 
и т.д. 

Поэтапно к                      
поставленной цели

Внедрение обязательного ме-
дицинского страхования в стране 
будет происходить в комплексе с 
другими реформами, охватыва-
ющими основные направления 
Государственной программы раз-
вития здравоохранения РК «Ден-
саулык» на 2016 – 2019 годы. 
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"Адамды адам қылған 
- еңбек" деген. Аға ұрпақ 
небір қиын заманды бастан 
өткеріп, жан аямай еңбек 
етті. Қаршадай болса да қа-
тарынан қалмай, өмірдің 
ыстық - суығына төзе білді. 
Өмір жолдары сондай үлгі 
- өнегеге толы қарттарымы-
здың бірі - Арқалық қаласы-
ның тұрғыны Қабден Қиялов 
бүгінде сексеннің сеңгіріне 
шығып отыр. 

 Қабден аға қырық жыл-
дан астам уақыт бойы қала 
іргесіндегі "Северный" по-
селкесінің тұрғыны болып 
келеді. Біз ағамызды кезінде 
өзі салдырған үйіне іздеп ба-
рып, сәлем бердік. Еңсесі тіп - 
тік ағамыз ізеттілігіне басып, 
қара жолдың үстінен қарсы 
алды. Көше бойын кеңінен 
алып жатқан тақтайдай те-
гіс көтерме асфальт жол да 
осы кісінің басшылығымен 
салынған. Сапалылығы сон-
дай, қаншама жыл өтсе де 
қайрақтай болып, сол баста-
пқы күйінде жатыр. Жомарт 
жолшылар оны тіпті Қабден 
ағаның үйінің ауласына дей-
ін тартып беріпті. 

 Ағамыз жол бастап 
жүріп, айтса айтқандай "жұ-
мыс кабинетіне" ертіп апар-
ды. Бөлме күн шуағын мо-
лынан сіңіріп тұрады екен. 
Төр қабырғасы тұтасқан том 
- том кітаптар... Ағамыз жай-
лы баспасөз беттерінде аз жа-
зылмаған. Энциклопедиялық 
кітаптарға да енген. Олардың 
барлығы ардагердің үстелін-
де қаттаулы тұр...  

 Қабден Бегайдарұлы 1936 
жылы 20 қыркүйекте Қоста-
най облысы, Ұзынкөл ауданы, 
"Киров" кеңшарында дүниеге 
келген. Алматыдағы ауылша-
руашылық институтын бітір-
ген. Әкесі Бегайдар Қиялұлы 
Ұлы Отан соғысының арда-
гері. Анасы Нұрқия Мұхтар-
байқызы отбасында екі ұл, 
төрт қыз тәрбиелеп өсірген.  

 Қабден аға сексен жыл 
ғұмырының ішінде үздіксіз 
еңбек етіп, үкіметтік біраз 
наградаларға ие болған. Со-
лардың арасында өзіне ең 
қымбаттысы - Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 
2015 жылғы 19 қаңтардағы 
№992 Жарлығымен берілген 
"1941 - 1945 жж. Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығы" мерекелік медалі. 

 - Ол кезде біз алаңсыз 
жүрген 5 - 6 жастардағы ой-
ын баласы едік. Соғыстың 
кесірінен жағдай мүлде өз-
геріп шыға келді. Әкелерміз, 
ағаларымыз, үлкен адамдар-
дың барлығы майданға кетті. 
Апаларымызды «трудовой 
фронтқа» әкетті. Елде бас кө-
терер ешкім қалған жоқ. Мен 
орыстардың арасында туып 
өскен адаммын. Олардың 
"огуречник" дегені болатын, 
өзеннің жағасына бау - бақша 
егеді. Онда: капуста, қияр, по-
мидор неше түрлі көкөністер 
өседі. Таңертең ертелетіп, 
кешке ымырттатып өзеннен 
шелекпен су тасып бақша 
суарамыз. Соның барлығын 
бала - шаға болып, жүгіріп 
жүріп істедік. 

 Одан кейін де көрген 
бейнеттеріміз аз болмады. 
Ол уақытта трактор жоқ. Ат 
- көліктердің бәрі соғысқа 
алынған. Көктемде шешеміз 
соқа ұстап, біз өгіз айдап жер 
жыртамыз. Күзде орақ науқа-
ны басталады. Егінді орып, 
дестелелеп, кептіріп, басты-
рамыз. Жалаң аяқ, жалаң бас 
қой бақтық, сиыр бақтық. 
Басымызға киетін "кепка" 
жоқ, аяққа киетін аяқ киім 
жоқ. Сәуір туысымен қара күз 

Жақында елордамыз 
Астана қаласынан құра-
мында белгілі ғалымдар 
мен өлкетанушылар және 
журналистер бар арнайы 
топ Арқалық қаласына 
табан тіреді. Арнайы топ 
қаламыздан бастау алатын 
«Өр Торғай - ерлік мекені» 
атты экспедицияға қатысу 
үшін жолға шыққан екен.

Экспедиция биылғы жыл-
дың басты мерекесі - ел Тәу-
елсіздігінің 25 жылдығымен 
қатар, тарихымызда өз орны 
бар ірі оқиғалардың бірі - 
1916 жылғы ұлт-азаттық кө-
теріліске 100 жыл толуына ар-
налған. Идея бастамашысы, әрі 
ұйымдастырушысы - «Тorgay 
expedition» тобының белсен-
ділері. 

 Қонақтар Арқалық қа-
ласында болған сапарында 
қаладағы облыстық дала өл-
кесі тарихы мұражайында 
болып, ел ақсақалдарымен 
кездесу өткізді.  Кездесуде сөз 
алған аталмыш экспедиция-
ны ұйымдастырушы топтың 
мүшелері Жомарт Түбекбаев, 
Мейрам Айдаболов, Біржан 
Мешеловтер сапар барысы 
жайлы әңгімелеп, экспедиция 
картасын мұражайға табыс 

Адамның өзінің саналы 
ғұмырын өткен шақпен өл-
шемдеп, салмақтап, саралауы 
заңды құбылыс. Биыл Арқа-
лық өзінің 60 жасқа келген 
торқалы тойын тойлағалы 
отыр. Қаланың алғашқы қа-
зығы қағылуынан бастап куә-
гер болған көнекөз қариялар-
дың біразы дүниеден озды. 
Осы жолдарды жазып оты-
рған менің өзім Қызылқозыға 
1949 жылдың жазында көшіп 
келгенмін. (Менің өзім қыр-
күйек айының 20-да 68 жасқа 
келемін).

Менің әкем Қошай Өтет-
леуов пен Құрманғали Қасы-
мов (Қасым Өтетлеуовтың ба-
ласы) Арқалықтың іргетасын 
қаласқан алғашқы азаматтар 
болатын. Қошай Өтетлеуов-
тың балалары мен Бибәтима 
Қошаева мен Нұрғали Қоша-
ев та енді еңбек ардагерлері 
атанып, зейнеткер болдық. 

Мен, Бибәтима Қошаева, 
1955 жылы Қызылқозы мек-
тебінің табалдырығын аттап, 
1966 жылы Ш. Уәлиханов 
атындағы № 1 орта мектеп-
те оқуымды аяқтадым. Мек-
тебімнің бірінші директоры 
Ғыждуан Қасымов ағай бо-
латын. Аталмыш мектепті 
алғаш бітірген біздер едік. 
Биыл мектеп бітіргенімізге 
де 50 жыл толды. Содан кейін 
Қарағанды мемлекеттік уни-
верситетінің алғашқы түлегі 
болып, туған еліме қайтып 
келдім. Қырық жыл саналы 
ғұмырымды Арқалық мемле-
кеттік педагогикалық инсти-
тутында аға оқытушы қыз-
метінде өткердім. Сол жерден 

Экспедиция ел ішінде

етті.
«Биыл 1916 жылғы ұлт-а-

заттық көтерілісіне 100 жыл 
толып отыр. Осыған байла-
нысты ел тарихын бүгінге 
қоғамға насихаттап, жастарға 
ұғындырсақ деген ниетіміз 
бар. Бүгінгі күні көп адамдар 
ұлт-азаттық көтерілісіне 
қатысты А. Иманов, Ә. Жан-
гелдин есімдерін білсе де,  
сол ұрыстың бел ортасында 
жүріп қол бастаған Кейкі ба-
тыр, Әбдіғаппар Жанбосы-
нов, Оспан Шолақұлы секіл-
ді тарихи тұлғаларды біле 
бермейді. Сондықтан да біз 
бабалар ерлігін ұлықтап, еске 
алып, негізгі оқиғалар болған 
жерлерді аралай отырып, та-
рихи орындарға тағзым жа-
сап, сол арқылы дүбірге толы 
шежірелі тарихты басынан 
кешкен, киелі Торғай жерін 
танып-білу мақсатында «Өр 
Торғай - ерлік мекені» атты 
экспедицияны ұйымдасты-
рып отырмыз», - дейді топ мү-
шелері.

 Аптаға созылатын экс-
педиция барысында екі мың 
шақырым жолды басып өтіп, 
тарихи маңызы зор отыздан 
астам нысанға соғып, әйгілі 
Дулығалы мешітінің басында 
жезқазғандық делегациямен 
жолығу жоспарланған.

 
«АХ»

Арқалықтың алғашқы мек-
тебінің алғашқы түлегімін!

зейнеткерлікке шықтым. 
Айтайын дегенім, Қы-

зылқозыдағы жеркепе үй-
імізге кеніш басқармасының 
бірінші директоры, бас гео-
логы Мұхамеджан Калменов, 
ол кісінің қарындасы, 1950 
жылы Қызылқозыға келген 
алғашқы жоғарғы білімді 
дәрігер Жанна Аташқызы 
Калменова қонаққа жиі ке-
летін. Себебі, ол кісілер әдемі 
салынған жатақханада тұра-
тын, сосын біздің жеркепе 
үйімізге қонаққа келіп тұра-
тын. Сондай бір отырыста 
мен олардан: «Аға, сіздер неге 
бұл жерді Қызылқозы дей-
сіздер», - деп сұрағаным бар. 
Олар: «Қызым, бұл жердің 
топырағы қызыл, оны ағала-
рың тексеру үшін жерді тесіп 
қойып отырған. Сонда те-
скен жерлер үстіне қозының 
үлкендігіндей қызыл түсті 
топырақ үйіліп отырған, сон-
дықтан да Қызылқозы деп 
атадық» деген еді. Қазір ол 
кісілердің бәрі өмірден озды 
ғой. Олардың Арқалық та-
рихында алар орны биік, кей-
де отырып сол күндерді сағы-
нып еске аламын. 

Тарих – өшпес шежіре. 
Басында Қызылқозы атанып, 
киелі топырағың нәр беріп, 
үлкен қалаға айналдың. 
Арқалығым қазір көркейіп, 
еңсесін көтеріп отыр. Көр-
кейе бер, аяулы Арқалығым, 
алтын бесігім! Мерейтойың 
табысты әрі берекелі болғай! 

Бибәтима ҚОШАЕВА, 
Арқалық қаласының байы-

рғы тұрғыны, зейнеткер.

ӨМІР САПАСЫ

   Тұнған тарих иесі
(Тыл және тың ардагері Қабден Қиялов 80 жаста)

қазанға дейін дамыл таппай-
мыз. Аяқтарымыз жарылып, 
өкшелеріміз тілініп кететін. 
Табанымызға шөгір кіріп, 
іріңдеп қаны ағып жүретін. 
Орыс халқы өлеңде айтады 
ғой:"Сединою на весах, со сле-
зами на глазах" деп, біз бол-
сақ жеңісті қанмен, термен 
қарсы алдық, - деп қария ел 
басына күн туған сол бір нәу-
бетті жылдарды тебірене еске 
алады.  

 Қабден ағаның бақыт-
ты балалық шағын осылай 
сұм соғыс ұрлаған. Сұрапыл 
жылдар оны ерте есейтті. 
Қатал тағдыр аяушылық та-
нытып, мүсіркемеді. Алай-
да, "Өмірдің көлеңкесі мен 
күнгейі қатар жүреді" деген. 
Ең қымбат наградаларының 
енді бірі - Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің 2004 
жылғы 31 тамыздағы Жар-
лығымен берілген "Тыңға 50 
жыл" мерекелік медалі. 

 - Бұл медаль да маған 
оңайлықпен келген жоқ. Біз 
ол шақта 15 - 16 жастағы бала 
едік. Тіркемелі соқа болады. 
Алдында трактор, артында 
соқа. Соқаның үстінде темір 
орындық бар. Соқаның жерге 
сіңуін қадағалап отырамыз. 
Өте терең де болып кетпеу 
керек, өте таяз да болып кет-
пеу керек. Талай бала соқаға 
түсіп кетіп, жарақаттанып та 
жүрді. Қайғылы жағдайлар да 
аз болған жоқ. Менің бір Баян 
деген немере інім болып еді. 
Он жылдықты бітрген жылы 
соқаға түсіп, мерт болды. Сол 
інім туралы айтқым келеді. 
Жас кезімізде ауыр еңбекке 
қабырғамыз қайысып жүріп, 
Баян екеуміздің шығарған 
бір шумақ өлеңіміз бар еді. 
Ол кезде Сафронов деген кол-
хоздың председателі болған. 
Ылғи, атқа мініп қаққан қа-
зықтай шіреніп жүретін. Сон-
дағы шығарған өлеңіміз:

Мен Сафронов болсам - ау,
Көк айғырға мінсем - ау!
Ақ бөлкені жесем - ау
Күжірейіп жүрсем - ау! 

Бұл арманға шүкір менің жет-
тім деуіме болады, өкінішке 
орай Баян інім жете алмады...

 Қайратты қарт терең бір 
күрсініп алып, әңгімесін одан 
әрі сабақтады.

 - Небір қиындықтар 
бастан өтті ғой. Комбайнның 
оң жағында "жатка" жүреді. 
Оны қолмен ұстап тұру ке-
рек. Артында "капнитель" 
деген болады. Екі жігіт екі 
жағынан ұстап, сабанды сы-
дырып тұрады. Десте жасай-
мыз. Орақтың бауыры толып 
қала береді. Жалма жан түсе 
қалып тазалаймыз. Ығысып 
үлгере алмай артындағы 
ашақай темірлерінің арқа-
мызды сыдырып кеткен кез-
дері көп болды...

 "Мен тек көзбен көрген-
дерімді ғана айтып отырмын. 
Бұл тарихты қазір көп адам 
біле де бермейді", - дейді Қаб-
ден аға қиналысын жасыра 
алмай. Десе де, ағамыздың 
өткен өміріне реніші жоқ. 
Өзінің туып өскен елінде, ең-
бек жолын қарапайым сле-
сарлықтан бастап, бас инже-

нерлікке дейін көтерілді.   
 - Он бес совхоздың ішін-

де тоқсан бас маман болдық. 
Соның арасында жалғыз қа-
зақ мен болдым. Әлі күнге 
дейін өкінемін. Талай мықты 
деген жігіттер болды ғой, со-
лардың арасынан неге біреуі 
бас көтеріп шықпады? - деп 
қынжылатынмын. Ауданда 
бір жарым пайыз ғана қа-
зақ болатын. Үш - төрт жыл 
қатарынан жалғыз бас ма-
ман болып жүрдім. Совхоз 
директоры болған Николай 
Бондаренконы алғашқы ұс-
тазым деуге болады. Соғысқа 
қатысқан адам. "Адам өмір-
баянын өзі жасайды" дейтін. 
Оқу бітіріп, инженер - меха-
ник мамандығын алып кел-
геннен кейін сол кісінің ақыл 
- кеңесімен слесарь, брига-
дирдің көмекшісі, трактор - 
егіс бригадасының бригадирі, 
бөлімше механигі, ауылша-
руашылық мәшиналарының 
инженері болдым. Үлкен бір 
жиналыста: "Бас инженердің 
міндетін атқарушы болып 
Қиялов Қабден Бегайдаро-
вич тағайындалады" дегенде 
ешкім қарсы келе алмады. 
Өзім де қатты таңқалдым. 
Өйткені, мен жаспын. Жасым 
небары 23 - те. Менен басқа да 
техника тілін білетін мықты 
мамандар арамызда көп еді... 

 Алпысыншы жылдары 
бас инженер болып жүр-
генімде Торғай жеріне елу 
шақты техникамызбен келіп 
тың игердік. Торғай өңірінің 
бидайымен тек қана Кана-
даның бидайы деңгейлес 
келеді. Астығымыз әлемдік 
нарықта өте жоғары бағаға 
ие. Осындай құнарлы жерге 
келіп еңбек еткенімді мақтан 
тұтамын. Мен өзім екі рет 
тың игерген адаммын. Бірі 
бала кезімде, екіншісі есей-
генде. Сол тың жатқан жерді 
игеріп, аман - сау елімізге 
оралдық, - деп қария бір ты-
ныстайды.  

 Содан кейін көп ұзамай 
Қабден аға Қостанай облы-
стық партия комитетінің 
бюросының шешімімен 
Амангелді аудандық ауыл-
шаруашылық басқармасыы-
ның бас инженер - механигі 
болып тағайындалады. Кейін 
Қазақстан Орталық партия 
комитетінің шешімімен жә-
не ауылшаруашылығы ми-
нистрлігінің бұйрығымен 
"Амантоғай" кеңшарының 
директоры болып бекиді. 

 1972 жылы Қабден Бе-
гайдарұлы Торғай облыстық 
партия комитеті бюросының 
шешімімен Торғай облыстық 
ауылшаруашылық техника 
бірлестігінің облыстық мате-
риалдармен және техника-
мен жабдықтау базасының 
директорлығына тағайында-
лады. Іскерлігімен танылған 
азамат жаңалықты ашылған 
облыстың қайнаған тіршілі-
гіне араласып, жүк түсіретін 
қоймалар, тұрғын үйлер, жа-
тақханалар салуға, электр 
желісі, су, кәріз жүйелерін 
тарту, жол құрылыстарына 
білек сыбана кіріседі.  

 - Бұл жердің ең басты 
байлығы шыққан атақты 
адамдары көп. Қуаныш Шәм-
шиев, Мақтай Сағдиев, Еркін 
Әуелбеков, Сақан Құсайы-
нов, кешегі ҚР Парламент 
мәжілісінің спикері болған 
Орал Мұхамеджанов, Сәкен 
Қосмұхамедов, Төлебай Бір-
мағанбетов сынды айтулы 
азаматтармен бірге қызмет 
жасадық. 

 Амангелді ауданында 
қызмет жасағанымда газет 
пен радио хабарлары қазақ 
тілінде ғана берілетін. Өзге 

ұлт өкілдерінің көптеп келуі-
не байланысты екі тілділіктің 
қажеттілігі туды. Сол уақытта 
аудандық компартиясының 
ақпараттық - насихат сала-
сын басқарған Кәрім Айт-
мағанбетов, "Тың шұғыласы" 
газетінің бас редакторы, жу-
ранлист Бөгетбай Әлмаған-
бетов сынды азаматтар көп 
еңбек сіңірді.

 Аудандарда І хатшы 
болған Ғазез Жоламанов 
деген жолдасым айтатын: 
"Торғай өңірінде қызмет 
істеп кеткен адам, қай салада 
болмасын, қай жерге барса да 
жұмысты жақсы істейді" деп. 
Бір ғана мысал, менің жүр-
гізушім болған Александр Ку-
ликов деген азамат орталық 
ресейге барып, бас инженер 
болып кетті.

 ҚР Мәдениет қайраткері 
Жұмағали Өмірбек досым ай-
тқандай "Арқалықтың шеті 
бұзылса да, тұрғындарының 
ниеті бұзылған жоқ". Киелі 
Торғайдың жері. 

 Кәки Ақан, Жұмағали 
Өмірбек, Қаратай Нұрма-
нов тәрізді елге сыйлы аза-
маттармен әлі күнге дейін 
араласып тұрамыз. 70 жас 
мерейтойымда елімізге кеңі-
нен танымал ерлі - зайыпты 
өнерпаздар Сайлау Ордаба-
ев пен Отаркүл Мұқатова ән 
шырқап еді. Сондағы Отар-
күл қарындасымның айтқан 
сөзі есімнен кетпейді: "Аға, 
Сіз Торғайда тумасаңыз да, 
туғандай болып кеттіңіз. Ел-
ге енбегіңіз сіңген азаматсыз. 
Бүгінгі күні ел ағаларының 
бірегейлерінің бірі болып та-
ныласыз" дегені халқымның 
маған жасаған зор құрметі 
деп білемін.

 Арқалық қаласы маған 
өте қымбат. Өсіп өніп жатыр-
мыз. Жұбайым Берен Кәрібай-
қызы екеуміз 7 бала тәрбие-
леп өсірдік. Он төрт немере, 
екі шөбере сүйіп отырмыз. 
Балаларымыздың бәрі жоға-
ры білімді. Қос - қостан ди-
пломдары бар. Қолдарынан 
келген жұмыстарын істеп 
жатыр деп есептеймін. Көп-
теген адамдармен туыстасып 
кеттік. Арқалықтың тұрғын-
дары шыдамды, төзімді. Екі 
рет облыстың ашылып жа-
былуы соның бәрі елге оңай 
тиген жоқ. Десе де, қаланың 
болашағы зор деп ойлай-
мын. "Арқалық - Шұбаркөл" 
теміржолының тартылуы 
зор қуаныш. Президентіміз 
айтқандай өңірге үлкен леп 
әкеліп, лек - легімен жүк 
пойыздары жүре бастай-
ды. Таяуда "Ақтөбе - Ырғыз" 
автомоблиль жолы салын-
бақшы. Демек, бұл Арқалық 
бұрынғыдай тұйықталған 
қала емес, көліктік дәлізге 
айналады деген сөз. Қаланың 
қарт тұрғыны ретінде арайлы 
қаламыз Арқалығымыздың 
келешекте де гүлдене беруін 
тілеймін! - дейді ардагер сөз 
түйінінде. 

 Айтпақшы, бізге сұхбат 
беру барысында Қабден аға-
мызға амандық - саулық сұра-
сып жиені, атақты "Еңбек 
Ері" Сайран Боқанов қоңырау 
шалды. "Бұл Сайран өте қара-
пайым адам ғой. Оған мұра-
жайдың бір бұрышын арнаса 
да болады" деп қояды Қабден 
аға. 

 Иә, еңбек адамдарына 
лайықты құрмет көрсетіліп 
жатса нұр үстіне нұр. Біз де 
ерен еңбектің мызғымас не-
гізін қалаған Қабден Бегай-
дарұлының есімі де   қаланың 
бір көшесіне берілсе артық 
емес - ау! - деген ойға қалдық.   

Мұрат ЖҮНІСҰЛЫ

Тыл және тың ардагері Қабден Қиялов
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Белсенді азаматтық ұстанымы-
ма берік болып, республика, 
облыс, қала өміріне етене 
араласып жүрген соң алдағы 
мерейтойлар қарсаңында қо-
лыма қалам алып, қаламыздың 
тар жол, тайғақ кешуге толы 
тарихына тағы бір мәрте шолу 
жасауды жөн көріп отырмын.

«...Әр қазақстандыққа, оның 
еңбегі мен талпыныстарына, көп 
нәрсе байланысты. Ең әуелі оның 
жеке тағдыры, ел тағдыры, ер-
теңіміздің тағдыры...» деп Елбасы 
Н. Назарбаев 2005 жылдың мамыр 
айында берген сұхбатында ай-
тқан болатын. Сондықтан, еліміз 
бен азаматтар тағдырының бірлі-
гі Қазақстанның үздіксіз дамуы-
ның  мызғымас негізі. Еліміздің әр 
жетістігі – әрбір қазақстандықтың 
зор еңбегінің жемісі. 

Ел егемендігінің 25 жылдығы, 
Қостанай облысының 80 жыл-
дығы, Арқалық қаласының 60 
жылдығы мерейтойлары қар-
саңында жоғарыда айтылған 
сөздердің мән-маңызы ерекше. 
Арқалық қаласының тұрғындары 
90-шы жылдардағы тоқырауда не 
көрмеді десеңізші. Осыны есепке 
алсақ, осындағы ағайынның қа-
лаға деген сүйіспеншілігі, патриот-
тық сезімі төмен деп айтуға құқы-
мыз жоқ. 

Мен қалалық «Торғай» га-
зетінің 2011 жылы 4 қарашада 
жарық көрген санында қаламыз-
дың қалыптасу тарихы жайында 
жазған болатынмын. Қазір сол 
мақаланың мазмұнын бір сөй-
леммен айтар болсам: «...Бұл шын 
мәнінде қайсар, рухы мықты, 
қиындықтан тайсалмайтын 
адамдардың қаласы», - дер едім. 
Сәл қайталансам да, Торғай дала-
сы еліміздің білікті мамандары-
ның алтын бесігі екенін айтқым 
келеді. Ел мерейін өсірген қанша-
ма жерлестеріміз бар. Парламент 
Мәжілісінің экс спикері О. Мұхан-
бетжанов, бірнеше мәрте халық 
қалаулысы болған, бюджеттік 
комиссия төрағасы К. Тұрысов, К. 
Сағадиев, Р. Сарпеков, мәдениет 
қайраткерлері Ә. Боранбаев, ақын 
С. Тұрғынбеков және т.б.

Торғай топырағынан көптеген 
көрнекті тұлғалар түлеп ұшқан. 
Олардың қызметі мен шығар-
машылығы өңірдің тарихымен 
тығыз байланысты. Бүгінгі таңда 
олардың тарихта алар орындарын 
қала көшелерінің атауларынан да 
білеміз. Мысалы, А. Майкутов, В. 
Горбачев, Р. Маясова, Е. Әуелбеков. 
Қаламыз туралы қаншама өлең, 
ән мен жыр-дастандар, мақалалар 
жазылған. Оларды оқи отырып, 
Торғай өлкесі еліміздің біртуар 
азаматтары – А. Байтұрсынұлы, М. 
Дулатов, Ш. Жәнібек, Ә. Жангел-
дин, аты аңызға айналған батыр 
Кейкі Көкембайұлы, биыл 100 жыл 
толғалы отырған Ұлт азаттық кө-
терілістің көсемі А. Иманов және 
т.б. арыстарымыздың ерлікке, ең-
бекке, ұлтжандылыққа толы өмір-
леріне шолып өтеміз. 

Сондай-ақ, қаламыздың қала 
болып қалыптасуына сүбелі үлес 
қосқан О. Қозыбаев, С. Құсайынов, 
Ю. Трофимова, Б. Садықов, Е. Әуел-
беков, Ж. Түбекбаев, С. Қосмұхам-
бетов сияқты тұлғаларды да атап 
өту парыз. 

Арқалық біріне табан тірер 
трамплин болса, енді біріне қиын-
шылық пен үміт ордасына айнал-
ды. Бұл қалада қалған жандарды 
сол жылдардың дағдарысы тізе 

АРҚАЛЫҚТЫҢ 60-ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ

90-шы жылдардан келе жатқан бизнесмендерді 
дағдарыспен қорқыта алмайсың

бүктіре алмады. Олардың ішінде, 
Ұлы Отан соғысының ардагерлері 
– Т. Пуцыкина, Ә. Тоқай, Ф. Рома-
ненко, Я. Федько және т.б., қала-
мыздың Құрметті азаматтары – К. 
Ақан, Ж. Өмірбек, М. Тәшетов, Ш. 
Байділдин, К. Ишутин, Н. Бегәділов, 
А. Мұқанов және т.б., сондай-ақ қа-
ламызда ғана емес, оның сыртын-
да да танымал С. Қуанышбаев, А. 
Орекен, Ж. Ғапбасұлы, Қ. Жиенба-
ев, Х. Досжанов, Қ. Ағуанов, Г. Са-
дықова, К. Жусулбекова, А. Омаров 
және сол сияқты азаматтар мен 
азаматшалар бар. Барлығының 
атын атап өту мүмкін емес. 

Арқалық шын мәнінде жастық 
шақтың қаласы. 1971 жылы ол 
Бүкіодақтық комсомол құрылысы 
болып жарияланды. Торғай да-
ласына жүрек қалауымен Кеңес 
одағының түкпір-түкпірінен бел-
сенді, іскер жастар ағылды. Солар-
дың бірі Р. Маясованың есімімен 
бүгіндері қаламыздың көшесі ата-
лады. Элеватордың үстіне «Торғай 
шақырады!» деген үлкен жазу ілін-
ген болатын. Қала құрысымен қа-
тар тың жерлерді игеру науқаны 
да қызу жүріп жатты. 

Арқалықтың басты символы – 
боксит пен бидай екені белгілі. Би-
дай егуге аймақтың 260,1 га жері 
бөлінген, өзге өнімдер тек қана 
20,5 мың га жерге егіледі. Егін ша-
руашылығының басқа өнімдері 
бидайға қарағанда 7 есе қымбат, 
сонда да бидайға көп көңіл бөлі-
неді. 

1956 жылдың тамыз айын-
да «Тургайалюминстрой» тресті 
Торғай боксит кеніш басқармасы-
ның бас мердігері болып бекітіледі. 
Волков – Быков сияқты геологтар-
дың зерттеуі арқасында Торғай 
боксит кеніші Амангелді кен орны-
ның негізінде ашылды. 1933 жылы 
аталмыш геологтар бір кесек бок-
сит кенін тауып, оны жан-жақты 
зерттеуінен кейін бұл өңірде мол 
қоры бар екені анықталған. Бірақ, 
1947 жылы бұл жайт дәлелденіп, 
ашық түрде боксит кеніші бар 
екеніне көз жеткізілді. Алғашқы 
эксковатор шөмішімен боксит ке-
сегін алып шыққан тарихта есімі 
қалған тұлға М. Демченко. Бұған 
дейін еліміздің барша алюминий 
өнеркәсібінің флагманы болған 
Торғай боксит кеніш басқармасы 
қазіргі таңда жылына 364 мың 
тонна боксит және 216 мың тонна 
отқа төзімді сазбалшық өндіру-
де. Олардың мәліметі бойынша, 
қалған боксит қоры 1,6 миллион 
тонна, ал сазбалшық 1,2 миллион 

тонна. 
Одан кейін ауыл шаруашылығы, 

құрылыс, өнеркәсіп салаларына қа-
жетті білікті мамандарды даярлау 
үшін кәсіптік, техникалық, педаго-
гикалық, медициналық училище-
лер мен институт ашылды. Қазіргі 
таңда республиканың көптеген 
облыстарынан келіп, білім нәрімен 
сусындап жатқан жас студент-
терге жан-жақты жағдай жасаған 
оқу орындарымызбен мақтана-
мыз, олардың барына шүкіршілік 
етеміз. 

Арқалық – ғарыш айлағы. 
Қазіргі таңда құрметті азамат-
тар тізімінде 32 бірдей ғарышкері 
бар елді-мекен жоқ шығар, менің 
білуімше мұндай қала тек Мәскеу 
ғана. Орбитада болған ғарышкер-
лер біздің кең байтақ жерімізге 
келіп қонып жүр. Алғашқылары 
санатында – В. Горбатко, А.Леонов, 
С. Савицкая және т.б. 

Арқалық ел картасында енді 
тек қана әкімшілік-аумақтық ор-
талық болып қана қоймай, тран-
зиттік темір жол бекеті ретінде 
де белгіленбек. Мыңдаған шақы-
рымға созылған халықаралық 
Батыс Еуропа – Батыс Қытай авто-
мобиль коридоры Қазақстанды Еу-
ропа мен Қытай елдерінің арасын-
дағы көпірге айналмақ. Сондай-ақ, 
Жезқазған – Бейнеу, Арқалық 
– Шұбаркөл темір жол желілері 
еліміздің транспорттық әлеуетін 
одан әрі арттыруда. 

Дегенмен де, туған өлкеміздің 
ең басты байлығы – тамаша 
адамдар – кеншілер, егіншілер, 
құрылысшылар, медиктер, 
мұғалімдер, және басқа да маман-
дық өкілдері екені сөзсіз. Олар 
күнделікті адал еңбегімен туған 
жерінің шынайы патриоты екенін 
дәлелдеп келеді. 

Өзім туралы бірер сөз айтар 
болсам, мен Ресей кеңестік феде-
рациялық социалистік республи-
касының Даурия Забайкал ауда-
нында Қиыр Шығыста ауылдың 
қарапайым жұмысшылар отба-
сында дүниеге келгем. Арқалыққа 
жүрек қалауымен келіп, кәмелет-
ке толуға үш күн қалғанда Торғай 
боксит кеніш басқармасының 
геологы болып жұмысқа орнала-
стым. Бірнеше жылдар бойы қа-
лақұрушы кәсіпорында атқарған 
еңбегім, онда жинаған баға жетпес 
мол тәжірибем мен үшін үлкен 
жетістік болды, онда басқарушы 
лауазымда, қатардағы әріпте-
стеріме, атап айтсам, Л. Ситников, 
В. Радько, Ж. Есекенов, Г. Кравчук, 

Н. Бегәділов, Д. Мұхамеджанов, В. 
Романенко, Т. Зиядин, В. Сивко, О. 
Блинова және т.б. алғысым шексіз. 

Қазақстан бұрыңғы кеңес ел-
дері кеңістігінде бейбітшілік пен 
тұрақтылық мекені болып ата-
луда. Елордамыз Астанада көпте-
ген халықаралық форумдар өту-
де. Сондай ауқымды шараларда 
мен де бірнеше мәрте делегат бо-
лып, EXPO-2017, Жібек жолы ин-
фрақұрылымдық жобаларының 
жүзеге асу барысымен танысқан-
мын. Қазақстан Еуропа мен Азия 
арасындағы көпірге айналды, 
Еуразия экономикасын байланы-
старын бірден-бір буын есебінде 
маңызды рөл атқаруда. Қазіргі 
Қазақстанның жетістіктеріне қа-
рап отырып, осының бәріне қол 
жеткізген Елбасымыз Н. Ә. Назар-
баевтың көрегендігінің, сарабдал 
саясатының арқасы екеніне көзің 
жетеді. Әрине, қиыншылықтар 
да туындауда. Теңге бағамының 
еркін жүзуі қазіргі таңда жаңа та-
лаптар қоюда, бұл да болса ел эко-
номикасын тұрақты етудің амалы 
екені түсінікті. 

Елбасының «Нұрлы жол» 
бағдарламасы аясында жари-
ялаған халыққа Жолдауында 
анық жазылған – экономика өзе-
гі - шағын және орта бизнеске 
қолдау көрсету керек. Мен осы 
шағын және орта бизнес саласы-
ның өкілі болғандықтан, бұл сала 
да ілгерілеп келе жатқанын айту-
ды парыз санаймын. Қараңыздар-
шы, соңғы бір-екі жылдың ішінде 
шағын ғана Арқалығымыздың 
өзінде қаншама көңіл қуантарлық 
өзгерістер болды. Кәсіпкерлер бір-
шама сауда-саттық, қызмет көр-
сету объектілерін жаңадан салды, 
қалпына келтірді. Атап айтсақ, 
«Ажар mall» сауда үйі, «Арқалық» 
ойын-сауық сауда орталығы, «Ар-
сенал» қонақ үй – ресторандық 
кешені, «Наурыз» сауда үйі мен 
кафесі, «Жайна» тойханасы, «Гафу-
ра», «Зейнегүл» дүкендері. Бизне-
стің жол картасы 2020 мемлекет-
тік бағдарламасының арқасында 
несие алып, ағымдағы жылдың 
қаңтар айында біз де «Томирис» 
супермаркетінің есігін айқара 
аштық. Басты мақсатымыз – дағда-
рыс кезінде жергілікті тұтынушы 
халыққа жәрдемдесу. Жобамыз 
енді іске асып жатқанда, біз жет-
кізушілермен ақылдасып, әлеу-
меттік бағытта жұмыс жасауға 
келіскенбіз. Олар менің идеямды 
қолдап, маған жеңілдіктер ұсын-
ды. Мен де тауардың үстемақысын 
мейлінше аз етуге бел байладым. 
Бізде ең жоғарғы үстемақы 20 пай-
ыз, ал ең төмені 5-7 пайыз шама-
сында. Бұл өте маңызды деп есеп-
теймін. Алайда, оңай емес. Бүгінгі 
таңда бизнеспен айналысу жалпы 
алғанда әжептеуір қиын. Мұнымен 
әр кәсіпкер келісетін шығар, себебі 
табыстың басым бөлігін инфляция 
жеп қояды. Десек те, бізді, 90-шы 
жылдарда шаруасын дөңгелет-
кен бизнесмендерді, бүгіндері еш 
дағдарыс аяқтан шала алмайды. 

Қаламыздағы әр кәсіпкер әлеу-
меттік жауапкершілікті ұмытпаса 
екен деген тілегім бар. Көмекке 
зәру жандарға қол ұшын соза білу 
керек. Бизнес бүгінгі таңда қоғам 
өміріне араласпай жүре алмайды, 
тек қана әлеуметтік салаға бет-
бұрыс жасаумен ғана біз патриот 
екенімізді дәлелдей аламыз. Менің 
пайымдауымша, қаламыз таяу ке-
лешекте жаңа даму сатысына кө-
теріледі. Ол үшін тек қана еңбекте-
ну керек. 

Менің екі ұлым бар. Біреуі 
осында, екіншісі Қостанайда оқи-

ды. Бірақ, екеуі де туған қалалары 
– Арқалығын жақсы көреді. Бұл 
да өскелең ұрпақтың қалаға деген 
сүйіспеншілігі басым екенін бай-
қатады. 

Арқалық жарықсыз, жылусыз 
қалған ауыр кезеңде қалада қа-
ракүзен үлбірінен жасалған бас 
киімді бір пәтерге айырбастап 
жатты. Мен сол кезде кәсіпкер-
лердің республикалық 6 форумын-
да Президенттің қолына Арқалық 
қаласы тұрғындарының атынан 
мінбеден сөйлеген сөзімді табы-
стап, қалаға көмек беруге үндеу 
тастаған болатынмын. Астанаға 
ауыл шаруашылық өнімдерін жет-
кізуші аймаққа айналдыруға жәр-
демдесуді ұсындым. Себебі, біздің 
ет өнімдері өте сапалы. Нәтиже-
сінде біздің аймаққа 4 үкіметтік 
комиссия келіп, мән-жаймен та-
нысты. Онда да мен сөз сөйлеп, 
Арқалықтың мұң-мұқтажын 
құлағдар еткенмін. 

Елбасының білгірлігі мен пара-
саттылығының арқасында Арқа-
лықта ауыл шаруашылығы дами 
түсті. Екі инвестжоба – құны 3 
млрд теңгені құрайтын құс фабри-
касы – «Агроинтерптица» ЖШС қа-
натын кеңге жайды, «Нұр Жайлау 
НС» ЖШС де мал шаруашылығын 
дамытуға үлкен үлес қосуда. Оған 
қоса темір жол желісінің ашылуы 
жергілікті халықты бір серпілтіп, 
ертеңгі күнге үкілі үміт ұялатты. 

Арқалықта әлі де кәсіпкерлік-
ті дамыту керек. Облыс әкімі А. 
Мұхамбетов жұмыс сапарымен 
келгенде, жергілікті кәсіпорын, 
шаруашылық басшыларымен 
жүздескенде, Арқалық экономика-
сының өсу әлеуеті жоғары екенін 
атап өтті және ол өз тарапынан 
бизнесті өркендетуге жан-жақты 
көмек беретінін, қомақты несие 
алуға жағдай жасайтынын айтты. 
Арқалық экономикасының басты 
бөлігі ауылшаруашылық өнімдері-
нен құралады. Сондықтан, А. Мұ-
хамбетов аграрлық саланың маңы-
здылығына тоқталып, Арқалық 
өңірі егін егуге қолайлы екенін, 
сондай-ақ, мал шаруашылығын 
қолға алып, дамыту керектігін 
жеткізді. Арқалық қаласының 
әкімі А. Балғарин де Арқалықтың 
аграрлық саласының келешегі мал 
шаруашылығында екенін айтуда. 

Менің ойымша, әрқайсымы-
зға әкімнің бастамасы, қолдауы 
қажет. «Жұмыла көтерген жүк 
жеңіл» демекші, басшының баста-
масын қостап, оны іске асыру үшін 
біз аянбай етуіміз керек. Сонда 
ісіміз де оңға басады. Егер Арқа-
лықта өнім шығаратын кәсіпо-
рындар ашылса, аймағымыздың 
дамуына қуатты серпін беретіні 
күмәнсіз. 1,5 миллион га жеріміз 
бар, бұл деген үлкен байлық, оның 
260,1 мың га ғана бидай егуге ар-
налған, қалған жерлерді өріске 
айналдырып, мал басын көбейту 
қажет. Сол себептен атқарушы 
билікпен тығыз қарым-қатына-
ста болып, мемлекеттік қолдау 
тетіктерін тиімді пайдалану керек 
кәсіпкерлерге. Бизнес қауымда-
стығы мен биліктің мүдделері бір 
болу керек – ол еліміздің гүлденуі. 

Сөзімді қорытындылай келе, 
қала тұрғындарын келе жатқан 
60-жылдық мерейтоймен шын 
жүректен құттықтаймын. Еліміз 
аман, жұртымыз тыныш болсын, 
отбасыларыңызға ырыс-бере-
ке, шаңырақтарыңызға шаттық 
тілеймін! 

Құрметпен, 
Тамара СОКОЛОВА, 

«Олви» ЖШС президенті. 
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Математика – царица всех наук. 
Эту прописную истину, навер-
няка, знает каждый. Поэтому 
в своей педагогической дея-
тельности, как воспитатель, я 
выбрала в качестве направле-
ния именно данную сферу. Счи-
таю, что если малыши нашего 
детсада проявят интерес к 
математике уже в эту пору, то 
этот предмет им будет намного 
легче изучать в школе.

Сегодня я руковожу старшей 
группой «Гулькекирке» детского 
ясли-сада «Раушан». В группе вос-
питываются дети предшкольного 
возраста, кому уже исполнилось 
5 лет. Под занавес наступивше-
го нового года малыши группы 
должны будут свободно считать 
до десяти на казахском, русском и 
английском языках, а также нау-
читься решать несложные задачи. 
Для этого в своей работе я исполь-
зую метод Монтессори. Суть мето-
да заключается в том, чтобы дети 
научились работать с предметами 
всего двумя пальцами, что в свою 
очередь развивает в них мотори-
ку и в то же время выполняет мас-
сажные функции. Такой вид дея-
тельности практикуется в нашем 
детсаду с младших групп.

Для того, чтобы внедрять дан-
ную методику в более доступной 
для детей форме, я разработала 

У президента ТОО «ОЛВИ» Та-
мары Жакеновны СОКОЛОВОЙ, 
есть предложение, в рамках 
государственно-частного 
партнерства сделать подарок к 
юбилею города. По ее мнению, 
ничего не мешает тому, чтобы, 
как власти города, так и пред-
приниматели Аркалыка, что 
называется, скинулись в один 
общий котел для сооружения 
в городе своего собственного 
арбата.

Согласитесь, что такая сов-
местная работа власти и частного 
бизнеса была бы для Аркалыка в 
новинку. Ведь таких совместных 

Сегодня для горняков филиала 
АО «Алюминий Казахстана» 
Торгайское бокситовое рудо-
управление день особенный. 
Ведь они отмечают сразу 
две знаменательные даты – 
60-летие со Дня образования 
родного города и аналогичную 
юбилейную дату с момента 
образования родного предпри-
ятия.

Возможно, что именно в эти 
минуты, когда наш читатель 
держит в руках этот номер газе-
ты в городе проходят различные 
массовые мероприятия, приу-
роченные к данными знамена-

Человек труда – вот главный 
виновник торжества 
юбилейных событий 

тельным датам. И нет сомнения 
в том, что каждый из нас – горо-
жан внес свой посильный вклад, 
да, что там говорить – подарок, 
чтобы наш город достойно встре-
тил свой юбилей. Не остались 
в стороне и мастер – энергетик 
участка горных работ Горного це-
ха ТБРУ Евгений ГОЛЕВ, его кол-
леги электрослесари по ремонту 
и обслуживанию оборудования 
Анатолий СТОЛЯРОВ и Виталий 
МУЛИК (на снимке). В их долж-
ностные обязанности входит ре-
монт гибких резиновых кабелей, 
которые обеспечивают электро-
снабжением парк карьерных и 
шагающих экскаваторов. На их 
плечах также ремонт электри-
ческой части экскаваторов, на-

сосных установок и освещение 
автостоянок. То есть без их труда 
невозможен производственный 
цикл в карьерах градообразую-
щего предприятия. Ведь не один 
экскаватор не сделает и движе-
ния без электрической подпитки 
техники или находясь на неосве-
щенной площадке. Иными слова-
ми, труд Е. Голева, А. Столярова 
и В. Мулик имеет очень большое 
значение для ТБРУ. А это значит, 
что они вносят свой вклад, как в 
развитие ТБРУ, так и в экономи-
ку города, главным подпитчиком 
которой является градообразую-
щее предприятие.

Вот почему, когда мы говорим 
о вкладе в юбилей города каждо-
го горожанина мы, прежде всего, 
подразумеваем труд простого – 
рядового человека. Ведь в труде 
мелочей не бывает. Как видно, 
даже, казалось бы, обычная об-
мотка электрокабеля, работа по 
освещению производственной 
площадки вполне значимы для 
экономики целого города, а то и 
всего региона. Поэтому сила пред-
приятия, сила города заключает-
ся в труде обыкновенного рабо-
чего человека. А это значит, что 
и наши герои, как и все горожа-
не сегодня являются истинными 
виновниками торжества, сделав-
шими свой вклад, свой подарок 
в то, чтобы достойно встретить 
60-летие Аркалыка и 60-летие 
ТБРУ, добычи бокситовых место-
рождений и огнеупорных глин 
которым, наш город обязан свое-
му рождению. 

Материалы полосы 
подготовил 

Виталий САЯПИН.

Так, в рамках развития систе-
мы здравоохранения планируется 
создание службы общественно-
го здравоохранения и развитие 
межсекторального взаимодей-
ствия. С целью совершенствова-
ния профилактики и управления 
заболеваниями приоритетное 
значение будет уделяться раз-
витию первичной медицинской 
помощи, а также будет осуществ-
ляться интеграция всех уровней 
медицинской помощи вокруг 
интересов пациента. Для повы-
шения эффективности управле-
ния и финансирования системы 
здравоохранения прицел будет 
ставиться на управление качест-
вом медицинской помощи и со-
здание Объединенной комиссии 
по качеству. Намечено и развитие 
менеджмента и корпоративного 
управления в здравоохранении. 
Для повышения эффективности 
использования ресурсов и совер-
шенствования инфраструктуры 
отрасли здравоохранения важны-
ми станут: эффективное управле-
ние человеческими ресурсами; 
реализация национальной поли-
тики лекарственного обеспече-
ния; повышение эффективности 
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Обязательное...
оснащения медицинским обору-
дованием; развитие инфраструк-
туры здравоохранения на основе 
государственно-частного партнер-
ства.

Остается добавить, что в ре-
зультате Комплексных мер по 
внедрению обязательного со-
циального медицинского стра-
хования население получит 
доступность качественной ме-
дицинской помощи, систему 
здравоохранения, способную от-
вечать потребностям населения, 
улучшение здоровья, увеличе-
ние продолжительности жиз-
ни, расширение амбулаторно-
лекарственного обеспечения и 
снижение уровня неформальных 
платежей на здравоохранение. 
В свою очередь для государства 
прерогативами станут всеобщий 
охват населения медицинской 
помощью, солидарная ответст-
венность граждан, финансово-
устойчивая система здравоох-
ранения, совершенствование 
рыночных механизмов здраво-
охранения, а также стимулы для 
развития частного здравоохране-
ния и индустриализации здраво-
охранения.

В «два счета» 
сосчитать от 
одного до десяти

ЕСТЬ ИДЕЯ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

Ах, арбат – наш арбат! 

проектов в нашем городе еще не 
было. Да и требует сие деяние не 
таких уж больших затрат. Ведь 
с миру по нитке, да методом аса-
ра, можно, как говорится, горы 
свернуть. Для воплощения этой 
идеи Тамара Жакеновна даже по-
добрала место. Ныне непригляд-
ный тротуар, что идет от площади 
возле дома по улице Маясовой, 
40 до конца дома по Маясовой,36, 
гранича с территорией средней 
школы №4, вполне, считает она, 
можно было бы благоустроить.

Этот небольшой участок доро-
ги, как раз располагается в центре 
города. И если поднапрячься, то 
из него вполне можно было бы 
сделать настоящую «конфетку». 
То есть, вместо изжившего свой 

век асфальта участка дороги, по-
ложить брусчатку, соорудить бе-
седки со скамейками, столиками, 
урнами, провести уличное осве-
щение вдоль дороги, посадить 
голубые ели, разбить цветники, 
закрыть движение для автомоби-
лей… И тогда наш арбат вполне 
мог бы стать излюбленным ме-
стом для отдыха горожан. В этом, 
к слову, Тамара Жакеновна ни-
чуть не сомневается.

Ведь, помимо мест, где пожи-
лые люди могли бы посидеть по-
играть в шашки, шахматы, нарды, 
тогыз кумалак, исполнить музы-
кальные композиции на народных 
инструментах, помимо площадки, 
где молодые мамы могли бы про-
вести свой досуг вместе со свои-
ми малышами сидя на уютных 
скамейках, здесь могли бы быть и 
другие радости. К примеру, можно 
было бы создать молодежную пло-
щадку для развития творчества. Не 
важно, будет ли это место для граф-
фити, мини танц-пол или что-либо 
иное – главное, чтобы они могли 
здесь дать волю для своих чувств и 
творческого самовыражения. А все-
го-то и надо, чтобы власти города и 
предприниматели объединились 
и сделали свой подарок к юбилею 
Аркалыка. И тогда, возможно, этот 
участок города за звучит в сердцах 
горожан, как песня Булата Окуджа-
вы, где есть такие слова: «Ах, арбат 
– мой арбат»… 

свою программу занятий, составив 
дидактические пособия. В рамках 
разработанных мной пособий де-
ти учатся работать по картинкам 
с помощью фишек, специальных 
счетных палочек, вырезанных на 
бумаге геометрических фигур. Эти 
и другие нехитрые приемы позво-
ляют развивать в детях интерес к 
математике и полиязычаю. Ведь, 
как выше сказано, малыши учат-
ся считать и называть предметы 
на трех языках. Поэтому и направ-
ление в нашей группе «Гульке-
кирке» является математическим. 
Уместно будет также добавить, 
что для закрепления пройденного 
в течение дня материала, детям 
предлагается выполнить домаш-
нее задание. А это уже, как по-
нятно, дополнительная работа с 
родителями, которые, как никто 
другой, заинтересованы, чтобы их 
дети пошли в школу максималь-
но подготовленными в плане по-
лученных за время воспитания в 
детском саду знаний. Иными сло-
вами, упор на математике в моей 
группе неслучаен. Ведь изучение 
данного предмета, в том числе, 
помогает развивать в детях логи-
ческое мышление, что, безуслов-
но, пригодится им в дальнейшей 
жизни.  

Анаркуль КАЛИ,
воспитатель группы 

«Гулькекирке» детского 
ясли-сада «Раушан».

На этом месте Т. Соколова предлагает построить арбат.

Каждый должен сделать свой вклад в экономику города,                                                              
в развитие родного предприятия.
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ÏÐÎÄÀÞ
а/м «ГАЗ-53» (дизель), 

«ГАЗ-66» (дизель), 
трактор «МТЗ-80», 

прицеп, косу.
3-04-17,

8 777 898 90 56.
(4-2) 

ÒÎÎ «ÕÏÏ Âèêòîðèÿ» 
требуется главный бухгалтер 
с высшим образованием. 

9-00-44.

К сведению
 жителей города!
Открывшийся магазин стра-
хования по ул. Байтурсы-
нова, 8 приглашает вас к 
взаимовыгодному сотруд-
ничеству. 8 777 636 78 38.

(4-4)

ÏÐÎÄÀÞ
офис по адресу: 
г. Аркалык.

ул. Ш. Жанибека, 
65, кв.3.

8 701 760 89 29.
(4-2)

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

Продам

АВТОРЫНОКАВТОРЫНОК

РАЗНОЕРАЗНОЕ

1-комнатную квартиру. Центр. 
1 500 000 тенге. 
8 701 409 51 51. 

1-комнатную квартиру (1 этаж, 
с ремонтом). А также мебель 
для зала, стол раскладной, ку-
хонный гарнитур и кухонный 
уголок, холодильник. Все но-
вое. 8 702 877 15 15.

(2-2)
1-комнатную квартиру.
8 701 470 61 16.

(4-2)
2-комнатную квартиру (2 
этаж), комнаты изолирован-
ные. 2 200 000 тенге.
8 701 409 51 51. 
2-комнатную квартиру (1 этаж, 
в рассрочку). 2 000 000 тенге. 
8 701 409 51 51. 
2-комнатную квартиру (4этаж, 
центр). 2 300 000 тенге. 
8 701 409 51 51.  

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

3-комнатную квартиру (3 
этаж, центр). 2 700 000 тенге. 
8 701 409 51 51.
3-комнатную квартиру в райо-
не ж/д вокзала. 3,2 млн. тенге.
8 778 961 71 29.

(4-1)
3-комнатную квартиру улуч-

Пианино «Беларусь». 10 тыс. 
тенге.
8 701 825 20 42, 7-25-41 (дом.).

Шубу (мутон, пол норка) 42-44 
р. 100 000 тенге.
8 775 747 4028. 

Замшевые (натуральные) зим-
ние сапоги (темно-коричневые, 
39 р., б/у, в отличном состоя-
нии, 18 000 тенге.
8 702 941 63 10.
                                                            
Спальный гарнитур в отлич-
ном состояние, стол сте-
клянный, ковер-травка 3х5,5.
8 775 440 5530.
               (8-3)        

Мотоцикл «ИМЗ-8-103-10», 
1993 г.в.
8 702 798 06 68.

(4-1)

шенной планировки (4 этаж). 
Центр. 4 800 000 тенге. 
8 701 409 51 51. 

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки по ул. Ко-
зыбаева,5.  4,8 млн. тенге.
8 701 319 42 32.

(10-2) 
3-комнатную квартиру или 
меняю на 1- или 2-комнатную 
квартиру с доплатой.
8 702 487 82 02, 7-26-18.

(4-3)
3-комнатную квартиру, 3 этаж, 
улучшенная планировка, лод-
жия застекленная, по ул. Ау-
ельбекова,16. Имеются мягкая 
мебель, спальный гарнитур, 
пианино «Беларусь».
7-13-23, 8 701 402 52 76.

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

3-комнатную квартиру. 
8 775 196 40 14.
                                                
3-комнатную квартиру (4этаж). 
3 200 000 тенге. 
8 701 409 51 51.  
4-комнатную квартиру (в цен-
тре, сухая, теплая, косметич.
ремонт), продуктовый магазин 
с оборудованием, ремонт, три 
склада., а/м «Subaru», 1993 г.в. 
(не дорого).
8 701 661 68 73.

(4-2)
4-комнатную квартиру (2 этаж, 
центр города, рядом 4 школа, 
садик, институт).
8 778 240 75 75, 7-50-48.

(4-2)
Большой дом в п. Новый по 
ул. Целинная, 4 или меняю на 

3-х – 2-х комнатные квартиры. 
А также виниловые обои. Де-
шево.
8 707 818 80 56, 7-94-89. 
Дом по ул. Амангельды (вода, 
канализация, огород, фрукто-
вые насаждения).
8 701 828 38 18.

(4-2)
Дом из 4 комнат, пенобетон-
ный 120 кв.м. В доме центра-
лизованная канализация, име-
ются 2 гаража, баня, 2 сарая, 
двор асфальтированный, теле-
фон, Интернет. 3,5 млн. тенге.
7-89-49, 8 701 427 08 24.

(4-3) 

Дом в п. Дачный («Камыши»).  
Вода в доме, аристон, канали-
зация, баня, гараж, огород или 
меняю на 3-комнатную квар-
тиру.
8 702 542 34 94, 7-84-26.

(4-2)
Дом в п. Новый по ул. Павлова, 
65. 2,3 млн. тенге.
8 701 319 42 32.                              
                                                  (10-2)

Дом.
8 701 462 63 22.                   (4-2) 
Дом (п. Дачный), большой га-
раж, баня, огород.
7-90-11, 8 702 955 40 82.
                                                   (4-3)
Полный первый этаж пятиэ-
тажного дома в центре города 
с действующим кафе «Жул-
дыз», общ. пл. 800 кв.м.
8 701 323 81 11.

гараж-контору (900 квадрат-
ных метров) в п. Северный. 
Возможно, частично. Имеется 
асфальт. площадка, крановые 
пути. 
8 775 754 73 55.

(4-3)

Утерянный диплом серии 
ЖБ за №0190713, выданный 
21.06.2001 г.  Аркалыкским 
педагогическим институтом 
им. И. Алтынсарина на имя 
Бралина Берика Женисовича, 
считать недействительным.

УТЕРЯНУТЕРЯН

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Арка-
лыка» объявляет о проведении ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ по обсуждению материалов 
Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) к Рабочему проекту Разработка ПСД по 
объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Аркалыка». Общественные 
слушания состоятся 5 октября 2016 года в 13.00 по адресу г.Аркалык, проспект Абая 
дом 29. Материалы, с которыми представители общественности могут ознакомиться, можно 
запросить по электронному адресу: pip_kvp@mail.ru, тел. 8(7142) 28-61-66.

Просим всех желающих принять участие в обсуждении запланированных работ.

«Арқалық қаласы əкімдігінің құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы бөлімі» ММ «Арқалық 
қаласы канализациялық тазартқыш ғимараттардың ұйымдастыру» нысаны бойынша ЖСҚ əзір-
леу жумыс жобасына қоршаған ортаға əсердің бағасы (ҚОƏБ) мəлімет талқылау бойынша əле-
уметтік тыңдау өткізу туралы жариялады. Əлеуметтшқ тыңдау 2016 жылдың 5 қазан сағат 
13:00 Арқалық қаласында Абай даңғылында 29 ұйінде болады. pip_kvp@mail.ru элек-
тронды мекенжай бойынша, 8(7142) 28-61-66 əлеумет өкілдері таныс істей алады 
мəліметтері сұрау.

Барлық қалайтындар жоспарланған жұмыстарын талқылауға қатысу шақырамыз.
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ÀÐЌÀËÛЌÀÐЌÀËÛЌ
õàáàðûõàáàðû Ëþáèìûé ãîðîä, ñ þáèëååì! 8

Ода юбилею города
От далеких ли лет, от седых ли веков,
Свою вечную песню слагая,
Сбросив тяжкое бремя незримых оков,
Не кончается юность Торгая!
Здесь когда-то роскошно цвели ковыли,
Колыхаясь от края до края.
Но однажды рабочие люди пришли,
Чтоб возвысилась слава Торгая!
Никому не дано повернуть время вспять,
Суждено, значит, это свершится.
Поднята целина, а за нею опять
Жизнь к прекрасным идеям стремится!
Город нужен на этой бескрайней степи,
Вот такие мы люди в азарте!
Аркалык, ты немножко пока потерпи,
Ведь тебя пока нет и на карте! 
Время, стоп! Вот из Риги идет эшелон,
А в вагонах и в каждом окошке
Раздается веселья безудержный звон
И задорные звуки гармошки! 
Все, приехали! Вот задымились костры
Возле самых обычных палаток.
И до самой глубокой вечерней поры
Дым костров был до прелести сладок!
Рос поселок, людскою заботой храним,
Молодые рождались в нем семьи.
Солнце яркой звездою сияло над ним,
Над мечтой, над надеждой, над всеми!
Справедливо: «Конец – всему делу венец!»
Результат, устремленных стихия.
Вот дохнула теплом Аркалыкская ТЭЦ,
Развивалась и стройиндустрия.
Жизнь вокруг неумно клокочет, кипит,
В трудовом ритме, временем сжатом.
Создан первый  карьер, поднят первый боксит.
А он станет металлом крылатым!
С каждым годом светлел, обновлялся твой лик,
Ты не знал ни печали, ни скуки.
И я счастлив и горд, мой Аркалык,
Что к тебе приложил свои руки!
Стадион нужен городу? Да не вопрос!
Если надо, вопрос тот не труден.
А в обкоме отдел, чтобы город наш рос,
Возглавлял в те года К. Ишутин.
И поныне он здравствует, наш ветеран,
Пусть Всевышний продлит его годы!
Он судьбой прозорливой был городу дан,
Он – живая частица народа!
Много славных имен моя память хранит:
Кусаинов, Ауельбеков, Мейстер,
Корсун… А их изначально роднит
Сплав ума и возвышенной чести!
Да, о многих хотелось в стихах мне сказать,
Да печатного места здесь мало.
Впрочем, стоп! Как мне здесь не назвать
Земледельца Степана Гачкайло!
                           ***
Нам конец девяностых забыть не дано,
Вот такая была заваруха:
В батареях тепла нет, в квартирах темно
Да и в душах сплошная разруха.
Куда было деться от хмурой тоски,
Жизнь наша увяла, поблекла…
Но выжили мы всем чертям вопреки,
Восстав, словно Феникс из пепла!
И чтобы наш город по-прежнему жил,
Опять, как тюльпан, расцветая,
Немало усилий к тому приложил
Аким наш Жомарт Тубекбаев.
Улыбчив и светел у жизни настрой,
Пусть не будет в ней тьмы и смутьянов,
Вновь обрел свои крылья наш «Алюминстрой»
И гендиректор его А. Муканов!
Еще о родном я хочу вам сказать,
Высокого слова ценитель:
О, женщина наша, жена ты и мать,
И вечный наш ангел-хранитель!
Я в союзники наших мужчин призову:
Жизнь без женщин – унылая проза!
Среди славных имен я сейчас назову
Ирму Шпехт и Жакупову Розу!
У аркалыкчанок особая стать,
Весомо их мудрое слово.
Желаю в делах нашим дамам блистать,
Как Е. Цвентух  и Т. Соколова!
Твои шестьдесят, Аркалык, позади,
Но это пока что цветочки.
А ягодки будут еще впереди
И рано мне ставить здесь точку!
Вот и грянул наш славный родной юбилей,
Его встретим, как малого брата!
Слушай, друг! Ты там это… давай веселей,
Пусть запомнится светлая дата!

Владимир ГРУНИН,
член Союза журналистов Казахстана,

бывший монтажник «Тургайалюминстрой» 
с 1973 по 1990 г.г.


