Аркдлыцьщ келешегше деген сепЫ зор
Откен сенб] кун] К дзакстан Республикасынын, ПремьерМинистр! Даниал Ахметов арнайы жумыс сапарымен Аркалык,
кдласында белый, шатын шаЬардыц бугшп тыныс-пршшпмен
танысты.
Жумагали АРЕЫНБАЕВ,
калада медицина мекемелершщ
С -'i “ Егемен Казахстан” .
калыпты, жаксы жагдайда жумыс
icTeyi ушш тшеп камкорлыктардыц
жасалып келе жаткандыгын
Крстанай облысыньщ оцтусикб1лет1нб1з. Осындагы калалы к
шыгыс б ел тн д е жаткан Торгай
аурухана Амангелдц Жангелдин
em pi ел1 кунге деиш квптеген
аудандарыныц тургындарына да
кцындыктардын курсауынан шыга
медициналык кызмет корсетедь
алмай келе жаткандыгы рас. Ке31нде Торгай облысыньщ орталыгы Алайда, 34 жылдан 6epi курдел1
жондеу жасалмаган аурухананыц
болган Аркалык: каласы 1997 жылы
inii едоуф жудеп тур екен. Емдеуоблыс тарап кеткеннен кейш тым
сауыктыру мекемесшщ гимаратын
киын жагдайда калды. Шагын
каз1рп замангы талаптарга сай
шаЬардын жене оган карасты
келтфу ушш 300 миллион тецге
квптеген шаруашылыктардьщ куш
квлемвде каржы керектш есептеп
б1рте-б1рте томендей бердн Акышыгарылыпты. Бул моселе жайлы
рында узак жылдар бойы салынып,
Даниал Кенжетайулына облыс
эсш -еркендеп турган кала адам
зюм 1 Сергей Кулагиннщ ез1 айтып
аярлык халге тусп. Жумыссыз калып,
куатын беруде “Аркалык жылубердь Премьер-Министр мундай
табыс кезшен айырылып, не icTepiH
энергетика компаниясы” мемлекетпроблеманыц ш еш ш етш дш н
бшмей кынжылган журт едем1
Т1к коммуналдык косшорны мшс1з
айтып, медицина кызметкерлер1уйлерш, жайлы петерлерш тастап, озге
жумыс аткэруда. Уймет басшысы
нщ, журтплц коцшш 6ip серпти.
жерлерге квшш кете бастады.
осы косшорынга арнайы ат басын
Кала и рлш н ш сол де болса
Bip кезде калага карасты
бурып, оныц б угш п уакытта
жаксара TycyiHe байланысты мектеп
аумакта 75 000 адам турган болса,
аткдрып жаткан шаруасымен таныжасына дешни торбие ошакгарына
бугшде содан 42 469 адам калып
сып, орын алып отырган проблемадеген сураныс та б1рте-б1рте артып
отыр. Ягни, тургындардьщ жартыкеледг Бул проблеманы шешудщ ларына назар аударды.
сына жуыгы баска ещрлерге, квЗаманныц ец 6ip ауырлап тур
накты амалдары колданылуда.
ншдер1 ауган жакка квшш кеткен.
ган тусында Ыбырай Алтынсарин
Кайтадан балалардыц иг 1Л1п не
Осынын езьак Аркдлыктьщ кандай
атындагы Аркалык мемлекетпк
бершген “Акбота” балабакшасында
куйге ушырагандыгын анык байпедагогика институтында окитын
барлыгы бес топ жумыс ктейдп
катса керек. Дегенмен, кейш п
студенттердщ саны курт кемш,
Соныц ymeyi буддфшщцерге казак
жылдары облыс, кала басшыларыб1раз киындыктар кылац берген
тпннде, екеу1 орыс типнде тол1мньщ тарапынан колданылып келе
болатын. Ka3ipri уакытта бул оку
торбие бередь Бобектер казак, орыс
жаткан шаралардын, жергиики
орныныц жагдайы сел де болса
тщдершде жоне баска да тщдерде
тургындардьщ кажырлы ецбепнщ
жаксара т у с к е н д т байкалады.
жаксы он сала бшетшдшн керсети.
аркасында Аркалык каласы кайБупнде мундагы кунд1зи бел1мде
Балабакш аны ц улп алатын
тадан жандана бастады. Журттыц
621, сырттайгы бел1мде 1948,
взге жерлерге квнпп кету каркыны
жактары баршылык екен.
барлыгы 2569 студент окып жур.
Халыктыц туракгануына байла
саябырлады. BipaK, вл1 де болса
Бул бшм ордасы баягыдан берлак
нысты калада тургын уйге деген
кат-кабат киындыктардын орын
педагог кадрларды даярлаудагы
сураныс та пайда бола бастаган.
алып отыргандыгы шындык. Оньщ
тыцгылыкты жумыстармен елге
Кдцырап бос турган уйлердц гима6epi тиюп шенимдер кабылдауды,
танылган. Институт жиырмага тарраттарды, кезшде курылысы аякic-врекет жасауды кажет етедп
та жогары оку орындарымен тыгыз
талмай калган нысандарды кодеге
Жакында гана Премьер-Минстр
байланые жасап, озш щ жумыс
жарату жагына кещ л болшуде.
Даниал Ахметовтщ торагалык етуь
тож1рибесш узд1кс1з жетщдфе тусуБиылгы жылдьщ басында гана ку
мен Уюметте откен кецесте Арка
де. Оку орныныц тулектерше деген
рылысы толык аякталган 40 потерлык каласыныц экономикалык,
сураныс куши. Ka3ipri шакта Тор
олеуметик жагдайын жаксарта тусу л1к уй пайдалануга берилл. Даниал
гай вщршде жоне сол ещрмен ipушш порменд1 ic-шаралар колдану Ахметов жана баспанага ие болган
гелес жаткан Акмола, Караганды
Коки Акан картка солем 6epin,
керектМ жоншде арнайы моселе
облыстарыныц квптеген аудандапотерге кор1мд1к ретщде жаксы 6ip
каралган болатын. Уймет басшырында жогары бшшд1 педагог кадрсыньщ б1рден Аркалыкка келш, ат теледидарды сыйга тартты. Осы
уйдщ жанында 48 потерлпс тагы да лардыц жетпей жаткандыгы белгш.
басын TipeyiHiH улкен мэш бар
Сондыктан студенттерд1 окыту
6ip уй салынып жатыр екен.
екендгп созшз.
ушш белшетш гранттар мен несиеКдла уйлерше жылу, су, электр
Сонау 6ip заманда ирлнс кызу
кайнап жататын оуежайдыц мацы
бугшде жым-жырт. Эуежайдыц
обден берекес1 кетшп. Еснс, тереБЬ осы крлада турьт жаткцн бгрнеше адаммен свйлест, щзтргг
зелер! сынган, алкам-салкам. Ушу
турмыс-гтршшк жайлы ойларын бмгенШзде, олар былай dedi:
алацы бос тур. Ушак атаулы кезге
туспейд1 . Кдлага карай бастайтын
Hecin ЕРМАНОВ,
Гуля ТОПАЕВА, кеп балалы
жолдыц ей жагында терезелер1 ущзейнеткер:
ана:
решп, бос калган уйлер, гимараттар
— Ei3 бул шаЬарга Ж ангелдин
— М ен бул калада оты з
кезге туседь Бул калада TinTi
жылдан 6epi турып жатырмын.
ауданынан кешш келген болатынбыз.
жетшпи жоне тогызыншы шагын
Ж олымыз болы п, жайлы петерге
Аркалыктын ерлеген кезх де, Kepi
аудандардыц тутас куйшде канырап
колымыз ж е т . Жубайым 1Суанышбай
кеткен тусы да к ез алдымда.
бос калгандыгы рас. Ук 1 мет
К,азымбеков каладагы 6ip мектепте
К ей ш п уш жылдын келемш де
басшысы “Жасулан” балалар мен
кала кайтадан жаксара бастады.
казак Tmi мен е д еб и ет ш ен сабак
жасеспцпмдер орталыгына келдь
6epefli. Бес баламыз бар. Yui баламыз
Бул орайда каланыц бурынгы
студент. Е й баламыз мектепте окиды.
9KiMi Ж ом арт Т убекбаевты н
Бул жерде турл1 клубтар, уй1рмелер,
ciHipreH
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0з1м уй шаруасындамын. Коммустудиялар, спорт секциялары ,
эк1м1м1з Ж анат Н аметовке де
наддык кызметгерге акы телеу жагына
бассейн, жаттыгу залдары жумыс
улк ен ceHiM артып оты рмы з.
келгенде отбасына тиюп жениш1ктерд1
ктейдп Мектеп окушыларыныц
пайдаланудамы з. Ж огары жактан
Тунде кешелерде жарык жанып
сабактан тыс уакыттарын ти 1мд1
туратын бодцы. Когамдык тертш
каланы н ж агдайы на ж ете назар
еткгзуше барлык жагдай жасалган.
ныгая бастады . Е р т ен п кунге
аударыла бастагандыгын еетш-бшш,
4316 бала осында узбей келш жур.
деген сен1мш1з мол.
соган куанып жатырмыз.
Оларга тож1рибел1 педагогтар
тел1м-тербие беред1, танымал
Макпал КАЛДЫБАЕВА, Ыбырай Алтынсарин атындагы
Аркалык мемлекетпк педагогика институтыныц студенп:
жаттыктырушьшар спорт турлерше
—
Мен осы калага карасты Целинный ауылынанмын. Бугшде тарихбаулиды. Кейб1р балалардыц,
экономика фкультетшщ еюнип курсында окып журмш. Аркалыктын жагдайы
жеткшшектердщ бойында кездесш
6ipT e-6ip T e тузелш келед1. Жана уйлер, курылыстар салынып, кешелер
калатын терю одеттерге, жагымсыз
кегалдандырылуда. Сонгы жыддары мэдени-квпшшк шаралар жш етйзшуде.
мшез-кулыкка карсы куресте бул
“Дарын” атты жастар уйымы ашылып, енер турлерше оешм1 мол кызорталыкдыц пайдасы зор.
жюптердщ ез кдрым-кабшеттер1н шындауына мол мумыншктер беруде. Мен
Облыс орталыгынан 550
жаныма жакын калада окып жаткандыгымды макган етемш.
шакырым каш ыктыкта жаткан

лерд 1 Ц санын квбейте тускен
ж ен . И н сти тут басш ылы гы
тарапынан осындай моселелер
квтершш отыр.
Оку гимаратыныц шпнде жерги пки жерде енд1ршепн вн1м
турлершщ кермес1 уйымдастырылыпты. Мысалы, “Алюминкурылыс” ЖШС шыгарган курылыс
материалдары, “Аркалык нан зауыты” кесшорныныц турл1 вн1мдер1,
“ Калалык сут зауыты” аш ык
акционерл1к когамыныц айран,
май, каймак секшд 1 Тагамдары
сапальшыгымен ерекшеленед1. Осы
жерге Абай атындагы №6 казак
орта мектебш щ екелш койган
шагын кшз уй! жоне оньщ шпнщ
жабдыкгалу жагы адамныц назарын
аудартпай коймайды. Жодперлерд1ц Typi соншалыкты коп екен.
Мектеп директоры Орал Двулетова
бшм ошагында кол енерш дамытуда, балаларга жан-жакты бшш
беру багыттарында аткарылып
жаткан жумыстар жайлы Даниал
Кенжетайулына оцпмелеп бердь
Оку ордасынын кен залында
салалар мен жуйелердщ басшыларымен, орта жоне шагын бизнес,
зиялы кауым окшдер1мен оиазшген
кездесуге журт коп жиналды.
Мшберге котершген Укшет бас
шысы Елбасы Нурсултан Назарбаевтыц Казакстан халкына
Жолдауыньщ ел омфщде алатын
мон-мацызы, багалы кужаттын алга
койып отырган талаптарын жузеге
асыру жолында колга алынып
отырган жумыстар, алда турган
келел1 мшдеттер жайлы баяндап
бердь Сонымен катар ол Аркалык
каласын жоне оган карасты елд1
мекендерд1 котеру багытында
колданылатын кейб1р к-шаралар
туралы да айтып ети. Астанадан
Премьер-Министрмен 6ipre келген
Парламент Можппсшщ депутаты
Кенжегали Сагадиев Аркалык
каласын, жалпы Тзргай ещ рш
тулету моселес1н кешенд1 opi
жуйел1 турде колга алу керек
екендтн айтып, аталы созге коптщ
назарын аудартты.
Журтпен кездесуден кей 1н
Даниал Ахметов букдралык акпарат
куралдары вкш дерш щ койган
сауалдарына жауап берш, Аркалык
каласы н вркендетуге катысты
озшщ кейбф ой-тужырымдарын
бщд1рд1. Квптеген моселен1 вл1 де
зерттей тусу керек екенд1Г1
айтылды.
Б1з Премьер-Министрдщ Арка
лыкка сапары квптеген ип ютерге
кец жол ашатындыгын ацгардык.
Крстанай облысы.

