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ЕЛДІГІМІЗДІҢ 
БЕРІК ТҰТҚАСЫ

АДАМ ҚҰҚЫҒЫ 
ЕРЕКШЕ ЕСКЕРІЛЕДІ

МЕНІҢ КОНСТИТУЦИЯМ  – 
МЕНІҢ  МАҚТАНЫШЫМ

АЛТЫН АРҚАУ – 
АТА ЗАҢ

БІР ШАҢЫРАҚ 
АСТЫНДА

ÁÀÑØÛËÀÐÄÛ ÒÀÍÛÑÒÛÐÄÛ



«Сыр бойы», 
«Кызылординские вести», 

«Ақмешіт апталығы», 
«Ақмешіт жастары» 

және ауданның барлық 
басылымдарына 

хабарландыру 
орналастырғыңыз келсе: 

70-00-49, 
70-00-52 

 телефон да ры арқылы 
байланысуға болады. 

E-maіl: smjarnama@mail.ru
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3ҚОҒАМ

1 ҚЫРКҮЙЕК – БІЛІМ КҮНІ

�о�амны	 тал бесігі – мектеп, 
ал тәуелсіздікке тірек болар 

жас �рпа� нәр алатын бастау – 
білім мен мектеп �абыр�асында 

берілетін тәрбие. �лтты� тал�амы 
мен сана-сезімі жо� адамда 

отаншылды� рух та болмайды. 
Б�л – ешбір дәлелдеуді �ажет 
етпейтін а�и�ат. Ендеше, б�л 
міндеттерді шешуді	 �айнар 

б�ла�ы – мектеп және онда�ы 
негізгі т�л�а �стаз деп білеміз.
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БАСТЫ МАҚСАТ – САПАЛЫ 
ТӘЛІМ МЕН ТӘРБИЕ

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС

Құрметті 
қызылордалықтар!

�ызылорда облысты� �о�амды� ке	есіні	 
т#ра�асы Сам�рат Имандосовты	 т#ра�алы� 
етуімен �о�амды� ке	есті	 кезекті отырысы 

#тті. Отырысты	 к(н тәртібінде бекітілген 
ал�аш�ы мәселе – 2016 жылды	  6 айыны	 
�орытындысы бойынша облыс бюджетіні	 

ат�арылуы туралы облысты� �аржы 
бас�армасыны	 басшысы Тал�ат Жа�ыпбаев 

баяндады. 

КЕҢЕСТЕ КӨПШІЛІКТІ ТОЛҒАНДЫРҒАН 
МӘСЕЛЕЛЕР ТАЛҚЫЛАНУЫ ТИІСАТА ЗАҢДЫ ДӘРІПТЕДІ

КОНСТИТУЦИЯ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ – 
ЕҢ АСЫЛ ҚАЗЫНА

ЕҢ ҚЫМБАТ 
ҚАЗЫНАМЫЗ



3	ірлік коммуникациялар орталы�ында #ткен брифингте 
облысты� әділет департаменті басшысыны	 міндетін ат�арушы 

Ирина Бәкішева, департамент басшысыны	 орынбасары Тастыбай 
Лесеров, жеке сот орындаушылары #	ірлік палатасыны	 басшысы 
Н�рымжан Саимов (ш мәселе бойынша БА� #кілдеріне ат�арыл�ан 

ж�мыстарын айтып берді. Оны	 біріншісі – #ткен алты айды	 
�орытындысы, екіншісі – Д(ниеж(зілік экономикалы� форумны	 

бәсекеге �абілеттілік рейтингін к#теруге ба�ыттал�ан, ал (шіншісі – 
жеке сот орындаушылар институтын дамыту аясында�ы ж�мыстар.
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НАЗАР
БРИФИНГ

Б�л к(нде жеке сот орындаушылар�а 
ай�ын басымды� берілген. 2014 жылдан 
бері мемлекеттік сот орындаушыларды	 

саны азайып, есесіне б�л �ызметтегі 
жеке сот орындаушылар �атары артып 

келеді. Атал�ан саланы	 ж�мысын 
ж(ргізу ма�сатында облысты� жеке сот 

орындаушылар #	ірлік палатасы ��рыл�ан. 
Палатаны	 жыл басынан бергі ж�мыс 

нәтижесі облысты� әділет департаменті 
басшылары #ткізген брифингте сараланды.

ÆÅÊÅ ÑÎÒ ÎÐÛÍÄÀÓØÛËÀÐ – ÁÎÐÛØÊÅÐËÅÐ ÆÀÍÀØÛÐÛ

ОЙТҮРТКІ

СЫРДЫҢ САҢЛАҚ 
СУРЕТШІСІ

Ел Тәуелсіздігіні	 25 жылды�ы мен �Р Конститутциясы 
к(ніне орай облысты� филармонияда «А�мешіт» 
фольклорлы� ансамбліні	 «Тәуелсіздік тол�ауы» 

атты концерті #тті. Сахна шымылды�ы ансамбльді	 
орындауында�ы Темірбек Ахметовті	 «Темірбекті	 

т#кпесімен» т(рілді. 

3з елімізден шы�атын отанды� 
дәрілерді	 ��рамында�ы �нта�тар 

мен оларды	 �аптамалары, инъекция 
жасау�а арнал�ан с�йы� дәрілерді	 әйнек 

ампулалары шетелден алынады және ол 
�ымбат т�рады. Оны	 (стіне те	гені	 А�Ш 

долларына �атысты айырбас ба�амында�ы 
#згеріс шетелден, тіпті #зімізден шы�атын 

дәрілерді	 �ымбаттауына әкелді. На� 
осы жа�дайлар кейбір отанды� препаттар 

��ныны	 к#терілуіне себеп болып отыр. 

КОНСТИТУЦИЯ – БІРЛІКТІҢ МЫЗҒЫМАС ФОРМУЛАСЫ

АТА ЗАҢ – ЕЛДІКТІҢ 
ТҰҒЫРЫ


