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ТАНЫМ

СЕМИНАР

     БАСПАСӨЗ ТУРЫ

СӘУЛЕТІ КЕЛІСТІ, 
ДӘУЛЕТІ ӨРІСТІ – 

ӘКІММЕН ӘҢГІМЕ

ҚАЗАЛЫ

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨНІМДЕРІНЕ 
БАСЫМДЫЛЫҚ БЕРІЛЕДІ

БІРЛІК БАР ЖЕРДЕ ТІРЛІК БАР
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3ҚҰРМЕТ
КЕҢЕС

��ірдегі бастауыш ардагерлер 
�йымдарыны� облысты� де�гейдегі 
дәст�рлі тәжірибе алмасу семинар-

ке�есі биыл �арма�шы ауданында 
�тті. Т�бі бір т�ркіге орта� мол м�раны 

к�мкерген �асиетті топыра��а 
табаны тиісімен ардагерлер �ор�ыт 

ата мемориалды� кешеніне ат 
басын б�рып, баба рухына та"зым 

жасады. Онда"ы музей ж�мысымен 
танысып, жа�артыл"ан кешенні� 

б�гінгі бет-бейнесіне к�з тастады. 
Ардагерлерді ��ша� жая �арсы 

ал"ан аудан әкімі С�лтан Ма�ашев 
баста"ан �ауым �азыналы �арттар"а 

�ошеметін к�рсетті. Кешенде 
естелік суретке т�сіп, әрі �арай"ы 
шараны �аза� руханиятыны� биік 

белестерімен жал"ады. Аудан 
орталы"ына кіреберісте бой к�терген 

«�аза� елі» және «�аза� ханды"ы» 
кешендеріне аялда"ан а"айын"а 

ауданды� мәдениет және тілдерді 
дамыту б�ліміні� басшысы Н�ршат 
Наурызбаева ��нарлы, бай тілімен 

мәдени кешенді таныстырды. М�нда 
зор биіктіктегі «�аза� елі» монументі 

елді� шы��ан биік белестерін к�рсетіп 
т�рса, �ш ж�зді� басын �ос�ан хан 
Абылайды т�рге шы"ар"ан «�аза� 

ханды"ы» кешені �ткен к�нні� жар�ын 
белгілерін бедерлейді. М�ны� барлы"ы 

ауданны� �адірменді �она�тарыны� 
бойына рухани �уат сыйлап, �азыналы 

�арттарымыз бір мар�айып �алды.

Жуырда «Азаматтар"а арнал"ан �кімет» 
мемлекеттік корпорациясы «Мемлекеттік тіл – 

тәуелсіздік нышаны» та�ырыбында мемлекеттік 
тілді ме�геру ба"ытында облысты� бай�ау 

�ткізді. 

Жала"аш ауданында дәст�рлі жастар форумы 
�тті. Аудан жастарыны� басын �ос�ан форум 

барысында 4 секциялы� ж�мыс ж�ргізілді. 

Жала"аш ауданды� ішкі саясат б�лімі, 
«Темір�азы�» �о"амды� бірлестігі мен 

«Сам�ры�» инновациялы� идеяларды дамыту 
орталы"ы» �о"амды� �оры бірлесіп Жа�адария, 
Аламесек ауылды� округтерінде «Жастар және 

дін» та�ырыбында кездесулер, Елбасыны� 
«�аза�стан жа�а жа3анды� на�ты ахуалда: �сім, 
реформалар, даму» атты Жолдауын насихаттау 

ма�сатында «д��гелек �стелдер» �ткізді. 

�ызылорда облысты� «Жастар ресурсты� 
орталы"ы» КММ және «Студент жастарды� е�бек 

жаса�тары облысты� штабы» �Б сейсенбіде 
«6жымда"ы �арым-�атынасты дамытуда"ы 

негізгі талаптар» та�ырыбында семинар-тренинг 
�йымдастырды.

Жастарды� «о�ысам, білім алсам» деген талпынысы 
к��іл �уантарлы�. Десек те, жыл сайын орта арнаулы 

және жо"ары о�у орындарын бітірген ж�здеген, 
мы�да"ан жас маманны� бәрін бірдей ж�мыспен �амту 
о�ай"а т�спеуде. Сонды�тан болар, оларды� арасында 

�з маманды"ы бойынша �ызметке орналаса алмай 
ж�ргендер бар. Оны� �стіне, жастарды� басым б�лігі 25-

30 мы� те�ге жала�ыны азсынып, жо"ары табысы бар 
ж�мыс�а сап ете т�суді ойлайды. Алайда, оларды� ішінде 

әркез ізденіп, талаптанып ж�ретін, �мірден �з орнын 
табу"а асы"атындары да бар. 

ЕГІНЖАЙ-2016

Ауылды� басты 
асыраушысы іріленген 

шаруашылы�тар екендігі 
а�и�ат. М�ны елді мекен 

т�р"ындары  жа�сы біледі және 
де =кіметіміз де істе сынал"ан 

осындай шаруашылы�тар"а 
�аржылы� же�ілдіктер жасау"а 

ы�ыласты. 

СҰҢҚАРДАҒЫ СЕРПІНДІ ІСТЕР

�ор�ыт ата атында"ы �МУ-ды� Студенттер 
сарайында “Жеті ж�ртты� тілін біл, �з тілі�де 

�мір с�р!” та�ырыбында конференция �тті. 
“�аза� тілі” �о"амы облысты� филиалыны� 

�йымдастыруымен �ткен конференция 
�аза�стан хал�ы тілдеріні� к�ні мерекесіне 
арналды. Шарада "алымдар мен мамандар 

атал"ан та�ырып т��ірегінде баяндамалар 
жасап, мемлекеттік тіл мен �штілділікке �атысты 
пікірлерін орта"а салды. Шара со�ында бір�атар  

тіл жанашырларына облысты� филиалды� 
��рмет грамотасы табысталды. 
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЛҒАУЫ
2010-2011 жылдар
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ЕУРАЗИЯЛЫ� 
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“БАТЫС ЕУРОПА – БАТЫС �ЫТАЙ” 
АВТОЖОЛЫ БАСТАЛДЫ

ЖАҢА ЗАУЫТ 
МЕРЕКЕДЕ 

ПАЙДАЛАНУҒА 
БЕРІЛЕДІ

-

-
-

-

-

ГАЗДАНДЫРУҒА – 
1,4 МЛРД ТЕҢГЕ

-

-

-

-

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ҮЙІНІҢ ЖОБАСЫ 

БЕКІТІЛДІ

ЖЕРЛЕСІМІЗ – 
“ҚАЗАҚСТАН 

БАРЫСЫ” 

-

-

-

-



Хал�ымызда «Жігітте де жігіт бар, 
азаматы бір б�лек» деген �анатты с�з 

бар десек, осы бір тере� ма"ыналы 
с�з жігітті� жігітіне, азаматты� 

азаматына айтыл"ан "ой. М�ндай 
жандар к�п болмаса да арамызда 
баршылы�. Имандылы�ты� бесігі 

атан"ан Жа�а�ор"ан ��ірінде б�рын 
да небір жа�сылар �ткен болса, 

б�гінде сол жа�сыларды� жолын 
жал"астырушы азаматтарды� 

ортамызда ж�ргендігі к��ілімізді 
мар�айтады. Иә, сондай ісімен де, 
с�зімен де �зіндік орны бар бізді� 

б�гінгі ә�гімемізге ар�ау болып 
отыр"ан жан – «Жа�а�ор"анны�  

Аятолласы» атанып кеткен (арнайы 
��жаты бар), ауданны� «��рметті 
азаматы» Аманкелді Абдуллаев.

ÀÇÀÌÀÒ 
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5ДӘСТҮР

МЕРЕЙ

ОЙТҮРТКІ

ОТБАСЫ – ӨМІРДІҢ МӘНІ
�аза� гуманитарлы� за� және техникалы� колледжінде 

дәст�рлі “Мерейлі отбасы” к�ніне орай �йымдастырыл"ан 
апталы� аясында т�рлі іс-шаралар �ткізілді.

МҰҒАЛІМДЕР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ
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«Қызылорда облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау 

басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
Ережесін бекіту туралы 

«Қызылорда облысының 
білім басқармасы» 

мемлекеттік мекемесінің 
Ережесін бекіту туралы  

ЕЛ ЕСІНДЕГІ ЕСІМДЕР

�аза� ке�ес әдебиетінде �зіндік 
орны бар �алмахан Mбді�адыр�лыны� 
Алматыдан ту"ан елге орал"ан со� “�скен 
��ір” (“Коммунизм 
жолы”) газетімен 
ты"ыз шы"армашылы� 
�атынаста бол"анын 
ересек азаматтарымызды� 
барлы"ыны� жадында. 
Сырда туып, Сырды 
жырлаудан бір танба"ан 
�алеке� елге орал"ан со� 
да ауыл аралап, оларды� 
�мірін, тыныс-тіршілігін 
газет бетінде насихаттауды 
�зіні� негізгі парызы деп 
білді. 

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР!
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7НАЗАР

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ

ЖАҢА ЖҮЙЕ

6лт жоспары «100 на�ты �адамда» 
денсаулы� са�тау ж�йесіні� �аржылы� 

т�ра�тылы"ын �амта масыз ету 
ма�сатында 2017 жылдан бастап елімізде 

міндетті әлеуметтік медициналы� 
са�тандыру ж�йесін енгізу ж�нінде 

на�тылан"ан. «100 на�ты �адамны�»  бір 
ба"ыты – «Ауруларды� сырт�ы белгілерін, 

сылап-сипап �ою емес, оларды ж�йелі 
емдеу» болып есептелетін �о"ам мен 

мемлекетті т�бегейлі �айта �згертуді� 
негізін �алау. Б�л жос парда"ы 80-�адам 

– «Міндетті әлеуметтік меди циналы� 
са�тандыруды енгізу». Міндетті әлеуметтік 
медициналы� са�тандыру ж�йесіні� басты 

ма�саты медициналы� к�мекті� сапасын 
арттыру болып табылады. Міне осы 

ма�сатта елімізде �ткен жылы «Міндетті 
әлеуметтік медициналы� са�тандыру 

туралы» За�ы �абылданды. 

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА 
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ 

Денсаулы� са�тау саласына 
ба"ыттал"ан “Саламатты 
�аза�стан” мемлекеттік 

ба"дарламасына елімізді� 
әрбір азаматы �з �лесін �осу"а 

борышты. 

КҮРЕЖОЛДАҒЫ ЖЕДЕЛ ҚЫЗМЕТ

ҚАУІПТІ ЖҮКТЕРДІ ТАСЫМАЛДАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН 
ЖҮРГІЗУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

***

***

БАҚҰЛ БОЛ, АЯУЛЫ ӘРІПТЕСХАБАРЛАНДЫРУ
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     БАСПАСӨЗ  ТУРЫ

     ТӘЖІРИБЕ

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету жөніндегі 
қызметтер берушіні таңдау рәсімін өткізу туралы хабарлама
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 – 
-
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«Суреттерім арқылы қателігін түсініп, 
райынан қайтқандар болды»

Аңсаған МҰСТАФА, суретші, иллюстратор:


