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ЖЕТКІЗГЕН БАҚЫТ
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�ызылордадан солтстік 
аудандар�а – Арал, �азалы, 

�арма�шы, Сырдария мен 
Жала�аш�а �атынайтын 

автобустар б�дан былай жа!а 
сапаржайдан шы�ады. Ол 

�алада�ы б�рын�ы автобус 
паркіні! орнына салынды. 

-
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�ала кні мерекесіне орай 
жексенбіде ша$арымызды! 

бір�атар ша�ын аудандарында 
ауыл шаруашылы�ы 

%німдеріні! жәрме!кесі 
%тті. Айма� т�р�ындары шін 

�йымдастырыл�ан игілікті 
шара�а �ызылорда �аласы мен 

Жала�аш, Сырдария, Арал, 
�азалы, Жа!а�ор�ан және Шиелі 

аудандары �атысып, әкелген 
%німдерін нары�ты� ба�адан 
10-15 пайыз т%мен �сынды. 
Ж�ртшылы�ты! �уанышына 

айнал�ан жәрме!кені облыс әкімі 
�ырымбек К%шербаев аралап, 

т�р�ындармен тілдесті. 

�ала кні мерекесіні! та�ы бір тартуы – �аланы! солтстіктегі 
�а�пасы салтанатты трде ашылды. Б��ан дейін Ата За! мерекесі кні 
о!тстіктегі кіреберіс �а�паны! лентасы �иыл�ан болатын. Енді, міне, 
т%л мерекесі т�сында �ызылорданы! к%рген к%зді сйсінтер солтстік 

�а�пасы пайдалану�а берілді. �уанышты сәтке облыс әкімі �атысып, 
жинал�ан ж�ртшылы��а, �она�тар�а жрекжарды лебізін білдірді.

Мереке кні облыс әкімі �ала іргесіндегі %ндірістік айма�та 
салынып жат�ан Шыны зауытыны! ��рылысымен танысты. 
Облыс басшысымен бірге %!ір экономикасына ы�палы зор 

нысанны! бгінгі жай-кйіне �аны��ан меймандар ��рылысты! 
�ар�ынды жріп жат�анына куә болды.

Бгінде �ызылорда 3 
пен 6 жас аралы�ында�ы 

блдіршіндерді мектепке 
дейінгі тәрбиемен жз пайыз 
�амты�ан бірегей облыс. Б�л 

ба�ытта�ы о! %згерістерде жеке 
кәсіпкерлерді! лесі аз емес. 
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ЕЛ ЕСІНДЕГІ ЕСІМДЕР ӨНЕГЕ

Жалпы біз «адам 
болмысы» ��ымын с%з 

еткенде к%бінесе адам-
�о�ам арасында�ы �арым-

�атынас�а к%бірек к%!іл 
аударып, б�л ��ымны! 

т�л�аны! жан дниесінде 
алатын орнына келгенде 
кібіртіктей береміз. Жан 

дние тазалы�ы, адамны! 
ішкі мәдениетіні! �алыптасуы 

т�л�аны! �адір-�асиетіні! 
ал�ышарты. Таби�атынан 

ешкімге зәбір к%рсетпеген 
адам %зіне тән �адір-�асиетін 

�астерлеп, ба�алай білген. 
«Кісілік пен тектілікке 

талаптанар балам болса, 
арманым �айда?!» деп жан 

дниесін тол�ант�ан, %з 
бойында�ы намыс�ойлы�, 

сертте т�ру, мәрттік 
жасау, �ана�атшылды�, 

шаруа�орлы� секілді 
басшылы� �асиеттерді ішкі 

мәдениеті ар�ылы сі!іре білу  
кез келген адам�а берілмеген 

дние. 

�ара басты! емес, �ара��рым 
елді! жайын ойлайтын 

азаматтарды! несібесі халы�ты! 
ал�ысымен еселенеді. Ондай 

жрегі де, �олы да жомарт 
жандар арамызда жо� емес, 

баршылы�. Бізді! бгінгі 
ә!гімемізге а� маржан %сіріп, 
т�тас ауылды! е!сесін тіктеп 

отыр�ан �жым «Ма�жан и К» ЖШС 
�жымыны! е!бек�ор жандары 

ар�ау болма�.

ҚЫРМАНҒА КЕЛ, 
ҚАЛҚАТАЙ!

АҚЫЛДЫ АУЫЛ  – 
АЖАРЛЫ

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Кеше облыс әкіміні! орынбасары �уанышбек 
Ыс�а�овты! т%ра�алы�ымен �ылмысты� 

жазаларды және %зге де �ылмысты�-���ы�ты� 
ы�пал ету шараларын орындайтын мекемелер 

мен органдарды! �ызметіне жәрдемдесу, 
сондай-а�, �ылмысты� жазаларын %теген 

адамдар�а әлеуметтік және %зге де к%мекті 
�йымдастыру бойынша облыс әкімдігі 

жанында�ы консультациялы�-ке!есші орган 
отырысы болып %тті.

ЖАЗАСЫН ӨТЕУШІЛЕРГЕ 
ЖӘРДЕМДЕСУ ЖАҚСАРДЫ

ЖАРАМСЫЗ 
ДЕП ЕСЕПТЕЛСІН

***

***
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Д Қ Ң ДДМҰҒАЛІМДЕР КҮНІ ҚАРСААҢЫНДДДАА

ЖАРАСЫМДЫ
ЖАС ЖҰБАЙЛАР 
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СУДЬЯЛАРДЫҢ КӘСІБИ 
БІЛІКТІЛІГІ АРТАДЫ

-
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ШЫРАЙЛЫ ШАҺАРДАҒЫ 

 

БІЛІМ БЕЛЕСІН 
БАҒЫНДЫРҒАН


