
Елбасыны	 отанды тауар 
�н дірушілерді олдау және а-
за станды мазм�нды дамы ту 
масатында �	іраралы коо-
пе рацияны дамыту туралы 
тап   сырмасы облыстарды бір-
бірімен экономикалы т�р-
�ы   да байланыстырып ана 
ой май, рухани-мәдени арым-
атынасты	 ны�аюына негіз 
алайды. %ызылорда облысы 
б��ан дейін Ат�бе облысымен 
арада�ы алыс-беріске жол са-
лып, екі жаа да тиімді ше-
шімдерге ол жеткізген. Игі 
дәст(р к(ні кеше �з жал�асын 
тапты. Жамбыл облысы әкімі 
Кәрім К�кірекбаев баста�ан 
делегация Сыр топыра�ына 
та бан тіреді. Мәртебелі 
мей   мандарды облыс әкімі 
%ырымбек К�шербаев темір 
жол вокзалынан к(тіп алып, 
ал ты Алаша ана бол�ан ел-
ді	 тыныс-тіршілігімен таныс-
тырды.

* * *

* * *

1 ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТҚАЗАН
СЕНБІ
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ДДДПРЕЗИДЕНТПРЕЗИДЕНТЗИИДЕНТПРЕЗ

ТАРИХЫ ТЕРЕҢ ТАРАЗ ӨҢІРІНІҢ 
АЙМАҚПЕН БАЙЛАНЫСЫ АРТА ТҮСЕДІ

Кеше Сыр еліне Жамбыл 
облысының делегациясы 
келді. Өндірісті облыстың 
өкілдері біздің аймақтың 

экономикалық даму 
көрсеткішімен танысты, 

тарихи орындарды 
аралады. Осылайша киелі Сыр 
мен тарихи Тараз арасындағы 

экономикалық және мәдени 
байланыс тағы бір белеске биіктеді.  
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Облыс әкімі %ырымбек 
К�шербаевты	 

облысты мәслихатты	 
сессиясында депутаттар 

алдында берген есебін 
газеттен оып таныстым. 

Барлы сала бойынша 
атарыл�ан ж�мыстар 

айтыл�ан.  Барлы�ында да 
айтарлытай �згерістер, 

ал�а жылжушылы бар.  
Оны �зіміз де к�ріп ж(рміз. 

Бір �ана �рылыс саласын 
алайышы. 

СЫР ӨҢІРІНДЕ СЕРПІЛІС МОЛ

%орыт ата атында�ы %МУ-ды	 
Студенттер сарайында %азастанны	 
е	бек сі	ірген айраткері, педагогика 

�ылымдарыны	 докторы Байза 
Момынбаевты еске алу�а арнал�ан 

“4здіксіз кәсіби білім беруді	 
проблемалары мен келешегі” 

таырыбында республикалы �ылыми-
тәжірибелік конференция �тті. 

6стаз – �лы есім. Ардаты 
мамандыа деген сенімге сел-

кеу т(сірмей жемісті е	бек ету 
табандылыты, шынайы ізденісті, 

к�пшіл болуды талап етеді. Заман та-
лабына сай келешек �рпаты	 о�амда 

�з орнын тауып, белсенді әрекет иесі 
атану�а деген ба�ыт-ба�дар мектеп 

абыр�асынан алыптасатыны әмбеге 
аян. Б�л жерде мектепті	 ж(регі – 

м��алімні	 атарар р�лі де ерекше. 

ТАРИХЫ ТЕРЕҢ ТАРАЗ ӨҢІРІНІҢ 
АЙМАҚПЕН БАЙЛАНЫСЫ АРТА ТҮСЕДІ

***

***

***
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Тәлім мен тәрбие мәселесі – 
о�амымызды	  келешегі. Жас 
жеткіншектерді	 рухы мыты, 

танымы мен та�ылымы ке	 т�л�а 
етіп алыптастыруда, оларды 

бәсекеге сай білімді азамат етуде 
е	 негізгі салма �стаздар�а 

артылатыны аны. Осы орайда 
азіргі заман �стазына ойылар 

міндет пен жауапкершілік ж(гіні	 
аншалыты жо�арыла�анын 

байау�а болады. Біз білім саласы 
ызметкерлеріні	 т�л мерекесі 

арса	ында облысты	 бас �стазы 
Баытжан Сайлыбаевпен осы 

т�	іректе ә	гіме �рбіткен едік. 

СҰХБАТ

6ла�атты ой иелері де, парасатты о�ам 
айраткерлері де жазушы мен �алым  да,  ел  
ор�а�ан  батыр  да, тілінен  бал  там�ан аын  

да,  тегеуріні   темір   балытан   ж�мысшы  
да, егін  еккен диан да, мал  ба�ып   терін   

т�ккен  шопан  да, к�к  к(мбезінен  әрі  �ткен 
�арышкер  де  – бәрі-бәрі  �стаздан  білім,  
тәлім  ал�ан. Ал�аш әріп танытып, �мірді	 

ыр-сырын білуге, сан илы �былыстарды 
тере	 т(сінуге м�рынды болып, 

адамгершілікке баулы�ан м��алімні	 бейнесі 
к�	іл т�рінен орын алады. 9сіресе, ал�аш 

алам �статып, әріп танытан ал�ашы �стаз 
бейнесі ж(ректерде мә	гі саталары аны.

Сізді	 ал�ашы �стазы	ыз кім? Біз осы 
сауалдарды халыа ызмет етіп ж(рген, 

елді	 алдында ж(рген бірнеше азаматтар�а 
ой�ан едік. 

 Жуырда мерекеде «4здік педагог-2016» республикалы байауыны	 4 
же	імпазына 2 миллион те	гені	 сетификаты табысталды.

«ÌÈËËÈÎÍÅÐ» 

Рая Сайдалиева білім саласында 31 жылдан астам е	бек етіп, 
жас �рпаты	 сапалы да саналы білім алу жолында бар к(ш-

жігерін сарп етіп келе жатан білікті �стаз. 1978 жылы жастар 
(ндеуімен механизатор да болды. Коммунистік партия атарына 

да абылданады. Е	бекорлы�ы мен білімділігіні	 арасында 
облысты советке депутат сайланады. 6стаз болсам деген бала 

к(нгі арманы жетелеген Рая Н.В.Гоголь атында�ы педагогикалы 
институтты бітірген.

   

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%азастанда �рамы бірегей таби�и минералды су-
лар бар. Оларды	 асиеті Перье, Витель, Боржоми, Эви-
ан сияты әлемге аты әйгілі сулардан ешбір кемдігі жо. 
Тек импортты сулардан жал�ыз айырмашылы�ы – ба�асы 
елімізді	 әрбір т�р�ынына олжетімді. 
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ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЛҒАУЫ
2012-2013 жылдар

Пр дрезидентр

Экономика

     И ду р қ рндустриялық жобалару р р

Ж д р ңылдар жаңалығыр

ЖАЛПЫMА ОРТА% ЕNБЕК 
%ОMАМЫНА %АРАЙ – 20 %АДАМ

EXPO-2017 
КTРМЕСІ 
АСТАНАДА TТЕДІ

MАСЫР ЖОБАСЫ

СЫР ӨҢІРІНДЕ 
ҚҰБЫР ТАРТУ БАСТАЛДЫ

СЫРДАРИЯ АУДАНЫНДАҒЫ 
КӨПІР ҚҰРЫЛЫСЫ

ҚЫЗЫЛОРДАДАҒЫ 
ЕҢ БИІК ҒИМАРАТ

ЖАҢА ЕМХАНА

САЛЫМШЫЛАР 
ПӘТЕР АЛДЫ

АЙМА%ТЫ ДАМЫТУДЫN 
СТРАТЕГИЯЛЫ% ЖОБАСЫ ЖАСАЛДЫ

“ЖЕЗ%АЗMАН-СЕКСЕУІЛ-БЕЙНЕУ” ТЕМІРЖОЛЫ

9ЛЕМНІN 9МІРШІСІ – ЕNБЕК
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Б(гінгі к(ні адамзат 
баласы сәт сайын �згеретін 

апаратты о�амда �мір 
с(руде. Масаты мен м(ддесі 

сан алуан апараттар 
тегеурініне арсы т�ра 

алатындай �лтты танымы 
мен та�ылымы алыптасан, 

(немі �зін-�зі жетілдіре 
алатын, масаты айын, 

азаматты позициясы 
жо�ары рефлексивті 

т�л�аны тәрбиелеу – барша 
педагогтарды	 алдында 

т�р�ан міндет. Ол (шін е	 
алдымен  әрбір адамны	 

«�мір бойы (йрену» («Life long 
learing») кредосын �стана 

отырып, (йренуге (йретуіміз 
ажет.

АРДАҚТЫ ҰСТАЗ ЕДІ...

БРИФИНГ

КОММУНАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР 
ҚЫСҚА ДАЙЫН
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ЙМЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ

МАУСЫМДЫҚ АУРУЛАРДЫҢ 
ТАРАЛУЫНА ТОСҚАУЫЛ

   БРИФИНГ

К4РІШ Т6%ЫМЫ САТЫЛАДЫ
«Сыр Маржаны» ЖШС 2016 жылғы «Новатор» және «Янтарь» 

күріш сорттарының  бірінші репродукциялы тұқымдарын сатады. 
Бағасы келісім бойынша.

Байланыс телефондары: 
8(72438) 23978, 87757136060, 87751283030,
Факс: 8(72438) 23257.


