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ПРЕЗИДЕНТ ПОШТАСЫНАН

ГАЗДАНДЫРУ:
КӨМІРДЕН КӨГІЛДІР ОТЫНҒА ДЕЙІН
ГГГГГ

25 ЖЫЛ — 25 БЕЛЕС

СЫР ӨҢІРІ 
КҮРІШТЕН 
РЕКОРДТЫҚ
ӨНІМ АЛДЫ

-

Диқан қауым егінін жинап, көңілін бір демдейтін қоңыр күздің берекелі шағы биыл 
мерейлі мерекеге, ұлан-асыр ел тойына ұласты. Ол – ел тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 
қабат келген даңғайыр диқан, күріштен дүниежүзілік рекорд жасап, өзін де, елін де жер-
жаһанға танытқан екі мәрте Социалистік Еңбек ері Ыбырай Жақаевтың 125 жылдығы. 

Ыбырай құдіретін әлемге әйгілеген жер мен дән, Сыр жері, Сыр күріші. Сондықтан диқан 
Ыбырай мен жер, дән – егіз ұғым. Сырда  күріш негізгі дақыл болып орнығып, облыс 
егін шаруашылығының басым бағытына айналуы да Ыбырай Жақаев есімімен тікелей 
байланысты.

Даңқты диқан мерейтойына орай ертең облыс орталығында дән егіп,  есімі дүниежүзі 
тарихына енген ерен еңбек иесіне арналған ғылыми-танымдық конференция 
ұйымдастырылады. Сенбі, жексенбі күндері салтанатты шаралар Шиелі ауданында 
жалғасады. Бұл егемендіктің тірегі – еңбекке, еңбек адамына деген ел құрметі.

БІРЫҢҒАЙ
МЕКТЕП 
ФОРМАСЫ 
ТУРАЛЫ

БРИФИНГ
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Екі мәрте Социалистік Еңбек Ері, 
даңғайыр диқан, дала академигі
Ыбырай Жақаевтың 125 жылдық 

мерейтойы мен
«Алтын дән-2016»

салтанатты шараларының
БАҒДАРЛАМАСЫ

21-23 қазан 2016 жыл

2016 ЖЫЛДЫҢ 22 ҚАЗАН КҮНІ 
ОБЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА ӨТЕТІН 

«АЛТЫН ДӘН-2016»
ІС-ШАРАСЫ АЯСЫНДА ҚЫЗЫЛОРДА 

ҚАЛАСЫ МЕН АУДАНДАР 
ЖӘРМЕҢКЕЛЕРІНІҢ  ОРНАЛАСУ 

ОРЫНДАРЫ

ӨНЕГЕ

ÀËÛÏÒÀÐ 

wwwwwwwwwwwwwwwwwЫ.ЖАҚАЕВ – 125 жыл
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ЛДІК ПЕН 
ҢБЕК ТОЙЫЕЕ

ДИҚАННАН ҚАЛҒАН ДАНА СӨЗ
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ҒИБРАТ
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Облысты� онкология орталы�ында 
онкология орталы�ы бас дәрігеріні� 

орынбасары Дари�а �тегенова, орталы�ты� 
ке�ес беру-диагностикалы� б�лімшесіні� 

ме�герушісі Ләззат !айнарбаева және 
маммолог дәрігер Айзат %бдікерованы� 

�атысуымен баспас�з мәслихаты �тті.

АУРУДЫҢ АЛДЫН АЛУҒА 
АРНАЛҒАН ОНКҮНДІК

Та�дыр-талайына ар�ы-бергі 
замандарда �аншама �ай�ылы, 

�асіретті, �анды уа�и�аларды, 
тіршілікті� т)щысынан г�рі ащысын 

к�бірек татуды жаз�ан, мы� �ліп, мы� 
тірілген бізді�  б)л халы� не к�рмеді, 

кімді к�рмеді десе�ші? Ас�анды да 
к�рді, тас�анды да к�рді, асып-тасып, 

сас�анды да к�рді, �скенді де к�рді, 
�нгенді де к�рді, �сіп-�ніп, �шкенді 

де к�рді. !ызылорда�а  кімдер келіп, 
кімдер кетпеді? Бес сауса� бірдей 

емес, кейбіреулерді� келгені де, 
кеткені де, не бітіріп, не �ой�аны да  

ешкімге белгісіз, сайда саны, �)мда ізі 
жо�, ал біреулер кеткеннен кейін елге 
ат ізін салмайды. Елге жерді� 0стімен 

келіп, астымен кететіндер де жо� емес.

À

ҚЫЗМЕТКЕ КОНКУРС
auto@

Ер жігітті� Отан алдында�ы �асиетті 
парызы – әскери борышты �теу десек, 
б0гінде Сырда ту�ан )лдарымыз әскер 

�атарында сенімді а�тап ж0р. О�ан облысты� 
�ор�аныс істері ж�ніндегі департаментке 

әскери б�лімдерден келген хаттар 
дәлел. Одан әрі на�тылай т0ссек, �ткен 

жылды� к�ктемгі-к0згі ша�ырылымында 
айма�ымыздан Отан �ор�ау�а аттан�андар 

ішінде 80 сарбаз саптан озып, 0лгілі 
нәтижеге �ол жеткізіпті. Б)л жайында ��ірлік 

коммуникациялар �ызметінде !ызылорда 
облысыны� �ор�аныс істері ж�ніндегі 

департаменті басты�ыны� лауазымын 
уа�ытша ат�арушы Марат С0леев айтып 

берді.

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

��ірлік коммуникациялар �ызметінде 
облысты� ішкі істер департаменті жергілікті 

полиция �ызметіні� басты�ы !.!обландин 
БА! �кілдеріне арнап брифинг �ткізіп, �ткен 

9 айда ат�арыл�ан ж)мыстар барысына 
то�талды.

АПТА АҒЫМЫНДА

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
АЙМАҚТА ӨТЕТІН МӘДЕНИ-КӨПШІЛІК 
ШАРАЛАР (21-23 қазан аралығында)
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 АҚПАРАТТЫҚ-НАСИХАТТЫҚ ТОППП
САНАЛЫ ҰРПАҚ ӨНЕГЕЛІ 

ОТБАСЫНАН 
ТҮЛЕП ҰШАДЫ

ЗАЙЫРЛЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ 
ҚҰНДЫЛЫҒЫ САҚТАЛАДЫ

ЖАСТАР – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ ИЕСІ


