
Ұлттық байқаудың озаттарыы

АҚМЕШІТ
6+6+

2

44

Талантты әншілерді бір арнаға 
тоғыстырған  «Қазақстан дауысы» 

байқауының жаңа маусымы 
жаңашылдықпен көрерменге 

ұсынылуда. Бойды балқытып, көңілді 
шалқытқан әндер мен қоңыр дауыс 
қазыларды ерекше таңқалдыруда. 

Аталмыш байқауда жерлесіміз 
Құралай Мейрамбек  талантымен 

талайларды таңдай қақтырды. 
Өрелі өнерпаз музыкалық жобаның 

телевизиялық іріктеу кезеңінде 
«Қорқыт-қобыз» әнін ерекше сарында 

орындап, қазылардың ең жоғарғы 
бағасын алды. 

-

ҚАЗЫЛАРДЫ ТАҢҚАЛДЫРҒАН ҚАЗЫЛАРДЫ ТАҢҚАЛДЫРҒАН 
ҚҰРАЛАЙҚҰРАЛАЙ

Бұл мереке ел арасында ресми тіркелмеген. Бірақ атаулы күн дүниежүзі 
бойынша дені сау баланың өмірге келуін қолдау мақсатында белгіленген. 
Осы орайда облыстағы ана мен баланың қазіргі жағдайын білуге тырыстық.   

Облыстық «Ана мен бала» орталығының есебіне сүйенсек, соңғы сегіз айда 
8299 сәби дүние есігін ашқан. Бұл көрсеткіште қыз балаларға қарағанда (48,5 
пайыз) ер бала саны басым (51,15 пайыз). Бір қуантарлығы, биыл 144 егіз сәби жас 
отбасыларға қуаныш сыйлаған. Ал шала дүниеге келген нәрестелердің жағдайын 
неонатолог дәрігер Айгүл Тоқпановадан сұрап білдік. 

Аймақ басшысы Гүлшара 
Әбдіқалықова облыстық 

жастар ресурстық 
орталығында  көшбасшы 

жастармен бейресми кездесу 
өткізді. Жастармен кездесуде 
екі мәселе айтылды. Біріншісі, 

қолжетімді және сапалы 
білім беруді қамтамасыз ету, 

сонымен қатар жастардың 
ғылыми техникалық әлеуетін 

арттыру, екіншісі, жастар 
кәсіпкерлігін дамыту және 

жастардың стартап жобалары 
ортаға салынды. 
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КЛУБ ОҚЫРМАНДАРЫ 
ОЙЛАРЫН АЙТТЫ

-

АРДАҚТЫ БІЗДІҢ ҚАРИЯЛАР

ЕЛОРДАДА 
ӨНЕР 

КӨРСЕТТІ

Дала өртінен сақтану

-
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»ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан  «Жастар жырлайды» жазба ақындар 
айтысының ширек финалының үшінші жұбында жолыққан Шиелі ауданының ақыны Шыңғыс Құдайберген мен 
аралдық ақын Айбану Қалиеваның айтысын назарларыңызға ұсынамыз.
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СЫН 
АЙТЫЛМАЙ 
ҚОҒАМ ДА, 

БИЛІК ТЕ 
ТҮЗЕЛМЕЙДІ

САТИРА САҢЛАҒЫ −САТИРА САҢЛАҒЫ −
75 ЖАСТА!75 ЖАСТА!

*     *     **     *     *
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ДОКТОРАНТУРА
А �АБЫЛДАУ ДОКТОРАНТУРА
А �АБЫЛДАУ 
ЕРЕЖЕСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕРЕРЕЖЕСІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР
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�ОЛА Ж�ЛДЕ 
�ОРЖЫНДА

ЖҰМАҒҰЛОВ 
ЖЕЛТОҚСАНДА 

ЖҰДЫРЫҚТАСАДЫ
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АҚМЕШІТ

JULDYZ – JORAMALJULDYZ – JORAMAL

ПАТРИОТИЗМ – МЕМЛЕКЕТКЕ ПАТРИОТИЗМ – МЕМЛЕКЕТКЕ 
ДЕГЕН СҮЙІСПЕНШІЛІКДЕГЕН СҮЙІСПЕНШІЛІК

Рақымжан МҰСАТАЙ, 
Облыстық жастар ресурстық орталығының «Жастар 

шығармашылығын және Бұқаралық спортты дамыту 
бөлімінің» маманы:


