
от**-

ЖЛСТАРҒА ЖАҒЫМДЫ 
ӘДЕТ ЖАРАСАДЫ

Кеше «Нур Отан» ХДП Төрағасының бірімші орынбасары Бауыржан БАЙБЕК облысымызға арнайы іссапармен келді. Оп аймақ басшы- 
сы Бердібек САПАРБАЕВПЕН бірге облыс орталығындә жэне Семей қаласында бірнеше мәдени шараға қатысып, жұртшылықпен кездесті, 
бірқатар әлеуметтік нысандарды аралады.

(Соңы 2-бетте)



(Соңы. Басы 1-бетге)

Кәсіпкер әйелдердің 
еңбегін жоғары 

багалады
Әуелі С.Аманжолов атындағы ШҚМУ- 

дың бас ғимаратында «Өңірдің турақты 
экономикалық дамуын қалыптастырудағы 
әйелдердің бастамалары» атты көрмені 
тамашалаған партия Төрағасының бірінші 
орынбасары кәсіпкерлікте жемісті еңбек 
етіп жүрген назік жандардың үсыныс- 
тілектерін тыңдады. Аймақта жыл сайын 
өткізіліп келе жатқан «Әйелдер басқаратын 
ең үздік уйым» байқауының негізінде 
дайындалған кермеде шағын жане орта 
бизнес, жумыспен қамту, индустриялдык- 
инновациялык даму бағыттары бойынша 
25 жоба назарға усынылды. Назік жанды 
кәсіп иелерімен сухбат барысында Бауыр- 
жан БАЙБЕК бугінгі Қазақстан дамуында 
әйелдердің орны ерекше екенін атап өтті.

-  Бүгінде тірліктің қай саласын алмасақ 
та, әиелдердің үлес салмағы артып, 
кейбір салаларда ер адамдармен теңесіп 
келеді. Маселен, біздің партияға мүше 
шығысқазақстандықтардың тең жартысы- 
нан астамын нәзік жандар қурайды. Отба- 
сын мемлекеттің ең кіші бөлшегі десек әр 
жануядағы жағдай сол мемлекеттің тыны- 
сына эсер етпей қоймайды. Өздеріңіздің 
кіші мемлекеттеріңіздің уйткысы болу- 
мен шектелмей, қоғамның дамуына өэ 
үлестеріңізді қосып отырғандарыңыздың 
езі ерлікпен тең, - деген «Нур Отан» пар- 
тиясы төрағасының бірінші орынбасары 
жоба авторларының әрқайсысымен сух- 
баттасып, талап-тілектерін тыңдады.

«Жумыспен қамту-2020», «Өндіріс», 
«Даму», «Жол картасы» сынды түрлі 
бағдарламалардың аясында жобаларға 
қатысып, өз кәсібіне жол ашқан кәсіпкер 
әйелдер өңірде қоғам дамуына, алеуметтің 
әлеуетін көтеруге үлес қосуға ниетті аза- 
матшаларға оарлық жағдай жасалғанын 
жеткізді. Аймақтың белсенді эйелдері 
тігін және тамақ өнеркәсібі, сан саласынан 
белек фармацевтика, панты ендірісі сын
ды инновациялык жобаларға жетекшілік

позицияларды тамашала- 
ды.

Мерекеден бір күн 
бурын жалауын көтерген 
аталмыш фестиваль 
этноауылдың төңірегін ән 
мен күйге беледі. Әрбір 
этно-мәдени бірлестік 
өз үйлерінің алдында 
думан уйымдастырып, 
шара қонақтарына
улттык тағамдарын 
усынды. Орыс, кәріс, 
неміс, татар, еврей этно- 
мәдени бірлестіктерінің 
шаңырағын аралай келе,
Бауыржан БАЙБЕК олар- 
ды бірлік мерекесімен 
қуттықтап, татулық пен 
табыс тіледі.

Ал бул кезде қазақ 
үйініңалдындағыорталық 
алаңқайда фестивальдің 
көрігі қыза түскен еді. Ат 
күлагында ойнаған ша- 
бандоздар, топ-топқа 
бөлініп арқан тартыскан 
бала-шаға, ақ дастаркан 
басында казаки кара 
өлеңге баскан әжелер бүл 
шараның басты сәніндей 
керінді. Алаңдағы ак 
шаңқан ки]з үйде Ба
уыржан БАЙБЕК пен об- 
лыс Әкімі Бердібек СА- 
ПАРБАЕВ жергілікті «Жас 
Отан» жастар қанаты- 
ның мүшелерімен, «Болашақ» бағдарла- 
масының түлектерімен және өзге улт жас- 
тарымен кездесті. •

-  Әуелі жастар арасынан «Жас 
Отан» жастар канаты Шығыс Қазақстан 
облыстық филиалының аткарушы хатшы- 
сы Станислав Каримов сөз алды. Ол жас
тар канатының бастамасымен түрлі ша- 
ралар уйымдастырылатынын, облыстағы 
қоғамдык шаралардың бәрі жастардың 
қатысуынсыз өтпейтінін баяндады. Бауыр
жан БАЙБЕК Шығыс Қазакстан жастары 
партияның арбір бастамасына өте белсенді 
қатысатынын атады.

етіп отырғанын көрген Бауыржан БАЙБЕК 
аталмыш жобаларды жоғары бағалады. 
«Мипіга сіпета» жеке кәсіпкерлігінің 
басшысы Мунира Ягудина киноны про- 
каттау, әлемнің үздік фильмдерін қазақ 
тілінде көрсету ісіндегі кедергілерді атап, 
оларды заңнамаға өзгеріс енгізу аркылы 
шешу жөнінде үсыныстар аитты. Әз 
кезегінде Бауыржан БАЙБЕК кино өнерінің 
идеологиялық асері мол екенін атап, атал
мыш мәселелермен таныс екенін жеткізді.

Фестиваль этноауылда 
басталды

Будан кейін «Нур Отан» партия- 
сы Терағасының бірінші орынбаса
ры Қазақстан халқының бірлігі күніне 
орай үйымдастырылған «Халыктың 
куаты - бірлікте» атты аймақтық фести- 
вальге катысты. Этноауылда өткен ша- 
раның басында Бауыржан БАЙБЕК жер- 
гілікті суретшілердің шығармашылык 
жүмыстарын, қолөнер туындылары мен 
облысты мекен еткен түрлі улттардың 
турмыс-тіршілігін бейнелейтін экс-

-  Шығыс жастары партияның ең 
белсенді көмекшілеріне айналып үлгерді. 
Сан түрлі бастамалар да Шығыстан бастау 
алып жататыны соның дәлелі, -  деді ол. 
«Болашак» түлектері де партия басшысы- 
на облыста жас мамандарға колдау кажет 
деңгейде көрсетіліп отырғанын айтты.

-  Жалпы, «Болашақ» бағдарламасы бо
йынша шетелдерде білім алған жас маман- 
дарды тартуда Шығыс Қазакстан алдыңғы 
орында тур. Облыс Әкімі Бердібек САПАР
БАЕВ бүл мәселеге о бастан жоғары мән бе- 
ріп келеді. Соның нәтижесінде аймактары- 
ңыз «Болашақ» түлектері ең көп шоғырлан- 
ған өңірлердің бірі болып отыр. Елбасы 
жастар саясатының дамуын тікелей назар- 
да үстап отыр, Бул бағытта да «Болашак» 
түлектеріне кеп үміт артылмақ. Сіздер 
ездеріңізді езге жастардан оқшау үстамаи, 
бағдарламаның игілігін көруге мүмкіндік- 
тері болмаған замандастарыңызбен өздері- 
ңіз меңгерген білім мен тәжірибені бөлісуге 
міндеттісіздер, - деді Бауыржан БАЙБЕК.

Аймак басірысы Бердібек САПАРБАЕВ 
жастар саясаты облыс басшылығының да 
жіті назарында екенін атап көрсетті.

-  Облыс халкының 29 пайызын жас
тар курайды. Олар барлык мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысуда. Облыстык«Жас 
Отан» жааар канатының бастамасымен әр 
сенбі сайын игі шаралар өтіп келеді. Бул 
шаралар біріншіден, жастардың уакытын 
тиімді өткізуге септігін тигізсе, екіншіден, 
осы мәдени-буқаралық шаралар аркылы 
барлык мемлекеттік бағдарламалар мен 
Елоасының тапсырмаларын жастар ара- 
сында насихаттауға мүмкіндік беріп 
отыр. Ал «Болашақ» түлектері осында 
ез кауымдастыктарын қүрған. Олар да 
аймақтың дамуына белсенді араласып 
келеді, -  деді облыс басшысы._

Бауыржан БАЙБЕК кездесу 
барысында жастар саясатына 
бөлінген каржының екі есе- 
ге артқанын атап, облыстык 
«ЖасОтан» жастар канатының 
атқарушы хатшылығын сол 
каржының тиісті мақсатқа 
жумсалуына тікелей жауапты 
болуға шакырды.

- Атқарушы хатшылары- 
ңыз облыстык мәслихат депу
таты болгандықтан, қаржы- 
ның кажетті бағыттарға 
бөлінуіне ыкпал етерлік 
мүмкіндігі бар. Жастарға 
нақты кандай қолдау қажет 
екенін аныктап, мәселе етіп 
көтерудеатқарушыхатшының 
колында Алдыңғы ^шептегі 
жастар ез замандастары ара- 
сында жаксы әдеттерді сәнге 
айналдыруы керек. Қазіргі 
жастар зиянды болса да сән- 
ге айналған үрдістерге күмар. 
Барлык жастар бірігіп, улт пен 
наным-сенімге жіктелмей, 
жаксы әдеттерді сәнге айнал- 
дыруымыз қажет, -  деді ол.

Партия белсенділерімен 
өткен кездесуде Бауыр
жан БАЙБЕК «Нур Отан» 
партиясының Төрағасы 
Нурсултан НАЗАРБАЕВТЫҢ 
партия алдына қойған максат- 
міндеттерін түсіндірді.

Кездесуден кейін «Нур 
Отан» партиясы Төрағасының бірінші орын
басары №11 мектептің жанындағы хоккей 
модулін аралап, «Былғары доп» атты мек- 
теп оқушылары арасындағы калалык фут
бол жарысын тамашалады.

Халықтық партия халық 
мүддесін қорғайды

«Нур Отан» ХДП Терағасының бірінші 
орынбасары Бауыржан БАЙБЕК осы күні 
түс ауа ерке Ертіс жағасындағы Семей 
қаласына ат басын тіреді.

Облыс Әкімі Бердібек САПАРБАЕВ 
Астанадан келген мәртебелі конакты ең 
алдымен негізінен жиһаз шығарумен ай- 
налысатын «Дизайн Мебель» жекеменшік 
кәсіпорнына бастап, алып барды, Осыдан 
он бес жыл бурын қурылған кәсіпорын 
бүгінде жиһаздан бөлек өрнектелген 
есіктер, терезе перделерін, жылы 
көрпешелер шығара бастапты.

Кәсіпорын директоры Мақсат Сағат- 
бековтің айтуынша, тутынушылар тара- 
пынан кеңселік, асхана, жатын бөлмесі, 
сондай-ак, мектеп жасына дейінгі және

емдеу мекемелеріне арналған жиһаздарғг 
сураныс артып келе жаткан керінеді 
Кэсіпорын өнімдері ез облысымызбен 
бірге, көршілес Павлодар облысына жанк 
Алматы каласына жөнелтілуде. Казір мунд« 
елуге жуык адам еңбек етіп жатса, олардың 
орташа жалакы мөлшері елу мын теңгенің 
көлемінде екен.

Партия Төрағасының бірінші орын
басары кәсіпорынның келешеп турала 
да сурап, білді. Соған орай мунда жаңа 
шикізат пен материалдарды пайдалана 
отырып, шығарылатын өн ім н ің  сапасы мен 
турлерінің арттырылатындығы айтылды.

Будан кейін конактар консультативті»- 
диагностикалык орталыкка бардь 
Бул орталық жергілікті халыкты кешегі 
ядролык сынак зардаптарынан айықтырг 
максатымен сонау токсаныншы жылдар» 
пайдалануға берілген болатын.

Қалыпты жумыс істеп жаткан орталыцч 
бір ауысымда үш жуз кісіге кызмеі 
көрсетілуде. Және сонша мелшерде адам 
кызмет істейді, Соның жүзге жуығы - 
жоғары білімді дәрігерлер. Мундагы орта
ша жалақы жетпіс мыңнан асып жығылады 
Орталык директоры Жанат Молдағалиева 
осынын бәрін айта келіп, қонақтарға осын
да орнатылған заманауи емдеу, сауыктыру 
курал -жабдықтарын көрсетті.

Осы орайда сөзге аймак басшысы 
Бердібек САПАРБАЕВ араласып, облысгың 
медицина саласында Израиль, Оптүстіи: 
Корея және Ресей сиякты іргелі мемле- 
кеттермен тығыз байланыс жасап келе 
жатқанын тілге тиек етті. Бауыржан БАИ- 
БЕК өз кезегінде, Елбасы аиткандаи, са 
лауатты емір салтын сактаған адамның 
ғана денсаулығында кінәрат болмаи- 
ды дей келіп, партия мүшелерінін 
сым бөлігін дәрігерлер мен муғалімдч 
курайтындығын, сондыктан халыктык- 
демократиялык партия кашанда халықтын 
мүддесін қолдап, қорғайтынын малімдея1 
Ол сонымен бірге партия мүшелеріни 
партия атына кір келтірмей, зор абыроИ' 
мен еңбек ете берулеріне тілектеслпи 
білдірді.

Конақтар будан кеисн орталык 
дында турған жылжымалы медицинал» 
кешеннің жүмысымен танысты. Алып *  
шенге арналған көлік Шымкент каласыи** 
жасалса, оның іші шетелдік °3* 
кондырғылармен жабдықталыпты. °* 
тыр осы кешен облыстың бес ауданыня31'’ 
сексенге жуық елді мекенінде болы1; 
ауыл түрғындарына қалткысыз қыз*к 
көрсетіпті. «Биыл сол игі үрдіс өз жалтась'1' 
табатын болады» дейді орталық басшь '̂ 
ры.

Партия Төрағасының бірінші о#  
басары партияның Семейдегі филиа|» 
на соға кетуге де уақыт таба білді. 'Щ 
Отан» ХДП калалык филиалы терағасы^ 
орынбасары Гүлнар Жігітбаева марте»?' 
конакка филиал жүмысын егжей-тегже  ̂
таныстырды. Ол жыл басынан бері пэрі" 
катарына ай сайын 70-80 адам нем  ̂
күніне 6-7 адам кабылданып отырғанЫ* 
аитты.

Будан кейін Бауыржан БАЙБЕК АбайдЫ* 
республикалык корык-муражайында 60- 
лып, ақынның өмірімен және шығэР' 
машылығымен кеңінен танысты.

Есімжан Нақтыбайуль1 
Дәулет Сейсенул»


