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-»•— -Кеше;.,<»блысқа ,-ж мыо-
сапарымен келген Қазақстан 
Республикасының Мемлекет-
тік хатшысы Оралбай Әбдікәрі-
мов алдымен облыстық тари-
хи-өлкетану м ражайында 
болып, онда қойылған жәді-
герлерді, өсімдіктер, хайуанат-
тар д ниесін, «Қызыл кітапқа» 
енген аңдар мен қ старды 
тамашалап, облыстын, көне 
дәуірінен бастап, бүгінгі тыныс-

' тіршілігімен танысты. Осыдан 
екі ғасыр б рын Меккеден 
әкелінген кішкентай қ ран 
кітаптың, ертеректе жасалған 
қобыздың, Мойнақ шатқа-
лындағы тасқа түсірілген таң-

1 -балардың тарихи деректерін 
«^Іурап білді. 

••"у Одан соң, Оралбай Әб-
дікәрімов б қаралық ақпа-
рат қ ралдары өкілдерінің 
с рақтарына жауап қайта-
рып, алдағы ж мыс жоспары 
жайында айтып берді. 

- Елімізде мемлекеттік 
тілді дамытуға көп көңіл 
бөлінуде. Шығыс Қазақстан 
облысындағы мемлекеттік 
тілдің және басқа' тілдердің 
даму ахуалына байланысты 
біздің комиссияның отырысын 
өткізейік деп келдік. Онда 
бірқатар проблемалар қарас-
тырылады. Келесі жылдан 
бастап, Шығыс Қазақстан об-
лысындағы барлық қ жаттар 
мемлекеттік органдарда мем-
лекеттік тілде жүргізілуі тиіс. 
Соған дайындығын көреміз. 

- Сіз шақтан түсе са-
лысымен тарихи-өлкетану 
мүражайына келуіңіздің се-
бебі неде? 

- Қай жерде болса да, об-
лыспен танысуды м ражайдан 
бастаймын Қазақстандағы ең 
бір көрнекті мүражайлардың 
бірі осы екен. Осындай 
мүражайлардың болғаны 
^ рыс. Облыстың табиғаты, 

V Лрихы б л м ражайда жақсы 
көрЬетілген, - деді ол 

•Түске таяу Қазақстан 
Республикасының Мемле-
кеттік хатшысы Оралбай Әб-
дікәрімов «Өскемен қалалық 
әкімдігінің №6 «Күншуақ» 
балабақша-бебекжай» мем-
лекеттік коммуналдық қазы-
налық кәсіпорнының ашы-
лу салтанатына қатысты. 
Келген қонақтарды шашу 
шашып қарсы алды. Содан 
кейін қонақтар «Күншуақтың» 
бөлмёлерін аралап көрді. 
Балалардың ата-аналарымен 
көздесіп әңгімелесті. Қонақ-
тарға арнап «Балдырған» 
ересектер тобы «Менің Қа-
зақстаным» Ән ранын шырқа-
Ды. («Күншуақ» балабақшасы 

туралы материалды газеттщ 
3-бетінен оқуға болады). 

Мемлекеттік хатшымен ҚР 
Тіл комитетінің төрағасы Е. 
Қажыбек, облыс әкімінің орын-
басары А. Мурзин, қала әкімі 
М. Сапарғалиев, басқа да лауа-
зымды басшылар бірге жүрді. 

* * * 
Түстен кей ін б е л г і л і 

түрколог, қазақ тіл білімінің 
негізін қалаушылардың бірі, 
филология ғылымдарының 
докторы, профессор, акаде-
мик Сәрсен Аманжоловтың•' 
ескерткішінің ашылу салтана-
ты болды. 2003 жылдан бері 
әйгілі ғалым есімімен аталатын 
Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университеті бас ғимаратының 
алдында орнатылған ескерт-
кіш жамылғысын Қазақстан 
Реслубликасының Мемлекеттік 
хатшысы Оралбай Әбдікәрімов 
пен Ш ы ғ ы с Қ а з а қ с т а н 
облысының әкімі Жәнібек 
Кәрібжанов ашты. 

Е с к е р т к і ш т і ң а ш ы -
лу салтанатында Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
хатшысы Оралбай Әбдікәрімов, 
облыс әкімі Жәнібек Кәрібжанов, 
Білім және ғылым министр-
лігі жоғары және жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру 
департаментінің директоры, 
филология ғылымдарының 
докторы, профессор Кәкімбек 
Қ рманғалиев, С. Аманжолов 
атында.ғы Шығыс Қазақстан 
мемлекеттік университетінің 
ректоры, академик, ҚР Мемле-
кеттік сыйлығының иегері Арыс-
тан Ғазалиев, университеттің 
төртішіі курс студенті Юля Неско-
ромных, С. Аманжоловтың лы, 
қазақ лттық университетінің 
профессоры, ғылым докторы 
Алтай Дманжолов сөз сөйледі. 

Мәртебелі меймандар.мен 
салтанатқа қатысушылар С. 
Аманжолов еңбектері мен өмір 
жолына арналған кермені, 
еліміздің т ңғыш Президенті 
атындағы жоғары ақпараттық 
білім беру орталығын аралап 
көрді. 

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы Оралбай 
Әбдікәрімов кеше облыстың 
қ қық қорғау органдарының 
басшыларымен кездесті. Оған 
облыс әкімі аппаратының мем-
лекеттік-қ қық бөлімінің мең-
герушісі Таум рат Л қпанов, 
облыс прокуроры Хак ім 
Көшқалиев, облыстық соттың 
төрағасы Бағлан Мақ лбеков 
және басқалар қатысты. 

Кездесуді ашқан облыс әкімі 
Жәнібек Кәрібжанов жиналған-
дарғамемлекеттік хатшының 
облыстағы қ қық қорғау орган-
дарының атқарып жатқан істері, 
қоғамдық тәртіптің сақталуы 
жөнінде, сондай-ақ, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес бағы-
тыңда нендей ж мыстардың 
істеліп жатқандығын білгісі ке-
летінін жеткізді. 

Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік хатшы-
сы Оралбай Әбдікәрім лы өз 
сезінде Елбасының сыбайлас 
жемқорлықпен-куреске ерекше 
мән беріп отырғандығын, сон-
дықтан, аймақтағы сол бағытта 
атқарылып жатқан ж мыстар 
турасында және қ қық қорғау 
органдары қызметкерлерінің 
қызмет этикасын қалай сақтай-
тынын толық білгісі келетінін 
айтты, осы бағыттағы міндет-
терге тоқталды. 

Мемлекеттік хатшы бастаған 
топ және облыс, қала басшыла-
ры кеше кешкісін Өскемендегі 
Д а ң қ м е м о р и а л ы н а гүл 
шоқтарын қойды. 

Бүгін және ертең ресми лау-
азымды топ мүшелерінің облы-
сымыздағы іссапарыодан әрі 
жалғасатын болады; 

СУРЕТТЕРДВ: мөртебелі 
меймандар "Күншуақ" балала-
рының өнөрін тамашалауда; 
С. Аманжолое ескөрткішінің 
ашылу рөсіміндө Алтай АМАН-
ЖОЛОВ сөз сөйлеуде. 

Суреттерді түсіргеи 
Е.ОРЫНБАЕВ. 


