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Биыл ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛЫ
АҚЫНЫ Абай Құнанбайұлының 175 жылдық
мерейтойы. Күні кеше
ғана Қазақстан Республикасы Үкіметінің
Қаулысымен 10-тамыз
«Абай күні» деп белгіленді. Бұл мерейлі
күнді қазақ елі асыға
күтті. Өлгені тіріліп, өшкені жаңғырды. Абайды кұрметтеу, мұрасын
кеңінен насихаттау
баршамызға парыз.
Абай Құнанбайұлы
ғұлама ғалым, ойшыл
ақын, ағартушы ұстаз
ретінде ұлтымыздың
тұғыры биік мақтанышы. Абай – дала философы. Оның шығармашылығы әлемдік
туындылар қатарында
орын алған халқымыздың баға жетпес мұрасы мен рухани азығы.
Жас толқын үшін
Абайдың өсиеттері
мен өнері асыл қазына.

Абай күні

Сонымен қатар, «APEC
PetroTechnic» Жоғары
колледжінің ұжымы
жыл басынан бері ұлы
философтың қазыналы
еңбегін ұлықтап келеді.
Мерекелік кештер ұйымдастырылып ақынның өлеңдері мен қара
сөздері оқылды, әндері
шырқалды. Ақын өлеңдерін жатқа оқу эстафетасы да колледжде
жалғасын тапты. Студенттер мен ұстаздар
қауымы бірлесіп М.О.
Әуезовтің «Абай жолы»
эпопеясы негізінде жасалған «ХӘКІМ АБАЙ»
сахналық қойылымын
көрерменге тарту етті.
Оқу ордасының жастары кәсіби актерлерден
кем түспеді. Ұлы Абайдың шынайы бейнесін
ашып, келген көрерменге жақсы көңіл-күй
сыйлады.

Конституция күні
30 тамыз - Қазақстан Республикасының Ата
Заңы күні. Қазіргі Конституция жалпыхалықтық референдум негізінде 1995 жылдың
30 тамызында қабылданып, 5 қыркүйегінде
күшіне енді. Ата Заңымыз 9 тарау және 98
баптан тұрады. Алғаш рет Қазақстанда Конституция 1924 жылы қабылданған болатын.
Кейінірек 1937, 1978, 1993 және 1995 жылдары
жазбаша түрде қабылданды. Алайда 1993
жылғы Конституция ескі әкімшіл-әміршіл
ережелерге сүйенгендіктен, жаңа қоғам талабына сай болмады. Әрі онда адамның жеке
құқығы мен бостандығы, және оны қамтамасыз ету қағидалары, мемлекеттік үкімет билігін жүргізу нысандары, басқару саласындағы
демократиялық институттардың қызметі
нақты айқындалмаған еді. Сол себепті 1995
жылы Ата Заңымыз қайта қабылданды.
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Мұнайшылар күні
Құрметті мұнай-газ қызметкерлері мен бізбен
серіктес компанияның өкілдері. Жер қойнауының қара алтынын игеріп ел ырыздығын үлес
қосып жүрген баршаңызды төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Бұл мейрам
қыркүйектің бірінші жексенбісінде Қазақстанда
кәсіби мереке - Мұнай және газ өнеркәсібі қызметкерлерінің күні атап өтіледі. Қазақстанда ол
2003 жылы Республика Президентінің Жарлығымен кәсіби мереке ретінде ресми түрде
танылды. Бүгінде Қазақстанның мұнай секторы - ең ірі және серпінді дамып келе жатқан
сала. Мұнай - негізгі экспорт және валюталық
түсімнің негізгі көзі. Көптеген жерлер ел мен
аймақтың дағдарыстан шығуына көмектесті.

Білім күні
ҚЫМБАТТЫ ҰСТАЗДАР, АТА-АНАЛАР, СТУДЕНТТЕР!
Сіздерді 1 қыркүйек - «БІЛІМ КҮНІМЕН» және де
дәстүрлі жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймыз. Еліміздің болашағы білім мен тәрбие алауын
жаққан оқу ордаларымен тікелей байланысты.
Осы орайда, «APEC PetroTechnic» Жоғары колледжі
болашаққа бағыт алған білікті те білгір мамандарды
даярлайтын Қазақстандағы бірден бір білім ошағы
екені баршаларыңызға мәлім. Ендеше біздің колледжде білім алып жатқан студенттердің алға қойған
мақсат-міндеттері ақиқатқа айналып, жетістіктерге
толы табысты жылы болсын деп тілейміз!
Құрметпен,
Жарылғасынов Жанарбек Жаңабайұлы

АПЕК ҚҰРАМАСЫ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БІРІНШІ ЛИГА ЖАЙДАРМАН
ОЙЫНДАРЫНДА ӨНЕР КӨРСЕТУІ

«APEC Құрамасы» Республикалық «Бірінші лига»
жайдарман ойындарында
өнер көрсетті. 2020 жылдың
ақпан айында «Қазақстан КВН
Одағы» РЖҚБ-ның ұйымдастыруымен өткен Республикалық «Маусымашар – 2020»
жайдарман фестивалінде
«АРЕС құрамасы» сәтті өнер
көрсетіп, «Бірінші лигаға»
жолдама алған еді. Аталмыш ойын, 25-27 қыркүйек
аралығында Қызылорда
қаласында болып өтті. «АРЕС
құрамасы» колледж басшылығының тікелей колдауыменен «Бiрiншi лигада»
бақтарын сынап, жартылай
финалға дейін жетті. Төтенше
жағдайға байланысты осы
жолғы жайдарман ойындары тек қазылар алқасының
қатысуыменен, көрерменсіз
өтті. Жергілікті «Qyzylorda»
телеарнасы дүбірлі ойынды
таспаға түсірді. Еліміздің
түпкір-түпкірінен жиналған
әзілкеш жігіттер мен қыздардың ойыны тартысқа толы

болды. 24 команданың ішінен
бабы мен бағы қатар шапқан
8 құрама финалда. Сондай-ақ
«АРЕС құрамасы» жайдармандағы «ардагер ойыншылармен» пікір алмасты. Бүгінде
көрерменнің қошеметіне
бөленіп жүрген әзілкештер,
жас буын ойыншыларға
кеңестерін айтып, тәжірибелерімен бөлісті. «АРЕС
құрамасы» сахнада ғана өнер
көрсетіп коймай, түрлi спорттық ойындарда да белсенділік танытты. Алғашқы күнi
волейболдан өткен жарыста
арнайы «Алғыс хат»-қа ие
болды. Ал 26-ыншы Қыркүйек күні колледж студенттері,
аяқ добынан болған сайыста
жүлделі 2-ші орынды қанжығасына байлады. «АРЕС
құрамасы» бос уақыттарын
да тиімді пайдалана білді.
Көненің көзі, мәдени мұралардың асыл көмбесі, талай
тарихты қойнауына бүккен
Қызылорда шаһарын аралап, қала тарихымен кеңінен
танысты.
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