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В СРЕДУ

Құрметті Риддер қаласының тұрғындары! 
Сіздерді ерлік пен қайсарлық мерекесі – Ұлы Жеңіс күнімен және Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз!
9 мамыр-майдангерлер мен тыл еңбеккерлерінің жанқиярлық ерлігі мен жанқиярлық рухының жемісі. Ұлы Отан соғысы 

ардагерлерінің көрсеткен еңбек, патриотизм, бірлік пен ынтымақ қасиеттері –бүгінгі күнге дейін ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе 
жатқан үлкен құндылық. 7 мамыр-Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің құрылған күні.

Отанды Қорғау-қасиетті ұғым. Бүгінгі ұрпақ аға буын ардагерлері көрсеткен батырлық пен қайсарлықтың үлгісін алады.
Тәуелсіз елімізде патриоттық тәрбиенің үлгісін көрсететін осы қос мерекеде баршаңызға зор денсаулық, бақыт тілейміз. 

Отбасыларыңызда амандық, сәттілік және өркендеу болсын!
Балаларымызды бақытты өмір сүруге және тәрбиелеуге мүмкіндік берген батырларға Мәңгілік даңқ.  Біздің ардақты 

ардагерлерімізге зор денсаулық, рух сергектігін, қуат пен ұзақ ғұмыр тілейміз. Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасының 
игілігі үшін барлық істерде барлығына бейбітшілік, жақсылық, амандық және сәттілік тілейміз.

Отан қорғаушылар күнімен және Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Уважаемые жители города!
От всей души поздравляем Вас с праздником мужества и самоотверженности – Днем Великой Победы и Днем за-

щитника Отечества!
9 мая – плод самоотверженного мужества и самоотверженного духа фронтовиков и тружеников тыла. Качества труда, патри-

отизма, единства и солидарности, проявленные ветеранами Великой Отечественной войны –большая ценность, которая про-
должает передаваться из поколения в поколение и по сей день.

7 мая – День образования Вооруженных Сил Республики Казахстан. Защита Отечества-понятие святое. Сегодняшнее поколе-
ние берет пример героизма и самоотверженности, проявленные ветеранами старшего поколения.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья в этот двойной праздник, который показывает пример патриотического воспитания в 
нашей независимой стране. Пусть в ваших семьях будет благополучие, удача и достаток!

Вечная слава героям, подарившим нам возможность счастливо жить и воспитывать своих детей.  Крепкого здоровья, бодрости 
духа, энергии и долголетия нашим уважаемым ветеранам. Мира всем, добра, благополучия и удачи во всех делах на благо на-
шей Родины – Республики Казахстан. От всей души поздравляем с Днем защитника Отечества и Днем Великой Победы!

Аким города Риддера   Д. Горьковой
Секретарь Риддерского городского маслихата   Е. Нужных

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 

–5 Мая–5 Мая
– Всемирный день борьбы– Всемирный день борьбы

 за права инвалидов;   за права инвалидов;  
- Международный день - Международный день 

акушерки акушерки 

7 Мая7 Мая
  – День защитника– День защитника

 Отечества Отечества
 (День Батыра);  (День Батыра); 

- День Радио- День Радио  

9 Мая9 Мая
–– День Великой Победы  День Великой Победы 

- Аренда помещений и офисов, -  Аренда помещений и офисов, - 
Уютные номера для проживания, Уютные номера для проживания, 
- Автостоянка, - Охрана. Гостиница- Автостоянка, - Охрана. Гостиница

 «Алтай», пр.Независимости-7,  «Алтай», пр.Независимости-7, 
тел.: 43-156, 44-397тел.: 43-156, 44-397


