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ОБЛЫС ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!

ХИТ СӨЗДЕРГЕ 
ХИТПАРАД немесе 

КІРМЕ СӨЗБЕН КӨСЕГЕ 
КӨГЕРЕ МЕ?

Хайп, 
лайк, 
пранк, 
вайн бұл 
сөздер 
қоғам 
арасында 
белең алды.  
Кірме сөзбен 
жеткізсек, 
“хитке” айналды. 
Аталған сөздерді 

екі-
нің 

бірі-
нен 

еститі-
німіз 

рас. Өзге 
тілден ен-

ген сөздер 
лезде күн-

де лікті тір-
ші ліктегі әңгі-

менің арасына 
енді. Бұл сөз-

дер қордың 
ке ңейгені емес, 

шұрайлы тіліміздің 
шұбарлануына 

соқтырып отыр. Қыс-
қасы, көсегемізді 

кө герткен тіліміздің 
мәйегі кетіп барады. 

Көктем айында басталып, жаз мезгіліне дейін жалғасқан қатаң карантин талаптарын тұрғындар 
ұмыта қойған жоқ. Соңғы уақытта карантин шаралары жеңілдеді десек те, қауіп бір сәт сейілген емес. 
Арқаны кеңге салатын уақыттың әзір емесін ескерген біз аймақтағы ахуалды білу үшін облыстық 
санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментіне хабарластық.
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MONEY, MONEY,  MONEY... Дәл осы тақырыпта 
жазылғандай ағылшын 

тілінде шведтік поп 
ABBA тобы орындайтын 

ән көпшілікке жақсы 
таныс. 1972-82 

жылдары хит болған 
бұл әнді бүгінде Ретро 

радиосынан ғана 
тыңдауға болады 
әрине. Мұңлы да, 

зарлы, жүрек қылын 
шертетін бұл әнде 

әлдебір аңсар 
сезіледі. Қусаң 

жеткізбейтін қызылды-
жасылды дүниенің, 
жарқыраған жақұт 

пен алтынның 
алабөтен бояуы 

алыстан мұнартқан 
кемпірқосақтың 

түсіндей көз арбап, 
көңіліңді астан-

кестен еткендей ме 
қалай өзі?! Бәлкім 
байлықтың буына 

мастандырар... 
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ЧЕМПИОНДАР 
АНЫҚТАЛДЫ

«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ»:  20 КОМПЬЮТЕР

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗМ МЕН 
ТЕРРОРИЗМ – ДІНГЕ ЖАТ 

–
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Алмат ТАСҚАРАЕВ, 
Қызылорда облыстық қылмыстық-атқару жүйесі ЗК-169/1 мекемесінің басшысы, әділет подполковнигі:

ӘДІЛ  АЙТҚАН  ЖЕҢЕР
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РЕЙТИНГ ЖОҒАРЫЛАДЫ

ВАЛЮТАЛЫҚ ИНТЕРВЕНЦИЯ

MONEY, MONEY,  MONEY...

ÎËÀÐ ÏÑÈÕÎËÎÃÈßÍÛ 
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ЖУА ЖЕГІШ ҚЫЗ

Ел аман болсыншы
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Сол жағалаудағы үйлерді қоса алғанда шаһарымызда 
815 көп қабатты тұрғын үй бар. Оның 426-сы күрделі 
жөндеуді қажет етеді. Осы мақсатта Үкімет «Тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011-
2020 жылдарға арналған» бағдарламасын қолға алды. 

Аталған бағдарлама аясында осы уақытқа дейін 
қаладағы 134 көп пәтерлі тұрғын үйге күрделі жөндеу 

жұмысы жүргізілсе, қазір 32 көпқабатты тұрғын үй 
күрделі жөндеуден өтуде. Осы бағыттағы жұмыстарды 

жүйелеу мақсатында тағы да 26 үйді жаңғыртуға 
бюджеттік өтінім ұсынылған. 



77

АЛАДОПТА 
ДОПИНГ ДАУЫ

АРМАННЫҢ 
“АРМАНЫ” 

ОРЫНДАЛА МА?

ТАУ ТОЛАҒАЙЛАРДЫ 
ТҮЛЕТКЕН ТҮРКІЛЕРИ
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