
Коронавирус инфекциясының күн 
өткен сайын жаңа белгілері пайда 

болуда. Әзірге вакцинасы жоқ вируста 
белгісіздік көп. Соңғы уақытта ковидті 

қайталап жұқтыру дерегі де тіркелуде. 
Осы жағдайды ескере отырып, бүгінгі 
қоғамдағы басты тақырып турасында 

нейрохирургия маманы Мыңжылқы 
Бердіқожаевпен тілдестік.

АҚМЕШІТ
6+

ЖАРАЙСЫҢ,
НҰРСҰЛТАН!

2021 жылы 20 
наурызда Мәжіліс 

депутаттарының 
өкілеттігі аяқталады. 

Осыған орай ел 
билігі Мәжіліс және 

мәслихат депутаттарын 
сайлауды 10 қаңтарда 
өткізуді жоспарлады. 

Биылғы саяси 
науқанда біршама 

өзгеріс болғалы тұр. 
Мәселен, Үкімет екі 

сайлауды бірге өткізу 
арқылы 10 миллиард 

теңге үнемдейді. 
Үнемдегеннің өзінде қос 
сайлауға кететін шығын 

көлемі 10,8 миллиард 
теңгені құрайды. Оның 
ішінде 28 млн 988 мың 
теңге сайлау жәшігін 
жасауға жұмсалады. 

Тағы бір айтатын 
өзгешелік, жергілікті 

мәслихат депутаттарын 
да партиялық тізіммен 

сайлап, Мәжілістің 
бір бөлігін жастар 

мен әйелдер құрауы 
тиіс деп бекітілген. Ал 
бұл заңдылық біздің 
өңірде қаншалықты 

орындалғанына 
тоқталсақ. 

РСҰҰЛТАРСҰҰҰЛТТТААН!
Журналистикадан 

қол үзіп қалған 
мені қайта 

қатарға қосқан 
осы Нұрсұлтан 
Мықтыбаев еді. 
Мықтыбаевты 

көргенде «есім-
сойы келісіп-
ақ тұр екен!» 

деп ойладым. 
Жалындап тұрған 
жігіт екен. Кесіп 
кесек сөйлейді. 
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Ұлттық сыйлық 
жеңімпазына

құрмет көрсетті

ДАЙЫНДЫҚ ПЫСЫҚТАЛДЫ

2 КҮНДЕ 
43 ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАСЫ 
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Айдос 
Есмағамбетов 

Арқалық 
қаласының тумасы. 

Ы.Алтынсарин 
атындағы Арқалық 

мемлекеттік 
педагогикалық 

институтында «Бейнелеу 
өнері және сызу» 
мамандығы бойынша 
білім алған. Қазір «Астана 
Мюзикл» мемлекеттік 
театрының қызметкері 
және «Қазақстанның жаңа 100 есімі» 
жобасының жеңімпазы. Бүгінде кейіпкеріміз 

кез келгеннің қолынан келе бермейтін, 
хирургиялық нақтылықты талап ететін 

гиперреалист өнерін дамытып, 
тарихи тұлғалардың мүсінін 

салуға машықтанған. 

3VIEWRVVINTERINTERVVIEVVVVRVVIEWW

МАДАМ ТЮССО 
МҰРАЖАЙЫНА 
АБАЙ МҮСІНІН 
ТАРТУ ЕТЕМІЗ
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Қызылорда облыстық психикалық денсаулық 
орталығының ұжымы жас мамандармен то-
лық ты. Оқуын аяқтаған дәрігерлер енді нарко-
логиялық заттарға тәуелділігі бар және жүйке 
жүйесі дертімен сырқаттанатын науқас тарды 
емдейді. Ақ халаттыларға жүк теліп отырған 
жауапкершілік жүгі ауыр. Емдеу мекемесінің 
тәжірибесі мол мамандары жаңа әріптестеріне 
қолдау көрсетіп, жұмыстың қыр-сырын үйретуге 
дайын. 

КӨЗ НЕГЕ «КӨРМЕЙДІ»?

Айналаны ақпарат қоршаған қоғамда бәрін үздіксіз қабылдай беретін көзге де 
жүктеме көбейді. Әсіресе онлайн оқу басталғалы бері оқушылардың бар уақыты 
компьютер мен мобильді құрылғының алдында өтіп жатыр.  Жыл өткен сайын жанар 
өткірлігі кемитінін ескерсек, нұрдың ұясы саналатын көзді сыртқы факторлар 
әсерінен қалай қорғаған дұрыс? Осы сұрақ төңірегіндегі маңызды тақырыпты сала 
мамандарымен бірге талқыладық. 

ЖАС МАМАНДАР 
ЖҰМЫСҚА КІРІСТІ

Халқымызда «ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде» деген 
нақыл сөз бар. Сондықтан қатерлі аурудың алдын алып, оның кең 
етек алып кетуіне жол бермеу үшін бәріміз жұмыла күресуіміз қажет. 
Қауіпті вирус қауіпсіздікті нығайтуды талап етеді. Аталған вирусқа 
қарсы күрестің басты шарттарының бірі – тазалық сақтау. 
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ТҰРСЫНБАЙҒА WBC 
БЕЛБЕУІ БҰЙЫРДЫ

ТАТАМИ ШЕБЕРЛЕРІ 
ЖАТТЫҒУҒА КІРІСТІ

ЕУРО БӘСЕКЕГЕ ҚАТЫСАТЫН ҚҰРАМАЛАР
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АҚМЕШІТ

JJJUUUULLLDDDDDYYYYYZZZ ––– 
JJJOOOORRRRAAAAAMMMMMMAAAALLL

Қызылорда қаласындағы 
Назарбаев Зияткерлік 

мектебінде «Ұлы 
дала ақындары» 

және «Менің 
өмірімде 

қолданылатын 
мақал-

мәтелдер» 
жобасының 

кіріктірілуімен 
мұғалім-оқушы-
ата-ана үштігінің 

арасында сайыс өткізілді.

Қала тұрғындарының 
қоғамдық көлікке деген 

сұранысын қанағаттандырып, 
саланың тынысына тың серпін 

беру мақсатында автобус 
паркі  жаңа  13 автобуспен 

толықты.

ҚЫЗЫЛОРДА: 
ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІКТЕР КӨБЕЙДІ


