
Есепке сүйенсек, қала бойынша ыза судан пайда болған жеке меншіктегі 24 көлшік бар. 
Көлшік деген аты болмаса, ол жерлердің  қоқыс пен құрт-құмырсқаның алаңы екені рас. 
Биыл сәуір айында кәсіпкерлердің қолдауымен бес көлшікке топырақ төселіп, шұңқыр 
көмілген. Қалғаны... Қалғанының жайын білмекке Сәулет, Саяхат мөлтек аудандарына 
арнайы бардық.

АҚМЕШІТ
6+

 

Атын естігенде күлкіңді тыйып, күдігіңді 
көбейтетін Covid-19-дың әлемді әлекке 
салғанына жылға жуық уақыт болды. 
Алғаш Қытайдың Ухань қаласынан тараған 
кеселге бей-жай қарағанымызбен, 
қазіргі қоғамда вируспен бірге өмір сүріп 
келеміз. Бастапқыда «қорыққаннан қос 
көрініп», аласұрған жұрт бүгінде бейқам 
қалыпқа көше бастағанын көз көріп жүр. Ел 
арасында дәлелденген ақпарат та, дақпырт 
та аз амес. Беймаза қоғамдағы құбылмалы 
ахуалды ескере отырып, басылымның 
бүгінгі санында да қауіпті кеселдің ерекше 
белгілері турасында  жазуды жөн көрдік.

САУЛЫҚ– 
САҚТЫҚТА!

«Бүгінгі заман білектілердің емес, 
білімділердің заманы» екенін шын ұққан 

ауыл балаларына әлемді дүрліктірген 
пандемия мен шалғай ауылдардағы 
интернет жылдамдығының төмендігі 

әсер етпеді. «Myń Bala» Ұлттық 
олимпиадасына қатысуға ниет білдірген 

оқушылар соның дәлелі.
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Еліміздің Конституциясында мүгедектерге қоғаммен 
етене араласу үшін тең мүмкіндіктер жасаудың 
құқығы тайға таңба басқандай белгіленген. Оған 
Мемлекет Басшысы өз Жолдауында басымдық берген. 
Салыстырмалы түрде қарасақ, бұрынғыға қарағанда 
қазір мүмкіндігі шектеулі жандарға барынша көңіл 
бөлінуде. Бүгінде олардың өмірін жақсарту мен оларға 
кедергісіз орта құруға арналған Қызылорда облысының 
2020-2025 жылдарға арналған Жол картасы қабылданды. 
Аталған бағдарлама аясында ерекше күтімді қажет 
ететіндердің емін-еркін қоғаммен араласуына кедергі 
келтіретін мәселелердің түйінін тарқатудың маңызы зор. 
Осы мақсатта «Жылы жүрек жастар» қоғамдық қорының 
төрағасы, ерікті жас – Сағатбек Қуанышбайұлымен 
сұхбаттасқан едік. 
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«Бүркеген жерден бит шығатынын» билік басындағылар жақсы біледі. Солай 
бола тұра халықтың көп мәселесі әлі күнге «бүркемеленіп» келе жатқаны 
жасырын емес. Бүгін біз қозғағалы отырған түйткіл де – көрер көзге сүйелдей, 
естір құлаққа жауыр болған тақырып. Алайда әлі күнге өзекті.

Өткенде сырттан келген құрбымның «Қызылорда – «француз үйіне» ұқсайды. 
Мұнда неше түрлі иіс бар. Көп көшенің иісі қолқаңды қабады» дегені... Мысқылсыз 
айтылған мысалға ойланып қалдым. Расында қаланың орталығында жүрген біз 
мөлтек аудандардағы жағымсыз иісті байқай бермейді екенбіз...
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НӘРЕСТЕ МӘЙІТІНЕ ҚАТЫСТЫ 
ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС ҚОЗҒАЛДЫ

АУЫЛДЫҚ ОКРУГТІҢ БЮДЖЕТІ 

–

МАМАНДЫҚҚА 
АДАЛДЫҚ

МАМ
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ЖЕҢІМПАЗДАР ҚАТАРЫНДА  
ЖАҢА ЕСІМ ЖОҚ

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ КӨРЕРМЕНСІЗ ӨТЕДІ
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АҚМЕШІТ

Британ ғалымдары роботтар 
адамдардың жұмыс орнын 

қаншалықты баса алаты нын есеп-
теді. Келешек көңіл көншітпейді: 

АҚШ-тың өзінде алғашқы онжылдықта 
мамандық тардың 47%-ы толықтай 

автоматтандырылуы мүмкін.

СӘН ӘЛЕМІНДЕГІ 
ТАНЫМАЛ МАМАНДЫҚТАР
Сән әлемінде мансап құру – тамаша идеяның 

бірі. Бұл индустрияда түрлі рөлдер бар. Сән сала-
сында кез келген жұмыстың өз орны бар: экзо-
тикалық фотосессиядан бастап сән блогтарын 
жүргізуге дейін таңдау бар. Сән индустриясында 
кең тараған 8 мамандықты ұсынамыз.
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