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Бұл инкубатор 
бұрынғыдан өзгерек

Жұмыртқа десе, 
елдің есіне нарықтағы 

қымбат баға түседі. Құс 
тұмауының салдары, 
жылда қайталанатын 
баға өсімі деп көңілді 

бірлесек те, құр 
сөздің көпке жұбату 

болмайтыны анық. Бірақ 
бұл мәселенің де шешімі 
табылар күн алыс емес. 

Себебі жақында ғана  
Назарбаев зияткерлік 
мектебінің оқушысы 

Жангерей Зинелов бағасы 
қолжетімді инкубатор 

жобасын ұсынды.   
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ТАРИХИ КІТАП
А ШОЛУ 

IESO  –  202 1  ÆÎËÄÀÌÀÑÛ

ТАБЫСҚА БАСТАЙТЫН ЖОБА
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E C O - P L A N T  н е м е с е
А Д А М  К Ө М Е Г І Н С І З 

А Ғ А Ш  О Т Ы Р Ғ Ы З У

ХХІ ғасырдың 
үшінші онжылдығы 

басталды. Алайда БҰҰ-ның 2030 
жылға дейінгі тұрақты даму аясында 

күн тәртібінде көрсетілген экологиялық 
мәселелер әлі күнге шешімін таппай келеді. 

2015 жылы қабылданған  жаһандық іс-қимыл 
жоспары он жыл ішінде гүлденген әрі қоршаған 

ортаны құрметтейтін қоғамға жету үшін нақты 
шараларды ұсынған еді. Енді уақыттың жылдамдығын 

ескерген БҰҰ қоршаған ортаны қорғауда кешігіп 
жатырмыз деп дабыл қағуда. Ал жауапты мамандар 
«ғаламшарды аз уақытта құтқаруға бола ма?» деген 

маңызды сауалға жауап іздеуде. 

  БҰҰ 
  2030: 

экологиялық 
мәселелер
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ТӘУЕЛСІЗДІК – 
ЕҢ ҚЫМБАТ ҚАЗЫНАМЫЗ!
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БІРІГУДЕН АСҚАН 
БАҚЫТ ЖОҚ

«Атақты Сырым батыр Малайсары 
бидің алдына барғанда даңқты би 

жас батырдың қолына бір түйір шыбық 
беріп, «сындыр» дейді. Батыр оп-оңай 
сындыра салады. Содан соң бір уыс 
шыбық беріпті де «Енді көрші» деген 

екен. Сырым батыр сәл қиналыңқырап 
сындырады. Сонда шешен «Бірлігі мықты 

елді жау ала алмайды. Бұл – соның 
мысалы еді» деген екен. Сол сияқты 
біздің мемлекетіміздің алар асуы тек 

бірлікпен ғана алынады. Мекемеміздің 
басты бағыты да – осы. Аталған 

салада жүріп, талай қызықты көресің. 
Аңқылдаған ағеден елдің арасында 
небір тағдыр бар. Дастарқанындағы 

бір түйір нанды бөліп жеп, бақытты 
болып отырған шаңырақтарды көресің 
де, е, «біз шынында бақыттың не екенін 
пендешілікке салынып, ұғынбай кетеді 

екенбіз» деген ойда қаласың» деп 
бастады қармақшылық жас Ақтолқын 

Алтынбайқызы. 
Бұған дейін жастар арасында түрлі 

жобалардың бел ортасында жүретін 
жас маман бүгінде Қоғамдық келісім 

мекемесінің аудандағы өкілі. Жай ғана 
өкілі емес, сарапшы маман. Уақыт тауып, 

аз-кем сұхбаттасқан едік...

НЕСИЕ 
МЕРЗІМІ 

ҰЗАРТЫЛДЫЫ

 ОТАНДЫҚ ӨНІМДІ ҚОЛДАНУ КӨРСЕТКІШІ 
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АТАҒЫНАН 
АЙЫРЫЛҒАН АЛЫП

Футболдан 
ел клубтары 

Түркияда жаңа 
маусымға 
дайындық 

жүргізуде. Жаңа 
футболшы ларды 
сұрыптап жаткан 

командалар 
ойыншылармен 

келісім шарт 
жасауға асығар 

емес. Бапкер 
сынағынан 

сүрінбегендер 
Қазақстанда доп 
тебуге мүмкіндік 

алады. Әзірге 
аяқдопшыларды 

қаралымнан 
өткізуде «Қайсар» 

көш бастап 
тұр. Бүгінде 

қасқырлардың 
жаттығуына 

бабын байқатуға 
бірнеше 

футболшы 
қосылаған.
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АҚМЕШІТ
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