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Жер жаратылып, онда тіршілік иесі пайда болғалы 
бері түрлі вирустың қатарласып келе жатқанын 
көреміз. Жиырмасыншы ғасырдың басында халық 
шешек, тырысқақ, іш сүзегінен-ақ қынадай қырылып 
қалды. Тіпті қазір ауырған адам түрлі дәрі ішіп, демде 
жазылып кететін тұмаудың өзі ертеде емі табылуы 
қиын дерттің бірі болғанына сену қиын. Демек, адам 
бар жерде вирус бар. Ол болған, болады және бола 
береді. Ең қиыны, уақыт өткен сайын вирус та түрленіп, 
мутацияға ұшырап отырады. Ал оның емі әрине – екпе.

-

-

2

2

Әдетте жырау дегенде елдің есіне Алмас Алматов, ал Алмас Алматов дегенде жырау 
деген халықтық саф өнер иесі ойға оралады. Бұл жыраудың жырмен біте қайнауынан 

туындайтын шығар әсілі. Биыл Сыр сүлейлерінің жалғасы алпыстың асуынан асты. 
Осы орайда ойы оралымды, сөзі сұңғыла Алмас ағамен рухани мәдениеттің дамуы, 

жыраулық өнердің қазіргі жағдайы турасында аз-кем әңгімелестік.

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК
Ине шықса да, түйме шықса 

да, әйтеуір, өзіміздің отандық 
өнім болғанға не жетсін?!  Әйтсе 
де, киер киім, ішер ас-суымыз, 

күнделікті қолданыстағы тұрмыстық 
заттардың басым көпшілігі шетелден 

әкелінетінін жасырып қайтеміз. 
Қазақстандық өнімге деген сұраныс 
жоқ деуге ауыз бармайды, десек те, 
олардың дүкен сөрелерінде самсап 

тұрғанын сирек кездестіреміз. 
Жуырда ҚР Индустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрі 
Бейбіт Атамқұлов Жұмыспен 

қамту жол картасының аясында 7 
өңірде отандық өнімдерді қолдану 

көрсеткіші 90 пайыздан төмен 
екенін баса айтты.  Аталған өңірлер 

арасында Қызылорда облысы 
алда тұр. Министрдің айтуынша, 

біздің аймақтың 80 пайызы өз еліміз 
өндірген заттарды пайдаланбайтын 

көрінеді. 
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МЕН ҚАЛАЙ  
КӨШБАСШЫ БОЛДЫМ? 

Білімнің дамуына атсалысып жүрген мамандардың көбі жастар болғанмен, 
ерте жасында басшылық лауазымға отырғандарды саусақпен санауға болады. 
Солардың бірі Абылай хан атындағы жоғары колледж директорының  орынбасары  
– Берікбол Әбдібеков. Берікбол қазір жастармен жұмыс жасап, оларға тәлімгерлік 
жол көрсетуде. Білім беру саласында жас та болса, бас болып жүрген Берікболдың 
“Ақмешіт жастары” басылымына берген сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. 

ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУ ЖОЛЫНДА
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 РЕФОРМАЛАР НЕ ҮШІН ЖҮРГІЗІЛЕДІ?
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*     *     *     *     *     *     *
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ОНЫҢ ӘКЕСІ БАР
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Ш.Төлепова атындағы Қармақшы аудандық мәдениет үйі жанынан 
құрылған Халық театрының режиссері

1996 жылы Қармақшы ауданында дүниеге келген. Қызылорда қалалық «Жастар» 
театрында музыка жетекшісі қызметін атқырған, бүгінде Ш.Төлепова атындағы 
Қармақшы аудандық мәдениет үйі жанынан құрылған Халық театрының режиссері. 
Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына орай ұйымдастырған “Абай әлемі” атты облыстық 
халық театрларының байқауында ІІ орын иеленген. Сондай-ақ үнемі аудандық іс-
шаралардың басы қасынан табылады. 2019 жылы облыстық «Үздік жас маман» 
байқауының бас жүлдесін жеңіп алды.

АКТЕР
24 САҒАТ ІЗДЕНЕДІ
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ФУТБОЛ ФАНАТЫ

–
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АҚМЕШІТ

 «Тәуелсіздіктің жеті қыры» сериялық деректі фильмінің негізгі 
өзегі ретінде Тұңғыш Президент – Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
«Кемеңгерліктің 30 жылы» халықаралық конференциясында айтқан 
7 бастамасы  таңдап алынған.

Джинстер – 
ешқашан сәннен 
кетпейтін, уақыт 

өте түрлері 
қайта айналып 

сәнге айналатын 
шалбар түрі. 

Алдағы көктем 
мен жазда 

винтаж стилі 
сәнге кірмек. 

Сондықтан 
осыдан 10-20 жыл 

бұрынғы джинс 
шалбарлары 

қайта оралады. 
Әсіресе, ерекше 

үш түрді атап 
өтуге болады.


