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ДЕПУТАТ ЖАЛАҚЫ 
АЛМАЙДЫ

ЖАСТЫҚТА ӨЛЕҢ БАР,  
ӨЛЕМ ДЕЙТІН ОЙ ЖОҚ

Нарбота Серәлі – 1996 жылы Жалағаш ауданы, М.Шәменов ауылында дүниеге келген. Мектеп 
қабырғасында жүрген кезде-ақ белсенділігімен көзге түскен кейіпкеріміз мектепті тәмамдаған 
соң, Қызылорда гуманитарлық-экономикалық колледжінің студенті атанады. Кейін Ә.Қуатбеков 
атындағы Халықтар достығы университетінде «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы 
бойынша білім алады. Кәсіби мансабын «Қызылорда облысының жастар одақтары» қоғамдық 
бірлестігінің жоба үйлестірушісі болып бастап, түрлі салада қызмет атқарады. Бүгінде ел үмітін 
арқалаған Нарбота халық сеніміне ие болып, еліміздің ең жас мәслихат депутаты атанды. 
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NEW

ПОЭЗИЯЛЫҚ КЕШ

ЕКІНШІ РЕТ ЕКПЕ ЕГІЛЕДІ

АКАДЕМИЯДА 
БІЛІМ АЛУДА
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Бұл өзі бір ғажап 
мамандық... Бір қарағанда 

атқаратын қызметі журналистерге 
ұқсайды. Өйткені қоғамның барлық 

саласымен тығыз байланысты. Оларсыз 
құрылыстың сапалы болуы қиын, жердің тегістігін 

де шамалай алмайсыз. Табысы жоғары, соған сай  
талабын орындау екінің бірінің қолынан келмейді. 

Осыдан-ақ әңгіме ауаны геодезистер жайлы екенін 
шамалап отыраған боларсыз...  

Ã ÅÎÄÅÇÈß :
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Адамнан айла 
артылған ба? 
Тіпті әп-сәтте 

алдап түсірудің 
амалын табуда. 
“Зейнеткердің 
қымбат тонын 

алдап алып кетті” 
деген жаңалық 

ғаламторда қызу 
талқыға түсті.

ТАРАЗЫНЫҢ 
ЕКІ ЖАҒЫ

Қашықтан оқудың 
бала психологиясы 
мен эмоционалдық 

күйіне әсері 
ойлантады. Әріге 

бармай-ақ, баласы 
қашықтан білім 

алып жатқан кез 
келген ата-анадан 
сұрасаңыз да, бұл 
сөздің шындығына 

көз жеткізесіз. 
«Гагарин» ықшам 

ауданының 
тұрғыны Сәбира 

Есмұрзаеваның екі 
баласы домбыра 

үйірмесіне 
барады. Олар 

пәндік сабақтарды 
қашықтан 

өтсе, домбыра 
сабақтарын 

мектепке барып 
оқып жүр. Ал кіші 

қызы қашықтан білім 
алуда.

МҰСЫЛМАНДЫҚ БЕЛГІСІ
Не нәрсені де сыртқы 

формасына қарап бағалау 
қате түсінік. Егер сіз бейнелі 
түрде ойланатын адам, яғни 

визуал болсаңыз, бірден 
орамал тағып, ұзын көйлек 

киген қызды не сақалын 
өсірген жігітті көз алдыңызға 
елестетуіңіз мүмкін. Әрине, 
сыртқы өлшеммен алсақ, 
бұл исламға қайшы емес. 
Бірақ біз бүгінде орамал 
тағып жүрген қыздар мен 
лексиконына «МашАлла, 

СубханАлла» деген сөздерді 
қосып алып, мешіттен 

шықпайтын жандарды нағыз 
мұсылман деп айта аламыз 

ба? Көпке топырақ шашудан 
аулақпыз, дегенмен сырт 

келбет жайлы сөз қозғасақ, 
Махамбеттің «Мұсылмандық 

кімде жоқ, тілде бар да, 
ділде жоқ» дегені ойға 

оралады.

Сән – мәдени өмірдің ең үлкен бөлігі. Сән 
тенденциясы жастарға үлкен әсер етеді.  

Қазіргі дамыған заманда татуировка 
мен  пирсинг жасөспірімдерден 

бастап ересектерге дейін «өзін-өзі 
ерекшелеудің» ең сәнді тәсіліне айналды. 

Сәнді кино жұлдыздары, әншілер мен 
әлеуметтік желілердегі посттар бұның 
танымалдылығын арттырды. Жастар 

басқаларға ұқсамас үшін денелеріне  
әртүрлі бейнелерді салдырып, дененің 

әртүрлі бөліктерін тесіп, сырға тағып, 
пирсинг жасата бастады. Бүгінде осындай 

сән түріне  тәуелділік артып, адамдар 
тек бір сырға тағу мен татуировкаға 

қанағаттанбайтын болды. Тұтынушылар 
бұл таңғажайып сәннің ақылға қонымды 

негізі мен мәні бар деп ойлайды. 
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Бір ертегіде кестелі орамалға 
салынған қыздың суретіне 

ғашық болған Сандыбат 
деген ер ғажайып жанды 
табамын деп кемеге мініп 
әлемді шарлап кететін еді. 
Сол сорлы теңіздің таудай 

толқындарына көміліп, одан 
кейін небір жабайылар мен 

жаналғыштарға жолығып, сан 
азапты бастан кешетін.

Біздің бүгінгі тақырыбымыздағы 
екі оқиға да – осы замандікі. 
Бірақ оларды ертегі елімен 
жалғайтын бір нәзік тін бар. 

Ол – сүю, ол – махаббат 
мұғжизасы. 

ХХ 
ғасырдың 
екінші 
жартысында 
әлемдегі ең 
алып екі ел 
– АҚШ пен 
Совет Одағы 
арасындағы 
байланыс 
салқындап, 
тарихта 
«қырғи-
қабақ соғыс» 
деп аталатын 
кезең туып 
еді.  Екі жақ 
та қарбалас 
қаруланып, 
құпия барлау 
қызметтері 
қарсыл астың 
әскери-
техникалық 
құпиялары 
жайлы 
жанталаса 
дерек іздеді. 
Әскери 
басымдыққа 
жету үшін 
қос тарап 
та ақшаны 
аяған жоқ. 
Егер КСРО 
экономи-
касы 
тұралап, 
тарап 
кетпегенде 
бұл 
салқындық 
қаншаға 
созылары 
да белгісіз 
еді. Біз 
бүгін жарты 
әлемді 
уысында 
ұстаған сол 
КСРО-дан 
қашып, өзге 
елден тұрақ 
тапқандар 
жайлы 
айтуды жөн 
көрдік.
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C O W O R K I N G :

Ерте жүктілік деп 13-19 
жастағы жүктілікті айтамыз. 

Бұл кезде қыздарда 
бойжеткен кезеңі – 

гормоналды ауысу кезеңі 
басталады. Бұрын ерте 
жүктілік жағдайы төмен 

отбасыларында болады деп 
есептелген, бірақ қазір бұл 

пікір өзгерді. Себебі тұрмыс 
жағдайы жақсы отбасында 

өскен балалардың көбі 
жауапкершілікті сезінбейді. 
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АЛАШ  ҚАЙРАТКЕРІ 
ҚАСИЕТТІ КІТАПТЫ 
ҚАЛАЙ САҚТАҒАН?

Қазақтың жоғары білімді 
алғашқы заңгерінің бірі, 

Алашорданың Батыс 
бөлімшесінің төрағасы 

Жанша (Жаһанша) 
Досмұхамедовтың туғанына 

биыл – 135 жыл. Алайда 
Алаш қозғалысының 

көрнекті қайраткері дүниеге 
келген жылға қатысты түрлі 

деректер бар. 
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ЖЕЛМЕН 
ЖАРЫСҚАН 

КӨЛІКТЕР
Спорттық көлікті көрген әрбір адамның көзі жайнап, таңқала 

қарайды. Түн ұйқысы бұзылады. Бұл – алғашқы әсер. Жолдағы 
спорттық машиналар өзіне назар аудартып, ешкімді бей-
жай қалдырмайтыны айдан анық. Барлығы дерлік осындай 
темір тұлпарға ие болғысы келеді. Спорттық машина – бұл төрт 
дөңгелекті көлік құралдарының ең әдемісі және таңғажайыбы. 
Оны әлемнің көптеген компаниясы шығарады, бірақ кез келген 
автомобиль аңызға айнала бермейтіні белгілі. Әзірге ең танымал 
түрлері – Ferrari, Porsche, Mercedes, Bugatti және басқалары.

ЖАНАРМАЙ ҚҰЮ КЕШЕНІ 
ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ
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Ақпан айының он үші күні қасиетті Ережеп айы басталды. Наурызға дейін 
жалғасатын бұл ай бітер тұста Шағбан айы есік қағады. Ал Шағбанның келуі 
барша мұсылманның сағынышына айналған Рамазанның жақындағанын 
сүйіншілейді. Исламда осы үш ай қасиетті әрі абзал ай болып саналады. 
Жаратушының құзырында құлының дұға-тілегі қабыл болатын, шынайы 
құлшылық пен жақсы амалдарға сауап жазылатын  қасиетті айлардың 
ерекшелігі, маңызына арналған осы мақаланы «Ақмешіт-Сырдария» орталық 
мешіті ұсынған мағлұматтар негізінде оқырман назарына ұсынып отырмыз. 
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Жағымды не жайсыз пікір жинаушы бизнесті жақсартуға көмектеседі. IT университет түлегі, 
сириялық Рафиф Зиния әлеуметтік желідегі тұтынушылардың пікіріне қол жеткізетін қосымша 
жасады. Emocial атты апплет адамдардың тауар немесе қызметке қанағаттанарлық бағасын 

саралап, кәсіпті жетілдіруге жол ашады.

SMART 
CITY

Бүгінде әлем халқының саны 
7,6 млрд-қа жетті. Ал халықтың 55 

пайызы қалада тұрады. Ғалымдар 2050 
жылы жер бетіндегі қала халқының 

үлесі – 68 пайыз болады деп болжап 
отыр. Ал экономистердің айтуынша, 

қалада әлемдік экономиканың 70 
пайызы шоғырланған. Мұның әсерінен 

қала саны өсіп, ауылдық жерлердің 
бос қалу қаупі артады. Осыған орай 

қалаларды ақылды етудің маңызы зор. 
Бұл – әлемдік тәжірибе. Енді ақылды 

қала жобасының тарихына тоқталсақ. 

COVID 7 МИНУТТА АНЫҚТАЛАДЫ 
Ноттингем 

және Питтсбург 
университеттерінің 

түлегі, «Қазақстанның 
100 жаңа есіміне» 
енген жас генетик 

ғалым Болат 
Сұлтанқұлов  7 минутта 
коронавирустың бар-

жоғын анықтайтын 
тест ойлап тапты. 

Айтуынша, тест 
арқылы кез келген 

адам үйде отырып-ақ 
өзін тексере алады.

Әлемдік рекорд жаңарды. Француздық Prysimian 
компаниясы құрған халықаралық ғалымдар тобы 

бірядролық, бірақ көпмодалы тәсілмен ақпарат ал-
ма су дың жаңа рекордын орнатты. 

Microsoft компаниясының негізін қалаған 
миллиардер Билл Гейтс бай елдер адамзатты 
климаттық апаттан қалай құтқара алатынын 

жариялады, деп хабарлайды Technology Review 
басылымы. 

АҚШ-та халықаралық рейстерге жаңа 
талап енгізілді. Әр жолаушыдан COVID-19 
бойынша теріс нәтижелі анықтама талап 

етіледі немесе бұл аурудан жазылып 
шыққаны туралы құжат болуы тиіс. Бұған 
қоса вакцина алып, індетке қарсы тұра 

алатын иммунитет қалыптастырғаны ғана 
ұшаққа жіберіледі. Бірнеше медициналық 

және техникалық ұйым бірлесіп, 
вакциналау жөніндегі сертификаттың 
шифрланған көшірмесін алу жүйесін 
жасауға кірісті. Демек, анықтаманы 

өзіңізбен бірге алып жүрмей, оны смартфон 
арқылы көрсетуге жағдай жасалады.

Ó
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РИМ ДЕРБИІ

ФУТБОЛ РЕКОРДТАРЫ

Қазіргі кезде футболға ойын емес, өмірінің мәні ретінде қарайтын жандар 
жетерлік. Оны қаржылық жағдайына, саяси немесе діни көзқарасына қарамастан 
қоғамның көп мүшесі көреді. Спорт болғандықтан бұл ойында да бәсекелестік, 
жеңіске деген ұмтылыс бар. Бұл қасиеттер алаңдағы ойыншылардан бөлек, 
оларды қолдайтын жанкүйерлерге де беріледі. Өз кезегінде жанкүйерлердің 
де командаларға ықпалы жоқ емес. Тіпті бір елдерде футболсүйер қауымның 
өмірлік ұстанымы бүтіндей бір команданың ұстанымына айналып кеткен. Ал кей 
мемлекеттерде адамдар танысқанда бір-бірінен “Қай клубты қолдайсың?”– деп 
жөн сұрасады екен. 

Әлемнің нөмірі бірінші спорты ертеректе пайда болғанымен, оның қарыштап 
дамуы XIX ғасырдан басталды. Сол уақыттан бері ойынның негізгі ережелері 
бекітіліп, өзіндік дәстүрлері мен терминдері қалыптасты. Футболға қатысты 
сондай терминдердің бірі “дерби” деп аталады. Бұл cөз бір өңірдің немесе 
бір қаланың екі командасы кездесетін ойынға қатысты қолданылады. Дербидің 
ерекшелігі – оны ойыншылар да, жанкүйерлер де асыға күтетінінде және алаң 
мен алаң сыртындағы жанкештілікте. Дербиде жеңу – басқа ойындардағы 
жеңістерден тәттірек, ал жеңілу – бәрінен де ащы. Әр текетірестің өз тарихы 
мен дәстүрі бар, олар сонысымен де қызық. Бүгін назарларыңызға бүкіл әлем 
жұртшылығы қызыға қарайтын дербилер топтамасын ұсынамыз.

МЕРСИСАЙДТЫҚ ДЕРБИ 

МАДРИДТІК ДЕРБИ 

МАДОННА ДЕРБИІ 

КАТАЛОНИЯЛЫҚ ДЕРБИ 
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АҚМЕШІТ

2008 жылы 
Астананың сол 
жағалауындағы 
әсем де зәулім 

ғимараттар қатарын 
«Қазақ елі» монументі 
толықтырды. Идеяның 

негізгі авторы – 
Елбасы Н.Назарбаев. 
Монументтің биіктігі 
– 91 метр. Монумент 

бір жағынан 
Қазақстанның 

архитектуралық 
шығармашылығының 

жетістігі мен биік 
белеске көтерілгенін 

көрсетсе, екінші 
жағынан егеменді 

тәуелсіз Қазақстанның 
қуатын, тарихы 
мен мәдениетін 

суреттейді.

 

 – 

БАЛАНЫҢ КӨЗІ 
ЖАҚСЫ КӨРСІН ДЕСЕҢІЗ...

Қазақ Елі 
монументі

Көзге арналған жаттығулардың сиқырлы қасиеттеріне сену және баланы ерте дамытуға 
тырысу – оның көз жанарына зиян болуы мүмкін. Сіз осы қателіктерге бой алдырып жүрсіз 

бе? Өзіңізді тексеріп көріңіз.


