
«Келіні жақсы үйдің керегесі алтын». Осы сөздің төркінінде терең мән жатыр. Өйткені 
шаңырақтың беріктігі, отбасындағы ынтымақ, бардың бағасын білу, ұлағатты ұрпақ тәрбиелеу, 
бәрі-бәрі келіндердің бойындағы жақсы қасиеттермен астасып жатады. Иә, заман түрленген 
сайын қазіргі келіндерде жаңа ғасырдың іс-әрекетіне бейімделуде. Тіпті әлеуметтік желінің 
көмегімен тындырымды тіршілігін оқырман қауымға ұсынып, көптің ықыласына бөленгендер 
де аз емес. Соның бірі – “робот келін”. Алғашында роботтан келін жасапты деген ой 
қалыптасуы мүмкін. Бірақ Ақтолқын Серікбай шапшаң тірілігінің арқасында ғаламтордағы 
аудиториясынан  “робот келін” деген атқа ие болды.
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АҚМЕШІТ
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Қызғалдақ көктем, қош келдің, 
Жарқырап жүзің жалындай.
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БІРЛІК ПЕН 
БІРЕГЕЙЛІК МОДЕЛІ

ÀÐÌÀÍ 
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ЕШКІММЕН 
БӘСЕКЕЛЕСПЕЙМІН

Әйелдердің тек ішкі ғана емес, сыртқы сұлулығы да маңызды. Өйткені трансформация адамның өзіне деген 
сенімділігін күшейтіп, сәттілікке жетелейді. Сондықтан сұлулық индустриясы жыл сайын дамып келеді. Облыс 

көлемінде де осы бизнесті бастап, өз ісін дөңгелетіп отырғандар жетерлік. Соның бірі – «ORKEN’S» сұлулық 
студиясының негізін қалаушы, мастер-инструктор Өркен Сейдахметова. 

ОТАНДЫҚ ӨНІМ – «БЕРЕКЕ» 

Бүгінде кәсіп бастаған 
жастардың қарасы қалың. Оған 

мемлекеттік қолдаудың да 
көмегі зор. Мәселен, Жалағаш 
ауданының тұрғыны Асылхан 

Балмаханов мемлекеттік гарант 
иегері атанып, тұрмыстық кір 

сабын шығара бастады.
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– Алло, сәлеметсіз бе! Қалыңыз қалай? 
Сізге «Ақмешіт жастары» басылымынан 
хабарласып тұр едік..

– Иә, қызым, тыңдап тұрмын, – дейді ана 
дауысы.

– Көктемнің шуақты мерекесі қарсаңында 
өзіңізбен тілдескіміз келген еді, – деймін мен.

–  Рас па?! Мәссаған! Бұл бір қызық болды-
ау өзі!

Әңгімеміз ә дегеннен-ақ аналар 
таңданысымен қоса ана-көңілдің шынайы 
ықылас пейілін, балаларына деген 
қамқорлығын, аналық мақтанышын 
тудырғаны телефон тұтқасының 
ар жағында тұрса да бізге айқын 
сезілгендей.  

Әдетте елге танылған жастарды 
басылым беті жиі жазады. 
Бірақ олардың тілеуін тілеген 
анасының аты айтыла 
бермейді ғой. Осыны 
ескеріп, қоғамшыл 
жастардың анасымен 
арнайы әңгіме 
өрбіттік. 
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ҚАМШЫБЕК 
ЖЕҢІСКЕ ЖЕТТІ

ТОКИО: 
43 ЖОЛДАМА
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АҚМЕШІТ

Әлемде 200-ден астам тәуелсіз 
мемлекет бар. Тарихтың ауыр қыспағына 
төтеп беріп, бодандықтың құрсауын бұзып 
шыққан қазақ елі де осы екі жүздіктің 
бел ортасынан орын алады. Халқымыз 
егемендікке қол жеткізген алғашқы 
жылдары жас мемлекетіміздің баға 
жетпес құндылығы – Тәуелсіздікті дәріптеп, 
абыройын асқақтатып тұратын ескерткіш 
болғанын қалады.
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Адамның басы бейнеленген сюжетті 
суретке бір секунд қараңыз да, көзіңізді 

жұмып, не көргеніңізді еске түсіріңіз. Иә, ең 
бірінші ненің суреті көзіңізге түсті? 

СІЗ ҚАНДАЙ 
АДАМСЫЗ?


