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1993 жылдан бастап 24 
наурыз Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымының 
бастамасымен түберкулезге 

қарсы күрес күні деп бекітілді. 
Неге дәл бұл күні десеңіз, 

1882 жылы 24 наурызда неміс 
ғалымы микробиолог Роберт 
Кох түберкулез қоздырғышы 

бар таяқшаларды адам 
ағзасынан тапқан. Сол 

күннен бастап түберкулезден 
кешенді ем екі бағытта 

жүргізіледі. 

Төрт жылда бір келетін байрақты 
бәсекенің бірі – жазғы Олимпиада 
ойындары. Тарихқа үңілсек, бәсі биік 
бәсеке  Зевс құдайдың құрметіне б.з.д. 
776 жылдан бастап төрт жылда бір рет 
Олимпия қаласында өткізілген. Кейін 
б.з.д 394 жылы Византия императоры 
Федосий І-нің бұйрығы бойынша 
тоқтатылды. Бұл ойындарда әскери 
дайындық, дене шынықтыру өнерін 
көрсету байқаулары, дәстүрге 
айналған ақындар мен шешендер 
айтысы, әр түрлі өнер көрмелері 
аламанның негізгі шартына айналған. 
Қызығы сол Олимпиада ойындары 
кезінде соғыстар тоқтатылып, тыныштық 
орнайтын дәстүр қалыптасқан. Осы 
кезде бір айдан үш айға дейін бүкіл 
Эллада жерінде қару жұмсауға, тіпті 
ойынды тамашалаушыларға қару-
жарақпен келуге тыйым салынған. 
Ол кезде Олимпиада ойындары 
бес күн өткізілген, бағдарламасына 
жүгіру, күрес, ат жарысы, қоссайыс, 
бессайыс сияқты спорт түрлері кірген. 
Жеңімпаздарға зәйтүн ағашының 
жапырағынан өрілген алқа кигізіліп, 
құрмет көрсетілген. ХІХ ғасырдың 
орта кезінде Грекияда Олимпиада 
ойындарын қайта жандандыруды 
қолға алады.  Сөйтіп, 1859, 1870, 
1875 және 1889 жылдары Афинада 
грек спортшыларының қатысуымен 
ұзындыққа секіру, жүгіру, диск, найза 
лақтыру, гимнастика сияқты спорт 
түрлерінен жарыстар өтті. Олимпиада 
ойындары бүкіл Грекияны біріктіретін, 
жалпыұлттық оқиғаға айналды. Біраз 
уақыттан кейін гректерге Олимпиада 
ойындарының бірыңғай күнтізбесін 
бекіту идеясы келді. Осылайша үлкен 
мәртебеге ие болған төртжылдық 
бәсекенің жүлдесі қай спортшыға 
болмасын құнды. Биыл Олимп 
ойындары тарихта тұңғыш рет бес 
жылдан кейін өтеді. Себеп – әлемді 
әбігерге салған пандемия. Олимпиада 
комитетінің төрағасы Томас Бах 
Сиыр жылында дүбірлі доданың 
өтуіне кедергі болмайтынын жеткізді. 
Сонымен әлем көз тігетін додаға 
Қазақстан құрамасы қаншалықты 
дайын, спортшылардың қарқыны 
қандай, ел қоржыны қанша жүлдемен 
толығуы мүмкін? Бүгінгі сараптамада 
тарқатып көреміз. 
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ӨҢІР КӘСІПКЕРЛЕРІНІҢ 
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕСІ

ӘКІМДІК ПЕН КӘСІПКЕРЛЕР 
КЕЛІСІМГЕ КЕЛДІ

Талғат Тілесті аймақ жастары жақсы 
біледі. Jas Otan-да, Жастар ресурстық 

орталығында жауапты қызметтер 
атқарды. Қай салада болсын абыройлы 

жүрген Талғат Оспанұлына бүгінде 
жаңа міндет жүктелді. Ол “Сыр үміті” 

қауымдастығының директоры. Біршама 
жұмысты қолға алған белсенді жаспен аз-

кем әңгімелестік.

–
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Биылғы оқу жылы аяқталып қалды. Дәл осы сәтте 
мек теп бітіруші түлектердің мамандық таңдауға 
жаңта ласатыны белгілі. Осы тұста статистикалық 
мәліметке сүйеніп, болашақта жұмыссыз қалмаудың 
қамын жасау маңызды. Мысалы, былтыр елімізде 
құрылысшылар мен мұғалімдерге сұраныс артқанын 
ескерген жөн. Есесіне заңгерлер мен кеңсе қыз мет-
керлері жұмыссыздыққа тап болған.

Құпиямен көмкерілген 
әлемде сандар құпиясы 

маңызды орын алады. 
Атап айтқанда: олардың 
пайда болуы және адам 

тағдырына күнделікті әсері. 
Біз нумерологияны әр 

қадам сайын кездестіреміз: 
ол туғаннан бастап бізбен 

бірге және бүкіл өмір 
жолымызда жүреді. Үй, 
жұмыс, күнделікті істер, 

махаббат, отбасымен 
және достарымен қарым-

қатынас – бұл фактор 
бәрімізге маңызсыз 

көрінгенмен, тікелей әсер 
етеді.

Әжелеріміздің көбінің 
өмірбаянына қарасаң жұмысы 

тұсында «үй шаруасында» 
деген жазу тұратын. Олар қазіргі 
келіншектердей «карьера» деп 

керілмейтін еді. Бар мақсаты 
қосағына қызмет ету мен 

балаларының жағдайын жасау 
болды. Нағыз «Әйел үйдің, еркек 
түздің көркі» деген кезең еді ол. 
Қазір бұл үрдіс келмеске кетіп, 
соңғы жылдары елімізде  әйел 
емес, еркегі өмір бойы жұмыс 
істемеген отбасылар қатары 

артуда. Бұлай жалғаса берсе, 
болашақта жарына қарап алақан 

жаятын жігіттер қатары көбейе 
беретін секілді…
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ӨЗГЕ ҰЛТТАР БАЛАНЫ 
ҚАЛАЙ ТӘРБИЕЛЕЙДІ?
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