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1 сәуір – халықаралық құстар күні екенін көпшілік біле 
бермеуі мүмкін. Бұл күнді адамзат құстарды қорғап, 
жойылып кету алдында тұрған құс түріне қамқорлық 
танытуы керек. Мәселен, елімізде құстардың 31 отрядқа 
топтасатын 8000-нан аса түрі бар. Олардың ішінде бес 
санатқа жататын құстар жойылып кету алдында тұр. 
Сондықтан бұл күннің маңызы жоғары.

Жүгіруден әлемді бағындырған Марат Жыланбаевтың жолын 
таңдап, жүгіруді серік еткен әуесқой спортшылардың қатары 
бүгінде біршамаға артқан. Дегенмен жүгіру  көпшілікке оңай 
болғанымен мыңдаған шақырымды бағындыру екінің біріне 
бұйыра бермейтін бақ. Мыңдаған шақырымды артқа тастап, 
марофонға қатысуға асығатындардың бірі – жерлесіміз Сейіл 
Қожатай. Соңғы үш жылдан бері тұрақты қатысушыға айналған 
Сейілден марафонның жай-жапсарын сұраған едік
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2 МЫҢНАН АСТАМ ЖАҢА 
ЖҰМЫС ОРНЫ АШЫЛДЫ

Ñûðäàðèÿäà

Балаңызға өскенде кім боласың деп сұрап көріңізші. 
“Бизнесмен” боламын деп жауап беруі әсте мүмкін. 
Себебі бүгінде кәсіпкерлік – бірден-бір табыс көзі. 

Кәсібін дөңгелетіп отырған жастарға қарап, бір 
марқайып қаласың. Оның үстіне қол қусырып қарап 

отыратындар аз ғой. Сонымен қатар “қандай кәсіппен 
айналысамын?” деп те көп ойланбайсыз. “Кәсіпкерлік 

және туризм басқармасы” мамандары қай бағытта, 
қандай кәсіппен айналысу жөнінде кеңес береді. 

Сондай-ақ жобаның сәтті қорғалуына жол сілтейді. 
Бүгінде орталықтың көмегімен кәсібін кеңейтіп 

жатқандар көп. Соның бірі – Ақманар Жұманазар.
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КАРТИНА ӨНЕРІ
Кез келген қоғамның тарихи дамуы мен өркендеуі сол елдің өнері 

мен мәдениетіне тікелей байланысты. Оған дүниежүзілік деңгейде 
кеңінен танымал біртуар туындылары мен өз Отанын әлемге паш еткен 
Леонардо да Винчи, Микеланджело, Пабло Пикассо, Ә.Қастеев сынды 
т.б. құдіретті өнер иелерінің хас шеберлігі мен даңқы дәлел. Сондықтан 
өз халқының өмір тарихын, салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын зерттеп, үйренудің 
маңызы зор. “Ел болам десең, бесігіңді түзе” деген нақыл сөзді Мұхтар 
Әуезовтей ғұлама текке айтпаса керек. Ең алдымен «Суретші деген кім?», 
«Қазақстандағы бейнелеу өнері» деген тақырыптарға жауап іздесек. 
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Круиз су транспорты арқылы саяхаттау кезінде бірнеше 
мем лекеттің төрт-бес қаласын қамтып шығу дегенді 
білдіреді. Әлемде саяхаттың осы түрі  1960 жылдары да-
ми бастаған. Десек те Қазақ станда круиздік индустрия 
әлі күнге қолға алынбаған. Осы аптада біз су бетіндегі 
саяхаттың артықшылығы мен қауіптілігі және «Инкурзес» 
эли талық клубы ұсынған мүмкіндіктер жайлы айтуды жөн 
көрдік. 
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Тіс щеткасының қылы
Қазір бізде 

мылжыңдықтың 
мерейі үстем болып, 

сөздің қадірі кетіп тұр. 
Ойына не келсе соны 

жазады, аузына не 
келсе соны айтады. 

Мұндай жағдайда біздің 
ұлттық мәселелерімізді 

байсалды түрде 
талқылап шешу мүлде 

мүмкін емес.
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          Африкалық 
түйеқұстың аяғы аша тұяқты 

жануардікіне ұқсайды. Басқа құстарда 
мұндай жоқ. Олар әртүрлі, үлкені тұяққа 

ұқсас, кішісі әлдеқайда аз дамыған. Алайда 
бұл жылдам жүгіруге кедергі келтірмейді. 

Жалпы түйеқұс – бұл күшті құс, оған тым 
жақын болмау керек, өйткені ол табанмен 

соғуы мүмкін. Сондай-ақ олар 60-
70 жылға дейін өмір сүре 

алады.

              Үйрек етінің басты 
артықшылығы – омега-ХНУМХ 

май қышқылдарының болуы. Omega-3 
теріні тегістейді. Үйрек етінде D дәрумені өте 
жоғары, сондықтан оны қолдану кальцийдің 
сіңірілуіне, сүйектерді, бұлшықетті нығайтуға 

және иммунитетті жақсартуға ықпал етеді. 
Бұл өнімде E және B дәрумендері және 

минералдар бар. 


