
Ұлы Отан 
соғысында 

қар жастанып, 
мұз төсенген 

майдангердің 
ерлігі – жас ұрпаққа 

өнеге. Бейбіт 
өмірдің шуағына 

жылынып отырғандар 
майдангерлердің 

және тыл 
еңбеккерлерінің 

жан қиярлық 
еңбегін қадірлейді, 

бағалайды. 
Бұл – заңдылық. 
Ашаршылықтың 

апатынан, соғыс тың 
сұрапылынан аман 

қалып, бар ғұмырын 
ұр пағының өсіп-

өркендеуіне арнаған аға буын өкіл дері қандай сый-
құрметке де лайықты. Біздің егемен елімізде солай 

болып та келеді. Соның бірі осы қан майданда 
пулеметші болған – Төлеген Жүнісов ақсақал. 
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АҚМЕШІТАҚМЕШІТ
7 мамыр Отан 

қорғаушылар мерекесінің 
қарсаңында, «Ақмешіт 
жастары» редакциясы 

түрлі саладағы белсенді 
қызметкерлердің 

үздігін топтастырып, 
«Жігіттің сайыпқыранын» 
анықтады. Басылымның 

электронды сайты 
арқылы ұйымдастырған 

байқауда Абылай 
Мирамбекұлының 

мерейі үстем болды. 
Оқырманның оң бағасын 

алып, жеңімпаз болған 
Абылаймен әңгімелестік. 

ӨМІРДІҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫ ӨМІРДІҢ ЖАҚСЫЛЫҒЫ 
ОҢАЙЛЫҚПЕН КЕЛМЕДІОҢАЙЛЫҚПЕН КЕЛМЕДІ
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РАҚМЕТІ АЗ, 
САУАБЫ САУАБЫ 

КӨП КӨП 
ЖҰМЫСЖҰМЫС
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ÑÛÐ ÁÀÐÛÑÛ

50 ТОННА ҚОҚЫС

,

Достық  – 
Тәуелсіздік 

тірегі

 

Äèðåêòîðëàð 
æèûíû
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Ол – стоматолог, блогер,  ютубер,  белсенді жас,   әке,  
ютуберлердің күміс батырма иегері. Иә, бұл тіркестердің 

бәрі  тек бір адамға арналады. Ол – Әділет Әшірбек. 
Бүгінде AVE ADIKUS есімі көпшілікке танымал. Себебі 
ол жай блогер емес қайырымдылыққа ат салысып, 

баспанасыз жүргендердің жүзіне күлкі үйіртетін азамат. 
Әділет Абылайханұлының инстаграм парақшасында 
оқырмандар саны өте көп, ал Youtube арнасындағы 

оқырмандар саны екі есе. Сонымен Тараздың тумасы 
Сыр өңіріне қалай келді? Небәрі 3 жасында отбасы 

жағдайына байланысты Тереңөзекке көшіп келді. 
Бойындағы талант балалық шақтан бастау алды. Ол ән 

айтып, өлең оқып көзге түсті. Оған жүргізушілік қабілетін 
қосыңыз. Әділет Ә.Тәжібаев атындағы №36 мектепте білім 
алды. И.Тоқтыбаев атындағы №35 мектеп-лицейде оқуын 

аяқтады. Бір қызығы, өзінің өмірлік серігі екеуі бір сыныпта 
оқыған. Бүгінде екі баланың әкесі. Әділет Әшірбек осы 

бастан бала тәриесіне көп көңіл бөледі, өзінің бос уақытын 
балаларына арнайды. Астана медицина университетіне 

грантқа түсіп, 7 жылдың жартысын Астанада оқып, ІV 
курсында Ақтөбе қаласындағы Марат Оспанов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетіне 
ауысып, сол жақта стоматология маманы болып шықты. 

-



Вирус пен вакцина жайлы оқырманды ойлантатын сұрақ көп. Соған сай адамдар арасында түрлі болжамдар бар. Әзірге 
қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін нақтылау мүмкін болмаса да, келесідей маңызды сауалдардың жауабын  Medsupportkz 

қауымдастығының мамандарынан сұрап білдік. 

Дәл қазіргідей құбылмалы кезеңде тұрғындарға сенімді, дәлелденген ақпараттарды тарату маңызды. Medsupportkz осы мақсатта 
құрылған қауымдастық. Орталық Азиядағы медициналық сауаттылықты арттыруды көздеген жоба ғалымдар, медицина қызметкерлері 
және тәжірибелі аудармашылардан құралған, 100 еріктіден тұратын команданы қамтиды.

COVID-19 туралы соңғы өзекті ғылыми мақалалар мен зерттеулерді ағылшын тілінен қазақ және орыс тіліне аударатын Medsupportkz 
мамандары  ғылыми ақпараттар мен пайдалы  нұсқаулықтарды оқырман назарына ұсынады.

44

Шу неден шықты?

V  irus   irus 
     &      :     &      :
accineaccine
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Әкелер ерлігі 
ұмытылмайды

Àéûïòûëàð áàòàëüîíû 

Ұлы Отан соғысы кезіндегі айыптылар батальонының тарихы тым ауыр тарих. Тек 
екімыңыншы жылдардан кейін ғана штрафбат  туралы фильмдер түсіріле бастады. 
Ал оның құрамында болғандар өзінің өткені жайлы ешкімге тіс жармастан өмірден 
өтіп кетті.  
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БІЛІМНІҢ 
ҚАРА 

ШАҢЫРАҒЫ

Технологияның 
даму эволюциясы

Досты� 
туралы 
пайым
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Жеребе 
жолдас болды ма?

Футзалдан чемпиондар лигасында алматылық «Қайраттың» 
мерейі үстем екені белгілі. Еуропаның үздік төрттігіне енген 
«Қайраттың» биылғы жорығы жартылай финалда аяқталды. 
Испандық «Барсамен» финал жолдамасын сарапқа салған 
Кака шәкірттеріне ойында аз ғана сәттілік жетіспеді. Бірақ бұл 
бәсекеде жас қақпашы Нарун Серіковтың бағы жанды. 19 
жастағы Нарун ойламаған жерден дебют жасап Еуропаға әп-
сәтте танымал бола шықты. Көрермен көзайымына айналған 
қақпашы Серіковпен жедел сұхбат алған едік. 
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АҚМЕШІТ

JULDYZ – JORAMALJJJJUUUUULLLLLDDDDDYYYYYYZZZZ ––– JORAMAL

Тағыберген Абай Тағыбергенұлы 1994 жылы Қызылорда 
облысы, Қазалы ауданында дүниеге келген. №23 мек-
теп-лицейді тәмамдаған. Болашақ университетінің «Жур-
налистика» мамандығында білім алған. Қазақстан Жур-
налистер Одағының мүшесі. Жас журналистер ара сында 
өткен конкурстың ІІ орын иегері, облыс әкімінің «Жас 
дарын», қала әкімінің «Ұшқыр қалам» номинанты. Бүгінде 
облыстық білім беру басқармасының баспасөз хатшысы.

Баласының тәрбиесі алаңдататын әр ата-ана кітап іздеп оқитыны белгілі. “Ең мінсіз 
ата-ана – әлі баласы жоқ адамдар” дегендей, бұл кітапты балалы болғанға дейін өзге 
көзқараспен оқысаңыз, балалы болған соң қайталап оқып көріңіз. Сонда міндетті 
түрде алдыңғы оқығанға қарағанда жақсырақ түсінесіз, басқаша ой қорытасыз.


