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Мемлекеттік рәміздер – Ту, Елтаңба және 
Әнұран Қазақстан Республикасының 
дербестігі мен тәуелсіздігінің белгісі, 

мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және 
болашағы арасындағы сабақтастықтың 

жарқын көрінісі. Сондай-ақ рәміздер 
– халқымыздың мұқалмас рухын, 

қаһармандығы мен даналығын, асқақ 
арман-тілегін жеткізетін құнды белгілер.

«Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып 
жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің қасиетті 
рәміздерін де ерекше қадірлеуіміз, 
қастерлеуіміз керек. Әрбір азамат 

Қазақстанның Туын, Елтаңбасын, 
Әнұранын тұмардай қасиет тұтуы 

қажет. Елдігіміздің сыналатын бір тұсы 
– осы»  деген еді Елбасы мемлекеттік 

рәміздерге қатысты сөйлеген сөзінде.  

5 ЛИТР5 ЛИТР
СУСУ

Осыдан  
екі апта 
бұрын

 2 сынып 
оқушысы 

Қуанов 
Эльдар  
қалаға 

қарасты 
Қарауылтөбе 
ауылындағы 

Байқадам 
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Мағжан Ералиевті 
танымайтындар кемде-

кем. Ол кәсібінен 
бөлек, қайырымдылық 
істермен де араласып 

келеді.  Әкесінің ізін қуған 
Мағжанның әлі де талай 

белесті бағындырары 
сөзсіз.  Себебі “Нағи 

Илиясов” ауылы туралы 
сөз айтылғанда Абзал 

Ералиевтің еңбегі айтылмай 
қалмайды. Осындай 

тәрбиені көріп өскен ұлдың 
да жаман болмасы анық. 

Оған себеп  баспана алып 
беруде де, тұрмысы төмен отбасыға көмектесуде 

де Мағжанның есімі жиі айтылуда. Бүгінде ол үлкен 
сауапты іс жасап, балаларды қуантты. Рас, бұл 
өмірде сәбидің жүзіндегі күлкіден асқан бақыт 

жоқ. Ал кәсіпкердің берекелі ісі қанша перзенттің, 
ата-ананың жүрегіне қуаныш ұялатты. 

Техниканың 
дамыған тұсында 

смартфонның 
түр-түрі бар. “Бұл 
қандай, мынаның 

функциясы қалай?” 
деген сан-түрлі 
сұрақтың орын 

алатыны жасырын 
емес. Апта сайын 
әртүрлі маркалар 

шығуда. Олар 
сатылымда 

алғашқы орында 
екені айтпаса да 

белгілі. Несиеге 
алсақ та, соңғы 

үлгідегі смартфон ұстағанды ұнатамыз. Бүгінде телефон сататындардың барлығы 
жастар. Олар смартфоның қайсысы сапалы, қайсысы ұстауға болады сол жөнінде 

кеңес береді. Десе де жаңа қалта телефонның ерте бұзылып қалатыны тағы бар. 
Осындайда “Жайна” сауда орталығына қарай бағыт аламыз. Ал аралдықтар енді 

телефон жөндету үшін қалаға асықпайды. Себебі жас кәсіпкер бұл істі бизнеске 
айналдырған. Телефонның экранын ауыстыру, сынған жерін жөндеу сынды 

жұмыстар Төлеген үшін түк емес. Тапсырысты қабылдап алып қоймай, оны келіскен 
уақытта сапалы өткізу кәсіпкердің басты мақсаты. 

лимит бойынша су берілуде
Биыл «Шиелісушар» 

өндірістік учаскесіне 
Сырдария өзенінен 
539 млн. текшеметр, 

ал таза егіске 444 млн. 
текшеметр лимит берілді. 

Осы бөлінген лимит 
негізінде Шиелі ауданы 
бойынша 12037 гектар 

күріш дақылын егу 
жоспарлануда. Бұл туралы 
Өңірлік коммуникациялар 

қызметінің ақпарат 
алаңында Шиелі ауданы 

әкімінің орынбасары 
Ерсұлтан Апетов 

мәлімдеді.

Мүмкіндігі шектеулі жандардың өмірге өкпе артқан сәтін 
көрмейсіз. Одан бөлек бос уақытын тиімді өткізуге ынтық. Мұны 

облыстық жастар ресурстық орталығында өткен көрмеден 
аңғаруға болады. Олардың қолынан шыққан дүниеге назар салып 

қарасыңыз, көздің жауын алады. “Мұндай дүниені сау адамның 
өзі жасай алмасы анық қой” дейсіз де, еріксіз таң қаласыз. Рас, 

бүгінде дені сау болса да, мамық орынға жайғасуды көздеп 
жүргендер, жұмыс істемей ата-анаға масыл болғандар жетерлік. 

Бұл туралы Қызылорда 
облысы кәсіпкерлер 

палатасы Адами 
капиталды дамыту 

бөлімінің бастығы Гүлмира 
Әлназарова айтты.

Палата маманы облыс 
мектептеріне 2019 

жылдан бері «Кәсіпкерлік 
және бизнес негіздері» 

пәні енгізіліп, аталмыш пән 
аясында оқушылардың 

іскерлік қабілетін дамыту 
көзделіп отырғанын 

жеткізді.
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Есірткі Қазақстанның соры болғалы қашан. Географиялық 
орналасуымыз, табиғатымыз бұл кеселмен бізді көрші қылып 
қойды. 140 000 гектарға жайылып жатқан Шудың қарасорасы, 
ел арасында “наша” аталып кеткен есірткі алқабын айтпағанда, 
тоғыз жолдың торабы – Қазақстанды Ауғанстанның есірткі 
керуені кесіп өтеді. Алайда көкнар мен наша бала ойыншығы 
болып қалды. ХХІ ғасыр құбыжығы – синтетикалық есірткілер. 

ГАГАРИН ГАГАРИН 
БІРІНШІ БІРІНШІ 

МЕ?МЕ?
Ғарышкерлер күнінде газет пен ғаламтордың «Гагарин бірінші ғарыш-

кер болмаған» шулап қоя беретіні бар. Ғарышқа Гагаринге дейін ұшып, сол 
кеңістікте қаза тапқандар туралы көптен бері айтылып жатыр. Кеңестік 
ғарышкерліктің құрбандары туралы миф қайдан пайда болды? 

СИНТЕТИКАЛЫҚ ЕСІРТКІ – СИНТЕТИКАЛЫҚ ЕСІРТКІ – 
СЫНАЛАЙ КІРГЕН ІНДЕТСЫНАЛАЙ КІРГЕН ІНДЕТ
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”Шу неден шықты?

ЭкологЭколог
немен немен 
айналысады?айналысады?

Осы саланың 
мамандары жайлы 

сөз қозғағанда, 
«қоршаған орта», 

«таза табиғат» 
сынды жалпы ұғым 

ойға оралады. 
Анығында 

олардың негізгі 
міндеті қандай? 
Экологтардың 

кәсіби мерекесі 
қарсаңында осы 

және өзге де 
сауалдардың 
жауабын білу 

үшін Қызылорда 
облысы бойынша 

Экология 
департаментінің 

зертханалық-
талдамалы 

бақылау 
бөлімінің бас 

маманы Әлішер 
Әмірбекұлы және 

экологиялық 
реттеу бөлімінің 

бас маманы 
Оразғали 

Нұрғалиұлымен 
тілдестік. 
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ЖЕРЛЕСТЕРДІ� 
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СПОРТШЫЛАРҒА 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚОЛДАУ МАҢЫЗДЫҚ

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫ ӨТТІ

“

”
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JULDYZ – JORAMALJJUUULLLDDDYYYYZZZ – JJJOOORRRRRAAAMAL

“ТӘУЕЛСІЗДІК  – ОЛ КЕУДЕДЕН ЕРКІН 
ШЫҚҚАН СӨЗ, ЖАЛТАҚТАМАЙ АЛҒАН 

ЖЕҢІС, ЖЫЛАМАЙ ІШКЕН АС”

Бекбол Қаратайұлы 1997 жылы Қызылорда 
қаласында дүниеге келген. Қорқыт ата 
атындағы университетте журналистика 

мамандығында білім алған. Университет 
қабырғасында жүргенде белсенділігімен 

көзге түсті. Сөйтіп ІІ курстан бастап 
“Мәселе” бағдарламасында ұзақ мерзімде 

тәжірибеден өтіп, жұмыс істеді. Сондай-
ақ аймақтың төл арналарының сайтында 
қызмет атқарды. 2019 жылы «Азаматтарға 

арналған үкімет» МК облыстық филиалының 
баспасөз маманы болды. Екі жылдың 

ішінде түрлі ақпарат, сұқбаттармен 
қоса  онлайн құжат тапсыру жөнінде 

кеңес беріп отырды. Ол “Ұшқыр қалам” 
номинациясының иегері. Жетістіктері де 
біршама. Бүгінде Қызылорда облыстық 
«Сыр үміті» қауымдастығы» қоғамдық 
бірлестігінің атқарушы директорының 

орынбасары. Сонымен қатар Қызылорда су 
жүйесі мекемесінде баспасөз хатшы. 

Анаға хат


