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Әлеуметтік желіде «Баспана хит», «7-20-25» бағдар-
ла масы тоқтайды, мемлекеттік қолдау ретінде бө-
лінген қаржы аяқталуға жақын» деген хабар тараған 
күннен бастап халықтың үрейі артты. Себебі бұл 
бағдарламаның тиімді тұсы көп. Ал ақпараттың рас-
өтірігін  білу мақсатында Ұлттық банктың ресми парақ-
шасын қарадық. 
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АУЫР АТЛЕТИКАНЫ ЖАҚСЫ АУЫР АТЛЕТИКАНЫ ЖАҚСЫ 
КӨРГЕН СОҢ, ҚИЫНДЫҒЫНА КӨРГЕН СОҢ, ҚИЫНДЫҒЫНА 

ҚАРАМАЙМЫНҚАРАМАЙМЫН

Өткен аптада Өзбекстанның Ташкент қаласынан Сыр еліне сүйінші хабар 
жетті. Ауыр атлетикадан 20 жасқа дейінгі жастар арасында өткен Әлем 

чемпионатында жерлесіміз Айсамал Сансызбаева алтын медальды қоржынға 
салды. 87 келіден жоғары салмақ дәрежесінде жеңіс тұғырына көтерілген 

Айсамал қоссайыс қорытындысы бойынша 258 (113+145) келіні бағындырған. 
Былтыр Перудің Лима қаласында жасөспірімдер арасында өткен Әлем 

кубогындағы жеңісті жолын абыроймен жалғаған Шиелінің қызымен жарыс 
арасында жедел сұхбаттастық. 

Қара жерге шөп шығар,
 Шөп дегенің көп шығар. 

Газ көретін күніміз, 
Енді бізге жоқ шығар. 

Әкім кетті ауысып, 
Абыройды тауысып. 
Ал біз жүрміз әлі де, 

Отын-сумен қауышып.

Бұл – бүгінгі ауыл 
тұрғындарының әні. 10 жыл күткен газдың жыры үлкен 

мәселеге айналды деген осы. Тіпті ауыл тұрғындары жиналып, 
республикалық телеарналарды шақыруға мәжбүр болды. 

Десе де мәселе әлі күнге дейін шешімін тапқан жоқ. 

Солақайды сынама!Солақайды сынама!
Сәнді нөмірге Сәнді нөмірге 
сұраныс көпсұраныс көп

Тілеген Бекарыстановтың 
«Қоғалыкөлдің Құлагері» «Қоғалыкөлдің Құлагері» 

кітабы жайындакітабы жайында

33 55 66
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“СЫР ДАРЫНЫ” БАЙҚАУЫ

ЖАСТАРМЕН КЕЗДЕСУ
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ЕСКЕКСІЗ ҚАЙЫҚ

СОЛАҚАЙДЫ СЫНАМА!

Қалаға қарасты Қосшыңырау 
ауылдық округінің тұрғындары 

“қоғамдық көлік мәселесін 
көтерсең қайтеді” деген 

өтініш білдірді. Бүгінде 
уатсаптағы топтар таңсық 
емес. “Ауыл тұрғындары” 

деген топта қоғамдық 
көлік мәселесі де кеңінен 

талқыланды. Бірі үлкен 
сыйымдылықтағы көлік керек 

десе, енді бірі қоғамдық 
көлік соңғы кезекте ауыл 
тұрғындарын автобусқа 

мінгізбейді деп шағымданды. 
Шыны керек, сол ауылда 

тұрған соң жағдайды көзбен 
көріп, естіп жүрміз. Сондықтан 

ауыл тұрғындарының өкпесі 
орынды.
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ТҰРҒЫН ҮЙ КЕЗЕГІ: 
ÑÅÁÅÏ ÏÅÍ ÑÀËÄÀÐ

Соңғы бес жылда облыста тұрғын үй салу қарқынды 
дамуда. Мәселен, өткен жылы облыста «Нұрлы жер» 

мемлекеттік бағдарламасы аясында 1946 пәтерлік 
98 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді. Оның ішінде 815 
пәтерлік 20 үй сатып алу құқығынсыз жалға берілетін 

тұрғын үй, 755 пәтерлік 68 үй кредиттік тұрғын үй 
және 376 пәтерлік 10 тұрғын үйдің құрылысы жеке 

компаниялар есебінен жүргізілуде. Тұрғын үй құрылысы 
артқанымен баспанаға мұқтаждар саны азаймай 

тұр. Мәселен, 2017 жылы өңірде тұрғын үй алуға 
21 мың тұрғын кезекте тұрса, биыл 30 мың азамат 

тіркелген. Оның 12178-і әлеуметтік жағынан осал топ, 
3484-і көпбалалы отбасы, 11979-ы мемлекеттік және 

бюджеттік сала қызметшісі және 204-і үйі апатты 
жағдайда тұрған азамат, 2194-і жетім балалар.

Қазіргі жастардың жасағаны «хайп», жинағаны лайк. Арзан атаққа тура апарар жол деп, 
«хайп» жасауға құмар-ақ. Жұрт сынай қалса, «қара пиар да  – пиар» дегенді алға тартады. 
Осылайша, тез танылу үшін «хайп» жасаушылар әлеуметтік желіге әдепсіз суретін жүктеп 
қана қоймай, түрлі образдар ойлап тауып, желіні шулатып жатады. Интернет пен әлеуметтік 
желілердің дамуы қоғамда «фейк», «хайп» секілді көптеген жаңа ұғымдардың қалыптасуына 
алып келді. Соның ішінде «хайп» деп отырғанымыз жалған атақ қуып, пиар немесе өзін-
өзі жарнамалауда алдына жан салмайтын жандарға арналған жаңа неологизм. Біреудің 
қаңсығын таңсық көретін мінезіміз жастарға тағы бір жаман әдетті жұқтырып үлгерді. Ол 
қазіргі буын арасында кең таралып бара жатқан «хайп» термині.  Бұрынғылар «Тауықсыз да 
таң атқан» деуші еді, бірақ қазіргілер тіршілігін хайпсыз елестете алмайтын сияқты. Жалпы, 
хайп дегеніміз деген не? Осы бір оспадарсыз жолмен жұлдыз болудың ақыры қайда 
апарады?  



44

КОНКУРС ТІЗІМІ БЕКІТІЛДІ

МҰҒАЛІМ – МҰҒАЛІМ – 
МАМАНДЫҚ  МАМАНДЫҚ  
ҰСТАЗДЫҚ – ҰСТАЗДЫҚ – 

ҚАСИЕТ

Ұстаз мәртебесінің артуы ең 
алдымен ұстаз деген атқа 

қаншалықты лайық болуына 
байланысты. Бүгінгі жаңа 

дәуірдің, жаңарған білімнің 
мұғалімге қояр талабының жүгі 
ауыр.  Олар үлгі боларлық бар 

жақсылық атаулының ең биігінен 
көрінуге тиіс. «Жақсы адам – 
Алланың нұры» дейді. Бүгінгі 
біздің кейіпкер – жақсылық 

атаулыны ішкі жан дүниесімен 
қабылдап, өз бойындағы сезімді, 
берік қалыптасқан көзқарасты 
оқушы бойына дарыта білетін, 

жасампаздық пен шығармашылық, 
өз-өзіне сенімділік пен 

сабырлылық, табандылық пен 
төзімділік сияқты мінез-құлық 
ерекшеліктерімен, сондай-

ақ өзгелерге қолдау көрсете 
білетін, мейірім шуағын төгіп 

тұратын ұстаз  – жоғары санатты 
педагог-зерттеуші, бастауыш 

сынып мұғалімі Торғаева Салтанат 
Ыдырысқызы.

Аймағымызда алғаш рет «Серіктес директорлар» лигасы құ рылып, қала, 
ауыл мектебінен 30-ға жуық директор бірігіп, түрлі бағыт бойынша жаңа 
жобаларды жүзе ге асыруда. Бүгінде 20 бағыт айқындалып, әр мектеп өзіндік 
жоба ларды дамытып, үздік тәжірибені өзге мектептерге тарату үстінде. Осы-
лайша бір жыл ішінде 20 мектеп өз жобасын 100 мектепке енгізеді. 

Аман бол, алтын ұя!
Қармақшы ауданы орталығындағы 

№105 қазақ орта мектебін 1981 жылы тәмамдаған 
10 “в” сыныбының түлектері 40 жылдан соң туған 

жерде бас қостық. Кездесудің бірінші күні о 
дүниелік боп кеткен құрдастарымызды еске 

алып, Құран бағыштадық. Иә, он жыл бойы мектеп 
партасында бірге отырып, бірге есейген достармен  

дидарласып, сол бір таңғы шықтай тап-таза 
балалық шақты еске алудың өзі  керемет! Өмір-
өзен ағысымен әр тарапқа тарыдай шашыраған 

достардың ынтымағы мен бірлігі де көңіл 
толқытардай әсерлі.
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КӨЛІК БАҒАСЫНДА 
ӨЗГЕРІС БАР МА?

Бүгінде кез келген заттың бағасы шарықтап тұр. Бір ғана мысал, әлемді пандемия 
шарпығанда экономика құлдырап, тауар бағасы едәуір артты. Өткен жылы наурызда 
бастау алған төтенше жағдай бірнеше факторларға әсер етті. Көптің арманына 
айналған темір тұлпарларда басым жаңалық байқалды. Сәуір айынан бастап жаңа 
машиналардың сатылымы тоқтады. Бұған теңге бағамының күрт құлдырауы қосылды. 
Сөйтіп жұрт қолдан көлік алуға көшкенде сатушылар орайды пайдаланып, машина 
бағасын қымбаттатып жіберді.

Мамырда жаңа автомобиль нарығы жандана бастады. Бірақ жаңа машина тапшылығы 
басты проблемаға айналды. Бұл жүрілген көліктердің одан әрі қымбаттауына түрткі 
болды. Халықтың дені 3 миллионнан арзан көліктерді қарайтыны белгілі. Бұл сомаға  
ВАЗ-2114, Audi 100 (C4), Volkswagen Passat B3, Mercedes маркаларының ескі нұсқаларын 
қарауға болады. Әрине, еңбекпен келген қаражаттың ескі көлікке жұмсалғаны 
үлкен мәселе. Бірақ шаруасын жеңіл көлікпен бітіретін қарапайым халықтың жаңа 
машинаға қол  жеткізуі екіталай екенін бүгінгі қоғам айқындап отыр. Ендеше танымал 
машиналардың бір жылдық баға статистикасын зерттеп көрдік
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Шу неден шықты?

– 

Биыл Мұстафа Кемал 
Ататүріктің туғанына 
− 140 жыл.  Азаттық  

соғысының жеңілмес  
қолбасшысы 

Мұстафа Кемалдың 
қысқа мерзім ішінде 

(15 жыл) жасаған 
реформаларының   
арқасында  Түркі 
елі  мәдениет пен 

өркениетке ұмтылған 
жігерлі мемлекет 

ретінде әлемге 
танылды. Аңыз адам 

жайлы тереңірек білу 
үшін тарихқа үңілдік.

Тілеген Бекарыстановтың Тілеген Бекарыстановтың 
«Қоғалыкөлдің Құлагері» «Қоғалыкөлдің Құлагері» 

кітабы жайында
Жақында Қызылорда 
қаласындағы «Тұмар» 

баспасынан журналист, жазушы 
Тілеген Бекарыстановтың 
«Қоғалыкөлдің Құлагері» 

деген кітабы жарық көрді. 
Қазақстанның Құрметті 

журналисі, қазақ баспасөзінде 
фотожурналистиканы 

қалыптастыруға өлшеусіз үлес 
қосқан Болат Омарәлиевтің 

ғұмырнамалық баянын көркем 
сөзбен кестелеп жеткізген бұл 

кітап тілге жеңіл, жүрекке жылы 
тиеді. Кітаптағы оқиғалардың 

бәрі өмірде болған, ал ондағы 
кейіпкерлер – өмірде бар 

шынайы адамдар. Бұл кітап 
сонысымен қымбат. Бір 

қарағанда жай бір адамның 
өмір жолы сияқты көрінгенмен, 
астарына үңілсеңіз, атан түйеге 
жүк болар замана зілін сезінбей 

оқу мүмкін емес. Енді осы 
ойымызды біртіндеп тарқатайық.



77

Премьер-лиганың 
алғашқы айналымында 
сәтсіз өнер көрсеткен  

«Қайсарға» жаңа бапкер 
тағайындалды. 64 жастағы 
Владимир Никитенко енді 

қасқырларды жоғары 
лигада сақтап қалуға 
атсалысатын болады. 

Білікті бапкер бүған 
дейін қызылордалық 

«Қайсарды» екі мәрте 
жаттықтырған. Атап 

айтсақ, 2008 жылы тізгінді 
ұстап, ел біріншілігінде 
табысты нәтижеге қол 

жеткізді. Сондай-ақ 
2012 жылы «Қайсарға» 

қайта оралып, премьер-
лигадағы орнын сақтап 

қалуға үлес қосты. 
Владимир Никитенконың  

бапкерлік мансабы 
төмендегідей:

ОЛИМПИАДА: 
БАЛУАНДАР БАБЫН 

БАЙҚАТА МА?
Жапонияда өтетін Олимпиада ойындарының басталар күні жақын. Шілденің 23-інде Токио қаласында 

алауы жағылатын жаҺандық жарыста елімізді спортшылары да бақ сынайды. 



    

      

 8 8

АҚМЕШІТ

– 

– 

    

JULDYZ – JORAMALJULDYZ – JORAMAL

Таңшолпан Маратқызы көбінде қоғамдық 
істердің басы-қасында жүреді.  Оның 

ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, ойға 
алған идеясын жүзеге асырмай тынбайды. 

Бұл қабілет ата-анасынан берілген. 
Қызылорда қалалық №2 сотына барсаңыз, 
Таңшолпан Алтынбаева мәселеңізді шешіп, 

кімге, қай сұрақпен жүгінуге болатынын  
айтып береді. Бұл да оның өзгелерге деген 
жанашырлығы болса керек Ол көп салалы 
“Ұлағат” Қызылорда колледжінде заңгер, 

“Ақмешіт” гуманитарлық-техникалық  
институтында «Құқықтану» мамандығында 

білім алған. Қызылорда облысы Әділет 
басқармасында Жастар практикасымен 6 
ай тәжірибеден өтіп, Қызылорда облыстық 

сотының қылмыстық істер жөніндегі 
алқасының қабылдау бөлімінде инспектор, 

Қызылорда қалалық сотының  іс жүргізу 
инспектор, Қызылорда қалалық сотының 

курьері болып жұмыс істеді. Бүгінде 
қалалық №2 соты кеңсесінің жетекші 

маманы.


