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Сәулет көшесінің тұрғындары техникалық заттарды 
жиі қоқысқа тастауға мәжбүр. Компьютер болсын, 
теледидар болсын аз уақыттың ішінде іс тен шығады. 
Бұған себеп, көшедегі электр бағаны ескірген. 20 
жылдан бері жөндеу көрмеген бағанның бүгінде 
сымдары салбырап тұр. 

ПАНДЕМИЯ: 2020 жыл. Сағат 
00.00. Жылды 

алақайлап қарсы 
алған әлем жұрты 
365 күнді алаңдап 

өткізетінін, әлбетте, 
білген жоқ. «Ухань 

қаласының 
Хуанань базарында 
тұрғындар түсініксіз 

пневмонияға 
шалдықты» деген 
жедел жаңалық 

дүниежүзінің 
түпкір-түпкіріне 

таралса да, 
адамзат баласы 
тықыр таянғанын 
сезіне қоймады. 

22 қаңтар күні 
Қытайдың Ухань 
қаласы толықтай 

карантинге 
жабылды, артынша 
бұл тізімге  Хуанган, 
Эчжоу, Чиби және 
Чжицзян қалалары 

енді.

КҮРЕСКЕ ТОЛЫ КҮРЕСКЕ ТОЛЫ 
БІР ЖЫЛБІР ЖЫЛ
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ÑÛÌÁÀÒÒÀ – 
138 ÁÀËË

БІРЛЕСКЕН РЕЙД 
100-
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Кәсіп бастағысы келетін әр азамат идеясын 
жүзеге асыруда қаржы мәселесіне келгенде  
тығырыққа тірелетіні белгілі. Мұндай кезде Ауыл 
шаруашылығын қолдау қоры арқылы мәселенің 
шешімін табуға болатынын көпшілігіміз біле 
бермейміз. Осы мақсатта қор арқылы кімдер 
несие ала алады? Ол үшін ұзақ жылдық тәжірибе 
болуы міндетті ме деген сауалдар төңірегінде қор 
директорымен әңгімелескен едік. 
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АЯДАЙ АУЫЛДАҒЫ БАСТАМААЯДАЙ АУЫЛДАҒЫ БАСТАМА
Алып Тянь-Шань тауының солтүстік-батыс бөлігі қарт Қаратауға Алып Тянь-Шань тауының солтүстік-батыс бөлігі қарт Қаратауға 

ұласады. Жуырда осы қалың қатпарлы Қаратаудың соңғы сілемдері ұласады. Жуырда осы қалың қатпарлы Қаратаудың соңғы сілемдері 
жетіп тұрған Жаңақорған ауданына баспасөз туры ұйымдастырылды. жетіп тұрған Жаңақорған ауданына баспасөз туры ұйымдастырылды. 
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Ұлттық өрлеудің, экономикалық дамудың, елдегі шегіне жеткен жұмыссыздықтың 
жауы – масылдық. Ал қазіргі масылдық ұғымын бірнеше мысалмен түсіндіруге 
болады. Еліміздің мұнайға деген тәуелділігі де мұнай секторына деген масылдық. 
Бұл кеселдің тағы бір аса қауіпті түрі – әлеуметтік масылдық. Әр сала масылдыққа 
тәуелді болса, болашағымыз бұлыңғыр болары сөзсіз.
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Шу неден шықты?

Өсіп келе жатқан халықтың қа-
жет тіліктері мен климаттың өзгеруі 

арасындағы жарыс бізді қиын таңдауға 
алып келді. Егер де біз қоршаған ортаға 

деген көзқарасымызды өзгертпесек, апат-
ты болашаққа тап боламыз.

Алқалай жиналған қауымның назары той жүргізген асабада болғанмен, ойы жиынды тез 
бітіруге асыққан. Ышқына соққан дауыл ауладағы құмды үйіре соғып, құйындата жөнелгенде 
ел еріксіз бетін көлегейлей берді. Әдетте той болған күннің ауа-райын жаңа түскен келіннің 
мінезімен бағалайтын жұрт бұл жолы оны тіпті ауызға алмады. Бар болғаны «қара дауыл бір 
басылмай қойды» деген сөзді шарасыздықпен қайталай берген.    

Ауылды сырттай қарасаң ақтұманданып тұрғанын бірден байқар едің... Құм араласқан 
шаң көзіңді толтырып, тісіңді шықырлатады. Бірақ күннің ыстығы мен құм боранына қарап, 
ауыл жұрты той жасамай қалмайтыны белгілі еді. Енді, міне, ағайын-туыс түгел бас 
қосқан беташарда бәрінің берекесі қашып тұр. Жақсы мен жаманға бірдей шүкірлік 
ететін ауыл адамдарының жаны сірілігі сонша, анау-мынау қиындықты уәж етіп, уайым 
қылмайтын. Көнбіс жұрттың көңіліне күндіз-түні бір тынбайтын жазғы дауыл қатты әсер 
еткені ме, әйтеуір бір-екі адам бас қосса, күннің райын талқылайтын болыпты...
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Венгрияның астанасы Будапештте дзюдодан ерлер мен әйелдер 
арасындағы әлем чемпионаты аяқталды. Дүбірлі додаға жер-
жаһанның әр қиырынан келген 600-ге тарта балуан бақ сынап, 15 жүлде 
жиынтығын сарапқа салды. Айтулы жарыста біздің дзюдошыларға 
жалғыз жүлде бұйырды. Оның иесі – Ғұсман Қырғызбаев.

ÆÀÏÎÍ ÑÏÎÐÒÛÍÀÍ ÆÀÏÎÍ ÑÏÎÐÒÛÍÀÍ 

ЕУРОПА ЧЕМПИОНАТЫНЫҢ 
ЖҮЛДЕ ҚОРЫ ҚАНДАЙ?
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JULDYZ – JORAMALJULDYZ – JORAMAL

Мен – елімнің патриотымын
Биыл Тәуелсіздіктің – 30 жылдығы. Бұл күнге 

қалай жеттік, қандай қиын күнді бастан 
өткердік, оның бәрі бүгінде тарих. Десе де 
ата-бабамыздың ерлігі жүрегіміздің түбінде 
сақтаулы. Кейінгі ұрпақтың бақытты, баянды 
өмір сүруіне жасаған жағдайы жадымызда. 

30 жылдың ішінде қаншама жетістікке 
жеттік. Бастысы, өз алдымызға мемлекет 

болдық, Туымыз, Елтаңбамыз, Әнұранымыз, 
“Қазақстан” деген мемлекетіміз бар. Біз 

осы жетістігіміз үшін қуануымыз керек. Ата-
бабамыздың елім үшін деген ерен еңбегін 

ұмытудың өзі күнә. Ендігі бізге артылған 
жауапкершілік  – қарапайымдылықты, 

адамгершілікті сақтау. “Қазақ” деген атаққа 
дақ түсірмеу. Салт-дәстүрді сақтап, жөн-

жоралғыны дәріптеу. Бастысы, “Мен – елімнің 
патриотымын” дегендер санын көбейту. Ол 

үшін жас буынға тарихты насихаттап, өткенге 
көз жүгірту, ерлікті, батырлықты насихаттау 

керек. Бір қуантарлығы, “мен еліммен 
мақтанамын” деген жастар көп. Соның бірі 

жалағаштық – Бақытбек Кенжебек. 


