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Ол бала күнінен бірбеткей, ер мінезді 
болып өсті. Марқұм әкесі Мәделхан 

осы қызметте абыроймен жұмыс 
істеген еді. Ол ұлдарын да ер мінезді, 

адал азамат етіп тәрбиеледі. Темірдей 
тәртіппен өскен Әлихан әке бойындағы 

қайсарлықты бойына сіңіріп, бала 
күнінен ел қорғаны болуды армандады.

НАР ТӘУЕКЕЛ – НАР ТӘУЕКЕЛ – 
ЕР ІСІЕР ІСІ

,

СУДАН ҚҰРТ СУДАН ҚҰРТ 
ШЫҒУЫ ШЫҒУЫ 

МҮМКІН БЕ?МҮМКІН БЕ?

ЖАҢА МЕДИАНЫҢ ЖАҢА МЕДИАНЫҢ 
ЖОЛАШАРЫ

1010



22

NEET 

 

ЕСЕП БЕРУ КЕШІНЕН

NEWS

САЙЫСҚА ТҮСТІЖАСТАРМЕН КЕЗДЕСТІ

ÊÈÍÎ 
ÝÑÒÀÔÅÒÀ
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»ÆÀÑÒÀÐ »ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

«Ақмешіт жастары» газеті мен «Сыр үміті қауымдастығы» қоғамдық бipлестiгi және «Қызылорда 
қаламгерлерінің қауымдастығы» қоғамдық бірлестігі Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай  «Жастар 

жырлайды» атты облыстың жас ақындары арасында жазба айтыс ұйымдастырып отыр. Айтысқа аймақтан 
12 ақын қатысуда. Атап айтар болсақ, Арал ауданынан Айбану Қалиева, Айдар Сайлауов, Бексұлтан 

Орынбасаров, Алтынбек Қыстаубаев, Қармақшы ауданынан Еркебұлан Серіков, Жалағаштан Жасұлан 
Серік, Шиеліден Бекжан Ержігіт, Шыңғыс Құдайберген, Сырдария ауданынан Бақтөре Айтбаев және облыс 

орталығынан Рыскелді Жахман, Динар Рахман мен Серікхан Жүзеев қатысуда.
 Оқырмандар назарына аламанның алғашқы жұбы жаңақорғандық Серікхан Жүзеев пен аралдық Айбану 

Қалиеваның айтысын ұсынамыз.
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БАНК САЛАСЫНДАҒЫ БАНК САЛАСЫНДАҒЫ 
РЕФОРМАЛАРРЕФОРМАЛАР

Ел тәуелсіздігін жариялаған тұста 
тұралап қалған салаларды қалыпқа 
келтіруге басымдық берілді. Оның 

ішінде жас мемлекет үшін әлеуметтік- 
экономикалық саланың орны айрықша. 

Өйткені экономикамен байланысты 
емес сала жоқ, қай мәселе болсын 

шешімі экономикаға тәуелді. Оны 
шешу үшін қуатты, экономика 

құрылмаса, ең биік құндылықтардың 
жойылып кету қаупі басым еді. Мұны 

ескерген Мемлекет басшысы бірнеше 
реформадан кейін жаңа қаржылық 

жүйені қалыпқа келтіре бастады. Қысқа 
мерзім ішінде еліміз тарихи үш міндетті 

жүзеге асырды: тәуелсіз мемлекет 
құрды, жоспарлы экономикадан 

нарықтық экономикаға көшті және 
тоталитаризм құрсауындағы елден тең 
құқықты демократиялық елге айналды. 

Мұның барлығы жас мемлекеттің баянды 
болашаққа деген ұмтылысы еді. 
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SHABYT

ҚОЛЫМДЫ ҚОЛЫМДЫ 
МEЗГIЛIНEН МEЗГIЛIНEН 

КEШ КEШ 
СEРМEДIМСEРМEДIМ

АДАЛ Е�БЕК 
– МЕМЛЕКЕТ 

ӨРКЕНДЕУІНІ� 
КЕПІЛІ

Қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуында мемлекеттік 
қызметтің алатын орны ерекше. Өңірде бұл салада қызмет 

атқаратындардың дені – жастар. Әділдіктің, қарапайымдылықтың 
имиджін қалыптастыруға бекінген жас қызметкердің бірі – 

Бақберген Әбілқасым. Қалалық білім бөлімінде жұмыс істейтін 
жас маманнан кәсіби мереке күні мемлекеттік қызметтің 

жауапкершілігі жайында сұрадық.
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МӘҢГІЛІК ЕЛ 
ДЕГЕН НЕ?

ÆÅÐ ÀÒÛ – 
ÅË ÕÀÒÛ

АБАЙ

КІТАП

Тәуелсіздік 

 

  

ҮМІТСІЗ СОҚПА, ЖҮРЕГІМ!
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Ïîäïîëêîâíèê 
Àðàé

АПИЫН СО�ЫСЫ
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Аянға інісінің түнделеткен суыт жүрісі ұнамай-ақ қойды. Ұялы телефонындағы сағатқа қараса, түнгі 03:00-ді көрсетіп тұр екен. Ауыл түні 
жым-жырт. Даладағы сәкіде жатқан Аянның ойы сан-саққа жүгіруде. Інісі Мақсат тоғызыншы сыныптан кейін үйіндегілердің ешқайсысына 
құлақ аспай, колледжге оқуға түскен. Студент атанғалы түнгі жүрісі де көбейді. Анда-санда сыралатып, әркіммен жұдырықтасып келетін 
болып жүр. Ішінен «мына өтпелі кезеңнен өтемін дегенше аман-есен жүрсе болар еді» деп күрсініп, Мақсатқа телефон шалмақ болды. Осы 
сәтте дарбазаның есігі сықыр етіп, Мақсат кіріп келді. Келе сала даладағы сусебізгіге кіріп кетті. 

Мақсат бүгін де Сәния үшін бұрынғы сыныптасы Бағдатпен төбелесіп қалды. Бағдат Аянның көңіл қосып жүрген қызы Сәнияның соңынан 
жүгіруін қояр емес. Соны ескертемін деген ерегістің соңы қып-қызыл төбелес болды.

Мақсат ауылдың ең көркем, алайда мінезі шартпа-шұрт жігіті. Он алты жастан енді асқан бозбаланың арманы да асқақ. Бүгінгі күні 
колледжде құқықтану мамандығының екінші курсында оқып жүр. Сәниямен қыз-жігіт болып кездесіп жүргеніне де жылға жуықтады. Болашақ 
үздік заңгер, білікті тергеуші болу  мақсаты. Бар арманы ағасы Аянды жарымжан күйге түсірген қылмыскерді құрықтау. 

Таңертең Аян Мақсаттың көгерген жүзін көріп, ашуға булықты. 
– Тағы не үшін төбелестің? Кіммен?
– Жай жігіттермен сөзге келіп... Мақсат міңгірлей жауап берді.
– Осылай жүріп, ұрынасың бәлеге! Жайыңмен тыныш жүр, ата-анамызды жерге қаратпа! – деді Аян.
Аянның алаңдайтындай жөні бар. Інісі өзінің кебін кие ме деп қорқады. Албырт кезде, жадына жара салған оқиға өшпестей із қалдырған.

Ол ойша өткен өміріне оралды.
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СКРИНИНГТЕН НЕ ҮШІН ӨТЕДІ?

ИНСУЛЬТ ЖАС 
ТАЛҒАМАЙДЫ

Ішімдік пен есірткіге тәуелді адамдармен 
күресу жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 

Десе де оларды ауруынан айықтыру 
оңай емес. Бұл екеуін емдеп жазу арнайы 

мамандардың ғана қолынан келетін іс. 
Соның бірі облыстық психикалық денсаулық 
орталығының аға психологы – Әсел Әбдеш. 

Ауруды ерте кезеңде анықтау – оның дамуына жол бермейді. 
Соның ішінде онкологиялық ісіктерді ерте анықтау арқылы адам өмірін 
сақтап қалуға да болады. Скринингтік зерттеулер скрининг түріне 
байланысты ТМККК және МӘМС бойынша жүргізіледі. Әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қоры скринингтердің қалай жүргізілетінін 
және олардан кім өтуі керегін айтты.
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ЖАҢА МЕДИАНЫҢ ЖАҢА МЕДИАНЫҢ 
ЖОЛАШАРЫЖОЛАШАРЫ
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«ҚАЙСАР» ДӘРІГЕРЛЕРГЕ 
ТАҒЗЫМ ЖАСАДЫ

РОНАЛДУ 
БАРСЕЛОНА�А 

КЕЛЕ МЕ?

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЛИМПИАДА КҮНІНДЕ
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АҚМЕШІТ

JJJJUUUUULLLLLDDDDDYYYYYYZZZZ  ––– JORAMAL

ЕЛ ЕРТЕҢІ – ЕЛ ЕРТЕҢІ – 
ПАТРИОТ ҰРПАҚПАТРИОТ ҰРПАҚ

ӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН БОЛАШАҚ ТЕХНОЛОГИЯӘЛЕМДІ ӨЗГЕРТЕТІН БОЛАШАҚ ТЕХНОЛОГИЯ


