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ҚЫЗЫЛОРДА ҚЫЗЫЛОРДА 
«ҚЫЗЫЛ» АЙМАҚТА«ҚЫЗЫЛ» АЙМАҚТА

ЖАЛҒЫЗ ЖАЛҒЫЗ 
ЖОЛАУШЫЖОЛАУШЫ

30 күн ішінде 60 мың теңгемен Қазақстанның шығысы 
мен батысын тұтастай шолып шығып, еліміздің сұлу 
табиғатын тамашалауға болады дегенге сенесіз бе? 
Жетінші арнадағы “Оян, Qazaqstan” бағдарламасының 
тілшісі Санат Ілияс автостоппен біз айтқан соманы 
қалтасына салып,  Марқакөлден Каспийге дейін бір 
ай ішінде саяхаттап, Қазақстанның біз білмейтін ғажап 
кө рінісін көрерменге ұсынуды қолға алған. Жолау-
шының айтуынша, оның мақсаты – 100 адаммен танысу, 
итбалықпен суретке түсу, жан аяғы баспаған сұлу таби-
ғатты көрсету және мүмкін болса, болашақ жарын кез-
дестіру.

Елімізде маусым айындағы жағдаймен салыстырғанда шілденің соңғы екі апта-
сында індет жұқтырғандардың саны 4,8 есеге көбейген. Бұл туралы осы аптада 
Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Мемлекет Басшысымен кездесуінде 
айтты. Министрдің айтуынша, әлемде коронавирус індетінің жаңа «Лямбда» штамы 
Солтүстік және Оңтүстік Америка мен Еуропа елдерінде таралуда. Пре зидент  
сақтық шараларын күшейтуді тапсырды.

АЛҒАБАСТАН АТТАНҒАН АЛҒАБАСТАН АТТАНҒАН 
АРҒЫМАҚ  ФИНЛЯНДИЯНЫҢ АРҒЫМАҚ  ФИНЛЯНДИЯНЫҢ 

ТАС ТҰҒЫРЫНДА ТҰРТАС ТҰҒЫРЫНДА ТҰР
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ШИЕЛІДЕ

ЖАҢА БАСШЫ

КОРОНАВИРУС  ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ
ЕМІ – ВАКЦИНА

БІР АЙДА – 
46 000 ШАҚЫРУ
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»ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан «Жастар жырлайды» 
жазба ақындар айтысының алтыншы жұбында өнер көрсеткен, Сырдария ауданының ақыны 

Бақтөре Айтбаев пен жалағаштық Жасұлан Серіктің айтысын назарларыңызға ұсынамыз.



44ACTUAL

Òåððîðèçì 

ИДЕЯСЫН МЕМЛЕКЕТ ҚОЛДАҒАН



Финляндияның астанасы Хельсинки қаласында Қызылорданың екі азаматы күтпеген оқиғаға тап болады. Олар өз көзіне өздері сенбеді. 
Қаланың қақ ортасында орналасқан қара тасқа қазақтың аты жазылғаны таңырқатып тұр. Жан-жағынан көмек күтіп, жөн-жобасын сұрайын 
десе ешкім ұшыраса қоймайды. Енді не істеуі керек? Абдыраған азаматтардың сол сәтте білгісі келген әңгімесін әріден қозғап, 29 жыл бұрын 
болған оқиғаның жай-жапсарын жазу бақыты бізге бұйырды. Дәлірек айтқанда, өңір журналистикасының дамуына үлкен үлес қосқан, қазір 
Л.Гумилев атындағы ЕҰУ-де кафедра меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты Гүлмира Шайтмағанбетқызы төркіндеп Шиеліге 
келіп, осы әңгімені құлағы шалмағанда біз бұл тақырыпты жазар ма едік, жазбас па едік. Әлқисса, сол үшін таңмен таласып тұрып, Шиелі 
ауданы, Алғабас ауылына ат басын бұрдық. Мұны елден бұрын естіген ауыл ардагерлері кеңесінің төрағасы Жылқыайдар Машарапин 
ағамыз ауылдың кіреберіс аузынан күтіп алды. Амандық-саулықтан соң  тікелей Тыныштықбай көкеміздің үйіне аяңдай бердік. 

АЛҒАБАСТАН АТТАНҒАН АРҒЫМАҚ АЛҒАБАСТАН АТТАНҒАН АРҒЫМАҚ 
ФИНЛЯНДИЯНЫҢ ТАС ТҰҒЫРЫНДА ТҰРФИНЛЯНДИЯНЫҢ ТАС ТҰҒЫРЫНДА ТҰР
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ÁÀÍÊÒÅÍ ÅÑÅÏØÎÒ 

AMAZON 
ҚОЛЖЕТІМДІ
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ӘЛЕМДІК АҚША 
САЯСАТЫНДАҒЫ 

ӨЗГЕРІСТЕР
Бұл жаңашылдық инфляциялық 

саясатқа да әсер етеді. Күні 
кеше Ұлттық банк базалық 

мөлшерлемені 9,25 пайызға дейін 
көтерді. База мөлшерінің өсуіне 

маусым айындағы инфляция 
деңгейінің 7,9 пайызға артуы 

себеп болды. 

ОНЛАЙН НЕСИЕ
Қазір шұғыл ақша қажет болса, 

онлайн несие рәсімдеп, 
мәселені оңай шешуге болады. 

21 жастан асқан адамдарға 
несиені оңды-солды үлестіретін 

қызметтің бұл түрі клиенттен 
жеке басты куәландыратын 

құжатты ғана талап етеді. 
Жұмыс орнынан табыс 

жөнінде анықтама, зейнетақы 
жарнасының аударымын 

растайтын құжат, несие тарихы 
қажет емес. 15 минуттың 

ішінде  әмиянды толтырып 
алуға болады. Бірақ оңай 

олжаның соңы опық жегізетінін 
жұртшылық ескере бермейтіні 

өкінішті. Мәселе қарызды 
қайтарған кезде басталады. 
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VAR ЖҮЙЕСІ ӨТЕ 
МАҢЫЗДЫ ҚҰРАЛ

Ел футболында 
төрешілерге 

тағылар айып 
көп. Тіпті 

төрешілер 
тарапынан 

кететін 
қателіктер де аз 
дей алмаймыз. 

Жақында 
Қазақстан 

футбол 
федерация-

сының 
төрешілер 
алқасына  

жетекші болған 
Хуан Антонио 

Марин ҚФФ 
баспасөз 
қызметіне  

қазақстандық 
төрешілердің 

деңгейіне 
тоқталып, баға 

берді.
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АҚМЕШІТ

JULDYZ – JULDYZ – 
JORAMALJORAMAL

ЖАУАПКЕРШІЛІК
ЖАУАПКЕРШІЛІК

ЖҮКТЕЙДІЖҮКТЕЙДІ
Рүстем Сматов Сырдария ауданы, 
Шаған ауылында дүниеге келген. 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ 
агротехникалық университетінде 

өңдеу өндірістерінің 
технологиясы мамандығын 

игерген, ауылшаруашылығы 
ғылымдарының магистрі. «Абзал 

және К» толық серіктестігінде 
тұқым қоймасының меңгерушісі, 

Ы.Жақаев атындағы қазақ ғылыми 
институтында аға лаборант, 

«Шаған жер» ЖШС-де агроном 
болып еңбек еткен. Бүгінде «Шаған 

жер» ЖШС бас экономист.

Елде 
мемлекеттік 
грант саны 
жыл сайын 

артқанымен, 
тегін оқу 

мүмкіндігі 
барлық 

студентке 
бұйырмайды. 

Гранттан 
қағылғаны 

жоғары білім 
алу үшін ақылы 
бөлімге түсуге 

мәжбүр. Ал 
оқу ақысын 
екінің бірінің 

қалтасы 
көтере 

бермейді. 
Мұндай кезде 

тығырықтан 
шығар жолдың 

бірі – білім 
беру кредиті.

Ол кімге 
және қалай 

беріледі? Білім 
кредитінің 

өзге несиеден 
артықшылығы 

қандай? 
Қазақстанда 

кредиттің 
бұл түрі 

қаншалықты 
танымал?


