
Ұлттық байқаудың озаттарыы

АҚМЕШІТ
6+6+

2

Жасы ұлғая келе кейбір адамдардың 
есте сақтау қабілеті нашарлап,  

ұмытшақ бола бастайды. Қарапайым 
өмірде елей бермейтін бұл ауру 

медицинада Альцгеймер ауруы деп 
аталады. Ал Паркинсон – ересек 

адамдардың орталық жүйке 
жүйесіндегі немесе орта мидағы 

нейрондардың бүлініп немесе өліп 
қалуынан пайда болатын созылмалы 

ауру.  Бір өкініштісі, 200 жылдан 
бері аталған аурулардың толық емі 
табылмай келеді, бірақ зерттеулер 
тоқтаған емес.  Енді осы маңызды 

мәселенің шешімін Horizon-2020 
бағдарламасы бойынша Еуропалық 

Одақтың грантын жеңіп алған 
қазақтандық ғалымдар іздестіруде. 
Жоба жайында толығырақ білу үшін  

химия ғылымдарының кандидаты 
Нұрғали Икрамұлымен әңгімелестік. 

ӘРІПТЕСІМІЗ – ӘРІПТЕСІМІЗ – 
ҮЗДІК ЖАС ЖУРНАЛИСТҮЗДІК ЖАС ЖУРНАЛИСТ

КОРОНАВИРУСТЫҢ ЖАҢА ШТАМЫКОРОНАВИРУСТЫҢ ЖАҢА ШТАМЫ
Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой өзінің Facebook парақшасында жазды. 

Министрлік биыл шілде-тамыз айларында коронавирус анықталған науқастардан алынған оң 
зертханалық үлгілерді секвенирлеу әдісімен коронавирус инфекциясына генетикалық зерттеу 
жүргізген. 

С.Лапин атындағы №261 орта мектептің биология пәнінің 
мұғалімі Мағжан Қаракөз «Үздік ұстаз − 2021» байқауының 
жеңімпазы атанды.
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»ÆÀÑÒÀÐ 
ÆÛÐËÀÉÄÛ«ÆÛÐËÀÉÄÛ«

  ЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫЖАЗБА АҚЫНДАР АЙТЫСЫ

Тәуелсіздіктің 30 жылдық мерекесіне орай ұйымдастырылып жатқан  «Жастар жырлайды» жазба ақындар 
айтысының ширек финалының екінші жұбында жолыққан аралдық Алтынбек Қыстаубаев пен қызылордалық ақын 

Динар Рахманның айтысын назарларыңызға ұсынамыз.
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БАЛА КҮНІНЕН 
КӘСІПКЕ БАУЛЫСА...

Жалағаш ауданындағы 
«Тюрешова» фермерлік 

қожалығы жиырма 
жылдан бері мал және 
егін шаруашылығымен 

айналысып келеді. 
Тәуелсіздік алған 

алғашқы жылдары 
құрылған отбасылық 

кәсіп бизнес алаңында өз 
бағасын алып үлгерген. 

Алғашында «Сыбаға» 
бағдарламасының 

көмегімен алынған ірі 
қараның қазір төл басы 

көбейіп, күріш алқабының 
көлемі ұлғайған. Іргелі 

шаруашылық жұмысын 
бүгінде  жас кәсіпкер 

Нұрдәулет Болатбекұлы  
жалғастыруда.  

Жеке кәсіп ашып, өзіне 
жұмыс істеуді қалайтын 

жандар көбейді. Жалақысын 
азсынған азаматтар 

жеке бизнесін жүргізуге 
қызығушылық танытуда. 

Дегенмен көп ретте идея 
ойға оралғанымен, іс жүзінде 

орындалмай жатады. 
Көпшілік бизнес ашуды 

ойлайды, бірақ біліктілік 
пен қалтаның жұқалығы 

мақсатқа жетуге кедергі 
келтіреді. Қайтпек керек? 

Неден бастаған дұрыс? «NP-
Consulting» ЖШС директоры 

Ғалым Пірекешовпен 
әңгімелестік. Жеті жылдан 
бері қаламызда қорғаныш 

каскаларын шығаратын 
шағын зауыт ісін дөңгелетіп 

отырған Ғалым әуелі зерттеу 
жүргізу қажеттігін айтады. 

Төтенше жағдайлар қызметінің жүгі оңай емес. Себебі оның ішінде қарбалас тіршілік жүріп 
жатады. Бірде тұрғын үйден өрт шықса, енді бірде жер үйдің қорасы өртеніп, қызметкерлер 
әп-сәтте жиналып шығып-ақ кетеді. Олар үшін бір минуттың өзі қадірлі. Уақытпен санаспайтын 
мамандық жоқ. Дегенмен бұл салада әр ісің, әр қадамың елдің игілігі үшін жүзеге асады. Біздің 
кейіпкеріміз – Олжас жас маман, өзі волонтер. 
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БІЛІМДІ ДЕБІЛІМДІ ДЕ
БЕЛСЕНДІБЕЛСЕНДІ

ЖАСТЫҢ –ЖАСТЫҢ –
БОЛАШАҒЫ ЖАРҚЫН
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ӘН КҮЙ САБАҒЫНА 

ӘУЕСІ ЖОҚ

ӘННЕН РЕПЕТ,
СӨЗДЕН БЕРЕКЕТ КЕТТІ
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ФУТЗАЛШЫЛАР ФУТЗАЛШЫЛАР 
ШИРЕК ФИНАЛҒА ШИРЕК ФИНАЛҒА 

ӨТЕ МЕ?ӨТЕ МЕ?

ТҰРСЫНБАЕВА 
МАНСАБЫН 
ТОҚТАТТЫ
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АҚМЕШІТ

JULDYZ – JORAMALJULDYZ – JORAMAL

НҰРСҰЛТАН АЛТЫНБЕК – НҰРСҰЛТАН АЛТЫНБЕК – 
АЗИЯ ЧЕМПИОНЫАЗИЯ ЧЕМПИОНЫ

Жуырда М.Мәметова атындағы Қызылорда педаго-
гикалық жоғары колледжі сүйінші хабарымен бөлісті.  
«Дене тәрбиесі және спорт» бөлімінің ІV курс студенті 
Нұрсұлтан Алтынбек бокстан жастар арасында өткен 
Азия чемпионатынан алтын медальмен оралды. Жат 
жерде тәуелсіз елдің туын биіктету үшін барын салған 
Нұрсұлтанмен әңгімелесіп, жарыстан кейінгі көңіл-
күйін білген едік.   


