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ТӘУЕЛСІЗДІК 
БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

Орталық сайлау комиссиясы 
2021 жылдың 10 қаңтарында 

өтетін Мәжіліс және облыстық, 
қалалық мәслихат сайлауына 

қатысатын партиялар тізімін 
бекітті. Тізім бес саяси партиядан 

тұрады. Атап айтар болсақ, 
«Ақ жол» демократиялық 

партиясы, «Ауыл» халықтық-
демократиялық патриоттық 

партиясы, «Адал» саяси 
партиясы, «Халық партиясы» 

және «Nur Otan» партиясы. 
Орталық сайлау комиссиясының 
хатшысы Сабила Мұстафинаның 
айтуынша, Мәжіліс пен мәслихат 
депутаттарын сайлау науқанына 

арналған бюджеттік шығыстар 
сметасы 15,3 миллиард 

теңгені құрайды. Биыл сайлау 
науқанының бір ерекшелігі – 

коронавирусқа қарсы карантин 
шараларын сақтай отырып 

өткізілуінде. Бұл да бюджетке 
қосымша жүктеме: барлық 

деңгейдегі сайлау комиссиясы 
мүшелерін жеке қорғаныш 

заттарымен жабдықтау үшін 341,4 
миллион теңге жұмсалады. 
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АТЫҢНАН 
АЙНАЛАЙЫН, 

ҚАЗАҚ ЕЛІ!
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ТӘУЕЛСІЗДІК

Біз әділетті қоғам мен тиімді мемлекет құруды көздеп отырмыз. Кез-келген 
істе әділдік қағидатын басшылыққа алсақ, бұған анық қол жеткіземіз. Мысалы, 
тұрғындардың тұрмысын жақсарта түспесек, еліміздің жетістіктері мен 
халықаралық табыстарын мақтан ету артық. Азаматтарымыз экономикалық 

өсімнің игілігін сезіне алмаса, одан еш қайыр жоқ. Мен әрбір шешімді қабылдар сәтте 
осы ұстанымды басшылыққа аламын. Біз халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартумен 
қатар, барлық азаматтардың мүддесін бірдей қорғаймыз. Менің ұғымымдағы әділетті 
мемлекет дегеніміз – осы.

Жерге байланысты бәріміз айқын білетін және бұлжымайтын ақиқат – 
қазақтың жері ешбір шетелдіктің меншігіне берілмейді, ешқашан сатылмайды. 
Осыны әр азаматымыз санасына берік сіңіруі қажет. Келесі жылы Жер 
кодексінің жекелеген нормаларына қатысты енгізілген мораторийдің мерзімі 

аяқталады. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді айналымға енгізіп, халықтың 
игілігіне жарату – өте маңызды мәселе. Сондықтан биыл Жер мәселесі жөніндегі 
комиссияны құрып, соның аясында бір байламға келген жөн.
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БӘРІНЕН ҚЫМБАТ

АБАЙ АУЫЛДАСТАРЫНА КӨЛІК МІНГІЗДІ
“Қайраты бар кісінің, берекеті бар ісінің...” дейді. Ақсу ауылындағы “Ақбостай” 

фермер қожалығының төрағасы Абай Боранқұловтың күріш егумен айналысып келе 
жатқанына не бары екі жыл. Осындай аз уақыттың ішінде өзінің іскерлігін көрсетіп, 
ә дегеннен ауылдың еңсесін тіктеуге шама-шарқынша талпынып келеді. Бүгінде ол 
250 гектар жерге күріш егіп, қырық адамды жұмыспен қамтып отыр. 

Қазақстанның саяси жүйесі заман талабына сай дамып келеді. Мәжіліс 
депутаттарының биылғы сайлауы – көппартиялы Парламентті орнықтыру 
жолындағы маңызды қадам. Бізде саяси көзқарастары әртүрлі партиялар 
бар. Олардың ұстанымдары консервативті, либералды, ұлтшыл, социалист 

және тағы басқа болуы мүмкін. Бұл – табиғи үдеріс. Саяси плюрализм мемлекетті 
эволюциялық жолмен дамытуға және нығайтуға мүмкіндік береді. Саяси күштер 
осындай әралуан болса да, баршасын біріктіретін және бәріне ортақ құндылық бар. 
Ол – қастерлі Тәуелсіздік.
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БҰЛТТЫ БУХГАЛТЕРИЯ
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АЛЬБОМНАН ШЫҚҚАН ХИКАЯ

ÁÈÃÁÀÁË ӨЗГЕРІП КЕЛЕДІ...



6

 



77

МЕКСИКАДАҒЫ 
КЕШ

                                               

 

ҒАСЫР БОКСШЫЛАРЫ

Дала қасқырлары жаңа маусымда 
жергілікті футболшыларға иек артады. 

Бұл – қызылордалық аяқдопшылар 
үшін зор мүмкіндік. Бүгінде “Қайсар” 

екінші оқу-жаттығу жұмысына кірісуге 
дайын. Дайындық алдында команданың 

шабуылшысы Елжас Алтынбековпен 
әңгімелестік.

ÀÐÓËÀÐ ÀÉÒÓËÛ ÀËÀÌÀÍÄÀ
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АҚМЕШІТ

МУЛЬТФИЛЬМ КӨРЕЙІК

Әр жылдары “Қазақфильм” шығарған 10 
мульт фильм ашық көрсетілімге шығарылды 
деп хабар лады киностудияның Instagram па-
рақ шасында. 

Таңертеңгі әдет күндізгі жұмыстың 
өнімді болуына әсер етеді. Табысты 

адамдар күнді өнімді өткізу үшін 
белгілі бір әдеттерді, қатаң күн 

тәртібінде ұстанады. Назарыңызға 
белгілі жеті кәсіпкердің күнді қалай 
бастайтынын және тиімді болу үшін 

қандай әдеттен бас тартқанын 
ұсынамыз.

ЖЫЛ КІТАПТАРЫ 

2021 жыл кітаптары анықталды деп ха-
бар  лады Ұлттық академиялық кітап хана.  
ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің 
қол дауымен ҚР Ұлттық академиялық кітап-
ханасы осымен 15 жыл қатарынан ұйымдас-
тырып келе жатқан “Бір ел – бір кітап” 
ак циясы аясында таңдалған кітаптар рес-
пуб ли калық, облыстық, қалалық, аудандық, 
ауыл дық жә не мектеп кітапханаларында 
кеңі нен насихат та лады.
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КӨШБАСШЫЛАРДЫҢ
ҚҰПИЯСЫ 

НЕДЕ?


