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Сактангыла, сел жүрүүсү күтүлүүдө!
Кыргызгидрометтин м аалым ат ына ылайык, 2016-ж ылдың 18-19-апрель
күндөрү Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас жана Чүй облустарында нөшөрлөгөн
жаан жаашы күтүлөт, т оолуурайондордо кар жаайт, айрым аймактарда сел
жүрүүсү мүмкүн.
шол себептен Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү бийликтерден
мүмкүн болгон өзгөчө кырдаалдарга тез
чара көрүү максатында Жарандык коргонуунун башкаруу органдарын, күчкаражаттарын жогорку даярдыкта кармоону талап кылат жана калктан сел
агымдарын коопсуз өткөрүү боюнча
арыктарды тазалоо иштерин жүргүзүүнү
өтүнөт.

О

Эски китебиң барбы,
анда эске алып кой!

Суунун баасын
кымбаттатуу керекпи?
“Б иш кек сууканал,, иш канасы ны н
башчысы Асылбек Исаевдин айтымында,
Бишкек шаарындагы суутүпгүктөрүнүн
49% ы эскирип, пайдстануу мөөнөт ү
бүткөн.
уу түтүктөрүнө жыл сайын ондоо
иштери жүргүзүлүп, миллиондогон
каражаттар жумшалат. Мисалы, “Өткөн
жылы 68 млн. сомго оңдоп-түзөө иштери
жүргүзүлгөн. Быйыл дагы оңдоп-түзөө иштерине көп каражат жумшалаары белгилүү.
Негизи бул үчүн сууга болгон бааны акырындык менен кымбаттатуу керек эле.
Азырынча андай план жок. Учурда суунун
1 литрин иштеп чыгуу 7 сомго бааланса,
жарандар 5,18 сомдон төлөп жатат. Бирок,
ишканалар кымбатыраак төлөп, ошону менен бардыгы жабылууда», - деген пикирин
Исаев билдирди.
Маалыматтарга таянсак, борбор калаадагы айрым түтүкчөлөр 1929-жылы курулган.

С

8-май күнү саат 14:00дө Бишкек шаарындагы борбордук мечиттин аянтчасында эски китептердин фестивалы өткөрүлөт.
^ р бир жаран кылымдардан сакталып келе жаткан ис1Хла1
лам динине байланышкан эски кол жазма китептерин,
арабча, түркчө шарият маалыматтары камтылган китептерди
жана башка ислам баалуулуктары болгон буюм-тайымдарын
алып келип, көргөзмөгө катышса болот. Эски китептердин
фестивалына дин аалымдары чакырылмакчы.
Фестивапдын алкагында: эң эски китеп (басып чыгарылган жылы анык далилдер менен болсо), көлөмүэң чоң китеп,
эң оор китеп, эң калың китеп, эң кооз жасалгаланып, таза
сакталган китеп, башкалардан өзгөчө китеп, эски бирок, эң көп томдуу китептер боюнча
аныкталган жеңүүчүлөргө ыраазычылык баракчалары тапшырылат.

А ре

Газ менен жүргөн автобустар ишке берилет
Үстүбүздөгүжылдынмай айынан баштап газменен жүргөн автобустар иштей баштайт.
аалыматка караганда/мэриянын балансында учурда 455 автобус бар, анын ичинен 200 автобустун эскилиги жеткен. Шаардык мэрия автобус чыгарган заводдор менен ушул жылдын аягына чейин 118 коомдук унааны оңцоп берүү боюнча
келишим түзүүдө. Бул пландалган иштер иш жүзүнө аша турган болсо, жайдын күнү маршруттук унаада кыйналып жүргөн тургундар мэриянын иш алып баруусуна ыраазы болоору
чындык.

М

Туристтик сезонго
камылга көрүлүүдө
Кыргызстан Евразиялык экономикалы к биримдикке кириш именен булуюмга мүчө өлкөлөрдүн жарандары үчүн чек
арадан өтүү жол-жобосу жеңилдетилген
ш арт т а т урист т ердин агымы көп
болорун белгилешүүдө. М ындан улам
чек ара кызматына көзөмөл-өткөрүү
пункттарында туризм тармагындагы
иш т и ж акшыртуу чаралары көрүлүп
жатканы маалым болду.
Д дистердин айтымында, соңку эки
/У ж ы л д а Кыргызстанга чет жактан
келген турисггердин саны өсүүдө. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өткөн жылдын тогуз айында
өлкөдө 1 миллион 156 миң турист катталса, анын 820 миңи жайында Ысык-Көлгө
эс алууга келгендер. Эс аруучулардын 70
пайыздан ашыгын жергиликтүү жарандар түзөт.

“Азия М1Х” жарым финалга чыкты
15-апрелде Москва шаарында КВНдин жогоркулигасынын экинчи чейрек финал оюндары болду.
ыргызстандык “Азия МЕХ” командасы 17,5 упай алып, 2-орунду ээлөө менен жарым
финалга чыкты. Мекендештерибизге дем күч берген колдоочулары бул жыйынтыкка
жетине албай сүйүнүп турган мезгили. Кыргызстандын намысын коргогон эр азамат, уланкыздарыбыз жагымдуу жаңылыктары менен калкыбызды сүйүндүрүп
жүрө беришсин демекчибиз.

К

Кыргыз даамы -

“курут” даңкталды

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин кампусунда у л у т т у к
к у р у т ф естивалы ө т т ү .
талган фесгивалга Кыргызсгандын дээрлик бардык аймакга.рынан келип катышышты. Талкан кошулган куругган баштап,
чөбөгө кошулганга чейинки түрдүү формадагы куруттар коноктор
менен катышуучулардын назарына коюлду.
Ошондой эле фестивалдын жүрүшүндө улуттук
тамак-аштын жана курутгун
жасалышы боюнча мастеркласс көрсөтүлдү. Андан сырткары иш чараулутгук оюндар
- аркан тартыш, кол күрөш жан а көңүл ачуучу оюндар менен коштолду. Кыргыз даамдарын даңазалоо максатында
өткөрүлгөн фесгиваль өз максатына жетип, кыргыз куруту
дагы бир ирет даңкталды.

Ракка
болчу ....... .............
табылды

А

Иштин башы ишембилик
К.Карасаев атындагы Б иш кек гуманитардык университ ет инин
жаштар иштери боюнча комитети жана студенттердин демилгеси
менен, 16-апрелъ күнү, Орто-Сай айылында жайгашкан Кыргызстандын мамлекеттик желегинин аймагында ишембиликөткөрүштү.
нда, эки чакырым аралыкта
жолдун бою акыр-чикирден
тазаланып, жаштарды патриоттуулука тарбиялоо жана табиятка аяр
мамиле кылуу менен биргеликге
мамлекеттин өсүп-өнүгүшүнө салым кошууга үндөө макдаты коюлган. Ишембиликке окуу жайдын
ректору А.Мусаев баштаган жетекчилик, университеттин мугалимдер
жамааты жана 200дөн ашык студенттер катышты.

А

О кумуш т уулар р а к илдет ин дарылоодо жардам бере алчу антибиотикт и т апканын айтышууда.
лар бактерия чыгарган тутумдар
ичеги оорусун жана балким рак илдетин айыктыруу касиетине ээ болушу
мүмкүн деп болжолдоп жатышат. Маалыматка таянсак, суу алдындагы үңкүрлөрдөн
Юдой бактерия табылган. Алардын баары
текшерүүдөн өткөрүлүп, бирөө терең илимий иликтөө жасоо үчүн тандалып алынган. Ал 120дан ашык тутумдарды чыгара
алары аныкталды. Алардын жүзгө жакыны илимде буга чейин белгисиз болуп
келген.
Учурда окумуштуулар толук изилдөө
жүргүзүү үчүн аракеттерди көрүп жатат.
Ошондой эле, бул бактерия кайсыл дарттарга шыпаа болушу мүмкүндүгүн тыкыр
текшеришүүдө.

А

Соңунан аттиң дебей,
алдын алалы!
Саламаттыкты сактоо министри Т. Батыралиев
массалык маалымат каражаттарына атайын кайрылуу жасады. Министр т өрөт үйлөрүн энелери баш
т арт кан ымыркайлар үчүн ат айы н кут учалар менен жабдууну сунуштоодо. Мындай кадам ташталган
бөбөктөрдүн өмүрүн сактоого багытталат.
ындан сырткары, аталган министрлик
баладан баш тарта турган кош бойлуулар үчүн атайын маалыматтык материалдарды чыгарды.
“Биз жаш энелер коомдук
ажатканада же шаар четинде
боюнан бошонгонуна жөн карап тура албайбыз. Бул жапайы
кадам. Мамлекет бул көйгөйдү
тезинен чечүүсү керек. Буга көп
деле каражат талап кылынбай”,
-д е п билдирди.
Ал эми боюндагы ымыркайдан арылуу тууралуу ойлонуп
жүргөн энелерге багытгалган
маалымат материалдарында
көйгөйдөн чыгуу ыкмалары, жолдору камтылган.
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