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Тарых: табылгалар жана фактылар

БАИЫРКЫ
ТҮРК
ПАРЛАМЕНТТЕ 4%

ЖАЗМА
ЭСТЕЛ ИКТЕРИН

ЭМНЕ КЕП ■

изилдөө

Курулуштар Көлдөн
100 метрден кем эмес
аралыкта болушу керек
Көл жээгине эң аз дегенде 100 метрге чейин
аралыкта капиталдык курулуштар түшпөөсү
керек. Бирок иш жүзүндө ага жетпеген аралыктарда курулуштар түшүп кеткен. Депутат Максат Сабировдун айтымында Көл жээгиндеги 100
метрге чейинки аралыкка курулган курулуштар 30%ды түзөт. Демек, жээктеги жаратылыш
фильтрлери болгон чычырканак сыяктуу өсүмдүктөр жок кылынып кеткен. “Эми жок дегенде
калган 70 пайыз көл жээгин табигый түрдө тазалоочу касиетке ээ жаратылышты сактап калалы”, - дейт депутат. Илимий негизде көлдүн
ажырагыс бөлүгү болуп саналган флора, фаунаны сактап калуу үчүн эң аз дегенде 300 метр,
болбосо 100 метрге чейин жер тилкеси сакталышы керек. Бул туурасында демилгеленип жаткан
“Экологиялык коопсуздук жаатындагы К Р айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзам долбоорунун концепциясы Жогорку Кеңештин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин кечээ, 30-майда өткөн
отурумунда каралып, жалпы жыйынга 1-окууга жиберилди.

3 миң үй-бүлө
мунапыс күтүп жатат
Аталган комитетте мындан тышкары
2012-жылдын август айына чейин уруксаты
жок жер тикелеринде курулган үйлөрдү мыйзамдаштырууну караган мыйзам долбоору каралды. М ы й зам долбоору уруксатсыз курулган үйлөргө мунапыс берүү маселесин карайт.
Белгилей кетсек, Бишкек жана Ош шаарындагы жаңы конуштарда мындай уруксатсыз курулган үйлөрдүн саны 3 миңге жетет. М ы й зам долбоору үй ээлеринин социалдык укугун
коргоо максатында демилгеленип жатат. Ж ыйында мыйзам долбоору комитет мүчөлөрүнүн
колдоосун тапты.

УЛАНУУДА

Үстүбүздөгү жылдын 25-29-май
күндөрү Кыргыз-Түрк "Манас"
университетинде Түркиянын
Өкмөтүнүн алдындагы "Түрк тили
коому" тарабынан "Байыркы
түрк жазма эстеликтери
жана аларды изилдөөдөгү
актуалдуу маселелер" аттуу
эл аралык конгресс Кыргыз
Республикасынын Президенти
Алмазбек Атамбаевдин колдоосу
менен болуп өттү.

Бегим ТУРДАЛИЕВА

А

лелер” темасында Түркия, Россия, Казакстан өңдүү мамлекеттердин белгилүү түрколог окумуштуулары өз баяндамаларын жасашты. Тарых жана маданият жылына төп келген бул
иш-чарада түрк элдери жараткан байыркы түрк мамлекеттери, алар колдонгон алфавит жана жазуу тили, ошол эле учурда байыркы жазма тилдин эстеликтери жана аларга кыргыздардын да болгон салымы, тиешеси туурасында маалыматтар

кеңири берилди. Университеттин ректору профессор Себахаттин Балжы өз сөзүндө: “ Буга
чейин биздин тарыхыбызды ар
ким өз билгениндей бурмалап
жазып келишкен, ал эми бүгүнкү күндө байыркы тарыхыбызды, тилибизди, маданиятыбызды билүүгө мезгилкелип жетти. Негизинен биздин бай тарыхыбыз көп тармактуу изилдөөнү талап кылат. Ошого байланыштуу окумуштуулар бирдикте изилдөөнү максат кылышып,
атайын чогулушуп отурушат”, деди. Аталган окуу ?кайдын биринчи проректору; профессор
Асылбек Кулмырзаёвдин айтымында, "Манас" унйверситетинин тарыхчы, окумуштуулары жана студенттери байыркы
түрктөр жашаган жайларда болуп, экспедициялык иштерди
жүргүзүп жатышат] Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаевдин
куттуктоосун аппараттын өкүлү М . Карыбаева окуп берип,
Президенттин колдоосу менен
жаңы басылып чы^скан Жусуп
Баласагындын 1000 жылдыгына арналган китебин катышуучуларга таратып берди.
Чындыгында, түрк ^үйнөсүнүн
тарыхы бүтүндөй дүйнөлүк тарыхтын башатында турары талашсыз. Байыркы тарыхыбызды
изилдеп, кыргыздын жазуулары
экенин далилдешибиз керектигин К Р Президентине караштуу
мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы
Эгемберди Эрматов кеп кезегинде белгилеп өт4ү.
Аталган эл аралык конгресс
кадырман конокторду тарыхый
жайлар жана Ыср 1к-Көлдүн
эпиграфикалык экспедиция
иштери менен тааныштырып,
өз ишин жыйынть(ктады.

Д ая р д а га н
А й зад а ДҮЙШӨНБАЕВА

Билим берүү - көңүл борборунда
Аксы райондук билим
берүу бөлумунун башчысы
Уулай ЗЫЯБЕКОВА:

"11 мектеп БУУнун
азык-түлүк
программасына
киргизилди"

Комитеттин көчмө
жыйыны алыскы
Алайда өттү
30-майда Бюджет жана финансы боюнча комитети Ош облусунун Алай районундагы Гүлчө айылында Алай жана Чоң-Алай райондорунун социалдык-экономикалык абалын талкуулоого арналган көчмө жыйын өткөрдү. Ага
аткаруу бийлигинин өкүлдөрү менен катар эле
жергиликтүү бийлик жетекчилери менен жергиликтүү кеңештердин депутаттары катышты.
Депутаттар Ленин айыл аймагынын Согонду айылындагы курулушу көп жылдап бүтпөй
келген спорттук залды, Күн-Элек айылындагы
Карыев атындагы мектепти, Гүлчө айыл аймагынын Гүлчө айылындагы №2 балдар бакчасынын жана жаңы балдар бакчаньш имараты менен таанышып чыгышып, Ө кмөт менен биргеликте керектүү каражатты табууга жардам берерин айтышты. .

талган иш-чаранын
ачылышына
КР
П рези ден ти н и н
аппаратынын өкүлү М ира Карыбаева, Түркиянын Кыргызстандагы толук
жана ыйгарым укуктуу элчиси
Метин Кылыч, “Түрк тили коомунун” жетекчиси Мустафа С.
Качалин, К Р Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Э.Эрматов, ошондой эле
айрым ЖОЖдордун окутуучулары катышты. Бул эл аралык
конгрессте “Байыркы түрк жазма эстеликтери жана аларды
изилдөөдөгү актуалдуу масе-

Аксы райондук билим берүү
бөлүмү өзүнүн жалпы түзүлгөн
иш планынын негизинде иш
жүргүзүп, педагогикалык
кызматкерлердин
чеберчилигин жогорулатуу,
алардын өз иштерине болгон
жоопкерчилигин көтөрүү,
окуучулардын билим сапатынын
абалын аныктоо максатында
ар бир ай сайын өзүнүн
коллегиясын өткөрүп турат.

Райондогу билим алып жаткан окуучулардын билим сапатынын дагы бир көрсөткүчү болуп алардын предметтик
олимпиадага катышуусу болуп
саналат. 2016-жылдын февраль айында жалпы предметтер боюнча окуучулардын облустук олимпиадасы өткөрүлүп,
ага 29 окуучу катышып, жыйынтыгында 3 окуучу 1-орунду, 3 окуучу 2-орунду, 4 окуучу 4-орунду ээлешип дипломдор менен сыйланышты. Облуста өткөн олимпиададан 1-орунду ээлеген 3 окуучу республикалык олимпиадага катышышып, география предмети боюнча А.Жаныбеков атындагы жалпы билим берүүчү мектебинин
10-классынын окуучусу Ниязбекова Нуржан республикада биринчи орунду ээледи.
Үстүбүздөгү
жылдын
20-21-февралында Кочкор-Ата
шаарчасында Тарых жана маданият жылына карата окуучулар
арасында улуттук “Алыш” күрөшү боюнча мелдеш өтүп, Аксы
районунун балдар курама командасы 1-орунду ээлешти.
2016-жылдын март айында
өткөрүлгөн “Ден соолук - 2016”
облустук спартакиадада райондун мугалимдер командасы 3-орунду камсыз кылышты.
Бириккен Улуттар У ю м у тарабынан өткөрүлгөн “М и р без
голода” деген темадагы сүрөт конкурсунда Ж.Бөкөнбаев

атындагы орто ! мектебинин
4-классынын окуучусу Нур
Назаров республикада 2-орунду ээлеп, И тали яны н борбору
Рим шаарында өтө турган конкурска иши жөнөтүлдү.
2016-жыл Тарых жана маданият жылына карата райондук
билим берүү бөлүмү тарабынан
Президентибиз А.Атамбаевдин
ж арлыгын турм уш ка ашыруу
боюнча бир катар иш-чараларды
иштеп чыгып, аны аткаруунун
үстүндө иштеп жатабыз.
2015-2016-окуу ж ы лы ны н
башталышында 11 мектеп Бириккен Улуттар Уюмунун азыктүлүк программасы ны н окуучуларга ысык тамак берүү долбооруна киргизилди. Районубуздагы авариялык абалдагы Ы.Акылбеков, Ж.Султанов,
Ж .Кож обеков атындагы орто
мектептеринин курулуштары
Республикалык бюджетке киргизилип, 60%дан ашыгы оңдолуп бүттү. А л эми Ж.Султанов,
Ж .Кожобеков, Э.Арстанбаев
атындагы мектептердин эски
имараттары нын ордуна жаңы
типтеги бүгүнкү заманга ылайы кташ ты ры лган типтүү мектептердин курулуш тары башталып, жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилмекчи.
Ж алпы сы нан алганда Ак£ы
райондук били м берүү бөлүмү быйылкы окуу жылы н мына ушундай жакшы ийгиликтер
менен аяктоонун алдында турат.

