
^  Эл аралык дэцгээлге чыккан

К0ЧМ0Н ЭЛДЕРДИН МУРАСЫН ДАНАЗАЛАГАН СИМПОЗИУМ
Отквн жуманын соцунда Кыргыз- 
Турк “Манас” университетинде 
Салттуу оюндар жана спорт 
изилдвв борбору тарабынан 
Турк тарых ую мунун, Дуйнвлук  
этноспорт конфедерациясынын, 
Кахраманмараш мэрлигинин  
жана Муш Алпаслан  
университетинин колдоосу менен 
“III Эл аралык т урк элдеринин 
салттуу спорттук оюндары" 
симпозиуму болуп втту.

Эки кунге созулган симпозиумдун не- 
гизги максаты -  кечмендердун тары- 
хый, маданий, этнографиялык мурас- 
тарын дуйного таанытуу болуп эсеп- 
телет. Ошондой эле маданий, руханий 
биримдиктин символу катары маани- 
си теречдигин жана боордош элдердин 
ынтымагын бекемдееге оболго тузгвн 
иш-чара экендигин белгилеп коюшубуз 
керек. Аталган симпозиумга бир канча 
елкеден ар тармактын окулдору, оку- 
муштуулар катышты. Буга чейин турк 
элдеринин салттуу оюндары алар тара
бынан изилдвеге алынып келген. Мын- 
да негизинен аталган спорттук оюндар- 
ды илимий жааттан терец жана ар та- 
раптуу изилдевдв пикир алмашуулар 
болуп, салттуу спорттук оюндардын ке- 
лип чыгышы, калыптануусу, тарыхый- 
этнографиялык мааниси жана жалпы 
турк калктарынын дуйн© маданияты-

на кошкон салымы кецири талкуулан- 
ды. Ошондой эле симпозиумга Казакс- 
тан, Туркия, Россия, АКШ, Пакистан, 
0збекстан, А зербайжан сыяктуу ол- 
колордон 150 билдируу келип тушкон. 
Алардын 103у кабыл алынып, колдоого 
алынган.

Элкобуздо 0ТК0Н I жана II Дуйнолук 
кочмондор оюндарынын жыйынтыгы- 
нын негизинде, Кыргыз-Турк “Манас” 
университетинде “Эл аралык турк элде
ринин салттуу спорттук оюндары” сим
позиуму откорулуп келген. Быйылкы III 
Дуйнолук кочмондор оюндарынын ал- 
кагында университет аталган иш - чара-

ны уюштуруп, эл аралык децгээлге алып 
чыкты. Илимий енутто откорулгон иш- 
чарага болгон даярдыктар оз максатына 
жеткендигин катышуучулар, илимпоз- 
дор белгилеп отушту. Кийинки IV Дуй
нолук кочмондор ою ну Туркия Рес- 
публикасында ото тургандыгына бай- 
ланыштуу “Эл аралык турк элдеринин 
салттуу спорттук оюндары” симпозиу
му да Туркияда откорулушу кутулуудо. 
Бул боюнча университеттин проректо
ру, профессор Асылбек Кулмырзаев оз 
созундо белгиледи.

. А й за д а  ДУЙ Ш вН БА ЕВА

^1 0 1  эскертет!

ОТ МЕНЕН ОЙНОБО!
Мезгил вт квн сайын шаарларыбыз ке- 

цейип, ал тургай айылдарыбыз да всуудв. 
Жацы уйлвргв да, эски уйлэргв да колунан  
келгендер газ тутуктврун киргизип, электр 
буюмдарынын т уру квбвйгвн сайын электр 
энергиясы да квбурввк колдонулууда. Мунун 
жакшы жактары квп, бирок терс жактарын  
да эстей жургвнубуз оц.

Газ, электрди колдонууда коопсуздук эрежеле- 
рин бузган учурда ерт коркунучу туулат. Тажрыйба 
керсеткендей, элдин кебу коопсуздук эрежелерине 
кеп маани бербейт. Ошондуктан коомдук имарат- 
тарга Караганда жеке уйлерде ерт кырсыгы кеп кат- 
талат. Анын кесепетинен уйлер кулге айланып, ал 
эми адамдар каза таап же оор куйук алган учурлар 
болот. Мындай кырсыктардын алдын алуу учун 
отту пайдаланууда этият болуп (айрыкча тамеки 
чегууде, колго жасалган жылытуучу приборлорду 
колдонууда), электр зымдарын жана жылытуучу 
мештерди ез убагында ондоп-тузеп турунуз.

©ртту ечургенге Караганда анын алдын алуу 
ж е ц и л . 0 з  уйунузду ерт коркунучунан коопсуз кылуу 
менен сиз езунуздун жакындарьщыздын емурлерун 
жана уй-мулкуцузду да коркунучтан алыстатасыз.

Эсицизде болсун!
- Иштелип жаткан электр приборлорун кеземел- 

суз калтырбаныз.
- Бузук розетка, вилкаларды колдонбоиуз.
- Газ приборлорун орнотууда, оадоодо адистерге 

гана ишенициз.
- Ж ылытуу сезону башталаарда мешинизди 

текшерип, бузулган жерлерин ондонуз.
-  Эгер ертту байкап калсаиыз, ошол замат 101 

номери аркылуу ©ртке каршы кызматына чалып, 
эмне куйуп жатканын, толук дарегин, езуцуздун аты- 
женунузду жана телефон номеринизди билдириниз.

- Эгер кимдир бирееге коркунуч туулганын 
байкасаныз жакын жердеги кишилерди жардамга 
чакырьщыз.

Кыргыз элинде илгертеден айтылып келген жак
шы макал бар “Сактанам дегенди кудай сактайт” 
деген. Ошондуктан бардык жарандарды жакын 
адамдарын жана уй-мулкун сактап калууга чакы- 
рабыз.

Э.Т0Л0Г0НОВ, 
Бишкек шаарындагы  Биринчи май 

райондук © згече кырдаалдар болумунун 
© ртту е чуруу жана алдын алуу 

белумчесунун улук офицери, лейтенант
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