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Эл аралык дэцгээлге чыккан

ОТ МЕНЕН ОЙНОБО!

К0ЧМ0Н ЭЛДЕРДИН МУРАСЫН ДАНАЗАЛАГАН СИМПОЗИУМ
Отквн жуманын соцунда КыргызТурк “М анас”университет инде
Салт т уу оюндар жана спорт
изилдвв борбору тарабынан
Турк тары х ую м унун, Д уй н влук
этноспорт конфедерациясынын,
Кахраманмараш мэрлигинин
жана Муш А лпаслан
университет инин колдоосу менен
“III Эл аралы к т урк элдеринин
салт т уу спорттук оюндары"
симпозиуму болуп втту.
Эки кунге созулган симпозиумдун негизги максаты - кечм ендердун тарыхый, маданий, этнографиялык мурастарын дуйного тааны туу болуп эсептелет. Ошондой эле маданий, руханий
биримдиктин символу катары мааниси теречдигин жана боордош элдердин
ынтымагын бекем дееге оболго тузгвн
иш-чара экендигин белгилеп коюшубуз
керек. Аталган симпозиумга бир канча
елкеден ар тармактын окулдору, окумуштуулар катышты. Буга чейин турк
элдеринин салттуу оюндары алар тара
бынан изилдвеге алынып келген. Мында негизинен аталган спорттук оюндарды илимий жааттан терец жана ар тараптуу изилдевдв пикир алмашуулар
болуп, салттуу спорттук оюндардын келип чыгышы, калыптануусу, тарыхыйэтнографиялык мааниси жана жалпы
турк калктарынын дуйн© маданияты-

на кошкон салымы кецири талкууланды. Ошондой эле симпозиумга Казакстан, Туркия, Россия, АКШ, Пакистан,
0збек стан , А зербайж ан сы яктуу олколордон 150 билдируу келип тушкон.
Алардын 103у кабыл алынып, колдоого
алынган.
Элкобуздо 0ТК0Н I жана II Дуйнолук
кочмондор оюндарынын жыйынтыгынын негизинде, Кыргыз-Турк “Манас”
университетинде “Эл аралык турк элде
ринин салттуу спорттук оюндары” сим
позиуму откорулуп келген. Быйылкы III
Дуйнолук кочмондор оюндарынын алкагында университет аталган иш - чара-

ны уюштуруп, эл аралык децгээлге алып
чыкты. Илимий енутто откорулгон ишчарага болгон даярдыктар оз максатына
жеткендигин катышуучулар, илимпоздор белгилеп отушту. Кийинки IV Дуй
нолук кочмондор ою ну Туркия Республикасында ото тургандыгына байланыштуу “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 з а д а Д У Й Ш вН Б А Е В А

М езгил вт квн сайы н ш аарлары бы з кецейип, ал т ургай айы лдары бы з да всуудв.
Ж ацы уйлвргв да, эски уйлэргв да колунан
келгендер газ т утуктврун киргизип, электр
буюмдарынын т уру квбвйгвн сайы н электр
энергиясы да квбурввк колдонулууда. Мунун
ж акш ы ж акт ары квп, бирок т ерс жакт ары н
да эст ей жургвнубуз оц.
Газ, электрди колдонууда коопсуздук эрежелерин бузган учурда ерт коркунучу туулат. Тажрыйба
керсеткендей, элдин кебу коопсуздук эрежелерине
кеп маани бербейт. Ошондуктан коомдук имараттарга Караганда жеке уйлерде ерт кырсыгы кеп катталат. Анын кесепетинен уйлер кулге айланып, ал
эми адамдар каза таап же оор куйук алган учурлар
болот. Мындай кы рсы ктарды н алды н а луу учун
отту пайдаланууда этият болуп (айрыкча тамеки
чегууде, колго жасалган жылытуучу приборлорду
колдонууда), электр зымдарын жана жылы туучу
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 кеземелсуз калтырбаныз.
- Бузук розетка, вилкаларды колдонбоиуз.
- Газ приборлорун орнотууда, оадоодо адистерге
гана ишенициз.
- Ж ы лы туу сезону баш талаарда меш инизди
текшерип, бузулган жерлерин ондонуз.
- Эгер ертту байкап калсаиыз, ошол замат 101
номери аркылуу © ртке каршы кызматына чалып,
эмне куйуп жатканын, толук дарегин, езуцуздун атыженунузду 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. О ш ондуктан барды к жарандарды жакын
адамдарын жана уй-мулкун сактап калууга чакырабыз.
Э .Т0Л 0Г0Н О В ,
Биш кек ш аар ы нд агы Б иринчи май
р а й о н д ук © зге че кы рд аа лд ар бо лум унун
© ртту е ч у р у у ж ана а л д ы н а луу
б е л ум че сунун у л у к о ф ицери, л ейтенант
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университ ет инин колдоосу менен
“III Эл аралы к т урк элдеринин
салт т уу спорттук оюндары ”
симпозиуму болуп втту.
Эки кунге созулган симпозиумдун негизги максаты - кечм ендердун тарыхый, маданий, этнографиялык мурастарын дуйного тааны туу болуп эсептелет. Ошондой эле маданий, руханий
биримдиктин символу катары мааниси терецдигин жана боордош элдердин
ынтымагын бекемдоого оболге тузген
иш-чара экендигин белгилеп коюшубуз
керек. Аталган симпозиумга бир канча
елкеден ар тармактын екулдеру, окумуштуулар катышты. Буга чейин турк
элдеринин салттуу оюндары алар тара
бынан изилдвеге алынып келген. Мында негизинен аталган спорттук оюндарды илимий жааттан терен жана ар тараптуу и зи л д оеде пикир алмашуулар
болуп, салттуу спорттук оюндардын келип чыгышы, калыптануусу, тарыхыйэтнографиялык мааниси жана жалпы
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на кошкон салымы кецири талкууланды. Ошондой эле симпозиумга Казакстан, Туркия, Россия, АКШ, Пакистан,
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позиуму откерулуп келген. Быйылкы III
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ны уюштуруп, эл аралык денгээлге алып
чыкты. Илимий ©нутто откорулгон ишчарага болгон даярдыктар оз максатына
жеткендигин катышуучулар, илимпоздор белгилеп отушту. Кийинки IV Дуй
нолук кочмондор ою ну Туркия Республикасында ото тургандыгына байланыштуу “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 з а д а ДУ Й Ш О Н БА ЕВ А

М езгил вт кон сайы н ш аарлары бы з нецейип, ал т ургай айы лдары бы з да всуудв.
Ж ацы уйлвргв да, эски уйлвргв да колунан
кёлгендер газ тутуктврун киргизип, электр
буюмдарынын т уру кебейгвн сайы н электр
энергиясы да кэбурввк колдонулууда. Мунун
жакш ы ж акт ары квп, бирок т ерс жакт ары н
да эстей жургонубуз оц.
Газ, электрди колдонууда коопсуздук эрежелерин бузган учурда ерт коркунучу туулат. Тажрыйба
керсеткендей, элдин кебу коопсуздук эрежелерине
кеп маани бербейт. Ошондуктан коомдук имараттарга Караганда жеке уйлерде ерт кырсыгы кеп катталат. Анын кесепетинен уйлер кулге айланып, ал
эми адамдар каза таап же оор куйук алган учурлар
болот. М ындай кы рсы ктарды н алды н алуу учун
отту пайдаланууда этият болуп (айрыкча тамеки
чегууде, колго жасалган жылытуучу приборлорду
колдонууда), электр зымдарын жана жылытуучу
мештерди ез убагында оидоп-тузеп туруцуз.
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жана уй-мулкуцузду да коркунучтан алыстатасыз.
Эсииизде болсун!
- Иштелип жаткан электр приборлорун кеземелсуз калтырбайыз.
- Бузук розетка, вилкаларды колдонбоцуз.
- Газ приборлорун орнотууда, овдоодо адистерге
гана ишениниз.
- Ж ы лы туу сезону баш талаарда мешицизди
текшерип, бузулган жерлерин ондонуз.
- Эгер ертту байкап калсацыз, ошол замат 101
номери аркылуу ©ртке каршы кызматына чалып,
эмне куйуп жатканын, толук дарегин, езунуздун атыженунузду жана телефон номеринизди билдирициз.
- Эгер кимдир бирееге коркунуч туулганын
байкасацыз жакын жердеги кишилерди жардамга
чакырьщыз.
Кыргыз элинде илгертеден айтылып келген жак
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