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Назгуль Осмонова,
«Гулзар» балдар бакчасынын жетекчиси:

«ЭМИ БАЛДАР ӨЗ БАКЧАБЫЗДА
БЫШКАН МӨМӨЛӨРДҮ ЖЕШЕТ»
Ноокен районундагы
Момбеков айыл
аймагында жалпы
5 балдар бакчасы
бар. Анын бири, эӊ
жаӊысы 2019-жылдын
1-октябрында ачылган
№46 «Гулзар» балдар
бакчасы. Аталган
мекеменин айланасы
ЖА АККнын Тоолуу
Агро Экосистемасында
тамактанууну
жакшыртуу (ТАЭСА)
долбоорунун колдоосу
менен мөмөлүү
бакка бөлөнгөн.
«Жашылдандырылып
эле тим болбой анын
пайдасын да көрөбүз»
деген жетекчисин кепке
тарттык.

43 жаштамын. Жолдошум
менен үч уул, үч кызды
тарбиялап жатабыз. Орус
тили, адабияты боюнча
мугалиммин. 2019-жылы
Момбеков айыл аймагындагы Жазгак айылында
биз көп жылдардан бери
күткөн заманбап бала бакча
жергиликтүү бийлик тарабынан курулуп берилди.
Биздин айылыбызда калк
жыш жайгашкандыгына
карабай мурун бакчабыз
жок эле. Элибиз балдарыбызды жайы кышы коӊшу
айылдардын бакчасына
алпарышчу. Айтып койгон
жеӊилдир, бирок иш жү-

зүндө аябай кыйын болчу.
Эми мына азыркы заманга
ылайык бакчабыз да бүтүп,
иштеп калды. Учурда жогорку, орто, кенже тайпаларда жалпы 85 бала бар.
Азыр демейдегидей эле
ыргакта иштеп жатабыз.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Момбеков айыл аймагын жетектеген Жамийла
Сейитовага жана анын
аппарат кызматкерлерине,
жергиликтүү кеӊештин
депутаттарына, ошондой
эле салымдарын кошкон
жалпы ата-энелерге жеке
өзүмдүн атымдан жана
коллективимдин атынан

тереӊ ыраазычылыгыбызды билдирип кетемин.
- Буга чейин кандай
долбоорлор менен
иштедиӊиз?
- Буга чейин эч кайсы
долбоор менен иштешкен
жокмун, бул менин биринчи тажрыйбам. Долбоорго
ЖА АККнын кызматкери
Мирлан Мырзакуловдон
угуп келип калдым. Биздин
мекеме жаӊы курулгандыктан айланабыз кургак,
бак дарак жок, какырап
турчу. Биринчиден айлана
чөйрөбүздү жашылданды-

рып, экинчиден мөмөлүү
бак тиксек эртеӊ балдарга
табыйгый, өзүбүз жасаган
ишеничтүү компот, как
жасап беребиз деп ойлодум.
Ошентип ТАЭСА долбооруна катышып, бакчабызга
бак дарак өстүрүү идеясын
айттык, ал үчүн көчөт сатып
алууга колдоо сурадык.
Бизде жалаӊ эле кыз-келиндер иштегендиктен жөөк
алып, көчөттөрдү сугаруу,
көктөтүү да түйшүктүү болду. Бирок коллективибиз
ынтымактуу, кезектешип
өзүбүз суугарып, бутаганын

- Алгач өзүӊүздү
тааныштырып
өтсөӊүз? Эмне
жумуш менен
алексиз?
- Мен Назгуль Осмонова,

Гулмайрам
Сабирбекова

Кандай гїлдєр абаны тазалайт?

Аба тазалаган бөлмө гүлдөрү 1980-жылдардын
аягында америкалык окумуштуу-изилдөөчүлөр
аба тазалоочу ыкмаларды изилдеп жатып,
карападагы бөлмө гүлдөрү канча бир каражатка
салыштырмалуу жогору турарын жарыялашкан.
Андай болсо гүл өстүрүп, таза аба менен дем
алуунун жолун үйрөнөлү!
Ашкана
Азалия бир гана көз
жоосун алган көркү менен
суктандырбастан аба тазалап пайдалуу – ДСПдан
жасалган эмеректин, тазалоочу-жуучу каражаттардын
жытын өзүнө сиңирип алат
деп жазылган.
Балдар бөлмөсү
Бул бөлмөгө гербера гүлүн өстүрсө болот, анткени
ал пластмассадан, синтетикалык буладан, резина жана
башка химиялык өндүрүш-

да өзүбүз бутадык. Биздин
көчөттөр жаӊы эгилген үчүн
карантин учурунда да келип
сугарып жаттык.
- Кандай бактарды
тиктиӊиздер?
- Баары биригип 120
көчөт эгилди. Анын ичинде
алманын 4 түрдүү сортунан,
шабдалы 2 сортунан, кокон
гилас, алмурут, өрүк бар.
Көчөттөрүбүз карлик сортторунан болгондуктан быйыл эле экиден, үчтөн мөмө
байлады. Бак дарактарыбыз
чоӊойсо, башка мектеп, бакчаларга да таратабыз. Туура
тамактануу жөнүндө маалымат берип жайылтабыз
деген чоӊ үмүттөрүбүз бар.
Вебинарлардан үйрөнгөн
темаларда кесиптештериме,
айылдаштарыма айтып туура тамактануу боюнча маалымат жайылтып жаттым.

түн туундуларынан бөлүнүп
чыккан бензолду сиңирип
алат экен.
Конок бөлмө
Фикус бенджаминди
компьютер жана дагы башка оргтехниканын жанына
жакын коюңуз. Зыяндуу
нурларды сиңирип, абаны
нымдаштырып турат.

Уктоочу бөлмө
6000 жыл мурда эле байыркылар алоэнин сырын
билишкен да “өлбөстүктүн

гүлү” деп баалашкан. Чындыгында эле медицина
өнүккөн бүгүнкү заманда да
алоэ миң ооруга даба боло
турган касиетин жоготкон
жок. Мындан сырткары ал
абаны формальдегид менен бензолдон тазалап, түн
ичинде көмүр кычкыл газын
сиңирип алып, кычкылтек
бөлүп чыгарат.
Жумушчу бөлмө
Белгилүү болгондой
электромагниттүү нурлануудан тазалануу үчүн кактус гүлү кызмат кылат. Ал
дайыма компьютердин жанында өстүрүлүүгө тийиш.

Кийим илинген жай
Хлорофитум анчалык
кам көрүүнү талап кылбайт,
күн тийбеген көлөкө, муздак
жерде, суу куйбай унутуп
калган шартта да өсүүгө
жөндөмдүү. Эгер бул гүлдү
кийим, өзгөчө сырт кийим
илинген жайда өстүрсөңүз,

булгаарынын, сырдын, обоиге сиңбей калган жыттарды,
полиграфиялык продукциялардын жагымсыз жытын
өзүнө сиңирип алып, абаны
тазалайт.

Чеберканада
Чеберканада “золотой
лотос” өстүрүлөт. Көмүртектин, бензолдун, толуолдун
кычкылданган жытын өзүнө сиңирип алып, адамдын
дем алуусуна абаны тазалап
турат.

Герань инфекциядан,
бактериядан абаны тазалайт, герань өскөн үйгө күбө
жолобойт. Гүлдөгү эфир
майы жыпар жыт бөлүп
гана чыгарбастан уйкунун
бекем болушуна таасир этет,
чыңалган нервди жазат,
тынчтандырат.
Сания Уланбекова

Сулуулук сырлары

СУЛУУ БОЛУУНУН АЧКЫЧЫ
ӨЗҮҢҮЗДҮН КОЛУҢУЗДА
Сулуу жана арыктагысы келген айымдарга
кеңеш берүүнү эп көрүп, диеталардан бир
канчасын сунуштадык.
Айран диетасы
Айран диетасынын
жардамы аркасында үч
күн ичинде эки жарым кг
арыктоо мүмкүн. Айран дитасы эң бир оңой дитанын
катарын толуктайт. Айран
диетасында, бир күндө 1
л айранды бешке бөлүп
ичип, жашылча жемишта
каалашыңызча жесеңиз
болот. Башка тамакты аралаштырбаш керек болот.
Күрүч диетасы
Күрүч диетасынын
жардамы аркылуу бир жумада 3 кг салмак таштоого
болот. Күрүч диетасы деле
оңой эле. Үч маал сууга
бышырылган күрүч бир
кичине мискей менен өлчөп жесеңиз болот. Сууга
бышкан гүрүчкө эртең
менен сууга бышырылган бир жумуртка кошуп
жешиңиз керек.
Түштө 100 гр майлуу

эмес тоок этин кошуп
жешиңиз зарыл, кечинде
күрүчкө бир помидор кошуп жеп койсо тура болот.

Быштак айран
диетасы
Үч күндүн ичинде эки
кг арыктоого болот.
Быштак-айран диетасында бир күндө беш жолу
тамактануу сунушталат. Ар
бир жолу тамактанганда
150 гр быштак жеп, 200 гр
айран ичүү керек. Андан
башка кошумча тамактар
сунушталбайт.
Bulut.kg
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Майрамбек Шаршенкулов:

«БАЛДЫН БАРКЫ
ПАНДЕМИЯДА ДАГЫ ДА БИЛИНДИ»
Б

ал ичсеӊ, жесеӊ
дары, сатсаӊ акча
болуп берүүчү азык.
Андан сырткары бал
аарыга чактыруу
ыкмасы менен
(апитерапия) ден
соолукту чыӊдоого
болот. Эне аарыны
азыктандыруу үчүн
аарылар тарабынан
иштелип чыгарылган
зат, мом же прополис
табылгыс даба. Төмөндө
балчылык, анын
туура тамактанууда
орду тууралуу
Жалал-Абад Айылдык
консультациялык
кызматынын «Тоолуу
агро экосистемаларда
азыктандырууну
жакшыртуу» (ТАЭСА)
долбоорунун Айылдык
кызмат көрсөтүүчүсү
Шаршенкулов
Майрамбек айтып
берет.
«3 ЖЫЛДАН БЕРИ
БАЛЧЫЛЫК МЕНЕН
АЛЕКТЕНЕМ»
- Мен Токтогул районуна
караштуу Тектир айылынын
Беш-Таш айылында бул
кесипти атайын аркала-

гым келип баштаганмын,
өзүмдүн кызыгуум түрткү
болгон десем туура болот.
Болбосо кесибим боюнча
экономистмин, балчылыкка
тиешем деле жок. Балчылык
кесипти туугандар, айылдаштар менен улантып келе
жатам. Быйыл 3 жылдын
жүзү болот экен.
«БИР «ҮЙ-БҮЛӨДӨ»
10 МИҢ ДААНА
ААРЫ БОЛОТ»
- Балчылык абдан түйшүктүү да, кызыктуу да
болот экен. Бал аарылар
жакшы иштеп, көп бал
берсе ушундай кубанып,
жакшы иштейт экенсиң.
Бир үй-бүлө аары орточо
эсеп менен 1 кг.дай чыгат, 10 миң даана чамалуу
аары болот. Ошондо бир
бал челекке 80 миңдей
аары батат. Негизи балды
көп алыш үчүн маткаларды жаӊылап туруу керек
экен. Азырынча бизде ага
мүмкүнчүлүк болбой жатат.

аталат (средне-русский),
үчүнчү, тоолуу кавказ боз
аарысы, төртүнчү, Краинка
бул - Германиянын аарысы,
бешинчи Карпат аарысы деп
аталат. Бул аарынын Ата
мекени Украина эсептелет.
Аарычылардын тили менен
түшүндүрө турган болсом
Краинка аарысынын кызы
Карпат болот. Анткени, бул
аргындаштырылган порода.
Украинанын Мукачева районунда атайын ушундай
аарыларды аргындаштырган совхоз бар. Бул порода
аарылар арасында жоошу
десем да болот. Биздин
Кыргызстанда бир гана
ушул Карпат породасындагы
аарыларды жолуктурууга
болот. Германиянын Краинка аарысын эми алып келип
жатышат. Мындан сырткары
бизде порода эмес типтеги
жергиликтүү аарыларды да
кармашат.

«ТОО ГҮЛҮНҮН
БАЛЫ
БАШКАЧА БОЛОТ»
- Бал негизинен монофлердук жана полифлердук
болуп эки түргө бөлүнөт.
Монофлердук балга семичке,
пахта сыяктуу бир гана өсүмдүктөн азык алган аарынын
балы кирет. Полифлердук
балга тоо гүлүнөн азык алган аарынын балы кирет.
Мен иштетип чыгарган бал
полифлердук балга кирет.
Бул эки бал бири-бирине
таптакыр окшошпойт. Семичке же пахтанын балы
бир даамда болот. Тоо гүлүнүн балы түрдүү гүлдөрдөн
чогултулгандыктан анын
даамы такыр башкача.
«ҮЙ-БҮЛӨМ ШЕКЕРДИН
ОРДУН БАЛГА
АЛМАШТЫРДЫ»
- Нукура таза бал пандемия учурунда, айрыкча им-

«ДҮЙНӨДӨ
БАЛ БЕРҮҮЧҮ ААРЫНЫН
БЕШ ТҮРҮ БАР»
- Мен кармаган аары
Карпат породасына таандык
аарылар. Негизи эле бал
берүүчү аарынын дүйнөдө
беш түрү бар: эң күчтүү
аарылардын бири Италиян
породасы, экинчи, орустардын орто аарысы деп

Керектелүүчү
азыктар:
• Уйдун эти – 200 гр.
• Жумуртка – 4 даана.
• Кызылча – 2 даана.
• Сабиз – 2 даана.
• Сыр – 100 гр.
• Чеснок – 3 тишче.
• Укроп.
Даярдоо ыкмасы:
Эт, жумуртка,
сабиз, кызылчаны
өз-өзүнчө сууга
бышырып алабыз. Бышкан этти
чарчы түрүндө
туурап, үстүнө
майдаланган чеснокту салып, майонезден кошуп
аралаштырабыз. Сабиз,
кызылча, жумуртка, сырды
сүргүчтөн өткөрөбүз. Даяр
болгон азыктарды салат
салчу идишке кезектешти-

рип кабаты менен жайгаштырабыз. Ар бир курамдын
ортосунда майонез менен
торчолонот.
1-кабат эт
2-кабат сыр+майонез
3-абат жумуртка+майонез
4-кабат сабиз+майонез
5-кабат кызылча+майонез.

«МААН
ПЛАТФОРМАСЫНА
КИРИӉИЗДЕР»
- Жалал-Абад Айылдык
консультациялык кызматында Айылдык кызмат
көрсөтүүчү катары иштеп
жатам. Мен балчылык өнүктүрүү үчүн колдоо алгам.
Долбоор алкагында туура
тамактануу боюнча 100дөн
ашуун адамга маалымат
жайылттым. Биздин maan.
ifoam.bio деген сайтыбыз
бар. Ал жакта туура тамактануу боюнча маалыматтар
бар. Анын ичинен Кыргызстан деген бөлүмдү тандап
кирсеӊиз кыргыз тилинде
пайдалуу маалыматтарды
аласыздар. Мен Токтогулда
21 адамга МААН платформасына кирүүгө үгүттөдүм,
кирип жатышат.
Гулмайрам
Сабирбекова

Дасторкон ажары

"Менин генералым" салаты

мунитетти көтөрүүдө абдан
маанилүү экендигин медицина кызматкерлери айтып
жатышпадыбы. Балдын
баркы дагы өстү. Балдын
курамында не бир түркүн
пайдалуу азыктар бар. Анын
туура тамактануудагы орду,
мааниси абдан чоӊ. Менин
үй-бүлөм да шекердин ордун балга алмаштырдык.
Балчылыкта анын азыгына
тартып, момуна чейин пайда
экен да.

ЖАРЫЯ!
“КҮН НУРУ” БАЛДАР
ЖУРНАЛЫ ТАЛАНТТУУ
ЖАШТАРДЫ ИШКЕ
ЧАКЫРАТ!

ТАЛАНТТУУ
БАЛДАРДЫН
ЧЫГАРМАЛАРЫН
ЖАРЫЯЛАЙТ

Жакындан тартып чыга баштаган кенже курактагы балдарга арналган “Күн нуру” балдар
журналы менен кызматташууну
каалаган таланттуу жаштарды
ишке чакырабыз.
Таланттуу жаш сүрөтчүлөр жана ыр, жомок, табышмак жазууга жөндөмдүү жаштар,
иштешүүнү каалаган болсо 0(552) 25-8516 номерине байланышсаңыздар болот.

- Жакшы тартылган сүрөттөр;
- Ырлар, жомоктор;
- Табышмактар,
жаңылмачтар;
- Кроссворддор;
- Таланттуу балдар туурасында
(ырчы, бийчи, сүрөтчү, спортчу,
шахматчы, мыкты математик ж.б.)
жазылган мектеп окуучулардын
макалалары.

Силер үчүн дагы бир жаңы журнал.
Келгиле, биз менен бирге болгула.
Кимде ким “Күн нуру” балдар журналынын ар бир санын окуп, биз уюштурган сынактарга активдүү катышып,
кызыктуу чыгармаларын жөнөтүп турса,
түрдүү байгелерге ээ болот.
Сынактын темасы:
Кимиңер өз апаңар туурасында жазгыңар келет? Апа жөнүндө жазганыңар
болсо бизге жөнөткүлө.

Журналга жарыяланган
табышмактарды тапкан
окуучуларга да жакшы
белектерибиз бар.

УРМАТТУУ ЖАШ ДОСТОР!

Даяр болгон салаттын
үстүн укроп менен кооздоп,
дасторконго койгончо бир
саат муздаткычка салып
коёбуз.

Жоопторун WhatsApp 0(552) 25-8516 номери аркылуу жөнөтсөңөр болот.
Эгерде бизге жөнөтүүгө ата-энеңер, же
ага-эжеңер жардам бере турган болсо
электрондук дарегибиз: insanmubara.
kg@mail.ru
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