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Тебетей кийип, шуру тагынып...
КЕРБЕНДЕГИ
“ӨМҮР-ФАРМ” ФИРМАСЫНЫН
АЛДЫНДАГЫ
“ӨМҮР-КЛИНИК”
МЕДИЦИНАЛЫК БОРБОРУ

СЫНАК! СЫНАК! СЫНАК!

9-бет

"Дилбар" кыз-келиндер
гезитинин өз алдынча
ишмердүүлүгүн жүргүзүп
кете ала турган
жөндөмдүү жана таланттуу
журналисттерге

сынак жарыялайбыз

Савринса
Сыргатаева:

«ТУУРА ТАМАКТАНУУГА
ЭЛДИН МАМИЛЕСИ ӨЗГӨРДҮ»
Тоолуу Агро Экосистемасында тамактанууну
жакшыртуу (ТАЭСА) долбоорунун алкагында Жалал-Абад Айылдык Консультациялык кызматы
тарабынан 50 Айылдык кызмат көрсөтүүчү (АКК)
тандалып алынган. Алардын чакан долбоорлоруна
колдоо көрсөтүлүп, алар айыл чарбасы, мал чарбасы, балчылык жана башка бир топ багытта
иш жүргүзүп жатышат. Ошол эле учурда АККлар
айылдаштарына туура тамактанууну жакшыртуу боюнча да маалымат жайылтышат. Алардын
бири, долбоордун 3-тобунун активдүү мүчөсү бүгүнкү
биздин коногубуз Савринса айым. Ал биринчи ирет
күнөскана иштетип жатат.
(Уландысы 8-бетте)

Сынактын катышуучулары үчүн жашы эске
алынбайт.
Биринчи кезекте гезиттин ишмердүүлүгүн
ийгиликтүү жүргүзүүгө арналган өзүнүн жеке
программасы менен келиши шарт.
Сынактын шарты боюнча катышуучунун билимин, көз карашын, кесиптик чеберчилигин сыноо
үчүн түрдүү темалардагы суроолор берилет жана
баарлашуулар жүрөт.
Аялдар гезитинин максатына багытталган
макалаларды жазышат.
Сынак эки тур менен өткөрүлөт, биринчи турдан
иргелип алынгандар экинчисине катышат, акырында эки журналист тандалып алынышы керек.
Кошумча маалыматтар үчүн телефондор:
0552 25 85 16, 0772 25 85 15.

Медициналык борбордо жатып дарыланууга мүмкүнчүлүк бар. 10 койкага ылайыкташкан бул жайга
келгендер дары-дармек, күн сайын төрт маал тамак-аш
менен камсыз болушат. Дарылоо акысы айылдыктардын жашоо деңгээлине жараша, арзан жана сапаттуу
кызмат көрсөтүлөт.
Оорулуулар:
 ийне саюу;
 парафин;
 портативдик
укалоо аппараты;
 электрофорез;
 дарсонваль;
 магниттик
резонансттык терапия;
 ингаляция;
 фитобочка;
 медициналык
банка коюу;
бал менен ороо;
 беттерге
косметикалык укалоо
кызматтарынан
пайдаланышат.
(Уландысы 7-бетте)

"Дилбар" кыз-келиндер гезитинин жеке сайтын
иштетүүнү билген жөндөмдүү жаштарды
жумушка чакырабыз.

Балдарга
окуп бериңиздер

Ырысбек КАЛЧАЕВ:

«Билимдин уюткусу
1-класстан башталат»

2-бет

“КУШ УЯДАН
ЭМНЕНИ КӨРСӨ
УЧКАНДА ОШОНУ АЛАТ”

3-бет

ӨКҮЛ АТА, ӨКҮЛ ЭНЕ
ЭМНЕ СЕБЕПТЕН, КАЧАН,
КАНТИП ТАНДАЛАТ?

11-бет

12-бет
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ыйылкы жылы
өлкөбүз үчүн бир
топ опурталдуу жыл
болду. Тажы илдети
элибизди кыжалат
кылып, убактылуу
жумуш токтоп, үйдө
олтуруп, андан кийин
да толук кандуу иш
жүрбөй, тактап
айтканда окуучулар
мектепке келбей жана
балдар бакчаларында
балдарды кабыл алуу
токтоп турган учур.
Ушул тапта бүгүн,
эртең бакчабыз
иштеп калар деген
үмүттө жүрүшкөн
балдар бакчалардын
кызматкерлери эмне
менен алектенип
жатышат деген суроо
туулат.
- Тажы илдети бизди
балдардан, балдарды бизден алыстатты. Балким, бул
да Жараткандын буйругу
чыгар. Анткени менен биз
тарбиячылар, дегеле балдар
бакчасынын эмгек жамааты
жумушчу күнүн бакчада
өткөрүп жатабыз. Себеби,
бөлмөлөр эч ким кирбесе
да чаң басып, короодогу

Сажида Абдыкаюмова:

“БАЛДАР БИЗДИ,
БИЗ БАЛДАРДЫ
САГЫНДЫК”
биздин күндөгү жасоочу
милдетибизге айланды,
- дейт Ноокен районунун
Масы айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан “Алтын
бешик” балдар бакчасынын
жетекчиси Сажыда Абдыкаюмова.
Бул балдар бакчасы райондогу балдар көп тарбия-

ланган балдардын мекемеси.
Буга чейин 12 тайпада 340
бала тарбияланып келген.
42 кызматкер эмгектенет.
Ал эми иш башталган күндөн 378 бала кабыл алынат.
-Балдар бакчага келишпегени менен эмгек
акыбызды адал эмгегибиз

бак-дарактар кароосуз калат. Ошондуктан, күн сайын
бакчага келип, бөлмөлөрдү
тазалап, эшик-терезелердин
чаңын сүртүп, короолорду
иретке келтиребиз. Азыркы
кезде мындай жумуштар

Савринса Сыргатаева, АКК:

«ТУУРА ТАМАКТАНУУГА
ЭЛДИН МАМИЛЕСИ
ӨЗГӨРДҮ»
- Фейсбуктун
активдүү пенсионер
колдонуучусу менен
таанышалы, өзүӊүз
тууралуу айтып
берсеӊиз?
- Мен Сыргатаева Савринса, 58 жаштамын. Өзүм
Оштун Кара-Суу шаарында
туулуп өстүм. Фрунзедеги
автожол техникумун аяктагам. Тагдыр насип экен
Базар-Коргон районунун
Карача айылына 1981жылы турмушка чыктым.
Ошол жылдан 1994-жылга
чейин автобазада эмгектендим. Ал кезде автобус, жүк
ташуучу оор машиналар
да өкмөттүкү эле, такси
деген дээрлик жок. Кийин
Союз урап, шартым да туура
келбей ишимди токтоттум.
Жер үлүштөрүн алып биз да
эл катары дыйканчылыкка,
мал чарбачылыкка көӊүл
бура баштадык. Кийин
эле неберелеримди багып
калдым. Неберелерим окуп
калганда кайрадан окуй
баштадым десем болот. Ал
тургай компьютер алып
калдык эле, алар менен мен
да бат эле өздөштүрүп кет-

тим. Адам кызыгуусу болсо
компьютерде мурда кийин
иштебесеӊ да үйрөнүп кетсе болот экен. Фейсбукка
катталып калып, ал жактан
маалыматтар менен таанышып, өзүм да пикир жазып
дегендей колдоно баштадым. А кийинчерээк айылым
тууралуу маалыматтарды
чыгарып, азыр эми туура тамактануу боюнча да жазам.
- Буга чейин кандай
долбоорлор менен
иштедиӊиз? Бул долбоор
тууралуу кайдан
билдиӊиз?
- Негизи буга чейин бир
да долбоор менен иштешкени эмесмин. Баягы эле
фейсбук да. Мен ал жакта
дыйканчылык тууралуу
жазып келем дебедимби.
Жалал-Абад айылдык консультациялык кызматынын
кызматкери Насипа Мамасалиева менен достошуп,
байланышып калдым. Кийин бул долбоор тууралуу
конкурсту көрүп калып,
ошентип башталып кетти.
Күнөскана иштетем деген
демилгемди айттым, финансылык колдоо көрсөтүштү,

андан да маанилүүсү билим
беришти. Анткени кайсы
учур кандай маселе болбосун бизге профессоналдар
кеӊеш беришет. Келип
текшерип да кетишет. ТАЭСА долбоору күнөсканама
акчалай колдоодон сырткары тамчылатып сугаруу
системасын куруп берди.
Бул тамчылатып сугаруу
деген да өзүнчө бир чоӊ
тема. Кыскартып айтканда
талаада жайпап сугарганда
өсүмдүктүн тамырына суу
толук жетпей, каныгып суу
ичпей калышы мүмкүн. Ал
эми тамчылап турса накта
тамырга жетип, өсүмдүк
сууга тоёт. Анын артынан
түшүм мол болот.
- Теплица иштетүү
түйшүктү иш
болсо керек, эмне
кыйынчылыктар менен
такшалдыӊыз.
- Эгер меникиндей кичинекей болсо кыйынчылыгы
жок. Көлөмүнө жараша
түйшүгү арта берет ко.
Оорчулугун билген жокмун.
Тескерисинче мага хобби
катары жагымдуу болуп жатат. «Мен төрөлдүм» деген

мультфилмдегидей болуп
жерге бир үрөн таштасаӊ
ал чыкса ага сүйүнөсүӊ.
Гүлдөгөнү, түйгөнү да кубаныч тартуулайт. Жаӊы
нерсе үйрөндүм, балдарыма,
айылдаштарыма да мотивация берип жатам. Күнөскана
иштетүү кирешелүү бизнес
экен. Аз эле жерге көп көчөт эгет экенсин. Мисалы
талаада бадыраӊ сойлоп
өсөт, жөөктөрдү да кенен
алышыӊ керек. А мында
жипке оролуп тикелей өскөн
үчүн көп көчөт тиге аласын.
Бул деген демек көп киреше.
Эрте жазга жетиштирсең
кымбат кезде сатып жакшы
киреше табасыӊ. Жазында
өзбекстандын экономикасын көтөрөбүз, анткени 200
сомдон помидор, бадыраӊдарын алабыз. Андан көрө
ар бир айылда кеминде 3, 4
күнөсканабыз болсо кана.

менен иштеп алалы деп
үйдө олтуруп калбастан,
ар күнү бакчага келебиз.
Балдарды кабыл ала турган
болсок, ошол күнү ар бир
бөлмө жаркырап таптаза
турушу керек. Бөлмөлөрдү
жууп-тазалоодон тышкары
короодогу бак-дарактарды

Ошол акчалар өзүбүздүн
өлкөдө калат эле. Негизи
ар бир үй-бүлөгө бирден
күнөскана болсо артык баштык кылбайт. Ошондуктан
мен да акырын колумдан
келишинче тегерегимди
үгүттөп, үйрөтүп жатам.
Өзүбүз өндүрүп жейли деп.
- Туура
тамактанууда кандай
жаӊы адаттар пайда
болду сиздин үй-бүлөдө,
өзүӊүздө?
- Ооба, жаӊы адаттар
пайда болду. Эртең менен
ачкарынга филтрленген
жылуу сууга лимон менен
балдан кошуп суу ичем.
Аны да олтуруп үчүү керек. Ал холестеринди жууп,
кан-тамырга, боорго абдан
пайдалуу. Куурулган, майлуу
тамактарды жебей, дымдап,
кайнатып даярдап жатабыз.
Күнөсканамда бир катар помидор эгип койгом. Алардан
салат жасап, бирок тузу жок
жейбиз.
- Канча адамга туура
тамактануу боюнча
маалымат жыйынын
өттүӊүз?
- Быйыл пандемия болуп
бардык тармактар сыяктуу
эле биздин да туура тамактануу бонча маалымат жайылтуубузга тоскоол болду.
Бирок интернеттин жакшы
жагы, вотсапта «Туура тамактануу сергек жашоо»
деген топ ачкам. Анда 70тен
ашуун айылдаштар бар. Бул
группа айылда ийгиликке
жетип, ар кайсы жаштагылар өздөрү кызыгып

сугарып, куураган шактарын кыркып, гүлдөрдү
карап, бапестеп жатабыз, деп кошумчалады Сажыда
Абдыкаюмова. - Бүгүнкү
күндө биз балдарды, ал эми
балдар өздөрү тарбияланган
бакчаны сагынышты.
Балдар бакчасы ушул
тапта балдарды кабыл
алып, ишин баштоого даяр.
Буюрса өлкөбүз илдеттен
тазаланып, жаш баладан
карыга чейин ден соолугубузга коркунуч келбей
турган кырдаал туулганда
ар бир мектепке чейинки
билим берүү мекемеси наристелерди кабыл алып, бул
жайда кайрадан балдардын
үнү жаңыра баштайт.
Элиза Усупбек кызы

кошулуп жатышты. Күндө,
күн алыс туура тамактануу боюнча адистердин
ишенимдүү булактардан
кеӊештерин жазып турам.
Андан сырткары өзүмдүн
күнөсканамдын видео, фото
баяндарды жасап жаттым.
- Туура тамактанууга
болгон элдин мамилеси
өзгөрдүбү? Эмнелерди
байкап жатасыз?
- Биз дүйнөдө туура эмес
тамактануу жагынан алдыда турган эл экенбиз. Муну
өзгөртүү, үйрөнүү өзүбүздүн
эле колубузда. Айрыкча
мында ден соолугубузду,
ар бир органыбызды аясак
бат эле түшүнө тургандай
маселе. Биздин долбоордо
бизди вебинарларда окутуп,
биз аны элге жайылтып аракеттенип жатабыз. Бирок
акыркы учурларда байкалаардык өзгөрүү бар. Айылда бир аял ооруп жүрүптүр,
анын ден соолугунун жакшы
болушуна, айыгышына салымым болду.
Гүлмайрам
Сабирбекова

