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Шэнэ Ьургуулиин Ьайндэр

Энэ жэлэй сентябриин
1-нэй Ьайндэртэ Закаменск 
хотодо шэнээр баригдаЬан 
1-дэхи Ьургуулиин нээлгэ- 
нэй баяр унгэрвв.

Пургуулиин байшанай 
барилга тухай олон жэлэй 
саана хоорэлдэжэ эхилээ 
Ьэн. Теэд барилгын шу- 
хала худэлмэри Ьуулшын 
хоер жэл соо унгэргэгдэн 
дуургэгдэбэ. Тиигэжэ За
каменск хотын 800 гаран 
хуугэд Ьаруул, томо, гур- 
бан дабхартай шэнэ бантттан 
coo Ьураха аргатай болобо.

Хуугэдые ба багшанарые 
Буряад Республикын тол- 
гойлогшо Вячеслав Нагови
цын, эрдэм-Ьуралсалай ба 
худое ажахын яамануудай 
сайдууд ерэжэ халуунаар 
амаршалба.

Шэнэ Ьургуулиин клас- 
сууд соо муноодэрэй Ьурал- 
салай эрилтэдэ харюусадаг 
оньЬон тухеэрэлгэнууд, ин
терактивна самбарнууд, 
цифровой лаборатори бии. 
Хэшээлнуудэй интерактив
на расписани, уужам Ьайхан 
эдеэ хоол бариха таЬалга,

Ьурагшадые Ьургаха ма- 
стерскойнууд, спортын зал 
гансашье ухибуудэй бэшэ 
Ьонирхол татамаар байна.

1-дэхи Ьургуулида хуу- 
шанай аймагай гимнази- 
ин Ьурагшад бугэдоороо 
Ьурахаяа ерэбэ, ушоо ти- 
ихэдэ Ьургуулида дутэ 
ажаЬуудаг ухибуудэй ду- 
ратайшуулынь 5-дахи Ьур- 
гуулиЬаа ерээ.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

Анна АГАФОНАВАГАЙ 
фои*-(ураг
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( Эрдэм мэдэсын удэр )
26 эдир Ьурагшад 
Санагын Ьургуулида нэмэбэ

Сентябриин 1-дэ бухы Россини Ьургуулинуудта Эрдэм мэ
дэсын Ьайндэр унгэржэ, Ьурагшадай халуун xaha эхилбэ. Энэ 
удэр Санагын дунда Ьургуулида унгэрйэн уйлэ хэрэгууд ту- 
хай нэмэлтэ Ьуралсалай багша Виктория Мархаева хоорэнэ.

Энэ жэлдэ манай Ьур- 
гуулиин 1-дэхи класста 26 
ухибууд ерэбэ. Тэдэнэрые 
дуй дуршэлтэй, олон жэл
дэ хуугэдые хумуужуулдэг 
эхин классуудай багша Сэ- 
рэгма Александровна Цы- 
бикова угтан абаба. Эхин 
классудай багша Сэрэгма 
Александровна энэ жэлдэ 
наймадахияа нэгэдэхи класс 
абажа, «а» узэг заажа, эр- 
дэмэй харгы руу дахуулан 
ябахань. Пуулэй жэлнуудтэ 
Санагын Ьургуулида ерэ- 
дэг эдиршуулэй ТОО олон 
болоод байна. АнгэрЬэн 
Ьуралсалай жэлэй эхин-

дэ Ьургуулиин богоЬо 
туруушынхиеэ 30 хуугэд ал- 
хажа ороо.

Пургуулиин директор 
И.В. Бандеева сентябриин 
1-нэй Ьайндэроор бултаниие 
халуунаар амаршалжа, ураг- 
шатай урматай саашадаа 
ябахыень хусэбэ. Энэ удэр 
Санагын дунда Ьургуулиин 
хари хэлэнуудэй багша, энэл 
Ьургуули дуургэЬэн Ната
лья Дамдиновна Бадмаева- 
да «Россини Федерациин 
юрэнхы эрдэмэй хундэтэ 
худэлмэрилэгшэ» гэЬэн нэ- 
рэ зэргын унэмшэлгэ ба- 
рюулагдаба. Наталья Дам

диновна тур эл Санагынгаа 
Ьургуулида Буряадай гу- 
рэнэй багшанарай институт 
дуургэЬэнэй удаа 29 жэлэй 
туршада хари хэлэ заажа 
байдаг юм. Энэ дуй дуршэл 
ехэтэй багшын олон шаби- 
нарынь багшын мэргэжэл 
шэлэжэ, муноодэр респу- 
бликынгаа Ьургуулинуудта 
ажаллана.

Y ihoo тиихэдэ, баЬал 
Санагын Ьургуулиие дуур
гэЬэн, туухын багшаар 
9-дэхи жэлээ худэлжэ бай
даг Баяр Будаевич Бан- 
деев эдэбхитэй бэрхээр 
ажаллаЬанай тулоо аймагай 
захиргаанай ба депутаду- 
удай Соведэй Хундэлэлэй 
грамотаар шагнагдаба. 
«Захааминай аймаг» муни- 
ципальна байгууламжын 
захиргаанай б а депутадуу- 
дай Соведэй зугЬоо Баярай 
бэшэгууд Ьургуулиин тех- 
ническэ ажалшад Г алина 
Раднаевна Бадмаевада ба 
Ханда Намжиловна Очиро- 
вада барюулагдаба.

Харин туруушынхиеэ 
Ьургуулида ерэЬэн эдир- 
шуулдэ гарай бэлэг аз- 
букануудые 11-дэхи клас- 
сай Ьурагшад барюулжа, 
тэдэниие баясуулба. Энэл 
туруушын ном гартаа бари- 
жа, багашуул эрдэм номой 
ургэн харгыгаар алхалан 
ябахань гээшэ.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
манай корр.

В. МАРХАЕВАГАЙ фото-typar
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Дайнай уеын ухибууд

РИНЧИНОВА ЗИНАИДА 
АЮШЕЕВНАГАЙ 
X00P00H :

Эжымни гурбатайдам 
naha бараа. Цыден-Доржын 
ибииндэ томо болооб. Ехэл 
хундэ саг байгаа даа. Уншэн

уроойэн ябахашни ехэл хундэ 
юм даа. Боойэндоо барюул- 
шахаш. ХубсаЬаа хуйтэндэ 
газаа гаргажа улгеед, хута- 
гаар xioypha юумынь хюйаад 
умдэхэш. Байал heepree бии 
болошохо даа. Хахархай гу- 
талтай, хубсаЬаии нэрэ. Ямар 
жаргалтай улад эжытэеэ яба- 
даг юм даа гэжэ йанахаш. 
Шелкунова Маша 6aha ибии 
угы хун. Детдомдо томо болоо.

Баабай 1945 оной намар 
ерээ. Байдални зайаржа эхилээ.
1946 ондо Ёндондо зуйаабди.
1947 ондоУйатада худэлообди: 
нэгэ отара фермэ дээрэ байха. 
Мухар-Нугада худэлжэ байга- 
ад, Сурма Дашеевнада ажалаа 
тушаажа угообди.

Дайнай уеэр, дайнай йуу- 
лээршье ехэл хундэ саг байгаа. 
Тулеэмнай гэшууйэн, худее га
ража дээйэн аргамжаар хулеэд

( Зураглал )

лэ орожо ерэхэш. Хилганаар 
дурэнхэ хэхэш, хулыгыш уейээ 
даараха. Улдэхые хэлэхэгуйш, 
даарахые хэлэхэгуйш! Ород хэлэ 
мэдэхэгуйш. «А» узэг, арба тоо 
зааха хун угы. Хойто ибиитэй 
болоходоо, байдални йайжараа 
йэн. Фонд помогцн гээд гое коф
та угое, саржа буд угоо. Ехэл 
гоешоогшо бэлэйб! Иигэжэл 
унэшэржэ, тухашаржа, томо бо- 
ложо, ажалай амтые эртэ узэжэ 
ябагдаа гээшэ. Найанайм нухэр 
Николай Бальжинович ехэ бэр- 
хэ хун йэн. Эртэ найа баража, 
табан хубуудээ харалсажа ябаа 
гээшэб. Муне© еврее харуул- 
жа байгаа юм бэзэб даа. Ходол 
йанажа байдагби: урэ хуугэднай 
дайн дажар бу узэйэй даа. Са- 
гамнай йайн байжа, байдалнай 
жаргалтай байг лэ даа!

Н. ЦЫДЕНОВА 
хэблэлдэ бэлдэбэ, Хамни нютаг

( Арадай кургаалнууд )
НаЬанай бэлгэ шанар

Хупэй пийип ехэ йопип ша- 
нараар жэшээлэгдэдэг байгаа.

10 пайап -  арбан шагай. 
Бухы бэеэрээ наадан соо 
орошойон найан.

20 найан хорото шара. Бу- 
рьяма йанаа бодолтой, хунгэн 
бодолтой эдиршуул. Энэ найан 
эрдэм йуралсалда, мэргэжэлдэ 
йураха саг.

30 найан -  гунан буха, гур- 
батай буха. Энэ найандаа хун 
гэр булэ тухайгаа йанаата бо- 
лодог, ажал хэрэгтэ дуршэхэ, 
эмхидхэгшэ болохо саг.

40 найан -  дунан cap, 
дуршэлтэй cap. Энэ найандаа 
хун уйлэдбэрилгын, уран 
йайханай, урлалай ажал ябу-

улдаг, ноён болохо, зониие 
хутэлбэрилхэ уе саг.

50 найан -  табин тахяа. 
Хун оортое звери суглуулдаг, 
байдалаа йайжаруулдаг, урн 
хуугэдэйнгээ байдал зохёодог.

60 найан -  жалга руу 60 
гуроойэн. Жаран гуроойэн уудэй 
хада руу гуййэн мэтэ, он 
жэлнуудшье ошоно, хусэ шадал 
йуларна, хун хугшэрнэ.

70 найан -  далдын нухэр -  
харагдаагуй, йуудэр байдал ай 
нухэсэл. Энэ сагта зоолэн унта- 
ри, зоолэн эдеэн, зоолэн хандаса 
хэрэгтэй. Энэнь урн хуугэдэйн 
ухаанай гунйоо дулдыдаха.

80 найан -  нарай хуугэд. Энэ 
найандаа хун ухибуун мэтэ бо-

лодог, йайн йайхан хандаса хэ
рэгтэй бшуу.

Алишье сагта ухибуудээ зуб 
муроор хумуужуулхэ, найа- 
тайшуулые хундэлжэ, анхарал- 
тайгаар хандаха гэжэ йургаха 
муноо уеын залуу гэртэхинэй 
уялга. Урн хуугэдэйнгээ хажу- 
уда убгэрйэн турэлхидоо муу- 
шалжа, шоо узэжэ баййан зон 
0 0 Й Э Д 0 О  хугшэрхэдоо зоболон- 
той байдалда орожо болохонь 
эли ха юм даа. Тиимэйээ урн 
хуугэдээ балшар багайаань 
хугшэн эжы абадаа энэрхы 
хандуулжа йургаял даа!

Цырегма САМПИЛОВА 
бэлдэбэ 

burunen.ru
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( Гал гуламта
У гай Ьулдэ
ДархинтаЬаа гарбалтай элинсэг тввбиинэр ба басагад

( Ургэлжэл )
Галсанай ганса басаган 

Памажи 2 хубуутэй, 4 баса- 
гатай. Памажын ехэ басаган 
Вера Дархинтын Баярай Ба- 
жын Базарай хубуун Ошорой 
эхэнэр. 1 хубуутэй Виталий, 
2 басагатай Марина, Эрже- 
на. Памажын 2-дохи басаган 
Лида Дутэлууртэ Цыбиков 
Анатолиин эхэнэр, 3 басага
тай: Рая, Анжела, Оюна.

Памажын 3-дахи баса
ган Люба Сагаан-Мориндо 
Дашеев Цыденэй эхэнэр, 2 
хубуутэй Чингис, Жаргал, 
1 басагатай Жаргалма.

Памажын 4-дэхи басаган 
Маргарита Хэжэнгэдэ Сан- 
жиев Баярай эхэнэр, 2 баса
гатай Ирина, Дора.

Дамаагай ганса басаган 
Долсон Сагаан-Мориндо 
Доржын Цыренэй эхэнэр.

Эрхын 3-дахи хубуун 
Дамбии ургэмэл 2 хубуутэй, 
5 басагатай. Дамбиин ур
гэмэл Цыден Сони баса
гатай, Михаил хубуутэй. 
Цыден Шобхоони Дашын 
Г армын 2-дохи хубуун, 
лама. Ссылкэдэ ошоод, 
нютагаа бусаагуй. Дамби
ин 2-дохи ургэмэл хубуун, 
Гурдагба Манзын Дугарай 
(Сондон) Гонгорой хубуун, 
ургэмэл, нэгэ Бадмажаб 
хубуутэй.

Дамбиин басагад:
Дамбиин ехэ басаган Да- 

рижаб Дугарай Г онгорой 
эхэнэр. Дамбиин 2-дохи ба
саган Пэртуугэй Дармын

Ширабай эхэнэр. Дамби
ин 3-дахи басаган Долгор 
Утаатада Шармын Жабай- 
гай эхэнэр. Даба хубуутэй, 
Дулма басагатай. Долго- 
рой басаган Дулма Унтанов 
Аюшын эхэнэр, 2 басагатай

Дора, Марина. Дулмын 
басаган Дора Дархинтын 
Цыренэй Путруугэй Бадма- 
Дашын эхэнэр.

Дамбиин 4-дэхи басаган 
Цэндэмэ Зэмхэдэ Жамса- 
ранай эхэнэр, 2 басагатай. 
Цырен-Ханда дайнай уедэ 
залуудаа гэнтын аюулда 
дайрагдажа найа бараЬан. 
Цэндэмын 2-дохи басаган 
Зоя ургэмэл 1 хубуутэй 
Дугарай Гонгорой Бата. 
Ошорой хубуун Александр. 
Дамбиин бага басаган Дул
ма залуудаа найа барайан.

Эрхын бага хубуун Цэбэг 
ургэмэл Муухин хубуутэй. 
Цэбэгэй ургэмэл хубуун 
Муухин залуудаа найа 
барайан.

Цэбэгэй басагад:
Цэбэгэй ехэ басаган Пар- 

паанай Цыремпилай эхэнэр. 
Ургэмэл Лаваан хубуутэй. 
Лаваанай ганса басаган 
Тунхэндэ.

Цэбэгэй дунда басаган 
Ханда Цырендоржын эхэ
нэр. Цэбэгэй ехэ басаган 
Обогорой Баярай эхэнэр.

Эрхын 2-дохи басаган 
Бальжид Шара-Азаргада 
Дамбын Мухарай хойто 
эхэнэр. Эрхын 3-дахи ба
саган Оюу Шара-Азаргада

Дамбын Дарижабай эхэнэр. 
Эрхын 4-дэхи басаган Ды- 
жид Дарбаанай Г алсанай 
эхэнэр. Эрхын 5-дахи баса
ган Хуурай-Сахирта Пала- 
гай Тулэдэй эхэнэр.

Болохойн аймагйаа та- 
райан Шара хубуун Зунды 
хубуутэй, 2 басагатай.

Шара хубуунэй хубуун 
Зунды ганса Долгор басага
тай. Зундын басаган Долгор 
Сагаан-Мориндо Цыремпи
лай Лубсанай эхэнэр: Даша- 
дондок хубуутэй, Будажаб, 
Цыбэкжаб басагатай. Долго- 
рой ехэ басаган Будажаб Дар- 
хинтада Обогорой хубуун 
Мухарай Дугарай эхэнэр, 4 
хубуутэй, 3 басагатай.

Дугарай ехэ басаган Лю
ба Мэлын Будын Муно- 
хойн Николайн эхэнэр, 2 
хубуутэй, 2 басагатай. Ни
колайн ехэ басаган Таня 
Соктын Дариин хубуун Пе- 
тиин Эрдэмэй эхэнэр.

Дугарай 2-дохи басаган 
Зоя Хурамхаанда Цырем- 
пилов Семёной эхэнэр, 1 
хубуун, 4 басагатай. Дуга
рай 3-дахи басаган Алла 
Улэгшэнэй Цыремпилов 
Вячеславай эхэнэр, 1 хубуу
тэй. Долгорой 2-дохи ба
саган Цыбэкжаб элинсэг 
Шобхоони Дабаа табайн- 
гаа уг дээрэ бэшэгдээ (урда 
хуудайан дээрэ).

Шара хубуунэй ехэ ба
саган Цэрэмжэд Нуртада 
Шагдарай эхэнэр. Жэмбэ 
хубуутэй. Жэмбын хубуун
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Дымбрэл 3 хубуутэй. Шара 
хубуунэй бага басаган Зэм- 
хэдэ Абараан Самбуугай 
эхэнэр. Ханда басагатай.

Хурхууд угтай Уяын 
хубуун Матуугай аймагйаа 
тарайан Аримпил Г улва- 
агай Сэмбэл 2 хубуутэй 
Гурэжэб, Данзан (Утай гэ- 
лэн). Сэмбэлэй ехэ хубуун 
Гурэжэб 3 хубуутэй Намай, 
Лэгсэг, Убгэн.

Гурэжэбэй ехэ басаган 
Сондоной Доржын эхэнэр 
(Д архинтад а). Г ур эжэб эй
2-дохи басаган Дархинтада 
Сондоной Дондогой эхэнэр. 
Гурэжэбэй бага басаган Са- 
гаан-Мориндо Огшын эхэ
нэр.

Сэмбэлэй бага хубуун 
Данзан 3 хубуутэй. Ама- 
йаахи, Шойдон, Шогдоб, 1 
басагатай. Намжил Данза- 
най ехэ хубуун АмаЬаахи за- 
луудаа iiaha бараЬан. Дан- 
занай дунда хубуун Шойдон 
Батацырэн хубуутэй, 2 баса
гатай. Шойдоной Батацы
рэн Памацырэн хубуутэй. 
Памацырэн 1941-1945 ону- 
удай дайн да iiaha бараЬан. 
Батацырэнэй басаган Ма
руся Сагаан-Мориндо ха- 
дамтай.

Шойдоной ганса басаган 
Дулма Дархинтада Данза- 
най Бадмын эхэнэр.

Данзанай басаган Нам
жил Дархинтада Нимын 
Шагжын эхэнэр.

Данзанай бага хубуун 
Шогдоб 4 хубуутэй, 6 баса
гатай. Шогдобой ехэ хубуун 
Дэлгэр (Ендон) 1 хубуутэй. 
Д элгэр лама байжа ссылкэдэ 
туугдаад, нютагаа бусаагуй. 
Шогдобой гурбан хубууд

Мухар, Буда, Ошор залуу- 
даа найа бараЬан.

Шогдобой ехэ баса
ган Цэбжэд Дархинтада 
Пэртуугэй Данзанай Баль- 
жанай эхэнэр, 1 хубуутэй. 
Бальжан дайнда ехэ хундоор 
шархатажа, нютагаа бусаад 
найа бараЬан.

Шогдобой 2-дохи басаган 
Ханда Дархинтада Дашын 
Гармын Цыденжабай эхэ
нэр, 4 хубууд, 4 басагатай.

Шогдобой 3-дохи баса
ган Дулма Мэлын Будын 
Мунохойн эхэнэр, 1 хубуун, 
1 басагатай. Дулмын баса
ган Дора Дээдэ YuiooTbiH 
Санжабай эхэнэр байгаа, 1 
хубуутэй.

Шогдобой 4-дэхи баса
ган Долгор Дархинтада 
Цыдэбэй Цыденэй Бадма- 
Ошорой эхэнэр, 3 хубуутэй, 
3 басагатай. Шогдобой 
5-дахи басаган Долсон Ша- 
ра-Азаргада хадамтай бай- 
гаад, нютагаа бусайан, 1 
хубуун, 2 басагатай.

Долсоной ехэ басаган 
Женя Ехэ-Сахирай Бодиин 
Е ончигой эхэнэр баййан, 
3 хубуутэй, 3 басагатай. 
Жениин 2-дохи нухэрын 
Михайловкын Санжиев 
Санжай, 2 басагатай. Дол
соной Женин ехэ басаган 
Валя Хуртагын Дареев Му- 
унохойн Никитын эхэнэр, 2 
хубуутэй, 1 басагатай.

Жениин 2-дохи баса
ган Зоя Дархинтада Ы,ырэ- 
нэй Норжибай Николайн 
(Бадма) эхэнэр байгаа, 1 
хубуутэй, 1 басагатай.

Жениин 3-дохи басаган 
Сэсэгма Ехэ-Сахирай Дан- 
жалов Дабаагай эхэнэр, 1

хубуутэй. Жениин 4-дэхи 
басаган Будагма Бортодо 
Буянтын эхэнэр, 2 хубуутэй.

Шогдобой 6-дахи баса
ган Сэндэмагай туруушын 
нухэр БортоЬоо, Урмаахин 
Санданай эхэнэр баййан. 
Надя басагатай. Сэндэмын 
2-дохи нухэр Санагын Сан- 
житов Батын эхэнэр, Баяр- 
ма басагатай. Баярма За
каменей хотын Жамбалов 
Сергейн эхэнэр, 3 хубуутэй.

Сэмбэлэй ехэ басаган Дар
хинтада Парпаанай Ородой 
эхэнэр. Сэмбэлэй дунда ба
саган Дархинтада Харлын 
Омогтын Урбаанай эхэнэр.

Сэмбэлэй бага басаган 
Дархинтада Манзын Дар- 
баанай ехэ хубуун Сондо
ной эхэнэр.

Хурхууд угтай Бор- 
тойн хубуун Азай. Азайн 
аймагйаа тараЬан Баярай 
хубуун Ц,ыдэн 2 хубуутэй: 
Согто, Бальжан. Ц,ыдэнэй 
ехэ хубуун Согто Санжай 
басагатай. Согтын басаган 
Санжай Сондоной Е он
чигой хубуун Е омбында 
ургэгдэЬэн.

Ц,ыдэнэй бага хубуун 
Бальжин Шобхооной Уба- 
шын Шагдарай басаган 
Долсонтой айл булэ боло- 
жо Дархинтада ажаЬууЬан. 
Бальжан 1941-1945 онуудай 
дайнда хабаадажа ерэЬэн. 3 
хубуун, 2 басагатай.

Бальжанай ехэ басаган 
Ринчин Д архинтадаа Хан- 
хабайн Содномой Ц,ырэнэй 
хубуун Путруугэй эхэнэр.

Бальжанай бага басаган 
Дулма Оронгын Дашеев Ба
сил иин эхэнэр.

Дымбрыл ГАРМАЕВ
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( Шэнжэлэлгэ )
Г азарай эдеэ хоол мунее сагта хэрэглэлгэ

(Ургэлжэл).

Шанайан тибйэн (тушё
ная саранка). Малтажа аба- 
йан тибйэеэ арилгаад, угаа- 
гаад, тойоной субэ соо уд- 
хэрсэрынь 40-45 минутын 
туршада бусалгадаг. 100 гр. 
субэ соо 200 гр. тибйэ хэдэг. 
Шанайан тибйэн яйала ам- 
татай, улэтэй гэжэ мэдээжэ.

Буряад арад хэр угйаа 
хойшо тибйэ малтажа, ур- 
мэ шанадаг баййан. Пун- 
дэ хооруулээд, урмэ хушоо- 
хэдэ, хурга зузаан амтатай 
урмэн болодог.

Хушввйэн урмэнэй бэлэд- 
хэл иимэ: туруун йайхан йун 
соо тибйэеэ бусалгадаг, ти- 
игээд амтаарнь сахар хэжэ 
болохо. Хурэнгэтэжэ байха- 
дань, сусэгээ хэдэг. Моййо 
нюдэжэ, халуун уйанда 
дэбтээгээд, урмэндоо хэжэ, 
йайса худхаад, 10-15 минута 
соо бусалгаха.

Манай нютагай найатай- 
шуул урданай дуун соогоо 
иимэ угэнуудые дурдадаг: 
«Хонхоолжоноо малтажа, 
хонгоодороо хундэлэе».

Ymoo иимэ таабари Ми
нин тээбии Чимитова Буда 
Жамсуевна таалгадаг йэн: 
«Бухын толгой булаалшй, 
Булган малгай хиидхээтэй».

(Тибйэн, улаалзай)
Гэшхэнээ ту, али гэшэгэ- 

нэ (растение с съедобными 
корнями) хабтагархан но- 
гоон, намаатай газарай эде- 
эн. YндэЬыень хатаалзай гэ
жэ нэрлэдэг. Гэшхэнээ ха- 
бартаа малтажа, хатаажа

абадаг. Туе газарай эдеэе та- 
ряанда шанаад, хурэнгэдоо, 
аарсадаа, шулэндоо хээд 
эдидэг юм. Мун хуурайга- 
аршье сагаан тойондо хээд 
эдихэдэ, ехэ амтатай хоол 
болодог. Урдандаа гэрээ 
угаагаад, оеор дээрээ гэш- 
хэнэйн намаа дэлгэжэ, арю- 
ун сэбэр болгодог баййан.

Ямаахай (анис) хэдэн тээ- 
шээ тарайан арбагар сагаан 
сэсэгтэй газарай эдеэн. Яма- 
ахайн ундэйэнэй саахартай 
хадань мондогор хэбээрнь 
бусалгахада илзардаг, тэрэ- 
ниие каша болгон эдидэг. 
Эшыень шулэндэ хэжэ эди
хэдэ болохо, харин жэжэ 
харыень нюдэжэ буузада 
хэдэг.

Мэхээр (гречиха живоро
дящая или горец змеиный) 
хадаа талый ургамалай 
ундэйэн гээшэ. Иимэ ундэйэ 
хулгана суглуулан, ноосэ хэ
дэг. Энэ ноосыень намарай 
сагта гайана барин, талаар 
газар тоншожо бэдэрэн су-

глуулдаг. Мэхээр витамин 
Е, Р, В, кальци, хунэй бэедэ 
туйатай элдэб жэжэ бодосу- 
удаар баян. Гэдэйэ доторой 
убшэндэ йайн, шудэ бухэ 
болгодог.

Аарса шанахадаа, хур- 
пээ, мэхээр холидог. Энэ ехэ 
хоолтой, улэтэй эдеэнэй нэ- 
гэн болоно.

Ундаяа харюулхын тула 
урда сагйаа манай нютагта 
ганса шултэ, агли, йудоор 
сай шанажа уудаг байгаа 
бэшэ, харин ногоон сай 
шанажа уудаг заншалтай 
ха юм. Ногоон сай шанаха 
зантиал олон ондоо байдаг. 
Сайн йоог хоер зуйл байба- 
тттъе, набшыень хэдэн ондо- 
огоор болбосоруулдаг: но
гоон сай, бутархай ногоон 
хатуу сай, хурьган сай г.м. 
болгодог.

Г азар уйанда тааруул- 
жа шанайан сай уухада, 
элдэб газар нютагай хун 
зон 00ЙЭДЫНГ0О заншалаар 
амта оруулжа, сайгаа ша-
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надаг; бэшэ ямаршье эдеэ 
хоол холингуй, гансал тэрэ 
сайгаа уудаг зон олон.

Буряад монгол зон ехэн- 
хидээ hyoop сайлгажа уудаг, 
мун зарим газарта йутэй 
сайда дабйа гу, али хужар 
холижо уудаг. Тэрэ болобол 
хунэй бэедэ хин олгохогуй, 
туйатай гэжэ тоологдо- 
дог. Хунэй хото гэдэйэндэ 
сугларйан хорото залхаг, 
унгэр, бэдьхэ, шарха мэтые 
сэбэрлэн угаажа байдаг. 
Саг ургэлжэ иимэ сай уу
даг хунэй бэеын хусэн, хото 
гэдэйэн ехэнхидээ Иаин 
байдаг. Муноо уедэ хунууд 
сайда саахар холижо уудаг 
болонхой, энэнь амтанйаа 
бэшэ ямаршье туйагуй, ган
сал унда харюулхын тулада 
болоно.

Харин бага найанай ба 
залуушуулай шудэн сааха- 
рай амтанйаа гэмтэхэнь, 
шуйанайнь хурэхэнь тон 
олон. Мун манай нютагта 
зутараантай сай шанадаг. 
Иимэ сай зоолэн, улэтэй. 
YH3X00p00 бэедэ тэжээл бо- 
лохо сай шанаха гэбэл, ного- 
он сай йайнаар эдеэшуулжэ, 
йамаржа йугээр сайлгаад, за- 
аха бусалгайанай удаа томо 
халбага шара тойо холижо 
уубал, ехэ хоолтой. Иимэ 
унжэгэтэй сай Буддын шажа- 
най ламанар, хугшэн таабай 
тээбиинэр уудаг. Энээнйээ 
гадна зарим хунууд шэхэр хо
лижо шанадаг: хунэй бэеын 
элуурые хамгаалха ба илан- 
гаяа нюдэнэй хараа хамгаал
ха талаараа нилээд туйатай 
байдаг. Сай шанахадаа ушоо 
узэм холиходо доторой ха- 
лууниие арилгадаг. Ундан

хурэхэ, хэлэн унгэртэхэ мэ- 
тын хуушан убшэнэй тэм- 
дэг байбалынь, аргалдаг. 
Памаржа шанайан ногоон 
сай агаарай зуйлнуудээр 
дуургуулжэ, уухада бэе хала- 
ажа, тэнхээ йэргээдэг. Ша- 
дал тамир йэргээхэйээ гадна 
шуйан шэнгэржэ, гуйдэлынь 
йайн болодог. Тиимэйээ 
муноо уедэ ургэноор 
дэлгэрйэн гипертони мэтэ 
убшэ йэргьшхэдэ нулоо 
узуулдэг. Уд эр бури ууйан 
энэ ундан, эдийэн эдеэн 
бугэдын шэмэ шууйэн тусхай 
хуби зэргээрээ шуйанай зам- 
да орожо, хугшэрйэн шуйан 
эдеэн эй улэгдэлтэй хамжан 
гараха гэжэ тубэд эмнэлгын 
йантабай заабарида байдаг 
юм.

Чингис Хаанай «Ёйо» гу, 
али «Ёсо» хуули журам соо 
манай Захаамин, Тунхэн, 
Байгалые тойроод баййан 
ой модотой газарнууд «Их 
хориг» гэйэн хуули ёйодо 
оройон байна. Тиимэйээ 
байгаалидаа гамтайгаар 
хандаха журам сахидаг бай- 
гаа. Энэ журам эбдэбэл, 
хатуу хуулида орохо бай- 
гаа бшуу. Муноо уе сагай 
хунууд алта мунгэ олзобо- 
рилхын тулоо модо тайрана, 
газарай ундэйэ урбуулна, 
гэмтээнэ. Иигэжэ газарай 
эрьесэдэ йаад ушаруулна.

Убгэд хугшэдэй хоороон- 
йоо, энжэлэлгэйээ уламжа- 
лан бодожо узэхэдэ, элин- 
сэг хулинсагуудаймнай 
ууйан унданиинынье, эди- 
жэ ябайан эдеэ хоолыншье 
шэмэ ехэтэй, эм домтой 
баййан байна. Тиимэйээ 
найатайшуул ундэр найа эд-

лэжэ, бэе махабадынь убшэ 
зоболондо диилдэнгуй, 
элуур энхэ ажайууна гэхэ- 
дэ алдуу болохогуй. Харин 
муноо уеын залуушуул элдэ- 
бын Е-нуудтэй (элдэбын хи- 
мическэ холисотой, нэмэл- 
тэтэй) эдеэ хоол барижа, Эхэ 
байгаалияа гамнангуйгоор, 
хайттта хэрэгээр хандажа, га- 
зар уйанайнгаа хурьйыень 
муудуулна, гэмтээнэ.
Тиимэйээ газарай эдеэнэй 
ундэйэн нариихан шодо- 
гор болошонхой ха юм. 
Тиибэ яабашье йургуулиин 
ухибууд газарай эдеэгээр 
йонирходог, тэдэниие шэн- 
жэлхэ, амталан узэхэ дура- 
тай байдаг.

Минин йанахада, ургажа 
ябаа залуушуулда Эхэ бай
гаалидаа, тэрэнэй баялигта 
гамтайгаар хандажа, хунэй 
бэедэ хэрэгтэй бодосуудтай 
ургамалнуудаарнь хоолло- 
жо ябаха арга боломжону- 
удые зуб хэрэглэхэ шадал, 
оорын бэедэ гамтайгаар 
хандаха арга тухай ойлгуу- 
ламжын худэлмэри ябуулаа 
болбол йайн. Хожомоо ша- 
бинарнай, урн хуугэднай, 
аша гушанарнай элуур энхэ, 
ута найатай, уужам сэбэр 
сэдьхэлтэй ябахал йэн даа.

Газарай эдеэгээр хо- 
оллоходо, тур эл газарйаа 
ургайан гарайан эдеэн бэен- 
дэ йайн нулоо узуулнэ, муу 
бодос угы, элинсэг хулинса- 
гуудай эдижэ баййан хоол 
манай бэе байал эрижэ бай- 
ха (генетический код).

Т. МАРХАЕВА, 
Санагын дунда Йургуулиин 

буряад хэлэ литературын 
дээдэ шатын багша.
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( Илалтын туяа )
ДайнЬаа ерэЬэн нэгэ бэшэгэй туухэ

Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайн ехэ йандарал 
уудхэйэн, гарза хохидол 
ушаруулйан, айл бухэндэ уйд- 
хар гашуудал, зоболон acaphaii 
юм гэжэ бултанда мэдээжэ.

Илалта туйлагдайаар 70 жэл 
унгэрбэ. Гэбэшье, унгэрйэн 
жэлнууд тэрэ сагые балартуул- 
жа шадахагуй. Майн 9 -  манай 
арадай мохошогуй зориг, баа- 
таршалга, эб найрамдал, бата 
бэхи уур йулдэ элирхэйлйэн 
удэр ха юм. Ветеранууд ха- 
даа манай омогорхол, бодото 
туухэ гэршэлйэн зон болоно.

ТОН НЯГТААР 
ХАДАГ АЛААТАЙ

Манай Санага нютагай хиза- 
ар ороноо шэнжэлэлгын музей 
соо Буда Сандакович Норбо- 
евой дайнйаа эльгээйэн бэшэг 
тон нягтаар хадагалаатай, олон 
хунэй йонирхол татадаг. Буда 
Сандакович бэшэгээ 1944 оной 
майн 17-до инаг гансахан хани 
Дари-Цырен Бандановна Жал- 
сановада бэшэйэн байна. Туе 
бэшэг лата узэгуудээр бэшээ- 
тэй. Энэ бэшэгээ нютагаархид- 
таа, аха дуунэртээ, инаг ганса- 
даа, Коля хубуундээ хандажа 
бэшэйэн юм.

Буда Сандакович Норбоев 
Захааминай аймагай Санага 
нютагта 1917 ондо турэйэн, 
1942 оной мартын 3-да сэрэгэй 
албанда мордойон. Бэшэгээ 
бэшэйэнэйнгээ йуулээр хоёр 
йара болоод, амияа тайарба, 
тэрээн тухай «Б.С. Норбоев 
1944 оной июлиин 5-да Бело- 
руссиин Видзе йууринай тулее 
байлдаанда баатарай ухэлеер 
найа барайан» гэжэ «Мунхэ

дурасхаалай ном» соо тэмдэ- 
глээтэй.

ХОЛЫН ДАЙДЫН 
БАЙГААЛИ

Буда Сандакович бэшэг со- 
огоо холын дайдын зунай бай- 
гаали гоёшоожо зураглана, 
нютагтаа дуратай баййыень 
бэшэгынь гэршэлнэ. Дайнай 
хундэ хушэрые нэгэшье угоер 
дурдажа бэшэнэгуй, харин уян 
дулаан угэнуудээрээ хунэй зурхэ 
сэдьхэл баясуулна. Иимэ йайхан 
дулаан угэнуудтэй бэшэгээ маа- 
надта, залуу уетэндэ дамжуулжа 
шадайан нютагайнгаа баатар 
хубуугээр омогорхоноб.

АМАР МЭНДЫН БЭШЭГ
Бэшэгыень мунеенэй буряад 

хэлэндэ оршуулжа туршабаб.
«Амар мэндын бэшэг! 

Аяар холын эрхим хундэтэй 
бумбэреэг зургаанай нэгэ хуби 
болохо Санага нютагта нэгэн 
хамта турэйэн аяа хайрата аба, 
дуунэр, хани нухэр Дариеэрэн, 
Коля хубуун, айл аймаг, таа- 
нартаа, алтан йайхан зондоо 
аяар холын городйоо бэшэ- 
хэдээ, маша ехэ хундэтэйгеер 
хусэн амарые хургэнэб. Энэ 
нютагай сонин гэхэдэ, зунай 
саг боложо, наранай элшэ шан- 
гадажа, унгын гоё нгубууд зэлэ 
татан зэргэлэн ерэжэ, ой модой 
намаалжа, унгын гоё ургы сэ- 
еэг бадаржа, хухы шубуун дон- 
годожо, угаа гоё урматай зунай 
саг боложо, турэйэн Санага 
нютаг йанагдажа байна даа.

Минин бэе йайн эдэгэжэ, энэ 
удэр эмнэлгын гэр соойоо га
ража, запасной полкдо ябабаб. 
Би таанартаа ябайан газарйаа

ходо бэшэг бэшэхэб. Ламажаб 
абга Панжи хоёрйоо унинэй 
бэшэг абанагуйб. Абгайнарта 
мэндые ехээр хургеерэйт. На- 
гасанарта, хугшэн эжыдэ ехэ 
мэндые хургеерэйт. Би олон 
тумэн нухэдэйнгее дунда нэ
гэн бараа боложо, ябайан га- 
зартаа тон урагшатай, йайн 
ябажа байнаб. Энэ тэдыгээр 
маша ехэ хундэтэйгээр хусэн 
амарые хургеед, даруу баяр- 
тай, баруун гараа барилсажа, 
баяртай. Танай муу хубуун Бу- 
дажаб мун. 17. 5. 44».

ХЭТЭ MYHXblH 
АЛДАР СОЛО!

Энэ бэшэгынь найан 
болойонойнь йуулдэ инаг 
нухэртэнь хурэжэ ерээ, энэнь 
ехэ гомдолтой, гашуудалтай. 
Юундэб гэхэдэ, иимэ уужам са- 
гаан сэдьхэлтэй, йайн йанаатай 
хунэй йайхан хусэлые, тусэбые, 
найдалые дайн дажар тайалжа, 
ами найыень тайалйандань 
ехэшье уйдхартай байна даа. 
Энэ бэшэг хани нухэрынь Да- 
ри-Цырен Бандановна Жалса- 
нова 2000 оной февраль йарада 
музейдэ дамжуулйан гэжэ тэм- 
дэглээтэй.

Аша гушанарынь, зээнэ- 
рынь, нютагаархиниинь баа
тар зоригтой Буда Сандакович 
Норбоевые хододоо йанажа, 
дурдажа ябадаг.

Эсэгын дайнда эрэлхэгээр 
хабаадайан баатар сэрэгшэ 
нютагай хубуун Буда Санда- 
ковичта хэтэ мунхын алдар 
соло!

Александра ЦЫДЕНОВА,
Санагын дунда hypiyy.iiiiiii 

8-дахи ангиин hyparaia
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Сентябриин 2 -  дэлхэйн хоёрдохи дайн dyypjhjn ydjp

«Сул губиие, Хингаан хадые...»
70 жэлэй саана августын 

8-да Японой дайн эхилээ. 
Санжайжап Банзаракца- 
ев 1984 он до Монгол ой 
Хубсэгэл аймагай Цагаан 
YYP сомоноор ажалайнгаа 
хэрэгээр ябахадаа, буряад 
угтай хонгоодор Очирцэнгэ 
найзтаяа Эсэгын ехэ дайн 
тухай зугаа дэлгээ йэн.

1945 оной гараха- 
да, СССР-эй Г адаадын 
хэрэгуудэй яаман Мон
гол гурэнэй толгойлогшо 
Х.Чойбалсанда США, Анг- 
ли, СССР гурбанай Ялтин- 
ска болон Потсдамска ху- 
ралдаануудай хэлсээгээр 
1945 ондо СССР гурэн Япо- 
нида дай соносхоо, тиихэ- 
дэнь Монгол Арадай Улас, 
Хубисхалта сэрэг оойэдын 
дайшалхы фронт нээжэ, 
Япондо дайгаар орохо арга- 
тайт гэйэн тусхай мэдуулгэ 
барюулба. Энэ мэдуулгэ 
маршал Х.Чойбалсан ундэр 
дээрэ тогтоожо абаба.

1945 оной февраль йарада 
Монголой хубисхалта сэрэ- 
гэй политическэ талые дааг- 
ша, армиие эдеэ хоолоор 
хангаха зублэлые хутэлэгшэ 
генерал Ю.Цеденбал Мон
гол гурэнэй Эрдэмтэдэй 
хороондо хандажа, Хубис
халта сэрэгэй Япондо дай
гаар ороходо, Монголой, 
Манжуурай губи талада, 
Хингаан уулын хабсагай- 
нуудта баййан сэрэгшэдээ 
сэбэр yhaap яажа хангахаб 
гэйэн тусхай тусэл зохёожо, 
Гурэнэй яаманда оруулагты

гэйэн харюусалгатай дааба- 
ри угэбэ.

Эрдэмтэдэй зублэл зар- 
лагдажа, энэ шухала асу- 
удал хоёр удэрэй турша- 
да ургэн дэлисэтэйгээр 
ургэрбэ. Сэрэгэй гаталха 
газарнуудаар тургэн сагта 
худагуудые малтажа, сэбэр 
уйаар хангаха хэрэгтэй, 
энээнйээ ондоо юун байхаб 
гэжэ голдуу шиидхэбэри 
абтаха болобо. Хоёрдохи 
удэрэй зублоондэ 3 эрдэмэй 
доктор профессорнуудэй 
удаа 40 найатай Бямбын 
Ринчин угэ хэлэхэ болобо: 

Худаг малтажа, дай
шалхы зоригтой сэрэгшэ- 
дые уйаар хангаха гэйэн 
шиидхэбэри тон зуб. Теэд 
урагшаа дабшажа ябайан 
сэрэгшэд малтагдайан 
худагуудйаа холо ябаха бо- 
лоно. Яагаад тэдээндэ уйа 
тургэн саг соо абаашажа 
угэхэб. Энэ гол асуудал бо- 
лоно. Уйа зоохын тулоо са- 
вууд (посуда) хэрэгтэй, са-

вууд манда байхагуй. Уйа 
З00хэ гал тэргэ (машина) 
байхагуй. Тиимын тула тус
хай тэмээн, морин улаагай 
зам нээхэ хэрэгтэй. Губи га- 
зарта тэмээнэй, хада уула- 
тай газарта мориной тэгнээ 
ашаагаар зоохэ хэрэгтэй. 
Тэмээндэ ашажа ябахын 100 
литрэй хуша модоор торхо- 
нуудые бутээлгэхэ. Хушаар 
хэйэн торхо соо уйан удаан 
саг соо муудахагуй. Морид- 
то ашажа ябахын 15 литр 
орохо Уййэн туйсэнуудые 
хэдэн мянганиие бутээхэ, 
моридто олоор ашаатэгнэхэ 
эмээл хуулэхэ. Уййэн туйсэ 
со охи уйан зунай халуунда 
хуйтэн зандаа байдаг. Хада 
хабсагайтай, ой модотой 
газарта улаагай зам гаргаха 
хэрэгтэй. Онсо хэрэг гэхэдэ, 
моридой туйсэнуудые аша
жа ябаха уутануудые ухэрэй 
элдэйэн арйаар оюулха, 
энээнгуй хэрэг бутэхэгуй. 
Нэгэ улаашан губида 3 тэ- 
мээ, хада, хабсагайтай даба-
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ануудта 3 мори абажа ябаха 
уялгатай байха. Хоёр улаа- 
гай уйан сэрэгуудтэ угтэхэ, 
нэгэ улаагай yhaap мори- 
доо, тэмээнуудээ уйалха 
болоно. Нэгэ мориндо 60 
литр, нэгэ тэмээндэ 200 литр 
уйан ашагдаха, удэртоо 40- 
50 модо зай гаталха. Улаа- 
шан хун абажа ябайан бухы 
юумэнэй тулоо харюусаха 
уялгатай. Морин улаа бэл- 
дэхэдээ, моридые Сэлэнгэ, 
Булган, Хубсэгэл, Завхан 
аймагуудйаа абахада таа- 
рамжатай. Эдэ нютагуудай 
адуун йурэг хада уулаар 
ябажа бэлшэдэг, хатуу туру- 
утай байдаг юм.

Уйа зоолгые субуулжа 
ябуулха (конвейернэ си- 
стемэ). Хоойорйон торхо, 
туйсэнууд худагтай газарта 
эрьежэ ерэхэ, худагуудйаа 
уйаар дуургэгдээд, улаадаг- 
шадаар гэдэргээ ябуулаг- 
даха. Уййэн туйсэтэй уйан 
сэрэгэй ариун цэвриин ан- 
гида (санчасть) эгээн туруун 
хургэгдэхэ уялгатай.

Эрдэмтэдэй зублэл эр- 
дэмтэн Бямбын Ринчинэй 
хэлэйые гол хусэн болго- 
жо, тусхай тусэл (проект) 
бэлдэжэ, Гурэнэй яаманда 
оруулаа йэн. Дайшалхы сэ- 
рэгые уйаар хангаха асари 
ехэ ажал Монголой Худее 
ажахын яаманда даалгагда- 
жа, ажал эршэмтэйгээр ябу- 
улагдаа. Аймаг бухэндэ да- 
абаринууд угтэжэ, уйа зеехэ 
улаа байгуулагдажа, со
мон зублэлнуудтэ уйа зеехэ 
торхо, уййэн туйсэнуудые 
бэлдэжэ, гурэндэ туша- 
аха тусэбууд нютагай 
нэгэдэлнуудтэ даалгагдажа,

удхатай ажал бусалба. Ню- 
таг нютагай урашуул туйсэ, 
торхонуудые олоор хэйэн, 
эхэнэрнууд арйа элдэжэ, 
уйа зоохэ арйан уутануудые 
оёжо тушаайан.

Бямбын Ринчинэй уран 
бодолоор бутээгдэйэн
хутэлбэриин ашаар 1945 
оной зунай ехэ халуунйаа 
ангажа ухэхэ олон тумэн сэ- 
рэгшэд, ухэр буунуудые шэ- 
рэжэ ябайан хэдэн зуун мян- 
ган морид абарагдажа, хэды 
гэгшын машина, танкнууд 
уйатай ябаха аргатай бай- 
гаа гээшэб. Уйа зоохэ улаа 
зубоор эмхидхэйэнэй аша
ар Монголой, Манжуурай 
халуун губида, Хингаанай 
ундэр хада, хабсагайгаар, 
удхэн ой тайгаар ядаралгуй, 
гээлтэхороолтогуйгоор яба
жа гаталйандаа Монголой 
Хубисхалта сэрэг СССР-эй 
ГКО-гой зугйоо ехэ магта- 
алда хуртэйэн юм. Маршал 
Х.Чойбалсан Ленин эй орде- 
ноор шагнагдайан бэлэй.

Академик Бямбын Рин
чинэй ехэ найатай ябаха 
уедэ оорынь шаби баййан

залуу эрдэмтэн тэрээнйээ 
нэгэтэ:

Та аглаг шударга (про- 
грессивнэ) бодолтой, унэн 
сэхэ, эхэ орончин байнат. 
Яагаад манай гурэн турэ 
танда ундэр дээдын нэрэ 
соло угэнэгуйб? гэжэ 
асууйан ха. Харюудань Рин- 
чин ту ай:

Ши, мнннн сайн нухэр, 
мэдэжэ ябаарай даа. Хун 
амиды ябахадаа, дарганарта 
магтуулхадаа, ехэ нэрэ соло 
абахадаа, ямбалуулхадаа, 
ухэйэн хойноо нохойн го дон 
шэнги тоологдодог. Амиды 
ябахадаа, дуугуй, аажамаар 
арад тумэнэй хэрэгэй тулоо 
шунан орожо, туйа хургэжэ 
ябабал, Эхэ орондоо унэн 
сэхээр алба хэжэ, хугжоон 
ургэхын тулоо оролдоо ха- 
даш, ухэйэн хойнош хэйэн 
ажал, бутээйэн хэрэгшни 
алтан шэнги элиржэ, арад 
тумэндэ магтуулжа байдаг 
юм. Энэ хухэ мунхэ тэнгэри- 
ин сэгнэлтэ мун шуу! гэжэ 
харюусайан гэлсэдэг.

Сэнгэ РИНЧИНОВ 
Фото-зураг lurkmorc.lo сайтЬаа
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( Зураглал )
УндэЬэн хэлэеэ дамжуулагша

Санага тоонто нютагтаи Чингис Владимирович Хадаев 
Буряадай гурэнэй университедэй ундэйэтэнэй гуманитарна 
институт 2006 ондо эрхимээр дуургэйээр лэ, Ивалгын ай- 
магта буряад хэлэнэй багшаар 9 жэлэй туршада амжалтатай
йайнаар ажаллайан зандаа.

Залуу багша эхилжэ 
худэлхэИоо абьяас бэлигээ 
харуулжа шадаа. Багшын 
ажалда шударгы бэрхэ, ха- 
рюусалга ехэтэй, табийан 
зорилгонуудаа заабол
бэелуулдэг. Унэн сэхэ зан 
абаритай багшые туруу 
уусхэл гаргадаг, урагшаа 
йанаатай байдагыень онсо 
тэмдэглэлтэй.

Чингис Владимирович 
туруутэй эрэ багшанар хам- 
таржа, найман ханатай мо
дой гэр бодхоогоо. Энэ гэр 
«арадай барилга» боло- 
жо, гурэнйоо тухэригшье 
абаагуй. Ухибуудэй тамир 
бэедэ тааруу зохид, уужам 
йаруул энэ гэр соо буряад 
хэшээлнууд унгэрнэ. Энэ 
уусхэлые Буряадаймнай баг

шанар ажабайдалдаа эм- 
хидхэхээр гэжэ уряалнабди. 
Ехын энэ хэрэг ерээдуй сагу- 
удта сэгнэгдэхэ.

Уулзакандаа баяртайнууд, 
У ян кайхан

буряад хэлээрээ 
Урин зввлэхэнввр

хэлэжэ кураял! 
гэжэ поэт, журналист, 

мунгэшэ дархан Элбэг Ман- 
заровай шулэгэй мурнуудээр 
хэшээлээ хододоо эхилхэ- 
дэнь йайшаамаар.

Унэхоороошье, Хамбын 
хуреэнэй оршон байдалда, 
мургэлэй аймагта ажайуудаг 
хадаа турэл буряад хэлэ
еэ аршалха, ёйо заншалаа, 
туухэеэ йэргээхэ, «буряад» 
нэрэеэ ургоогуйдэ аргагуй 
саг хуроод байна.

Гэртээшье, йургуулидаа- 
шье, хаанашье удэр бури 
турэл хэлээрээ харилсажа, 
хоорэлдэжэ ябая гэжэ ай- 
маг, республика соогоо 
унгэргэгдэдэг хэмжээнуудтэ 
Чингис Владимирович ходо
доо уряалдаг. Тиимэйээ тэрэ- 
нэй йурагшад аймаг, респу
блика соогоо унгэргэгдэжэ 
байдаг бухы хэмжээ ябуулга- 
нуудта эдэбхитэй хабаадажа, 
туруу йууринуудта гарадаг. 
Республиканска «Гуламта» 
конкурсдо Ешина Дашее- 
ва 2010 онйоо гурба дахин 
илажа гараа. Ивалгынгаа 
аймагта Тумэн Рантаров

«Эдир Еэсэр», Хэшэгма 
Шармаева «Эдир дангина» 
болоо. 1Дыренма Дамбаева 
буряад хэлээр олимпиадада
3-дахи йуури эзэлжэ шадаа. 
Оля Данилова «Буряад хэлэн 
баян даа» конкурсдо 2 -дохи 
йуури эзэлээ. 2015 ондо Мо- 
сквада унгэргэгдэйэн «ДЕТ
СТВО БЕЗ ЕРАЕ1ЕЩ» гэйэн 
Уласхоорондын хуугэдэй 
урилдаанда М эрг эн Аюшеев 
1-дэхи йуури, Амгалан Эр- 
дынеев 2-дохи йууринуудые 
эзэлээ.

Оороошье Хэжэнгэдэ 
унгэргэгдэйэн «Эрхим баг- 
ша-2013» гэйэн регион хо- 
орондын 4-дэхи конкур
сдо инновационно онол 
арга болон дуй дуршэлоо 
харуулйанайнгаа тулоо 
туруушын тоодо оролсо- 
жо, дипломоор шагнагдаа. 
Энээнйээ гадна Чингис баг
ша Ивалгынгаа ниитын эл- 
дэб ажаябуулгануудта эдэб
хитэй хабаададаг, зоной 
хэрэгтэ оролдосотой ябадаг, 
оороо уусхэл гаргадаг ураг- 
шатай хун.

Ивалга нютагайнгаа Са- 
гаалган гу, али Сурхарба- 
анай болон алибаа бухы 
йайндэрнуудтэ буряад
хубсайатай энэ багша «Лэ- 
вээнтэй баатарай уг изагу- 
ур» гэжэ ульгэр туурээжэ гу, 
али барилдаанай урда заха, 
гар бумбэгэшье наадажа, 
дуу дуулажа, хатар хатаржа, 
ухибуудэй дунда шагай наа- 
да эмхидхэжэ, найрта сугла- 
рагшадай зугйоо ундэр сэг- 
нэлтэдэ оло дахин хуртэйэн



12нюур «Ажалай туг» 2015 оной сентябриин 11

байха юм.
Эхэ, эсэгынгээ уВДэЬэн 

хэлые сэгнэхэ, унДэР дээ
рэ уРгэжэ, туухэ домого- 
ор баян турэл арадайн- 
гаа ёйо заншалые, нангин 
йургаалнуудыень сахижа, 
арадайнгаа хуби заяанда 
йанаагаа зобохо арга ша- 
далтай, бэлигуун бодолойнь 
удха тайлбарилжа, энэ дэл- 
хэйн нюруу дээрэ эрхимээр 
ябайан багша арадай «Гу- 
ламта» ансамблиин ажаябу- 
улгада эдэбхитэйгээр хабаа- 
дадаг.

Найанайнь нухэр Дулма 
Александровна аглаг йайхан 
Ага нютаг тоонтотой, ай- 
лай ууган басаган. Эмптэн 
мэргэжэлтэй. Эбтэй эдэ хоёр 
Бата, Саяан, Баатар гурбан 
хубуудые болон Алтана ба- 
сагые йайнаар ургэн, буряад 
заншалаараа хумуужуулжэ 
б айна.

Эрмэлзэл ехэтэй, турэл бу
ряад арадтаа у н эп сэхэ, баг- 
шын ажалда шударгы бэрхэ, 
аймагаймнай, Буряадаймнай 
найдал -  Чингис Владими
рович Хадаевта ундэйэн хэ- 
лэеэ хугжоохэ, йалбаруулха 
хэрэгтэ бухы найаяа зорюул- 
жа ябахыень у н эп зурхэнйоо 
хусоод, буряад арадайнгаа 
хугжоо сагта, эхэ буряад хэ- 
лэмнай уеын уедэ мандахань 
лабтай.

Валерий ЦЫБИКОВ, 
Буряад Республикын 

Уран (охёо.ннодой холбооной 
гэшуун, арадай дархан

( Уран зохёол )
Уянгата мурнууд
TYP )JI ХЭЛЭМНИ
Турэлхи хэлэмни -

турэкэн хэлэмни, 
Турэкэн эжым ундан мэтэ. 
Тугэлдэр солгёон

турэл хэлэмни 
Турэкэн нютагайм

аргиаан мэтэ. 
Тэнюун дэлгэр турэл хэлэмни 
Турэл дайдаяа магтан байгаа. 
Туухэтэ кайхан

буряад хэлэмни 
Тумэн Буряадайм

омогорхол болоо. 
Михаил ДОРЖИЕВ

ХЭРБЭЭ...
Хэрбээ 
Хэн нэгэеэ 
Шагнаагуй хадаги, 
Залуугати омогорхол 
Залагдахаа болихо.
Хэрбээ 
Хэлэкэн угэеэ 
Мэдэрээгуй хадаги,
Хэзээ нэгэтэ 
Ойлгогдохоо болихо.
Хэрбээ 
Хайран бэеэ 
Гамнаагуй хадаги,
Эсэгынги нэрэкээ 
Эхилжэ муудаха.
Хэрбээ
Нангин дураяа 
Нарилаагуй хадаги,
Эжэл нухэрэйги 
Элъгэн гиамда хуйтэрхэ.

Хэрбээ 
Эхэ эсэгэеэ 
Энхэрээгуй хадаги,
Дураа гутажа, 
Дуугайханаар угпэлхэ.

Василий АЮШЕЕВ

ЭРЫН НЭРЭ УРГЭЖЭ
Энэ ганса накандаа 
Эрын нэрэ ургэжэ, 
Эрмэлзэжэ ябаха 
Эрхим дайдын гиэнжэ юм. 
Олон зоной ажалда 
Ожо нарин хандажа,
Ото сасан ябаа кааги,
Омог нэрыги ургэхэ.
Удэр, хоног унгэргэн,
Уухи муугаар харагдаад,
Угэ хуургуй ябабал,
Ундэр кулдэги доогиолхо.

Дойбо торге кануулкан 
Долоон унгын колонгоор 
Доодо дээдэ зиндаатай 
Догпор ухаа уудалха 
Хурса, хурдан бодолоо 
Хубиин хэрэг болгонгуй,
Урса гэркээн гаргажа 
Улас зондов зорюулбал,
Уе хакын хунууд соо 
Ундэр дээгуур сэгнуулхэ 
Уйлын ури байха гээд 
Удэр бури каналгии,
Энхэ тубгиэн канаатай 
Эжы, абын захяае 
Эбдэнгуйхэн сахижа,
Эрын нэрэ ургэлгии,

Аюша ДОНОЕВ

Р еда к ц и и н  хаяг: 
6 71950 ,

З ак ам ен ск  х о т о ,  
К ир ов эй  у й л сэ, 8.

Э м х и д х э н  б а й г у у л а г ш а : З а х а а м и н а й  а й м а г а й  за х и р г а а н Т ол и л ол гон уудта  угтэйэн  
т о о  б а  бар и м тан уудай , х у -  
нэй , ню тагай  н эр эн уудэй  
з у б  б у р у у д а  автор н ууды н ь  
х а р ю усал гатай .

Р еда к т о р  С .Б -О . Б альж ур ова  
сугл уул ан  б у р и дх эж э, 

ал дуун ууды е  
iah ariiia , р и зограф  дээр э  
х эб л эгш э С .Н . Т арбаев .

Т елеф он , факс:
ород газеты н  р едак тор ай  -  4 -4 6 -3 2 , 
бур я адай  -  4 -4 5 -8 5 , 
к ом п ью терн а т у б эй  -  4 -3 1 -6 1 , 
ха р ю у са л га т а  секретариин  
ба со н о сх о л о й , бухгалтер и ин  -  4 -3 0 -3 7 .

Н а р адаа  хоёр  
д а х и н  гарадаг hoiiini. Р едак ц и и н  ха р а а  у зэ л  ав- 

тор н уудай  liana. I бодол той  
зо хи л д он ги  бэш э бай ж а  
м агад .Х эйэг  700. 

И н дек с  59901
Х эбл эл эй  н эгэ х а х а д  
x y y  iahan х эм ж ээт эй .


	Энэ жэлэй сентябриин

	Дайнай уеын ухибууд

	Хупэй пийип ехэ йопип ша- нараар жэшээлэгдэдэг байгаа.


	У гай Ьулдэ

	Г азарай эдеэ хоол мунее сагта хэрэглэлгэ

	ДайнЬаа ерэЬэн нэгэ бэшэгэй туухэ

	ТОН НЯГТААР ХАДАГ АЛААТАЙ

	ХОЛЫН ДАЙДЫН БАЙГААЛИ

	АМАР МЭНДЫН БЭШЭГ

	ХЭТЭ MYHXblH АЛДАР СОЛО!



	«Сул губиие, Хингаан хадые...»

	УндэЬэн хэлэеэ дамжуулагша

	Уянгата мурнууд


