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Сагаан Иарамнаи, 
Сагаалгамнай морилхонь, 
Сагаан хэшэгээ,
Сарюун зугаа дэлгээхэнь,

Гахай жэлээ хундэтэйгввр удэшэе, 
Хулгана жэлээ 
Хундын i’hoop угтая!

Сагаалганай гурим ёйо
М унее сагта хуу-

гэдээ зуб муреер хумуу- 
жуулхын, буряад хэ-
лэеэ мартахагуйн тула 
эрдэмтэд, мэргэжэлтэд, 
багшанар, сэсэрлигэй ху- 
муужуулэгшэд оролдожо, 
ёйо заншалаа йэргээжэ 
байна. Эхэ турэл хэлэеэ 
мартангуй хугжеежэ, ёйо 
заншалаа сахижа февра
лиин 24 бухы монгол туур- 
гата арадууд сагаалхань.

САГААЛ ГАН АЙ
ТУ У Х Э И Э Э

Сагаалган эртэ ур- 
дын туухэтэй ааб даа. Бу
ряад зон оройдоол ганса 
йайндэртэйбди гэлсэдэг йэн. 
Тэрэнь Сагаалган байЬап. 
Тэрэниие яаж а Ьайндэрлэдэг 
байЬап тухай олон мэдээжэ эр
дэмтэд, шэнжэлэгшэд бэшэйэн 
байдаг. Бури эртэ урда сагта 
С агаалган намартаа тэмдэ- 
глэгдэдэг байгаа. Энэмнай 
эдеэ хоолой элбэг, баян саг ха 
юм. Энэл уедэ бухы амитан,

тэрэ тоодо хунуудшье манай 
эндэхи ута, жабартай хуйтэн 
убэлые дабахын тула эдеэ хоо- 
лоо неесэлдэг, бэлдэдэг гээшэ. 
Тиихэдэ хулганаашье хоо- 
лоо бэлдэжэ, унтаха нойргуй 
худэлдэг, неесэлдэг гээшэ. 
Тиимэйээ арбан хоёр жэлэй 
туруушын жэлые ама сагаан 
хулгана пээЬэп байдаг. Тэрэ- 
шэлэн жэл бухэн ееры н шэн- 
жэтэй байдаг. Тэрэнь газар, 
уйан, гал, модон, тумэр гэжэ 
илгардаг. Мун тэдэнь баЬа 
унгеерее илгардаг. Газар 
ш ара, уйан -  хара, гал -  улаан,
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модон -  хухэ, тумэр -  сагаан 
унгэтэй байдаг. Тэрэшэлэн ха- 
туу, зеелэн гэжэ байха.

У даань С агаалган хабарай 
туруушын Ьарын шэнэдэ бол- 
гогдоо. Энэмнай муноонэй 
февраль hapa  болоно. Энэ 
уедэ адуу мал туллэжэ, са
гаан  эдеэн элбэгжэдэг юм. 
П уоор хэгдэдэг эдеэе буряад 
зон сагаан эдеэн гэжэ нэрлэ- 
дэг. С агаан эдеэн -  эдеэнэй 
дээжэ. ТиимэЬээ эндэЬээ С а
гаалган  гэжэ нэрэтэй болоо. 
М онгол угсаатан сагаан унгэ 
хундэлдэг. Ю уб гэхэдэ, энэм
най Ьайп Ьайхап юумэнэй, зол 
ж аргалай, нэрэ хундын Ьулдэ 
гэжэ тоологдодог.

«Эдэ арбан хоёр жэл юундэ 
амитадай нэрээр нэрлэгдэн- 
хэйб?» -  гээд олон зон асуудаг. 
У рдань хэлсэдэгэй ёЬоор, Буд
да бурханай бухы амитадые 
уриЬан байгаантье Ьаань, эдэл 
амитад бурхантай уулзахаяа 
ерэЬэн юм. Ш ухалань гэхэдэ, 
муноо хэлэгдэдэг жэлнуудэй 
зангаар эдэ амитаднай Ьу- 
бариж а ерээ. И игэжэл Будда 
бурхан амитан бухэндэ нэгэ 
жэл угэЬэн гэлсэдэг.

С агаалган хун бухэнэй 
нэгэ и aha нэмэЬэнэй баяр, 
аж амидаралай Ьайп Ьайхап 
хэрэгуудэй эхилхэ удэр гэжэ 
тоологдоно. ТиимэЬээ Сагаал- 
ганаа гун сэдьхэлЬээ хундэлжэ 
угтадаг гуримтайбди.

САГААЛГАН ДА  
БЭЛ ЭДХЭЛ

С агаалганай эхилтэр гэртэ- 
хи, газаагуурхияа арилгадаг. 
Сагаалганай хоёр удэр урда 
тээ, Ьарын 29-эй Ьуни, дасан 
бухэндэ хурал хурагдадаг. 
Тиигээд дугжуубэ гаргажа, 
галдалган болодог.

Дугжуубэ гээшэ орой дээ- 
рээ хохимой тархи шэмэгтэй

16 ехэ, бага сорнууд юм.
Сор -  тэбхэр хабтагайда 

бухэлэгдэЬэн модон Ьаднаг.
Сагаан Ьарын шэнын нэгэ- 

нэй урда удэрые бутуунэй удэр 
гэдэг.

Бутуунэй удэртэ: 
зон архи тамхи уухаяа на- 

рилдаг;
шууяа, хэрэлдээ гаргаха- 

гуй;
хуугэд эжытэеэ амтатай 

эдеэ хоол бэлдэлсэхэ;
сагаан эдеэн табаг 

тухеэрэлсэхэ;
гэр булоороо бухэлеэр мя- 

хаяа, буузаяа ш анажа эдихэ. 
Бурхайнайнгаа урда: 
бурханаа, тахилаа Ьэргээхэ. 

Бурханай тахил удэр бури 
Ьэргээгдэжэ байдаг гуримтай. 
Зуун гар талаЬаа эхилжэ, бару- 
ун тээшэнь тахилаа шэнэлдэг. 
Удэшэлэн тахилаа сэбэр газар- 
та  ургэдэг ёЬотой. Ургэхэдое 
баруун талаЬаа эхилжэ ургэдэг 
гээшэ. Тахил соо байЬан ар- 
ш аан ба зуйлнуудээ ургоод, 
сугсэеэ арш ажа сэбэрлээд, 
уруунь харуулаад орхидог 
юм. Тэрэнэй хажуугаар сай, 
сэржэм, сагаан эдеэнэй дээ
жэ ургэгдэдэг. Сагаан эдеэ 
ургэхэдое, бухы хамаг ами
тад гэдэЬээ бу улдэг, харин Ьу 
ургэхэдое, ангангуй ябаг гэЬэн 
удхатай бшуу. А рш аан болоод 
эдеэ хоолой зуйлнуудые сугсэ 
соо табидаг. Зула бадараадаг 
ундэр хултэй багаш аг аягатай 
амЬарта наЬата гээшэ. Бурха
най урда тэг дунда табигдадаг 
томо наЬатые голто гэдэг. Айл 
бухэн 3-4-5 тэлэг бурхантай 
байгш а байгаа. Тэлэг гээшэнь 
буд дээрэ зураЬан бурхануу- 
дые хэлэдэг юм.

5 унгын хадаг дэлгээхэ (ёЬо 
соонь: ногоон, улаан, сагаан, 
ш ара, хухэ);

эдеэнэй дээж э -  сагаан  
эдеэн табаг, ш анаЬан бууЬэг 
табиха. У ш ее убэлэй эхин- 
дэ уусэ хэхэдээ нари хэдэг 
байЬан. Тэрэнь юуб? Ухэрэй 
убсууе ханш артайнь ехээр 
тайран абаад, тэрээн соогоо 
хабЬа, Ьээр, зурхэ, эльгэ, 
Ьэмжэ, хошхоног, гузоонэй 
дурэ гэхэ мэтые хэжэ, тэрэнээ 
зохидоор орёогоод, хургэдэг 
байгаа. Тэрэ нари гээшын 
убсууе абажа, Ьайса ш анаад, 
хоёр газараар  зурытар ото- 
лоод, бурханайнгаа урда та 
бидаг Ьэн. Тэрэнь бууЬэг гэжэ 
нэрэтэй. Табяаш а бууЬэгынь 
сагаа Ьарын хахадлатар тэн- 
дээ табяатай байха; 

зула бадарааха.
Бутуунэй удэрэй удэшэ зон 

П ам а хуралда Ьуудаг. Балдан 
П ам а мори унаад ябадаг 
эгээл тургэн, хурдан, дары 
туЬалдаг сахюусан. Сахюусан 
гэхэдээ, Ьахина гэЬэн удха
тай. М ори унаад, энэ тубиие 
нэгэ доро бултыень эрьежэ 
урдидэг. П ама бурханай эрье
жэ ябахада, бодоогуй, унтажа 
байЬан хун амиды зоной тоо- 
до орохогуй.

Гэртээ улэйэн зон: 
сагаан Ьарын шэнын нэгэ- 

нэй удэр уур сайгаагуй байха- 
да бодоод, галаа тулижэ, сай- 
гаа шанаха;

зула бадарааха; 
амЬарта соо сог гаргаад, га- 

заагаа хуншуу табиха;
арса, санзай ууюулжа, сага

ан эдеэн табагаа арюудхаад, 
хуншуудээ ургэжэ хайлуулха;

сэржэмээ (Ьу, сай, хара сай, 
архи) баЬал арюудхаад, ургэхэ 
ёЬотой;

гэрэйнгээ хубсаЬаар бэшэ, 
харин сэбэр, Ьайн хубсаЬаяа 
умдоод, сэбэр газарта хуншуу 
табиха, сэржэмээ ургэхэ.
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САГААЛГАНАЙ НАЙР
Хун зон ори ганса 

Ьайндэрнай болобо гэжэ 
бухэли жэл соо хухеэгуйгео 
хухидэг, бэе бэедээ ябалса- 
жа, амар мэндэеэ мэдэлсэдэг 
Ьэн. Айлда ороходоо, бурхан- 
да мургэдэг Ьааб даа. Тиин 
юрыншье сагта хун айлда 
ороходоо, бурхандань заабол 
мургэдэг гуримтай байгаа ха 
юм. Тиин мунеенэй сагта энэ 
гурим м артагдаа гэхэдэ, алдуу 
болохогуй гэжэ Ьанагдана: за- 
рим залуу айлнууд гэртээ бур- 
ханшье угы байна бшуу. Айл- 
шад ерэхэдээ, гэр соо байhап 
зонтой бултантайнь золгохо 
ёЬотой. Хунууд хадаг андал- 
даж а золгодог байгаа.

Хадаг -  хундэтэй айлш анда 
баридаг торгон. Х адаг -  сэдь- 
хэл ухаанай, эд зеериин Ьулдэ. 
Урда carhaa хойшо табан 
унгэтэ хадагуудые гэртээ ха- 
дагалхада, гарза хохидолгуй, 
амгалан тайбан саг тухеегдэхэ 
юм. М унеенэй сагта хадагай 
хажуугаар элдэбын бэлэгуудые 
угэлсэдэг болонхой.

Золгохо -  буряад зоной уул- 
захадаа мэндэшэлдэг cho.

Золголгон золгоходоо,хул 
дээрээ байгаад, хоёр гарайнгаа 
альгые дээшэнь харуулжа, ураг- 
шань Ьарбайгаад, nahaapaa 
дуу хун аха хунэйнгее га- 
рай сарбуу, тохоног дороЬоо 
дунгэн баридаг.

Х адаг, хадаг гээшэмнай 
Х адата ТубэдЬоо ерэЬэн, 
«Тэнгэри» гэЬэн удхатай 
Тон нангин юумэн даа. 
Бурхан ш ажанай дэлгэрэн, 
Буряад орондо залархада, 
Бэлэгэй манлай бэлэг бол он, 
Хундын дээдэ тэмдэг болон, 
Хун зоной дунда

занш ал даа, 
Хунэй hyp йулдэ

ургэнэл даа.

С а га ал ган ай  уедэ бу 
ряад  зон бэе бэедээ сэдь- 
хэлэй Ьайхап угэнуудые зо- 
рюулжа, бухы зондо баяр, 
жаргал хусэжэ, удха тугэлдэр 
урсэ.ш ууды с хэлэдэг гээшэ.

I Iahan дээрэ
H aha нэмэжэ байхадаа,
Айл аймагтаа, арад зондоо 
Угное ута найа,
У даан ж аргал уреэел!
Ж эл бури жэгдэ амгалан, 
Он бури омог дорюун 
Сагаалжа, ногоолжо

байя даа!
Гapahan жэлнай гэр бухэндэ 
Гун жаргалай гэрэлээр

сасарйай,
Ажайуудалдань

амжалтын баяр асарйай.
*

ЕрэЬэн жэлдээ ехээрхэнгуй 
ябаад,

Г apahan жэлдээ
гасалангуй дабш аад, 

Бууйан жэлдээ уурлангуй
байгаад,

М орилйон жэлдээ
Ьайпаар Ьураад, 

Бухы жэлээрээ 
Бултантай жаргаарай! 
Х амаг ухибуудтэй 
Ханилан таараарай!
Ш энэ жэлээр,
Сагаан hapaap!
Нэгэ найаар,
Сагаалганаар!

*
С агаалганаа угтажа, 
Сэсэгтэл Нал б а ржа.
Сагаан сэдьхэлтэй ябагты! 
Д урандаа сагаалжа, 
Н арандал толоржо,
Пайхан йанаатай жаргагты! 
П айн h у ража.
Пап ah ап даа хуреерэйгты! 
Пайниие хэжэ, 
П арбайЬапаа абаарайгты!

*
Байгал номин далайдал 
Арюун тунгалаг сэдьхэлтэй,

Саяан нангин ууладал 
Сарюун энхэлиг h ап ант ни. 
Доош онь унгэеэ урнюойэн 
Х адагта огторгой дороо, 
Дээшэнь унгэеэ тухоеЬэн 
Хэшэгтэ дэлхэй дээрээ 
Бурхан тэнгэридээ мургэжэ, 
Орон дэлхэйдээ Ьугэдэжэ, 
Буянтай хэшэгтэй ябагты, 
Баяртай омогтой йуугты!

*
Пара удэрэй Ьайпиис шэлэжэ, 
Ye сагуудай улзые бурндхэжэ, 
Уреэл ю реелее  уршеен

хэлэнэб даа. 
Бага балш ар nahanhaa 
Б аабай эжыгээ хундэлжэ, 
Буряад ёйо занш алаа 
Б атаар сахин ябагты!
Эдир залуу паЬапдаа 
Эрдэм бэлигтэй боложо, 
Эрхимэй эрхим гуулэжэ, 
Энэ паЬаяа шэмэгты!

*
П айнаар h у ража.

ЬапаЬапдаахуреерэй. 
Пайниие хэжэ,

ЬарбайЬапаа абаарай! 
Турэлхэн дайдаяа

сахижа ябаарай. 
ТурэЬэн эжыгээ тахижа

жаргаарай. 
ТушэЬэн эсэгэеэ зохижо

хундэлеерэй! 
Булагай уЬандал тунгалаг 

сэдьхэлтэй, 
Уулын оройдол мунхэхэн

хусэлтэй,
Дайдын ургэндэл

гуужамхан абаритай 
У ргаж а ябаарай, урагш аа 

дабшаарай!
* * *

Хэжэ ябаЬан хэрэг, ажал
худэлмэритнай, 

П анаж а ябаЬан 
Пайхан зориг бодолнуудтнай 
А лтан дэлхэйдэ 
А мжалтатай байг лэ

хододоо!
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ПУРАЛСАЛ

Эрдэм шэнжэлэлгын хуралдаан
Захаамин хотын 5-дахи 

дунда йургуулида янва- 
риин 31-дэ эрдэм шэнжэ
лэлгын хуралдаан «Шаг в 
будущее» боложо, 8-11 ан- 
гиин жара гаран йурагшад, 
15 йургуулинуудйаа ха- 
баадаба.

Эндэ эрдэм шэнжэлэл
гын хуралдаанда зургаан 
секци байба. Эгээ олон ха- 
баадагш ад ню тагаа шэн
жэлэлгын «Краеведени», 
«Истори» болон «Культо- 
рогиин» секцинуудтэ бай
ба.

Краеведени: 1 Нуури 
Ж игмитов Гэсэр, Ехэ-Са- 
хирай йургуули;

2 йуури -  Будаев Баян- 
Ж аргал, Усть-Бургалтайн 
йургуули;

Корнаков Сергей, За-

В И Т А М И Н  С
А скорбинова кисло

та, али витамин С хунэй 
бэе соо болбосордоггуй, 
ноосэлэгдэдэггуй. Тии- 
мэйээ удэр бури витамин 
С элбэгтэй эдеэгээр хоол- 
лохо хэрэгтэй, гриппэй 
йужэрхэдэ, буришье ехээр 
эдихээр.

П аяы н шэнжэлэл- 
гээр, витамин С грипп 
аргалнагуй, харин усад- 
хаха аргатай, симпто- 
муудыень зоолэруулнэ,

хааминай 4-дэхи Нургуули:
3 йуури -  Стрепкова 

Ксения, М ихайловкын 
Нургуули.

Культорологи: 1 Нуури
-  Тубанова Виктория, За- 
хааминай 5-дахи Нургуули;

2 йуури -  Ваганова 
Анастасия, М ихайлова 
Екатерина, Захааминай 
5-дахи Нургуули;

3 йуури -  Кибардина 
Александра, Захааминай 
1 -д эхи hyргуули.

Истори: 2 йуури -  Чу- 
пышева Вероника, Чер
ных Валерия, Холтойоной 
Нургуули;

3 йуури -  Садыкова Са- 
рюна, Сахирай Нургуули.

Буряад хэлэн: 3 Нуури
-  Доржиева Балзома, Ён- 
горбойн Нургуули;

убшэнэй саг богони бол- 
гоно.

С витаминаар баян 
эдеэ хоол гэхэдэ, лимон, 
апельсин, грейпфрут, 
киви, яблока, хурма, 
ухэр нюдэн, улж00Рг энэ, 
хапууста, йонгино, чес
нок. Олон ургамалнууд- 
та  -  п етруш када, за- 
баан  зэдэгэнын (малина) 
набш айанда, халаахайда 
г.м. витамин С бии.

Нохойн хоншоорой 
сай туйатай. Буле эн унда

Садыкова Сарюна

3 йуури -  Жимбуева Ан
жела, Хуртагын йургуули.

И лажа гарайан йураг- 
шад аймагаа хамгаалхаяа 
Улаан-Удэ хотодо болохо 
конференцидэ хабаадаха. 

Д. ДОНОЕВА, манай корр.

ехээр ууха хэрэгтэй. 
Удхэн бэшэ ногоон, али 
хара сай соо сайн халба- 
га зугын бал болон ли- 
моной хусоог хээд ууха 
гэжэ дурадхагдана. Ви
тамин С улаан халуун 
убйэн (перец) соо ехэ. 
Т эр эн эй бишыхан хусоог 
соохи С витамин хэдэн 
лимон соохийоо ехэ юм. 
Улаан халуун убйэн хоо- 
лой ба ханяада аргалхада 
туйатай.

korrespondent.iiet сайтЬаа
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МЭЛС САМБУЕВ

Би -  тайгын хубуунби
СССР-эй Уран зо- 

хёолшодой холбооной 
гэшуун, Буряадай Ленин- 
скэ комсомолой шангай 
лаурет Мэлс Самбуевта 
зорюулйан «Би -  тайгын 
хубуунби» гэйэн урилдаан 
унгэрхэнь.

Туе мурысоон Мэлс 
Жамьянович Самбуевай 
80 жэлэйнь ойдо, Агуу 
Илалтын 75 болон Са- 
нагын дунда Ьургуулиип 
200 жэлнуудэй ойн баяр- 
нуудай хэмжээнуудтэй зо- 
хилдуулан унгэргэгдэхэ. 
Н аада эмхидхэйэн За- 
хааминай уран зохёолшо- 
дой «Уран Душэ» нэгэдэл, 
Санагын сомон, дунда 
йургуули, Соёлой ордон, 
Захааминай хуугэдэй ур- 
лалай Ьургуулиип Сана
гын таЬаг, «Нэгэдэл» жаса 
уран зохёолшодые болон 
эдир бэшээшэдые, уран 
зураашадые болон дууша- 
дые хундэтэйгоор урина.

Буряадаараа бэшэдэг 
ирагуу найрагшадай дунда 
«Мэлс Самбуевай нэрэм- 
жэтэ Уласхоорондын зо- 
хёохы урилдаан»

Буряадай Уран зохёол- 
шодой холбооной гэшууд, 
буряад хэлэ бэшэгэй баг- 
шанар, Буряадай, Монго- 
лой, Хитадай, Эрхуу мо-

жын, Убэр Байгалай уран 
зохёолшодой нэгэдэлэй 
гэшууд уригдана.

Февралиин 15 болотор 
ямаршье темэдэ зорюул- 
жа буряадаараа бэшэйэн 
5-6 зохёолнуудаа болон 
нэрэ обогоо, турэНэп 
удэроо, гэрэйнгээ хаяг, 
утаНаа зааНап дансануу- 
даа DarmaevaS56@mail.ru 
хаягаар эльгээхэ. Илагшад 
Захааминай аймагай Сана- 
гада уригдаха. Бухы асуу- 
далнуудаар: 89148487187, 
890255305251,89835391494. 
утаНаар хандаарайгты.

Урдахи урилдаануудта 
илагшад хабаадахагуй.

Ш агналай жаса -  50000 
тухэриг.

Захаамин аймагай эдир 
уран зохёолшодой

«Минин тоонто Захаа
мин» заншалта урилдаан 

Нэгэдэхи шатада
йургуулинуудтаа илаНап 
бэлигтэйшуулйээ 5-7 бо
лон 8-11 ангинуудай 
йурагшад поэзи болон 
прозо номинацинуудаар 
хабаадаха.

Урилдаанай онсо шэн- 
жэ гэхэдэ, февралиин 12 
болотор ямарш ье те
мэдэ зорюулжа буряа
даараа бэшэйэн 5-6 зо
хёолнуудаа, 2 зохёолоо

уншажа байНап видео-
буулгабари болон нэрэ 
обогоо, турэйэн удэроо, 
гэрэйнгээ хаяг, утаНаа.
йургуулияа, хутэлбэри- 
лэгшэеэ зааНап данса-
нуудаа sanaginsschool@ 
yandex.ru хаягаар «Минин 
тоонто -  Захаамин» тэм- 
дэгтэйгээр эльгээхэ. Урил- 
дагшадай зохёолнуудые 
«Уран душэ» нэгэдэлэй 
гэшууд, Буряадай Уран
зохёолшодой холбооной 
гэшууд, сэтгуулшэд еэгнэ- 
хэ. Мун баНа Ьургуулиип 
телевиденеэр болон сул- 
жээ холбооноор Вкон- 
такте арадай дуу угэлгэн 
унгэргэгдэхэ. Номинаци 
бухэндэ 1,2,3 Ьуурипууд 
олгогдохо, хабаадагша

mailto:DarmaevaS56@mail.ru
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бухэндэ унэмшэлгэ угтэхэ. 
Хоёрдохи шатада илагшад 
Захааминай аймагай Са- 
нагада уригдаха. Тэдэнэр 
нэгэ шулэг угтэйэн темээр 
бэшэхэ.

Ш ангай жаса 15000 
тухэриг.

Бухы асуудалнуудаар: 
89140575246, 89148487187, 
89835391494 гэйэн утаНаар 
хандаарайгты.

Хабаадагшад заншалта 
хубсаНаараа байжа, турэл 
хэлэеэ жэншэдгуй мэдэ- 
хэеэ, уран зохёолдо мээ- 
хэйгээ, уранаар уншаха 
шадалаа гэршэлхэ ёЬотой 
гэжэ эмхидхэгшэд мэдээ- 
сэнэ.

Удха ехэтэй энэ урил- 
даанда бэлигтэй бэр- 
хэ эдиршуулые уриха- 
даа, уран зохёолдо зурхэ 
сэдьхэлйээ дурлажа,
оойэдоо зохёохо шадаба- 
рияа мулижэ, Эхэ орон- 
доо, орон нютагтаа, турэл 
хэлэндээ, ундэйэн соёл- 
доо, туухэдээ дурлалаа 
хугжоохэт; уетэн нухэдтэеэ 
нягтаар харилсахат; мэ- 
дээжэ уран зохёолшодтой 
дутоор танилсахат гэжэ 
найдуулая.

«Аригуун тушэг» гэйэн 
республиканска интегри- 
рованнэ олимпиада (Буряа- 
дай йургуулинуудай 7-10 
ангинуудай 1 хубуун, 1 ба- 
саган хабаадаха)

1-дэхи шата
• Уран угэ. Мэлс Сам-

буевай шулэгуудые («Ми
нин таабай», «Хара соол», 
«Мамайн добуупНаа дур- 
далга», «Зуйэм хилээмэн») 
уранаар уншажа, удхы- 
ень тайлбарилжа, оорын 
Напамжа дурадхаха.

• Нээлгэтэй ном (уран 
уншалга). Мэлс Самбуе- 
вай номой ямаршье нюур 
нээгээд, уранаар уншаха.

2-дохи шата
• Пуудэрнуудэй театр.

3 минутын туршада хубууд 
Мэлс Самбуевай зохёол- 
нуудаар зужэглэмэл наада 
харуулха.

3-дахи шата
• Басагад уранаар оёл- 

гоор, хубууд модоор ур- 
лалгаар мурысэхэ.

Ш ангай жаса 20000 
тухэриг.

Уласай уран зурагаар 
9-16 найанай ухибуудэй 
урилдаан

I шатада зурагуудайн- 
гаа буулгабари: тойон зу- 
раг, графика (ямаршье ар- 
гаар зурагдайан: графитна 
карандаш, тушь, гуашь, 
акварель, темпера, сан
гина, сепия) sanaga.dshi@ 
mail.ru хаягаар эльгээхэ.

II шатада хабаадаха зу- 
раашадта Мэлс Самбуе
вай «Мамайн добуунйаа 
дурдалга» поэмэйээ хэ- 
йэг эльгээгдэхэ. Энэ уг- 
тэйэн темээр бэлдэхэ. 
Тугэсхэлдэнь 2020 оной 
февралиин 21-дэ хабаа
даха. Эндэ уран зурагаар

мастер-класс, духэриг шэ- 
рээ унгэргэгдэхэ.

Ш ангай жаса 15000 
тух.

Мэлс Самбуевай дурас- 
хаалай баримал бутээл- 
гээр урилдаан

Илагшын эскизээр 
бутээгдэйэн баримал Са- 
нагын йургуулиин дэргэдэ 
табигдаха. Бутээлнуудээ 
sanaginsschool@yandex.ru 

хаягаар эльгээхэ.
Ш ангай жаса 15000 

тух.
Дуушадай «Эжын турэ- 

йэн нютагта» урилдаан
1 шата: видеобуулга- 

барияа: rinbal@yandex.ru
хаягаар гу, али Бальжуров 
Ринчин Федоровичай нэ- 
рэтэ Вайберта 89085982510 
эльгээхэ. Дуушад гансаа- 
раашье болон хэдыгээ- 
рээшье, булэгуудээршье 
хабаадаха. Арадай болон 
эстрадна дуу гуйсэдхэхэ.

Илагшадта лауреадуу- 
дай 3 шатын дипломууд 
болон ГРАН-ПРИ барюу- 
лагдаха. Урмашуулгын 
шангууд хараалагданхай.

Ш ангай жаса 50000 
тух.

Тугэсхэлэй урилдаанууд 
февралиин 21-дэ Санагын 
дунда йургуулида, урлалай 
йургуулида, Соёлой ор- 
дондо унгэргэгдэхэ. Шаг- 
налгын баяр ёйололой 
удаа гала концерт айлита- 
дые баярлуулха.

minkult.ru

mailto:sanaginsschool@yandex.ru
mailto:rinbal@yandex.ru
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НЮТАГАЙ ОМОГОРХОЛ

Алтан гартай Юрий Мандаганов

Юрий Мандаганов

Буряадаймнай алтан 
гартанай нэгэн, Ородой 
Холбоото Уласай габьяа- 
та уран зурааша Юрий 
Ёндонович Мандаганов 
«Эсэгэ оронойнгоо умэнэ 
габьяатай баййанай 
тулее» орденой II шатын 
медаляар шагнагдаа. 
Тиигээд Ородой Холбоо
то Уласай Уран зурагай 
академиин Академик бо- 
лобо.

Ю рий Ёндонович 
М андаганов 1947 оной 
сентябриин 4-дэ Захаа
мин хотодо турэйэн юм. 
Б ага найанйаан уран 
зурагта дуратай хубуун 
1958 ондо дурбэдэхи ан- 
гида йураж а байхадаа, 
хотынгоо хуугэдэй уран 
зурагай студида 1964 он 
болотор ябаж а, эдир зу- 
рааш адай арга ш адалтай 
танилсаа. Пуулээрнь, 
1964 онйоо 1968 он бо
лотор Эрхуугэй уран 
йайханай училищидэ, 
1970 онйоо 1974 он бо
лотор М освагай уран 

йайханай-уйлэдбэриин 
дээдэ училищ идэ (Стро- 
гановай) йуража, уран 
зурааш ын мэргэжэлтэй 
болоо. Тэрэ carh aa  хой- 
шо уран зурааш а эльгэ 
сэдьхэлдээ дутэ хэрэ- 
гээрээ уран йайханай

бутээлнуудтэ нара ха- 
руулжа, тэдэнээ элдэ- 
бын узэсхэлэн харал- 
гануудаар табиж а, хун 
зондо мэдээжэ болойон 
юм. Тэрэнэй шулуун- 
да дурлал турэНэп тоонто 
Захаам инйаань эхитэй 
байха. Х ада уулата Захаа- 
миндаа элдэб гоё шулуу- 
нууд, хэр y rhaa  ура хэхэд э 
бэлэн зоолэн хас шулуун 
элбэг, йонюуш а хубуун 
эдэ бугэдые анхарйаар 
эрэ боложо, шулуунуу- 
дые хэрэглэжэ эхилйэн 
байха. М уноош ье зунай 
сагта Захааминдаа ерэ- 
хэдээ йанаандаа таара- 
ха, йайхан шулуунуу- 
дые Зэдэ мурэнэй захаар 
олодог байха. Тиихэдээ 
энээнээ урлал байгуул-

даг мэргэж элэйнгээ гол 
ш эглэл болгож о, тон 
ехэ урэ дунтэй худэлжэ 
байна. Ю рий Ё ндоно
вич М андаганов 1969 
онйоо уран бутээлнуудээ 
узэсхэлэн дэлгэжэ эхи- 
лээ 1ээн. Ганса турэл Бу- 
ряадтаа, гурэн турэдее 
мэдээжэ бэшэ, олон хари 
гурэнуудээр суутай юм. 
Ж эш ээлхэдэ, 2000 ондо 
Ю рий Ёндоновичай 
бутээлнуудэй узэсхэлэн 
А мерикын Сиэтл хото
до дэлгэгдээ, 2001 ондо 
Таос хотодо, 2002 ондо 
П орт-Таузендэдэ дэл
гэгдээ. Ф лорентийскэ 
м озаика хэрэглэжэ, бу- 
ряадуудай ажайуудал 
харуулйан уран йайханай 
ш эглэл Буряадта бэе-
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Знатная женщина

луулэгдэнэ гэж э дэлхэй дээрэ суур- 
хаа бэлэй. Б уряад ороноо ш эмэглэйэн 
бутэлнуудынь: 1973 ондо И льинкэ
тосхоной «Ю ность» гэжэ халуун хоо- 
лой газар, 1980 ондо Зуун С ибириин 
С оёлой дээдэ йургуулиин йуралсалай 
байш ан ш эмэглээ. 1981 ондо Улаан- 
У дэ хотын Пионернуудэй байш анда 
«Хадын хормойдохи хото» гэйэн вин
таж  бутээгээ. 1994 ондо -  «Гармония», 
1997 ондо «Созерцание», 2006 ондо 
«Б аатар Сэрэгшэ» гэйэн флорентий- 
скэ м озаика бутээгээ. 2011 ондо Х оца 
Н ам сараевай нэрэмж этэ Буряад дра- 
мын театрай ордониие уран зурааш ын 
йайхан бутээл ш эмэглээ, 2019 ондо 
У лаан-У ды н ж елезнодорож но вокзал 
соо дурбэн панно бутээгээ.

Бэлигтэй уран зурааш ын бутээйэн

шулуун зурагуудынь Зуун зугэй 
гурэнэй музейдэ, муноо урлалай М о- 
сквагай музейдэ, Ф еш инай (СШ А) му- 
зей-институдта табигдаж а узэсхэлэнэй 
ш эмэг боложо байдаг.У ран зурааш ын 
эгээл ехэ омогорхол болодог шулуун 
зурагуудынь Т ретьяковай галерейдэ 
табигданхай юм. 2005 оной октябриин 
17-йоо 30 болотор М онгол гурэнэй 
галерей соо «Чулууны аялгуу» гэйэн 
унгэтэ шулуунуудаар бутээгдэйэн 
гоё йайхан 27 бутээл дэлгэгдээ бэлэй. 
2017 ондо У лаан-У дэ хотодоо уран 
бутэлнуудэйнь узэсхэлэнтэй танилсаа 
бэлэйбди.

М уноо Ю рий Ёндонович угайн- 
гаа тоонто ню таг С анагада залагда- 
ха 41 метр ундэртэй, 30 метр ургэнтэй 
А рьяа-Баалы н баримал хурэг бутээжэ 
байна. И имэ ундэр амж алта туйлажа, 
урагш аа дабш аж а ябахадань, Захаа- 
мин ню тагай зон болон «Нэгэдэл» 
булгэмэй ажалш ад, Ю рий Ёндонови- 
чиие гэр булэтэйнь духэриглэн йуужа 
амарш алаад, алтан гарыень бэлэгээр 
сягяяляя.

«Нэгэдэл» булгэм, 
Д. ДОНОЕВА, манай корр

Звуки раковины
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АРАДАЙ АМАН ЗОХЁОЛ

Захааминай буряад арадай дуунууд
А М А РШ А Л ГЫ Н  Д У У Н

Арбан сагаан хургаа дэлгэн 
Амар хургэнэм 
Арюун Найхап дуугаа дуулан 
Мэнды хургэнэб.

Угым дээжэ амар мэндэ 
Уетэн нухэдйоо 
Улгы Найхап зугаа дуумни 
Унэн зурхэнйоо.

H aha дуурэн залиршагуй 
Ж аргал уреэнэб 
Наада, зугаа замхаршагуй 
Баяр уреэнэб.

Хубэн сагаан хунжэл дуурэн 
Хуугэд уреэнэб 
Алтан Найхап аяга дуурэн 
Хэшэг уреэнэб.

А Л ТА Н Х АН  Ш У Л У У Н  О Р О Й Т О Й
Алтанхан шулуун оройтой 
Аглагхан Саяанаа харанабди 
Арадтам жаргал аса pH ап 
Аш ата партияа магтанабди.

Буладхан шулуун оройтой 
Бууралхан Саяанаа харанабди 
Бултандаа жаргал аса pH ап 
Вождихон Ленинээ магтанабди.

А Б Ы М Н И  БУ У СА
Арш аанхан булагтай нютагтам 
Абымни бууса сэсэглээд байн 
Аргагуй хугшэржэ ябахадам 
А глаг зурхэмни уяржал байн. 
Байсахан уулатай нютагтам 
Баабаймни бууса сэсэглээд байн 
Буурал боложол ябахадам 
Борохон зурхэмни баясажал байн.

А Л ТА РГАН А
Арал газар орагадо (го) г 
Асал ла бухэтэй алтаргана.
Алиган дээрээ гэнжээдэ (гэ) г 
Абал эжы хоёр (о) доо

Эбэр газар орагадо (го) г 
Эшэл лэ бухэтэй алтаргана.
Элигэн дээрээ тэнжээдэ (гэ) г 
Эжыл аба хоёр (о) доо.

Х А ДАМ АЛ  М О  Д О Н  С Э РГЭ Н Д Э Э
Хадамал модон сэргэндэ 
Х азаарам юундэ шэлжэрнэб даа 
Х амтынгаа дунда ябаНап аад 
Панаамни юундэ гажарнаб даа. 
Зоомол модон сэрэгэндэ 
Ж олоомни юундэ шэлжэрнэб даа 
Зонойнгоо дунда ябайан аад 
Зосоомни юундэ гажарнаб даа.

УРГЭП  голой эхиндэ
Н арин голой эхиндэ 
Н аратай байха мунхэ даа 
Н айатай баабайн хойморто 
Зугаатай байха мунхэ даа.

Y pr3H  голой эхиндэ 
Уулэтэй байха мунхэ даа 
Убгэн баабайн хойморто 
П архагтай байха мунхэ даа.

ЗА А Н А Й  Д У Р Б Э Н  Ь О Ё О Е
Заанай дурбэн йоёоё, йоёоё 
Зангаар зайажа болодогуй 
Зомби тубиин заншалые, заншалые 
Зайсаад гаража болодогуй

Ардагай дурбэн турууе, турууе 
Алхаар зайажа болодогуй 
Алтан дэлхэйн заншалые, заншалые 
Алхаад гараж а болодогуй.
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Хонгоодор
( Ургэлжэл)

Улиха ш ааяха абяан гаража,
Горхон ехээр уерлэбэ.
Галзуу хаанай сэрэгууд 
Горхондо хаагдажа, нилээн йаатаба. 
Найдамтай ехэ ахань 
Ундэр хадын эзэн болобо.
Улэшэйэн зониинь 
Ундэр-Баабайгаа 
Н ара ногооной гарайан хойно, 
Набш а намаагай унайан хойно 
Найжалжа, хун зониинь мургэл

хэгшэ юм. 
Тэрьелжэ ябайан аха дууниинь 
Тухагуй баруун хойшоо ябажал

байба.
Хаанай сэрэгууд
Хатуу хаанай зарлиг дуургэжэ;
Хойнойоонь намнан ябаба.
Хойто удэрынь 
Хайсагалые хусэжэ ерэбэ.
Хабсагайда тулажа ерэхэдэнь,
Худэр тэмээн аш аатаяа байба.
Турэхэ йамган унаад ябайан байгаа 
Турэхэ йамган хаана холо ошожо; 
Бэеэ нюухаб даа,
Байсын шулуунай саана хоргодобо. 
Баййан эзэн тээшээ хараад,
Тэмээн буйлаба.
Турэхэ йамгые тэндэнь хорообо. 
Холо дээрэ баййан 
Хайсгал угэлбэ:
-  Хабсагайн эрмэг дээгуур 
Хээлитэй йамгад бу гараг. 
...Дулаан-Хаан 
Шубуун болоод тэрьедэбэ.
Хаанай омог 
Харсага намнаба.
Хуйтэн уйа руу орожо,

ХАНДАЖАП ЦЫРЕНОВ

Худэр томо тула болоод шуумайба. 
Харьяда ошожо хусэгдэхэ болоходоо, 
Хадын убэртэ туулган болоод, 
Хайлажа яларжа хэбтэхэдэнь,
Хаанай сэрэгэй 
Х арбаха гэхэдэнь,
Халюун буга болоод дэгдэжэ,
Халуун шулуун мундэр оруулба.
Хаанай сэрэгууд
Хажуу тээ уйа халба йурэбэ.
Хухэ тэнгэридэ харахадань,
Арюухан йайхан буга
Алтан гэрэлээр туяатажа харагдаба.
Дун нютагай зон ерэжэ,
-  Дулаан-Хаанаа тахиха болойон. 
Дэлйэ ехэтэй мориниинь 
Хойто голдо бууба. 
Ш ара-Азарганиинь 
Хаанай сэрэгэй ябайан хойно 
Х айратай эзэнэйнгээ 
Дэгдэйэн газарта 
Уд эр бури ерэжэ,
Утэлтэрее байгаа йэн.
А зарга моринойнь тогтойон газарта 
Аха, ойрохи хамаатаниинь ерэжэ

йууба.
А зарга моринойнь нэрээр 
Ш ара-А зарга болобо.
Айха хатан хусэндэжэ,
Арюухан бэениинь мунхэрэн улэбэ. 
Агууехэ Чингис хаанай ашаниинь 
Ара-Хангайн Ёнгорбой нютагай 
Баруун урда зугтэ 
Баруун хубшын ундэртэ мундэлее

бэлэй.
Баанха нагасаниинь бее угтай 
Булта хубуудээрээ ерэжэ,
Мундэлйэн газартань ехэ тахилга

хэжэ,
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Мургэжэ дохижо йууйан юм.
М унее энэ газартань 
М онголнууд ерэжэ, тахяад

ошогшо юм.
Алтан хаанай сэрэгууд 
Ами абаха сулее угыгеер 
Аха дуунэрынь намнажа,
Эзэнтэ, яйата, урамта хусэгдэжэ, 
Эндэхи газарай эзэн боложо мундэлбэ. 
Эгээ одхон Даян Дээрэхи намнуулжа, 
Энэ мурэниие отолжо гараад,
Элдин Найхап талада 
Хаш агдан тулгардахадаа,
Хурэг шулуун болоод йуушаба, 
Хубсэгэлэй ехэ тахилгатай газар

болобо.
Хани турэлтэниинь ерэжэ, 
Хормойдонь нютагжаба.
Ю йэн аха дуунэр 
Иимэл хуби заяатай баййан юм. 
Х аанай сэрэгууд xoohoop бусаба, 
Хаан ехэ алдуу хэйэнээ ойлгобо.
Гэгээн таабайе залажа асархадань,
Гэмэрэн байжа угэлбэ:
-  Гэрэл нара хаража ябайан 
Хухэ тэнгэрийээ заяатай хубуудые 
Тагаалал болгоот.
Хожом хойшоо 
Х аанай шэрээдэ хун 
Y ни удаан Нуухагуй,
Yдэp хоног шэнги йэлгэлдэжэ байха. 
Y pr3H  М онголой хоймор талый 
Yндэp эзэд боложо йууйан 
Хаан ехэ Чингис Богдо эзэнэй

йадайад
Хонгоодор зониие,
Хундэлжэ ябаха байгаат! -  гэжэ

хэлэжэ дуургэбэ. 
Энээнйээ хойшо хонгоодорнууд 
Эхилэн хилэ гаргаба,
Эрэлхэг зоригтой уряанхай зониие 
Бару у п тээхи талые харууйалха

болгобо.

Баруун урда газарынь 
Бурэн-Хаанйаа эхилээд,
Зэдын ургэн талаар,
Ээлтэрээр баруун хойшоо 
Даян Дээрэхи ороод;
Уряанхайн газар хурэтэр болобо. 
Хойто зуун хилэнь 
Хамнигад хараха болобо.
Хилэ хараха 
Хамнигад олоор ерэжэ,
Хамта нютагжажа эхилбэ.
Хэдэн зуугаад жэл йуугаад,
Эндэхи газарай эзэд болохоо

йанаархаба, 
Элдэб унгеер аашалалдаба.
Эндэ йууйан хонгоодорнууд 
Элдэб убшэндэ дайрагдажа, 
Хоойорон, хосоржо эхилбэ. 
Хонгоодорой аха заха 
Тунхэн ошожо,
Хеерэжэ зугаалдаба.
(Тунхэн хонгоодорой туб баййан юм).
Y63p Хангайн эзэд
Ондоо зон боложо шадахагуй юм.
Ундэр ехэ зиндаатай
Долоон аха дуу бее хубуудые
(долоон йамгадыншье удаган баййан)
Y63p Хангайдаа эльгээхэ болобо.
Долоон бее хубууд
Долоон ехэ шэнэйэндэ
Доро дохни мургэлхэжэ,
Долоон М одон мургэлэй

газар болобо. 
Хоймор нютагйаан мордожо,
Хангай уулые дабажа,
Y63p талый туб 
Ёнгорбой хурэбэ.
Улад зоноор
Ушар йониноо зугаалдаба.
Долоон хубууд 
Уряанхайн хамнигадай беедэ 
Диилдэхээ йанаба.

(Ургэлжэлэлынь удаадахи дугаарпш)
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Зурхай v
Февралиин 24, гарагай 2, монгол 

литээр 1.
Энэ уДЭР йахюуйадаа тахюулхада, 

хэшэг даллага абхуулхада, эм уухада, 
муу юумэ дарахада йайн, зун зуг руу 
ябахада йайн. Гэрэй йуури табижа, эр- 
дэм номой уйлэ эхилхэдэ, уйэ абахада 
муу, холын замда гаралтагуй.

Февралиин 25, гарагай 3, монгол 
литээр 2.

Энэ удэр ажалшаниие абахада, мо- 
доор, тумэреер, ш абараар урлахада, 
эрдэм номой уйлэ эхилхэдэ, бурхан- 
даа зальбархада, ан гуреейэ агнахада 
йайн. Ухибуу хулдэ оруулхада, холын 
харгыда гарахада, уйэ абахада муу.

Февралиин 26, гарагай 4, монгол 
литээр 3.

Энэ удэр лама хубараг болоходо, 
ном уншуулхада, ном заалгахада, 
гулгэ тэжээхэдэ, харгы замда гарахада 
йайн. М одо таарижа болохогуй, худаг 
малтажа, эм найруулхада, гэр байрын 
йуури табихада муу. Уйэ абахада муу.

Февралиин 27, гарагай 5, монгол 
литээр 4.

Энэ удэр барилга хэхэдэ, гэрлэхэдэ, 
айл болоходо, туйатай уйлэнуудые хэ
хэдэ, лусууд тахихада, холын замда га
рахада йайн. М орёор урилдахада, но- 
хой тэжээхэдэ, ухибуу ургэжэ абахада, 
ура дарха хэхэдэ, уйа гаталхада, загайа 
барихада муу. Уйэ абахада йайн удэр.

Л _____________________________________________

Февралиин 28, гарагай 6, монгол 
литээр 5.

Энэ удэр худалдаа наймаа хэхэдэ, 
гэр бараа барихада, йуури табихада, 
бурханаа тахихада, мори йургаахада, 
мал абахада, харгы замда гарахада 
йайн. Ура дарха хэхэдэ, эрдэм номой 
уйлэ эхилхэдэ муу. Уйэ абалтагуй.

Февралиин 29, гарагай 7, монгол 
литээр 6.

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, ном 
уншуулхада, бэри буулгахада, хубсайа 
эсхэхэдэ йайн. Эрдэм номой уйлэ эхил
хэдэ, эм найруулхада, холын харгыда 
гарахада муу. Уйэ абахада йайн.

Февраль йарын хурал 
Санагын дасанай тайагай Захаамин 

хотодо

2 Отошо 13 сагта 
6 -  Табан харюулга - 13 сагта 
9 -  Цэдо 13 сагта 
12 Алтан Гэрэл 13 сагта
22 -  Д угжуубэ 77 сагта
23 М андал Ш ива 13 сагта
23 -  Балдан Лхамо 18 сагта
24 -  Цэдор Лхамо углеенэй -  6 сагта
25 февралиин мартын 9 болотор 

Монлам Ченмо

Удэр бури Лхамо Сахюусан -  9 сагта 
Субботодо Баян Намсарай -  9 сагта
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