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Коституциин зайабари 
°РУУлха асуудалаар дуу- 
гаа угэлгэ, байгша оной 
июниин 25-haa июлиин 
1-эн болотор болохо. Хун 
бухэн эдэбхитэйгээр дуу- 
гаа угэхые уряална. Тиибэ- 
шье зургаан хоногой тур- 
ш ада дуугаа угэжэ болохо.
Захаамин аймагай Арадай 
Хуралай йунгамал Г ен- 
надий Доржиев 300 зуун 
мянга ТОС-уудта угэхэ 
гэжэ шиидэбэ. Ямар ТОС- 
уудай ажайуугш ад эдэб- 
хитэй дуугаа угэнэб, тэдэ 
туруушын йуурида орохо.
Байал фото-зураг ба видео
ролик «Ю ундэ би Консти- 
туциин зайабарида дуугаа 
угообиб?» гэжэ социаль
на сулжээ холбоондо хаа- 
жа, дэлгэруулхэ болоно.
Туруушын йуури эзэлйэн 
ТОС 30 мянга, хоёрдохи 
йуурида оройон 20 мянга 
ба гурбадахи йуурида 10 
мянга тухэригэй сертифи
кат абаха. Захаамин хотын 
ба тосхонуудай ТОС-ууд 
хабаадаха аргатай.

Д. ДОНОЕВА, 
манай корр.

Бадмажап Аюшеевич 
Бабалаев 1921 ондо Сана- 
га тосхондо туров. 1939 
ондо алба хэхэе П римо
рье ябаа. Тэндэйээ дайн- 
да эльгээгдээ. 1942 ондо 
б аатарш алга  харуул- 
жа, немец-фашистнууд- 
тай дайлалдаад, баата- 
рай ухэлоор унаа. Нэгэ 
булын долоон аха дуунэр 
баййан: Лубсан, Даша- 
нима, Ш агдар, Долгор, 
Ханда, Долгоржап ба 
Бадмажап.

Тэрээнэй йуулдэ Да- 
шанима Аюшеевич Ба
балаев дайнда мордо- 
бо. Туруун хэды hapa 
йураба, тиигээд Забай- 
кальскын округто алба 
хээ. 1944 ондо зуун хо
ёрдохи Украинска фрон-

тын дурбэдэхи Кубанска 
кавалерийскэ корпустой 
Ясса хотодо дайлалдаа 
эхилээ. Энэ тулалдаан- 
да хундэ байба. Саашань 
Карпатай хадануудай 
хажууда хуреэлэлгэдэ 
орожо, хорин удэр га- 
раха гэжэ тулаба. Тэрэ 
дайнда «За отвагу» ме
даль да хуртэбэ. Буда
пешт хотын хажууда ехэ 
айм ш агтай  тулалдаан- 
да хоёрдохи медальдаа 
хуртэбэ. Венгр тур эн эй 
хотонуудые дайсадйаа 
сулоолжэ, саашань нам- 
нажа байхадаа, Санага 
нютагай М ихаил Бад- 
маевич Бандеевтай уул- 
заба. Гэнтэ уулзайандаа 
хоюулаа ехэ баярлаба. 
Брно хото сулоолжэ, 
Улаан одоной ордендо 
хуртэбэ. Дайнай йуулдэ 
Кубаньда алба хээд, 
1947 ондо гэртээ бусажа 
ерэбэ. Ню тагтаа бусажа 
ерээд, Санагын сельпо- 
гай ноён, заготконторын 
хутэлбэрилэгш э байгаа. 
О лон жэл худэлжэ, кол
хоз туруушын йуурида 
гаргаба. Пуулдэнь Зэ- 
дын продснабта худэлоо. 
Иимэ бэрхэ сэрэгшэ, 
ажалшан баййан юм.
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Эмшэд эршэтэй
Энэ хундэ сагай боло- 

жо байхада, эмшэдэй найр 
июниин 21 тэмдэглэгдэбэ.

А гаараар  дамж ан 
ерээд, хун зоной ама 
хамараар бэедэнь шэн- 
гэжэ урдийэн корона- 
вирус гээшые дарахын 
тула эмшэд ажалдаа бай- 
раар байна. Буряад Ула- 
стахи эмнэлгын газарай 
ажалшад апрель hapahaa 
гэртээшье ошонгуй ту- 
лажа байна. М анай За- 
хаамин хотодошье эм

нэлгын газарай ажалшад 
байал гэртээшье ошонгуй 
худэлжэ, муухай убшэ 
дарахын тулоо ажалдаа 
байраар байна. Сэбэр- 
лэгшэд, субилагшад, эм
шэд хулэйнгее хургадйаа 
эхилээд, толгойнгоо маг- 
най болотор бутуугээр 
хубсална. Эмшэд эдэб- 
хитэйгээр убшэ аргал- 
жа, хунуудые эмшэлнэ. 
Хун зоной шанарыень 
дээшэлуулхэ, хун зонтой 
йайн харилсаа эдэбхи-

Манай Вера эмшэн
Табяад жэлэй хугасаа 

соо хунуудые эмшэлжэ, 
туйалжа, нютагайнгаа 
зондо хундэтэй эмшэн 
Вера. «Манай Вера эм
шэн», -  гээд Ёнгорбой 
нютагаархид нэрлэдэг 
Вера Дамбаевна Батуевае.

Фельдшер тосхондо 
ямаршье эмшэнйээ улуу, 
эгээ хундэтэй, бухы уб
шэ эмшэлхэ хун. Гэр 
булеерее булта ханда- 
хадань, убшэ бухэниие 
аргал ха шадалтай юм.
Зоолэн хандабаритай, 
зубшоел угэжэ, хунуудтэ 
туйална. Нэгэшье хундэ 
сулоо угыб, гээд ошонгуй 
байгаагуй. Ябаганшье 
ябаха саг болохо, удэр- 
шье йунишье ябаад,

ПАЙНДЭР

тэигээр тогтоожо, эмшэ- 
лэлгын худэлмэрилэгшэд 
тулалдана. Иимэ ехэ 
ажал хэжэ байна. Тии- 
бэш ье аймаг, тосхон- 
доошье ажалаа ябуулжа, 
хунуудые эмшэлнэ. Хэдэн 
жэл соо тайалгаряагуй зо
ной энхэ байдалай тулоо 
сахижа, туйа хургэжэ 
байдаг ажалшад олон. 
Удаан жэлнууд соо аша 
урэтэйгоор тосхондо, хо
тодошье ажаллана.

убдэйэн хунуудые айма- 
гай эмнэлгын газар абаа- 
шаха. Фельдшерэй ажал 
тосхондо: хунуудые узэхэ, 
ухибуудые гэртэнь ошо- 
жо узэлгэ гэхэ мэтэ. Хун 
бухэндэ йанаагаа зобо- 
жо, эмшэлхэеэ оролдо- 
дог. Урин ш арайтай 
«Вера эмшэн» нютагтаа 
хун бухэндэ хундэтэй. 
Ёнгорбой тоонтодоо 
гэр булоороо ажайуудаг. 
Арад зоной этигэл най- 
дал харюулйан, аша туйа 
хунуудтэ хургэжэ, алдар 
солото эмшэн Вера Дам- 
баевнада ута найа, удаан 
жаргал, элуур энхые хусэе.

Ю. НАЙДАНОВА бэшэбэ, 
Д. ДОНОЕВА оршуулба.

туйалхаа оролдодог. Энэ 
хундэ ажалда олон жэл 
соо элдэб янзын ушар- 
нууд болоо, гэртээшье 
турэхэ, зунайшье халуун- 
да толгой убдэхэ, эрэмдэг 
гу, али найажаал зониие 
гэртэнь ошожо хангаха, 
нарай нялха ухибуудые 
гэртэнь эрьехэ. Ехээр
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Энэрхы сэдьхэлынь эм мэтэл
1965 оной зунай дунда 

ha рада Захаамин хото- 
до алтан дэлхэйдэ мун- 
дэлйэн, оюун бэлигтэй, эр- 
дэм ухаатай, сэбэр сагаан 
йапаагай, энэрхы йайхап 
сэдьхэлтэй, сэлмэг сарюун 
шарайтай, эрхьщээ эмтэй, 
долёобортоо домтой тера
певт эмшэн басаган Лариса 
Нимаевна Цыренова юм.

1982 ондо Захаамин 
хотын 1-дэхи дунда йур- 
гуули эрхим Найпаар 
дуургэжэ, Красноярск хо
тын дээдэ захын эмнэл
гын йургуулида оробо. 
1990 ондо урагшатай бэр- 
хээр тугэсхэйэнэй удаа, 
хулыень дуроодэ, гарыень 
ганзагада хургэйэн, заха 
холо Захаамин тоонто ню- 
тагаа бусажа, аймагайнгаа 
поликлиникэдэ терапев- 
тээр худэлжэ, ажалайнгаа 
хунгэн бэшэ намтарые 
эхилНэп байна.

Эрдэмээ дээшэлуулжэ, 
врач-эндокринологоор 

худэлжэ ябахадань, ган- 
сал эм домуудаар аргал- 
даг бэшэ, харин энэрхы 
йайхан сэдьхэлэйнгээ 
уряагаар, унэн угоороо, 
урин дулаахан, зулгы зо- 
хид хандасаараа убшэн- 
тэниие хул дээрэнь гар- 
гадаг гэжэ, убшэн зон 
дуратайгаар эмшэлуулхэеэ 
хандадаг Нэп.

Дээдын эмшэнэй нэрэ

зэргэдэ хуртэжэ, Лариса 
Нимаевна ахамад эмтттэ- 
нэй орлогшоор амжалта 
тугэс ябахадаа, медитти- 
нын худэлмэрилэгшэдые 
йурган бэлдэхэ, залуушуул- 
да бэеэ харуулан, жэшээ 
боложо, мэргэжэлыень 
дээшэлуулхэ асуудалнууд- 
та горитой анхарал хан- 
дуулдаг байгаа. Аргалал- 
гын элдэб асуудалнуудаар, 
эмшэлэлгын темэнуудээр 
шалгалтануудые унгэргэхэ 
туйлай ехэ ажал ябуулдаг 
Нэп. Атттаг урэ ехэтэй ажал 
ябуулжа байхадаа, муное 
уеын эмнэлгын хэрэгсэл 
тухеэрэлгэнуудые худал- 
дан абалгада ехэ Напалаа 
табижа, тэрээн дээрэ 
убшэнтэниие хэр аргалнаб, 
бэе махабадыень шэнжэл- 
нэб гэНэп асуудалнуудта 
анхаралаа табиха. Эмнэл
гын туНаламжа олгуул- 
гын шанар тухай ниитын

йанамжа ходол суглуулаг- 
дажа байха. Больницынгаа 
ажалшадай ажаНуудалда, 
ажал хэрэгуудтэ ехэ анха
ралаа хандуулха, али бухы 
туйа хургэхые оролдодог 
йэн. Ажалдаа оролдосотой, 
бэрхэ эмшэдэй тоодо оро- 
дог.

Муное Лариса Нима
евна терапиин тайагые
даажа ябахадаа, эмшэ
дэй, ажалшадай болон 
эмшэлуулэгшэдэй халуун 
баярта хуртэжэ, убшэнэй 
шалтагааниие элируул- 
хэдээ бэрхэ врач гуулэн, 
олон залуу мэргэжэлтэдтэ 
жэшээ боложо, хун зоной 
элуурые хамгаалгада баян 
дуй дуршэлоо зорюулжа, 
урагшатайгаар худэлжэ 
ябанал даа. Бултанда
адли тэгшээр хандадаг,
шудалйан мэргэжэлэйнгээ 
оньйо олонхой, шадаба- 
ритай аргаш адай тоодо 
ороод, аймагайнгаа зондо 
ехэ хундэтэй хун болонхой.

Замай ургэниие шэ- 
лэн абайан, унайан
ядарйаниие ургэн бод- 
хоожо, убшэлйэн зониие 
унэхоороо хайрлажа, урин 
зохидхон угэнуудээрээ ур- 
машуулжа шададаг, ураг- 
ш аайанаатай манай эмшэн 
Лариса Нимаевна, эрдэни 
шулуу эльбэн аршайандал, 
эльгэ зурхоороо удэр йу- 
нигуй убшэн зониие энхэ-
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рэн ургэжэ, эдэгээхэ ша- 
далтай даа.

Сагай хулгоон, манан 
соогуур, домогто яаранхай 
жэлнууд соогуур, ojiohon 
мэргэжэлдээ нангинаар 
хандажа, эрдэм ехэтэй, 
дуршэл Ьайтай, бурханйаа 
зальбаралтай, дээдэ ша- 
тын эмшэн гуулэн ураг- 
шаал дабшажа, хун зоноо 
убшэнйоо аргалжа, хундэ 
ямбатай, Захаамин Ьайхан 
нютагайнгаа зулгы Ьайхан 
талаар гэшхэжэл ябана.

Г урэн турэмнайшье
хэжэ ябайан буянта ажа- 
лыень ундэроор сэгнэнхэй: 
Лариса Нимаевна Оро-

дой Холбоото Уласай, Бу- 
ряад Уласай Хундэлэлэй 
грамотануудаар, Баярай 
бэшэгуудээр шагнагдан- 
хай. Эдэ олон шагналнуу- 
дынь нугархай хурса бодо- 
лойнь, унэн сэхэ ажалайнь, 
урэ дун болоно.

Ямаршье хунэй хуби 
заяан наЬанайнгаа нухэр- 
hoo дулдыдадаг гэжэ мэ- 
дэнэбди. Цырен Бимбае- 
вич нухэртэеэ 4 ухибуудые 
хул дээрэнь гаргажа, 5 
ашанартай болонхой, 
баян тарган, эбтэй эетэй 
ажайуупа.

Ажабайдалай урасхал 
yehoo уедэ дамжаг лэ гэйэн

буряад угэнууд ехэл удха- 
тай. Юундэб гэхэдэ, Ла
риса Нимаевнагай эжы, 
Долгоржап Ламажаповна 
Дашиева, 45 жзлзй хуга- 
саа соо врач фтизиатраар 
худэлоо. СССР-эй элуурые 
хамгаалгын отличник, 
Буряад Уласай габьяата 
эмшэн гэжэ хундэтэ нэрэ 
зэргэнуудтэй. ТиимэЬээ 
мэргэжэлээ шэлэхэдээ Ла
риса Нимаевна ядараагуй.

Лариса Цыреновагай 
баян намтар муноонэй за- 
луушуулда ульгэр жэшээ 
боложо ябаха гэжэ Ьапапаб.

Сэсэг РИНЧИНОВА, 
багшын ажалай ветеран.

Эрхыдээ эмтэй энхэргэн эжы
Нина Памацыреновна 

Жамсаранова гуша гаран 
жэл соо Баянголай эм- 
нэлгын газарта ажаллажа 
байна.

1985 ондо Томскын 
медучилище дуургэйээр, 
туруун санитаркаар, 
Ьуулдэнь мэргэжэлээрээ 
худэлжэ эхилээ. Энэ олон 
жэл соо нютагайнгаа зо
ной элуур энхые сахижа 
ябана. Худо© нютагай 
эмшэнэй эрилтэнынье, 
харюусалганынье тон 
ехэ. Врачай томил1юн 
эмнэлгые бэелуулхэ, уб- 
шэнтэнэй хандахада, 
ушар шалтагаанииень 
уз0©д, мэргэжэлтэ эмшэн- 
дэ эльгээхэ. Элдэб убшэ

ч

V
йэргылэмжын тарилга 
саг соонь хэхэ, убдэйэн 
ядайан зоной хандахада, 
удэршье Ьуиишье Ьаапь 
ошохо, дахин эрьехэ гэхэ 
мэтэ уялгаяа харюусал- 
га ехэтэйгээр дуургэдэг. 
Муноо худэлжэ баййан

сугтаа ажалшад эбтэй, хуу 
найанай амаралтада гара- 
ха болойон. Залуу ажал
шад хомор, тиимэйээ ма- 
най Ьуулдэ хэн худэлхэб, 
гэжэ Ьанаагаа зобоно 
Нина Памацыреновна.

Ю рий Санданович 
Жамсаранов нухэртэеэ 
табан хуугэдээ гары- 
ень ганзагада, хулыень 
дуроодэ хургэжэ, хун 
болгожо табяа. Муноо 
ухибуудынь хуу мэргэжэл- 
тэй, тубхинэнхэй. Сандан 
хубууниинь гэр булоороо 
Захаамин хотодо ажайуу- 
на, Ю ля басаганиинь М о
сква хотодо Ород Уласай 
ниигэм палатада ажалла- 
на, Соёлма басаганиинь
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Санкт-Петербург хото- нер мэргэжэлтэй, Сэлмэг 
до ажайууна, экономист басаганиинь Эрхуу хото- 
мэргэжэлтэй, Сэсэг Омск до эмшэнээр худэлнэ. Зур- 
хотодо ажайууна, инже- гаан ашанартай, Баянгол

«Мёртвая петля»
Базардаан дайнай йуу- 

лээр ню тагаа бусажа, 
Агууехэ дайнай орден, 
медальнуудаа зуунхэй 
дайш алхы агаарай  онго- 
сонуудай ниидэхые адаг- 
лажа, аэродромой ногоон 
талмай дээрэ нухэдэйнгое 
ерэхые хулеэн хэбтэжэ 
байтараа, ехэл бодолгодо 
абтаба.

- Энэ йуулшын дайнай 
жэлнуудтэ хаана ябаагуй 
гээшэбиб. Энэ аэродром 
дээрэ йуулшын дайнай 
хоёр жэл соо хэды тонно 
самолёдой бомбойоо га- 
расалдаа гээшэбиб?

Байза, хубаа, энэм- 
най юун боложо байна 
гээшэб? Хоёр жэл соо энэ 
самолёдой хажууда дай
шалхы ажал хэжэ байгаад, 
агаарта ниидээгуй байнаб. 
Ябахынгаа урда тээ само- 
лёдоор ниидэжэ узэхэ бай
на, -  гэжэ бодоод, унинэй 
танил Артём лётчигто 
ошожо хандаба:

Битттни, хубаа, оло- 
хон унаагаар ябажа узооб. 
Тэмээгээр, морёор яахам- 
найб. Тумэр харгыгаар 
ябааб, уйанай онгосоор 
тамарааб, трамвай, трол
лейбус, мотоцикл, велоси
пед гээшые тоолоногуйб.

Харин самолёдоор ниидэ
жэ узоогуйб. Ш имни нэгэ 
«дээшээ» ниидэхэдээ, на- 
майгаа абаад гарыш.

-  Яаха йэм даа, коман- 
дирйаа йуруужаб, -  гэбэ. 
Удааншье болонгуй, А р
тём Курбатов йаяар нии- 
дэхэеэ баййанаа мэдуулбэ.

Базардаан шэнэ гоё- 
хон сэрэгэйнгээ хубсайа 
умдэнхэй ехэл баяртай, 
жаргалтай, одоол бухы 
найаараа бэелуулхэ зорил- 
гоёо дуургэжэ баййандал, 
Артёмой урда мийэрэн: 

Пайнпти даа, бишни 
ехэл баяртайб. Нютагаа 
бусахадаа, сэрэгэй само
лёдоор ниидээ йэм гэжэ 
хоорэхэдоо, худалаар хэ- 
лэйэн болохогуйб.

Агаарай «АС» гэжэ 
нэрлуулйэн HJ1-2 самолё
дой эзэн Артём Курбатов- 
тай ниидэхэ болойондоо 
ехэ баяртай самолёд- 
то йуушаба. Танил са
молёдой йэршэгэнээн, 
тарш аганаан соо тоойо 
бурьюулйан самолёдой 
агаарта ниидэхэдэнь, Ба
зардаан баруун гарайнгаа 
эрхы харуулжа, Артём- 
до баяраа мэдуулбэ. Тэдэ 
хоёр хэды саг соо нии
дээ юм, бу мэдэе, газар-

нютагтаа нухэртэеэ Нина 
Памацыреновна ан-бун 
ажайууна.

Д. ДОНОЕВА, манай корр.

таа буубад. Хулэршэнхэй 
Базардаан бэеэ татайан 
оньйон хэрэгсэлнуудйээ 
арайшье гэжэ мултараад, 
ехэ сухалтайгаар Артём руу 
хараад:

Ш и, нухэр хубаа, 
юундэ энэ дээрэ агаарта га- 
раад, «мёртвая петля» хэбэ 
гээшэбши, -  гэбэ. Артём 
нухэрынь:

-  Ши, Базардаан, агаарта 
эрьелдээд, доошоо-дээ- 
шээ гарайыем хаанайаа 
мэдэбэш. Гэрэлдэ хараха- 
дам, хоёр гараараа наман- 
шалаад йуугаа йэмнаштт, 
-  гээд, энеэбэ.

Мэдэжэ ядаха юун 
байгаа юм. Ш элэ хузуун 
дээгуурни, ню ргаарни хуу 
шэшэдэйэн урдашоо.

Удааншье болонгуй, 
хуйтэншье йаань, эскад- 
рилиин банида ороод, 
ехэ сэдьхэлээ хананги 
нухэдэйнгое дунда бии 
болоо йэн. Ерэхэдэнь, 
нухэдынь «Мёртвая пет
ля» ерэбэ гээд, шууяа татан 
энеэлдэжэ угтабад. Иигэжэ 
дайнай ветеран Базардаан 
«Мёртвая петля» гэжэ нэ- 
рэтэй убсуугээрээ дуурэн 
орден, медальтай нютагаа 
бусаа йэн.

Эдуард БУДАЕВ
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то он то

Нютагаа бу мартая

Уулын хормойдохи Шара-Азарга

( Ургэлжэл)

Дээдэ гэхэ гу, али Сана- 
гын гол ороходо, угтал- 
гын богойо табийан гэхэ 
гу, али бартаа уудэниинь 
болобон Таш ааш ын да- 
баан ехэ мургэлтэй юм. 
Х ада уулата дайдым- 
най дабаан бухэн оорын 

эз эт эй-йахюу йатай. 
Тиимэйээ харгы замдаа 
тон анхаралтай ябаха юм. 
Х ари холойоо ерэйэн зон 
нютагай энэ заншалые 
йайн ойлгожо, наринаар 
сахидаг. войэдымнайл 
худхэшуул занш алаа мар- 
тажа, альгадуулха ушар- 
нууд али олон дайрал- 
дана. Дабаанай оройдо 
бэшэ, буужа ябахадань гу, 
али бури голдоо бууйан 
хойнонь хэйээдэг.

Эндэ Буряадаймнай мэ- 
дээжэ ирагуу найрагша, 
хизаар ороноо шэнжэлэг- 
шэ Аюша ДОНОЕВОЙ 
шулэг уншагшадайнгаа 
йонорто дурадхая:

Т А Ш А А Ш Ы Н
ДА БА А Н

Баруун хойтттоо
харгытай 

Байсын узуур Таш ааш а 
Баян сагаан Санагын 
Бартаа уудэн хэбэртэй. 
Табан уулын буудалтай 
Таш ааш ынгаа

дабаанда

Тамхи залаад гараха 
Талын хун эй

заншал йэн. 
Ye сагай боломжоор 
Уудэн замаа ёйолхо 
Y бгэн абын гуримы 
Урн хуугэд сахинхай. 
Удхэн ойгоо гаталаад, 
Y бгэн абын гуримые, 
Узэсхэлэн гоё шарайе 
Ульгэр мэтэ

шэнжэлхэт. 
Энэмнай Зублэлтэ за- 

сагай уедэ зохёогдойон 
шулэг. Муноо уедэ йаань, 
ондоохоноор лэ бэшэг- 
дэйэн байха Нэп.

Ёнгорбой нютаг уни 
холойоо ехэ хатуу гэжэ 
мэдээжэ. Ню тагай
Лубсан БАЗАРОВАЙ 
бэшэйэниие уншагшад- 
най йонирхохо бэзэ.

Х адата Захааминай 
хонгоодорнуудай уг ню
таг болохо Ёнгорбой ню- 
тагта хоёр ехэ тайлган

бии юм. Хуухэн Бумбэйн 
найаяа тайалйан Доргото 
хадада бугэдэ зон шутэжэ, 
эндэхи тайлганда гара- 
даг. Урда сагйаа боонэр 
иигэжэ дурдадаг: 

Баабайгаа Бантияа
гуулээ бэлэйш, 

Эжыгээ Номгон Ш ара 
гуулээ бэлэйш, 

Тэсхэ зааринаа 
жолоошоноор абабаш, 

Удхэн йайхан
шэрэнгиеэ 

Барисаандаа абабаш, 
Урин йайхан арш аанаа 

арш аандаа абабаш, 
Хулэрэйнгээ талые 

урилдаандаа абабаш, 
Буланайнгаа талые 
барилдаандаа абабаш, 

Бэлшэрэйнгээ талые 
суглаандаа абабаш! 

Хоёрдохи ехэ тайл
ган М одотой гэжэ нэрэ- 
тэй. Урда сагта нютагай 
Буян гэжэ нэрэтэй удаган
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эндэ худеелуулэгдэйэн 
туухэтэй. Тиигэжэ эндэ 
мургэл шутеентэй тайл- 
ган бии болойон. Урда 
сагта М одотойн теебии 
Бугаан теебии гэжэ нэ- 
рэтэй баййан, бури ур- 
дань Нэрын теебии гэ- 
дэг баййан. Ехэл шанга 
хадань иимэ нэрэнуудые 
угэдэг байгаал даа. М о
дотойн тайлганай доро 
Баарай гэжэ тала газар 
бии. Тэрэ талые теебии 
барилдаандаа абайан гэл- 
сэдэг. Ургэхэдее: «Шэ- 
диингээ ехэдэ Баарайнгаа 
талые барилдаандаа абаа 
бэлэйш!» -  гэжэ дурдадаг.

М унее уедэ нютагай 
зон энэ тайлганай нэрээр 
М одотойн теебии гэдэг 
болоо. Ню тагайнгаа хоёр 
ехэ тайлганиие хабар, на- 
мартаа тахидаг. Эндэйээ 
уг гарбалтай зон хаа- 
хаанайаа ерэжэ хабаада- 
даг. Урда сагйаа беенэр 
иигэжэ туурээдэг:

Х абар хуу модон
хухэрбэ,

Хухы шубуун
донгодобо.

Ш энэ эдеэнэй шэмэ
Тандаа гэжэ

зальбарнабди.
Н амарай хонгор

йэрюун болобо,
Н амаа набш а хиисэбэ.
Хуряайан эдеэнэй

дээжэ
Тандаа ургэжэ

зальбарнабди.

М одотойн тайлган- 
да урда сагйаа хоёр хони 
гаргажа, мяхыень шу- 
лаад, яйыень шатаадаг. 
Нэгэ хонииень М одотойн 
теебиидэ, нугеедыень Бу- 
ха-Ноёндо зорюулдаг юм. 
Мори, буха зорюулдаг 
(йэтэрлэдэг).

Хун бухэниие нюта- 
гаймнай йахюуйад (нюта
гай эзэд) хаража, хамгаал- 
жа ябадаг гэжэ хэлсэдэг. 
Элинсэг хулинсагуудайн- 
гаа тахижа ябайан хада 
уулын тайлганда зайал 
хуулэхэдэ, угаа ашатай. 
Урдандаа убгэд иигэ
жэ хэлэдэг йэн: «Уни
холо ню тагйаа гаража 
ошойон зон убшэлжэ гу, 
али урагшагуйдэхэдээ, 
ню тагтаа ерэжэ, ню та
гайнгаа эзэдтэ мургэжэ, 
йайн болодог. Нютагайнь 
эзэд хараж а, хусэ, тэнхээ 
оруулдаг».

Удэйэн, бодойон
ню тагаа 

Ургэжэ ходо ябаарайт -  
Турэйэн нютагайпт эзэд 
Абарха шэдитэй

байхал!
Шара-Азаргада гур- 

бан ехэ теебии бии. 
Бургаайатада, Уляайа- 
тада тайлганууд байдаг. 
Ш ара-Азаргын Даш а 
гэжэ хун тухай хеерее.

- М инин багада нэгэ- 
тэ манайда архи дарйа 
табюулйан Д аш а таабай 
йууба. М инин ороходо,

энэ хубуугээ Х ара хубуун 
гэгты гээ. Тиихэдэнь юун- 
дэ намайе Х ара гэхэ бай- 
гаа юм, би тиимэ хара 
бэшэ ха юмбиб гэжэ йанаа 
бэлэйб. Тэрэ уедэ «хара» 
гэжэ угын удха хаанайаа 
мэдэхэбиб даа.

Колхозой ажалшадта 
салингынь тулэйэн уд эр 
Д аш а нэгэ малш антай 
уулзаад, хахадай мунгэ 
эрибэ даа. Тэрэнь угзагад 
гэжэ:

- Уладаа мэхэлжэ оло- 
йон мунгэншни хаанаа 
юм? Тэрээгээрээ уужа 
ябыш! -  гээд унгэршэбэ.

Углеегуур малшанай 
малаа бэлшээридээ гар- 
гаха гэйэниинь, ухэрнуу- 
дынь бодожо угэбэгуй. 
Ядайан малптан колхо
зой туруулэгшэдэ ябагаар 
харайжа ерэбэ. Сергей 
Дондокович гайхаад, 
усэгэлдэр юу хээ йэмши, 
хэнтэй уулзаа, уш араа 
йэмши гэжэ мушхэбэ. 
Иигэйээр тиигэйээр Даш а 
убгэнтэй уулзайанаа хэлэ- 
хэдэнь, Сергей Д ондоко
вич ойлгобо. Тэрэнэй ца- 
хуулжа, хэрэгтэй юумэеэ 
абажа, бушуухан Даш а 
таабайдаа ошожо, сэржэм 
ургуулбэ. Тиигээд ошохо- 
донь, малнуудынь юун- 
шье болоогуй юумэдэл 
бэлшэжэ ябаба.

( Ургэлжэлэлынь у  даа да.хч 
дугаарпга)

Алексей НОРБОЕВ хеерэбэ,
Сэнгэ РИНЧИНОВ бэшэбэ.
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CYJI00 САГ

Таагаад туршыт
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ХА Ж УУ ТЭЭШ ЭЭ:
I. Унтаан соогоо ябаха.
5. М он гол  сайхан ороной  илангаяа  

энэ аймагта буряадууд олон.
7. Х альмаг Уласай ниислэл хото бу

ря ад аар.
9. 1939 ондо энэ гол шадар совет ба 

монгол сэрэгшэд японтонтой дайлалдаа.
II . Табан гурэнэй дэбисхэрээр йунан 

нэмжыйэн узэсхэлэн гоё хадын нэрэ - 
Тянь- ...

15. Ленэ мурэнэй буряад нэрэ.
16. «Хададаа ногоонгшнъ
Хагдаран...
Задатсш сакатшнъ
Замдамни будараа».
(Ц-Д- Хамаевай, В. Пантаевай 

«Найанай ошолго» дуун соохи алдаг- 
дайан угэ).

16. Сентябриин 8-да 2019 ондо гурэн- 
дэмнай боложо унгэроо.

18. Борогш оной толгойдо бургаайан 
ургаа. Юун бэ? (таабари).

19. Viber
21. «Человек-амфибия» фильмдэ гол 

роль наадайан буряад шуйатай актёр 
(зураг харагты).

22. Ж элтэй -  буруу, хоёртой -  хаша- 
раг, гурбатай -  гунан (эрэ) ба ... (эмэ)?

24. Ааж ам сэлгеэн нажар байгаа,
... сэгээ эдеэшэнхэй.
Алтан дэлхэйн жама ё/юор
Айдар дундаа уелоолда».
(А. Андреевэй ба Н. Дамдиновай 

дуун соохи алдагдайан угэ).
27. Н амартаа дулаан орон руу ниидэ- 

дэг шубуудые ямар гэдэг бэ?
28. Саг сагтаа, харин энэнь хухэдое 

йайн гэдэг.
30. 2019 оной сентябриин 7-йоо 22 

болотор энэ мушэнэй доро бухы уйа 
мурэнууд аршаан болонхой.

32. Алба хаагшад.

34. Хун бухэн туухэдэ мур ... улээхэеэ 
оролдодог.

35. Адам Ева хоёр энэ жэмэс эдеэд, 
Диваажанйаа улдуулээ.

36. «Копоть» буряад аар.
37. Бэе бэеынгээ энгэрйээ зулгаасал- 

даан.
Д Э Э Р Э Ь Э Э  ДО О Ш О О :

1. «Нэгэн» монголоор.
2. Эб найрамдалай, дайгуй амгалан 

байдалай шубуун.
3. Буряад нохой.
4. 1 тонно 5 центнер 2 килограмм 80 

грамм. Энэ юун бэ?
6. Зайагдайан хонин.
8. Еазар доро гахай турэбэ. Юун бэ? 

(Таабари).
10. Синяк -  хухэ бала, отек -  ?
11. «Долоон убгэд» гэйэн багса 

мушэдые заримдаа иигэжэ нэрлэдэг.
12. Утайанай нухэр.
15. «Буряад унэн» сониной сурбалжа- 

лагша баййан, Эсэгэ ороноо хамгаалгын 
Агууехэ дайнда пулемётчик ябайан Со- 
ветскэ Союзай Еерой (зураг харагты).

16. Эдидэггуйнь -  моогэ, эдидэгынь -  ?
17. «Крючок» буряадаар.
18. Эдеэ эдеэд, энээниие уудаг.
19. «Дамы приглашают кавалеров» 

гэжэ фильм соо энэ актёр: «А ты часом 
не с Улан-Удэ?» -  гэжэ асуудаг (зураг 
харагты, ню ргаараа байна).

20. Приказ -  захиралта, просьба -  ?
21. Ж элэй дурбэн сагай алтаниинь.
22. Долоон хоногой удэр.
23. Хамаг юумэндэ эхин ба энэ байдаг.
29. Халуун шулуу хэрэглэн, хониной

мяхаар бэлдэдэг эдеэн.
31. Ярко-красный -  ... улаан, ярко- 

желтый -  ... шара.
33. Ухаатай хуниие иимэ тархитай гэ- 

дэг.
35. Муу ... -  хараал, йайн ... -  уреэл.
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J Зурхай
июниин 27-hoo июлиин 17-он болотор

V

л

Июниин 27, монгол литээр 7, гарагай долоон
Гай тодхор acaphan удэр. Шухала хэрэ- 

гуудые уусхэнгуй, илангаяа эмшэлуулжэ 
эхилэнгуй байгаа haa дээрэ. Мун хадаг таби- 
ха, турэ хурим наадаха мэтын хэрэгуудтэшье 
таарамжагуй удэр.

Энэ удэр дасан дуганай, субаргын Ьуури 
табиха, Бурханай Ьургаал шудалха, сахюу- 
садтаа мургэхэ, ута наЬанай уншалга хуулэхэ, 
шэнэ газарта нуужэ ошохо мэтын уйлэнуудтэ 
Ьайп. Гэхэ зуураа нугшэЬэниие худоолуулхэ, 
аян замда гараха, хубсаЬа эсхэхэ, худаг мал- 
таха мэтын хэрэгууд хорюултай.

УЬэеэ абхуулбал, зуЬэ шарай муудаха.
Июниин 28, монгол литээр 8, гарагай нэгэн

Дашаниматай удэр. Улзы дэмбрэл- 
тэй энэ удэр Ьайп Ьанаатай бухы хэрэгууд 
бутэмжэтэй байха. Илангаяа дасан дуган, 
субарга рамнайлха, Бурхан багшын Ьургаал 
шудалха, хин мори хиидхуулхэдэ таарамжа- 
тай. Харин хуниие худоолуулхэгуй.

Эм найруулха, хубсаЬа эсхэхэ, гэр бари- 
ха, газар малтаха, таряалан дээрэ ажаллаха, 
узэг бэшэгтэ hypraxa хэрэгуудтэ Ьайп удэр. 
Харгыда гараха, шэнэ газар нуужэ, бууса 
тухеэрхэнь хорюултай.

Yhrer абхуулбал, паЬап утадхагдаха.
Июниин 29, монгол литээр 9, гарагай хоёр

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, лу- 
сууд тахюулхада, ухэр мал худалдахада, 
Ьэлгэлдэхэдэ Ьайп. Байра барижа эхилхэдэ, 
газар малтахада, найр наада хэхэдэ, нуудэл 
хэхэдэ муу.

УЬэсэ абхуулбал, убшэн ерэхэ.
Июниин 30, монгол литээр 10, гарагай гурбан

Энэ удэр дуган, дасан барихада, буян хэ
хэдэ, лусууд тахюулхада, тахил ургэхэдэ, ном 
шудалжа эхилхэдэ, эм найруулхада, тоосоо 
хэхэдэ, шэнэ Ьайхап зуубшэ зуухэдэ Ьайп. 
Модоор уран дарха хэхэдэ, гэр барихада, га
зар малтахада, модо таарихада, агнуури хэ
хэдэ муу.

Энэ удэр уЬэсэ абхуулбал, хусэн нэмэхэ, 
Ьайп удэр.
Июлиин 1, монгол литээр 11, гарагай дурбэн

Энэ удэр лусууд тахюулхада, хурим наада

хэхэдэ, заимаар юумэ угэхэдэ, мал худалда
хада Ьайп. Модо таарихада, эм найруулхада, 
бэри буулгахада, худалдаа наймаа хэхэдэ, 
гэрэй Ьуури табихада муу. Юумэ андалдажа 
болохогуй.

Энэ удэр уЬэеэ абхуулбал, баялиг нэмэхэ, 
Ьайн удэр.
Июлиин 2, монгол литээр 12, гарагай табан

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, дуган, 
дасан барихада, нуухэдэ, тумэроор уран дар
ха хэхэдэ, хани нухэртэй болоходо, агнахада 
Ьайн.

Ухэр мал худалдажа абахада, мори худал
дахада, гэрэй Ьуури татахада, замда гараха- 
да муу.

Энэ удэр уЬэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, 
муу удэр.
Июлиин 3, монгол литээр 13, гарагай зургаан

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, хурим 
найр хэхэдэ, гэрэй Ьуури табихада, гэр байра 
барихада, газар малтахада, хони, мал хундэ 
угэхэдэ, ажалшаниие абахада, хунтэй уулза- 
хада Ьайн.

Эм найруулхада, сэргэ Ьуулгахада муу.
Энэ удэр уЬэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ, 

Ьайн удэр.
Июлиин 4, монгол литээр 14, гарагай долоон

Энэ удэр лама хубараг болоходо, бэри 
буулгахада, найр наада хэхэдэ, модо 
Ьуулгахада, мал худалдахада, замда гараха- 
да Ьайн. Шэнэ хубсаЬа умдэхэдэ, худалдаа 
наймаа хэхэдэ, Ьайхан гоёолто зуухэдэ муу.

Энэ удэр уЬэеэ абхуулбал, адуу мал арьба- 
жаха, Ьайн удэр.

Июлиин 5, монгол литээр 15, гарагай нэгэн
Энэ удэр хэшэг даллага абхуулхада, гэр 

барихада, эм найруулхада Ьайн. Нуухэдэ, ху
рим найр хэхэдэ муу.

Энэ удэр уЬэеэ абхуулбал, олзотой байха, 
Ьайн удэр.

Июлиин 6, монгол литээр 16, гарагай хоёр
Энэ удэр худалдаа наймаа хэхэдэ, нухэр 

болоходо, юумэ андалдахада, модоор, тумэ
роор уран дарха хэхэдэ, ажалшаниие абаха
да, ан гурооЬэ агнахада Ьайн. Нуудэл хэхэдэ, 
модо таарихада, хэруул тэмсэл хэхэдэ, замда
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гарахада муу.
Энэ уДэР уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, 

муу удэр.
Июлиин 7, монгол литээр 17, гарагай гурбан

Энэ удэр лама хубараг болоходо, хото 
байшан барихада, худалдаа наймаа хэхэдэ, 
замда гарахада Ьайп. Бэри буулгахада, модо 
таарихада, худаг малтахада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, унгэ шарай 
муудаха, муу удэр.
Июлиин 8, монгол литээр 18, гарагай дурбэн

Энэ удэр буянай уйлэ хэхэдэ, буян хэхэ
дэ, шэнэ барилга эхилхэдэ, худалдаа най
маа хэхэдэ, туЬатай уйлэнуудые бутээхэдэ, 
тумэроор уран дарха хэхэдэ, шэнэ зуубшэ 
зуухэдэ Ьайп. Бэри буулгахада, агнуури хэхэ
дэ, замда гарахада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, мал гарзатай 
байха, муу удэр.
Июлиин 9, монгол литээр 19, гарагай табан

Энэ удэр хото байра барихада, худалдаа 
наймаа хэхэдэ, мал Ьэлгэлдэхэдэ, замда гара
хада Ьайп. Уран дарха хэхэдэ, эрдэм шудал- 
жа эхилхэдэ, сэргэ Ьуулгахада, газар малта
хада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, Ьайп нухэртэй 
болохо, Ьайп удэр.

Июлиин 10, монгол литээр 20, 
гарагай зургаан

Энэ удэр дэлгэруулхэ уйлэнуудтэ Ьайп. 
Орон нютагтаа зальбархада, гэрэй Ьуурп 
табихада, бэри буулгахада, тоосоо хэхэдэ, 
модо таарихада, сэргэ Ьуулгахада, агнуури 
хэхэдэ Ьайп. Эм найруулхада, ном заалга- 
жа эхилхэдэ, ухибуу хулдэ оруулхада муу. 
Ухибуу гэрЬээ холо ябуулжа болохогуй.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, гарзатай байха, 
муу удэр.
Июлиин 11, монгол литээр 21, гарагай долоон

Энэ удэр эрдэм ном шудалжа эхилхэдэ, 
тарилга хэхэдэ, ухэр малтай холбоотой хэ- 
рэгтэ, замда гарахада Ьайп. Бэри буулгаха
да, хото Ьуурп барижа эхилхэдэ, худаг мал
тахада, хурим найр хэхэдэ, сэргэ Ьуулгахада, 
нуудэл хэхэдэ муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, 
муу удэр.
Июлиин 12, монгол литээр 22, гарагай нэгэн

Энэ удэр буянай уйлэдэ, эрдэм номой

уйлэ эхилхэдэ, эм найруулхада, тоосоо хэхэ
дэ Ьайп. Бэри буулгахада, газар малтахада, 
замда гарахада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, эдеэ ундаа эл- 
бэгжэхэ, Ьайп удэр.
Июлиин 13, монгол литээр 23, гарагай хоёр

Энэ удэр лусууд тахюулхада, уула обоо та- 
хихада, хото байра барижа эхилхэдэ, нуудэл 
хэхэдэ, сэргэ Ьуулгахада, мори Ьургаахада. 
займаар юумэ угэхэдэ Ьайп. Худалдаа най
маа хэжэ, худаг малтажа болохогуй. Мал 
Ьэлгэлд эхэдэ, худалдахада муу удэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, эд бараа элбэг- 
жэхэ, Ьайп удэр.
Июлиин 14, монгол литээр 24, гарагай гурбан

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, нуухэдэ, 
нухэртэй болоходо, замда гарахада Ьайп.

Модо таарижа, тангариг угэжэ болохогуй. 
Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, убшэн ерэхэ, муу 
УДэр.
Июлиин 15, монгол литээр 25, гарагай дурбэн

Энэ удэр бурхандаа мургэхэдэ, даллага 
абхуулхада, худалдаа наймаа хэхэдэ, ур- 
гамал тарихада, хото байра барихада, мал 
хундэ угэхэдэ, ажалшаниие абахада, хурим 
найр, нуудэл хэхэдэ Ьайп. Эм найруулхада, 
сэргэ Ьуулгахада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, нюдэн муудаха, 
муу удэр.
Июлиин 16, монгол литээр 26, гарагай табан

Энэ удэр хин мори хиидхуулхэдэ, модо 
Ьуулгахада, Ьургуулп барихада, бэри буул
гахада, найр наада хэхэдэ, шэнэ зуубшэ 
зуухэдэ, тумэроор уран дарха хэхэдэ Ьайп.

Шэнэ хубсаЬа умдэжэ, худалдаа наймаа 
хэжэ, Ьайхап гоёолто зуужэ, юумэ андалда- 
жа болохогуй. Агнахада, замда гарахада муу 
УДэр.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, жаргал ерэхэ, 
Ьайп удэр.

Июлиин 17, монгол литээр 27, 
гарагай зургаан

Энэ удэр бурхандаа зальбархада, лусууд 
тахюулхада, модо Ьуулгахада, модоор уран 
дарха хэхэдэ, эм найруулхада, замда гараха
да Ьайп. Бэри буулгахада, хурим найр хэхэдэ, 
нуухэдэ, гэрэй Ьуурп табихада муу.

Энэ удэр уйэеэ абхуулбал, олзотой байха, 
Ьайп удэр.
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O H b h O H  УГЭПУУД
Зоболон гасалан хоёр -  зургаа хо- 

ноод, эртэ ерэхэ, зол жаргал хоёр -  зуу 
хоноод, орой ерэхэ.

Беда а горе приходят через шесть 
дней, счастье а радость -  через сто.

Золгонгуй танилтай болохогуй, 
зобонгуй эрдэмтэй болохогуй.

Без встреча не знакомятся, без муче
ний ученым не становятся.

М огойн эре эн газаагаа, хун эй эре эн 
досоогоо.

Пестрота змеи -  снаружи, коварство

Б У Р Я А Д -О Р О Д  ТО Л И

адли 1) подобный, похожий, схожий, 
адекватный; одинаковый, равный, ана
логичный: 2) подобно, равно, точно, 
словно, как и ... 3) со веном, гл. болохо; 
адли болохо быть похожим, 

адлидаха быть похожим, 
адлидхалга уподобление, 
адлирхуу 1) несколько (или чуть) схо

жий, довольно похожий; 2) почти рав
ный; подобный.

адлиханаар (эгээл, тон) адлиханаар 
совсем одинаково.

адлишааха находить одинаковым, 
считать похожим.

адлишаг схожий, сходный, 
адлишуу подобный, схожий, сход

ный.
адляар одинаково, равно, наравне, 
адуулха 1) ходить за табуном, пасти 

скот; 2) наблюдать, ухаживать.

человека внутри.

М одонйоо хоо гараха, мууйаа муу га- 
раха.

И з дерева уголь выходит, от плохого 
дурное исходит.

М орёо унажа ябаад, морёо бэдэрхэ.
Н а коне едет и коня ищет.

М ориной йайн эмээлйээн бэшэ, хунэй 
йайн хубсайанйаан бэшэ.

Резвость аргамака не от седла, сущ
ность человека не от одежды.

адуун табун, косяк, стадо (лошадей); 
лошади, кони; адуу мал собир. скот; 
адуу мал хараха пасти скот.

адуунай 1) конский; 2) коневодче
ский; 3) конный.

адууйан скотина, домашнее живот
ное.

адуушан табунщик; конюх, 
адха 1. горсть, пригоршня; клок; 2. 

о чём-л. величиной с горсть (или с при
горшню); 3. 1) незначительно, совсем 
немного, мало;

адха убйэтэй хаямши у тебя ведь сов
сем мало сена; 2) много, значительное 
количество (о деньгах и золоте).

адхаал анат. лопатка вместе с локте
вой костью; редко плечо.

адхаатай 1) рассыпанный, высыпан
ный; 2) разлитый, вылитый.
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