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Буряад хэлэнэй йайндэр
Намарай хоёрдохи ha- 

рада Буряад Уластамнай 
буряад хэлэнэй удэрнуудэй 
декада болодог.

Энэ удэртэ даш арам - 
д у улан, Захааминай айма
гай туб эй номой санда 
буряад хэлэнэй  йайндэр  
октябри и н  19-28 боло
тор унгэргэгдэбэ. Энэ хэм- 
жээ ябуулгын гол зорил- 
го: буряад хэлэеэ олондо 
хоорэлдуулхэ болгохо, 
хугжоохэ, сахиха, уран зо- 
хёолой эгээн тухэл шэн- 
жэтэй танилсуулха, уран 
унш алгадаа ехэ анхарал 
табижа, оодэнь болгоо- 
хо. Ж энхэни буряад хэ
лэеэ жэгууртэй, далитай 
болгожо дэлхэй дуурэн 
дэлгэруулэе гэйэн удхатай.
Х эм ж ээнууд он лай н  ар- 
гаар  унгэргэгдэбэ: «Эрхим 
диктант», «Уншалга-2020», 
викторина «Сэсэн бэрхэ» 
ба буряад уран зохёол, дуу, 
шулэг, оньйон угэнуудые 
мэдэхэ болон оршуулгын 
Google тест-тэмсээн боло- 
бо. Энэ хэмжээндэ 14-heo 
дээшэ найатайш уул хабаа-

даха аргатай байгаа.
Тиибэшье, 6-7 найатай 

багашуул октябриин 20- 
21-дэ боло1юн буряад хэ- 
лээр олимпиадада эдэб- 
хитэйгээр хабаадаба.
Хуугэдэй сэсэрлигуудэй 

хум у ужу ул эгд эгш эд эй 
дунда 7 хун хабаадайан 
байна. Дутэлуурэй хуу
гэдэй сэсэрлигэй хумуу- 
жуулэгдэгшэ М унко Рин- 
чинов туруу Ьуури эзэлбэ. 
Хоёрдохи Ьуурида Сана- 
гын хуугэдэй сэсэрлигэй 
хумуужуулэгдэгшэ М эрг эн 
Бадмаев гараба. М унко 
Ри нчин ов У ласай  ол и м 
пиадада хабаадаха болобо.

Намарай 
амаралта

Буряад ороной 
дунда Ьургуулинууд 
ноябриин 2-hoo 14 
болотор амаралтада 
гарахань.

Октябриин 19-дэ 
Уласай дары  арга 
хэмжээ абаха туб эй 
ээлжээтэ зублеен 
дээрэ Ьурагшадай 
амаралтын уе шии- 
дээ. Энэ уедэ эм- 
шэд б а эмнэлгын 
Ьалбариин ажал- 
шад убшэлйэн гэр 
булэнуудтэй нягтаар 
худэлхэ ха юм.

П урагш адта уг- 
тэхэ ё1ютой бухы 
шэнэ мэдээнууд тэ- 
рэл хэмжээгээрээ 
угтэхэ.

Хоёрдохи чет- 
вертиин дуурэйэнэй 
удаа аймагуудай 
болбосоролой  хо- 
рооной мэргэжэлтэд 
энэ талаар шэнжэлгэ 
хэхэ.

Дэнцэма ДОНОЕВА, манай корр.
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СОЁЛОЙ ПОНИН

• •
Eho занш алаа барим талан, аж абайдалаа Ьэргээхэ

«Буряад хунэй юртэмсэ» гэйэн фестиваль эмхидхэгдэжэ, буряадуудай 
ажабайдалай ёйо гуримууд, заншалнууд Ьэргээгдэжэ эхилээ.

4 КАМЕНСКИЙ
. ГЛЙОН

Захааминай айма- 
гай арадай фольклорно 
«Эхын буян» ансамбль 
«Хуса табилга» гэйэн 
ёйо заншал олондо ха- 
руулба. Хэдэн зуун жэ- 
лэй турш ада энэ заншал 
нангинаар сахигдажа, 
манда хурэжэ ерэйэн 
габьяатай.

Хони олоор усхэхэ 
хэрэгтэ эгээл йайн ху-

санууд шэлэн абтажа, 
йурэгтэ табигдадаг 
баййан.

«Эхын буян» ан
самбль арбан юйэн жэ- 
лэй турш ада урданай 
ёйо заншалнуудые да- 
хин йэргээхэ, уряанай 
дуу, домог, онтохо- 
нуудые бэдэржэ, шэ- 
нээр ню тагаархинаа 
тэдэнтэй танилсуулна,

«Эхын буян» ансамбль

хуугэдтэ дамжуулна. 
Ансамблиин буридэлдэ 
ундэр найатай зон оро- 
дог. Тэдэниие Хорло 
Базаровна Цыдено- 
ва ударидан ябана. 
«Эхын буянай» дэргэдэ 
хуугэдэй «Улаалзай» 
студи амж алтатайгаар 
худэлнэ.

minkultrb.ru
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Захааминай 
«Эдир Будамшуу»

«Эдир Будамшуу -  2020» гэйэн харалган Захаа
минай аймагта эдэ удэрнуудтэ боложо дуурэбэ.

Аймагай ухибуудэй нэ- 
мэлтэ Нуралсалай тубэй 
мэргэжэлтэд туе харал- 
ганиие эмхидхэжэ, эгээл 
бэрхэ, буряад хэлэеэ Пай и 
мэдэхэ, шуран хубуудые 
элируулбэ. Хабаадаг- 
ша бухэн монолог, уран 
шулэг уншаба, нэгэ дуу 
гуйсэдхэбэ.

Ородой Холбоото 
Уласай, Буряад Уласай 
габьяата зужэгшэн Олег 
Дамдинович Бабуевай 
ударидаНан шуугшэд 
иимэ дунгуудые гаргаба:

Ш ангай туруушын 
Нуури Дутэлуурэй дунда 
Нургуулиип hyparuia Эр-

дэм Цыренов эзэлээ.
Хоёрдохи Нуурида Хур- 

тагын дунда йургуулиин 
эгээл бэрхэ hyparuia Бато 
Цыренов гараа. Гурбада- 
хи йуури Улэгшэнэй дунда 
Нургуулиип hyparuia Сан- 
жи Дамдиновта олгуулаг- 
даа.

Ж юрин гэшууд эдир 
артистнарта дипломуу-
дые, бэлэгуудые ба- 
рюулжа, саашадань
амжалта хусэжэ, заа- 
тагуй 1эана1эанаа бэе- 
луулхыень, урагш аа сэхэ 
дабш ан ябахыень унэн 
зурхэнйоонь хусэбэ.

minkultrb.ru

ТУРЭЛ ОРОН

Т О О Н Т О М Н И
Аглаг тэнюухэн

арюухан тоонтомни, 
Ая гангаар анхилнаш

зундаа.
Н араар толормо

нэлэнхы дайдамни 
Н айдалаар халима 

налгайхан
улгымнипт. 

Дун сагаахан дулаахан 
тоонтомни 

Дунгяаран манарнаш 
дуулимхан агаартаа. 

Сэсэгээр 1эалбарма
сэлгеэхэн Санагамни 

Сэнгуухэн паНапайм
сэнтэйхэн эхинши.

ЭЖ Ы  А Б А М Н И
Альган дээрээ

боомэйлНэп. 
Арюун сагаан

эжьйэээмни 
Хангай энэ дэлхэйдэ 
Х айрата юумэн

байха аал? 
Эрхы дээрээ тэпжээНэп. 
Эмгэн буурал

эжьйэээмни 
Энэ сэлгеэн юртэмсэдэ 
Энхэргэн юумэн

байха аал?
Убэр дээрээ

ундылгэйэн, 
Убгэн буурал

абайаамни 
Улзы энэ дэлхэйдэ 
Унэтэ юумэн

байха аал? 
Санжай-Ханда ДАРМАЕВА
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НИИГЭМ

Буряад Уласта хэрэгтэй эмууд 
дуталдахаяа болихо

Буряад Уласай Засагай газар аптекэдэ ханяаданйаа эмшэлхэдэ эгээл хэрэгтэй 
эмуудые асаржа, зондо хуртэхэ талаар асуудал шиидхэхэ хэрэгтэ мунгэ угэбэ.

П аядаа 10000 пачка 
«Арбидол» эм Буряад- 
та асарагдаха. Унгэрйэн 
долоон хоногто 7000 
пачка «Г риппферон»
асарагдаж а, «Лара» ап
текэдэ 2000-ниинь най- 
маанда гаргагдаа.

А м аралты н удэр ушое 
10000 эм асарагд аж а , 
мун лэ н ай м аан д а  гар- 
гагдаба. «Азитромицин» 
эм йаядаа наймаанда

бии болохо. Хун зон 
эмуудые ехээр абаж а, ха- 
няадантай тэмсэхэеэ бэ- 
лэн болоод байна. Тиимэ 
yniaphaa эмууд аптекэдэ 
хомор болоо. К орона- 
вирус убшэниие аргалха 
ш анартай эмууд бухы 
Ород У ласта ехэ хом ор 
бо л о н х о й . Т эдэниие 
бэлдэдэг эмхинуудтэ 
ажал байнгуй ябуу- 
лагдабаш ье, дуталда-

на. «Бурят-Ф армация» 
булгэмэй, У йлэдбэриин 
бол он худалдаанай яама- 
най мэргэжэлтэд М ос
ква хото ошожо, эмуу
дые уйлэдбэрилдэг
эмхинуудтэй сэхэ хэл- 
сээ баталха талаар  ажал 
ябуулна», -  гээд Буряад 
У л а с а й  Э л ууры е хам - 
г а алтын сайд Евгения 
Лудупова хэлэнэ.

egov-buryatia.ni
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Л У Б С А Н  Ц Ы Р Е Н О В

У нэн болоЬон уш ар
(Ургэлж элэл)

Урда зуун жэлэй 60-аад 
онуудаар убйэндэ я^а_ 
жа баййан уе бэлэй. Тэрэ 
сагта малшадай буусада 
нэгэ бригада убэлжэлгын 
тэжээл малда бэлдэжэ 
байбад. Ехэ йайн убйэ аб- 
хуулха гэжэ йанайан тэрэ 
гууртын ахалагш а мал- 
шан нэгэ томо туйсэтэй 
ш ара тойо, томо сомоо- 
дые сомохыень асараа юм 
байха.

Убйэшэдэй бригадир 
тэрэ тойыень гэртээ эль- 
гээжэрхибэ ха. Y бйэшэдтэ 
юушье улэбэгуй. Брига
дир убйэшэд мэдэнгуй 
байна гэжэ ban ah ап бай- 
гаа. Сомоо сомохо эрэ- 
шуулэй аха заха болохо 
нэгэ эрэ хун энээнииень 
мэдээд, убйэшэдтоо иигэ- 
жэ хэлэйэн юм: «Хурин 
туйсын хоойондо, хунды 
сомоо сомохобди». У б
йэшэд заахан сомоо- 
нуудые хундытэй со- 
можо, ехэншэ убйыень 
худалдажа захалНап. 
бригадирай угы бай- 
хада. Тэрэ малшанда 
убйэниинь хурэнгуй, ха- 
барай хатуу сагта духуу 
бай Нал малш адйаа убйэ 
эрижэ ябайан юм гэжэ 
хоорэлдэгшэ.

ЬЭЕР СОХИЛГЫН 
МАГТААЛ

Д алахайдаа дали
ургайандал 

Еарай хусэн нэмэжэ, 
Ш арай томо йэерые 
Ш адал соогоо сохижо, 
Бухын ехэ йэерые 
Бута хухалха ш адалтай 
Хандагайн шанга йэерые 
Хуха сохижо хаяха 
Хунэй хубуудэй хусые 
Соло болгон магтая! 
Сээжэ дуурэн жаргалтай 
Сэбэр сэгсэ ябыт даа! 
Бароо, бароо, бароо 
Буряадайш  сахюуйад

дуулыт
Баатар хусэтэй хубуудэй 
Бахархан солыень магтая 
Бароо, бароо, бароо.

НЮТАГНИ
Сэлмэг огторгой шэнги 
Сэл хухэ Зэдэмнай 
Сэлгеэхэн уйатай

долгинуудаа 
Сэлэнгэ тээшэл туунал. 
Ёнгорбой йайхан

дайдаяа 
Уреэлэй дээжээр

магтаял. 
Залуухан хубуун Зэдэ 
Золтойхон Сэхир басагаа 
Эндэ золгожо уулзаад 
Эршэтэйгээр сааш аа

урадаал. 
Ёнгорбой йайхан дайдаяа

Уреэлэй дээжээр магтаял. 
Зэдэ Сэхир хоёрой 
Эжэл болойон газарта 
Сэлгеэхэн тоонто

нютагни 
Зэлэ татан бодоол. 
Ёнгорбой йайхан дайдаяа 
Уреэлэй дээжээр магтаял.

ЁНГОРБОЙН АРШААН
А лтан уужам дэлхэй

дээгуур 
Арш аангууд яйала

олон даа, 
Х арин минии ню тагта 
Хэды арш аан бииб даа.

Халуун аршаан,
зурхэнэй, нюдэнэй, 

Х амаг арш аан биил ха, 
Х адын хаяайаа

аалиханаар бусалан 
Х арьялан урдажа

байдаг юм.

Хоёр уулын жалга соо 
Тойроод унгэ буриин

модод 
Тортон дэгэлээ умдоод 

баййандал 
Хэлэшэгуй гоёор

йанагдана аршаамни.

Хэды хун эндэ амарнаб, 
Хэлэжэ шадахагуйш

даа юрэ, 
Хэнэйш дура сэдьхэл

татам аар 
Ходо йайхан байдаг

аршаамни.
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Д А Р И М А  Ц Ы Д Е Н Ж А П О В А

Хайрата дуу Донидойнгоо мунхэ
дурасхаалда

Нарата ногоото дэлхэййээ 
Намарай ольбоной унаха 

хайада, 
НаЬаиаа хэмдэ хуроогуй

аад,
Найаяа дутуу эдлээд, 
Хайрата дуухэймни

яалайш даа! 
Хододоо бусалтагуй

ошобош.
Унгэрйэн юумые

тэхэрюулхэ аргагуйдее 
Ухибуун паЬапдаа

бусанаб. 
Долоотойхон байгааб,

турэхэдэш. 
Унгэрйэн сагаа дурсахам: 
Улгытэй нялха шамайгаа 
Угы байхадань эжынгээ, 
Унтуулха гэжэ гэр

соогуураа 
У бэр бэедээ тэбэрижэ,
У удэпЬээ улгы хурэтэр. 
Улгын дууе дуулагша йэм. 
Хулдэ орожо дорюунаар 
Хулоо шоройдожо

эхилхэдэш 
Дабхаряатай нюдыеш

будаад, 
Дахуулаад, хутэлоод

ябажа, 
Басаган дуугуй хадаа

юм гу? 
Боолгоод пулаад гоёодог

йэм.
Пургуулиип паЬа

хусоогуйдэш 
Пуулгаад урдаа шамайе 
Багша болоод, узэг

танюулжа,

Бэшуулжэ йургайан
шабимни йэнши. 

Алдуугуйгоор
бэшэдэгшни 

Эндэйээшье эхитэй байжа 
болоо.

Жэл бухэндэ
унгэргэгдэдэг, 

Диктант бэшэлгын
мурысоондэ, 

Дуратайгаар хабаадажа, 
Эрхимэй тоодо ородог

йэнши. 
Амгалан байдалай уедэ, 
Албанда мордоод,

ахыншни 
Аюулда орожо хосорходо, 
Одоо, эжын уйдхарые

хэлээд яалайб. 
Оёоргуй гунзэгы уйдхарта 

дарагдаад, 
Оюутан ябаха хайадаа. 
Албанайш газарта хоёр

дахин ошожо, 
Хаража, йанаагаа

амараад, бусадаг йэм. 
Эгээл энэ ушарйаа 
Эжы шамайе бэейээ

холодуулаагуй. 
Эрдэм мэргэжэл абахысш 
Эльгээгээгуйнь, харамтай

даа.
Уяхан зоолэхэн

хоолойгоороо, 
Улад зоной дура татажа, 
Дуушаншье болоод ябаха 

йэнши. 
Дуулахыеш шагнайан

хунууд 
Бурхиевай хоолоййоо

'Ч &

илгаруулдап уй йэн. 
Уран дарханшье болохо

байгааш. 
Бурханйаа угтэйэн бэлиг 

талааншни 
Булта хуугэдтэш

туданхай. 
«Эдир Дангинада»

эрхимлэйэи. 
Эрхим хоёр басагадтайш. 
«Эдир Будамшууда»

хабаадайан 
Энхэ йайхан хубуутэйш. 
Али бухы хэмжээ

ябуулгануудта 
Амжалтануудые туйладаг 

хуугэдээ 
Алишье талаар дэмжэжэ 

туйалааш.
«Бэрхэ хуугэдые

хумуужуулйэнэй тулоо» 
Баярай бэшэгуудтэ

хуртэжэл ябааш. 
Бээлэй оёжо йуухыеш

харахадаа. 
Газаа гэртээ урлажа

йуухадаш
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Хэмгуй ехээр баясагша
Ьэм.

75 жэлэй Агуу Илалтада 
хабаадажа, 

Соёлой байтттан
шэмэглэлсээш 

Сонходоо зуража, бэшэжэ 
тэсэбэритэйгээр 

«Илалтын сонхо»
мурысввндэ 

Илажа, сэнтэй бэлэгтэ
хуртоош. 

Хун зонойнгоо дунда 
Хургаараа заалгажа

ябаагуйш 
Хундэтэй хунуудэй ТОО до 

ябаш.
Yшпэржэ улэйэн

хуугэдшни 
Yпдып тэнжэн бодохол 
Y гылжэ ходо дурсахал 
Ye найаараа мартахагуйл. 
Бусахагуйеш мэдэжэл

байгаад,
Бэеэ барингуй йугшарнаб. 
Нойрйоо йамшаад

хэбтэхэдээ, 
Нулимсын горхолжо

эхилхэдэ, 
«Ямаршье жаргал жаргаа

haa,
Уйандаа ошоходоо бу

дуула,
Ямаршье уйдхарта

дарагдаа haa, 
Орондоо ороод бу уйла» 

гэдэгые
Баримталан бэеэ барихые 

оролдоноб. 
Бод ото бэемнай мунхэ

бэшэ гэжэ 
Бэеэ Ьамааруулап

аргаданаб 
Булхин хоолойдом тулаад, 
Зоной шодэпЬоо

холодоходоо

Зоргоороо гашуун
нулимса адхарна. 

Арбаад жэлдэ эжын
Ьуулээр

АюулЬаа халхалан ябааб. 
Пуулэй хэдэн жэлдэ 
«Пайн» хунуудэй аша

lyhaap 
Пузэгоо, этигэлээ алдаад, 
Хажуу тээшэнь залуураа 

залажа, 
ХаргыЬаа хадуурхадаш, 
Халагланаб! Аршалжа

шадаагуйдоо. 
Хаалта, бэрхэшээл,

тодхорЬоо 
Халхалан абараагуйб!

Хулисэ! 
Хаба шадал хуроогуй!

Г эмптэнэб! 
Хуурыем дуулаагуйдэш!

Голхорноб! 
Замыешни гэрэлтуулжэ, 
Зула баряаб туруушынхеэ. 
Зугоор, харанхы манан

соо
Зунгоо тоорижэ зудэрнэб. 
Зурхэ сэдьхэл хумэринэ. 
Замби тубидэ эрьехэгуйш, 
Залажа дахин еруулхэгуйб. 
Энэ паЬапдаа абаагуй

эрдэмээ 
Этигэнэб, абахаш, хойто 

паЬапдаа. 
Эрдэмтэй хун боложо

турэхэш. 
Мундэгэрхэн шарайшни 

зурхэ сэдьхэлдэ, 
Мартагдашагуй мур сараа

уЛ00Г00.
Хуугэдэй, ехэшуулэй

дунда
ХоорпюолгэЬэи

«Донёохой» нэрэшни 
Хэтэ мунхэдвв улэхэл.
YпгэрЬэп сагаар Ьаиахада

ямар хундэб!!! 
Yгыегттни мэдэжэл

байгаад,
Y нэншэнэгуйб!

Этигэнэгуйб! 
Эдэгэшэгуй зурхэнэй

шарха улввгввш!!! 
2020 оной октябрь hapa

ЦЫБИКЖАБ  
НАЙДАНОВАЙ  
80 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Турэл хэлэнэйнгээ
баялигые 

Туурээн магтагша,
У удам тала дайдаяа 
Уран биирээр

шэмэглэгшэ, 
Уран хурса хэлээрээ 
Уулагар нэгые хадхагша, 
Уян зулгы зангаараа 
Улад зондоо хундэтэй, 
Сэсэн мэргэн уг00рво 
Сэдьхэл зурхэ худэлгэдэг, 
Сэнтэйхэн манай 
Сэбэгжаб Цыденович! 
Наян паЬапай тпай 
Алтан ойгоор 
Амаршалнаб танаа! 
Дэлгэр сагаан уян

сэдьхэлЬээ 
Доро дохин урдын

гуримаар 
Табан унгын хадагаар 
Таниигаа золгожо,
Алтан шаргал нараяа 
Алдангуйгввр угтажа, 
Хамаг бухы убшэ

зоболон 
Хамха бута сохижо, 
Хунгэн солбон,

элуур энхэ 
Yшее олон жэлнуудтэ 
Ypn хуугэдэйнгээ 
Унэр баяниие узэжэ

Ьууха тпай болтогой! 
2010 оной февралиин 9
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TQQHTQ

Бургын хурьед
Захааминай аймагай 

Хамниин дунда йургуулида 
олон жэлэй туршада баг- 
шаар амжалтатайгаар 
худэлйэн Дэмбэн Долго
ровна Соктоева ушее нэгэ 
найруулга эльгээбэ.

Баян Найхап Бургэмнай 
сэбэр Найхап басагадаа- 
раа суутай юм. Байса хан- 
гаймнай ухин уринэроо 
холо табиха дурагуй юм 
гээд, манай нютагай убгэд 
хугшэд хэлсэдэг. Байса 
хапгайНаа эхи абаНап гол- 
нууд (бишыхан горход)
- Хуртага, Бургэ болоно. 
Хур тарганаа Хуртага 
руу залаа, эрдэм бэлигээ
- Бургэ руу гэдэг. Тэрэнь 
зуб гэжэ би йанадагби.

М анай Бургын басагад 
хубууд эртэ carhaa хойттто 
эрдэм номдо ехэ бэрхэ. 
Уйан Хамниин голнуу- 
д а а р  аж ай у у й ан  зон , 
айм аг бухэн еерын бэр
хэ ламанартай байНал 
гэлсэдэг. У Нал хамняар- 
хин Бургэдэ буужа, кол
хоз, коммунада оройон 
туухэтэй.

Аяар холын ХХ-дохи 
зуун жэлэй 30-аад онууд- 
та манай нютагай басаган 
Ш обхойн Долгор J1BP3- 
эйн барилгада хабаадаНап 
намтартай. Агууехэ дай-

най уедэ манай Бургын 
бэрхэ басаган Ольга Жал- 
сараевна Дариева мили- 
цидэ ба паспортна столдо 
худэлНэп. Нютаг нугаар- 
хиндаа ехэ туНалНап, угаа 
хундэтэй бай Нал.

Байал тэрэ хундэ 
жэлнуудтэ манай баса
гад Хандагатайн модон- 
до ябалсаНап, Наушки ба 
Эрхуу хотын тумэр зам 
барилсаНап. Нэрлэбэл: 
Цыбик Будаевна Цырен- 
жапова, Долгор Бадма- 
евна Чернинова. Антони
на Азангаевна Бакшеева 
Эрхуугэй эмшэнэй дээдэ 
Нургуули дуургээд, бухы 
паНаараа хунэй элуур эн- 
хые сахижа ябана. Д ол
гор Хандажаповна Аби- 
дуева, Ольга Азангаевна 
Батуева, Мария Даши- 
дондоковна Батуева баг- 
шанарай дээдэ Нургуули 
дуургэжэ, баНал Хориин,

Захааминай ба Монголой 
ухибуудтэ эрдэм ном заа- 
гаа. М анай нютагай Ольга 
Азангаевна муноо хурэтэр 
баян дуршэлоо залуушуул- 
да дамжуулНаар. Ольга 
Данзановна Ванданова, 
Мария Жимбеевна Туду- 
нова, Татьяна Бадмаевна 
Бадмаева гурбан сэрэгэй 
албанда ябаНал. Мария 
Жимбеевна ямаршье мо- 
риндо бэрхэ 1ээн. Залу у 
хубуудэй унажа шадаагуй 
уреэ мори унаад ябаша- 
даг байгаа. Муноо эдэ 
басагаднай 80-аад лаНаяа 
хусэжэ ябанад. Панаад 
узэхэдэ, манай Бургын ба
сагад ямаршье сагта ехэ 
бэрхэ байгаа юм байна. 
Залуу уетэн басагад соо 
бэрхэ багшанар, доктор- 
нууд бии. Лариса Гом- 
боевна Зомонова, Вера 
Дарицыреновна, Дабаа- 
Ж алсан Дарицыреновна
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Батуеванууд, Гарма-Хан- 
да Цыбикжаповна Гунжи- 
това, Ринчин Сандановна 
Дылыкова -  хэлэ бэшэгэй 
кандидат. Ольга Дабаев- 
на Дашеева, Дарима Ба- 
зар-Садаевна Тубшинова, 
тоолоо haa, олон даа ма- 
най Бургын бэрхэ басагад. 
Юундэ Бургынгее басага- 
дые магтаа гээшэб, гэжэ 
Напаа ёйотойт.

М анай Бургэ нютаг 
нэгэл онсо маягтай ту, 
али илгаатай ту гэжэ 
Нал а гг наб. Буряад угэ 
бии: «Хандагайн сэм-
гэн тогоондо багтахагуй. 
Хариин хубуун харида 
багтахагуй». Харин ма
най Бургэ нютаг, Байса 
хангаймнай холо ойройоо 
ер эй эн хурьгэдые дулаа- 
ханаар убэртэлжэ, еерын 
хубуун мэтээр энхэрэн 
абадаг зантай.

Эгээл ехэ хурьгэн гэ- 
бэл, аяар холын 1940 оной 
Ьуулээр манай нютагта 
багшаар худэлхэеэ ерэйэн 
Иван Богданович Васи
льев болоно. Иван Богда
нович ехэ эрдэм номтой, 
Ленинградай зуун зугэй 
университет (монголовед) 
дуургэйэн, одоол интел
лигент хун байгаа. Н ю 
таг соогоо ажалша бэрхэ, 
сэбэр йайхан шарайтай 
Ш эрнинэй Долгортой 
хуби заяагаа ниилуулээ 
йэн. Долгор Бадмаевна

одоол моритой хуниие 
ябаган болгожо шадаха 
эхэнэр байгаа. Д урбэн бэр
хэ хубуудые хул дээрэнь 
гаргажа, эрдэмтэй номтой 
болгоо. Ехэ хубуун Сергей 
Иванович Васильев бок- 
соор 1юрилго хэдэг, спор- 
тын мастер габьяатай.

Санага нютагйаа уг- 
тай Тогтохо Будаевич 
Будаев бухы Hahaapaa 
мал ажалда ябаа. Муное 
сагта оорын умсын ажал- 
тай баййанаа, энэ жэл ха- 
дынгаа гэртэ морилоо. 
Бага хубууниинь Энэд- 
хэгтэ йураад, муное Бур- 
галтайн дасанда худэлнэ. 
Басагадынь булта дээдэ 
йургуулитай, уласай бухы 
аймагуудта худэлнэ гэбэл 
алдуу болохогуй.

Борто нютагйаа тоон- 
тотой Базаров Цыремпил 
бухы Hahaapaa сельподо 
Цыбик-Ханда Лубсанов- 
натайгаа ажалаа. Улэгшэп 
нютагйаа бэрхэ тракто
рист Дамбии Ринчинов 
(Хара Дамбии) нухэртэеэ 
ерээ. Тамара Цыденова 
нухэрынь номой санда 
худэлжэ байтараа нютагаа 
буужа ерээ.

Захааминай аймагай 
бухы нютагай хубууд ма
най Бургэдэ хурьгэн боло- 
жо ерээд, эндээл тубхинее. 
Ганса Борто, Баянгол 
нютагуудйаа 4-5 хурьгэд 
бии.

Г ансашье Захааминйаа 
бэшэ, республикын олон 
аймагуудЬаа хурьгэд байха. 
Аяар холын Аха нютагйаа 
Михаил Жалсанович Хаб- 
тагаев хабатай бэрхээр 
Бургын ухибуудые санаар, 
конькигаар 1юрино. Тургэн 
шуумар гэшхэдэлтэй, шам- 
бай шиираг бэетэй Тунхэнэй 
Югудуров бухэ барилдаан- 
да эдиршуулые йургана.

Г ансашье Буряад
орон1юо бэшэ, угаа холо 
Украинайаа Александр 
Спиридок хоёр бэрхэ ху- 
буудтэй. Узэм жэмэс ба- 
ялигтай УзбекистапЬаа 
Миша Халматов хурьгэн 
бии, Хулзаргын фермэ 
дээрэ ухэр мал ажалладаг. 
Иимэ угэнуудээр энэ бишы- 
хан хеереегее дуургэхэм: 

Байса хангай,
Бургэ нютагни 
Холо ойрын хубуудые 
Сээжэдээ багтаажа, 
Нэрэтэй солотой

болгодог 
Уужам сэдьхэлтэй

йайхан нютаг лэ. 
Хотогор йайхан

Бургэмнай 
Хонхор угы хорин

хурьгэдые 
Харан, манан байдаг 
Байса йайхан

хангаймнай 
Басагад аараа

омогорхон байдаг. 
Дэмбэн Долгоровна 

СОКТОЕВА, 
багшын ажалай ветеран
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ХАЖУУ ТЭЭШЭЭ:
1. Магадлайап частица.
2. Зуу хурэжэ, зумбараагай нухэндэ 

яаха аюул бииб?
3. Амаа ангайлгажархёод, шангаар 

жажалхые... ... гэнэ гэдэг.
6. Буугай «курок» буряадаар.
7. Соёлма Дагаева, Баяр Жалсанов, 

Вячеслав Дамдинцурунов гэжэ бай- 
гаад ушоо о л он юм.

8. Захааминархин «муухай гоё» гэ- 
хын орондо «...гоё» гэдэг.

11. СССР-эй арадай артистын нэрэ. 
Зураг харагты.

14. Эгэшэ дуунэрэй убгэд бэе бэедээ 
хэд болоноб?

16. Ходо дааража ябадаг хуниие 
иигэжэ хэлэдэг.

18. Буряад козёл.
19. Хун бухэндэ байха ёйотой аад, 

зириман тэрэнээ алдажархидаг.
20. Ой соо йухирхэдэ, хойнойоош 

дабтадаг.
22. Суута ирагуу найрагша Геор

гий Дашабыловай, элитэ уран зохёол- 
шон Цэрэн Галановай тоонто нютаг. 
Муноо энэ нютагта уйлэдбэрилэгдэйэн 
бууза, банша мэдээжэ болонхой.

23. «Выкройка» буряадаар.
25. Зураг харагты.
27. Сонхоор ходо малайдаг.
29. Шангаар, аягтайгаар найтаа- 

жархибал, энэ нохойн уултэр хэлэжэр- 
хихэт.

30. Байгал далайн эгээл ехэ олтирог.
32. Хоёртой ухэр.
33. Тэнгэриин долоон унгэтэй дугы.
35. Форма, модель, штамп.
37. ... Буржа хаан.

ДЭЭРЭ ЬЭЭ ДООШ ОО:
1. Найатай болойон дангина.
4. Уйэеэ хоёр удэр йамнаагуй йаа, 

одоол тиихэ.
5. Х ара хусоо хэрэглэж э, уудэ 

яахаб?
7. Зураг харагты.
9. Хуугэдэй сэсэрлигэй «заведую- 

щи» буряадаар.
10. Улууе харахадаа, тэрэниие хи- 

мэлдэг юм.
12. Одоол баяжаба даа гэжэ зарим 

зон баярлаха. харин зариман яагаа 
баян болошоо юм гэжэ яахаб?

13. Ангуушан юундэ ой ошодог бэ?
15. Энэ мэдээжэ американ уран зо- 

хёолшоной нэрэ. Зураг харагты.
16. Нарай ухибуун агынхяар.
17. «Ревновать» буряадаар.
21. Сабхиин «голенище», умдэнэй 

«штанина».
24. Парлаг ухэр хоёрой хоорондохи 

тул.
26. Хара сагаан, нээ ...?
28. Лемур.
31. Худэлжэ ядажа, ходо уухилжа 

ябадаг хуниие иигэжэ элирхэйлдэг.
32. «Нарйан тухын захада «Нахил- 

зана...» (мэдээжэ дуунай алдагдайан 
угэ).

34. Хун багадаа иимэ байгаад, ехэ 
болоходоо, нэгэшье шудэнэй унахада, 
дахяад иимэ болошодог (угуулэлгын 
талаар).

35. Улуу хяйуур, жэбэрхэй хадаа- 
йашье хармалдаг хуниие зоориин 
хойнойоо яажа унаагуй ябана гэдэг 
бэ?

36. Слуга зараса, раб ...?
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ЭМНЭЛГЭ

К О Р О Н А В И Р У С Т А Й  Х У Н У У Д Э Й  Т О О  У Л А М  Д Э Э Ш Э Л Ь Э Э Р

Улаан-Удэ хотодо ушэр1тэи долоон 
хоногой туршада коронавирус убпгэндэ 
нэрбэгдэйэн зониие аргалха нэмэри га- 
зарнууд бэлдэгдээ.

Улаан-Удэ хотодо 6 эмнэлгын газар 
хамш агта ханяаданай дэлгэрхэдэ бай- 
гуулагдаа. Х амтадаа Буряадта иимэ 27 
эмхин худэлнэ.

Бухыдее 1859 койко тухеэрэгдээ. 
Тэдэнэй тоодо урда долоон хоногто 
бэлдэгдэйэн 607, амаралтын удэрнуудтэ 
бэлдэгдэйэн 112 койко ороно. Элуурые 
хамгаалгын сайд Евгения Лудуповагай

мэдээсэйээр:
Хуугэдые аргалдаг больницада, ве- 

терануудай госпитальда, Зуун зугэй 
эмнэлгын тубтэ, Тургэн туйаламжын 
больницада COVID-19 убшэнтэниие 
аргалха тайагууд бии болгогдоо. Эдэ- 
нэй 94 % убш энтэнеер эзэлэгдээд бай- 
на».

Гол тулэб уушханай хадхаляатай, 
хундеер шэнэ убшэндэ дайрагдайан 
зон эмнэлгын газарта оруулагдажа, эм- 
шэдэй ш анга хиналта доро арга абана.

Элуурые хамгаалгын яаман

Б У Р Я А Д -О Р О Д  Т О Л И
альбадаха 1) уст. колдовать; 2) 

обольщ ать, очаровывать.
альбалха 1) уст. колдовать; 2) кру

жить кому-л. голову.
альбан11) обаяние, чары: альба жэль- 

бэн болохо лукавить, хитрить (чаще о 
женщинах); 2) уст. волшебство, кол
довство; альбан жэльбэн парн. чары; 
волшебство, колдовство.

альбан2 1. 1) фолък. волшебник, чаро
дей, колдун; демон, злой дух; 2) молод
чина; морёор ябахадаа альбан мастер 
ездить верхом на лошади; 3) сорванец;
2. резвый, шустрый; кокетливый (о де
вушке); альбан амитан любящий погу
лять (о молодом человеке); альбан ба- 
саган кокетливая девушка.

альбата волшебный, чудодейственный.

альгадажархиха см. альгадаха. 
альгадалга шлепок; пощёчина, оплеуха, 
альгадалдаха взсшмн. от альгадаха. 
альгадаха 1) хлопать, шлёпать, бить, 

ударять ладонью; давать пощёчину, 
альгадуулха допуст. от альгадаха. 
альган 1) ладони, ладоши; 2) пощёчи

на, оплеуха; альта эдеэ он получил поще
чину; альта ташалга аплодисменты.

аляа 1. резвый, игривый, ш аловли
вый; баловной, озорной, своевольный;

аляа хун повеса; 2. 1) шалун, балов
ник, озорник, проказник; 2) шут, паяц, 

аляабар резвый.
аляадан ш алость, баловство, прока

зы, озорство.
аляадаха шалить, баловаться, про

казничать.
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