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Àхсынньы 12 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар улуус баЇылыгын 1�кы сол�
буйааччыта Николай Бурнашев ааспыт нэ�
диэлэтээіи тэрээЇиннэри билиЇиннэрдэ.
Улуус Сўбэтин уочараттаах 35�с сиэссийэ�
тигэр 2023 с. улуус бўддьўєтэ бастакы
ааіыыга кєрўллэн бигэргэтилиннэ. "Ньур�
ба�Огни Нюрбы" улуус хаЇыатын эрэдээк�
тэрин э.т. Петрова Лена Ивановна ананна.
ЭЇиилгиттэн хаЇыаты, Ютуб�ханаалы,
араадьыйаны, социальнай ситимнэри хол�
боон биэдэмистибэлэр икки ардыларынаа�
іы ўлэни кўўЇўрдэн, биир улахан СМИ от�
делын тэрийии былааннанар. 

Николай Бурнашев Дьокуускайга "Рос�
атом" бэрэстэбиитэллэрэ кэлэ сырыттахта�
рына тиийэн кєрўстэ. СЄ Бырабыыталыс�
тыбатын Бэрэссэдээтэлин 1�кы солбуйаач�
чыта Дмитрий Садовниковка кєрсєн,
Ньурбаіа бєх полигонун тутуу боппуруос�
тарынан кэпсэппиттэр. 

Тэрилтэлэр салайааччылара туЇааннаах
хайысхаларынан иЇитиннэрии оμордулар.
Ўп министиэристибэтигэр 62 мєл. солк.
суумаіа бастакы уочараттаах ороскуоттар
(хомунаалынай тєлєбўрдэр, ўлэ тєлєбўрўн
фондата, муниципальнай биэнсийэ, ўєрэх
тэрилтэлэригэр оіо аЇылыга) кємўскэм�
мит. МТ�лэр бўддьўєттэрин хааччыллыы�
тын тэμнээЇин бэрээдэгинэн Кўндээдэ
саμа оскуолатыгар 149 мєл. солк. кєрўллэр. 

Ньурбачаан Эбэтиттэн хоруунан Уб�
айаан микро�оройуонугар уу киирбитигэр,
06�07.12.22 с. экскаваторынан ўлэлээн уу
киирэрэ тохтотуллубут. Малдьаіар�Маа�
лыкай икки ардыгар Чуоіур ўрэх эмиэ
тааμныы сылдьан баран уута тоμно, дьон
субуотунньуктаан муостаны бєієргєтєн
биэрдилэр. 11.12.22 с. тўўн федеральнай
суол 776 км�гар "Тойота" массыына кў�
бўєккэ тўμнэЇиннэ, соіотох суоппар баа�
ра, хата, эчэйбэтэ. Кўннэтэ ЕДДС�ка сеп�
тик туолуутун, уу тоμуутун туЇунан иЇи�
тиннэриилэр киирэллэр.

Àаспыт нэдиэлэіэ полицияіа 51 биллэ�
рии киирбит, 6 буруй оμоЇуллубут, 1 ДТП

тахсыбыт. 102 административнай борото�
куол толоруллубут, ол иЇигэр уопсастыбан�
най бэрээдэги кэЇии � 7, тєрєппўт эбээЇи�
нэЇин толорбот буолуу � 1, пааспары сўтэ�
рии � 1, РФ Сэбилэниилээх кўўстэрин ба�
Їааіырдыы � 1. ГÀИ хайысхатынан � 62 бо�
ротокуол, ол иЇигэр правата суох сылдьыы
� 3, 3 массыына ыстарааптыыр стоянкаіа
туруорулунна.

Коронавируснай инфекциянан 31 киЇи
ыалдьар, онтон 2�тэ � стационарга, атытта�
ра тастан эмтэнэллэр. Àаспыт нэдиэлэіэ
191 киЇи ОРВИ�нан ыалдьан кєрдєрўннэ,
"эпидпорог" 2,3 тєгўл аЇардылынна.
09.12.22 с. Àнтоновка уонна Ньурба к.
дьыссаат саастаах 2 оіото сибиинньэ ки�
риибинэн ыалдьыбыттара бэлиэтэннэ. Бу
ыарыы ковидтааіар ордук сыстыганнаах.
Санавиация 2�тэ кєттє. 100 устуука ковид
вакцината кэлэн ДИПИ�гэ бэрилиннэ.

09.12.22 с. � Àнтоновка орто оскуолатын
110 сылыгар анамыт ўбўлўєйдээх тэрээ�
Їиннэр уонна эмиэ ити кўн Хорула нэЇи�
лиэгин 125 сылыгар Ньурбаіа нэЇилиэк
Кўнэ ыытылыннылар. 10.12.22 с. "Култуу�
ра+ўєрэхтээЇин" бырайыак чэрчитинэн
култуура департаменын уонна ўєрэх управ�
лениетын кытта кыттыгас Олоμхо декадата
тўмўктэннэ. 

Октябрьскай нэЇилиэк хамаандата
"Боотур" добровольческай этэрээт бирии�
Їигэр СЄ Спартакиадатыгар 10 иЇигэр
киирдэ. Байыаннай хабааннаах эстафетаіа
� 2, ханаат тардыЇыытыгар 3 миэстэ буо�
лан, холбоон 150 тыЇ. солк. бирииЇи тут�
тулар.

Мирнэйгэ "ÀЛРОСÀ" ÀК бирииЇигэр
хапсаіайга кўрэхтэЇиигэ 2 призердаахпыт:
Валерий Àнтонов � 2 уонна Àян Петров � 3

миэстэ. "Кынаттаах кылыыЇыттар" єрєс�
пўўбўлўкэтээіи кўрэхтэЇиигэ улууспут ха�
маандата 5 иЇигэр киирдэ, аатырбыт кы�
лыыЇыт Николай Санниковка "Ньурба
улууЇун спордун бочуоттаах маастара" анал
бэлиэ туттарылынна. Бу нэдиэлэіэ оіолор�
го кєμўл тустууга кўрэхтэЇии, кэлэр нэдиэ�
лэіэ Минспорт Коллегиятын тўмўктўўр
мунньаіа ыытыллар.

Дьаархаμμа оіо уЇуйаанын дьиэтэ кє�
тўрўллэн баран хаттаан холлоіоЇо тутулун�
на, ўрдўн сабан баран тохтуохтара. Маарга
35 миэстэлээх оіо уЇуйаанын таЇынааіы
канализацията тардыллар, иЇигэр стяжката
оμоЇуллар. Кўндээдэ оскуолатын миэбэ�
лин 70%�на кэллэ, таμылла сылдьар. 

Оту таЇыыга куонкурус бўттэ, график
оμостон баран Саμа дьылга диэри чугас�
тааіы нэЇилиэктэргэ, онтон Саμа дьыл
кэнниттэн Маалыкай тўбэтин нэЇилиэктэ�
ригэр таЇыахтара. "Ньурба�Àгро МТС" са�
μа хотон тутуутун ороскуоттарын толуйуу�
га куонкуруска кыттар. 16.12.22 с. Мирнэй�
гэ буолар ас�ўєл дьаарбаμкатыгар улуустан
"Сиибиктэ" бааЇынай хаЇаайыстыбата ба�
ран кыттыахтаах.

Улуус баЇылыгын солбуйааччыта Ната�
лия Петрова мобилизацияламмыт дьоμμо,
анал байыаннай эпэрээссийэіэ кыттар ба�
йыаннай сулууспалаахтарга кємє фондаты�
гар бастакы сайабылыанньалар киирбиттэ�
рин иЇитиннэрдэ. ХамыыЇыйа быЇаарыы�
тынан 2 байыаннай сулууспалаах дьиэ кэр�
гэнигэр уонна анал байыаннай эпэрээсси�
йэіэ кыттар дьоμμо таμас тигэр сыахха
кємє ўп ананна.

Планеркаіа мобилизацияламмыт
дьоμμо уонна контрактниктарга кємє
оμоЇуллуутугар куратордар ўлэлэрин кўў�

Їўрдўў, улууска саха тылын эйгэтин кэμэ�
тии, улуус хаЇыатыгар сурутуу, дьон элбэх�
тик сылдьар сирдэригэр мааска эрэсиимин
тутуЇуу, тэрилтэлэргэ сарсыардааμμы
фильтри (температураны кээмэйдээЇин,
антисептиги туттуу) олохтооЇун уо.д.а.
боппуруостар тула кэпсэтии барда. 

Бу нэдиэлэіэ тэрээЇин эмиэ элбэх:
12.12.22 с. � Ньурба оборуонатын паама�
тынньыгар ЎєЇээ Бўлўў улууЇун дэлэгэсси�
йэтин кытта гирлянда ууруу; санитарнай�
эпидемическэй хамыыЇыйа мунньаіа.
13.12.22 с. � "Мин бастакы уруогум" улуус�
тааіы куонкурус; сэллик утары биэдэмис�
тибэннэй хамыыЇыйа сўбэ мунньаіа.
14.12.22 с. � улууска общепит тэрилтэлэрин
салайааччыларын кытта мунньах; Д.С.
Жиркова тєрєєбўтэ 120 сылыгар улуус�
тааіы хамыыЇыйа сўбэ мунньаіа. 15.12.22
с. � улуус 2023 с. бўддьўєтўн тула аЇаіас ис�
тиилэр; ўєрэх тэрилтэлэрин салайааччыла�
рыгар "Функциональная грамотность" сэ�
минээр; "Саха сўєЇўтэ" ГКП салалтатын
кытта кєрсўЇўў; П.À.Ойуунускай аатынан
Саха тыйаатырын артыыстара улуус МТ�
лэр баЇылыктарын уонна уопсастыбанна�
Їы кытта кєрсўЇўўлэрэ. 16.12.22 с. � Àнто�
новкатааіы "Ромашка" оіо уЇуйаанын 55
сылыгар анаммыт тэрээЇин; В.И.Горбатов
кэриэЇигэр уолаттарга кєμўл тустуу чєм�
пўйэнээтэ; улуус Сўбэтин 36�с сиэссийэтэ;
култуура ўлэЇиттэрин мета�турнира; В.По�
таповаіа аналлаах "Ўчўгэйиэн бу сиргэ!"
Саха тыйаатырын артыыстара кыттыылаах
поэзия чааЇа; култуура ўлэЇиттэрин баттла.
17.12.22 с. � Ньурба к. "Кыталык" КД�гар
Никифор Семенов аатынан єрєспўўбўлў�
кэтээіи ырыа кўрэіэ. 18.12.22 с. � Бордоμ
уонна Хорула нэЇилиэктэрин баЇылыкта�
рын быыбара.

Планерка тўмўгўнэн туЇааннаах сала�
йааччыларга кэккэ сорудахтар тиэрдилин�
нилэр. 

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

Àхсынньы 1 к. улууска бэлиэ
тўгэн � Чаппандаіа 100/50 миэстэ�
лээх оскуола�саад дьиэтэ ўєрўў�
лээхтик аЇыллыбыта. Єрєспўўбў�
лўкэ, улуус салайааччылара,
ыраахтан�чугастан ыμырыылаах
ыалдьыттар, олохтоохтор уо.д.а.
кытынннылар. Àалай лиэнтэни СЄ
Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэ�
дээтэлин солбуйааччыта Сергей
Местников, улуус баЇылыга Àлек�
сей Иннокентьев, С.П.Àлексеев�
Боhуут аатынан Чаппанда орто
оскуолатын дириэктэрэ Юрий
Àлексеев уонна 11 кылаас ўєрэ�
нээччитэ Àнтон Иванов быЇа кы�
рыйдылар. ИЇирдьэ киирэн оскуо�
ла�саад устун экскурсия тэриллэн,
бары кэлбит ыалдьыттар "Сэттэ"
тутуу тэрилтэтэ оскуола�саад ту�
туута олус хаачыстыбалаахтык
уонна тупсаіайдык туппутун бэ�
лиэтээтилэр. 

Àактабай саалаіа тэрээЇин ўєрўў�
лээх чааЇа саліанна. Улуус баЇылыга
Àлексей Иннокентьев, СЄ Быра�
быыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлин
солбуйааччыта Сергей Местников,
Ил Тўмэн судаарыстыбаннай тутулга
уонна олохтоох салайыныы боппу�
руостарыгар сис кэмитиэтин бэрэс�
сэдээтэлэ Владимир Прокопьев,
спорт миниистирэ Леонид Спиридо�
нов, ўєрэх уонна наука миниистирин
1�кы солбуйааччыта Àлевтина Àргу�
нова, нэЇилиэк баЇылыга Красно�

слав Бухолов тыл эттилэр. Элбэх
киЇиэхэ � ўєрэх ўлэЇиттэригэр уонна
тутааччыларга наіараадалар туттары�
лыннылар. "Сэттэ" тутуу тэрилтэтин
салайааччыта Федор Яковлев оскуо�
ла дириэктэрэ Юрий Àлексеевка
ытыс тыаЇын ортотугар дьиэ симво�
лическай кўлўўЇўн туттарда.

Чаппанда оскуолатын дириэктэрэ
Юрий Àлексеев: "Оскуола�саад 2019
с. сыбаайа тўспўтэ уонна номнуо бу
ўлэіэ киирдэ. Чахчы даіаны тыа
сиригэр мээнэ суох оскуола буолар,
миэбэлинэн уонна оборудованиеты�
нан, благустройствотынан ситэри
хааччыллыылаах. Оскуолалары кытта
тэμнээн кєрдєххє, сўрўн боліомто
эбии тупсаран оμорууга  уурулунна.
Саамай сўрўн уратыта � федеральнай
бырагырааманан буолбакка, улуус�
путугар ÀЛРОСÀ�тан киирэр диви�
дент суотуттан уонна єрєспўўбўлў�
кэттэн кыттыЇыылаах тутулунна. Са�

μа, киэμ�куоμ ўєрэх уораіайа аЇыл�
лыбытынан улууспут баЇылыга Àлек�
сей Михайлович Иннокентьевка,
биир дойдулаахпытыгар Макар Се�
менович Семеновка уонна "Сэттэ"
тутуу хампаанньатын салайааччыта
Федор Дмитриевич Яковлевка мах�
талбыт муμура суох.  

50 сыл буолан баран биЇиэхэ саμа
оскуола тутулунна. БиЇиэхэ олус ула�
хан историческай суолталаах тўгэн.
Инникитин креативнай индустрия
диэн хайысханан ўлэлиэхтээхпит,
култуура+ўєрэх тосхолунан. Оччоіо
єрєспўўбўлўкэіэ бастакынан култуу�
ра уонна ўєрэіирии систиэмэтин ха�
йысхатынан, ÀГИКИ�ни кытта ула�
хан сетевой оскуола арыллыахтаах.
Инникитин федеральнай да бырагы�
раамаларга киирсиэхпитин сєп".  

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Àаіааччы ыйытар –

ХаЇыат бўгўμμў нўємэриттэн саμа рубрика
ўлэтин саіалыыр. Мантан инньэ, кўндў
ааіааччылар, мунаарар боппуруостаах

буоллаххытына редакцияіа 89142801088 нўємэргэ
ватсаптаан ыйытыаххытын сєп. 

Бєгдьєєлєіє автобус
сотору сылдьыаіа

Редакцияіа ааіааччыларбытыттан Бєгдьєєлєіє ав�
тобус сырыыта хаЇан саіаланыай диэн ыйытыылар кии�
рэллэр. Билигин халлаан тымныйан бу кыЇаліа ордук
сытыырхайда.

Эппиэт кєрдєєн "Ньурба" хаЇыат редакцията Ньур�
батааіы ÀТП дириэктэрин э.т. Àлександр Потаповка тахса
сырытта:

� Бєгдьєєлєіє 6 маршрут бу ый 19 кўнўттэн сырыыта
саіаланыаіа. Былаан быЇыытынан отой эрдэ маршрутка
тахсыахтаах этэ даіаны докумуон боппуруоЇа, ГÀИ ир�
дэбилэ улахан буолан тардыллан хаалла. Ол курдук, ав�
тобус тохтууругар диэн анал "хармааннар", ол аттыгар
дьон уулуссаны туоруур сирэ баар буолуохтаахтар.

Бўгўн тохтобуллары бэрэбиэркэлии, автобус сырыы�
тын бириэмэтин чопчулуу бараары олоробут.

Маршрут арыый уларыйан билигин Àнтоновкаіа
заправка кэннинэн "Татыйыына" маіаЇыын аттынан,
салгыы Чусовской уулуссанан оскуола аттынан сылдьар
буолуоіа. Бу айанньыттарга ордук табыгастаах маршрут.

Барытын тиЇэіэр тиэрдэн баран, 19 чыыЇылаіа икки
автобус � ПÀЗ "Вектор" уонна "Газель" Бєгдьєєлєіє сы�
рыыларын саіалыахтара.

Бэйэбит информ.

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара

– Бырагыраама олоххо киирэр –

Чаппандаіа 100/50 миэстэлээх
оскуола�саад дьиэтэ аЇылынна
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Оройуон бўддьўєтўн суотугар
барыта 72 924,66 мєл. солк суума�
лаах субсидиялар уонна граннар
бырайыактарын кємўскээн олох�
хо киллэрэллэригэр диэн бэйэлэ�
рин баіаларын биллэрбит дьоμ�
μо бэриллибиттэрэ. Билиμμи ту�
ругунан 226 бырайыак таЇаарыы�
лаахтык ўлэлиир.

Сарсыарда Ньурбатааіы дра�
матическай тыйаатырга "Фокус�
Про" консалтинговай тэрилтэ
эксперэ Сардана Наумова ўєрэтэр
семинар ыытта. Барыта 90 тахса
урбаанньыт кэлэн кыттыыны ыл�
ла.

Эбиэттэн киэЇэ "Кыталык"
КД�гар быыстапка, атыы тэри�
линнэ. Проектаннар оμорон та�
Їаарар бородууксуйаларын ыал�
дьыттар хото атыыластылар.

Тўмўк таЇаарар долгутуулаах
тэрээЇиμμэ хас биирдии кємє
харчы ылан бэйэтин дьыалатын
саліаабыт эбэтэр ыра санаатын
олоххо киллэрэн саіалаабыт
дьоμμо барыларыгар, кинилэр
куратордарыгар анал значоктар,
єйдєбўнньўк бэлэхтэр туттары�
лыннылар.

СЄ "Мой бизнес" киинин ге�
неральнай дириэктэрэ Зоя Àфа�
насьевна Седалищева Ньурба ур�
баанньыттара бастыμнар ахсаан�
нарыгар, араас таЇымнаах кўрэх�
тэргэ, быыстапкаларга инники
кўєμμэ сылдьалларын этэн туран

таЇаарыылаахтык ўлэлии сылдьар
урбаанньыттарга: Спиридонова
Светлана Михайловнаіа, Егоров
Егор Àльбертовичка, Гурова Евге�
ния Михайловнаіа, Сидоров Егор
Àлександровичка, Николаев Сав�
ва Константиновичка, Àкимов
Яков Яковлевичка СЄ Урбаан,
эргиэн уонна туризм министиэ�
ристибэтин Махтал суруктарын
туттарда. Итиэннэ "Лидер пере�
мен" тўєскэ анньыллар бэлиэни
"Байар" кэпэрэтиип толорооччу
дириэктэригэр Филиппова На�

дежда Геннадьевнаіа кэтэртэ.
Маны тэμэ Ньурбатааіы ур�

баанньыттары єйўўр киин сала�
йааччыта Михайлова Нюргуяна
Михайловнаіа "Урбааны сайын�
нарыыга килбиэнин иЇин" тўєскэ
анньыллар мэтээл туттарылынна.

Улуус баЇылыга Àлексей Ми�
хайлович Иннокентьев анал но�
минациялар кыайыылаахтарын
эіэрдэлээтэ. Ол курдук:

"Тыа хаЇаайыстыбатын эйгэ�
тигэр бастыμ бырайыак" � Заха�
ров Михаил Владимирович, Ок�

тябрьскай нэЇилиэккэ кєтєрў
иитии.

"Єμєнў оμорор эйгэіэ бас�
тыμ бырайыак" � Спиридонова
Светлана Михайловна, Ньурба
куоракка оіо сынньанар сирин
тэрийии.

"Бастыμ оμорон таЇаарыы
бырайыага" � Иванов Николай
Иванович, Àкимов Яков Яковле�
вич, Ньурба куоракка сип�панель
оμоруу.

"Бастыμ общественнай кєіў�
лээЇин" � Семенова Федора Àрте�

мовна, Чуукаар оскуолатыгар ме�
диа�киин тэрийии.

"Сэдэх бородууксуйа" � Семе�
нов Àфанасий Васильевич, об�
щественнай сирдэри кєієрдўў.

"Сыл брендэ" � Тельнов Сер�
гей Àлександрович, корпуснай
миэбэл оμорор сыах.

"Сыл лидерэ" � Сидоров Егор
Àлександрович, полимернай
оμоЇуктар.

"Сыл арыйыыта" � Егоров
Егор Àльбертович, ууну ыраас�
тыыр ыстаансыйа уонна массыы�
на суунар сир арыйан ўлэлэтии
бырайыактарынан кыайыылаа�
іынан ааттаннылар.

Норуот кєіўлээЇинин сылын
экспертнэй бєлєіўн быЇаарыы�
тынан салгыы ўєрэнэ барарыгар
диэн анал сэртипикээти тириит�
тэн атах таμаЇын тигэр Иванов
Денис Àркадьевичка туттардылар.

Ньурба улууЇун баЇылыгын
анал бирииЇин � 100.000 солк суу�
малаах сэртипикээти Àлексей
Иннокентьев сип�панель оμорор
Иванов Николай Ивановичка,
Àкимов Яков Яковлевичка тут�
тарда.

Бу курдук Ньурба улууЇугар
биллэриллибит Норуот кєіўлээ�
Їинин сылын тўмўктўўр тэрээЇи�
нэ бэрт сэргэхтик ураты кєрўμў�
нэн ааста.

Лена ПЕТРОВÀ.

Кўнўс 2 ч. "Кыталык" КД�гар
тыа хаЇаайыстыбатын бородуук�
суйатын атыы�дьаарбаμкатыгар
дьон тоіуоруЇа муЇунна. НэЇи�
лиэк тэрилтэлэрэ, хаЇаайыстыба�
лара уонна биирдиилээн дьоно
кєхтєєхтўк кыттан, Хорула тыа
хаЇаайыстыбатыгар улууска бас�
тыμ ўлэлээх нэЇилиэк буоларын
кєрдєрдўлэр диэххэ сєп. Дьоіус
нэЇилиэк диэтэххэ, астара�ўєллэ�
рэ элбэх. "Хорула" СПК�тан,
арыы сыаіыттан уонна "Уйгун"
тэрилтэттэн ўўт аЇылык арааЇа,
ону тэμэ эт, булт арааЇа уо.д.а. �
барыта 500 тыЇ. солк. суумаіа
атыыланна. Àμардас арыылара �
400 кг, сыаната да атыттардааіар
удамыр � киилэтэ 750 солк.

Кэлбит дьон нэЇилиэк дьонун
кинигэлэрин уонна оμоЇуктарын
быыстапкаларын билистилэр.
Хорула оскуолатын оскуола бии�
синэс�инкубаторын тупсаіай
оμоЇуктара: олус дьэрэкээн дьо�
іус ыскааптаах чаЇы, халандаар�
дар уо.д.а. дьон боліомтотун тар�
тылар.

"Биисинэс�инкубаторга кэр�
гэним Тихонов Ролан Àлексан�
дрович салалтатынан шкатулка�
лары, харысхаллары, киэргэллэ�
ри, хаЇан да эргэрбэт ўйэлээх мас
халандаары уо.д.а. оμороллор, �
диир технология учуутала Екате�
рина Гаврильевна. � Бастаан кєм�
пўўтэргэ уруЇуйдууллар, онтон
ЧПУ лазернай станокка оμорон
таЇаараллар, кырааскалыыллар.
Тугу эмэ оμорторуон баіалаах
дьон сакаастарын оскуола салал�
татыгар киллэрэллэр, ол быЇыы�
тынан ўлэлиибит. Оскуолабыт
матырыйаалынан хааччыйар".

Оттон почтаіа ўлэлиир Сар�
гылана Николаева нэЇилиэк ўбў�
лўєйўгэр анаан магниткалары,
брелоктары оμорбутун, оіуруо�
нан тиспит оμоЇуктарын уонна

балта тикпит унтууларын аіал�
быт.

КиэЇэ 6 чаастан "Кыталык"
КД�гар Хорула нэЇилиэгин 125
сылыгар аналлаах ўєрўўлээх тэ�
рээЇин буолан ааста. НэЇилиэк
баЇылыгын э.т. Тимофей Иванов
нэЇилиэгин ўлэтиттэн билиЇин�
нэрдэ. НэЇилиэк кўнўн ыытаары,
нэЇилиэктэн 16 массыынанан
150�ча киЇи буолан киирбиттэр.
Хорулаіа 780 киЇи олорор, 191
хаЇаайыстыба баар. 51 ыал киин�
нэммит сылааска, 47 ыал электро�
уотунан сылыттыыга холбонон
олороллор. Оскуола 161 ўєрэ�
нээччилээх, оіо уЇуйааныгар 52
кырачаан сылдьар. Быйылгы кыс�
тыкка 1100 сўєЇў киирбит, онтон
528�Їа � ынах. 494 сылгылаахтар.
Улууска норуот кєіўлээЇинин
сылын чэрчитинэн элбэх ўлэ

ыытыллыбыт. 67 сибиинньэ оіо�
тун ылбыттар. 1624 т оттоммуттар.
435 т ўўтў туттарар былааннаахта�
рын, 382 т туттаран иЇэллэр. Про�
изводственнай уонна потреби�
тельскэй кэпэрэтииптэри таЇы�
нан, нэЇилиэккэ 7 бааЇынай ха�
Їаайыстыба ўлэлиир, онтон 5�Їэ �
ынах иитиитинэн, 1 � сылгы
иитиитинэн уонна 1 � сиртэн
ўўнээйи ылыытынан дьарыкта�
наллар.

"2006 с. дьаЇалтаіа бухгалте�
рынан ўлэбин саіалыырбар миэхэ
10�тан тахса сылынан Мархаіа
муоста тутуллуо, суолгут оμоЇул�
лан Ньурбаіа иномарканан бал�
тараа чааЇынан сылдьыаххыт
диэн ким эрэ эппитэ буоллар,
итэіэйиэм суох этэ, � диэтэ Ти�
мофей Иванов. � Сайдыы тўргэн�
ник барар. Кэнники сылларга эл�

бэх ўлэ ыытылынна. Урут кытыы�
ыраах нэЇилиэк аатырар бэйэбит,
суолбут оμоЇулунна уонна 1 сыл
иЇигэр 4 эбийиэк: элбэх аналлаах
култуура дьиэтэ, начаалынай кы�
лаастар куорпустара, врачебнай
учаастак, 4 кыбартыыралаах уоп�
сай дьиэ ўлэіэ киирдилэр. Мах�
талбытын тиэрдэбит улууспут ба�
Їылыга À.М.Иннокентьевка,
улуус Сўбэтин бэрэссэдээтэлэ
С.И.Евсеевкэ уонна нэЇилиэкпит
баЇылыгынан ўлэлээбит, билигин
улуус баЇылыгын солбуйааччыта
В.Н.Семеновка".

Тимофей Иванов "Хорула нэ�
Їилиэгин бочуоттаах олохтооіо"
наіарааданы Василий Семенов�
ка, Василий Игнатьевка уонна
Ксения Филипповаіа, "Хорула
нэЇилиэгин социальнай�экэнэ�
миичэскэй сайдыытыгар кылаа�
тын иЇин" анал бэлиэни Àлексей
Иннокентьевка, Сергей Евсеевкэ,
Николай Ивановка уонна элбэх
киЇиэхэ нэЇилиэк Махтал сурук�
тарын туттарда.

Àлексей Иннокентьев эіэрдэ
тылыгар Хорула нэЇилиэгин ўлэ�
тэ�хамнаЇа ўрдўк кєрдєрўўлээ�
іин, суолтан саіалаан элбэх саμа
тутууларга тиийэ нэЇилиэк ин�
фраструктурата барыта сиппи�
тин�хоппутун бэлиэтээтэ. Бу ба�
рыта федеральнай, єрєспўўбўлўкэ
бўддьўєттэрин суотугар уонна
улуустан ўп кєрўллэн ситиЇилин�
нэ. 1 сыл устата єрєспўўбўлўкэіэ
4 саμа эбийиэк ўлэіэ киирбит

нэЇилиэгэ суоіун эттэ, бу тэтими
ыЇыктыбакка ўлэ саліанан бара
турарыгар баіарда.

Салгыы улуус Сўбэтин бэрэс�
сэдээтэлэ Сергей Евсеев, Ньурба
к. баЇылыгын солбуйааччыта Па�
вел Необутов, ўєрэх управление�
тын салайааччыта Федор Ушка�
нов эіэрдэлээтилэр. Бу дьоро
киэЇэ бастыμ ўлэЇиттэргэ, бэтэ�
рээннэргэ улуус, Ньурба к., тэ�
рилтэлэр, министиэристибэлэр,
Ил Тўмэн сис кэмитиэтин уо.д.а.
наіараадалара туттарылыннылар.

НэЇилиэк талба талааннаах
дьонун кўўстэринэн бэртээхэй
кэнсиэрт кєрдєрўлўннэ. Биир
дойдулаахтара модельер Евсей
Иванов муода коллекцияларын
туруорбута кэрэхсэбили ўєскэттэ.
Оскуола биисинэс�инкубатора
оμорбут тупсаіай куорпустаах ча�
Їыта уонна 10 кг арыы аукциоμμа
оонньоннулар. Кэнсиэргэ киир�
бит 76200 солк. биир дойдулаах�
тара Àлексей Федоров эмтэнэ ба�
рарыгар анаан, кини убайыгар
Àриан Àлексеевичка туттарылын�
на.

Ньурба к. култуурунай уонна
уопсастыбаннай олоіор Хорула
нэЇилиэгин 125 сыллаах тэрээЇи�
нэ улахан бэлиэ тўгэнинэн буол�
ла. Дьоіус нэЇилиэк дьоно тўм�
сўўлээхтэринэн уонна эгэлгэ та�
лааннаахтарынан биЇирэттилэр.

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Олохтоох салайыныы –

Ньурбаіа – Хорула нэЇилиэгин Кўнэ
Àхсынньы 8 к. Хорула нэЇилиэгэ тєрўттэммитэ ўбўлўєйдээх 125 сылыгар анаан,

Ньурба куоракка Хорула нэЇилиэгин Кўнэ ўрдўк таЇымнаахтык ыытылынна.

Бастыμнар чиэстэннилэр Бастыμнар чиэстэннилэр 
Àхсынньы 2 кўнўгэр Ньурба улууЇугар 2022 сылга биллэриллибит

Норуот кєіўлээЇинин сылын тўмўктўўр тэрээЇинэ ыытылынна.

Мобилизацияламмыт, анал
байыаннай эпэрээссийэіэ кытта
сылдьар байыаннай сулууспа�
лаахтарга кємє фондатыгар ах�
сынньы 14 к. туругунан 3430095
солк. киирдэ. Ол иЇигэр кэнни�
ки Мэμэдьэк нэЇилиэгин "Са�
рыал" д/с � 11000 солк, Ньурба�
тааіы искусство оскуолата �
46000 солк, Ньурба к. "Кыталык"
КД � 7800 солк, "Моргусов Àри�
ан Àлександрович" ИП � 5000
солк, киэЇээμμи оскуола � 6000
солк, Ньурбатааіы техлицей �

45500 солк, Дьиикимдэ оскуо�
лата � 39900 солк, "Саханеф�
тегазсбыт" филиала � 60500 солк,
Ньурбатааіы техникум � 25000
солк, ТХМ Мелиорация управ�
лениетын Ньурбатааіы филиала
� 21185 солк., Таркаайы нэЇи�
лиэгин дьаЇалтата � 16704 солк,
À.À.Моргусов аатынан "Талба"
норуот айымньытын дьиэтэ �
27462 солк, СЄ Суут департа�
менын управлениета � 62136
солк.

Улуустааіы култуура ўлэЇит�
тэрин профсоюЇа анал байыан�
най эпэрээссийэіэ кыттар дьон�
норугар уонна кинилэр дьиэ
кэргэттэригэр анаан 103800
солк. хомуйда. Ол иЇигэр Ньур�
батааіы Искусство оскуолата �
46000 солк, Искусство оскуола�
тын Маалыкайдааіы филиала �
18000 солк, "Кыталык"  КД �
7800 солк, Ньурбатааіы киин�
нэммит бибилэтиэкэ ситимэ �
11000 солк, Маардааіы "Àлгыс"
НÀДь � 5500 солк, Малдьаіар�
дааіы Н.Н.Семенов аатынан
"Àргыс" НÀДь � 3000 солк, Кўн�

дээдэтээіи С.Н. Эверстова
аатынан "Туску" НÀДь �  6500
солк, Дьаарханнааіы Д.С.Жир�
кова аатынан "Àартык" НÀДь �
1500 солк., Ўєдэйдээіи  "Àар�
тык" НÀДь � 1000 солк, тус сиэр�
тибэлээЇиннэр � 3500 солк.  

Быстах хомуурга байыаннай
сулууспаіа ыμырыллан барбыт
профсоюз чилиэннэригэр биир
кэмнээх матырыйаалынай кє�
мєнў оμоруу туЇунан улуустааіы
култуура ўлэЇиттэрин профсою�
Їун улуустааіы кэмитиэтин
16.11.2022 с. мунньаіын уураа�
іар олоіуран, мобилизациялам�

мыт дьоμμо уонна байыаннай
сулууспаіа барбыт култуура ўлэ�
Їиттэрин дьиэ кэргэттэригэр 50
тыЇ. солк. кємє оμоЇулунна. 

Хаалбыт 53800 солк. улуус�
тааіы фондаіа улуус дьаЇалта�
тын счетугар кєЇєрўлўннэ, ол
иЇигэр: Ньурбатааіы Искусство
оскуолата � 46000 солк., "Кыта�
лык" КД � 7800 солк.

Бу туЇунан улуустааіы кул�
туура ўлэЇиттэрин профсоюЇун
бэрэссэдээтэлэ Лена Степанова
иЇитиннэрдэ.

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

Кємє фондатыгар
3 мєл. 430 тыЇ. солк. киирдэ

Култуура ўлэЇиттэрин кємєтє
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Бу кўннэргэ оройуоннааіы Тыа хаЇаа�
йыстыбатын департаменын салайааччыта
Л.В. Ушканов уонна тэрилтэ кылаабынай
зоотехнига À.Р. Романова Таркаайы нэЇи�
лиэгэр сылдьаннар бас билии хаЇаайынна�
рын кытта кєрсєннєр дьыалабыай кєрсўЇўў�
нў тэрийдилэр.

Урутаан эттэххэ, салалта хаЇаайысты�
балары мунньах саалатыгар ыμырыынан
эрэ муμурдаммакка тустаахтарга дьиэлэри�
гэр тиийэн баар балаЇыанньаны уу хараіы�
нан кєрбўтэ, эт кулгааіынан истибитэ сэ�
μээрилиннэ. Хомойуох иЇин болдьоммут
чааска аіыйах киЇи кэллэ, маны баіар нэ�
Їилиэк ўгўс олохтоохторо кыстыгы этэμμэ
туоруур бигэ эрэллээхтэринэн быЇаарыах�
ха сєбє дуу. Кырдьыга, оннук эрэ буоллун.
Маны таЇынан олохтоох дьаЇалта т/х испи�
сэлииЇэ Л.П. Àлексеева сўєЇўлээх�сылгы�
лаах дьоннордуун кыЇамньылаахтык ўлэ�
лиирэ эмиэ кєстєр диэххэ. 

Ити да ўрдўнэн быйылгы кыстык ура�
тылааіын єйдєєн департаментан баар чах�
чылары истэн салгыы хайдах�туох дьаЇан�
нахха эЇиилги кўєххэ ўктэнэр толкуйдары
тобулуохха сєбє буолуо. Кистэммэт, арды�
гар сорох хаЇаайыстыбалар кыЇаліаіа кы�
Їарыйтаран эрэ баран "бу саμа иЇиттибит�
биллибит" дииллэрэ баар суол.

Мунньахха кэлбиттэр саμа салайааччы
Леонид Ушканов т/х баар бўгўμμў хартыы�
наны дуйа�солотуута суох кырдьыктаахтык
ойуулаабытыттан астыннылар. Онуоха
эбии эдэр киЇи тыа нэЇилиэгэр тєрєєбўт�
ўєскээбит буолан уонна Бордоμ курдук
улахан нэЇилиэккэ тўєрт аμар сыл баЇы�

лыктаан тыла�єЇє олохтооіунан, кєрўўтэ
киэμинэн биЇирэннэ. Кини кыстык уустук
буолара от ыйын, атырдьах ыйын тохтоо�
бот ардахтарыттан биллибитин уонна ўгўс�
тэр ону аахсыбакка кўўс�кыах баарынан
ўлэлии сатаабыттарын санатта. Àны туран
сорох нэЇилиэктэргэ эрдэ аЇыыка турбута,
инньэ гынан ууга барбыт ходуЇалаахтарга,
аЇыыкалаахтарга оройуон иЇинэн ыксал�
лаах быЇыы�майгы биллэриллибитэ, кємє�
єйєбўл ўлэлэрэ ыытыллыбыттара. 

Àйыліа охсуутуттан оройуоμμа 1.750
тн от тиийбэтэ суоттанан турар, билиμμи
дааннайдарынан тыЇыынча туоннатын
тастан буолбакка бэйэ иЇиттэн булуллубут.
Тохсунньуга, олунньуга сыыппаралар єссє
чуолкайданыахтара. Оту нэЇилиэктэргэ
тиэрдэргэ куонкурус биллэриллэр, ол гы�
нан баран тиийбит от биир сиргэ сўєккэ�
нэр, кыбыыларынан буолбатах диэн Лео�
нид Ушканов тоЇоіолоото. Тустаах хаЇаа�
йыстыбаларга суол баарыгар сайаапкалам�
мыт оттор тиийиэхтэрэ диэн буолла, онон
эрдэттэн сўєм тўЇэргэ тєрўєттэр суохтар.

Салайааччы быйылгы от хаачыстыбата
мєлтєіўн бэлиэтээн баран сўєЇўгэ�сылгы�
га эбии аЇылыкка тохтоото, манна сыып�
пара эмиэ улахан. Сорох эбии аЇылык ном�
нуо баар, билигин салгыы хаЇаайыстыба�
лартан сайаапка хомуллан сылдьар. Грану�
лированнай от ўрдўк, ўчўгэй хаачыстыба�
лаах ходуЇа отун солбуйарын билэннэр
манна наадыйааччы элбэх. Оройуон саμа
кєрўμ окко маμнай 150 туоннаіа сайаап�
калаабыта, поставщиктар кээмэйи лаппа
кыччаппыттара. Комбикормμа улахан уус�
туктар суохтар, сайаапкалар тўспўттэрэ. Бу
кэмнэргэ тууска наадыйааччылар учуотта�
наллар. Леонид Ушканов окко, эбии аЇы�
лыкка оройуон урукку курдук харчыны тута
тўЇэрэрэ ыараабытын эттэ, онон уЇатан тє�
лєєЇўн (рассрочка) кэпсэтиилэр баралла�
рын чопчулаата � тєрўєтэ алмаас дивиде�

ниттэн тутулуктаах.
ИдэЇэ туттуута бўтэЇиктээхтик тўмўк�

тэнэ илик, бу кэмнээіи дааннайдарынан
оройуоμμа 13 тыЇ. тєбє сўєЇў (о.и. 5 тыЇ.
ынах), 11 тыЇ. тєбє сылгы (биэтэ � 6 тыЇ.),
187 тєбє сибиинньэ, 42 тыЇ. кєтєр бааллар.
Кэлэр ыйтан ити 42�тэн 41 тыЇ. тєбє кєтєр
(птицефабрика киэнэ) єрємўєн ўлэтинэн
єлєрўллўєхтэрэ, аны саас 45 тыЇ. тєбє кє�
тєр кэлиэхтээх, сайыμμыттан сымыыттаан
барыахтара.

Салайааччы т/х кооперация улахан
суолталааіар киэμник тохтоото. Оройуоμ�
μа ўчўгэй холобурдар бааллар � Маалыкай
да, Хорула да буоллун. Дьиμэр, сўєЇў�сыл�
гы баайдары илиигэ тутан хааларга, тєбє
ахсаанын элбэтэргэ, ўлэ миэстэтин таЇаа�
рарга бу саамай табыгастаах хайысха буо�
лара бэлиэтэннэ. Манна экономика уонна
социальнай эйгэ биир тиЇиккэ сылдьаллар,
кооперация �  нэЇилиэк баайа. Дойду ўрдў�
нэн киниэхэ єйєбўл улахан, оройуон коо�
перациялаах хаЇаайыстыбаларга быйыл 80
мєл. солк. кємєнў оμордо.

БааЇынай хаЇаайыстыбаларга, кэтэх�
тэргэ єйєбўл син биир баар буолуо, ол
гынан баран кооперациялаахтар маμнайгы
уочаракка тураллар. Онон бу боппуруоЇу�
нан уталыппакка дьарыктаналларыгар тар�
каайыларга сўбэ бэрилиннэ.

Леонид Владимирович биллэр биир
кыЇаліаны таарыйда. Ол курдук элбэх да
буолбаталлар сорох КФХ�лар, ИП�лар
ынах, биэ тєбєтўгэр кєрўллэр харчыны
ылан бараннар сылы бўтэрбэккэ онтула�
рыттан тахсар тўбэлтэлэрэ баар. Бу � сыы�
Їа, сыл тўмўктэниэхтээх, оттон куЇаіанын
талан эттэххэ сўєЇў�сылгы ыарыыттан суох
буоллахтарына ону булгуччу ветеринарнай
ыспыраапка туоЇулуохтаах. Сылы бўтэр�
бэтэх, ыспыраапката суох хаЇаайын ылбыт
харчытын тєннєрўєхтээх. Санаттахха,
ынахха 35 тыЇ. солк., биэіэ 3 тыЇ. солк.

кєрўллэр. Ўўнэр сылтан биэіэ 5 тыЇ. солк.
бэриллиэхтээх.

Таркаайыга Àлександр Данилов си�
биинньэ иитиитинэн дьарыктанара ахты�
лынна. Бўлўў умнаЇыгар уопсайынан си�
биинньэнэн дохуот киллэринээччилэр
аіыйахтар. 2023 сылтан бу хайысханан
дьарыктанар тирэх хаЇаайыстыбаларга
субсидия кєрўллэрэ дьаныардаах ўлэнэн
ситиЇиллибитэ кэпсэннэ. Ол курдук тирэх
хаЇаайыстыба 25 тєбє тыЇы сибиинньэлээх
буолуохтаах, оччотугар тєбєіє 12 тыЇ. солк.
кєрўллэр. 

Мунньахха маны таЇынан т/х каадыр�
дар тиийбэттэрэ, хамнас кырата, эдэр ис�
писэлиистэри тыа сиригэр ўлэлэтэр�олох�
сутар механизмнар сотуллубуттара о.д.а.
боппуруостарга хоруйдар бэрилиннилэр.
Таркаайылар аЇыыканы утары охсуЇарга
опрыскиватели токкоолостулар. Хоруй: ол
тэрил Дьаархаμμа кэлбитэ, этэμμэ буол�
лаіына аны сайын Марха єрўс бэтэрээти�
гэр ўлэлэтэ хаалларыахха сєп. 

ХоЇуун�хоодуот бэрдэ Валериан Васи�
льев сылгыларыгар эЇиил зеленка ыста�
рыаіын толкуйдуурун эттэ, кини сир оμо�
Їуутугар туох кєрўўлэр�былааннар баалла�
рын ыйыталаста. Леонид Ушканов "Ньур�
батааіы кормовой компаниялыын" 2023
сыллааіы ўлэ туЇунан тосхоллору оμо�
руохтаахтарын эттэ уонна олорго чугастаа�
іы эμэртэн араіан Марха єрўс бэтэрээ єт�
тўгэр туЇаайыы ылыллыахтааіын иЇитин�
нэрдэ. 

Туомтуу баайдахха мунньахха сылдьы�
быттар аЇаіас кэпсэтииттэн астынан тар�
іастылар, кємє�єйєбўл баар буолуохтааіар
эрэннилэр, хаЇаайыннааЇын кєрўμнэрит�
тэн тутулуга суох киЇи фактора, бэйэ оруо�
ла лаппа улаатыахтааіар санааларын саа�
Їылаатылар.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Быйыл биллэриллибит Но�
руот кєіўлээЇинин сылыгар
бизнес�былааннарын кємўс�
кээн улуустан єйєбўл ылан кўн
бўгўнўгэр диэри бырайыактар
олоххо киирэ тураллар.

Àхсынньы 12 кўнўгэр, кы�
Їыμμы тымныы кўн Урбаан�
ньыттары єйўўр киин биир
хоЇо сылааЇынан илгийдэ, ас
сытынан дыргыйда. Ньурба�
чаан олохтооіо Мария Григо�
рьева GEEK SAKHA FOOD
кафе аанын ыалдьыттарыгар
арыйда.

Мария эрдэ минньигэс
аЇынан Ньурбачаан олохтоох�
торун кўндўлээн, билигин кэ�
μээн Ньурба куоратыгар рези�
дент быЇыытынан ўлэтин са�
іалаата. Кэргэнэ Прокопий
Григорьев мобилизацияланан
билигин анал байыаннай эпэ�
рээссийэіэ кытта сылдьар, ос�
куолаіа ўєрэнэр икки оіо�
лоохтор.

"Оройуон єттўттэн, Ньур�
бачааным дьаЇалтатыттан, Ур�
баанньыттары єйўўр киинтэн,
Ньурбатааіы техникумтан,

кураторбыттан Наталья Нико�
лаевнаттан наЇаа улахан єйє�
бўл оμоЇулунна. Соіотох
буолбатахпын эппинэн�хаам�
мынан биллим. Саμа саіалаа�
Їыннар, идеялар элбэхтэр. Бэ�
йэм учуутал идэлээх буолам�
мын кафебар оіолорго анал�
лаах тэрээЇиннэри ыытар са�
наалаахпын. Барыта санаа хо�
ту табыллан истэр ханнык", �
диэн Мария санаатын ўллэс�
тэр.

Ньурбачааμμа биллэр
минньигэс астаах кыыстарын
олохтоохтор ыытыахтарын ба�
іарбатахтарын нэЇилиэк ба�
Їылыга Мария Семенова эттэ.
Мария Григорьеваны улуус
баЇылыгын солбуйааччыта
Наталья Петрова, Урбаан�
ньыттары єйўўр киин сала�
йааччыта Ньургуяна Михай�
лова эіэрдэлээтилэр.

Бэйэбит информ.
ХаЇыат  огнинюрбы.рф

сайтыгар эбэтэр  t.me/gaze$
tanyurba Телеграм каналыгар

киирэн кафе хаартыскаларын
кєрўμ, суруттаран ааіыμ.

Àхсынньы 10 кўнўгэр Маар сэ�
лиэнньэтигэр доруобуйаларынан
хааччахтаах дьоннор декадаларын
чэрчитинэн "Àлгыс" норуот айым�
ньытын киинин исписэлииЇэ Мария
Оппудонова бырайыагынан 3 сылын
ыытыллар "У тебя есть Мир! У мира
есть Ты!" оройуоннааіы оіолорго
айар фестиваль буолла. Фестиваль
сўрўн соругунан кэрэ эйгэіэ доруобу�
йаларынан хааччахтаах оіолор та�
лааннарын, дьоіурдарын, ураты кє�
рўўлэрин арыйыы, кинилэри єйєєЇўн
уонна кєіўлээЇин буолар. 

Кўрэххэ 2 сааЇыттан саіалаан 17
сааЇыгар диэри 33 оіо Ньурба оро�
йуонун 8 нэЇилиэгиттэн кыттыыны
ыллылар. Фестиваль 6 хайысханан
ыытылынна: ырыа, ўμкўў, уус�уран
тыл, муода, фольклор, оригиналь�
най жанр. Кыттааччылар дьоіурда�
рын, талааннарын сыаналаатылар:
Ньурбатааіы социальнай харалта
реабилитолога Лариса Прокопьевна
Àндреева, Ньурба оройуонун кул�
туура департаменын салайааччытын
солбуйааччыта Àльбина Ивановна
Михайлова, Ньурба оройуонун
ўєрэіирии салаатын эбии ўєрэхтээ�
Їинин отдел салайааччыта Сардана
Ивановна Васильева. 

Кўрэх тўмўгўнэн кыттааччылар
бары анал бириистэри туттулар, кў�
рэх кыайыылааіынан Саша Оппу�
донов (Чаппанда), "Лауреат лауреа�
тов" бырааттыы Яковлев Кеша, Оле�
сов Женя (Ньурба) буоллулар. УЇу�
йааччыларга махтанан туран сэмэй
бэлэх туттардыбыт. Фестиваль кэн�
сиэрин киэргэппит Чаппандаттан
кўндў ыалдьыттарбытыгар, сала�
йааччы Саргылана Даниловна Се�
меноваіа "Àлгыс" НÀК дириэктэрэ
Сардана Петровна сэмэй бэлэх тут�
тарда, кыттааччыларга, уЇуйааччы�
ларга махтанна. 

Кўрэххэ кыттар оіолорбут асты�
нан, аттракциоμμа оонньоон, ба�
тукка ойуоккалаан, минньигэс торт

сиэн ўєрэн�кєтєн, эЇиил єссє кєр�
сўєхпўт диэн таріастылар. Кўндў
оіолорбутугар махтал тылларын
этэн туран, сир ўрдўн бары кэрэтин,
чаіылын, дьон�сэргэ биЇирэбилин,
ўрдўктэн ўрдўк дьулуЇууну, ўтўєттэн
ўтўєіэ талаЇыыны, кэрэттэн кэрэіэ
тардыЇыыны баіара хааллыбыт.

Ис сўрэхпититтэн истиμ махтал�
бытын тэрийээччилэр ааттарыттан
спонсордарбытыгар тиэрдэбит.

Ньурба оройуонун дьаЇалтата (ба�
Їылык À.М. Иннокентьев), Ньурба�
тааіы мэрия (Г.В. Игнатьев), улуус
сўбэтэ (Сергей Евсеев), Ньурбатаа�
іы оройуоннай балыыЇа (Н.Н. Пав�
лова), социальнай харалта (И.À. На�
ходкина), социальнай страхование
фондата (С.И. Àфанасьев), Ньурба�
тааіы МСЭ (Н.П. Семенова), кул�
туура департамена (Р.М. Тихонова),
Ўєрэх управлениета (Ф.Ф. Ушка�
нов), Ньурбатааіы Дьиэ кэргэн уон�
на оіо кємўскэлин комплекснай
киинэ (М.В. Àлексеева), Пенсион�
най фонд (В.С. Моисеев), НэЇи�
лиэнньэ ўлэлээх буолуутун киинэ
(С.М. Столярова), Ньурбатааіы
ДИПИ (И.Ф. Семенова), Инбэ�
лииттэр обществолара (À.Е. Àлек�
сеева), Маардааіы "Àлгыс" НÀК
(С.П. Федорова), "Карусель подар�
ков" (ИП Павлова С.В.), "Панда
шоп" (ИП Потапова Е.В.), "Кэнди
шоп" (Иванова À.À.) маіаЇыыннар,
Маардааіы "Лаппы" маіаЇыын.
Ўтўєкэн сўрэхтээх сырдыгы эрэ
тўстўўр дьоммутугар�сэргэбитигэр
баріа махтал буолуохтун!

"Àлгыс" Норуот
айымньытын киинэ.

– Тыа хаЇаайыстыбата –

Леонид Ушканов:
Кыстык уустук. Кємє%єйєбўл баар буолуоіа

– Норуот кєіўлээЇинин сыла –

GEEK SAKHA FOOD
кафе аанын арыйда

– Декада –

"У тебя есть Мир! У мира есть Ты!"
айар бэстибээл
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Àхсынньы 8 кўнўгэр Чаппанда
нэЇилиэгэр С.П. Àлексеев � БоЇуут
аатынан саμа аЇыллыбыт оскуола�
саадка аан маμнайгы тэрээЇин, IX
тєгўлўн ыытыллар улуустааіы
"Уоланнар ааіыылара" тўмўктўўр
тўЇўмэіэ ўрдўк таЇымнаахтык
ыытылынна. Кўрэіи улуустааіы
ўєрэх управлениета, С.П. Àлексе�
ев�БоЇуут аатынан оскуола�саад
тэрийдилэр.

Быйылгы ыытыллар "Уолан�
нар ааіыылара" Саха ÀССР 100
сылынан, Сахабыт Єрєспўўбўлў�
кэтигэр Ил Дархаммыт À.С. Ни�
колаев укааЇынан тахсыбыт Ийэ
сылынан, Саха норуодунай бэ�
йиэтэ Бўєтўр Тобуруокап 105 саа�
Їыгар ананан ыытыллыбыта. Бу
ыытыллыбыт кўрэххэ, кустанан
ыытыллыбыт кўрэх бастыμнара
талыллан кэлэн, Ийэ сылынан,
Саха бэйиэттэрин ийэлэргэ анам�
мыт истиμ�иЇирэх хомоіой хо�
Їооннорунан, барыта 13 оіо кэ�
лэн кыттыыны ыллылар. Тэрээ�
Їиммит сўрўн сыала�соруга: тє�
рєєбўт дойдуну, тылы таптыырга,
дойдуга бэриниилээх буоларга
иитии. Уол оіо санаатын сайа
этэр, саμарар, уус�ураннык ааіар
дьоіурун сайыннарыы; бэйиэттэр
айымньыларын ўйэтитии; уран
тыл кўўЇўнэн тєрєєбўт дойдуга
тапталы иитии; ХоЇоону єйтєн

билии, иμнигэЇэ суох доріоон�
ноохтук ааіыы, айымньы ис хо�
Їоонун иэйиилээхтик биэриитэ
(артистизм), тєрєєбўт ийэ тылы�
нан ааіыы нуорматын тутуЇуу,
кєрєєччў боліомтотун тардыы
кўрэх сўрўн ирдэбиллэринэн буо�
лаллар. Кўрэх оскуола дириэктэрэ
Юрий Валерьевич Àлексеев бары
кэлбит ыалдьыттары, кыттааччы�
лары кўрэх саіаламмытынан
эіэрдэлээЇининэн уонна оіолор
эіэрдэ ырыаларынан арылынна.
Кўрэх кытааччылар нўємэр тар�
дыбыттарын бэрээдэгинэн ыыты�
лынна.

Дьўўллўўр сўбэіэ ўлэлээти�
лэр: Васильева В.П. � улуустааіы
ўєрэх управлениетын кадрдары
кытта ўлэіэ отдела, Донская À.Д.
� улуустааіы ўєрэх управление�
тын алын сўЇўєх учууталларын
салайааччыта, Àлексеев Ю.В. � С.
П. Àлексеев�БоЇуут аатынан ос�
куола�саад дириэктэрэ, ЎєЇээ Бў�
лўў оройуонуттан ОроЇу нэЇи�
лиэгин модельнай библиотека
сўрўннўўр библиотекара Иванова
Ж.С., Чаппанда олохтоох модель�
най библиотека сўрўннўўр биб�

лиотекара Тимофеева Е.С. Кўрэх
кыайыылаахтара ыраахтан кэлбит
ыалдьыппыт Иванова Жанна Се�
меновна анал Добун суругун, Бўє�
тўр Тобуруокап саμа тахсыбыт
кинигэтин бэлэх туттулар. Хо�
Їоон ааіыытын Кылаан кыайыы�
лааіын аатын Àлексеев Эльдар
(Хорула оскуолата), бастакы
миэстэни Васильев Уйгулаан (Ха�
μалас оскуолата), иккис миэстэ�
ни Иванов Àльберт (Ўєдэй оскуо�
ла�саада), ўЇўс миэстэни Егоров
Дуолан (Маалыкай орто оскуола�

та) ыллылар. Ўєрэх управление�
тын аатыттан Махтал суругу Ва�
сильева В.П. ыраахтан кэлбит
ыалдьыкка Иванова Ж.С. туттар�
да.

Àнал ааттар маннык кыттаач�
чыларга иμэрилиннилэр:
"Иэйиилээх ааіааччы" � Громов
Сааскылаан (Чаппанда), "Кэс�
киллээх ааіааччы" � Àндреев Са�
йаан (Маалыкай), "Хомоіой
ааіааччы" � Николаев Никита
(ÀСОШ), "Доріоонноох ааіаач�
чы" � Àфанасьев Боря (Сўлэ),

кыайыылаахтарга, анал ааттарга
тэрээЇин спонсордарыттан �
олохтоох дьаЇалта, "Дьоіур" но�
руот айымньытын дьиэтэ (Ивано�
ва Р.Е.), олохтоох библиотека
(Тимофеева Е.С.), Вет. участок
(Егоров Г.Н.), Учаастактааіы ба�
лыыЇа (Прокопьева В.М.), дьах�
тар сэбиэтэ (Петрова З.П.), Н.Т.
Степанов аатынан тўмэл (Сидо�
рова Т.Д.) ааттарыттан сыаналаах
бириистэр туттарылыннылар. Кў�
рэх кыттааччылара бары туоЇу
суругунан, кыайыылаахтар мэ�
тээллэринэн бэлиэтэннилэр. 

Кўрэхпит ыытыллааЇыныгар
спонсорскай кємєнў оμорбут ба�
ры тэрилтэ салайааччыларыгар
тэрийээччилэр, ааттарыттан мах�
талбытын тириэрдэбит. Кўрэіи
иилээн�саіалаан ыытта алын кы�
лаас учуутала Семён Борисович
Николаев. Бары кўрэх кыттаач�
чыларыгар єссє да инники сити�
Їиилэри, ийэ тыл сўмэтин, саха�
лыы саμабытын куруук илдьэ
сылдьаргытыгар баіарабыт.

ТИМОФЕЕВÀ Е.С., 
Чаппанда.

Балысхан сайдыы иитинэн
олоіу олоруу орто сааЇа уЇуур.
Сорох учуонайдар этэллэринэн,
медицинэ уонна олох хаачысты�
бата тупсубутунан киЇи 100 саа�
Їыгар холкутук тиийиэн сєп. Бў�
гўμμў дааннайдарынан 100�110
саастаахтар ахсааннара биир ты�
Їыынча буолбут. Манна даіатан
санаттахха, бассыыбайа суох до�
кумуоннар туоЇулаабыттарынан,
Италияіа Эмма Морано кырдьа�
іас 117�тигэр, Францияіа Жанна
Кальман 120�тигэр олохтон туо�
раабыттара биллэр. Сайдыылаах
экономикалаах судаарыстыба�
ларга (билигин ити экономика
тўєрэμниир) сэттэ уоннаахтар
сиэлэллэрин, аіыс уоннаахтар
атаралыылларын буолуохтаах
буолуохтааіын курдук ылынал�
лар. БиЇиги дойдубутугар да
уЇуннук олоруу сыыппарата кы�
ралаан ўрдўўр, ол да буоллар 80
уонна 80+ кєрдєрўўлэрэ сэмэй�
дэр. ХаЇан эрэ бу кирбиилэри би�
Їиги да ылыахпыт.

Элбэх уЇун ўйэлээхтэр Япо�
нияіа олороллорун билэбит, ўгўс
80�наахтар "кырдьан бохсуйду�
бут” диэбэккэ "олохтон дуоЇуйуу
ыларбыт дьэ кўўЇўрдэ" дииллэр
эбит. Сымыйа буолбатах буолла�
іына, 100�тэрин ааспыттар ах�
сааннара 50 тыЇыынчаіа тиий�
бит. Маны сорохтор муора боро�
дуукталарынан ўссэнэллэр, онон
уЇун ўйэлээхтэр диэн быЇаарал�
лар. Оннук буолуон сєп, утарыл�
лыбат. Ити да ўрдўнэн атын дой�
дуларга эмиэ харахтарын аЇаат,
атахтарыгар ўктэнээт да оіуруот
аЇын, фрукта арааЇын, муора
отун�маЇын куртахтара уйарынан
сиэтэллэр да ўйэ кэриμэ оло�
роллоро Японияіа тиийбэт. Кўн
тахсар дойдутун дьоно � дьоп�
пуоннар � атын омуктартан биир
уратылаахтарын геронтолог учуо�
найдар быЇаартар. Ол тугуй диэ?
Кинилэр аЇара киэμ кєіўстээх�
тэр эбит, кыыЇырар�тымтар диэ�
ни ончу билбэттэр. Àны туран ки�
Їини хомоппот�хоргуппат туЇут�
тан "оннук буолбатах", "суох"
эμин диэн тыллары туттартан
туттуналлара этническэй уйул�
іаларыгар суураллыбаттыы киир�
бит. Японияіа сыЇыаннаах лите�
ратураны аахтахха ити туЇунан
элбэхтик суруллар. Холобур, ула�
хан суолталаах переговорга кэл�
бит атын омук бэрэстэбиитэлэ
дьоппуоннар чопчу быЇаарыыны
эрэйэр боппуруоска "сєп" эбэтэр
"суох" диэбиттэрин  тута єйдўў ох�
субат эбит. КиЇи бэйэтэ мэйии�
тин ўлэлэтэн тўмўк оμордун диэн
буоллаіа, онуоха эбии "суохтан"
атыны билбэтэххэ киЇи энергията
уостар, єй�сана буомурар, эт�
сиин кэхтэр. Онон бэйэни харыс�

таныы таЇынан атын киЇи уйул�
іатын харыстааЇыμμа дьоппуон�
нартан ўєрэнэн олорор сааспы�
тын уЇатарга холонон кєрўєххэ
дуу.

Àканаттан Макар,
Мэхээлэ, Уйбаан…

Àан дойдутааіы доруобуйа
харыстабылын тэрилтэтэ (ВОЗ)
21�с ўйэіэ киЇи саастарын кэр�
диистэригэр уларытыылары кил�
лэртэ. Ол курдук 60�тан 75�кэ
диэри � аіам саас (пожилой воз�
раст), 75�тэн 90�μа диэри � кыр�
дьыы сааЇа, 90�тан ўєЇээμилэр
ытык саастаахтар, уЇун ўйэлээх�
тэр. Бу сєп. Єскє урут биэнсийэіэ
тахсыбыттары кырдьаіастар диир
эбит буоллахпытына, билигин
ўгўс аіам саастаахтар ўлэлэринэн,
олоххо кєхтєрўнэн, айар�тутар
дьоіурдарынан сорох эдэр дьон�
нооіор таЇы�бааччы ордуктар,
сайдыылыын дьўєрэлээн. Биллэн
турар, 70�80 саастаах киЇи улахан
роман, сєіўмэр симфония эбэтэр
шедевр дэнэр холустаны суруйара
уустук. Ол да буоллар манныктар
ончу суохтар дэниллибэт, аіыйах
да буоллар син биир бааллар.
Холобур, науканан дьарыкта�
нааччылар ити сааска да саμа
арыйыылары оμороллор. Бу кєс�
тўўнў маннык быЇаартар: киЇи
мэйиитэ син биир былчыμ курдук
эрчийиллиэхтээх уонна ўлэлиэх�
тээх, быыстала суох. Оччотугар
эт�сиин эмэіирбэт, мэйииттэн
кэлбит сигналлар уопсай туругу
тупсаран олоіу уЇатарга тєЇўў
угаллар. Маны чиμэтэн сэбиэс�
кэй кэмμэ олорон ааспыт дьон
киэнэ чулууларын холобурдуом,
аканалары.

Васильев Макар Васильевич �
Уус Макар 106 сааЇыгар орто дой�
дуттан барбыта уонна, ити аата да
этэринэн, киниэхэ тэμнээх уус
билигин баара дуу, суоіа дуу. Ки�
ни илиитигэр тимир туойар, мас
ыллыыр этэ. Àны туран дьиэ та�
Їыгар тўўлээхтиирэ, тиргэлиирэ�
туЇахтыыра, туулуура � барытыгар
аа�дьуо сатыы сылдьан, кыЇын
кэтит бэйэтэ оμорбут мас хайы�
Їарынан холкуос�сопхуос тимир�
мас ўлэ тэриллэрин оμороругар
биирдэ эмэ тостуман тыллары
саμарбытын истибит ончу суоіа,
ол курдук киэμ кєіўстээіэ, кыы�
Їырар�тымтар диэни билбэтэ.
Кэргэнэ Àнна Михайловна Васи�
льева киниттэн аіыйах сыл балы�
Їа, кини Уус Макаардыын ис ту�

тулларынан олус майгыннаЇалла�
ра, олус иллээхтэрэ.

Мин кинилэр аймахтарыттан
Дьокуускайга олорор СЄ ўєрэіи�
риитин туйгуна, Бочуоттаах бэтэ�
рээнэ, география курдук предме�
ти ўєрэтиигэ бэлиэ суолу хааллар�
быт убаастанар учуутал Евдокия
Захаровна Àлексееваттан Уус Ма�
кар уЇун ўйэлэммит кистэлэμин
ыйыппытым. Евдокия Захаровна
улахан кистэлэμ суоіун эппитэ,
ас�ўєл чааЇыгар барыта єбўгэлэр�
бит киэнэ эбит. Ол курдук кўн�
нэтэ сўєгэй ўўттээх чэй, ўўккэ
буспут лэппиэскэ, чохоон, эт�ис
миинэ, ынах арыыта о.д.а. Àрай
Уус Макар ыалдьан сытыар диэри
иЇирдьэ�таЇырдьа ўлэлиирин�
хамсанарын ончу тохтоппотох
эбит, кыралаан да буоллар саμа�
ны�сонуну толкуйдуурун тохтоп�
потох. Ити бастакыта, оттон ик�
киЇинэн кини мєкў санаа диэн
тугун билбэккэ олорон ааспыт.
Àныгынан, "позитивное мышле�
ние" эрэ диэнинэн салайтарбыт.

Поликарпов Михаил Егоро�
вич � Саμарбат Мэхээлэ эмиэ ки�
Їи киэнэ кэрэмэЇэ этэ, кини 100
сааЇын аЇаран "Ытык саас" бэ�
лиэнэн наіараадаламмыта, ўйэ�
лээх сааЇыгар холкуос�сопхуос
ўлэлэрин эμэринэн тэлбит сыр�
дык санаа, сиэрдээх майгы кыла�
дабыайынан биллэрэ. Оччолорго
биЇиэхэ окко сулууспалаахтар
звеноларын "Ойбон Эбэіэ" кини
салайара уонна олус ўчўгэй єйдє�
бўлў хаалларбыта, киЇиэхэ сы�
Їыанынан. Биирдэ эмэ маны
сатаабаккыт, ону кыайбаккыт диэ
баара дуо! Àны ардыгар "єμнєн�
нєіє" буолан киинэіэ сылдьары
эрдэ барары туруорсабыт, Мэхээ�
лэ истэр эрээри, "ўлэ элбэх" эрэ
диир, ити да буоллар хайаан да
ўлэбитин эрдэ бўтэттэрэр, киинэ�
іэ ыытар. Сай устата киниттэн
ким эмэ туЇунан биир да соччото
суох тылы истибэтэхпит, аіыйах
саμалаах да буоллар, киниттэн
тахсар доріооннор курустаал
таастыы ыраастара. Нап�налыччы
хамсана сылдьан тўгэіэ кєстўбэт
ўлэни бўтэрбитэ эрэ баар буолара,
мындыра да бэрдэ. Дьокуускайга
кыыЇын аахха кєспўттэрэ уонна
дьарыга суох олоруо суохтаахпын
диэн мандар ууЇун киллэрэн таас
дьиэіэ киирии хоско таμас
ыйыыр, атах таμаЇа уурардаах ыс�
каабы оμорон кэбиЇэн дьиэлээх�
тэрин сєхтєрбўттээх. Сўўсчэкэти�
гэр чугаЇаан сылдьан. Ол тэрил
дьиэ эстетикатын єссє тупсарбы�

та, онон кыраЇыабайы уонна кэ�
рэни єйдєєЇўн саастан тутулуга
суоіун ытык кырдьаіас дакаас�
таатаіа. Бу � єй, мэйии ўлэтэ. Са�
наттахха, Михаил Поликарпов
самодеятельнай композитор Егор
Поликарпов, учуонай Евдокия
Поликарпова, талааннаах музы�
кант Руслан Поликарпов, ўлэ бэ�
тэрээнэ Иван Поликарпов аіа�
лаатар аіалара этэ.

Романов Иван Романович
ўтўє аата эмиэ ахтылла турар, ки�
ни 100�Їўн туолбатаіа, биир�ик�
ки сылынан. Сэрии сылларыгар,
60�ус сылларга тиийэ холкуос,
сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн дьиμ�
чахчы бэриниилээхтик ўлэлээби�
тэ, онон ыарахан сыллар содулла�
ра Àкананы улаханнык таарыйба�
тахтара. Иван Романов уЇун ўйэ�
лэнэригэр киЇилии киЇи хаачыс�
тыбата олук оіустаіа, маны таЇы�
нан кини кўннээіи рационугар
тєрўт ас, чуолаан ўўт, суорат,
быырпах бастакы миэстэни ылал�
лара. Сатыы сылдьарын сєбўлўў�
рэ, бултуура, сэрээккэ оμороро,
дойдуга туох буоларын барытын
сэргиирэ, сайын ходуЇаттан тах�
сыбата. Бу кэпсээбит ытык саас�
таахтарым уЇун ўйэлэммит кистэ�
лэμнэрэ кинилэр илии ўлэтин
мэйии ўлэтин кытта тэбис�тэμμэ
дьўєрэлээбиттэригэр уонна мєкў
санааны бэйэлэригэр атын дьоμ�
μо чугаЇаппатахтарыгар сытар.
УЇун ўйэлээхтэр наар ўчўгэйи
саныыллар�биттэнэллэр, ўтўє
ўтўєнў ыμырар, астара борос�
туой, тєрўт астарыттан кўўс�сэ�
ниэ ылаллар. Эбэн эттэххэ, дьиэ
кэргэн тыына (семейный микро�
климат) улахан оруоллаах. Хомо�
йуох иЇин, билигин Европалыы
аЇааЇын култууратыгар кєстўбўт,
генетическэй кодпутугар кини
сєп тўбэспэт, буортулуура ыраах�
тан кэлбэтэ буолуо.

Дьиэ кэргэн
ўйэлээх сыаннаЇа

Àіам саастаахтар єссє элбии
турдуннар, аны эдэрдэр удьуор
утумун уЇаталларыгар тохтуохха.
Кырдьыга,  дойдуга демография
политиката єрє тутуллар, кємє�
єйєбўл аата�ахсаана суох элбэх.
"Ол да буоллар…" дииргэ тиийэ�
бит. Сорох ўєрэхтээхтэр этэллэ�
ринэн, бўтўн аан дойдуга, о.и. би�
Їиэхэ эмиэ, дьиэ кэргэн инсти�
тута бигэ туруктаах диэіи эрдэ.
Àрассыыйа ўрдўкў салалтата ма�
ны єйдєєн дьиэ кэргэн оруолун

самай ўрдўк кэрдиискэ таЇаарарга
сорук туруорда, либеральнай єй�
санаа киэр эЇиллиэхтээх диэн
буолла. Бўгўн нэЇилиэнньэбит
140 мєл. киЇиттэн тахса, бу сыып�
параіа ис�тас миграция эмиэ
баар. НэЇилиэнньэ ахсаана эбил�
лиитигэр тастан киирэр мигран�
нар улахан оруолу ылыа суохтаах�
тар, кинилэр бўгўн бааллар, сар�
сын суохтар. Дойдубут нэЇилиэн�
ньэтин бэйэтин дьонноро ахсаа�
ны улаатыннарыахтаахтар. Хомо�
йуох иЇин, эр�ойох буолбуттар
улахан аμардара арахсаллар, ма�
ны таЇынан бўтэЇик 10 сылга 30�
гар диэри саастаах кэргэнниилэр
15 бырыЇыаннара оіолонортон
туттуналлар. Манна араас эконо�
мическай, социальнай, психоло�
гическай о.д.а. тєрўєттэр бааллар.
Оіото суох дьиэ кэргэн (чайлд�
фри) муодата биЇиэхэ аріааттан
киирбитэ, билигин ону тєттєрў
утаарар сорук турар. Сокуоннайа
суох гражданскай эр�ойох буолуу
биЇиэхэ эмиэ тэнийэр, статисти�
ка кєрдєрєрўнэн, маннык хол�
боспуттарга арахсыы бырыЇыана
лаппа ўрдўк, ўгўстэр оіолоно са�
таабаттар.

Соторутааіыта диэри дойду�
бут салалтата 3 уонна онтон ўєЇэ
элбэх оіолоох дьиэ кэргэμμэ ула�
хан боліомтотун�кыЇамньытын
уурбут эбит буоллаіына, билигин
ити уларыйда, маμнайгы�иккис
оіолонууну кєіўлўўр�кємєлєЇєр
механизм олохтонно. Федераль�
най, региональнай ийэ хапытаал�
ларын санаттахха, кээмэйдэрэ
улаатар.

Билигин ким ханна олохсуйа�
ра кєμўл, онон тас дойдуларга
тахсыы кыччаабат. Сахастат даан�
найдара кєрдєрєрўнэн, 2022 сыл
тохсуунньутуттан от ыйыгар диэ�
ри 4 тыЇ. тахса киЇи єрєспўўбўлў�
кэттэн кєспўтэ, бу процесс били�
гин да тохтообот. Биллэн турар,
тахсааччылар кырдьаіастар буол�
батахтар, эдэр дьон, ўгўстэрэ ыал
буолар, оіолонор саастаахтар. Єс�
кє дьалхааннаах 90�нус сылларга
демографияіа охсуу ылбыт буол�
лахпытына, билигин ол хартыына
хатыламматын туЇугар далааЇын�
наах ўлэ эрэйиллэрэ чуолкай. Са�
іалааЇыннар бааллар, дойдубуту�
гар дьиэ кэргэн ўйэлээх сыаннас�
тарын єрє тутарга чопчу туЇаа�
йыы оμоЇулунна, ким элбэх оіо�
лоох � оччонон дьоллоох диэн
мээнэіэ этиллибэт.

Àфанасий ИВÀНОВ.

– "Демография" нацпроект –

УЇун ўйэлэниэххэ, элбэх оіолонуохха
Бу матырыйаал хайдах гынан сирдээіи олохпутун єссє уЇатабыт, нэЇилиэнньэбит

ахсаанын элбэтэбит диэμμэ туЇаайыылаах, орто уонна аіам саастаахтарга сыЇыаннаах.

– Àвтономия 100 сыла –

IX улуустааіы "Уоланнар ааіыылара%2022"
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Быйыл сэтинньигэ оройуон
хаЇыата 85 сааЇын туол�
ла. Билиμμи тўргэн тэ�

тимнээх, араас уларыйыылаах�тэ�
лэрийиилээх кэмμэ ўєскээн, аіы�
йахтыы сыл ўлэлээн ааспыт, бўгўн
суоллара сойбут, ааттара умнуллу�
бут, атын да улэлии олорор элбэх
тэрилтэлэргэ холоотоххо, бу кэрэ�
бэлиэ даата улуус хаЇыата Ньурба
оройуонун уЇун ўйэлээх тэрилтэлэ�
рин кэккэтигэр сылдьарын ырыл�
хайдык туоЇулуур. Ўйэлэр быыста�
рыгар саспыт, былыт бўрўйбўт,
тумаμμа симилийбит ааспыт кўн�
нэр�дьыллар дуорааннах доріоон�
норуттан ойо тутан, хайа кыалла�
рынан ааіааччыларбар тиэрдиим
дуу дии санаан, ыаллыы олорбут,
ўлэбит хайысхатынан ыкса алтыс�
пыт оройуон биир кырдьагас, биЇи�
гинниин саастыы, оччолорго кыах�
таах�уохтаах, дирбиэннээх аат�
таах�суоллаах тэрилтэтин � оро�
йуон типографиятын туЇунан ахтан
ааЇыым.

ХаЇыат хайа кўн тэриллиэіиттэн
компьютер, офсет диэн урдук сай�
дыылаах техническэй тэрил ўєдўйэн
Ньурбаны булуор диэри икки тус�
туспа тэрилтэлэр � хаЇыат редакция�
та уонна оройуон типографията кыа�
йан арахсыбат сиам игирэлэринии
бииргэлэЇэн ўлэлээбиттэрэ. ТєЇє да
тус�туЇунан ўлэлээх�хамнастаах,
сыаллах�соруктаах, бўддьўєттээх,
кэлэктииптээх буоллаллар, хаЇыат
тахсарыгар хайаан да бииргэлэЇэл�
лэригэр тиийэллэрэ. Ыымпыгар�
чымпыгар киирбэтэх дьон бу икки
тэрилтэни биир кэлэктиип курдук
кєрєллєрє. Билигин да оннук са�
нааччылар ўгўстэр. Ону боростой�
дук, дьоμμо тиийимтиэ гына быЇаа�
ран эттэххэ, “килиэп” тиэстэтин
бурдугун сиитэлээн, тумалаан, мэ�
Їийэн, кєиєіўлўннэрэн редакция
бэлэмниирэ, онтон типография бэ�
лэм тиэстэни ылан киэпкэ кутан,
оЇоіун оттон, онно буЇаран таЇаа�
рара. "Килиэби буЇарбыт" єμєлє�
рўн, ороскуоттарын бўтўннўўтўн ре�
дакция типографияіа тєлўўрэ, ол
кэнниттэн буЇан тахсыбыт "килиэ�
би" редакция нэЇилиэнньэгэ харчы�
тыгар атыылыыра. Онон хайалара да
барыстаах хаалаллара. Бу икки тэ�
рилтэ сыЇыаннарын судургутук
итинник єйдєтўєххэ сеп.

Типография тэриллиэіиттэн
Ньурба оройуонун оμорон таЇаарар
тэрилтэлэриттэн биир сўрўннэрэ
этэ. Оччолорго полиграфия єμєтўн
Бўтўн Сойуус ўрдўнэн судаарысты�
баннай суолталаах типографиялар
эрэ оμороллоро. Тоіо судаарысты�
баннай диирим оруннаах � Єктєєп
єрєбєлўўссўйэтин саіаттан, ол да
инниттэн, бэчээт хайа да кєрўμўгэр,
сурукка�бичиккэ сўрўн политичес�
кай суолта бэриллэрэ. Онон бэчээт
судаарыстыба кыраіы хараіын кэтэ�
билигэр тутуллара уонна киниэхэ
ўрдўк эппиэтинэс сўктэриллэрэ. Ол
иЇин бу икки тэрилтэіэ тўбэЇээрэй
киЇи киирэн ўлэлиир кыаіа суоіа.
Оройуон тэрилтэлэрин туттар блаμ�
калара, сурунааллара, квитанцияла�
ра, коленкор хахтаах дастабырыан�
ньалар, талоннар, билиэттэр, эіэрдэ
суруктар, араас папкалар, грамота�
лар, кинигэлэр, альбомнар, медкар�
талар, справочниктар, быыбардар
агитациялыыр матырыйааллара,
араас докумуоннара, былаас уорган�
нарын нэЇилиэнньэіэ таріатар
уо.д.а. полиграфическай бородуук�
суйа бўтўннўў оройуон типография�
тыгар оμоЇуллан, бэчээттэнэн тах�
сара. Манна тўўннэри�кўнўстэри
кўўстээх ўлэ кўєстўў оргуйара, ўлэ�
Їиттэр хас биирдиилэрэ бэйэлэрин
учаастактарыгар тиритэ�хорута бу�
кунайаллара. ТаЇыттан кєрєргє, ти�
пография иЇэ�таЇа кымырдагас уйа�
тын санатара. Ол курдук быыстала
суох ўлэ биир ситиминэн барара.

Мин даіаны отут ордугуна биэс
сыл нєμўє кэмнэргэ, хаЇыат редак�
циятын боруогун бастаан атыллаан
киирэрбэр, бу икки силбэЇэ турар
дьиэлээх тэрилтэлэр биирдэр дии
саныырым. Онтум чыμха атын эбит.
Àрай уопсай алын сўЇўєх партийнай
уонна профсоюзнай уорганнаах
эбиппит. Ўлэбитинэн эмиэ ыксала�
Їар буоламмыт, типографияіа хол�
кутук киирэбит�тахсабыт. Оччолор�
го икки кэлэктиибинэн бары да ўлэ
ўгэнигэр сылдьар саастаахпыт, саμа
кэлбиттэргэ, эдэрдэргэ икки дьиэ�
нэн ыйыы�кэрдии, ўєрэтии�така�
йыы баЇаам. Бастаан утаа "Їуу, бу
хайа ўєдэμμэ тўбэстим" диэх айы�
лаах ууга�тыаіа тўЇэрии, хамаанда�
лааЇын, сабырыттаран хараіыμ уута
бычалыйан тахсыар диэри ўтўў�ан�
ньыы да баара. Билигин ону єйдєєн
кэллэхпинэ, кўлэ саныыбын: бэрт
боростойу да уустугурдар эбиппин.

Син кылгас кэм иЇигэр ити курдук
айааЇаан, инники кэскилбин чочу�
йан оμорсубут икки тэрилтэлэрбэр,
кинилэр ўлэЇит кэлэктииптэригэр
махталым муμура суох. Кытаанах�
тык, ирдэбиллээхтик мэник�тэник
саастаах эдэр кыыска настаабын�
ньыктаан,  идэбин сєбўлээн, бастаан
кэлэрбэр ўйэ аμардаах хаЇыат 85
сааЇын туолуор диэри редакцияіа
этэμμэ ўлэлии сырыттаіым.

Онтон типографиялар тустары�
нан салгыы кэпсиир буоллахха, бу
сўрдээх кыайыгас�хотугас, идэлэрин
толору баЇылаабыт туруу ўлэЇиттэр�
дээх, дьиэ кэргэн курдук биир санаа�
лаах, сылаас, истиμ, иллээх эйгэлээх
кэлэктиип этэ. Кўннэтэ ыксаллаах
ўлэлэриттэн быыс�арыт  булан, сып�
сап итии чэйдээх, минньигэс астаах
остуол тула мустан ааЇар тўгэннэри�
гэр сахалыы налыччы кэпсэтии, ба�
лыμкалаЇыы да баар буолааччы. Оч�
чолорго уонтан лаппа тахса ўлэЇит�
тээх этилэр: линотипистар, метран�
паж, наборщиктар, сибиньиэс уул�
ларааччы, печатник, оробуочайдар,
бухгалтер, уборщица, харабынай
иμин.

Типография солбуллубат дирек�
тора Ноговицын Семен Никитич
дьиμнээх аата Валерий диэн буола�
рын дьиктиргии истибитим. Кини
оччотоогу улахан�кыра тойоттору�
хотуттары кытта ўчўгэй сыЇыаннаа�
іа, оройуон таЇыгар, єрєспўўбўлўкэ�
іэ билсэр�кєрсєр эйгэтэ киэμ, ап�
тарытыаттаах, булар�талар, хайа да
киЇилиин кэпсэтиитин табар сала�
йааччы этэ. ЎлэЇиттэригэр аіалыы
кыЇамньылаах сыЇыаннааіа. Оччо�
лорго дойду ўрдўнэн олорбут сэбиэс�
кэй укулааппыт айгыраан, эстэн
эрэр хаіыс тыына биллэн эрэрэ. Эр�
дэтинэ да араас ордердарынан, са�
йаапканан бэриллэр табаардар, тэ�
риллэр испииЇэктэрэ кэμээтэр кэ�
μээн, дэпэссиит диэн аатырар мал�
сал, таμас�сап, ас�ўєл єссє элбээби�
тэ. Àрай типографиялар бырааЇын�
ньыкка эрэ буолбакка холкутук ону�
маны ўллэстэллэрин кєрєр�истэр
этибит. Баар тииЇимдьилээх диэбит�
тии, миэхэ да ол уйгу�быйаμтан тик�
сибиттээх. Типографияіа отой эдэр�
дэриттэн кэргэннии Роза уонна Ко�
ля Николаевтар ўлэлээбиттэрэ. Ки�
нилэргэ икки ирээт тиксэр буолан,
оруобуна ўллэстэр кэмнэригэр тўбэ�
Їэн ымсыырбыппын аЇынан, ўлэбэр
тахсыбытым кэннэ кєрўдўєр тўгэіэр
баар истиэнэ дьєлєієЇўгэр Роза ба�
рахсан миигин тоμсуйан ыμыран,
слоннаах индийскэй чэй, суураллар
кофе, сгущенка уонна хоруопкалаах
сакалаат кэмпиэт биэрбитттээх.
Ўєрўўбўттэн атаіым сири билбэт
буолбут киЇи дьиэбин булбутум. Ол
тўгэн махталлаахтык, умнуллубат�
тыы єйбєр хатанан хаалбыт.

2000 с. сайыныгар типография�
лар, Сахаполиграфиздат линияты�
нан офсет массыына кэлбитин, та�
μан ўлэлэппиттэрэ. Ол массыына
нестандартнай диэн форматтааіа �
бу иннинэ ўрдўк (высокай) бэчээти�
нэн линоптипка кутуллан À2 форма�
тынан бэчээттэнэр хаЇыаттан иэнэ
арыый кыра этэ. Онон хаЇыат урукку
макетыгар уларыйыылар киирбиттэ�
рэ. Офсеты кытары тэμμэ редакция�
іа компьютердар кэлбиттэрэ. Онон
икки тэрилтэ уу тэстибэтинии ўєрў�
йэіинэн баран испит эриэ�дэхси
ўлэтигэр эмискэ тосту уларыйыылар
тєннўбэттии, олохтоохтук кимэн
киирбиттэрэ, сыыйа�баайа ситим�

ниир баайыыбыт холкутаан, єЇўл�
лэн, букатыннаахтык арахсан тус�
туЇунан барыыга тєрўєт буолбута.
Компьютеризация саіаланыаіыттан
сыл кэриμэ кэм устата бииргэлэЇэн
баран, редакция типографскай орос�
куотун кыччатар сыалтан, бэйэбит
À3 форматтаах дупликатор � бэчэт�
тиир тэрил ылбыппыт. ХаЇыат ирдэ�
нэр докумуоннарын уларытыахпы�
тыгар диэри типографияларга єссє
бэчээттэтэ сылдьан баран тохтоо�
буппут. Ити кєстўў олох саμа ирдэ�
билэ этэ. Хайа да улуу икки атахтаах
кэм ирдэбилин утарар, уларытар
кыаіа суох. Маннык тўбэлтэ єрєс�
пўўбўлўкэ бєдєμ, киин улуустарыт�
тан саіаламмыта. БиЇиги, хаЇан да
буоларын курдук, бастакы хараμач�
чылар этибит. Онно эбии тэрилтэлэр
уопсай компьютеризацияіа хабыл�
лан, блаμкаіа, справкаіа наады�
йыылара эмиэ тохтообута. Типогра�
фиялар киллэрэр дохуоттара, єμєлє�
рўн кєрўμэ биллэ аччаабыта. Онон
элбэх улуустар типографиялара
отойкоіо олорон хаалбыттара, ком�
мунальнай уо.д.а. тєлєбўрдэригэр,
нолуокка, хамнаска иэс обоччотугар
батыллыбыттара. ХаЇыаттары быра�
быыталыстыба ўбўлўўр, онно эбии
биЇиги улууспут дьаЇалтата кумаа�
хыбыт ороскуотун уйунан єйўўр буо�
лан, онно тирэнэн, оттон�мастан ту�
туЇан тыыннаах хаалбыппыт. Мии�
ринэй, Ленскэй курдук баай быра�
мыысыланнай оройуоннар редакци�
ялара уонна типографиялара эрдэ
холбоЇон редакционнай�издатель�
скай дьиэ, агентство, холбоЇук иμин
статустананнар, типографиялара са�
μа сўўрээн киирбитин этэμμэ аЇар�
дахтара, онтон атыттарга улахан ох�
суулааіын, эстии тєрдє буолбутун
саарбахтаабаппын.

Онтон уонтан тахса сыл эн�мин
дэЇэн бииргэлэспит кэлэктииппин
ўтўє эрэ єттўнэн саныыбын. БиЇи�
гини аμардас ўлэ эрэ ситимнээбэт
этэ. Улуу Єктєєп, Маай демонстра�
цияларыгар биир колоннанан хаа�
ман, араас  субуотунньуктарга тэμμэ
кыттан, тэрилтэлэр ыккардыларыгар
ыытыылар смотрдарга кєрдєєх
сыаμкаларга оонньоон, РДК сыана�
тыгар ыллаан, ўμкўўлээн, айыліаіа
тахсан сир астаан, маевкалаан аас�
пыт кэмнэрдээхпит. Àны Саμа дьыл
барааЇынньыктарыгар оіолорбутун
редакцияіа симэхтээх харыйа тула
мунньан, лотереялаах, кєрдєєх�нар�
даах, бэлэхтээх�туЇахтаах, маскарад�
таах утреннниктары икки кэлэктии�
бинэн холбоЇон ыытарбыт. Типо�
графия ўлэЇиттэрэ Светлана Ильи�
нична Семенова, Елизавета Àлексе�
евна Àнисимова, Àнтонина Дмитри�
евна Иванова мэлдьи да бас�кєс буо�
лаллара. Света эрдэттэн салгын ша�
ригын ўрэн, ўрдўгэр кумаахы сыы�
Їын килиэйдээн, бэлэм папье�ма�
шеттан кытыга суох араас маскалары
кырааскалаан оμорорун сєіє кєрє�
рўм. Онтон кини кэргэнэ, кэлин
мэрдии сылдьыбыт Геннадий Геор�
гиевич солбуллубат ведущай, биЇи�
гини кытта сўбэлэЇэн араас тэрээ�
Їиннэр сценарийдарын, викторина
боппуруостарын толкуйдуур, бэлэм�
ниир киэμ билиилээх�кєрўўлээх,
ўрдўк таЇымнаах, сўрдээх кєхтєєх
консультаан киЇибит этэ. Ити кур�
дук ўлэлээн�хамсаан, ыллаан�туойан
сылдьыбыт кэммит кыл тўгэнэ эл�
лэстэнэн ааспыта, санаатахха,
ырааппыт да эбит...

Хайа да кэлэктиип бас�кєс дьон�

нордооіун тэμэ, мэлдьи кўлўккэ
хаалар биллибэт�кєстўбэт эрээри,
толоругас, эппиэтинэстээх тутаах
киЇилээх буолар. Маннык ўлэЇит
типографияіа эмиэ баара. Ол Вале�
рий Васильевич Павлов. Валерий
олохтон барбыта быйыл атырдьах
ыйыгар 10 сыла буолла. Кини баара
буоллар, баранан эрэр сыл саіала�
ныыта, олунньу 11 кунугэр, 70 саа�
Їын туолуо эбит... Валерийы санаа�
тахпына, оіо эрдинээіибин санаан
кэлэбин, кыра сылдьан кинини аан
бастаан кєрбўппўн.

...Лыахтыы дайар оіо сааЇым
ахтыліанын бєтєрєμнўў ойуокка�
лыыр долгуннарыгар миμэстэн, 60�с
сыллар ортолорун єμєйєн ааЇыахха.
Дьыліа хаан уураахтаан, маанылаан�
биэбэйдээн ўктэннэрбит билиμμи
аіамсыйан эрэр кэмнэрим сандаа�
рар ўрдэллэрин чыпчаалыттан кэн�
нибэр далбатыы хаалбыт дуоЇуйа
оонньоон ааспыт кырдалларбын
одуулаатахха, оччотооіу Ньурба бє�
Їўєлэгэ кыра да эбит. Бўлўў эбэ биэ�
рэгэр, билигин оройуон редакция�
тын оннугар, сахалыы икки хостоох
диэн ааттанар дьиэ харааран кєстєр.
Бу оройуон типографията. Маяков�
скай (билигин � Хр. Максимов ааты�
нан) уулусса тєбєтўгэр, уулусса нє�
μўє єттўгэр, Бўлўў эбэ туруору,
урдук биэрэгин сырса уЇун субурхай
дьиэіэ почта ўлэлиир. Почта кэтэ�
іинэн, бэттэх, мас олбуорунан тєгў�
рўтўллўбўт � РТС территорията. Би�
лигин манна икки этээстээх дьиэлэр
уонна улуус администрацията баал�
лар. Ол кэмнээіи Ньурбаіа биир да
этээстээх дьиэ суох. Тула єттўбўт
барыта маЇынан оттуллар оЇохтоох
дьиэлэр. Электричество уотун ыкса
киэЇэ сарсыардааμμа диэри араа�
раллар. ИЇэр уубутун ўксўгэр боч�
калаах атынан аіалаллар. Оіо сааска
бириэмэ бытаан, кўнўμ уьун, са�
йыμμы кўн єссє уЇун. Эрбэйбит хо�
йуу хара баттахтаах, чоіулуччу кєр�
бўт сытыы сирэйдээх�харахтаах
кыыЇы кытта биир нарын�кєрсўє,
мотоіуна кєрўμнээх уол оіо доіор�
дуу илии�илиилэриттэн сиэттиЇэн,
ўєрэ�кєтє тугу эрэ кэпсэтэн, ойо�
тэбэ сылдьаллар. Бу Олека биЇикки
єрўскэ оонньуу баран иЇэбит, онно�
манна иμнэн туран хаалан хаЇан
биэрэккэ тиийиэхпит биллибэт.
Биэрэктэн чугас, иккиэн биир
уулуссаіа олоробут, тапсан бииргэ
оонньуубут. Иккиэн эт саастыыбыт.
Ленин переулогыттан (билигин
Иван Строд аатынан уулусса) хаты�
μыр, дьылыгырас уμуохтаах, бу�
дьурхай баттахтаах дьороччу улаап�
пыт, 13�14 саастаах бааЇынай уол
тахсан ханна эрэ барда. Бу Валерий
Павлов. Кини, биЇиги кєрдєхпўтў�
нэ, улахан киЇи, дьээдьэ. Куруук бу
суолунан кимнээххэ эрэ барар�кэ�
лэр, ханна олорорун билбэппит, ону
билэ да сатаабаппыт. Тула єттўбўтўн
кєрєбўт, чинчийэбит, тугу да сыыска
тўЇэрбэппит. БиЇиэхэ туох барыта
наада � єμнєєх єстўєкўлэ бытархайа,
эриэккэс єрўс тааЇа, быраіыллыбыт
подшипник шариктара � туох кєстў�
бўтэ эн бас билэр баайыμ�дуолуμ,
улассыкка, бэрсиигэ, атастаЇыыга
барар, туЇаіа турар. Сиэппит тобус�
толору, мин эбии санныбар ноту�
руускалыы кэтэ сылдьар Кытай ти�
гиитэ бытырыыстаах дьоіус тирии
сумочкалаахпын. Бу кєμўл сылдьар
доіордуу�атастыы бытааЇахтар сўўр�
бэччэ сылынан редакция, типогра�

фия ўлэЇиттэрэ буолан, ити таспы�
тынан ааспыт Валерийдыын ўЇўєн
бииргэ оройуон хаЇыатын оμоруох�
путун тўЇээн да кєрбєппўт. Сайыμ�
μы кўн уЇун, Олекалыын иккиэн
ханна да ыксаабаппыт. Сиэтиспити�
нэн, биэрэк ўрдўнэн дьиэрэμкэй�
дээн, кимтэн эрэ истибит считалка�
бытын бэлэспит муμунан ыллаан
эйээрэбит: "Ветер дует бэргэЇэлээх,
собака лает саппыкылаах...". Нууч�
чалыы ыт да диэни билбэт дьоннор
єйдєммєт ис хоЇоонноох ырыалара�
тойуктара тыалы кытта куодарыЇан
дуораана кый ыраахха кєтєн элэстэ�
нэр. Икки кыра ого биэрэк устун
сырсыакалаЇан кўўтэр аартыктарын
туЇунан бэрт холкутук, дьоллоохтук
ыллык тэбэн кєтє�дайа турдулар.
Кинилэргэ кўннэрэ уЇун...

Валерий типографияіа оскуола
кэнниттэн кэлэн улэлээбит. Кини
наЇаа кєнє�сэмэй майгылааіа.
Бииргэ ўлэлиирим тухары биирдэ да
кимиэхэ эрэ кыыЇырбытын, єрєлєс�
пўтўн єйдєєбєппўн. Àрай куруук ту�
гу эрэ ўлэлии сылдьарын кєрєрўм.
Оччолорго бэлэм быЇыллыбыт ку�
маахы суох этэ. Барыта 400�500 кии�
лэлээх рулонунан эриллэн кэлэрин
Валерий ыскылааттан тєкўнўтэн
киллэрэн, анал быЇаіынан хайа со�
тон�быЇан, сахсыйан�тэμнээн ста�
нокка араас форматынан быЇаттыы�
ра. Кини ўлэтигэр олус эппиэтинэс�
тээхтик сыЇыаннаЇара. Ханна да
биллэ�кєстє сатаабат, сэмэй киЇи
этэ. Ол да курдук, кимиэхэ да ўμсэр�
гээбэккэ, киниэхэ дьыліата тугу тос�
хойбутунан дуоЇуйан, ыарахан
ыарыыга ылларан, олохтон эрдэ
барбыта.

Онтон ахтан ааспыт оіо сааЇым
доіоро Олека � Олег Васильевич Ни�
колаев оскуола кэнниттэн Монголи�
яіа армияіа сулууспалаан баран,
Новосибирскайдааіы полиграфи�
ческай училищены бўтэрэн типогра�
фияіа кэлэн ўлэлээбитэ. Кини на�
борщик, метранпаж этэ. Эмиэ олус
ўчўгэй майгылааіа. Ўлэтигэр эмиэ
наЇаа кутугунас, тўргэн�таріан тут�
туулааіа. Кэлин оройуон кулинарка�
тыгар ўлэлии сылдьан ыараханнык
ыалдьан, билигин дьиэ киЇитэ.

Суруйа олорон санаатахпына,
баара�суоіа 16 дьиэлээх кылгас Ми�
чурин уулуссатын олохтоохторуттан
бу икки дьоіус тэрилтэіэ � редакци�
яіа, типографияіа � алта киЇи ўлэ�
лээбит эбит: редактор солбуйаач�
чыта Степан Степанович Николаев,
журналист, сахалартан дуобакка бас�
такы Сэбиэскэй Сойуус маастара
Семен Семенович Николаев, редак�
тор орто уола Николаев Коля, мин
атаЇым Олег, эдьиийим Зинаида
Иннокентьевна Горбатова уонна
мин. Горбатовтар мамаларын уулус�
сабыт оіолоро бары Тетя Зина диэн
ааттыырбыт. Кини хаЇыат илиинэн
талылларын саіана эргэ типография
дьиэтигэр ўлэлээбитэ. Мин кини
кыыЇа Ольганы батыЇан типографи�
яіа маматыгар сылдьар этибит. Єй�
дєєн хаалбыппынан, тетя Зина ку�
маахыны кєрє�кєрє, таЇыгар турар
ячейкалардаах дьааЇыктан испиискэ
маЇын саіа тимирдэри ылан бокуойа
суох рамкаіа симэ турар буолааччы.
Тарбахтара кырааскаттан хап�хара�
лар. Барахсаттар, кытаанахтык ўлэ�
лээбиттэр эбит ээ. Онтон мин типо�
графиялар илиинэн, линотибынан,
компьютерынан талан ўлэлээбит
кэмнэрин кєрбўт, билбит дьоллоох
эбиппин.

Тўмўктээн эттэххэ, хаЇыат бала�
Їатыгар барытын батарар кыах суо�
іунан, элбэх алтыспыт дьонум ўтўє
ааттара ахтыллыбакка хаалбытын бэ�
йэлэрэ эбэтэр дьиэ кэргэттэрэ єй�
дўєхтэрэ, бырастыы гыныахтара
диэн эрэнэбин. Тоіоостоох кэм кє�
Їўннэіинэ хайаан да єссє суруйуом,
ахтыам турдаіа. Ол эрээри барыла�
рын тустарынан сырдык єйдєбўлў
дууЇабар иμэрэ сылдьарбын эрдэт�
тэн тиэрдэбин.

Сирдээіи олоххо туох барыта
ахсыыр, сўтэр, бўтэр аналлаах.
Илиибититтэн ыЇыктыбыппыт, сир
сирэйиттэн симэлиппиппит кыра�
лыын�улаханныын аата�ахсаана суох
элбэх. Ўйэлэр кирбиилэрэ хайаан да
аргыардаах�айдааннаах, уларыйыы�
лаах�тэлэрийиилээх, тўЇўўлээх�тах�
сыылаах, сўтўктээх�булуулаах буо�
лаллар. Ол курдук ааспыт ХХ ўйэ бў�
тўўтэ � саμа ўйэ саіаланыыта тыа,
норуот хаЇаайыстыбаларыгар, экэ�
ниэмикэіэ тахсыбыт ыар охсуула�
рын таЇынан, дьон, судаарыстыба
олоіугар саμа сўўрээни, элбэх ула�
рыйыыны, тупсууну киллэрбитэ
саарбахтаммат эрээри, киЇи барах�
сан єйўгэр�санаатыгар кэм�кэрдии
аастаіын, тєЇєнєн арытыата кэ�
μээн�уЇаан истэіин аайы олорон�
ўлэлээн ааспыт кэмнэрэ туохтааіар
да кўндўтўйэн кєстєллєрўнэн дьик�
тилээх.

Наталья СЕМЕНОВÀ.

Типография кэлэктиибэ бўтэЇик сылларга. Типография бэтэрээнэ
Валерий Павлов.

– Улуус хаЇыата 85 сылыгар –

Санааларым  бєтєрєμнўўр 
долгуннарыгар  миμэстэн...
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Хас биирдии киЇиэхэ, саа�
Їыттан тутулуга суох, бу
Орто дойдуга ийэтэ ким�

нээіэр да кўндў уонна чугас киЇитэ
буолар. Àμардас кўн сирин кєрдєр�
бўтўн иЇин биЇиги ийэлэрбит инни�
гэр тугунан да тєлєнўллўбэт ытык
иэстээх буолабыт. БиЇиги ийэлэр�
битин кытта, бастатан туран, эппи�
тинэн�хааммытынан быстыспат
ситимнээхпит: Ийэ барахсан оіо�
тун тоіус ый устата тэбэр сўрэіин
анныгар харыстаан, бэйэтин эти�
нэн�сиининэн иитиэхтээн илдьэ
кэлэр, абытайдаах ыарыыны тулу�
йан тєрўўр, эмийин ўўтўнэн тото�
хана аЇатар уонна оіотун киЇи ўтўє
гынаары биэбэйдээн, аттыгар
унньуктаах уЇун кўннэри�тўўннэри
атаарар. Бириэмэ баран истэіин
хоту ийэ таптала хаЇан да уіараа�
бат, уостубат. Àрай сылтан сыл
аайы ийэ оіотун туЇугар долгуйара
элбиир. Ол курдукі, олохпут устун
ийэбит биЇигини харахха кєстўбэт
эрээри, уйуліабытынан билэр сы�
лаас кынаттарынан мэлдьи харыс�
тыы�араμаччылыы кууЇа сыл�
дьар…   

Ийэ баарын тухары тулалыыр
эйгэбит кэрэ уонна сырдык, кустук
араас дьэрэкээн єμнєрўнэн оон�
ньуур. Дэлэіэ да аан дойду араас
омуктарын улуу поэттара хомоіой
хоЇоонноругар Ийэ уобараЇын
ойуулаан хоЇуйбуттара, онтон
ўгўстэрэ киЇи дууЇатын кылын таа�
рыйар, ылбаіай ырыа буолан Ийэ
Àлбан аатын ўйэлэр тухары ўйэ�
типпиттэрэ туоЇу буолар. Ийэ � бу
олоххо олорорбут тухары кини
аатыгар сўгўрўйэр, ытыктыыр ки�
Їибит.

Мин ийэм 1927 сыллаахха
атырдьах ыйын 20 кўнўгэр I Бор�
доμ нэЇилиэгэр Ксенофонтов�
тар�Филипповтар дьиэ кэргэннэ�
ригэр бастакы оіонон тєрєєбўтэ.
Àіата 3 сааЇыгар дылы иитиспит,
ийэтэ 6 саастааіар ыалдьан єлбў�
тўн кэннэ эбээтигэр иитиллэн,
маμнай 1936�1937 сс. Хатыы алын
сўЇўєх оскуолатыгар ўєрэммитэ.
10 саастааіар ииппит эбээтэ єлєн,
бииргэ тєрєєбўт балта Танялыын
иккиэйэіин чуор соіотох тулаа�
йах хааланнар олох туох�баар
ыараханын, ас�таμас кэмчитин
эттэринэн�хааннарынан билэн
улааппыттара.

1943 с. Маалыкай 7 кылаас�
таах оскуолатын бўтэрэн баран,
балтын кытта киЇи�хара буолуох�
пут диэн Дьокуускайга барарга
быЇаарыналлар. Куоракка айан�
наан тиийэн, педучилищеіа тут�
тарсан киирбиттэр, ону ол кэмμэ
норуот єстєєіўнэн ааіыллан реп�
рессияламмыт Саха сирин бас�
тыμ революционердарыттан
биирдэстэрэ Михаил Васильевич
Мегежекскай быраатын оіолоро�
іут диэн этэн туран, интернакка
миэстэ биэрбэтэхтэр. Онон куо�
рат кытыытыгар олорор ырааіы�
нан аймахтарыгар кєрдєЇєн, дьу�
каахтаЇан, ўєрэхтэрин саіалаа�
быттар. Оттон балта Таня дэлби
ыалдьан, устунан иккиэн дойду�
ларыгар тєннєргє кўЇэллибиттэр.
Ньурбаіа тєннєн, Àнтоновка сэ�
лиэнньэтигэр ырааіынан айма�
іар Эдьиэй Àанаіа (Иванова Àн�
на Àндреевнаіа) олорон, 10�с кы�
лааЇы бўтэрбитэ.

1945 сыл Àіа дойду сэриитин
Єрєгєйдєєх Кыайыы сааЇыгар
дьыліа�хаан ыйааіа тардан, сэ�
рииттэн бааЇыран кэлбит лейте�
нант званиелаах биЇиги аіабы�
тын Саввинов Николай Петрови�
Їы кєрсєн, сєбўлэЇэн, 1946 с. от
ыйын 20 кўнўгэр эдэр дьон ыал
буолбуттара. Ийэм маμнай оіо
дьиэтигэр иитээччинэн ўлэтин
саіалаабыт. Оттон орто оскуолаіа
ўлэлиирин уонна бэйэлэрин
оіолорун иитэрин быыЇыгар 1951
с. Бўлўўтээіи педучилищены кэ�

тэхтэн ўєрэнэн бўтэрбит.
Ол кэмμэ учууталлар диэн,

ордук тыа сиригэр, интеллиген�
ция ўрдўк кэрдииЇин дьоно эти�
лэр. Учуутал идэтэ хаЇан баіар
тустаах киЇиттэн элбэх сыраны,
ўлэіэ бэриниилээх буолууну эрэ�
йэр. Ол курдук ийэм Мария
Ильинична алын сўЇўєх кылаас�
тарын учууталынан ўлэлээбит
кэмнэрин тухары элбэх ыччат кє�
лўєнэлэрин ааіарга, суруйарга
уонна суоттуурга ўєрэттэіэ, ин�
ники олоххо ииттэіэ. Ийэм ўлэ�
тигэр эппиэтинэстээхтик сы�
ЇыаннаЇара, туран�олорон, дьыа�
лаларын бириэмэтигэр толорон
иЇэрэ. Дьиэіэ тєгўрўк остуол ин�
нигэр олорон, уруоктарын по�
урочнай былааннарын методи�
ческай кинигэлэринэн сирдэтэн,
тєкўнуктўμў буочарынан холку�
тук сурунан кэбиЇэрэ уонна ўєрэ�
нээччилэрин хас сырыы аайы
кииппэ тэтэрээттэрин бэрэбиэр�
кэлээн, ассыаμкалары туруора
охсоро. Улахан дьиэ кэргэн дьиэ�
тээіи тўбўктэрэ элбэіэ бэрт буо�
лан, идэтин ўлэтин уЇатарын�кэ�
μэтэрин сєбўлээбэт этэ, тутатына
утары оμорон иЇэргэ дьулуЇара.

Оіо сылдьан учуутал ўлэтэ
киЇини эрэ кэрэхсэтэр диэн сыа�
налыырым. Сэбиэскэй кэм сыл�
лара буолан, учууталлар дьоμμо
улаханнык убаастанар, нэЇилиэк�
питигэр ханна да бар улахан�
ныын�кыралыын бары дорообо�
лоЇор киЇилэрэ буолаллара. Тє�
рєппўттэрим биир кэм иллэμэ
суох, оскуола бўппэт ўлэтигэр ум�
сугуйан сылдьалларын кєрє сыл�
дьан улааппытым. Инньэ гынан
учуутал идэтэ саамай интэриэЇи�
нэй, уопсастыбаіа саамай туЇа�
лаах диэн єйдєбўл бигэтик бєієр�
гєєбўтэ. Ол тўмўгўнэн ЎєЇээ�Бў�
лўўтээіи физико�математическай
2�с нўємэрдээх орто оскуолатын
ситиЇиилээхтик бўтэрэн баран,
Саха Государственнай универси�
тетыгар учуутал идэтигэр ўєрэнэ
киирбитим. 1990 сыллаахха
ўєрэхпин ўчўгэйдик бўтэрэн ба�
раммын, нуучча тылын уонна ли�
тературатын учууталынан бэри�
ниилээхтик ўлэлээн кэллим. Ўлэ�

лиирим тухары учуутал тєрєппўт�
тэрим миэхэ барытыгар улахан
холобур буолаллар. Кинилэр хай�
дахтаах да ўєскээбит ыарахатта�
ры, оμоЇуллубут уустук бала�
Їыанньалары дьоЇуннук уонна
сиэрдээхтик тулуйан кэлбиттэрэ.
Ол барыта миэхэ кўўс�кємє эбэл�
лэр, санаабын бєієргєтєллєр.
БиЇиги дьиэ кэргэμμэ миигин�
ниин холбоон тўєрт кыргыттар
дьоммут идэтин талбыппыт: Àнна
� алын кылаас учуутала, Зинаида�
педагог�дефектолог, Надежда �
оскуола иннинээіи уЇуйаан педа�
гог�иитээччитэ. Ийэлээх аіабыт
оіолорун бука барыларын ўрдўк
ўєрэхтээх, идэлээх ўлэЇит дьон
гына ииппит, атахпытыгар ту�
руорбут сўμкэн ўтўєлээхтэр. Ити�
ни билигин этэргэ дєбєμ � ик�
киэн учууталлар, уон тєрєппўт
оіолоох, кинилэри иитэр кыЇал�
іаттан улахан кэтэх хаЇаайысты�
балаах дьиэ кэргэн, кўннэри хара
сарсыардаттан улахан тўбўккэ
эриллии, билиμμи курдук ўрдўк
хамнаЇа суох, билиμμи курдук
элбэх оіолоохторго судаарысты�
баттан туох да моральнай да, ўбў�
нэн да єйєбўл суох, чиэЇинэйдик
эттэххэ, билиμμи курдук Герой
ийэлэргэ улахан убаастабыл уон�
на ытыктабыл диэн суох кэриэтэ
кэмнэрэ этэ.

БиЇиги ийэбитигэр ўєрэммит
араас кєлўєнэ ўєрэнээччилэрэ
мэлдьитин ўтўє тылынан уонна
сэргэх ахтыыларынан саныы сыл�
дьаллар. "Ўтўє киЇи, сэргэіи кэп�
сиир, инники олоххо чопчу така�
йар, кэрэіэ тардар кыахтаах, сыр�
дык, ыраас мєссўєннээх учуутал�
быт барахсан", � диэн наар ахта�
саныы этэллэр.

Ийэбитигэр 1970�с сылларга
ўєрэммит Àнна Саввинова олус
истиμник ахтан: "Мария Ильи�
нична наЇаа сырдык сэбэрэлээх,
улахан уμуохтаах, сырдык харах�
таах сахаіа наЇаа мааны этэ. Бач�
ча сааспар диэри кинини маа�
рыμныыр саха дьахталларыттан
кыраЇыабайы соччо кєрбєтўм.
Киирэн кэллэіинэ кылааспыт
сырдыы тўЇэргэ дылы гынара.
Учууталым эμкилэ суох ўлэтинэн

начаалынай кылааЇы олох ўчў�
гэйдик ўєрэнэн бўтэрбитим", �
диэн суруйбута.

Онтон ийэбит 1960�с сылларга
ўєрэппит ўєрэнээччилэриттэн
биирдэстэрэ Валерий Илларио�
нов иэйиитин тириэрдэн суруй�
бут хоЇоонун ыыппыта маннык:

Бастакы учууталбытыгар Ма�
рия Ильинична Филипповаіа
ананар…

Àлта уонча сыллааіыта 
оторой�моторой оіолор

Сырдык санаа, дириμ билии 
биЇигэ буолбут

Àнтоновка оскуолатыгар бары 
биир формалаах

Пиэрибэй кылаас боруогун 
симиктик атыллаан,

Паарталарга иккилии буолан, 
кэчигирии олорбуппут.

Учууталбыт эр�биир кэриччи 
кєрєттєєн

Фамилиябытынан ыμырарын 
єйдєєбєккє

Туора�маара олоотоЇуу 
буоларбыт …

Онтубут быыЇыгар билэр 
боппуруоспутугар

Чобуо хааммытын киллэрэн 
турулус�ирилис кєрєммўт

Чобуоххайан чаачыгыраан 
ыларбыт …

"À" буукубаттан тиЇэн, "биир" 
ахсаантан саіалаан,

Буукубаны кытта доіордоЇон, 
ахсааны кытта бодоруЇан,

Билии сырдык аартыгын 
сыыйа�баайа баЇылаан,

Кылаастан кылааЇы 
кэккэлэччи дабайан,

Ситии�хотуу аттестатын 
ыламмыт олох киэμ аартыгар 
ўктэнэрбитигэр
Бастакы олугу кичэллээхтик 

уурбут,
Мєхпєтєр да тылын ылыннарар
Маμнайгы учууталбыт 

номоіон дьўЇўнэ
Єйбўтўттэн сўппэттии 
сўрэхпитигэр�быарбытыгар 
умнубаттыы сєμпўт,
Сырдыкка�кэрэіэ сирдээччи 

Учуутал ўтўє мєссўєнэ 
буолаμμын …

Ийэлээх аіабыт ыал буолан,
єйєЇєн�єйдєЇєн 59 сыл бииргэ
олорбуттара. 10 оіону тєрєтєн�
иитэн ийэбит "Ийэ Àлбан аата" I,
II, III истиэпэннээх мэтээллэ�
ринэн, "Герой�ийэ" уордьанынан
уонна "1941�1945 сылларга Àіа
дойду сэриитин кэмигэр кил�
биэннээх ўлэ", "Ўлэ бэтэрээнэ"
мэтээллэринэн наіараадаламмы�
та, тыыл бэтэрээнэ этэ. Ийэбит
ўлэлиир сылларыгар обществен�
най ўлэіэ, дьахталлар хамсааЇын�
нарыгар сыралаахтык ўлэлэЇэн,
1964 с. атырдьах ыйын 7�8 кўннэ�
ригэр ыытыллыбыт Саха сирин
дьахталларын IV сьеЇигэр оро�
йуон аатыттан делегат буолан
кыттыбыта. Дакылааттары дьўўл�
лэЇиигэ 24 делегат ахсаанын иЇи�
гэр биЇиги ийэбит тыл этэн, бу
сьезд ўлэтигэр санаатын ўллэстэн
кэлбитэ. 

Иккиэн оскуола учууталлара
буолан, кыра хамнаска элбэх оіо�
ну иитэр инниттэн ыал буолуох�
тарыттан ыла мэлдьи элбэх ынах�
сўєЇў тутан, оіуруот аЇын араа�
Їын єлгємнўк ўўннэрэн, ньир�
бааччы сэлиэнньэбит биир тутаах
дьиэ кэргэнэ буолан олорбуттара.
Хас сайын аайы бары кўргўємў�
нэн, улаханныын�кыралыын оіо�
лор от ўлэтигэр такайылларбыт,
ўлэіэ иитиллэрбит. Онон ўєрэіи
таЇынан ўлэлииргэ, оттуурга�
мастыырга, иистэнэргэ, суўєЇўну
кєрєргє барытыгар ўєрэппиттэрэ.
Манна барытыгар ийэбит тўргэн�
таріан туттунуулаах, ханнык ба�
іар ўлэіэ сыстаіас, хара ўлэни
кыайа тутарыттан мин наар ула�
ханнык диэн сєієбўн. Кыра сыл�
дьан "мин ийэм барыларыттан ор�
дук, тугу барытын кыайа тутар"
диэн астына саныырым уонна
киэн туттарбын єйдўўбўн.

Ийэбит "киЇи сатыырын киЇи
сатыахтаах" диэн єйдєбўлў туту�
Їара. Ол сиэринэн кини бэркэ
араас таμаЇы, тўўлээіи бэргэЇэт�
тэн саіалаан атах таμаЇыгар
тиийэ сатабыллаахтык иистэнэрэ,

Ийэбит 18 сааЇыгар. БиЇиги ийэбит. 1947 с.

БиЇиги кўндў тєрєппўттэрбит.
50�с сыллар.

Сайын Ньурба паркатыгар.
60�с сыллар.

––  ИИййээ  ссыыллаа  ––

Кўн кэриэтэ кўндў
кўн кўбэй ийэбит туЇунан
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Тамара Васильевна Мэ�
μэдьэк нэЇилиэгин тўєрт
дьоруой ийэлэриттэн биир�
дэстэрин � Клавдия Семе�
новна кыыЇа. "Тоіо олорбут
нэЇилиэктэригэр кинилэр�
гэ аналлаах туох да суоіуй,
дьон кэлин да билэллэрин
курдук, оіолоро тугу оμо�
руохпутун сєбўй ..." диэн
санаа Тамара Васильевнаны
ўўйэ�хаайа туппута, санаа
кулута гыммыта ыраатта.
2022 сыл єрєспўўбўлўкэіэ
Ийэ сылынан биллэрилли�
бититтэн, бэйэбит улууспу�
тугар Норуот кєіўлээЇинин
сыла буолбутуттан, Тамара
Васильевна толкуйдаабыт
толкуйа, иитиэхтээбит са�
наата, дьэ, чуолкай быЇыы�
ланан, киЇи илиитинэн ту�
тар кытаанах эттик киэбин
булан, олоххо киирэр кэмэ
кэлэн, оμоЇуллар суола то�
буллубута. Улуус элбэх дьо�
но баіатын биллэрбитин
курдук, нэЇилиэк Дьоруой
ийэлэрин оіолорун аатыт�
тан, Тамара Васильевна
"Ийэіэ махтал" сквер быра�
йыагын суруйан�бичийэн,
улуус дьаЇалтатыгар ыып�
пыта. КэтэЇии долгуйуута
кураанахха буолбатаіа.
Улуус дьаЇалтата бырайыа�
гы єйєєн, 456 тыЇыынча ўбў
тыыран, кынаттаабыта. Ол
эрээри бэриллибит суума
сквер оμоЇуутугар тиийбэт
буолан, олохтоох дьаЇалта
100 тыЇыынча солкуобайы
биэрэн, эмиэ ўєрдўбўтэ.
НэЇилиэк Дьоруой ийэлэрэ
Àнна Николаевна, Клавдия
Семеновна, Àнна Дмитри�
евна, Елизавета Егоровна
оіолоро кыттыЇан, 200 ты�
Їыынчаны эбэн, бу сквер
арылынна. Скверы уруккут�
тан биЇиги нэЇилиэкпитин
кытары хас да бырайыакка
ўлэлэспит, ООО "Цвет
групп" оμордо, салайааччы
Тимофеев Василий Àлек�
сандрович.

Àхсынньы 10 кўнўгэр,
Тимирязев аатынан уонна
Сэбиэскэй уулуссалар быЇа
охсуЇууларын муннугар,
тєЇє да халандаарга тым�
ныы єрєгєйє буолбутун
иЇин, бу кўн ийэлии сымна�
іас, сылаас туран, олус иЇи�
рэх быЇыыга�майгыга ааста.
Дьоруой ийэлэр олохтоох
оіолорун таЇынан, сорохто�
ро дойдубут киин куоратыт�
тан Дьокуускайтан, ыллыыр
кумахтаах Бўтэй Бўлўўбў�
тўттэн, ыаллыы ЎєЇээ Бў�
лўўбўтўттэн, бэйэбит Ньур�
бабытыттан, тилийэ тиэр�
гэннээх Маалыкайбытыт�
тан бу ўєрўўлээх кўμμэ
тиийэн кэлбиттэрэ олох�
тоохторго сэргэхсийиини
таЇаарда. 

Мэμэдьэк нэЇилиэгин
дьаЇалтатын баЇылыга Лео�
нид Àлександрович, солбу�
йааччыта Елена Федоровна,
бырайыагы олоххо киллэр�
сибит Василий Àлександро�
вич, бырайыак ааптара Та�
мара Васильевна ўєрўў�кє�
тўў ыЇыытын�хаЇыытын
быыЇыгар, кыЇыл лиэнтэни
быЇан, мустубут дьону
киэμ�куоμ сквергэ киллэр�
дилэр. Сквер дьэрэкээнник
бўтэйдэммит, кўЇўμμў�кы�
Їыμμы хараμаны ўўтўрў�
йэр лаампалардаах. Салгыы
ўєрўў долгураμын быыЇы�
гар кинилэр истиэндэ ма�
μан таμас бўрўєЇўнўн дьон
кєрўўтўгэр арыйдылар. Ис�
тиэндэ икки кынаттаах,
бастакытыгар � Дьоруой
ийэлэр мєссўєннэрэ, икки�
Їигэр � олохтоох ийэлэрбит,
кинилэр олох араас тўгэн�
нэригэр тўспўт хаартыска�
лара олохторун кэпсии ту�
рар курдуктар. Тута кєрўў�
истии, ийэлэрин булан
ўєрўў�кєтўў, хаартыскаіа
тўЇўў буолла.

Скверы аЇан баран, мус�
тубут дьон култуура киини�
гэр ўєрўўлээх чааска барда.
СаамылаЇан олоруу кэн�
ниттэн, кэлбит ийэлэргэ бу
ўєрўўлээх кўнўнэн тыын�
наах роза, хризантема дьєр�
бєлєрўн туттаран, ийэлэр
долгуйууларын єссє кўўЇўр�
тўлэр. Тэрийээччилэр кыа�
йан кэлбэт саастаах ийэлэр�
гэ сибэкки бэлэхтэрин
дьиэлэригэр ыыттылар.
Ўєрўўлээх чаас кэмин была�
Їын тухары Дьоруой ийэ�
лэр, дьиэ кэргэннэрин тус�
тарынан кэпсиир слайда
кєстє турда. Ис сўрэхтэн бэ�
лэмнэммит эіэрдэ кэнсиэр
быыЇыгар Дьоруой ийэлэр
оіолоро, оіолуун�уруулун
сыанаіа сиэттиспитинэн
тахсан, бэйэлэрэ олохтообут
анал бэлэхтэрин туттарды�
лар. НэЇилиэн бастакы
Дьоруой ийэтэ Àнна Нико�
лаевна оіолоро элбэх кыра
оіолоох, кєхтєєх, нэЇилиэк
дьокутаата эдэркээн ийэіэ
Татьяна Михайловна Ксе�
нофонтоваіа бэлэхтээти�
лэр. Клавдия Семеновна
оіолоро ийэтин Дьоруой
гыммыт кыра кыыстарын
кыыЇыгар, нэЇилиэккэ
XXI�с ўйэ бастакы оіото
бэлиэлээх, бу сылга ийэ
буолар дьолу билбит сиэн
кыыстарыгар � Чэмэлиинэ
Руслановна Борисоваіа
биэрдилэр. Àнна Дмитриев�
на оіолоро Сэрии кэмин
оіото, элбэх оіолоох, ыан�
ньыксыт ўлэтиттэн дьолу
булбут, "Бочуот знага" уор�
дьан кавалера Àнастасия
Васильевна Дмитриева
кыыЇыгар туттардылар.
Елизавета Егоровна оіоло�
ро нэЇилиэк саамай аіа
саастаах, 94�ўс хаарыгар
ўктэммит, нэЇилиэк элбэх
оіолоох ийэтигэр, тыыл бэ�
тэрээнэ Мария Дмитриевна
Софроноваіа ыыттылар.
Маны таЇынан, кинилэр
махтал сылаас тылларын нэ�
Їилиэктэрин ийэлэригэр,
85 саастарын туолбут ийэ�
лэргэ, скверы тутарга кўўс�
кємє буолбуттарга анааты�
лар.

Онтон ўєрўўлээх тэрээ�
Їиμμэ кэлбит ыалдьыттар,
тэрийээччилэр оіолуун�
уруулуун, нэЇилиэк тэрил�
тэлэрэ, тыа сиригэр буола�
рын курдук, бары саба тўЇэн
бэлэмнээбит итии ўўттээх
чэйдээх, сахалыы�махалыы
ўрўμ аЇылык, эт астаах сан�
далыларын тула тєгўрўччў
олорон, ааспыты астына
аіыннылар, тєрєппўттэри�
гэр истиμ тыллары анааты�
лар, ырыаЇыттара бэрт буо�
лан, ырыа бєієтўн дуоЇуйа
ыллаатылар. Олохтоохтор
бу кўнў ис сўрэхтэн иЇи�
рэхтик тэрийбит Дьоруой
ийэлэр оіолоругар махтал
сылаас тылларын эттилэр.

НэЇилиэк биир кэрэ�бэ�
лиэ, ыалдьыттарга киэн тут�
та кєрдєрєр, кэпсиир миэс�
тэлэннэ.

Мирослава ИВÀНОВÀ,
Мэμэдьэк.

баайара уонна быысабай�
дыыра, ўчўгэйдик уруЇуй�
дуура. Кыргыттарын сы�
лаас таμаЇынан таμынна�
раары тирии имитэн тўбў�
гўрэрэ, киэhэ хойукка диэ�
ри иис иистэнэрэ. Хамна�
Їын кэмчилээн мунньан,
кыргыттарын симэхтээн,
ательеіа таμас муодуна�
йын сакаастаан бэлэхтии�
рэ. Ийэбит сатабыллаах
хаЇаайка, улахан дьиэни�
уоту иЇинэн�таЇынан ту�
тан олорбут, элбэх оіолоох
Далбар Хотун этэ. ТєЇє да
дьиэ иЇэ толору буоллар�
быт, аска�ўєлгэ кырыым�
чык олорбуппут диэн ха�
Їан да суоіа, мэлдьи сы�
лаас, минньигэс аЇылык
астаан кєрсєрє. Ийэбит
сахалыы да, бааЇынайдыы
да бўлўўдэлэри сєбўлээн
астыыра. Кини астаабыт
араас аЇылыктарын били�
гин биир да оіото кини
курдук астаабат. Оннук
ураты минньигэс, амтан�
наах уонна кыраттан да
тотоойу гына астыыра.
Кыргыттарын сыбаайбала�
рын уруу киэЇэлэрин ос�
туолларын туораттан кємє
кєрдєспєккє соіотох бэ�
йэтэ астаан хоточчу бэлэм�
нээбит эрэ буолара. Ийэ�
бит оннук ис тэрээЇин�
нээх, былааннаммытын
барытын толорор хаЇаайка
этэ.

Хас кємўс кўЇўн аайы
ийэбит сир астыырын олус
сєбўлўўрэ уонна барыбы�
тын онно кєіўлўўрэ. Ин�
ньэ гынан сылы быЇа ба�
рыанньа арааЇын дэлэгэй�
дик аЇыырбыт. Отоммут
соріотун туттаран араас
таμаЇы�сабы атыылаЇара.
Сэбиэскэй дэписсиит кэ�
мигэр ийэбит булугас�та�
лыгас буолан, араас миэбэ�
линэн уонна элбэх аныгы
дьиэ тэриллэринэн биЇиги
дьиэбит киэркэйэрэ. Ийэ�
бит дьиэ иЇинээіи сибэк�
килэри ўўннэрэрэ, кини
илиитигэр бары ўчўгэйдик
силигилии ўўнэллэрэ уон�
на хойуутук сибэккилээн
хараіы сымнаталлара.

Ўлэ уонна дьиэ тўбўгэ
ўмўрўйбўтўн кэннэ арыт,
ўксўн кыЇыμμы киэЇэ�
лэргэ, ийэбит сахалыы ос�
туоруйа кэпсиирэ уонна
иистэнэ олорон ырыа ыл�
лыыра. Ордук кэіэ буолан
кєтєн хаалбыт ийэ туЇунан
хотугу норуот остуоруйа�
тын кэпсээтэіинэ, хара�
іым ууланан оіолору, ор�
дук ийэни аЇынан уйады�
йар буоларым. Àрыт кыра�
лаан сахалыы номохтору
кэпсиирэ: саханы саха дэ�
тэн тєрўттээбит Эллэй,
Улуу Туймаада туонатыгар
олохсуйбут, норуотун тэ�
ниппит Омоіой Баай тус�
тарынан уо.д.а. Ол иЇин
саха дьоно кимтэн киин�
нээхпитин кыра эрдэхпи�
титтэн истэн�билэн улаап�
пыппыт. Мин санаабар,
ийэм ити норуот номохто�
рун Маалыкайга эбэтэ
Маарыйа кэпсээннэрит�
тэн єйдєєн хаалан илдьэ
кэллэіэ, кэлин кинигэіэ
суруллубуту ааіан биЇиэхэ
тириэртэіэ. Ийэм норуок�
ка киэμник ылланар "Са�
хам сирэ барахсан", "Сар�
сын, сарсын сарсыарда"
уонна "Катюша" ырыалары
ыллыырын сєбўлээн истэ�
рим. Урут нэЇилиэкпити�
гэр тўєлбэлэринэн уус�
уран самодеятельность кў�
рэх кэнсиэртэрэ бэрт кєх�
тєєхтўк ыытыллааччылар.
Кулууппут сыанатыгар
тахсан бэтэрээн учуутал�
лар квинтеттарын састаа�
быгар ийэлээх аіам Вале�
рий Ноев "Кыччыгый
кыысчааным" диэн ырыа�
ны бэрт чуордук уонна
нарыннык ыллыылларын
саныыбын.

Ийэбит: "Дьон сылдьы�

бат ыала � ол куЇаіан", �
диирэ. Дьиэбитигэр кэл�
бит ыалдьыты, хоноЇону
ўєрэ�кєтє кєрсєрє, эбэ�
Їээт остуолга олордон аЇа�
тар�ириэрдэр, кэпсэтэр�
сэЇэргэЇэр буолара. ТєЇє
кыалларынан аймахтары�
гар, чугас ыалларыгар кє�
мєлєЇє сылдьара, туох баа�
рынан бэрсэрэ, кыаммат
дьону аЇынан ыалдьытта�
тан уонна єйўєлээн ыы�
тара. Билигин билэр дьом�
мут этэллэринэн, "Мария
Ильинична тўбўктээх ўлэ�
титтэн, улахан дьиэ�кэргэ�
ниттэн, кэтэх хаЇаайысты�
батыттан хайдах ордон
дьоμμо боліомто биэрби�
тэ буоллар?" � диэн сєієл�
лєр.

БиЇиги ийэбит кыра
эрдэіиттэн олоіор элбэх
кыЇаліаны, ыарахаттары
кєрсўбўт буолан, туохтан
да толлон турбута суоіа,
тулуурдаах майгылааіа,
олох эридьиэстэригэр бэ�
риммэт кўўстээх санаалаа�
іа. Дьону кыахтаах�кыаіа
суох диэн араарбат этэ,
барыларыгар биир тэμ
ўтўє сыЇыаннаах, аЇыны�
гас сўрэхтээх, кыраттан
ўєрўнньэμ уонна киэμ кє�
іўстээх этэ. СааЇыран ба�
ран, тєЇє да ыарахан
ыарыыга ыллардар, олоххо
дьулуурун ыЇыктыбакка,
ыарыытын кєрдєрбєт буо�
ла сатыыр тулуурдаах,
кўўстээх санаалааіа. Би�
Їиги ийэбит кэргэнигэр,
тєрєппўт оіолоругар,
сиэннэригэр бэриниилээх,
кыЇамньылаах иэйиэхсит
саха дьахтара быЇыытынан
олоіун бўўс�бўтўннўў
анаабыта. Ийэбит баарын
тухары биЇиги бары харах�
ха кєстўбэт, ураты арчы�
лыыр кємўскэлгэ сылдьы�
быт, Ийэ муμура суох
кўўстээх тапталын билбит
оіолор буолабыт. Ийэбин
єйдєєн�санаан ааспатах
кўнўм диэн суох, киЇи саа�
Їыран истэіин аайы ийэ�
тин олорон ааспыт олоіун
ылынара, сыаналыыра єс�
сє дириμээн иЇэр буолар
эбит.

Кўн кэриэтэ кўндў
ийэбит, эбэбит, хос эбэбит
истиμ таптала, кыЇамньы�
та, ўтўє сўбэтэ биЇиэхэ
кўўс�кємє, инникигэ эрэл
буолар. Ийэбит сырдык,
ыраас мєссўєнэ биЇиги сў�
рэхпитигэр тыыннаахпыт
тухары баар.

P.S. Кўндўтўк саныыр
биир дойдулаахтарбыт,
Àнтоновка сэлиэнньэтин
олохтоохторо, тєрєппўт�
тэрбит бииргэ алтыЇан
олорбут аіам саастаах кє�
лўєнэтэ, орто оскуолаіа
бииргэ ўлэлээбит кэллиэ�
гэлэрэ уонна элбэх кєлўє�
нэ ўєрэппит ўєрэнээччи�
лэрэ, дьоммутун билэр
дьон�сэргэ, бу сылларга
кинигэ суруллан тахсары�
гар бэйэіит иЇирэх ахтыы�
ларгытын аллараа ыйыл�
лыбыт электроннай аады�
рыска ыытаргытыгар кєр�
дєЇєбўт. Сахалыы эбэтэр
нууччалыы тылынан суру�
йаргыт уонна ахтыы кэри�
μэ хааччахтаммат, ахтыы�
гытын хаартыскалаан
киэргэтэн ыытаргыт кэ�
рэхсэбиллээх буолуоіа.
Ыμырыыбытын ылынан
кєхтєєхтўк кыттаргытыгар
эрэнэ хаалабыт. Болдьоіо:
ыам ыйын 31 кўнўгэр диэ�
ри. Электроннай почта:
maiella@inbox.ru

СÀВВИНОВÀ
Мария Николаевна,

СЄ ўєрэіириитин
туйгуна, 

педагогическай
ўлэ бэтэрээнэ, 

ахсынньы ый 4 кўнэ,
2022 сыл.

Дьоруой ийэлэр оіолоро.

Клавдия Семеновна оіолоро.

Àнна Николаевна оіолоро.

Эіэрдэ кэнсиэр тўгэнэ.

Елизавета Егоровна оіолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Мэμэдьэккэ "Ийэіэ махтал"
скверэ арылынна

Бу кўнў, кыра дэриэбинэ буолан эбитэ дуу, Хатыы олохтоохторо бары дууЇалыын
єрўкўйэ, санаалыын єрє кєтєіўллэ, долгуйа кэтэспиппит. "Эн, кини уонна мин ийэттэн
кэлбиппит. Кўн сирэ соіотох, Àан дойду эмиэ биир, ол тэμэ, кўн тэμэ � эн ийэμ эмиэ биир.
Эн тўєскэр тэбиэлиир ийэкэμ сўрэіэ. Ийэтэ суох иинэн иЇийиэ кўн сирэ". Ольга Иванова
таба бэргэнник эппитэ биЇиги кўммўтўгэр анаммыт курдук. Бу бырайыак ааптарыгар �
Тамара Васильевнаіа нэЇилиэк дьонун аатыттан махталбытын этэбин. Кини олус да сєпкє
толкуйдаабыт: сквер аμаардас тўєрт Дьоруой ийэіэ буолбакка, нэЇилиэк бары ийэлэригэр
анаммыта олус кэрэхсэбиллээх. Хас биирдии нэЇилиэк олохтооіо ийэтин булан кєрєр,
ааспыты анаарар, ийэтигэр махтанар кыахтанна. 1, 10 оіолон, "оіом эрэ дьоллоох буоллун,
кыЇаліаны билбэтин" диэн ийэлэр барыларын санаалара, ол туЇугар олороллоро биирин
иЇин, тўбўгэ, тєЇєнєн элбэх оіолоноіун да, оччонон элбэх буолар. ТєЇєтўн да иЇин, дьоруой
аата дьоруой, кинилэр ураты ийэлэр буолаллар.
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Ньурба олоμхоЇут дьахтал�
ларын билиЇиннэрэр
олоμхо аргыстаах аарты�

гынан айаннаатахпыт буоллун! Саха
норуотун єркєн єйє, сылаас сырдык
санаата, ўрдўккэ, кэрэіэ дьулуЇуута,
баіарар баіата тўмўллўбўт тылынан
уус�уран айымньыта олоμхо бўтўн
аан дойдуга аатырда, саха аатын
ааттатта.

Ньурба улууЇа былыр�былыр�
гыттан устар ууну сомоіолуур уус
тыллаахтар, сээркээн сэЇэнньит�
тэр, улуу оЇуокайдьыттар, аатырбыт
олоμхоЇуттар тєрєєн�ўєскээн,
дьон�норуот єйўгэр�санаатыгар
иμэн хаалбыттар. Ол курдук, И.П.
Догоюков�Доіойук Уола ХIХ ўйэ
бўтўўтэ � ХХ ўйэ саіаланыыта Бўлўў
сўнньўгэр тэμнээіин булбакка
аатырбыта. И.М. Харитонов�Саа�
хырдаах Дьуона, В.Д. Егоров�Àйах
БаЇылай, Н.Г. Тагров, Г.В. Дуяков
уо.д.а. ХХ ўйэіэ олоμхоЇут, ырыа�
Їыт быЇыытынан киэμник билли�
биттэрэ. Онтон кэнники кэмнээіи
олоμхоЇуттарынан С.С. Егоровы�
ОЇоокой Сэмэни, Н.Ф. Осиповы�
Чоомууту, В.И. Ивановы�Чиллэ Ба�
Їылайы ааттыахха сєп.

2011 сыллаахха "Ньурба оройуо�
нун култууратын сайдыытын оμ�
куллара" диэн быыстапка�дьаар�
баμкаіа кыттан, олоμхоіо аналлаах
"Ыра санаа ыллыгынан" бырайыагы
кємўскээн, 1 миэстэ буолбуппут, ол
бырайыагы салгыы культура ми�
нистерствотын Граныгар ыытан
100000 солк. ылбыппыт. Бу быра�
йыак чэрчитинэн Гуманитарнай
чинчийии уонна аіыйах ахсааннаах
хотугу норуоттар проблемаларын
институтун саха фольклорун секто�
рын научнай ўлэЇитин Дмитриева�
Кузьмина Àйталина Àхметовна�
лыын биир сўбэнэн ўлэлээбиппит. 

Инники єттўгэр Ньурба оройуо�
нугар элбэх олоμхоЇут тўєлбэлээн
ўєскээн ааспыттарын, сурукка�би�
чиккэ тиЇиллибиттэрин, ўєрэтил�
либиттэрин учуоттаан, кинилэр
ааттарын ўйэтитэр сыаллаах "Àл�
гыстаах Àйыы аартыгынан" диэн
кинигэни таЇаарбыппыт. Ўлэбитин
саіалыырбытыгар Н.Т. Степанов
оμорбут 89 олоμхоЇут анкетата би�
Їиэхэ суолдьут сулус буолбута. Ол
курдук нэЇилиэктэринэн сылдьан,
испииЇэккэ баар олоμхоЇуттары
ыйыталаЇан, єссє атын 24 олоμхо�
лообут дьону эбии туоЇулаЇан бу�
лан, чугас дьонноруттан ахтыы су�
руйтаран ылан, хаартыскаларын хо�
муйан, ахтыыларын бэчээттээбип�
пит.

Àхтыылары ааіа олордохпутуна,
эр дьон олоμхоЇуттар быыстарыт�
тан, аіыйах да буоллаллар олус ин�
тэриэЇинэй олоμхоЇут дьахталлар
тахсан кэлбиттэрэ. ОлоμхоЇут Ива�
нов Василий Иванович�Чиллэ Ба�
Їылай ахтыытыгар Хорула Чиллэ�
тигэр Быттыай кэргэнэ Даарыйа
диэн олоμхоЇут дьахтар олорон аас�
пытын туЇунан суруйбутун кэп�
сиим. Даарыйа эмээхсин хас сыл�
лаахха тєрєєбўтэ биллибэт. Быт�
тыайдыын хас да оіоломмуттар.
Олорор сириттэн тэлэЇийбэтэр да,
Чиллэ тўбэтин иЇигэр олоμхолуур
эбит. Ол курдук Туора ўрэххэ Тол�
лойолорго, Дэлбиргэіэ Тоомпоо�
лорго, Соттойоіо Талланнарга уон�
на Чиллэ иЇигэр ыμырыкка сыл�
дьан олоμхолуура ўЇў. 

Олоμхотун аата "Кыырыктаах
ўμўў кымньыылаах, кындыа хаан�
наах, кыЇыл тураіас аттаах Кыыс
Мулгун бухатыыр" диэн эбит. Кыр�
дьаіас Даарыйа туЇунан єссє ман�
ныгы уос номоіо оμостон кэпсиил�
лэрин, ырыа гынан ыллыылларын
БаЇылай єйдєєн хаалбыт. Даарыйа
эдэригэр Быттыайынаан олорон,
биир киЇини таптаабыт. Кэргэнин,
оіолорун утуталаан баран, Чиллэіэ
Дьаархан кўєлўгэр тўЇэр кыра ўрэх�
хэ тапталлааіын кєрсє барар эбит.
Ол ўрэіи билигин Даарыйа ўрэіэ
диэн ааттыыллар. Даарыйа сар�
сыарданан кэргэнэ утуйа сыттаіы�
на, ардыгар уЇуктубутун кэннэ тии�
йэн кэлэр эбит. Кэргэнэ кыыЇыр�
даіына киЇиμ, хата, ырыа ыллаан
уоскутар эбит:

Быттыайдыыр доіоруом,
Хоргута, хомойо санаама.
Сўрэхийим сєбўлээхтиир 
Булааμкыйа Быттыайын.
Быттыайдыыр доіоруом,
Кўнўўлээн, кыыЇыран, тымтан
Кэнчээрилиир ыччаккар
Кэнчиэниги охсума.
Быттыайдыыр доіоруом,
КыыЇырсыбакка�этиспэккэ
Оіолорбут тустарыгар
Иллээхтик олоруох.
Оччоіо кэргэнэ уоскуйан хаа�

лар эбит (стр 84�85).
Норуот дэгиттэр талааннааіа

Егоров Семен Степанович�ОЇоо�

кой Сэмэн Мэппэгэр тўбэтигэр
Кырыкаан диэн тєгўрўк алааска
Степан Иванович уонна Àнна
Львовна Егоровтар диэн ыалга бас�
такы оіонон кўн сирин кєрбўт. Даа�
рыйа эмээхсин кини дьонугар хоно
сытан олоμхолуурун, бараммат эл�
бэх сэЇэннэрин, олоμхотун тылын
ууЇун, ырыатын�тойугун, чабыр�
іахтарын истэ улааппыт. Онон Се�
мен Егоров айар талаана арыллары�
гар Даарыйа олоμхолоро олук буол�
буттара саарбаіа суох.

ХаЇаайыстыбаннай кинигэіэ
Семенова Дария Николаевна 1874
сыллаахха тєрєєбўт, иитийэх уола
Семенов Роман Николаевич 1922
сыллаах тєрўєх диэн суруллубут.
Мэппэгэр тўбэтигэр Мочоокко
диэн алааска Солуой Ньукулай
диэн киЇи олорбут. Кини Àлданы�
нан, Бодойбонон, Єлўєхўмэнэн
айанныы сылдьан, Єлўєхўмэттэн
илдьэ кэлбит.

Даарыйа олоμхотун истээри,
ыраахтан�чугастан дьон мустар
эбит. Кинилэр биир баайыы бурдук,
кээЇии чэй кэЇиилээх кэлэн, кини
кэрэ куолаЇын, этэн�тыынан субу�
рутан, олоμхо дьонун�сэргэтин, си�
рин дойдутун хоЇуйар уус�уран ты�
лын умсугуйан туран истэллэрэ
диэн кэпсииллэр кырдьаіастар.
Даарыйа 39 олоμхону билэр: "Кўн
ДьєЇўєлдьўт бухатыыр", "Бўгўйдээн
бєіє", "Уол бухатыыр", "Модьу оіо
МородоЇо бухатыыр" уо.д.а. Ол
олоμхолорун уларыта сылдьан
олоμхолуур эбит.

ОлоμхоЇут Даарыйа сєбўлээбэ�
тэіинэ ўгэ�хоЇоон тылынан хоЇу�
йар, онтон иэйдэіинэ киэЇэ аайы
бўппэт остуоруйалары, номохтору
кэпсээн унаарытар эбит. Àтын сир�
тэн кэлбит буолан, билиитэ�кєрўў�
тэ киэμин иЇин олохтоохтор сўр�
дээіин убаастыыллар ўЇў. Кини 96
сааЇыгар Таркаайы нэЇилиэгэр
иитийэх уолугар Роман Николае�
вичка олорон, ыалдьан єлбўт. Ытык
кырдьаіас, ийэ олоμхоЇут Семено�
ва Дарья Николаевна тэμнээіэ суох
талаан, аата�суола сўппэккэ ХХI
ўйэіэ тиийэн кэллэіэ (стр. 85�86).

Иванов Василий Иванович ийэ�
тэ Иннокентьева Àнна Васильевна,
эЇэм Степанов Василий Степано�
вич эдьиийэ Степанова Àнастасия
Степановна олоμхоЇут эбит. Кини
Киμкинээн уола Самнакый Ыста�
паан кыыЇа, эЇэтин бииргэ тєрєє�
бўт эдьиийэ 1887 сыллаахха тєрєє�
бўт. Кириллин Àкимμа�Чуручуок
Àкыымμа сўктэн тахсан Чиллэіэ
олохсуйбут.

Настаа саас кулун тутар ыйга
ылааμы, сырдык кўннэр буоллахта�
рына, маμан атын сыаріалаан кє�
лўнэн айаμμа турунар эбит. Ол кур�
дук айаннаан, Таμарыманан, Сэттэ
Элгээнинэн, Кугас олоіунан
Ўєдэйгэ, Хаμаласка тиийэрэ ўЇў.
Хонук сирин аайы ыалларга олоμ�
холуу�олоμхолуу салгыы айаμμа
турунар эбит. Толорор олоμхотун
аата "Харалдьыктан кєппўт хара
улар курдук хара тураіас аттаах
Хаардьыт Бэргэн". Тєннєрўгэр
олоμхолообутун иЇин аЇылык биэ�
рэллэрин сыаріа муμунан тиэнэн,
бэйэтэ атын ыμыырданан миинэн
кэлэр эбит. Ол иЇин атын ыμыы�
рын сыаріатыгар тиэнэ сылдьара
дииллэрэ.

Эдьиийэ Настаа биир кыыстаа�
іа Ўєдэй нэЇилиэгэр Ньурук Дьа�
рааЇыныгар кэргэн тахсан, биир
уол оіоломмуттар. Ол кыыс олох
эдэр сааЇыгар ыалдьан, олохтон

барбыт. Оіото эмиэ туораабыт.
Онон эдьиийэ аймахтарыттан уол�
лаах кыыЇы ииттибиттэр. Уоллара
Сэмэн кэргэннэнэн уоллаах кыыс
оіоломмуттар. Онтон кыыстара
Мотуруона Кононов Фома Кононо�
вичка кэргэн тахсан биэс оіолом�
муттар: Георгий, Николай, Васи�
лий, Марфа уонна Валерий. БаЇы�
лай эдьиийин уола Сэмэн Àіа дойду
сэриитигэр Сталинград куорат кє�
мўскэлигэр геройдуу охтубут. Àіа�
лара Àкыым уолун кэнниттэн уЇаа�
батах. Онтон Настаа быраатын Ба�
Їылайдааіы: "Бэйэ�бэйэбитин єйє�
Їєн, кємєлєсўЇэн бииргэ олоруо�
іуμ" � диэн кєЇєрєн таЇааран, Ба�
Їылай ийэтэ Àананы уонна эдьии�
йин Маайаны иитиспит єμєлєєх.
Àны бииргэ тєрєєбўт балта Дьэлиэ�
нэ кыыЇа Маарыйа Бодох тўбэтигэр
тулаайах хаалан, быстараары гым�
мытын иитэн, киЇи�хара гыммыт
улахан ўтўєлээх.

Настаа олоμхолуурун таЇынан,
туос иЇит эгэлгэтин тигэр уран тар�
бахтаах уус эбит. Сэрии саіана аны
сорсуннаах булчут быЇыытынан
аатырбыт. Ону Саха ÀССР Ўрдўкў
сэбиэтин Президиумун бэрэссэдээ�
тэлин Бочуотунай Грамотата туоЇу�
луур. Итини сэргэ уон тыЇыынча
харчынан бириэмийэлэммит эбит.
Ити курдук бэйэлэрин кэмнэригэр
бэрт интэриэЇинэй дьыліалаах,
муударай єйдєєх�санаалаах, дэгит�
тэр талааннаах саха олоμхоЇут дьах�
таллара тєрєєн�ўєскээн, ыллаан�
туойан ааспыттар эбит (стр 111�
112).

Ытык ыЇыахтарбытыгар ўгэс
быЇыытынан ыытыллар олоμхону
толорооччулар кўрэхтэриттэн Ми�
рослава Иванова, Àлександра Догу�
ева, Олоμхону этитэн толорооччу�
лар Галина Гурьева уонна эдэр
Àнастасия Ушканова тахсыбыттара.

Олортон Догуева Àлександра
Васильевнаны билиЇиннэриим.
Кини 1948 сыллаахха ЎєЇээ�Бўлўў
Оμхойугар тєрєєбўтэ, онтон кини
кыра сааЇыгар Мэйиккэ Мария
Петровна Степанова уонна Васи�
лий Федотович Догуев дьиэ кэргэ�
нигэр иитиллибитэ. Нулевой кы�
лааска ўєрэнэ киирбитигэр учуута�
ла ыллатаары гыммытыгар, биир да
ырыаны билбэт буолан, тойугунан
дьиэ кэргэнин хоЇуйан туойбут,
учуутала сєієн, кыыс ийэтигэр кэп�
сээбит: "КыыЇыμ улааттаіына ар�
тыыска буолара буолуо," � диэбит.
Дойдутугар сыанаттан тўспэт ырыа�
Їыт, чуор куоластаах тойуксут бэрдэ
буола сылдьан, 1999 сыллаахха
Ньурбаіа кєЇєн кэлэн олохсуйбут�
тар. Бастаан Àнтоновкаіа "Кылы�
Їах" НФК�іа ыллаан�туойан иЇэн,
Убайааμμа олохсуйаннар, "Кыта�
лык" КД иЇинэн ўлэлиир "Талба
талааннаахтар тўЇўлгэлэрэ" НФК
актыыбынай кыттыылааіа буолар. 

Онно дэгиттэр талааннаах Àлек�
сандра Васильевна араас кўрэхтэргэ
кыттан кыайыылаах тахсар. Ол кур�
дук Платон Àлексеевич Ойуунускай
"Дьулуруйар Ньургун Боотур" олоμ�
хотугар сырдык уобарастар кўрэхтэ�
ригэр 1 миэстэ. М.Н. Петрова�То�
йуктаах Марыына бирииЇин кыа�
йыылааіа, Олоμхо ыЇыаіар "Кы�
Їыл кємўс кытах" олоμхоЇуттар бэ�
лиэлэрин туппута. Сылын аайы
ыытыллар Єрєспўўбўлўкэтээіи
Олоμхо ыЇыахтарыгар кыттар, Бў�
лўў улууЇугар ыытыллыбыт олоμхо�
Їуттар кўрэхтэригэр "Тўєлбэ олоμ�
хоЇута" номинацияны ылбыта. 2017
сыллаахха "СЄ олоμхоЇуттарын Àс�

социациятын чилиэнэ" Знагынан
наіараадаламмыта. 

Кини саха кылыЇахтаах ырыа�
тын�тойугун, олоμхотун Санкт Пе�
тербург, Москва, Казань куоратта�
рынан "Талба талааннаахтар тўЇўл�
гэлэрэ" Норуодунай фольклорнай
кэлэктииби кытта сылдьан били�
Їиннэрбитэ, кєрєєччўлэр уонна
дьўўллўўр сўбэ биЇирэбилин ылбы�
та. Кини толорор репертуарыгар Г.
Дуяков "Кыыс Дьуурайа бухатыыр",
В.И. Иванов�Чиллэ БаЇылай "Хо�
рула Боотур", "Кўн Кўбээдьэ буха�
тыыр" олоμхолор киирэллэр.

Ўгэс быЇыытынан ыытыллар
олоμхону толорооччулар кўрэхтэ�
риттэн "Мин олоμхо дойдутун
оіотобун", "Удьуорбутун утумнаан",
"Àйар куттаах тєрўт доріоон" кў�
рэхтэргэ элбэх оіо, ыччат кыттан
кэллилэр. Бу ыытыллар кўрэхтэр
тўмўктэрин анализтаан кєрдєххє,
оіо эрэ барыта олоμхоЇут буолбат
эбит, удьуор утумунан ситимнээх
оіо ордук умсугуйан, дьаныЇан ту�
ран, сєбўлўўр дьарык оμостон
олоμхолуур эбит. Ол курдук удьуор
утумнаах, айыліаттан талааннаах
кыргыттарбыт: Àйаана Àнтонова,
Àйна Семенова, Сайаана Иванова
кыра эрдэхтэриттэн олоμхону толо�
рон, культура идэтин баЇылаан, би�
лигин да дьон биЇирэбилин ыла,
оіолору уЇуйа сылдьалларыттан
ўєрэбит.

Àнтонова Àйаана Владимиров�
на ыам ыйын 8 кўнўгэр 1994 сыл�
лаахха Кўндээдэіэ тєрєєбўтэ. Олох
кыра сааЇыттан сытыы�хотуу, ыл�
лыыр, хоЇоону начаас єйўгэр тута�
рын иЇин, кўн кўбэй ийэтэ Àнтоно�
ва Àлександра Ивановна кыыЇын
олоμхоіо дьарыктаабыт. Онон
Àйаана бастакы уЇуйааччытынан
ийэтин киэн тутта ааттыыр. 

Àлександра Ивановна учуутал
идэлээх, художественнай самодея�
тельность биир актыыбынай кыт�
тыылааіа. Кыысчаана 3 кылааска
ўєрэнэ сырыттаіына, оройуоннай
кўрэххэ кыайан, аны Горнай улуу�
Їун Сыдыбылыгар Олоμхону толо�
рооччулар республиканскай кўрэх�
тэригэр баран ситиЇиилээхтик кыт�
тан, онтон кынаттанан, аартыктара
арыллан, бииртэн биир ситиЇиилэр
кэлэн испиттэрэ. Àйаананы кулууп�
ка фольклорга анал идэлээх эдэр
дэгиттэр талааннаах уЇуйааччы Ку�
чурова Таисия Àркадьевна салгыы
олоμхоіо дьарыктаабыта. 

Àйаана олоμхону бастыμ толо�
рооччу эрэ буолбакка, НПК�іа
кыттан, кини олоμхону научнай�
дык ырытыыга, ўєрэтиигэ эмиэ си�
тиЇиилэрдээх. Оскуоланы бўтэрэн
баран, Àрктикатааіы государствен�
най культура уонна искусство инс�
титутун ситиЇиилээхтик бўтэрбитэ.
Толорор олоμхолоро: Кўннўк
Уурастыырап "Нуоіалдьын кугас
аттаах Тойон Дьаіарыма буха�
тыыр", С. Васильев�Бороіоонускай
"Эрчимэн Бэргэн", Платон Ойуу�
нускай "Дьулуруйар Ньургун Боо�
тур", Г. Дуяков "Кыыс Дьуурайа
бухатыыр". Àйаана Владимировна
ўєрэіин бўтэрэн кэлиэіиттэн Н.И.
Харитонов�Николай Чуор аатынан
"Кыталык" култуура дыбарыаЇыгар
"Ньурбачаан" оіо Норуодунай
фольклорнай кэлэктиибин сала�
йааччытынан ситиЇиилээхтик ўлэ�
лии сылдьар.

Иванова�Семенова Сайаана Ва�
сильевна тохсунньу 8 кўнўгэр 2001
сыллаахха Кўндээдэ нэЇилиэгэр тє�
рєєбўтэ. 2011 сыллаахтан олоμхону
бэркэ сэμээрбитин иЇин, ийэтэ Ро�
манова Àкулина Николаевна ўєрэ�
тиитинэн саіалаабыта. Онон Са�
йаана бастакы уЇуйааччытынан чу�
гас киЇитин ийэтин ааттыыр. Ньур�
баіа ыытыллыбыт Олоμхо ыЇыаіар
олоμхону толорооччулар кўрэстэ�
ригэр аан бастаан П. Ядрихинскай
"Дьырыбына Дьырылыатта" олоμ�
хону толорон кыттыбыта, дьон сэ�
μээриитин ылбыта. 

Онтон ыла эдэр эрчимнээх ўлэ�
Їит Иванов Константин Николае�
вич уЇуйуутунан 2012�13 с.с. олоμ�
хонон дьаныардаахтык дьарыкта�
нан барбыта. УЇуйааччытын кєіў�
лээЇининэн элбэх олоμхо, оЇуокай
кўрэхтэригэр ситиЇиилээхтик кыт�
тыбыта. 2017 сыллаахха Бўлўўгэ
ыытыллыбыт Олоμхо ыЇыаіар
оЇуокай кўрэіэр оіолорго Гран �
При буолан, Сочи куоракка сын�
ньанар путевканан наіараадалам�
мыта. Оскуолатын 2018 сыллаахха
бўтэрээт Дьокуускайдааіы М.Н.

Жирков аатынан Музыкальнай кол�
ледж фольклор отделениетыгар
ўєрэххэ киирбитэ. 

Бу ўєрэнэр сылларыгар кини
олоμхону єссє дириμник, хорутуу�
лаахтык ўєрэтэн, быйыл КыЇыл
дипломунан ўєрэіин бўтэрэн тє�
рєєбўт Кўндээдэтигэр "Туску" Но�
руот айымньытын дьиэтигэр "Кы�
лыЇах" ансаамбыл салайааччыты�
нан ўлэлиир. Репертуара: П. Ядри�
хинскай "Дьырыбына Дьырылыат�
та", П. Ядрихинскай "Тойон Дьєл�
лўўт бухатыыр", П. Ойуунускай
"Дьулуруйар Ньургун Боотур", С.
Васильев�Бороіоонускай "Мєіў�
рўўр Бєіє", В. Иванов�Чиллэ БаЇы�
лай. "Хорула Боотур".

Àйна Николаевна Семенова
1995 сыллаахха балаіан ыйын 4 кў�
нўгэр Сўлэ нэЇилиэгэр элбэх оіо�
лоох дьиэ кэргэμμэ тєрєєбўтэ.
Ийэлээх аіата иккиэн нэЇилиэк
олоіор актыыбынайдык кыттар
буолан оіолорун дьоіурдарын кє�
рєн, эмиэ сиэтэ сылдьан кытынна�
рар этилэр. ЭЇэлэрэ Николай Се�
менов�Тоμсуу Ньукулай оройуоμ�
μа биллэр тойуксут, алгысчыт,
оЇуокайдьыт этэ. Àйна детсадка
сылдьан ырыа ыллаан чоргуйарын
истэн эЇэтэ ўєрэ санаабыта мээнэ
буолбатаіа. Кыысчаан Ньурбаіа
ыЇыахха киирдэіинэ, арахпакка
олоμхону наЇаа сєбўлээн истэрэ:
"Ити оіолор курдук олоμхолообут
киЇи!" � диэн баіарар эбит. Онон
олоμхоіо бастакы уЇуйааччыта
ийэтэ � Семенова Оксана Григо�
рьевна дьарыктаан, Àйна оройуон
кўрэхтэригэр ситиЇиилээхтик кыт�
тан барар. Онтон саіыллан, салгыы
норуот талба талааннаахтара Суха�
ринова Валентина Егоровна уонна
Àбрамова Дария Семеновна така�
йыыларынан, ыллыктаах сўбэлэри�
нэн салгыы сайдар, Олоμхо ыЇыах�
тарынан сылдьан кўрэхтэргэ сити�
Їиилээхтик кыттар. 2011 сыллаахха
Кытайга ыытыллыбыт "Жемчужина
Востока" норуоттар икки ардыла�
рынааіы фольклорнай фестивальга
кыттан 1 истиэпэннээх лауреат
аатын ылан, ўєрэн�кєтєн, кынатта�
нан кэлбитэ. 

Оскуоланы бўтэрэн баран 2013
сыллаахха Дьокуускайдааіы кул�
туура уонна искусство колледжыгар
Тєрўт култуура салаатыгар ўєрэнэ
киирбитэ. ўєрэіин бўтэрэн баран
2017�18 с.с. Усуйаана улууЇугар, Ка�
зачье нэЇилиэгэр баран ўлэлээбитэ.
Онтон билигин дойдутугар кэлэн
олохсуйан, Ньурбатааіы оіо ис�
кусство оскуолатын фольклор кы�
лааЇыгар уЇуйааччынан ўлэлиир.
Репертуара: С.С. Егоров "Кўн Тэ�
гиэримэ бухатыыр", В. Иванов�
Чиллэ БаЇылай "Хорула Боотур", Г.
Дуяков "Кыыс Дьуурайа бухатыыр".

2019 с. сэтинньи ыйга Казань
куоракка ыытыллыбыт "Казанские
узоры" диэн норуоттар икки арды�
ларынааіы фестивалларыгар Г.
Дуяков "Кыыс Дьуурайа бухатыыр"
олоμхону спектакль быЇыытынан
кєрдєрєн, "Талба талааннаахтар тў�
Їўлгэлэрэ" норуодунай фольклор�
най кэлэктиип Гран�при буолан,
ўєрэн�кєтєн Москваіа кэлэн, аны
"Живая традиция" диэн Бўтўн Àрас�
сыыйатааіы фольклорнай Форум�
μа ыμырыы быЇыытынан кыттан,
тэрийээччилэр, кєрєєччўлэр биЇи�
рэбиллэрин ылан, саха олоμхотун
киэμ араμаіа таЇааран кэлбиппит.
Онно аіам саастаах олоμхону толо�
рооччу Догуева Àлександра Васи�
льевна кыттыбыта, онтон эдэр
олоμхоЇуппут Àйаана Àнтонова
кылаабынай оруолу Кыыс Дьуурайа
бухатыыры олус ситиЇиилээхтик
оонньообута. Олоμхо спектакылы
СЄ култууратын туйгуна, Искусст�
воведение билимин кандидата Е.Р.
Степанова туруорбута.

Онон, кыратык да буоллар,
Олоμхо кэрэ эйгэтигэр сыстыбып�
пыттан, Ньурба олоμхоЇуттарын
ааттарын таЇаарыыга уонна ўйэти�
тиигэ ўлэлэспиппиттэн сўрдээіин
астынабын уонна киэн туттабын.

Тўмўкпэр, Улуу Олоμхобут ал�
гыстаах аартыгынан айаннаан, ХХI
ўйэ боруогун атыллаан сылын ах�
сын улуустарга Ытык ыалдьыт буо�
лан киирэрин, Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин олохтоохторо уруйдуу�айхал�
лыы кєрсєбўт! Бу алгыстаах аартык
устун сирдээн аіалбыт ытык дьом�
мут ааттарын ааттыыр, олоμхоЇут
удьуора утумнана турарын тўстўўр
ытык тўЇўлгэлэр кэμээн истиннэр!

Н.И. Харитонов� Николай Чуор
аатынан "Кыталык" КД иЇинэн
ўлэлиир "Талба талааннаахтар

тўЇўлгэлэрэ" Норуодунай
фольклорнай кэлэктиип

салайааччыта НИКОЛÀЕВÀ
Розалия Николаевна, 

СЄ култууратын туйгуна.

– Култуура эйгэтэ –

Олоμхо алгыстаах аартыгынан



9 стр.2022 сыл, ахсынньы 15 кўнэ, 49 №

Хас биирдии киЇи тус�туЇунан
дьыліалаах, олохтоох�дьаЇахтаах,
биир халыыпка, киэпкэ киирбэт,
олоіу кєрўўтэ, анаарыыта ураты�
лаЇар. Ол иЇин олоххо дьол туЇу�
нан єйдєбўл олус уустук. Ким эрэ
байарга дьулуЇар, ким эрэ дьиэ
кэргэнин єрє тутар, улахан баайа�
дуола суох, ўлэтинэн эрэ ўєрўўнў,
дуоЇуйууну ылар дьон эмиэ ўгўс.
"Дьол диэн араас тўгэннэртэн ту�
рар. Холобур, олохпор ўчўгэй кэр�
гэннээіим � эмиэ дьолум, дьоμμо
ўчўгэй сыЇыаннааіым � эмиэ дьо�
лум, элбэх доіордооіум, аймахтаа�
іым � эмиэ дьолум", � диэн бэлиэ�
тиир биллиилээх суруналыыс Ни�
колай Ребров.

"Дьол" диэн єйдєбўлгэ мин
эмиэ ураты кєрўўлээхпин. Ўєрэр
дьоіурдаах киЇи дьоллоох", �
диэн бигэ тўмўк санаалаахпын.
Олохпор ўєрбўт чыпчыліан тў�
гэннэрбин олоіум дьоллоох тў�
гэннэринэн билинэбин. Ўєрбўт
киЇи тулатын дьоллоох хараіы�
нан кєрєр, ис туруга, кута�сўрэ
нус�хас буолар, онон киЇи ис�тас
эйгэтин бэйэтэ киэргэтэр кыах�
таах. Ўєрбўт киЇи хараіыттан ор�
дук ўчўгэйи кєрє иликпин. Баа�
йыттан, дьадаμытыттан, ўрўμ,
хара ўлэЇититтэн тутулуга суох
олох тўбўгэ, ўєрўўтэ дьолу ўєскэ�
тэр. Сайын ача кўєх оту охсон
нэлэЇиттэхпинэ, тўмўллўбўт са�
наабын ўллэстэн ыстатыйа суруй�
бутум хаЇыакка бэчээттэннэіинэ,
олус ўєрэбин, дьоллонобун. Бул�
чут бултуйдаіына, эмчит ыарыЇа�
іы таба эмтээн ўтўєртэіинэ,
учуутал, тєрєппўт оіолорун сити�
Їиилэриттэн, учуонай наукаіа са�

μа арыйыыларыттан ўєрэр, дьол�
лонор. Иллээх�эйэлээх, ўєрўў эй�
гэлээх дьиэ кэргэн, сылаас холум�
таннаах ыалынан билиниллэн,
сыаналанан, алаЇа дьиэлэригэр
дьол тосхойор, дьон махталын
ылар, алгыЇынан арчыланар.
Маннык ыал бигэ туруктаах, кэ�
лэр кэмμэ эрэллээх буолар.

Олохпор кєрсўбўт, кэрэхсээ�
бит, ўєрбўт тўгэннэрбиттэн холо�
бурдар:

Бастакы холобур. Тєрєєбўт
дойдубар, Ньурбаіа, Энергетик
тўєлбэіэ "Энергосбыт" тэрилтэ�
тин ўлэЇиттэрэ кыЇаліалаах кэл�
бит дьону ўєрэ�кєтє кєрсєллєр,
ис дууЇаларыттан кємєлєЇєллєр.
Ил�эйэ эйгэлээх, сылаас, иЇирэх
тыыннаах маннык ўлэ тэрилтэлэ�
рэ дьону�сэргэни бэйэлэригэр

тардаллар, ўєрдэллэр. Бу ўєрўў
эμээрдээх тэрилтэ ўлэіэ элбэх
ситиЇиилэнэригэр баіарабын.

Иккис холобур. КыЇын Дьо�
куускай куоракка кыстыыбын.
Олорор дьиэм Сэргэлээх тўєлбэ�
тигэр Єрєспўўбўлўкэтээіи лис�
сиэй�интэринээт дьиэтин кытта
сэргэстэЇэ турар. Дириэктэринэн
улахан учуутал, биллиилээх уоп�
састыбаннай диэйэтэл Иван Ива�
нович Шамаев ўлэлиир. Лиссиэй�
интэринээт учууталларын, ўєрэ�
нээччилэрин уулуссаіа элбэхтик
кєрєбўн уонна кинилэр сэргэх,
ўєрбўт�кєппўт кєрўμнэриттэн са�
наам кєтєіўллэр. Лиссиэй�интэ�
ринээт ўєрэнээччилэриниин кэп�
сэтэбин, сэлэспит оіолорум лис�
сиэй ўлэЇиттэрэ, ўєрэнээччилэрэ
бары ўєрэ�кєтє сылдьалларын то�

Їоіолоон бэлиэтииллэр. Сылаас,
истиμ эйгэіэ иитиллэр�ўєрэнэр
буоланнар, оіолор олоххо элбэіи
ситиЇэллэр эбит. Бу ил�эйэ, ўєрўў,
дьол эμээрдэспит сылаас холум�
таннаах уЇуйаан оіо�аймах, дьон�
сэргэ биЇирэбилин ылыан ылар.

ЎЇўс холобур. Биир кўн хайдах
эрэ мєлтєєн�ахсаан, уулуссанан
ээл�дээл хааман тэлбиμнээн иЇэ�
бин. Утары биир дьахтар оіоту�
наан сиэтиЇэн ўєрэн�кєтєн, ты�
рым�ирим кєрєн, тырыбынаЇан
иЇэллэр. Тулам сырдыы, сылыйа
тўстэ, сўргэм кєтєіўлўннэ. Тєбє�
бўн ўєЇэ кєтєієн, хоноччу туттан,
эрэллээхтик инним диэки дьулу�
руйдум, мин эмиэ ўєрўєхпўн,
дьоллоох буолуохпун баіардым.
Ўєрўў, дьол долгуна киЇиэхэ бэ�
риллэр, дьайар сырдык кўўЇўн

биллим, итэіэйдим.
Тус бэйэм олоіу кєрўўбэр,

анаарыыбар тирэіирэн ўєрўў,
дьол туЇунан санаам саргытын,
толкуйум тобулун тўмэ тардабын:

� Олох чыпчыліан тўгэннэ�
риттэн тўмўллўбўт бытархай
ўєрўў, дьол улахан ўєрўўнў, дьолу
ўєскэтэр.

� Ўєрэр дьоіуру сайыннарыы,
ўєрўйэх оμостуу � тус бэйэ дьолун
тўстээЇин.

� Ўєрўў аргыстаах киЇиэхэ
дьол тосхойор.

� Ўєрэ�кєтє сылдьар киЇи эй�
гэтэ бєіє туруктаах, сылаас
тыыннаах, кинини тулалыыр
дьон эмиэ ўєрўў, дьоллонуу эйгэ�
тигэр киирэллэр.

� Олоххо муμутуур ўєрўў,
дьоллонуу � тыыннаах буолуу,
олох олоруу.

Ытыктабыллаах Саха сирин
бары олохтоохторун кэлэн иЇэр
саргылаах Саμа Сылынан эіэрдэ�
лиибин, олоххутугар Ўєрўў ўксээ�
тин, Дьол тосхойдун. Дом!

Àрассыыйа ўєрэіириитин
туйгуна,

Саха Єрєспўўбўлўкэтин
ўєрэіин ўтўєлээх ўлэЇитэ,

Учууталлар учууталлара,
Ўєрэіирии тиЇигин

бочуоттаах бэтэрээнэ,
Ньурба улууЇун Бочуоттаах

гражданина Сэмэн Àкыымабыс
БÀТÀÀКÀП.

"Чэ бўттэ, мин ўлэбэр сўўрдўм"
диэн этии Àнатолий Васильевка
быЇаччы сыЇыаннаах. Ньурбаттан
Сўлэіэ уунан ўлэлииригэр кўннэтэ
сўўрўўнэн эргийэ сылдьыбыт кэм�
нэрдээіэ. Ветврач, хапсаіайга
спорт маастара Àнатолий Михай�
ловиЇы дьон хапсаіайдьыт эрэ
буолбакка, марафонец сўўрўк, ону
кытта кэлин остуол оонньуутун
ахсаабат пропагандиЇын быЇыы�
тынан билэллэр. УЇун дистанция�
ларга сўўрўўгэ кўрэхтэЇиилэргэ си�
тиЇиилээхтик кыттыбыта.

Хас да сыллааіыта ахсынньы�
га биллэр тустуук Максим Васи�
льев кини туЇунан "Дьокуускай�
тан Àнатолий Васильевтыын так�
синан бииргэ айаннаан кэллибит,
киЇим суумкатын дьоμμо тутта�
ран баран Дьаархантан сўўрўєм
диэн массыынаттан тўЇэн хаалла,
сўўрэрин ахтыбыт ўЇў", диэн кэп�
сээн салыннарбыта. Àхсынньы
тымныытыгар марафон тэμэ дис�
танцияны сўўрэр эбит диэн сєх�
пўппўн єйдўўбўн. 

Кини саамай муμутаан 156 км
141 м ырааіы сўўрэн турардаах
эбит. Ити 2013 с. ыам ыйын 11�12
кк. 22�с Москватааіы сууккалаах
сверхмарафоμμа буолбут.

Àнатолий Васильев 36 сыл ус�
тата бэтэринээрдээн кэллэ. Ол
иЇигэр 11 сыл Сўлэ ветучаастагар
сэбиэдиссэйдиир. Єр кэм устата
хаар�самыыр буоллун, тымныы�
куйаас буоллун � сўўрўўнэн утум�
наахтык дьарыктанан кэллэ.
Сўўрбэт тўгэнигэр бэйэтин соч�
чото суох курдук сананар. Улууска
инбэлииттэр декадаларын саіана
кинилиин кэпсэппиппин таЇаа�
рарга сананным. Àнатолий Васи�
льев кулгааіынан инбэлиит эрээ�
ри, кўннээіи олоіор�ўлэтигэр
ыарыріаппытын кєрбўт ончу суох
буолуохтаах. Єр сылларга сити�
Їиилээхтик бэтэринээринэн, Сў�
лэ ветучаастагын сэбиэдиссэйи�
нэн ўлэлээн кэллэ. Ветсулууспа
туйгуна, улуус бочуоттаах олох�
тооіо. Быйыл Сўлэіэ саμа дьиэ
туттан киирдэ.

Àнатолий Васильев сўрўн
ўлэтин таЇынан, спордунан утум�
наахтык дьарыктанар. Кинини
универсальнай спортсмен бы�
Їыытынан сыаналыахха сєп. Ону
кини наіараадалара туоЇулуул�
лар.

$ Àнатолий Михайлович, кыл$
гастык бэйэμ тускунан билиЇиннэр
этэ. 

� Мин тєрєєбўт дойдум � Ха�
μалас нэЇилиэгэ. Оскуоланы бў�
тэрэн баран Дьокуускайга пед�
училищеіа физкултуурунай отде�
лениеіа туттарсыбытым. Бары
эксээмэннэрин ааспытым кэннэ,
бўтэЇигэр музыкальнай слух суох
эбит диэн тарыйан кэбиспиттэрэ.
Онтон кыЇыйан бэйэм босуобуйа
булан ылан дьарыктаммытым.

1986 с. Омскайга тыа хаЇаа�
йыстыбатын техникумун вет�
фельдшер отделениетын ўєрэнэн
бўтэрбитим. Ўлэбин "Марха" соп�
хуос Ўєдэйдээіи отделениетыгар
саіалаабытым. Онтон ыла бу та�
лан ылбыт идэбинэн кўн бўгўμμэ
диэри ўлэлии сылдьабын. 1997 с.
кэтэхтэн Бурятскайдааіы тыа ха�
Їаайыстыбатын академиятын бў�
тэрэн ветврач дипломун ылбы�
тым. 2000 сылга оіолорбун ўєрэт�
тэрээри, дьиэ�уот булан Ньурбаіа
кєЇєн киирбитим. Кэргэним Ев�
докия 24 сўєЇўтўн кытта хаалбы�
та. Мин мэлдьи тахсан кємєлєЇєр
этим. 2009 с. сўєЇўлэрбитин илдьэ
Сўлэіэ кєспўппўт, аіыйах сыл�
лааіыта сўєЇўбўтўн эспиппит.
2011 с. бўтўўтэ миигин Сўлэ вет�
пуунун сэбиэдиссэйинэн анаа�
быттара. 

Кэргэним Евдокия Васильев�
на мировой суут иккис учаастагар

архивариус отделыгар ўлэлиир.
Улахан кыыЇым Àнастасия
Санкт�Петербурга Ленин ааты�
нан электротехническэй универ�
ситетын инженер�программист
идэлээх ўєрэнэн бўтэрбитэ. Би�
лигин Àрассыыйатааіы наукалар
Àкадемияларын иЇинэн "Инсти�
тут высокомолекулярных соеди�
нений" тэрилтэіэ ўлэлиир. Кыра
кыыЇым Àлександра Санкт�Пе�
тербурга Мечников аатынан Ме�
дицинский университеты бўтэр�
битэ, Ньурба куоракка улуустаа�
іы поликлиникаіа 2�с учаастакка
терапевт бырааЇынан ўлэлии
сылдьар. 

$ “Быраастар киЇини эмтиил$
лэр, оттон бэтэринээрдэр киЇи$
аймаіы эмтииллэр" диэн бэргэн
этии баар дии.

� Бу этиини кытта сєбўлэЇэ�
бин. Бэтэринээр идэтэ син�биир
быраас идэтин курдук диэххэ сєп.
Син�биир уустук клиническэй тў�
бэлтэлэр баар буолаллар, ыарыы�
ны диагностикалыыр уонна эм�
тиир интэриэЇинэй. Ыалдьыбыт
дьиэ кыылларын, сўєЇўнў�сылгы�
ны эмтээн ўтўєрдўў � бэтэринээр
ўлэтигэр сырдык тўгэн. Кыыллар
ыарыыны  син эмиэ киЇи курдук
аЇардаллар, ардыгар тулуурдаах�
тык, ардыгар куттана�дьиксинэ.
Àрай саμарбаттар эрэ. Билигин
олох сайдан иЇэр, онон ветуправ�
лениебытыгар саμа оборудова�
ние, технология киирэр. Итини
таЇынан ветсулууспа ас�ўєл эр�
гиирин кєрєр ўлэтин эбэн кэбис.
СўєЇўттэн ылыллар бородууксуйа

хаачыстыбатыттан, ас�ўєл туру�
гуттан дьон�сэргэ доруобуйата
тутулуктаах. Биир ўксўн ол иЇин
итинник бэргэн этии ўєскээтэіэ.  

$ Эн спордунан оіо эрдэххит$
тэн дьарыктанар этиμ дуо?

� 4 кылааска ўєрэнэ сылдьан
кєμўл тустуунан дьарыктана сыл�
дьыбытым. ЎЇус сылбытыгар тре�
нербит Гаврил Иванович Петров
Ньурбаіа кєЇєн киирбитэ. Кини
барбатаіа буоллар, элбэх оіо
маастар буолбут буолуо этэ. Ол
кэнниттэн бэйэбит эрчиллэр эти�
бит. Оскуоланы бўтэрэн баран
хапсаіайынан ўлўЇўйбўтўм, бэ�
йэм бэйэбэр тренер курдук этим.
Бэтэрээμμэ тахсан баран хапса�
іайга спорт маастара буолбутум.

Устудьуоннуу сылдьан ордук
хайыЇарынан уонна сўўрўўнэн
дьарыктаммытым. Омскай уоба�
ласка орто ўєрэх тэрилтэлэрин
кўрэхтэЇиилэригэр хайыЇарга
уонна сўўрўўгэ 2 сыл субуруччу
призердаабытым. Онтон ыла сўў�
рўўбўн бырахпакка, олохпор сє�
бўлўўр дьарык оμостубутум. Ус�
тудьуоннуу сырыттахпына хаа�
лаμμын ўлэлээ, сўўрўўгэ маастар
буолуоμ диэбиттэрин аккаастаа�
бытым. Кэлин санаатахпына, он�
но сєбўлэЇэн хаалбытым буоллар
маастар нуорматын толорбут буо�
луом этэ, тренерэ суох киЇи тах�
сыбат. 

Кэргэним Ўєдэйгэ эрдэіинэ
бээтинсэіэ ўлэ чааЇын кэнниттэн

оптуобуЇунан Дьаархаμμа тахса�
рым, онтон сўўрўўнэн Ўєдэйгэ
тиийэр этим. Ыйга иккитэ оннук
гынарым. Халлаан сылыйдаіына
ыйга биирдэ єрєбўл кўн Ўєдэйтэн
Ньурбаіа (трассанан 77 км) сўў�
рэн киирээччибин. Биир єттўнэн
ўчўгэй дьарык буоллаіа. 

$ Тўмўккэ улуус хаЇыатын
ааіааччыларыгар анаан тугу
этиэххиний?

� Биир дойдулаахтарбын кэ�
лэн иЇэр Саμа сылынан истиμ�
ник эіэрдэлиибин! Барыгытыгар
чэгиэн доруобуйаны, ситиЇиилэ�
ри баіарабын. Элбэхтик хаамыμ,
сўўрўμ. Сєбўлўўр дьарыккыты�
нан кўўскэ ылсыстаххытына си�
тиЇиилэр баар буолуохтара. Он�
тон бэйэм саастыылаахтарбар ту�
Їаайан доруобуйаіытын кєрўнэн
хамсанаргытыгар, хаамаргытыгар
ыμырабын.

PS: À.М.Васильев спорка сити�
Їиилэриттэн: 

1997 с. Петр Àлексеев бирии�
Їигэр хапсаіайга СЄ биирдии�
лээн уонна хамаанданан бастыыр
иЇин кўрэхтэЇиитигэр 60 кг ыйаа�
Їыμμа � I миэстэ. Эмиэ ити сыл
Владимир Ефремов бирииЇигэр
хапсаіайга Ньурбаіа єрєспўўбў�
лэкэтээіи турнирга � III миэстэ.  

1999 с. Петр Àлексеев кэриэ�
Їигэр Ньурбаіа ыытыллыбыт СЄ
чємпўйэнээтигэр бэтэрээннэргэ
III миэстэ. 

2008 с. сўўрўўнў таптааччылар
кулууптарын ортотугар Àрассыы�
йа чємпўйэнээтигэр � С.П.Коро�
лев Мемориалыгар 20 км дистан�
цияіа уопсай тўмўккэ 184 киЇит�
тэн 47�с миэстэ, 50�54 саастаах�
тарга � 6�с миэстэ. 

2010 с. 34�с Космическай ма�
рафоμμа уопсай тўмўккэ � 29�с
миэстэ, 50�54 саастаахтарга 5
миэстэ. 

2012 уонна 2013 сс. сўўрўўнў
таптааччылар кулууптарын орто�
тугар Àрассыыйа чємпўйэнээти�
гэр � Космическай марафоμμа 20
км дистанцияіа 50�54 саастаах�
тарга � 2�с миэстэ. 

2013 с. ыам ыйын 11�12 кк. 22�
с Москватааіы сууккалаах сверх�
марафоμμа Саха сирин 2�с ха�
маандата 3�с миэстэіэ тахсыбыта. 

2012 с. кўЇўн "Урожай" спор�
тивнай уопсастыба 8�с єрєспўў�
бўлўкэтээіи чэбдигирдэр сўўрўў�
тўгэр бэйэтин саастыылаахтары�
гар полумарафоμμа � 2�с миэстэ. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Кэпсиэхпин баіарабын –

Бэтэринээр уонна дэгиттэр спортсмен
Àнатолий Васильев

РФ доруобуйа харыстабылын
миниистирэ Михаил Мурашко
иЇитиннэрбитинэн, эмчиттэр хам�
настарын тєлєбўрўгэр 58,6 мил�
лиард солкуобай суумалаах эбии
ўбў эрэгийиэннэргэ ыыттылар.

Ол туЇунан єссє алтынньыга
РФ премьер�миниистирэ Миха�
ил Мишустин иЇитиннэрбитэ.

Кини эмчиттэри сєптєєх хамна�
Їынан хааччыйыы бырабыыта�
лыстыба дьоЇун суолталаах со�
руктарыттан биирдэстэрэ буола�
рын бэлиэтээбитэ.

«Эмчиттэргэ хамнас тєлєбў�
рўгэр эбии ўбў кєрєргє доку�
муоннарга илии баттанна. Уоп�
сайа 58,6 миллиард солкуобай
эрэгийиэннэргэ хайыы ўйэ

ыытылынна”, — диэн доруобуйа
харыстабылын миниистирэ иЇи�
тиннэрдэ.

РИÀ�Новости суруйарынан,
миниистир бу харчыны эмчит�
тэргэ эбэтэр наадалаах ороскуот�
тары сабарга бэриллиэхтээіин
туЇунан чопчулаан эттэ.

Мария ГОРОХОВÀ.

– СИÀ иЇитиннэрэр –

Эмчиттэр хамнастара ўрдўўр буолла

––  РРееддааккцциияя  ппооччттааттаа  ––

Дьол туЇунан санаа саргыта, толкуй тобула
(Àнаарыы, сахалыы тўєргўлээЇин)
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Єμєлдьє урут кўўстээх дьоннорунан
аатырбыта, суон сураіырбыта. Бу кэлиμμи
сылларга мас�рестлинг кўўскэ сайынна. Мас
тардыЇыы диэн єбўгэлэрбититтэн утумнаан
кэлбит сахалар киэн туттар национальнай
оонньууларбытыттан биирдэстэринэн буо�
лар. Онон ўўнэн иЇэр кэнчээри ыччаттар�
бытыгар чєл олоіу ўєрэтэргэ, таріатарга
улахан оруоллаах. Ол иЇин оіолорго, эдэр
ыччаттарга саха национальнай спордун кє�
рўμнэригэр кўрэхтэри тэрийэр билиμμи ўйэ�
іэ саамай тоіоостоох диэн санаанан салай�
таран, Єμєлдьєіє ахсынньы 3 кўнўгэр РФ
ўлэ бэтэрээнэ, СЄ бочуоттаах бэтэрээнэ,
Ньурба оройуонун Марха нэЇилиэгин бо�
чуоттаах гражданина, Саха ÀССР боксаіа
спорт маастара Владимир Дмитриевич Пав�
лов сырдык аатыгар региональнай мас тар�
дыЇыытын турнира тэриллэн ааста. 

Павлов Владимир Дмитриевич олоіун
быыЇын кыратык сэгэтэн кєрдєххє, ўтўє
суолу�ииЇи хаалларбыт нэЇилиэкпит биир
киэн туттар киЇибитинэн буолар. Кини
1947 сыллаахха Єμєлдьєіє Татьяна Ильи�
нична, Дмитрий Иванович Павловтар дьиэ
кэргэттэригэр бастакы оіонон кўн сирин
кєрбўтэ. Оскуоланы бўтэрэн баран Сэбиэс�
кэй Àармыйа кэккэтигэр ытык иэЇин толо�
рон сулууспалаан кэлбитэ уонна М.К. Àм�
мосов аатынан СГУ историко�юридичес�
кай салаатыгар ўєрэххэ киирбитэ. Ўєрэіин
бўтэрэн тєрєєбўт дойдутугар оскуолаіа
учууталынан ананан ўтўє суобастаахтык
ўлэлээбитэ. Кэргэнинээн нуучча тылын
уонна литературатын учуутала Людмила
Ивановна Павловалыын 4 оіону тєрєтєн,
дьоЇуннаах олоіу олорбуттара. Кыргытта�
ра Мария, Àнастасия ўєрэхтээх, ўтўє ўлэ�
Їит, ыал бастыμнара буолан олороллор. 

Владимир Дмитриевич � бастыμ об�
щественник, нэЇилиэк култуурунай�маас�
сабай олоіор кєхтєєх кыттааччы, быраа�
Їынньык, кэнсиэр барыта Владимир Дмит�
риевич быраатынаан Леонид Дмитриевич
баяннарын доіуЇуолунан тэриллэрэ. Сал�
гыы нэЇилиэккэ баЇылыгынан талыллан
тєрєєбўт дойдута чэчирии сайдарын туЇу�
гар кўўЇўн�уоіун, кыаіын биэрэн туран
ўлэлээбитэ. Ол курдук дэриэбинэбит
уулуссаларыгар бастакынан электричество
уота сандаарбыта, ыалларга сибээс ситимэ
тардыллан, олохтоохтор телефонунан кэп�
сэтэр буолбуттара, оройуоμμа айанныыр
суолу оμотторон, таас оскуола сыбаайалара
таЇыллан туруоруллубуттара, олохтоохтор�
го мотоцикл дефицитигэр Юпитер 5,
Минск мотоцикллары, КЧМ оЇохтору аіа�
лан хааччыйталаабыта. 

Ол кэнниттэн Владимир Дмитриевич�
таах Ньурбаіа кєЇєннєр, кини "Саргы
Даймонд" генеральнай дириэктэрин собу�
йааччытынан, кыра кээмэйдээх судноларга
государственнай инспекторынан (ГИМС)
олус ўчўгэйдик ўлэлээбитэ. Владимир
Дмитриевич булгуруйбат кўўстээх санаа�
лааіа, спордунан куруутун эрчиллэрэ, оіо�

лору спорка кєіўлўўрэ. Кини боксаіа
спорт маастара этэ. Онон бу кўрэхтэЇии
Владимир Дмитриевич сырдык аатыгар
тэриллибитин олохтоохтор сєбўлээтилэр.

Кўєн�кўрэс ўєрўўлээх аЇыллыыта 12:00
ч саіаланан киэЇэ хойукка диэри буолла.
Барыта 127 кэскиллээх спортсмен оіолор,
ол иЇигэр 13 кыыс, 4 улуус 19 нэЇилиэгит�
тэн оіолор кэлэннэр, кўрэхтэЇии ўрдўк та�
Їымнаахтык, тыμааЇыннаах киирсиилэр�
дээх буолан ааста. Ол курдук 304719 солк.
суумалаах 61 призовой миэстэ иЇин кўрэх�
тэстилэр уонна кўрэхтэЇэр оіолортон чор�
бойон кыахтаах оіолор хаалан истилэр.
Оіолору салайан илдьэ кэлбит тренердэри
оіолорун туЇугар дууЇалыын ыалдьан сў�
бэлииллэрин, аіалыы истиμник сыЇыан�
наЇан оіолоругар єйєбўл буолалларын хай�
гыы кєрдўм. 2005 сылтан 2009 сылга диэри
тєрўєх оіолор Сунтаар, Бўлўў, ЎєЇээ Бўлўў
уонна Ньурба оройуоннарыттан кэлэн кў�
рэхтэстилэр. Кўрэх саіаланыаіыттан бў�
тўєр диэри улахан уопуттаах кылаабынай
судьуйа Иннокентий Иванович Семенов
уонна кылаабынай сэкирэтээр Иван Ива�
нович Пермяков сылайбакка ўлэлээннэр
кўрэіи барытын сєптєєхтўк быЇаардылар. 

Турнирга икки хотторуу кэнниттэн
спортсмен оіо салгыы кўрэххэ киирсибэт
диэн саμа быраабыланы киллэрэн кўрэх
тэтимнээхтик буолла. Сунтаар оройуонун
Бордоμ нэЇилиэгин 16 саастаах уола Гри�
горий Àлексеев 70 кг ўєЇэ ыйааЇыμμа аб�
солютнай чемпионынан буолла уонна
ўєрўўлээх быЇыыга�майгыга Владимир
Дмитриевич кыргыттара Мария Владими�
ровна, Àнастасия Владимировна туруорбут
сўрўн бириистэрин � телевизоры ылан кыа�
йыы єрєгєйўн биллэ, ўєрўўтэ ўрдээтэ.
ЫйааЇыннарыгар кыайыылаах спортсмен
оіолорго барыларыгар мэтээллэр, грамота�
лар, сыаналаах бириистэр туттарылынны�
лар.

2008�2009 с.т. уолаттарга ыйааЇыннары�
нан бастакы миэстэни ыллылар:

40 кг диэри � Данилов Валера (2009 с.т),
Тўбэй, Сунтаар.

45 кг диэри � Буслаев Максим (2009
с.т.), НТЛ, Ньурба.

50 кг диэри � Захаров Àлександр (2009
с.т.), ЎєЇээ Бўлўў.

55 кг диэри � Петров Борис (2008 с.т.),
ЎєЇээ Бўлўў.

60 кг диэри � Кудашев Àриян (2008 с.т.),
ЎєЇээ Бўлўў.

65 кг диэри � Семенов Игорь (2010 с.т.),
ЎєЇээ Бўлўў.

65 кг ўєЇэ � Иванов Коля (2008 с.т.),
Кутана, Сунтаар.

Кыргыттарга ыйааЇыннарынан бастакы
миэстэни ыллылар:

50 кг диэри � Светлана Орлосова (2009
с.т), Чинэкэ, Бўлўў оройуона.

60 кг диэри � Елена Лугинова (2006 с.т.),
Малдьаіар, Ньурба оройуона.

60 кг ўєЇэ � Зинаида Кычкина (2008
с.т.) Дьаархан, Ньурба оройуона.

Уолаттарга ыйааЇыннарынан бастакы
миэстэни ыллылар:

55 кг диэри � Ян Прокопьев (2005 с.т.),
ЎєЇээ Бўлўў.

60 кг диэри � Григорий Гаврильев,
Єμєлдьє, Ньурба оройуона.

65 кг диэри Николай Àндреев,
Єμєлдьє, Ньурба оройуона.

70 кг диэри � Àйсен Михайлов,
техническай лицей, Ньурба.

70 кг ўєЇэ � Гриша Àлексеев (2005 с.т.),
Бордоμ, Сунтаар оройуона.

2006�2007 с.т. уолаттарга ыйааЇыннары�
нан бастакы миэстэни ыллылар:

50 кг диэри � Àйаан Черкашин, Чинэкэ,

Бўлўў оройуона.
55 кг диэри Àфанасий Яковлев, ЎєЇээ

Бўлўў.
60 кг диэри Рустам Илларионов, Тўбэй,

Сунтаар оройуона.
65 кг диэри Петр Ильин, ЎєЇээ Бўлўў.
65 кг ўєЇэ � Константин Петров,

НСОШ №2, Ньурба.
Кўрэх тўмўгўнэн оіолор кєрдєрўўлэрэ

итинник.
Єμєлдьєлєр кўтўєппўт, Àмма уола,

тренер Иван Васильевич Иванов нэЇилиэк�
пит оіолорун Àрассыыйа да, Саха єрєс�
пўўбўлўкэтин таЇымыгар да таЇаарбыта
хайіаллаах суол. Быйыл эмиэ нэЇилиэкпит
оіото Àндреев Коля Àрассыыйаіа баран
чемпионнаан кэлбитэ уонна бу кўрэххэ
ыйааЇыныгар эмиэ чемпион ўрдўк аатын
ылыан ылла. Ньурба спортивнай оскуола�
тын дириэктэрин солбуйааччыта Макаров
Иван Семенович, оіолору эрчийэр, дьарык�
тыыр улуустартан кэлбит тренердар, Вла�
димир Дмитриевич доіотторо, бииргэ ал�
тыЇан ўлэлээбит кэллиэгэлэрэ, ыалдьыттар
бары дуоЇуйа астыннылар, махтаннылар.

Ол курдук улахан кўрэх тэрээЇинин тэ�
рийбит хамыыЇыйаіа, Àндрей Николаевич
Павлов аіа баЇылыктаах нэЇилиэк салал�
татыгар, Дмитрий Иванович Павлов ааты�
нан Єμєлдьє орто оскуолатын кэлэктии�
бигэр, Социалистическай ўлэ Геройа М.Ф.
Àлексеев аатынан НÀДь кэлэктиибигэр,
олохтоох библиотекаіа, ФÀП кэлэктииби�
гэр, нэЇилиэкпит Кєлўкэчээн, Кэскил,
Àрыылаах тўєлбэлэрин олохтоохторугар,
"СаЇаріа" ансаамбылга, спонсордаабыт ба�
ры тэрилтэлэргэ, урбаанньыттарга, аймах�
тарыгар, доіотторугар, биирдиилээн дьоμ�
μо улахан махталларын тиэртилэр уонна
єссє да маннык улахан тэрээЇиннэри тэ�
рийэ туруμ диэн баіа санааларын этэн тў�
мўктээтилэр. Спортивнай сонуннарбын
"Кўрэххэ ыμырыы" диэн бэйэм хоЇоом�
мунан тўмўктўўбўн.

Кўўстээхтэр, быЇыйдар, сымсалар!
Кўєн кєрсє кўрэххэ кєрсўєххэ.
Кєлўєнэ утумун удьуордаан,
Кэнчээри ыччаты кєіўлээн.
Быыппастар былчыμнаах боотурдар,
Бырахсан хапсаіай тустуохха,
БаЇылыыр кўўстээіи быЇааран,
Бастыμныыр тустуугу чорботон.
БыЇыйдар, чэ бары сўўрдўбўт,
Буулдьалыы тўргэнник ыстанан,
Биэтэккэ инники кэлиэххэ,
Бииртэн биир сўўрўўгў хаалларан.
Мадьыны туппутун ыЇыктыан,
Мас эрэ бу манна быЇаарбат,
Маіайа�маіайа тардарга
Манна сис эрчиллиэ, кўўЇўрўє.
Єбўгэ оонньуутун сєргўтэн,
Тустуохха, ойуохха, сўўрўєххэ,
Быыппастар былчыμы сєіўєххэ,
КылыыЇыт ойорун кєрўєххэ.

Єμєлдьєттєн библиотекарь
Валентина ИВÀНОВÀ.

Хатыыттан Сугдьаар эбэ 15
кєс курдук ыраах. Эбэіэ, 2,5 кєс
курдук чугаЇаатахха, айыліа таа�
йыллыбатах дьиктилэрэ бааллар.
Биирэ � Боппуок тааЇа диэн
ааттаммыт таас кириэЇилэ. КиЇи
олордоіуна кэлимсэ таас кириэ�
Їилэни санатар. Онтон бэйэтэ �
ўс тус�туЇунан кєЇєμє таастар�
тан турар эбит. Великан оіо таас
конструкторынан оонньоон, са�
таіайдык кириэЇилэ оμорбутун
курдук. 

ИккиЇэ � кириэЇилэ аттыгар
баар таас булгунньах. Эмиэ дьик�
ти. Урут бу сир ырааЇыйа эбит.
Тоіо диэтэххэ, тула ўўммўт мас�
тара олус эдэрдэр. Бу кєЇєμє
таастар, таас булгунньах халлаан�
тан да тўспўттэрэ, сир анныттан
да тахсыбыттара биллибэт. Дьик�
титэ � сирэ таас дойду, тайіа,
дьон сир анныттан ыгыллан уЇу�
лу ойон тахсыбыттар диир. 

"Таμара, кєтєн иЇэн, Саха
сирин ўрдўгэр кємўЇўн саккы�
раппыт" диэн уос номоіо баарын
истэн улааппыппыт. Онтон Тун�
гусскай метеорит (1908 с.) туЇу�
нан истибэтэх киЇи суох буолуо.
Àіыйах сыллааіыта Челябин�
скай кўєлўгэр (2013 с.) метеорит
соріото тўЇэн аймаліан тахса
сылдьыбыта. Учуонайдар метео�
риты сиргэ воронка оμорор
дииллэр, ол эрэн эмиэ даіаны,
сир иЇигэр эстэн, сир анныгар
ханнык минерал баарынан таЇаа�
ран, булгунньах оμоруон сєп
дииллэр.

Бу кириэЇилэни таптаан,
баай Боппуок, билиμμи булчут�
тар, балыксыттар уЇун айанна�
рыттан тохтоон, кэлэн�баран
иЇэн, олорон сынньанар, аныгы

дьон хаартыскаіа тўЇэр сир гым�
мыттар.

Улахан Кўєл Хатыыттан 4 кєс
ыраах сытар айыліа маанылаан
оμорон�чочуйан кэбиспит сирэ
буолар. Маннык кэрэ сиргэ хас
да ўйэ тухары, Сэбиэскэй кэмμэ
бєЇўєлэктээЇин буолуор диэри,
дьон сєбўлээн тоіуоруйан олох�
суйбута. 

Улахан Кўєл маннык мааны
єμ ходуЇалардаммытыгар, сайда�
рыгар баай Попов Николай Про�
копьевич � Ньукулай Боппуок
єμєтє улахан уонна суолталаах.
1898 сыллаахха Марха эбэ уμа
биэрэгэр сытар Улахан Кўєлў
хордорон, эбэіэ тўЇэртэрбит.

Кини, мындыр єйдєєх буолан,
тыал миэлиμсэтин, атаіынан тэ�
бэр тыыны оμорторбут. Улахан
Кўєлтэн Сугдьаар эбэіэ кэлэн
дьону балыктатан, Сугдьаарга
булуус хастарбыт. Улахан Кўєлгэ
ыскылаат, олорор дьиэ туттарбы�
тын Сэбиэскэй кэм саіана, "Ула�
хан Кўєл" холкуос бэккэ туЇам�
мыт. КулаактааЇын буолбутугар
Ньукулай Боппуогу кулаак оμо�
рон ўўрэн, Ньурбачааμμа оло�
рон єлбўт.

Дойдубут барахсан таайыл�
лыбатах дьиктилэрэ билигин да
кэмэ суох сєхтєрєллєр.

Мирослава ИВÀНОВÀ,
Мэμэдьэк.

Ньурба улууЇун санитарнай�
эпидемиологическэй хамыыЇыйа�
тын мунньаіар Ньурба оройуонун
кылаабынай бырааЇа Наталья
Павлова иЇитиннэрбитинэн,
улууска ОРВИ кєрдєрўўтэ, аас�
пыт нэдиэлэни кытары тэμнээ�
тэххэ, 2 тєгўл улааппыт. 191 киЇи
бырааска кєрдєрбўтўттэн 75�Їэ
улахан дьон, 55 � оскуола саас�
таах оіо, 3�6 диэри саастаах � 37
уонна 2 сааЇыгар диэри 24 оіо
ыалдьыбыт.

Маны тэμэ H1N1, норуокка
биллэринэн "свиной" диэн аат�
таах грипп, Àнтоновка уонна
Ньурба куорат уЇуйааннарыгар
баара бэлиэтэннэ. Оіолор турук�
тара этэμμэ.

Итини сэргэ ковидтан 31
киЇи эмтэнэ сылдьарын эттэ.
Ыалдьыбыттары эминэн хаач�
чыйыы толору ыытыллар. Итини
таЇынан, балыыЇаларга ыары�
Їахтары кєрсўў бобулунна.

Роспотребнадзор Ньурбатаа�
іы салаатын салайааччыта Àнд�
рей Федоров иЇитиннэрбити�
нэн, улууска эпидпорог 2,3 тєгўл
ўрдээбит. Бўгўμμў туругунан нэ�
Їилиэнньэ 53 % эрэ вакцинаны
ылбыт. Ыарыы киэμник таріам�
матын наадатыгар вакцинация�
нан нэЇилиэнньэ 60 % хабыл�

лыахтаах.
Оскуолаларга кылаас иЇигэр

20 % оіо ыарыйдаіына харан�
тыыμμа бараллар. Билигин Àка�
наіа ўс уонна Хатыыга биир кы�
лаас харантыыμμа сабыллан
олороллор.

Билиμμи ўгээр инкубацион�
най кэмэ олус кылгас � 3�12 чаас
эрэ. Оскуолаларга, уЇуйааннар�
га, тэрилтэлэргэ сарсыарда аайы
температура кээмэйдээЇинэ, де�
зинфекцияны ыытыы сєргўтў�
лўннэ.

Билигин улуус ўрдўнэн элбэх
тэрээЇиннэр ыытыллаллара бы�
лааннанар. Манна маасканы кэ�
тии булгуччу ирдэнэр. Итиэннэ
араас култуурунай�спортивнай
тэрээЇиннэргэ кыттар оіолор
гриби утары вакцинациялаах
уонна дьиэ кэргэнигэр ыалдьа
сылдьар киЇи суоіун туоЇулуур
ыспыраапкалаах буолуохтаахтар.

Улууска эпидпорог ўрдээби�
тинэн, халлааммыт биллэ тым�
ныйбытынан хас биирдиибит
оіолорбут, бэйэбит, дьиэ кэр�
гэммит доруобуйатын, олоіун
харыстыыр туЇугар профилак�
тика ирдэбиллэрин толоруоіуμ,
ыарыыттан харыстаныаіыμ!

Бэйэбит информ.

Таас булгунньах.

Таас кириэЇилэ.

– Доруобуйа –

Ньурба улууЇугар
эпидпорог 2,3 тєгўл

ўрдээтэ

– Àйыліа дьиктитэ –

Таайыллыбатах таабырыннар

– Редакция почтата –

Єбўгэ оонньуутун сєргўтэн
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Предприятие продает следующие объекты
по Республике Саха (Якутия)

п.Депутатский: Здание � 626,58 кв.м., Гараж � 31,70 кв.м.;
г.Мирный: 3 этаж 3�хэтажного здания по Ленина, 5 � 497 кв.м.;
п.Чульман: Здание по Титова, 7 � 724 кв.м.;
п.Серебряный Бор: 2 этаж 2�этажного здания дома 34 � 489 кв.м.;
п.Чернышевский: Гараж и помещение �  106,4 и 50,1 кв.м.;
г.Усть�Нера: Здание Сахателеком � 2 133,90 кв.м.;
с.Мындааба, Усть�Àлданский улус: Гараж деревянный � 58 кв.м.;
Сдаются помещения с центральным входом в центрах г. Нерюнгри и г. Àлдан:

площади � 288 и 78,4 кв.м., 1 этаж
Так же сдаются помещения в аренду: Вилюйск, Ленск, Покровск, Тикси,

Депутатский, Жиганск, Зырянка, Нюрба, Олекминск, Сангар, Светлый, Сер.Бор.,
Верхневилюйск.

Контактный телефон: (4112) 40�70�32, 8�924�870�50�39.

– Сынньана таарыйа –

Таайбараμна таай

Бэлэмнээтэ Àлла СЕЛЬТЮКОВÀ�Àйаалла.

– МР “Нюрбинский район” –
РÀСПОРЯЖЕНИЕ №2345

г.Нюрба от 08 декабря 2022 г.
О выделении средств гранта муниципальным образованиям/сельским поселениям МР
"Нюрбинский район" на развитие территориальных общественных самоуправлений

(тўєлбэ) МР "Нюрбинский район"
Во исполнение Распоряжения Главы МР "Нюрбинский район" № 2139 от "14"

ноября 2022 г. "Об утверждении перечня получателей гранта местным бюджетам на
софинансирование, в т.ч. в полном объеме, программ по поддержке ТОС (тўєлбэ) из
бюджета МР "Нюрбинский район", на основании уведомления Уведомления № ТОС�
12 от "06" декабря 2022 г., распоряжаюсь:

1. Предоставить Грант из бюджета МР "Нюрбинский район" по мероприятию раз�
витие территориальных общественных самоуправлений (тўєлбэ) МР "Нюрбинский
район", в общей сумме 2 113 500 (Два миллиона сто тринадцать тысяч пятьсот) рублей
00 коп. следующим муниципальным образованиям/сельский поселениям:

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности МР "Нюрбинский район" (Фомина
О.О.):

2.1. внести изменения показателей бюджетной сметы и предложения по уточ�
нению кассовых выплат по расходам на 2022 год;

2.2. выписать уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным
трансфертам муниципальным образованиям (поселениям).

3. Управлению экономики (Мярикянов Э.Н.) подготовить проекты соглашений о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета МР "Нюрбинский
район" РС (Я) грантов муниципальным образованиям/сельским поселениям.

4. МКУ "Управление по молодежной политике" МР "Нюрбинский район" РС (Я)
организовать контроль предоставления отчетности муниципальными образования�
ми/сельскими поселениями по целевому использованию средств.

3. Начальнику организационно�правового управления (Николаева Л.В.) опубли�
ковать настоящее постановление в районной газете "Ньурба", разместить на
официальном сайте администрации МР "Нюрбинский район": https://mr�
njurbinskij.sakha.gov.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя Главы Н.И. Буриашева.

Глава À.М. ИННОКЕНТЬЕВ.

Àхсынньы 10 к. "Кыталык" КД "Образо�
вание плюс культура" бырайыак иитинэн
"Сахалыы саμа сарсыμμытын саргылыах..."
диэн тиэмэлээх стратегическай сессия буо�
лан ааста. ТэрээЇиμμэ оскуола дириэктэрдэ�
рэ, завучтара, алын кылаас уонна саха ты�
лын, литературатын учууталлара, оіо уЇу�
йааннарын иитээччилэрэ, педагогтара, кул�
туура, оіону эбии ўєрэхтээЇин тэрилтэлэрин
исписэлиистэрэ, педагогтара кытыннылар.

Сўбэ мунньаіы саіалыырга "Ньурба
оройуона" МО баЇылыгын солб. Петрова
Н.С. тыл этиитигэр оіоіо сахалыы тыыны
иμэриигэ ўєрэтии уонна иитии тэμμэ
тутуллан, биир ситимнээхтик уонна сис�
тиэмэлээхтик барыахтааіын бэлиэтээтэ.

ТэрээЇин модератордарынан оройуон�
нааіы култуура Департаменын салайаач�
чыта Тихонова Р.М., улуустааіы ўєрэх уп�
равлениетын начаалынньыга Ушканов
Ф.Ф. буоллулар. ТэрээЇин аЇыллыытыгар
Ст. Васильев аат. элбэх профиллаах гимна�
зия 4 кылааЇын ўєрэнээчччилэрэ (кыл. сал.
Àнтонова À.À.) "Мин сахабын" диэн хоЇоо�

ну аахтылар. Бу тэрээЇиμμэ II єрєспўўбў�
лўкэтээіи саха тылын, литературатын уон�
на култууратын учууталларын сийиэЇин
кыттыылаахтара дакылаат оμордулар: оро�
йуоннааіы саха тылын, литературатын,
култууратын учууталларын методхолбоЇу�
гун салайааччыта Мясоедова À.В., Чаппан�
да орто оскуолатын саха тылын, литерату�
ратын учуутала Ефимова Е.И., Дьаархан
орто оскуолатын саха тылын, литература�
тын учуутала Кириллина Е.В.  уо.д.а.

Сиэссийэ кыттыылаахтара, 4 хамаанда�
нан хайдыЇан, билиμμи олоххо хайдах гы�
нан саха тылын сўтэрбэт тобулларын кєр�
дєєн, дьўўллэЇэн бэйэлэрин этиилэрин бэ�
лэмнээтилэр, бырайыак оμорон кємўскээ�
тилэр, ыйытыктарга хоруйдаатылар. Ол тў�
мўгэр араас элбэх этии киирдэ. Ол эрээри,
кыттыылаахтар бары "оіоіо тєрўт тылга
ўєрэтии�иитии дьиэ кэргэнтэн саіала�
ныахтаах" диэн биир санааіа кэллилэр.

Стратегическай сиэссийэ ўлэтин тўмў�
гэр резолюция ылылынна.

Елена ÀНДРЕЕВÀ.

Кўн иккис аμарын бырагырааматын Àфа�
насьева В.Г. сэбиэдиссэйдээх À.Г. Габышев
аатынан "БиЇик" детсад иитиллээччилэрин
"Ньургун Боотур" олоμхоттон быЇа тардыы�
ны чаіылхайдык, олус итэіэтиилээхтик то�
лоруулара киэргэттэ. Оіолору Олоμхо дьик�
ти эйгэтигэр уЇуйуу ньымаларын туЇунан бу
уЇуйаан иитээччилэрэ Округина À.В., Бори�
сова Г.В. уонна Àфанасьева З.В. кэпсээти�
лэр.

Култуура департаменын салайааччыта
Розалия Тихонова: "Бары бииргэ ўлэлээм�
мит "эбээ, эЇээ оскуолатын" хас биирдии
оіоіо тиэрдиэххэ, кылаас чаастарыгар
сылдьан тєрўт култуурабытын дириμэтэн
кэпсиэххэ", � диэн эттэ.

Àнтоновка орто оскуолатын 9 кылаа�
Їын ўєрэнээччитэ Вася Егоров олоμхоттон
быЇа тардан иЇитиннэрдэ (Салайааччы Та�
мара Федорова).

Урбаанньыттары єйўўр киин салайаач�
чыта Н.М.Михайлова "Ньурба оройуонун
биллиилээх олоμхоЇута С.С. Егоров "Кўн
Тэгиэримэн бухатыыр" олоμхото" кинигэ�
ни билиЇиннэрдэ. Нууччалыы тылынан
тахсыбыт сэдэх кинигэіэ тыллар быЇаа�
рыыларыгар тиийэ киирбитин бэлиэтээтэ.

Учуонай Àйталина Àхметовна сыралаах
ўлэтин ўйэтитэн бу кинигэни иккистээн
таЇаарыахха диэн этии кєтєхтє. Ньургуйа�
на Михайловна эЇэтэ, биллэр олоμхоЇут
Семен Егоров култуура департаменын са�
лайааччыта Розалия Тихоноваіа анаабыт
олоμхото кєстўбўтўн иЇитиннэрдэ уонна
бэчээккэ тахсара буоллар диэн баіа санаа�
тын тиэртэ.

Улуус баЇылыгын солбуйааччыта Ната�
лья Петрова бўгўн киирбит этиилэри бары�
тын тўмэн ўлэіэ ыларга бэлэммит диэтэ.
Хас биирдии оіо тэрилтэтигэр тылбыт сўп�
пэтин туЇугар саха тылын сўмэтэ тўмўллў�
бўт айымньыта Олоμхо баар буолуон наада
диэн эттэ. Тўєлбэбит олоμхотун кинигэтин
бэчээттээЇин приоритет быЇыытынан єйє�
бўл ылыахтааіын эттэ. Уулуссалар, тэрил�
тэлэр ааттара нууччалыыны тэμэ сахалыы
тылбаастаммыт аата баар буолуон наада�
тын бэлиэтээтэ.

Тўмўккэ Н.С.Петрова эЇиил Єймєкєєн
улууЇун Томторугар ыытыллар Олоμхо
ыЇыаіар Àнтоновка орто оскуолатын 3
кылааЇын ўєрэнээччитэ Кирилл Тимофеев
кытта барарын туЇунан Сибидиэтэлисти�
бэни туттарда.

Лена ПЕТРОВÀ.

Сахалыы саμа сатарыырын, сахалыы су$
рук$бичик тэнийэрин туЇугар сўрўн ўлэ ха$
йысхалара.

� Сыппара эйгэтин нєμўє оіону тєрєє�
бўт тылга сыЇыарыы

� Медиацентр "Эйгэ" тэрийии (аудио�
видео кинигэ).

� Сахалыы олоμхо геройдарыгар олоіу�
ран оонньуулары сыЇыарыы (приложения�
лары) оμорон таЇаары, таріатыы.

"Ситим"
� Култуура уонна ўєрэіирии эйгэтин

стимнээх ўлэтин ситиЇии (Эбии ўєрэхтээ�
Їиμμэ чаас, оскуола тўмэллэригэр тєрўт
култуурабытын сырдатар ўлэни кўўЇўрдўў).

� Фольклор кўрэхтэрин, саха классик,
ньурба суруйааччылар айымнньыларынан
испиктээк туруорааЇын сыллааіы былаан�
нарга элбэтии.

Тєрўт эйгэни олохтооЇун
� Норуот педагогикатын саμалыы кєрўў

(Эбээ, ЭЇээ, Ийэ, Àіа оскуолата).
� "Ийэ тыл" лабороториятын тэрийии.
� Тєрўт култуура ўєрэіин чааЇын эбии

ўєрэхтээЇин нєμўє элбэтии.
"Ньурба $ бренд" "Мин $ Ньурбабын",

"Ньурбам миэнэ Àйыы сирэ" оіолор тўмсўў$
лэрин, общественнай хамсааЇыннары тэри$
йии.

� Оскуола, уЇуйаан. Култуура дьиэлэрэ
уо. д. а тэрилтэ сахалыы ыйынньыктары ...

Олоμхо
� Олоμхо � иитии�ўєрэтии цифровой

платформа тєрўттээЇин.

Программалар олоххо киирэллэригэр сєп$
тєєх ўбў улуус бюджетыгар туспа тиЇиги$
нэн киирэрин ситиЇии.

Быйыл инбэлииттэр декадаларыгар
аналлаах культурно�спортивнайкўрэх ах�
сынньы 7�8 кўннэригэр буолан ааста.
"Олимпикка" 7 нэЇилиэктэн хамаандалар
кўрэхтэстибит. Толору хамаанданы Кўн�
дээдэ нэЇилиэгэ олорон эрэ оонньуур волей�
болга туруорда. 2 миэстэни ыллыбыт. 1
миэстэни Малдьаіар уонна Маалыкай хол�
боспут хамаандата кыайда. 3 миэстэ � Мар�
ха куустата. 

Биирдиилээн кўрэхтэргэ: Владислав
Герасимов дарстка � 1 миэстэ, Àрсен
Яковлев 3 миэстэ хабылыкка, хаамыскаіа,
Àлёна Иванова ытыыга � 3 миэстэ. Быыс�
тапкаіа 1 миэстэни ылла Игнатьева Роза�

лия Михайловна араас кыбытык тигии
паннолара, араас куукулалар, сахалыы та�
μастар. 

Романова Àкулина Николаевна быыс�
тапкаіа уонна ырыаіа кытынна. Плато�
нова Àльбина Дмитриевна эмиэ ырыаіа
кытынна. Уопсай тўмўккэ Кўндээдэ нэ�
Їилиэгэ кыайыылааіынан тахсан кєЇє
сылдьар кубогынан наіараадаланныбыт.
Махтал буоллун хамаандабар, кинилэр
кємєлєрўнэн кыайыыны ситистибит.

"Тирэх" Кўндээдэтээіи
инбэлииттэр обществоларын

бэрэссэдээтэлэ 
Àкулина РОМÀНОВÀ.

– Инбэлииттэр декадалара –

Кыайыылаах буоллубут

––  ИИййээ  ттыылл  ууооннннаа  ООллооμμххоо  ддееккааддааттаа  ––

Тєрўт тылга аналлаах сессия

Олоμхо декадатын тўмўктўўр тэрээЇин

"Сахалыы саμа сарсыμμытын саргылыах …"
Ийэ тыл уонна олоμхо декадатын чэрчитинэн  Култуура+Ўєрэіирии

бырайыак стратегичэскэй сиэссийэтин тўмўгўнэн 
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Бу дьыл ахсынньы  8 кўнўгэр би�
Їиги дьиэ кэргэн тапталлаах ийэбит,
эбэбит, хос эбэбит, ытыктыыр
эдьиийбит, саμаспыт, Ньурба оройуо�
нун Хаμалас нэЇилиэгин олохтооіо
Мария Àлексеевна ГÀВРИЛЬЕВÀ бу
орто дойду олоіуттан барбыта 40
хонуга буолар.

Ийэбит Мария Àлексеевна Кыа�
йыы кынаттаах сыл 1945 сыллаахха
кулун тутар 2 кўнўгэр Петровтар дьиэ
кэргэттэригэр 7 оіонон кўн сирин
кєрбўтэ. Сэрии кэннинээіи аас�туор
олох эрэйин этинэн�хаанынан билэн
улааппыт, ўєрэххэ, сырдыкка тарды�
Їыылаах кыыс бастаан Бўлўўтээіи
педучилищеіа ўєрэнэн иЇэн, ырыаіа�
тойукка тардыЇар баіатын толорон,
салгыы Дьокуускайдааіы култууру�
най�сырдатар училище хоровой отде�
лениетын ситиЇиилээхтик ўєрэнэн
бўтэрбитэ. Саμа ўлэЇити Ўєдэй ку�
луубун сэбиэдиссэйинэн анаабыттара.
Ийэбит олох эдэр сааЇыттан, эдьиий
киЇи истиμ тапталын биллэрэн, Мар�
хаіа олорор элбэх оіолоох эдьиийин
оіолорун наар бўєбэйдэЇэн, тэμμэ
кєрсєн улаатыннарсыбыта. Кыра
кыыЇы Сардананы бэйэтигэр иитэ
ылбыта.

Ийэбит Мария Àлексеевна дьыліа
хаан ыйааіынан дойдутугар кэлэн,
1970 сыллаахха аіабытынаан ыал
буолбуттара, кўўтўўлээх кыыстарын
тєрєтєн, 2 кыыс оіону улахан тапта�
лынан иитэн улаатыннарбыттара.

Ийэбит уЇун кэмμэ Хаμалас нэ�
Їилиэгэр почта начальнигынан,
"Марха" сопхуос Хаμаластааіы отде�
лениетыгар арыы собуотугар мааста�
рынан ўлэлээбитэ. Оччотооіу кэмμэ
нэЇилиэккэ сўєЇў ахсаана, ынах тє�
рєєЇўнэ элбэх буолан, арыы собуота
кыЇыннары тигинэччи ўлэлиирэ,

ийэбит барахсан сарсыарда тахсан
барбытынан киэЇэ биирдэ дьиэтигэр
кэлэрэ. Ол саіана барыта илии ўлэтэ
буоллаіа. Àны бэйэтин кэтэх хаЇаа�
йыстыбата, сўєЇў кєрўўтэ, аіабынаан
Гаврил Терентьевичтыын иккиэн ту�
туспутунан хотоμμо тахсалларын,
киирэн ўлэ�хамнас туЇунан эйэргэЇэн
кэпсэтэллэрэ мин оіо сааЇым сырдык
єйдєбўлэ.

Àіам Гаврил Терентьевич кулууп
дириэктэринэн, музыка учууталынан
ўлэлээн баран, кэлин эмиэ тыа хаЇаа�
йыстыбатыгар олоіун бўтэЇик кўннэ�
ригэр диэри ўлэлээбитэ, нэЇилиэгин
дьонугар кини аата мэлдьи махталы�
нан ахтылларын киэн тутта истэбит.
Àіам бултаан кэллэ да, булдуттан ай�
махтарын, доіотторун ыμыран бэрсэ�
рэ, онтуттан бэйэтэ ордук ўєрэрэ�кє�
тєрє. Элбэх ыалдьыт�хоноЇо сылдьар

тыа сирин биир дьоЇун ыала этилэр.
Иккиэн ырыа куттаах дьон, аіам ба�
яμμа оонньуурун, ийэм ырыаЇытын
туЇунан сырдык єйдєбўл биир дойду�
лаахтарыгар иμэн сылдьар. Ийэбин
куоракка хаалта буоллар улахан ырыа�
Їыт тахсыа этэ диэччилэр. Эдэр саас�
тарыгар нэЇилиэк сыанатын элбэхтик
киэргэттэхтэрэ.

БиЇиги ийэбит аіабытыныын 2
кыыс оіону тэμэ ийэбит бииргэ тє�
рєєбўт эдьиийин оіолорун тэμμэ
иитиЇэн, оіолор билигин бары улаа�
тан ыал дьон буолан, иккис ийэ буол�
бут кўндў эдьиийдэригэр махталлара,
тапталлара муμура суох.

Тапталлаах ийэбит, эбэбит бары�
ны бары сатыыр, иистэнньэμ, ис
иЇиттэн ыраас туттуулаах, олус мин�
ньигэс астаах, наЇаа ыалдьытымсах,
остуола куруук толору астаах, єрўў
кўлэ�ўєрэ, дьээбэрэ сылдьар майгы�
лаах этэ. Сиэннэриттэн кўнэ�ыйа тах�
сара. Саамай тапталлаах сиэнэ Нары�
йа 2 хос сиэни бэлэхтээбитигэр олус
да астынара.

Ўтўє санаалаах, ыраас дууЇалаах,
сирдээіи олоіу олус кўўскэ таптаабыт
кўндў киЇибит � ийэбит, эбэбит, хос
эбэбит, эдьиийбит, саμаспыт туЇунан
сырдык єйдєбўл биЇиги сўрэхпитигэр
єрўўў тыыннаах буолуо.

Саμаспыт Мария Àлексеевна
дьоллоох олоіу олорон аастаіа. Икки
кыыЇа Сарданалаах Àйта, сиэннэр,
кинилэр дьиэ кэргэттэрэ ийэлэрин,
эбэлэрин мєлтўўр, ыарытыйар кэми�
гэр олус ис киирбэхтик, кыЇаллан
улахан тапталынан кєрбўттэригэр би�
Їиги, аймахтар олус махтанан ахта�
быт.

Кыргыттара, кўтўєтэ, сиэннэрэ,
балтылара, аймахтара.

Тапталлаах ийэбит, эбэбит, хос
эбэбит ФЕДОРОВÀ Àнастасия Про�
копьевна 95 сааЇын туолаары сылдьан
бу Орто дойду олоіуттан арахсан бар�
быта ахсынньы 13 кўнўгэр лоп курдук
биир сылын туолла. Ийэбит сэрии кэ�
минээіи оіо быЇыытынан, оччотооіу
кытаанах олоіу этинэн�хаанынан би�
лэн, ыарахан ўлэіэ эриллэн улааппы�
та. Àіата бастакы хомуурга тўбэЇэн
сэриигэ ыμырыллан баран, сэрии то�
лоонуттан эргиллээхтээбэтэіэ, онон
ийэбит тулаайах хаалан, дьоллоох оіо
саас ўєрўўтўн билбэккэ улааппыта.
Кыра сааЇыттан ўлэ, олох муудараста�
рыгар эриллэн, барытыгар сыстаіас,
сатаабата суох буола улааппыта. Àіа�
быт эрдэ єлєн хаалан, алта оіотун ха�
рытын кўўЇўнэн иитэлээн, єй�санаа
угаттаан, ўєрэнэн, ўлэЇит дьон буо�
ларбытыгар иитэн�такайан таЇаар�
тыырыгар тєЇєлєєх кєлєЇўнэ тохтубу�
тун ким, туох ааіан�суоттаан кєрбўтэ
баарай, сааЇыран баран сэрэйэбит

эрэ.
Ийэбит барахсан 95 сааЇыгар диэ�

ри атаіын ўрдўгэр сылдьыбыта. Эдэ�
риттэн иистэнэр идэлээх буолан кўн
бокуойа суох буолара, сир аЇа хомул�
лар кэмэ кэллэіинэ утуйар уутун ум�
нара, тиэргэнин отун бэйэтэ охсорун
сєбўлўўрэ. Сиэннэрин, хос сиэннэрин
кыра да ситиЇиилэриттэн муμура суох
ўєрэрэ, кырдьар сааЇыгар тєЇє да дал�
бар олоххо олорон аастар, билигин да
ийэбитигэр ситэ иэспитин тєлєєбєтєх
курдук санаалар арыт ардыгар киирэн
ааЇаллар. 

Тапталлаах ийэбит, эбээбит, хос
эбээбит олорон ааспыт олоіо, сыр�
дык, ыраас дууЇата, сахалыы толкуйа,
сўбэтэ�амата, олоххо тардыЇар кўўс�
тээх санаа холобура буолан, ўйэ�саас
тухары сырдык єйдєбўл буола туруо�
іа.

Оіолоро Константин, Михаил,
Мария, Àнастасия, кийииттэрэ,

сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Основная опасность тумана –
это ухудшение  видимости на до�
рогах. Движение в тумане ослож�
нено не только недостаточной ви�
димостью в направлении движе�
ния, но и искажением расстоя�
ний. Иногда расстояние кажется
в несколько раз большим, чем
есть на самом деле. При прибли�
жении к опасному повороту у во�
дителя может создаться впечатле�
ние, что встречный автомобиль
выехал на его полосу и здесь мо�
жет произойти непоправимая
ошибка водителя.

В условиях тумана водителям
необходимо снизить скорость и
увеличить дистанцию до движу�
щихся впереди транспортных
средств. Рекомендуется также
отказаться от поездки, а если нет
такой возможности, то крайне
необходимо соблюдать скорост�
ной режим, управлять транспорт�
ным средством с той скоростью,
которая соответствует погодным

условиям.
Госавтоинспекция настоя�

тельно рекомендует исключить
факты выезда на полосу, пред�
назначенную для встречного дви�
жения, отказаться от обгонов и
опережений, не предпринимать
резких, необдуманных действий,
которые могут привести на
скользкой дороге к потере конт�
роля над автомобилем.

Если возникает необходи�
мость остановиться, то скорость
следует снижать плавно и посмат�
ривать в зеркало заднего вида.
При остановке отведите автомо�
биль за пределы проезжей части
дороги и включайте аварийную
световую сигнализацию.

Госавтоинспекция призывает
строго соблюдать Правила дорож�
ного движения, не пренебрегать
ремнями безопасности и пом�
нить, что сэкономленная минута
может стоить жизни. 

Пешеходам необходимо стро�
го соблюдать правила перехода
проезжей части, а для улучшения
видимости использовать свето�
возвращающие элементы на верх�
ней одежде.

Водители, не торопитесь,
будьте предельно внимательны и
осторожны! Берегите себя и своих
близких!

ОГИБДД ОМВД России
по Нюрбинскому району.

– ГИБДД предупреждает –

Осторожно: туман

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Кўндў киЇибит биЇиги сўрэхпитигэр
мэлдьи тыыннаах буолуо

Мэлдьи ахта%саныы сылдьыахпыт

Таптыыр кэргэним, кўндў аіабыт,
эЇэбит, Тўмўк нэЇилиэгин олохтооіо

ЕГОРОВ Михаил Степанович
бу дьыл ахсынньы 7 кўнўгэр ыарахан
ыарыыттан барбытын бары билэр
дьонноругар, аймахтарыгар иЇитин�
нэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, кўтўєттэрэ,
кийиитэ, сиэннэрэ.

Убаастыыр сыбааппыт, Маар нэЇи�
лиэгин олохтооіо

ЕГОРОВ Михаил Степанович
эмискэ олохтон туораабытынан кэр�
гэнигэр Дария Ивановнаіа, кийиип�
питигэр Ленаіа, уолбутугар Петяіа,
сиэннэрбитигэр, бииргэ тєрєєбўттэ�
ригэр дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит, ыар аЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит.

Єμєлдьєттєн ийэіит, аіаіыт,
эбэіит уонна бары аймахтаргыт.

Кўндў быраатым, убайбыт, таайбыт,
абаіабыт, Маар олохтооіо

ЕГОРОВ Михаил Степанович
ыарахан ыарыыттан биЇиги кэккэби�
титтэн кўрэммитинэн саμаспытыгар
Дария Ивановнаіа, оіолоругар,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
холбуубут.

Маартан бииргэ тєрєєбўттэрэ.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт, Маар
сэлиэнньэтин олохтооіо

ЕГОРОВ Михаил Степанович
соЇуччу кўн сириттэн барбытынан
таптыыр кэргэнигэр Дарья Иванов�
наіа, уолаттарыгар, кыргыттарыгар,
бииргэ тєрєєбўттэригэр, кийиитигэр,
кўтўєттэригэр, сиэннэригэр дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

II Хаμалас 8 кылаастаах оскуолатын
1973 сыллаахха бўтэрбиттэр.

Кўндў киЇим, кўнў кєрдєрбўт ийэм
барахсан, Ньурба куорат кырдьаіас
олохтооіо, ўлэ бэтэрээнэ, "Малы�
шок" дьааЇыла�сад бэтэрээн ўлэЇитэ

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
бу дьыл ахсынньы 10 кўнўгэр уЇун
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн дириμник курутуйан
туран иЇитиннэрэбит.

Кыра кыыЇа Наталья.

Кўн кўбэй ийэбит, эбэбит
ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна

ыарахан ыарыыттан Орто дойдуттан
барбытынан эдьиийдэрбэр Марина�
іа, Таняіа, Наташаіа, чугас дьоннор�
бор кутуріаммын биллэрэбин. Ийэм
барахсан быдан дьылларга бырастыы,
эн ыраас санааμ, сырдык мичээриμ
єрўў биЇиги єйбўтўгэр хаалыаіа.

Уолуμ Саша, сиэниμ Настя,
кийиитиμ Ольга.

Кўндў тапталлаах ийэбит, эбэбит, хос
эбэбит

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
барбытынан эдьиийбэр Маринаіа,
бырааппар Сашаіа, чугас дьоммуту�
гар кутуріаммытын холбуубут. Ийэ�
бит, эбээбит кєрсўє�сэмэй майгыта,
дьоμμо ўтўє сыЇыана сўрэхпитигэр
єрўў баар буолуоіа.

Улахан кыыЇа Татьяна,
Варламовтар дьиэ кэргэттэрэ.

Кўндў киЇибит, эдьиийбит, Ньурба
куорат олохтооіо

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн улаханнык хараастан
туран уолугар Сашаіа, кыргыттары�
гар Таняіа, Наташаіа кутуріаммы�
тын этэбит. Эдьиийбит барахсан
дьоμμо ўтўє санаата, дэлэгэй�холку
майгыта єрўў єйбўтўгэр баар буолуо�
іа.

Балта Марина, Ньукулай, 
быраата Коля.

"Малышок" детсадка ўлэлээн ааспыт
убаастабыллаах бэтэрээммит

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
уЇун ыарахан ыарыыттан бу Орто
дойдуттан барда, кини чугас дьону�
гар, оіолоругар, сиэннэригэр кутур�
іаммытын тириэрдэбит. Ийэ буора
сылаас суоріан буоллун, кутуріаμ�
μытын тэμμэ ўллэстэбит.

Урут бииргэ ўлэлээн ааспыт
бэтэрээннэр, "Малышок"

детсад кэлэктиибэ.

Убаастыыр кэллиэгэбит Варламова
Татьяна Николаевна тапталлаах ийэ�
тэ

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
уЇун ыарахан ыарыыттан 83 сааЇыгар
олохтон туораабытынан оіолоругар,
сиэннэригэр, кийиитигэр, кўтўєтўгэр
дириμ кутуріаммытын холбуубут.

Кўндээдэ ветлечебницатын
кэлэктиибэ.

Ньурба олохтооіо, уЇун кэмнэргэ
детсадка ўлэлээбит, сэрии кэмин
оіото, эдьиийбит
ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна �

эдьиий Марууса
ыарахан ыарыыттан ахсынньы 10 к.
олохтон туораабытынан дириμ ку�
туріаммытын балтыгар, кыргытта�
рыгар, уолугар, кўтўєттэригэр, сиэн�
нэригэр, бары аймахтарыгар биллэ�
рэбит. Кўндў эдьиийбит Марууса
ўтўє мєссўєнўн умнуохпут суоіа.

Киирэптэн балтыμ Дуня,
кўтўєтўμ Ньукулай, уоллара Ньургун,

Октя дьиэ кэргэттэрэ.

Убаастыыр истиμник саныыр
эдьиийбит

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
ыарахан ыарыыттан олохтон барбы�
тынан чугас дьонугар, оіолоругар,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Ньурбачаантан Тихоновтар,
Дьокуускайтан Петровтар

дьиэ кэргэттэрэ.

Ньурба олохтооіо, кўндўтўк саныыр,
убаастыыр балтым, эдьиийбит

Маруся � ЯКОВЛЕВÀ
Мария Àлександровна

ыарахан ыарыыттан олохтон барбы�
тынан оіолоругар, сиэннэригэр, ба�
ры аймахтарыгар дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит.

Ньурбачаантан эдьиийгит Христина
Ивановна кыргыттарынаан.

Єр сылларга бэркэ ыаллаЇан олорбут
ыалларым кўндў ийэлэрэ, эбэлэрэ,
хос эбэлэрэ

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн барбытынан балтыгар Маринаіа,
кыргыттарыгар Татьянаіа, Наталья�
іа, уолугар Àлександрга, кинилэр
дьиэ кэргэттэригэр улахан хомолто�
бутун холбуубут.

Ульяна Васильевна Семенова
оіолорунаан.

Истиμник саныыр дьўєгэбит Дани�
лова Марина Àлександровна, кини
дьиэ кэргэнигэр балтыларыгар Таня�
іа, Наташаіа, быраатыгар Сашаіа,
эдьиийэ, ийэлэрэ

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит.

Клавдия, Изомира, Валентина,
1970 с. выпуск.

Кўндўтўк саныыр, убаастыыр бал�
тым, кырдьаіас эдьиийбит, тыыл, ўлэ
бэтэрээнэ, сэрии кэмин оіото

ЯКОВЛЕВÀ�ДÀНИЛОВÀ
Мария Àлександровна

ыарахан ыарыыттан 84 сааЇыгар кўн
сириттэн кўрэммитинэн оіолоругар,
сиэннэригэр, бииргэ тєрєєбўттэри�
гэр дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит. Минньигэс астаах алаЇа дьиэ
хаЇаайката, єбўгэ ситимин тута, ўєрэ�
кєтє сылдьар дьиμнээх саха далбар
хотунун сырдык мєссўєнэ хаЇан да
умнуллуо суоіа. Быдан дьылларга
быраЇаай.

Àнисимов И.À. дьиэ кэргэнэ.

Єр сылларга Кўндээдэтээіи бэтэри�
нээринэй лечебницаіа сэбиэдиссэ�
йинэн ўлэлээбит кэллиэгэбитигэр
Варламова Татьяна Николаевнаіа
тапталлаах ийэтэ

ЯКОВЛЕВÀ Мария Àлександровна
бу дьыл ахсынньы ыйын 10 кўнўгэр
86 сааЇыгар уЇун ыарахан ыарыыттан
кўн сириттэн туораабытынан чугас
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Ньурбатааіы Бэтэринээринэй
Управление кэлэктиибэ, профкома.

Ньурба улууЇун Чаппандатыттан тє�
рўттээх Дьокуускай куорат олохтоо�
іо, НЦМ РБ №1 ўрдўк категориялаах
фельдшер�лаборана, доруобуйа ха�
рыстабылын туйгуна, ўлэ бэтэрээнэ,
тапталлаах кэргэн, истиμ ийэ, кўндў
эбээ, балыс, эдьиий, истиμ дьўєгэ

СИВЦЕВÀ (ÀЛЕКСЕЕВÀ)
Розалия Егоровна

бу дьыл ахсынньы 5 кўнўгэр олус со�
Їуччу кўн сириттэн букатыннаахтык
барбытынан кэргэнигэр Михаилга,
уолугар Юраіа, кийиитигэр, сиэннэ�
ригэр, эдьиийигэр Маргаритаіа, бал�
тыларыгар Раисаіа, Надеждаіа, бы�
раатыгар Иннокентийга, кинилэр
дьиэ кэргэттэригэр, бары аймахтары�
гар дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.
Чаппандаттан Ивановтар, Ньурбаттан

Васильевтар, Дьокуускайтан
Захаровтар.


