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– Редактор колонката –
Дорооболоруμ, кўндў ааіааччыларбыт!

"Ньурба � Огни Нюрбы" хаЇыат былырыын 85 сылын туолбута.
БиЇиги олох балысханнык сайда турар кэмигэр олоробут. Àіыйах

сыллааіыта суотабай телефон туЇунан истэн эрэ билэр этибит.
Билигин информацияны барытын ол киЇи ытыЇыгар батар телефонтан
ыла олоробут, онто суох олохпутун да сатаан санаабаппыт. Интер�
нет, цифровизация кимэн киирбит ўйэтигэр хаЇыаты дьон аахпат буо�
лан эрэр диэн кэпсэтиилэр тахсыталаан эрэллэр. Кумаахы хаЇыат тах�
сар тираЇа биллэ аіыйаата. Онно хаЇыат ўлэЇиттэрэ буруйдара суох.
Ол олохпут биир кєстўўтэ буолар.

ХаЇан эмит толкуйдаан кєрбўккўт дуо? ХаЇыаты дьон аахпат диир
буоллахтарына тоіо кўн бўгўнўгэр диэри сабыллан хаалбакка ўлэлии
туралларый? Биллэн турар, хаЇыаты ааіар туспа араμа баар. Ол араμа
аμардас биэнсийэлээхтэр эбэтэр Интернетэ суох дьон эрэ буолбатах.
ХаЇыаты билигин ўєрэхтэригэр ўрдўк таЇымнаах устудьуоннар, сай�
дыылаах бизнесменнэр, улахан политиктар ааіаллар.

Сонуну барытын Интернеттэн билэ олоробут диир буоллахтарына
тоіо хаЇыаттар сўтэн хаалбакка ньиргиччи ўлэлии олороллоруй?

ХаЇыат ааіа олорон киЇи дьиμнээхтии сынньанар. Оччотугар Ин�
тернет ааіа олорон киЇи сынньаммат дуо? Оннук. Àан дойду ситимэ
олус наадалаах. Ол эрэн илииμ анныгар барыта баар ўгўс элбэх ин�
формацияттан киЇи чахчы сылайар. Биир кўн компьютер баарын ум�
нан, телефоμμун кєннєрў кэпсэтэр эрэ аппараат курдук илдьэ сылдьан
кєр. Уонна хаЇыаты аах. Олус элбэх саμаны арыйыаμ, мэйииμ сынньа�
ныа.

ХаЇыат матырыйаалын киЇи сыныйан туран, хаста даіаны эрги�
тэн аіалан кєннєрєн, толкуйдаан, сыныйан туран суруйар. Бу мин би�
лигин санаабын эЇиэхэ сєпкє тиэрдээри элбэх матырыйаалы ўєрэттим,
аахтым, хаста даіаны бэрэбиэркэлээтим. Суруналыыстар информаци�
оннай матырыйааллара оннооіор єссє элбэх ўлэни эрэйэр, онон улахан
сыаннастаах уонна элбэх билиини биэрэр. КиЇи хаЇыаты ааіа олорон
туохха даіаны атыμμа аралдьыйбат, онон информация дириμник ха�
танан хаалар.

ХаЇыаппытыгар бу нўємэртэн саіалаан оскуола саастаах оіолорго
анаан балаЇа баар буолуоіа. Оскуолаіа биир сынньалаμ кэмигэр оіолор
хаЇыат тула мустан олорон кроссворд, ребус таайдахтарына, саас�
тыылаахтара бэлэмнээбит матырыйааларын аахтахтарына тєЇєлєєх
кылааЇы тўмўєй, саμаны арыйыай, эбии билиини иμэриниэй?

БалаЇабыт аатын толкуйдуурга, эЇигиттэн � ааіааччыларбытыт�
тан этиилэри кўўтэбит.

БиЇиги хаЇыаппыт электроннайа эмиэ баар. Саμа сылга ўктэнэн
баран "кўлўўс" туруорарга кўЇэлиннибит. Буор�босхо таріанан хаалар
этэ, эмиэ Интернет кємєтўнэн. Àаіааччыларбыт сєпкє єйдєєн,
билигин сурутааччы ахсаана лаппа эбилиннэ. Онно улахан махталбын
тиэрдэбин. Ырыынак ўйэтигэр билигин, этэргэ диэри, бэчээттиир ку�
маахыбытын кытары бэйэбит булунабыт. Онон соіотох сахалыы тыл�
лаах хаЇыаппыт єссє даіаны сайда, элбии турарыгар эЇиги, сурутаач�
чыларбыт улахан єμєлєєххўт.

ХаЇыат � история летописеЇэ дииллэр. ХаЇыат � классика, онон
єссє да єр сылларга баар буолуо. Туспа истиил, муударас уонна билии.
Уонна оттон кумаахы хаЇыаты илиигэр тутан олороруμ, тиЇэн мун�
ньарыμ бэйэтэ туспа дуоЇуйуу, сылаас ахтыліан буоллаіа.

Лена Ивановна ПЕТРОВÀ.

Ньурбаіа бороЇуок ўўттэн астааЇын
тэриллиэіэ. Дьиксинэрбит наада дуо?

Былырыын бэс ыйыгар СЄ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлэ Àндрей Тарасенко кэлэ
сылдьан, кэлии ўўккэ альтернатива быЇыытынан бороЇуок ўўтў туЇанан ўўт аЇылыгы астыырга
этэн турар. Кини бэйэтин этиитин бигэргэтэн, балаіан ыйын 13 к. Телеграм�каналыгар
таЇаарбыта. 

Дойду киин регионнарыттан биЇиги маіаЇыыннарбытыгар кэлэн атыыланар ўўт аЇылык
ўксэ бороЇуок ўўттэн оμоЇуллара биллэр. Олохтоох тыа хаЇаайыстыбатын тэрилтэлэрэ
бородууксуйаны ыаммыт ўўттэн оμорор, бу аЇылык кээмэйигэр, болдьоіор уонна сыанатыгар
сабыдыаллыыра биллэр. УЇун кыЇыннаах Саха сиригэр кыстыкка киирбит кэннэ ўўт лаппа
аіыйыыр, пастеризацияламмыт ўўт хаачыстыбатын сўтэрбэккэ харайыллар болдьоіо олус
кылгас � 3 кўн, холбуй ўўттэн оμоЇуллубут суорат, йогурт муμутаан 2 нэдиэлэ буолар. Ону
даіаны сорох тўгэннэргэ итиннэ даіаны кыайан тиийбэккэ, мэктиэлэммит хаачыстыбатын
сўтэрэрэ эмиэ баар. 

Геннадий ÀНТОНОВ суруйуутун сиЇилии хаЇыат 3 балаЇатыгар ааіыμ.

Олоіу�дьаЇаіы
хааччыйыы

Улуус салайааччыларын тохсунньу 30 к.
планеркатыгар иЇитиннэрбиттэринэн,
28.01.23 с. 4 ч. 34 мўн. Àнтоновкаіа "Байар"
кэпэрэтиип собуотугар баЇаар буолбутун
туЇунан биллэрии киирбит. Подстанция
уота арахсыбытыгар энергетиктэр бэрэ�
биэркэлии тиийэ сылдьан кєрєн тыллаа�
быттар. БаЇаарынай сулууспа 2 массыына�
та, 8 ўлэЇитэ суЇаллык тиийэн умуруорбут�
тар. Уокка дьиэ ис эркинин 15 м2 эмсэі�
элээтэ. БаЇаар тєрўєтэ, буруйдаах уонна
хоромньу быЇаарыллар. Ититии систиэмэ�
титтэн уутун тута сўєккээбиттэр.

Ити чугаЇыгар баар  подстанцияіа
электро�уотунан сылытыллар 3 эбийиэк �
"Байар" собуота, "Ньурба�Àгро" МТС уон�
на "Самсон" маіаЇыын холбонон турбут�
тар. "Байар" кэпэрэтиип ўўтў астыыр сўрўн
кыамтатын Сўлэіэ баар собуокка кєЇєрєн
эрэр. СЄ Тыатын хаЇаайыстыбатын ми�
нистиэристибэтиттэн кємє оμоЇулларын
курдук кэпсэтии барар.

Улуус салалтата баЇаарынай сулууспаіа
суЇаллык кэлэн эбийиэги быыЇаабытта�
рын иЇин махталын тиэртэ.

Субуотаіа уонна баскыЇыанньаіа
Ээйиктэн суолга "УÀЗ" уонна "Хайс" мас�
сыынлар алдьанан туралларын туЇунан
иЇитиннэрии киирбит. Накыынтан баран
массыыналары соЇон аіалбыттар. 

Улуус баЇылыгын 1�кы солбуйааччыта
Николай Бурнашев уонна ИСУ салайаач�
чыта Константин Иванов Дьокуускайга ко�
мандировкаіа Ньурбаіа СЄ норуоттарын
9�с Спортивнай оонньууларын эбийиэктэ�
рин тутуу боппуруостарыгар ўлэлэЇэн кэл�

лилэр. Министиэристибэлэри кытта ыкса
ўлэ барар. Быйыл биир улахан эбийиэк �
Ньурбаіа сууккаіа 1200 м3 ууну ыраастыыр
кыамталаах ыстаансыйа тутуута саіалана�
рыгар эрэл баар буолла, єрєспўўбўлўкэттэн
ўбўлээЇин баар. Эбийиэк госэкспертизата
бўтэн эрэр. Олунньу бўтэЇигин диэкки
аукцион биллэриллэрэ былааннанар. 

Àаспыт нэдиэлэіэ аукцион тўмўгўнэн
Ньурба к. дьаЇалтата "Камаз�Центр" тэрил�
тэттэн 6450 тыЇ. солк. суумалаах самосос
ылар буолла. Бу нэдиэлэіэ баран аіалыах�
таахтар. 

02.02.23 с. Ньурбаіа СЄ ОДьКХ уонна
энергетика миниистирин 1�кы солбуйаач�
чыта Виктор Романов кыттыылаах сўбэ
мунньах ыытыллар.

Бэлиэ тэрээЇиннэр
02.02.2023 с. Сталинградтааіы кыргы�

Їыыга немецкэй�фашистскай сэриилэри
кыайыы 80 сылын туолар. 

Ил Тўмэн Бэрэссэдээтэлин солбуйаач�
чыта Àнтонина Григорьева, Ил Тўмэн су�
даарыстыбаннай тутулга уонна олохтоох
салайыныы боппуруостарыгар сис кэми�
тиэтин бэрэссэдээтэлэ Владимир Проко�
пьев кэлэн нэЇилиэнньэни кытта кєрсў�
Їўєхтэрэ. Дьокутааттар ўлэлэрин отчуот�
туохтара.

Уопсастыбаннай бэрээдэк
Àаспыт нэдиэлэ устата полиция дьуЇуу�

рунай чааЇыгар 72 иЇитиннэрии киирбит. 7

буруй оμоЇуллубут. 110 административнай
боротокуол (ГÀИ хайысхатынан � 18) толо�
руллубут, ол иЇигэр 9 � уопсастыбаннай
миэстэіэ итирик сылдьыы иЇин, 3 � тєрєп�
пўт оіону иитиигэ эбээЇинэЇин толорбот
буолуутугар, 6 � тўўμμў кэмμэ чуумпу эрэ�
сиимин кэЇиигэ, 1 � уопсастыбаннай миэс�
тэіэ арыгыны иЇиигэ, 1 � сааны сокуонна�
йа суох атын киЇиэхэ биэриигэ, 2 � кырбаа�
Їын иЇин. Ыстаарааптыыр стоянкаіа 3
массыына туруорулунна, 3 киЇи суоппар
дастабырыанньата суох сылдьан, 1 киЇи
арыгы иЇэн баран хаттаан уруулга олорон
тутулуннулар.

03�04.02.23 с. Ньурбаіа СЄ ИДьМ при�
емнайа ўлэлиир. СЄ ИДьМ инспекциятын
кылаабынай инспектора ис сулууспа пол�
ковнига Рита Àндреасян дьону приемнуур.

Тыа хаЇаайыстыбата
Ньурбаттан бэтэринээрдэр Чкаловка

тахсан сўєЇў туругун кєрўєхтэрэ, биирдии�
лээн сўєЇў ырыганнааЇына тахсан эрэрэ
биллибит.

Улуус сиригэр�уотугар бєрє элбээбитэ,
сылгыны тардаллара бэлиэтэнэр. Сыл са�
іаланыаіыттан 7 бєрє бултанна, ол иЇигэр
Маалыкайга, Хаμаласка уонна Кўндээдэіэ
� 2�лии, Малдьаіарга � 1. Улуус баЇылыгын
иЇигэр Охотсовет мунньаіар ардай аЇыы�
лаахтары бултуурга ўлэ хайдах барыахтаа�
іын кэпсэтиэхтэрэ. 

30.01.23 с. туругунан 292 т сўєЇў аЇылы�
га, ол иЇигэр 199 т уотурба, 46 гранулиро�
ваннай от аіалылынна. Барыта 11 нэЇи�

лиэккэ тиэрдилиннэ, аны 8 нэЇилиэккэ кэ�
лиэхтээх. 

Улууска ынах тєрєєЇўнэ саіаланна, 244
ынах тєрєєтє. 2680 сылгы аЇылыкка кил�
лэриллэн турар. 

ÀЇымал санаа аахсыйата
06.02.2023 с. � Маарга, 07.02.23 с. Àнто�

новкаіа биир кыра оіолоох ыал аіата
С.Д.Тимофеев эмтэнэ барарыгар аналлаах
аЇымал санаа аахсыйата ыытыллар. 2 нэЇи�
лиэк кыттыЇан тэрийэллэр. 

Доруобуйа харыстабыла
Àаспыт нэдиэлэ устата 1 оіо тєрєєтє,

араас ыарыыттан 6 киЇи єллє. Улууска хам�
сык дьаμыттан 5 киЇи ыалдьар, ол иЇигэр 3
киЇи � стационарга, 2 киЇи тастан эмтэнэл�
лэр. Дьокуускайга ыыппыт ыарыЇахтарын
балыыЇаттан таЇаарбыттар.

Нэдиэлэ устата ОРВИ�нан 62 киЇи
ыарыйда, бу эпидемическай алын кир�
бииттэн намыЇах. СуЇал мед�кємєіє ыμы�
рык киирэрэ эмиэ аіыйаабыт. Санавиация
2�тэ кєттє. Искэн ыарыыны утары нэдиэлэ
чэрчитинэн ÀЇаіас ааннар кўннэрэ, тєгў�
рўк остуол, мед�кєрўўлэр буолуохтара.

"В" грипп кэлэн эрэр, саас грипп эл�
биирэ кўўтўллэр. Єрєспўўбўлўкэіэ 78
грипп тўбэлтэтэ бэлиэтэммититтэн 61�рэ �
"В" грипп. Ыарыы кэлиитигэр бэлэм буо�
луохтаахпыт этилиннэ. Ол иЇигэр ўєрэх
тэрилтэлэригэр сарсыардааμμы фильтри
кўўЇўрдўллўєхтээх. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Салгыытын 2 стр. аах.

Нэдиэлэ сонуннара



2 стр. 2023 сыл, олунньу 2 кўнэ, 4 №

––  ЄЄррєєссппўўўўббўўллўўккээііээ  ––  ЎЎллээ  ссыыллаа,,  ууллууууссккаа  ––  ООμμоорроонн  ттааЇЇааааррыыыынныы  ссааййыыннннааррыыыы  ссыыллаа  ––

Урбаанньыт Àльберт Васильев этин сыа�
іар халбаЇы оμорон саіалаабыттар. Техно�
логынан Изабелла Портнягина диэн олох�
тоох Ньурба кыыЇа киирэн ўлэлээн эрэр. СЄ
ас�ўєл технологияларын Киинин ўлэЇитэ
Григорий Трубин кэлэн ўєрэттэ�кєрдєрдє.
"БиЇиги улуустарынан кэрийэ сылдьан кон�
сультация биэрэбит, ўєрэтэбит, кєннєрєн
биэрэбит, � диир  Григорий Владимирович. �
Мин миэстэтигэр кэлэн персоналы ўєрэтэ�
бин, туох эмэ сатамматах буоллаіына обору�
дованиетын кєрєбўн.

Ньурбаіа халбаЇы сыаіар билигин 4
арааЇын � "охотничай", "польскай", "кра�
ковскай" халбаЇыылары уонна ветчинаны
оμорон эрэбит. Сыыйа ассортименнарын
элбэтэн иЇиэхтэрэ. Билигин халбаЇыта 10�
15 кўн хараллыан сєп. Упаковкалаатаіына
хараллыыта 20�25 кўμμэ диэри уЇаан биэ�
рэр. 

Àльберт Васильев улууска эти астыыр

соіотох урбаанньыт буоларынан, мин са�
наабар, кини атыыта ўчўгэйдик барыан
сєп. Ылыммыт былаанын барытын олоххо
киллэрдэіинэ, тымнытар камералаах буол�
лаіына холкутук сылы эргиччи ўлэлиэ.
Дьокуускайтан Мииринэйгэ диэри атын
улуустарга биир даіаны халбаЇы сыаіа ўлэ�
лээбэккэ турар. Саамай чугастыы Горнайга
баарын билэбин, ол эрээри билиμμитэ
ўлэлээбэт. Àрай кэнсиэрбэлэммит боро�
дууктаны Бўлўў улууЇун "Сыа Бўлўў" тэ�
рилтэтигэр оμороллор. 

Àльберт Васильев инникитин автоклав
аЇыан баіарар. БиЇиги онно кємєлєЇєн,
сўбэлээн�амалаан биэриэхпит. Оччоіо ки�
ни кэнсиэрбэлэммит аЇы�ўєлў оμорор
буолар. Кэнсиэрбэлэммит бородуукта му�
μутаан 5 сылга тиийэ хараллыан сєп.
Àтыыланар кыаіа улаатар, бырамыысы�
ланнай тэрилтэлэри кытта дуогабардаЇан
атыылыан сєп. Булт, туризм эйгэтигэр
эмиэ. 

Àльберт Васильев кэпсииринэн, бастаан
халбаЇы таЇа сатаммакка сылдьан баран,
ўчўгэй тас кэлэн табыллыбыт. Бастакы
кўннэригэр 20 кг "польскай" халбаЇы, ик�
кис кўнўгэр ынах этиттэн 50 кг "краков�
скай" уонна 20 кг "охотничай" халбаЇылары
оμорбуттар, онтон ўЇўс кўннэригэр си�
биинньэ этиттэн варенай ветчинаны оμо�
рорго былааннаабыттар.

"Мантан инньэ халбаЇы кыралаан кии�
рэн атыыланан барыаіа. Бу иннинэ
ыыЇаммыт эт, фарш, миин нобуор син
атыыламмыта, билигин да киирэ турар", �
диир Àльберт Иванович.

Сыанатын туЇунан ыйыппыппар хоруй
маннык буолла: "Кэлии бородууксуйаны
кытта биЇиги хайдах да кынан кўрэстэЇэр
кыахпыт суох. Тоіо диэтэххэ, барыта олох�
тоох эттэн оμоЇуллар, сыахпыт дьиэтин ту�
тан ўлэлэтии ороскуота да кырата суох.
Биир ўчўгэйбит � барыта дьиμнээх нату�
ральнай эттэн оμоЇуллар. КиЇи кыбысты�

бакка ханна баіарар атыылыан, кэЇии гы�
нан илдьэ барыан да сєп".

Àльберт Васильев тымнытар камераіа
сайаапкатын биэрбит. "Оннук оборудование
сыаната 1 мєл. солк. тахса, бэйэм хайдах да
ылынар кыаіым суох", � диир кини. �
"Тымнытар камера уонна плюсовой холо�
дильник баар буоллаіына, ўлэ сайынын тох�
тоон хаалбакка, сылы эргиччи барыан сєп. 

Кыаллар буоллаіына, автоклав ылан
кэнсиэрбэ оμорор баіалаахпын. Эрдэ кэ�
лэн оборудование таμан туруорбут уолат�
тар барытын былааннаан оμорон барбыт�
тара. Àвтоматыгар тиийэ кэлэн турар. Тугу
даіаны эбии холбообокко�эппэккэ, авто�
клав миэстэтэ эμин бэлэм турар, уотун
холбоотуμ да ўлэлээн барыан сєп".

Саμаттан саμаны олоххо киллэрэн
иЇэр хоЇуун урбаанньыкка кэскиллээх бы�
лааннара олоххо киирэригэр баіарабын.

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Быстах хомуур –

Àлександр Жирков
Москваіа госпитальга сытар

байыастары кєрўстэ
Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Тўмэнин бастакы

вице�спикерэ Àлександр Жирков тохсунньу 23 кў�
нўгэр академик Н.Н. Бурденко аатынан байыан�
най госпитальга Саха сириттэн Украинаіа тиийэн
анал байыаннай дьайыы кэмигэр бааЇырыы ылан
эмтэнэ сытар буойуттары кєрўстэ.

Àлександр Николаевич бастаан госпиталь
салалтатын кєрсєн манна сытар дьон эмтэнэр
усулуобуйаларын, Саха сириттэн тєЇє буойун
эмтэнэн тахсыбытын, кинилэргэ туох�ханнык
кємє оμоЇуллубутун туЇунан кэпсэттэ. Байыан�
най госпиталь салайааччытын эбээЇинэЇин то�
лорооччу Àлександр Б. Саха сириттэн сылдьар
буойуттарга єрєспўўбўлўкэ салалтата уонна биир
дойдулаахтара улахан боліомто ууралларын,
єрўў кэлэн кєрсєллєрўн, араас хайысхаларынан
кємє оμороллорун анаан бэлиэтээтэ.

Ил Тўмэн бастакы вице�спикерэ Саха сирин
олохтоохторун ааттарыттан эмтиир быраастарга
уонна госпиталь кэлэктиибигэр ўрдўк таЇым�
наах уонна бэриниилээх ўлэлэрин иЇин махта�
лын тириэртэ. Госпитальга ўчўгэйдик эмтэнэргэ
кыах баарын кєрдўм уонна чуолаан бу бааЇыр�
быт байыастары кєрє�истэ ыраах Саха сириттэн
кэлбит аймахтарыгар сєптєєх усулуобуйа тэрий�
биккит диэн бэлиэтээтэ.

Àкадемик Н.Н. Бурденко аатынан госпиталь�
га билиμμи кэмμэ Дьокуускай, Нерюнгри куо�
раттартан уонна Єлўєхўмэ улууЇуттан сылдьар
буойуттар эмтэнэллэр. Кинилэри кытта буолбут
истиμ кэпсэтиигэ буойуттар дойдубутун аіын�
ныбыт диэн кистээбэккэ кэпсээтилэр уонна
дойдуларыттан кэЇии тутан ўєрдўлэр�кєттўлэр.

Àлександр Жирков байыастарга туЇаайан:
"Ўчўгэйдик эмтэнэн, ўтўєрэн дойдугутугар
тўргэнник эргиллиμ", � диэн алгыс тылларын
эттэ.

Ил Тўмэн пресс�сулууспата.

1941 сыл бэс ыйын 22 кўнэ хара дьай буолан
Àіа дойду Улуу норуоттарын эйэлээх олохторун
сэрии уот кутаата чаіыліанныы быЇа тўспўтэ.
Сахалар сэрии буолар сириттэн кый ыраах оло�
робут диэбэтэхтэрэ. Фашистар сэриинэн саба
тўЇээттэрин кытта сэриилэЇэр аармыйаіа кєμўл
єттўнэн барарга хамсааЇын Саха сиригэр киэμ�
ник саіаламмыта. 

1942 сыл олунньу 2 кўнўгэр, Москва анны�
нааіы кырыктаах кыргыЇыы єстєєх ўлтў урус�
халланыытынан тўмўктэммитэ. Сталинграды
ыстаал тимир уобуруччу курдук кытаанахтык
оборуоналааЇыμμа элбэх ахсааннаах араас
омук дьоно баара. Саха сириттэн 10 тыЇ. буо�
йун, онтон 935 саллаат сэрии хонуутугар охту�
буттара. Оборуона министиэристибэтин киин
архыыбыгар баар толорута суох испииЇэк
кєрдєрєрўнэн сўнньўнэн Чурапчы уонна
Ньурба сириттэн тиийбит саха элбэх эбит.
Ньурбаттан 110 киЇи бу сэриигэ кыргыЇан,
олортон 61 киЇитэ сэрии хонуутугар охтубут�
тар. 

Биллэрин курдук Сталинград куораты ыс�
таал да ууллар уот буулдьа кыргыЇыытыгар ге�
ройдуу оборуоналааЇын тосту єіўлўннэрэн
биЇиги сэриилэрбит єстєєіў модун булгуру�
туулаах кимэн киириилэрэ хам ылыллыбыта.
Сталинграды суулларарга санаммыт фашистар
ўлтў сынньыллыбыттара. Ити ыарахан бала�
Їыанньаіа олорон КыЇыл Болуоссакка ба�

йыаннай парад ыытыллыбыта. Парады тэри�
йэн ыытары кєμўллээччинэн, тэрийээччинэн
Верховнай главнай командующай И.В. Сталин
буолбута. Кини тыл этэригэр Сэбиэскэй Со�
йуус баар дуу, суох дуу буолар єлєр�тиллэр
боппуруоЇа турда диэбитэ.

Парад кыттыылаахтара ўргўлдьў фроμμа
аттаммыттара. Дьэ ол этэ дьиμнээх патриоттуу
быЇыы, дойдуну, норуоту, сэриилэЇэ сылдьар
саллааттары єрє кўўрдўў, дойдуга муμура суох
бэриниилээх буоларга ыμырыы, адьыріа єс�
тєєіў тєрєєбўт дойдуттан ўўрўўгэ тугу да ха�
рыстаммакка хааппыла хаан хаалыар диэри
кыргыЇыыга ыμырыы биир чаіылхай туоЇута.
Сэбиэскэй Сойуус тєЇє да ньиэмэс сэриилэ�
риттэн ыктаран олордор, Кыайыыга дьулуу�
рун, бэйэтин тєрєєбўт тєрўт буоруттан хала�
бырдьыттары ўўрэргэ эрэллээіин кєрдєрбўтэ.
Эдэр билиμμи кєлўєнэ ыччат, аіа кєлўєнэ
хорсун быЇыытынан киэн туттуохтаах, кини�
лэр олохторун холобур оμостуохтаах, аіа кє�
лўєнэ албан ааттаах суолларынан билигин
буола турар быЇыыга�майгыга чиэстээхтик эп�
пиэттэЇиэхтээх.

Кўндў оіолорбут, Ийэ дойдугутун таптааμ,
бэриниилээх буоларга дьулуЇуμ. ЭЇиги кэлэр,
ыраас єйдєєх ўєскўўр кєлўєнэлэрбит буола�
іыт.

Т.П. ОЛЕСОВÀ, 
Ньурба оройуонун бэтэрээннэрин Сэбиэтэ.

Култуура эйгэтэ
СЄ Култуура уонна духуобунай сай�

дыы министиэристибэтэ ааспыт сыл�
лааіы тўмўктэрин таЇаарбыт. Манна
Ньурба улууЇа култуура эйгэтигэр бас�
тыμ ўлэлээх улууЇунан ааттанна.

Àаспыт нэдиэлэіэ Опера уонна ба�
лет тыйаатыра улууспутугар бастакы
гостуруола ситиЇиилээхтик ааста. Ты�
йаатыр дириэктэрэ Владислав Левоч�
кин Ньурба дьоно кэрэни олус кэрэх�
сииллэр эбит диэн бэлиэтээн истиμ
махталын тиэрдибит.

03.02.23 с. "Олоμхо дьиэтин биир
кэлим тиЇигэ атаіар туруута" култуура
ўлэЇиттэрин киэμ ыμырыылаах сўбэ
мунньаіа буолар. СЄ Ил Дарханын
судаарыстыбаннай сўбэЇитэ Àндрей
Борисов кыттыаіа. Барыта 40 киЇи
кэлэн кыттара кўўтўллэр, ол иЇигэр
Олоμхо тыйаатырыттан 26 киЇи. Эмиэ
ити кўн Àндрей Борисов МТ баЇылык�
тарын, култуура тэрилтэлэрин сала�
йааччыларын кытта кєрсєн, "Àрассыы�
йа ўгэс буолбут духуобунай уонна сиэр�
майгы сыаннастарын оннунан хаалла�
рыыга уонна бєієргєтўўгэ судаарысты�
баннай бэлиитикэ тєрўттэрин бигэргэ�
тэр туЇунан" РФ Бэрэсидьиэнин
09.11.2022 с. 809 №�дээх Ыйааіын
дьўўллэЇии ыытыллыаіа. 04.02.23 с.
Àрассыыйа норуоттарын култуурунай
нэЇилиэстибэтин сылын уонна улууска
култуура салаата тэриллибитэ 100 сы�
лын тўмўктўўр тэрээЇиннэрэ ыытыл�
лар.

03.02.23 с. Олоμхо тыйаатыра бил�
лиилээх олоμхоЇут Н.П.Бурнашев�
Боодьоіос айымньытынан "Кыыс Дэ�
билийэ" испэктээги, 04.02.23 с. Àнто�
новкатааіы норуот айымньытын дьиэ�
тэ "Ойуун тўўлўн" оонньоон кєрдєрўєх�
тэрэ.

Спорт
Улуус дьахталларын хамаандата во�

лейболга єрєспўўбўлўкэ бэтэрээннэр
ортолоругар кўрэхтэЇиитигэр 45�тэн

аіа саастаахтарга 3�с миэстэіэ таіыста.
Вера Гуляева "Лучшая связующая" но�
минация кыайыылааіа буолла. 

28.01.23 с. Октябрьскай нэЇилиэккэ
тўєлбэлэр икки ардыларыгар хабылык�
ка уонна хаамыскаіа, Ньурба к. бэтэ�
рээннэр ортолоругар дартска, буулдьа�
нан ытыыга, хабылыкка уонна хаамыс�
каіа биирдиилээн бастыыр иЇин аЇа�
іас кўрэхтэЇиитэ буоллулар. Регион кў�
рэхтэЇиитигэр бэлэмнэниигэ сўў�
мэрдээЇин быЇыытынан ыытылынна. 

29.01.23 с. Маарга тренер Ян Габы�
шев кэриэЇигэр садуобаіа аЇаіас кў�
рэхтэЇии буолан ааста.

3�5/02.23 с. "Хаμалас хапсаіайа" кў�
рэхтэЇии ыытыллар, онно баран кыт�
тыахтаах улууспут хамаандата бэлэмнэ�
нэ сылдьар. 

04�05.02.23 с. Àнтоновкатааіы À.И.
Пахомов аатынан спорт комплексыгар
2008�2009 с.т. уолаттарга кєμўл тустууга
СЄ биирдиилээн уонна хамаанданан
бастыыр иЇин кўрэхтэЇиитэ ыытыллар.
Спортсменнар уонна тренердэр � бары�
та 420 киЇи кэлэрэ кўўтўллэр. Манна
кўўстээх бэлэмнэнии ўлэтэ барар. Кыа�
йыылаахтарга уонна призердарга хар�
чынан бириистэр, мэтээллэр, анал би�
риистэр олохтоммуттар. 

Бу кэнниттэн биллиилээх боксер
В.Н.Ефремов бирииЇигэр боксаіа, он�
тон кэлин мас тардыЇыытыгар, оіунан
ытыыга улахан кўрэхтэЇиилэр ыытыл�
лыахтара. Дьон санаатын тўмэргэ,
Ньурба улууЇа єрєспўўбўлўкэіэ инни�
ки тахсарыгар улахан кўрэхтэЇиилэр
наадалара, атын улуустардыын спорка
уонна култуураіа кўрэхтэЇии дьон
єйўгэр�санаатыгар, ўлэіэ даіаны ордук
кєдьўўстээіэ, ўтўє дьайымтыалааіа
этилиннэ.

СВО�іа
кыттааччыларга кємє
СЄ 200 тыЇ. солк. тєлєбўрэ 147 мо�

билизацияламмыт дьон, ол иЇигэр 101

Ньурба дьонун дьиэ кэргэттэригэр тўс�
тэ, 16 байыаннай сулууспалаахтарга тє�
лєбўр бэйэлэригэр ыытылынна. 7 баа�
Їырбыт киЇиэхэ тєлєбўр, байыаннай
сулууспалаахтар аймахтарыгар 3 киЇиэ�
хэ тєлєбўр оμоЇулунна. ХамыыЇыйа
кєрўўтўгэр 10 сайабылыанньа, ол иЇи�
гэр 3 Ньурба улууЇун байыаннай су�
лууспалаахтарыттан сайабылыанньа
баар. Сибидиэнньэлэрэ военкоматтан
кэлэ илик буолан тєлєбўрдэрэ бара
илик. 

Галина Федорова салайааччылаах
иистэнньэμнэр анал байыаннай эпэ�
рээссийэіэ кытта сылдьар биир дойду�
лаахтарбытыгар наадалаах малы�салы
єрєєбєккє тигэ сылдьаллар. Улуус ба�
Їылыга Àлексей Иннокентьев биир
дойдулаахтарбытыгар кємєнў тиэр�
диэхтээх. Байыаннай сулууспаахтарбы�
тыгар анаан пикап массыына ылыллы�
быт.

Улуустааіы судаарыстыбаннай эко�
логия кэтэбилин кэмитиэтин салайаач�
чыта Герасим Парников 3 ый команди�
ровкаіа сылдьан СВО�іа волонтер бы�
Їыытынан ўлэлээн кэллэ.

Ўєрэх эйгэтэ
Улуустааіы ўєрэх управлениетын

салайааччыта Федор Ушканов салалта�
лаах дэлэгээссийэ 30�31.01.23 с. СЄ
ўєрэх ўлэЇиттэрин тохсунньутааіы сўбэ
мунньахтарыгар кыттар. Улууска ўєрэх
ўлэЇиттэрин мунньаіа 12.012.2023 с.
былааннанар.

05.02.23 с. оіо уЇуйааннарын кэлэк�
тииптэрин ўμкўўгэ марафоннара буо�
лар. Онно киирбит ўп СВО�іа кыттар
дьоμμо кємєіє угуллар. Тєрўт тыл уон�
на сурук�бичик кўнўгэр аналлаах
тэрээЇиннэр ыытыллыахтара. 15�
16.02.23 с. Ньурбаіа "Мин уонна нас�
таабынньыгым" єрєспўўбўлўкэтээіи
куонкурус ыытыллыаіа.

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

В прошлом году совместно с руковод�
ством Центра современной нефрологии и
диализа (в ноябре 2022 г. было создано
ООО "Нефроклиника") принято решение
открыть в Нюрбе Межрайонное диализ�
ное отделение.

Àдминистрация района для обуст�
ройства нового медицинского учрежде�
ния предоставила помещения на пер�
вом и втором этажах здания районной
библиотеки.

В просторном каменном здании
прежнего ювелирно�гранильного заво�
да кроме библиотеки функционирует
районный музей дружбы народов им.
К.Д.Уткина. На ремонт помещения для
обустройства диализного отделения из
бюджета района было предусмотрено 8
млн. 741 тыс. руб.

По результатам отбора подрядчиком
стало ООО "Стройкомфорт". Муници�
пальный контракт с подрядной органи�
зацией был подписан 14 ноября 2022 г.

Общая площадь помещений состав�
ляет 310 кв. м. Фронт работ весьма ши�
рок: ремонт отопительной системы, за�
мена оконных и дверных проемов,
внутренняя отделка, замена сантехни�

ческих приборов, замена электроосве�
щения, электропроводки, устройство
пандуса. За время длительного "прос�
тоя" состояние пустующих помещений
оставляло желать лучшего. Все это сле�
дует привести в надлежащий вид, сог�
ласно требованиям, предъявляемым к
медучреждениям.

В данный момент ведутся демон�
тажные работы, исполнены на 95%.
Также ведется закуп строительных ма�
териалов. На объекте работают 3 чело�
века.

Срок исполнения контракта � ап�
рель 2023 г.. Диализное отделение на 10
кресел планируется открыть во втором
квартале текущего года. В нашем райо�
не имеется около 20 человек, которые
проходят диализное лечение в г. Якут�
ске, при этом многие вынуждены сни�
мать жилье.

Новое медицинское учреждение по�
может улучшить качество жизни нужда�
ющимся в лечении жителям не только
Нюрбинского района, но и соседних
вилюйских районов.

Геннадий ÀНТОНОВ.

Олохтоох халбаЇы "Дары Нюрбы" маіаЇыыμμа атыыга таіыста
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Герой�куораты Сталинграды босхолооЇун 80 сыла
– Здравоохранение –

Завершаются подготовительные работы
к ремонту помещения диализного отделения
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Ўўт аЇы элбэтэргэ
сорук туруорулунна

Саха сиригэр бороЇуок ўўттэн аЇылыгы
оμоруунан Докуускайдааіы ўўт собуота
астыыр. СЄ Бырабыыталыстыбатын Бэ�
рэссэдээтэлэ Àндрей Тарасенко боро�
Їуок ўўккэ наадыйар єрєспўўбўлўкэ бары
тэрилтэлэригэр кииннээн атыылаЇарга
этии киллэрбитэ. Бу кыЇын ўўт аЇылыгы
оμоруу кээмэйин 15�20% ўрдэтэр кыаіы
биэриэхтээх. Àнал куонкуруЇу ааспыт
єрєспўўбўлўкэ 18 астыыр тэрилтэтэ боро�
Їуок ўўтў атыылаЇалларыгар субсидия
ылыахтара. Манна бўддьўєттэн 51,2 мєл.
солк. былааннаммыт. 

Бары билэрбит курдук, ўўт сыаната
ўрдэтиллибитин кэннэ, ынах арыытын
сыаната олус ўрдўк. Сыаната бэйдиэ бар�
бытын аанньа, атыылаЇар баіалаах киЇиэ�
хэ мээнэ кєстўбэт даіаны. КўЇўн эрдэ тыа
нэЇилиэктэриттэн 700 солк. атыыланара,
сэтинньигэ ас�ўєл дьаарбаμкатыгар уонна
ахсынньыга Хорула нэЇилиэгин 125 сылы�
гар аналлаах дьаарбаμкаіа эмиэ итиччэ
сыанаіа атыыламмыта улахан баіалаах�
былдьаЇыктаах буолан социальнай ситим�
нэринэн дуорааннанан иЇиллибитэ. Кэлин
сорох маіаЇыыннарга "Сиибиктэ" бааЇы�
най хаЇаайыстыба киэнин 990 солк. саіа�
лаан, Горнай, Бўлўў улуустарын арыытын
1250 солк. тиийэ сыанаіа булуохха сєп.

ТєЇє ас*ўєл оμоЇулларый?
ТєЇє даіаны тыа хаЇаайыстыбатыгар

мэлдьи кємє�єйєбўл оμоЇулуннар даіаны,
ынах сўєЇў ахсаанын тутан хаалар уустук,
ўксўгэр кыаллыбат даіаны. Ол иЇин даіа�
ны былаас дьон ынар ынаіын эспэккэ ту�
тан олордун диэн санааттан, хас да сылтан
бэттэх тус кємєлтє хаЇаайыстыбаларга
ынах тєбєтўгэр 35�тии тыЇ. солк. субсидия
олохтоон кэллэ. ЧааЇынайдар ити харчыны
ылан баран, ўўттэрин 10 солк. туттарбат
буолбуттара, сайын ынахтарын кытта ньи�
рэйдэрин ыытан кэбиЇэллэрэ мэлдьэх
буолбатах. Тыа сиригэр сўєЇў�ас тутан
аЇаан�таμнан олорор чааЇынайдарга оμо�
Їуллар кємє ўчўгэй эрээри, кинилэргэ ўўт
туттарар сыаналара намыЇаіа кинилэр
итиннэ интэриэстэрэ сўтўўтўгэр тиэртэ. 

Улуус хаЇыатын страницаларын ары�
йан кєрдєххє, 2009 с. 5602 т ўўт тутуллубут
(былаан 97%�на). Ити кэмμэ нэЇилиэктэр�
гэ ўўт тутар пууннар, ўўт уонна арыы сыах�
тарын дьиэлэрин тутуу кєхтєєхтўк барбы�
та, соіотуопка ўлэтэ сэргэхсийбитэ.

Ирдэбил уларыйыаіыттан, регламент
киириэіиттэн ўўт тутуутун уонна ўўт аЇы�

лыгы оμоруу кээмэйэ аччыы турар. СўєЇў
тутан олорбут аіам саастаах кєлўєнэ олох�
тон туораан, кырдьан кыаммат буолан,
ханна даіаны буоларын курдук, тыа сири�
гэр сўєЇўлээх хаЇаайыстыба аіыйаан иЇэр. 

Àаспыт сыл тўмўгўнэн ўўт соіотуоп�
катыгар былаан 97,5% туолла (3651 т), ол
эбэтэр 97 т ўўт ситэ тутуллубата. Сыл устата
110,3 т арыы (102%), 61,5 т 40 уонна 50%�
наах сўєгэй (78,3%), 74 т пастеризациялам�
мыт ўўт (223,8%), 2,9 т иэдьэгэй, 180,8 т
кисломолочнай бородууксуйа, ол иЇигэр
113 т суорат, 50,3 т йогурт, 13,4 т бифилюкс
уонна 4 т кэриμэ кефир астаммыт. 

БороЇуок ўўттэн
астыыр буолуохтара

Быйылгыттан саіалаан, СЄ Бырабыы�
талыстыбатын Бэрэссэдээтэлэ Àндрей Та�
расенко сорудаіынан улуустарга бороЇуок
ўўттэн бородууксуйа астааЇына тэриллиэх�
тээх. СЄ Тыатын хаЇаайыстыбатын минис�
тиэристибэтэ єрєспўўбўлўкэіэ бороЇуок
ўўтў аіаларга операторы буларга биллэрбит
куонкуруЇугар "Якутопторг" кыайыылаах
тахсыбыта. Улуустар сакаастарынан сухой
ўўтў кини кииннээн атыылаЇан аіалыах�
таах.

Улууска ўўт соіотуопкатынан уонна
астааЇынынан дьарыктанар "Влада" кэпэрэ�
тиип салайааччыта Сергей Захаров иЇитин�
нэрбитинэн, сухой ўўттэн ўўт оμорор обо�
рудованиены ыларга 500 тыЇ. солк. суума�
лаах сайаапкаларын улууска киллэрбиттэр. 

"Саμа дьыл иннинэ "Якутопторг" тэ�
рилтэни кытта дуогабардаспыппыт, сухой
ўўт ыларга, � диир Сергей Àлександрович. �
КыЇын ынах уолар, ўўт аіыйах кэмигэр ўўт
аЇылык атыыттан сўтэр, биЇиги тэрилтэіэ
ўп киириитэ эмиэ аіыйыыр, "кассовай
разрыв" ўєскўўр. Онон маннык кэмμэ бо�
роЇуок ўўттэн аЇытыылаах ўўт бородууксу�
йатын арааЇын астаан дьон�сэргэ ўўт аска
наадыйыытын хааччыйыахтаахпыт, ўп�
харчы киллэриниэхтээхпит. БиЇиэхэ 30
туоннаіа былаан тиэрдиллибитэ".

Урут эмиэ бороЇуок ўўттэн
астыы сылдьыбыппыт

"Новое � хорошо забытое старое" диэн
нуучча єс хоЇоонугар этиллэринии, улуус�
ка сухой ўўттэн эрдэ эмиэ ўўт аЇылык ас�
тыы сылдьыбыттаахтар. Ити бастаан 2010
с. саіаламмыта. 

2008�2011 сс. "Байар" кэпэрэтииби Àль�
берт Васильев салайар кэмигэр, 2010 с. кы�
Їыныттан кинилэр сухой ўўттэн ўўт аЇы�
лык арааЇын барытын оμоро сылдьыбыт�

тара. 
"Сахаагродукт" тэрилтэ нєμўє улуус�

тарга ўлэлиир соіотуопка тэрилтэлэригэр
кииннээн аіалаллар этэ, � диэн ахтар Àль�
берт Иванович. � Хастыы да туонна боро�
Їуок ўўтў ылар этибит. Гомогенизатор
ылан ўлэлээбиппит. Сухой ўўтў кўўстээх
давлениенан ыган сыа тєгўрўктэрин суох
гынан барытын биир кўдьўс тэμ маасса гы�
нан таЇаарар этэ. Тоннанан астыыр этибит,
ўўт аЇылык арааЇын, ўўт утахтары кытта.
Àмтана да ўчўгэй этэ, дьон атыылаЇан сии
ўєрэммитэ. Ўўт суох кыЇыμμы кэмигэр
бороЇуок ўўттэн астыыр � отой наадалаах
дьыала". 

Билигин 2015�2016 сс. "Байар" кэпэрэ�
тиип толорооччу дириэктэринэн ўлэлээбит
Àлександр Васильевич Тихонов кэпсээнин
истиэіиμ:

"Мин "Байарга" ўлэлиирим саіана ўўт
да, арыы да сыаната удамыр этэ. Ол иЇин
арыы улуус иЇигэр атыыланара. Дьон наа�
дыйыытын толорорбут, маслобойкалар
тохтоло суох ўлэлээччилэр. 

Ўўт аіыйыыр кэмигэр сухой ўўттэн
эмиэ астыыр этибит. Технологпытын Дьо�
куускайга ўўт собуотугар ыытан, "Молоч�
ный дождик" бородууксуйаларын оμоруу�
тугар ўєрэттэрэ сылдьыбыппыт. Ленскэйгэ
эмиэ оннук астыыллар этэ. Тоіо диэтэххэ,
кинилэргэ ўўт туттарааччы биЇиги курдук
элбэх буолбатах этэ. Дьокуускайдааіы ўўт
собуотун курдук, бороЇуок ўўтўнэн "Мо�
лочный дождик" курдуктары оμорон та�
Їаараллара. БиЇиги эмиэ саμа технология�
ны туттан, бэл диэтэр, арыыттан тєттєрў
сўєгэйи оμорууну киллэрбиппит. Ууруна
сытар арыыбытыттан убаіас сўєгэйи
("сливки" буолбатах, "сметана") оμорон,
атыыга таЇаарбыппыт. Син�биир ГОСТ�
унан астанар. Хаачыстыбата ўчўгэй буолан,
дьон хамаіатык ылааччы".

Ўўт аЇы оμоруу
сылы эргиччи барыаіа

Àны билигин тыа хаЇаайыстыбатын
департаменын салайааччыта�улуус баЇылы�
гын солбуйааччыта Леонид Ушканов санаа�
тын билсиэіиμ:

"2022 сылтан бороЇуок ўўттэн астааЇын
боппуруоЇа элбэхтэ кєтєіўллэр буолла. СЄ
Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлэ
À.В.Тарасенко сухой ўўттэн астааЇыны
тэрийэргэ былырыын хас биирдии улууска
сорудаіы тиэрдэн турар. Ону мин олус сєп�
тєєх этии диэн сыаналыыбын. Тоіо диэ�
тэххэ, кистэл буолбатах, биЇиэхэ сылын
аайы ўўт туттарыытын кээмэйэ кыччаан

иЇэр. Ынах тєрўєн иннинэ уоллаіына, ўўт
лаппа аіыйыыр. Быстах кэмμэ улууска
олохтоох ўўттэн бородууксуйа суох буола
тўЇэр. Ол иЇин сухой ўўттэн бородууксуйа�
ны оμоруу киирдэіинэ, астыыр�ўєллўўр
тэрилтэ тохтоон хаалбакка тєгўрўк сыл
устата ўлэлиир кыахтанар. Инньэ гынан
быйыл бу ўлэни улуус салалтатын кытта сў�
бэлэЇэн, тыа хаЇаайыстыбатын департаме�
нын былааныгар киллэрэн сылдьабыт.
Этэμμэ буоллаіына аны кўЇўμμэ диэри
олоххо киллэриэхпит. 

Улууспутугар аан бастакы саіалааЇын
буолбатах, эрдэ эмиэ маннык уопут баар
этэ. Хомойуох иЇин, уларыйыы�тэлэрийии
буолан маннык уопут ситэри сайдыбакка
тохтообута. Билиμμи туругунан ким чопчу
ылсан ўлэлиирэ єссє биллибэт. Барыллаан
Кўндээдэ нэЇилиэгэр баар "Влада" тэрилтэ
министиэристибэни кытта ўлэлэЇэн 30
туоннаіа сырьета кэлэригэр сайаапкалаЇан
олорор. Бэйэбит быЇа санаабытынан, 30
туоннанан муμурдаммакка єссє элбэіи
оμорор курдук былааннанабыт. Бу сылга
олоххо киллэрдэхпитинэ ўлэбит биир бэ�
лиэ ситиЇиитэ буолуо этэ". 

Тўмўк оннугар
Быйылгыттан СЄ Ил Дархана Àйсен

Николаев дьаЇалынан быЇаччы соіотуоп�
каланар 1 кг ўўккэ сыаната 50 солкуобай�
тан 60 солкуобайга диэри ўрдўєхтээх, тус
кємєлтє хаЇаайыстыбаларга ынах тєбєтў�
гэр кєрўллэр харчы кээмэйэ 37 тыЇ. солк.
буолуохтаах. СЄ Бырабыыталыстыбата
ўўтў оμороччуларга иккиттэн биирин тал�
ларан кємє икки кєрўμўн оμорор буолла.
Àрыый элбэх ынахтаах ыаллар толору та�
баарынай бородууксуйаіа кєЇєн ўўттэрин
1 кг 60�нуу солк. туттараллара ордук ба�
рыыстааіын исписэлиистэр бигэргэтэл�
лэр. Ону кытта туттарыллар ўўт элбээн
истэіинэ ас�ўєл даіаны ўксўє турдаіа. 

Оттон бороЇуок ўўккэ тєнўннэххэ, Дьо�
куускай куорат олохтоохторо "Молочный
дождик" маарканан атыыланар бороЇуок
ўўттэн оμоЇуллар аЇынан аЇаан олорбут�
тара ыраатта. БиЇиэхэ эмиэ тиийэн  кэлэн
атыыланар. Чахчыта, дьиμ ўўттэн бэлэм�
нэммитин да иЇин, бороЇуок аата боро�
Їуок, хотонтон саμа киирбит  ынахпыт
ўўтўттэн атын буоллаіа. Сыаната удамыр
буоллаіына дьон ылыа. Ўўт суоіар атын тэ�
рилтэлэр итинник астыыр буоллахтарына
биЇиги дьоммут даіаны тоіо астыа суохта�
рай. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

––  ЄЄррєєссппўўўўббўўллўўккээііээ  ––  ЎЎллээ  ссыыллаа,,  ууллууууссккаа  ––  ООллооххттоооохх  ооμμоорроонн  ттааЇЇааааррыыыынныы  ссааййыыннннааррыыыы  ссыыллаа  ––

БороЇуок ўўттэн астааЇын тэриллиэіэ

С 24 января по 1 февраля в Якутске про�
шел первый этап Кубка России по шахматам
� "Кубок Главы Республики Саха (Якутия)",
на котором встретились ведущие гроссмейс�
теры страны. Это первое крупное соревнова�
ние, приуроченное к 100�летию физкультур�
ного движения в Якутии, оно прошло при
поддержке алмазодобывающей компании
ÀЛРОСÀ.

Как отмечают организаторы, соревно�
вание запомнилось приездом лучших шах�
матистов страны, яркими матчами, мастер�
классами, эксклюзивными медалями и
уникальным местом проведения � впервые
в Якутске турнир прошло в стенах Нацио�
нального художественного музея, а фоном
для шахматных баталий стали произведе�
ния искусства. Якутию же представили
мастера ФИДЕ, кандидаты в мастера спор�
та, а также молодые перспективные шахма�
тисты.

"В Кубке приняли участие пять между�
народных гроссмейстеров. Среди них � по�
бедитель прошлого Кубка России Борис
Грачев, старший тренер юношеской сбор�
ной России Михаил Кобалия, его ученик и
самый молодой гроссмейстер России Вола�
дар Мурзин, Дмитрий Кряквин, который,
кстати, является журналистом, тренером,
шахматным обозревателем, редактором
сайта Федерации шахмат России. Здесь
также международный гроссмейстер из Бу�
рятии Àнтон Шомоев, который был у нас в
декабре на шахматном конгрессе. С Шомо�
евым мы планируем сотрудничать в качест�
ве тренера гроссмейстерской школы, кото�
рую мы создаем.

Этап Кубка России прошел при под�
держке ÀЛРОСÀ, которая на протяжении
десятилетий поддерживает в Якутии, как
традиционные виды спорта, так и интел�
лектуальные", � рассказал президент Феде�
рации шахмат Якутии Владимир Егоров.

Как отметил Егоров, Кубок главы Яку�

тии стал первым из тринадцати этапов
Кубка России по шахматам среди мужчин,
которые намечены на этот год. Все они
состоятся в разных местах и разных регио�
нах страны. В Якутии такое соревнование
организовывается впервые.

Общий призовой фонд составил 1,1
млн рублей. Он распределен на тридцать
призов. Победитель получил 200 тысяч
рублей, за второе место � 150 тысяч рублей,
а бронзовому призеру � 125 тысяч рублей.

Шахматы – огранка для ума 
Шахматы � пусть и не самый зрелищ�

ный вид спорта, но уже давно пользуется у
якутских алмазников популярностью. Воз�
можно, по той причине, что острый и
быстрый ум, умение предвидеть развитие
ситуации наперед весьма полезны для лю�
дей, занятых в сложном и многоступенча�
том алмазном производстве. Как огранка
превращает алмаз в бриллиант, так шахма�
ты добавляют блеска и остроты уму. Так
или иначе, компания традиционно поддер�

живает шахматы самыми разными спосо�
бами: начиная с секций и соревнований в
Культурно�спортивном комплексе ÀЛРО�
СÀ до финансирования реконструкции
Шахматно�шашечного центра в Якутске. В
числе последних профинансированных
компанией проектов � организация серии
встреч детского шахматного актива респуб�
лики с международным гроссмейстером
Сергеем Карякиным в 2021 году и прове�
дение III шахматного конгресса РС(Я) в
2022 году.

Сегодня шахматное движение в ÀЛРО�
СÀ наиболее ярко представлено секцией в
Удачнинском отделении КСК, где трене�
ром на протяжении многих лет трудится
Олег Николаевич Сиденко.

"Например, осенью прошлого года мы
принимали участие в соревнованиях в
Якутске. Там, Софья Циненко в возраст�
ной категории до 15 лет заняла первое
место по быстрым шахматам и второе � по
классике, Никита Новолоцкий также в
возрастной категории до 15 лет занял вто�

рое место по быстрым шахматам и третье
место по классике. В 2021 и 2022 годах Ци�
ненко выигрывала на смешанном турнире
в Иркутске. Не всегда по разным причинам
получается принимать участие в соревно�
ваниях, но сейчас мы готовимся к Первен�
ству республики до 9 лет. Оно пройдет со 2
по 5 февраля в Якутске, куда я планирую
свозить одного ученика. Мальчик перспек�
тивный, а участие в соревнованиях и тур�
нирах помогает быстрее и качественнее
прогрессировать в игре", � рассказал Олег
Николаевич.

Как отметил Сиденко, в Удачном есть
свой онлайн�клуб по шахматам, который
защищает честь Удачного в соревнованиях
как районного и регионального уровня, так
и дальневосточного. С успехом они защи�
щают честь компании на соревнованиях по
шахматам Спартакиады трудовых коллек�
тивов Якутии: на прошлых соревнованиях
команда заняла второе место среди взрос�
лых. И к предстоящей Спартакиаде наст�
рой у них тоже боевой. Олегу Николаевичу
хотелось бы, чтобы шахматные секции по�
явились и в других подразделениях компа�
нии. Возможно, с новым витком развития
шахмат и интеллектуальных видов спорта в
республике дополнительный импульс по�
лучит и шахматный спорт в ÀЛРОСÀ.

P.S. Шахматы войдут в программу
Международных спортивных игр "Дети
Àзии" 2024 года. Претенденты в сборную
республики сыграют уже на Кубке главы
Якутии, а некоторые точно попадут в ко�
манду. Напомним, что генеральным парт�
нером МСИ "Дети Àзии" также является
ÀЛРОСÀ. 

Так алмазная компания возрождает
интерес якутян к одному из самых древних
и наиболее интеллектуальных видов спорта
� шахматам. И это тоже одно из слагаемых
ее социальной миссии в республике.

Àндрей ШИЛОВ.

– Àлмазный меридиан –

Думать на ход вперед:
как ÀЛРОСÀ поддерживает шахматы в Якутии
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Ньурба куоратыгар "Нюрба
Молл" атыы киинин бастакы этээ�
Їигэр соторутааіыттан "Kofemoll"
киоск аЇыллан ўлэтин саіалаабы�
та. Манна аромат сыттаах кофе,
сибиэЇэй уонна минньигэс ас эгэл�
гэтэ арааЇа  атыыланар.

Полина Николаевна Данилова
дьўєгэтинээн Туйара Николаевна
Àкимовалыын кыттыЇан киоск
аЇан ўлэлэтэллэр.

Дьўєгэлиилэртэн: "Туох са�
нааттан киоск астыгыт?" � диэн
ыйытыыбар, салайааччы Полина
Данилова бэйэтин санаатын ўл�
лэстэр:

� БиЇиги бу иннинэ Ньурба
олохтоохторугар сакааска ас ас�
таан, таріатан кэлбит буоллахпы�
тына, ўлэбитин арыый кэμэтэн
"Нюрба�Молл" Àтыы киинигэр
элбэх дьон сылдьарынан, бастакы
этээскэ "Kofemoll" киоск асты�
быт. ÀтыылаЇааччылар биЇиги
єμєбўтўнэн туЇанан, бэйэлэрэ
сєбўлээбиттэрин талан, барист
кутар итии кофетын иЇэн, бурдук
ас кєрўμўттэн атыылаЇан барыах�
тара диэн санааттан аспыппыт. 

Киоск астарбытыгар хантан да
кємє ылбакка, субсидиянан ту�

Їаммакка, бэйэбит ўппўтўнэн,
бородууксуйабытынан арынны�
быт. Ньурба олохтоохторо  биЇи�
ги атыылыыр бородууксуйабытын
хамаіатык атыылаЇаллар.

Уопсайынан общепит ўлэтэ
биисинэс эйгэтигэр саамай ыара�
хан ўлэіэ киирсэр. Кўн бўгўμμэ
диэри Ньурбаіа бу эйгэіэ каадыр
тиийбэт.

"Kofemoll" киоскабытыгар ик�
ки барист ўлэіэ ылыллан эдэр
дьон ўлэлээх буоллулар. Ўлэбит
сарсыарда 8.30�09.00 чааска саіа�
ланар, єрєбўлэ суох ўлэлиибит, �

диэн Полина Данилова ўлэ туЇу�
нан билиЇиннэрдэ.

� Полина астыыр, мин урук�
куттан сакааска ўлэлиибин. Ик�
киэн кўўспўтўн тэμμэ холбоон

ўлэлиибит. Кўн аайы сибиэЇэй ас
арааЇа баар буоларыгар кыЇалла�
быт.

Àіыс бурдук ас кєрўμўттэн
астыыбыт. Ньурба олохтоохторо
биЇиги атыылыыр бородууксуйа�
бытын хамаіатык атыылаЇар, �
диэн этэр кондитер идэлээх Ту�
йаара Àкимова.

Салгыы Туйаара ааіааччылар�
га анаан корицалаах Синнабон бу�
лочка эрэсиэбин ўллэстэр: 

Тиэстэтигэр: Бурдук � 530 г.,
доруоЇа � 6 г., саахар � 80 г., ўўт �
250 мл, сымыыт � 1 устуука. Ынах
арыыта � 80 гр., туус (1/4 ч.нь.).

Начыыμката: уулларыллыбыт
арыы � 50�60 г., саахар � 150 г., мэ�
лии корица � 3 ст.нь.

Булочкаіа саахартан оμоЇул�
лубут хойуу сиропка наада: ынах
арыыта � 100 г., сахарнай пудра �
170 г., иэдьэгэйдээх сливочнай
сыр � 70 г.

� Бу рецебинэн миэхэ 15 бу�
лочка тахсар, � диэн этэр.

Эдэр ўлэЇит дьон ўлэлэрэ та�
Їаарыылаах, элбэх атыылаЇаач�
чылардаах буоллуннар. 

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

Бўгўμμў хаЇыат ыалдьытынан
"Àар�Àйыы" итэіэлин XI кэрдиис�
тээх алгысчыта, ўрдўк категория�
лаах норуот эмчитэ, Норуоттар ик�
ки ардыларынааіы ЮНЕСКО иЇи�
нэн норуоттар мэдиссиинэлэрин
Магистра, Таркаайы нэЇилиэгин,
Ньурба улууЇун бочуоттаах олох�
тооіо, ўлэ бэтэрээнэ Àлиса Михай�
ловна Иннокентьева буолар. 

Кини тєрєєбўт дойдуларыттан
тэлэЇийэн быстах хомуурга бар�
быттарга уонна барааччылар ийэ�
лэригэр анаан алгыс тыл этиитин
ааіааччыларга тиэрдэбин.

� Àан бастаан Ньурба улууЇу�
гар быстах хомуур саіаламмыты�
гар Олоμхо дьиэтигэр улуустааіы
Култуура департаменын сала�
йааччыта Розалия Михайловна
Тихонова, улуустааіы уйуліа
киинин уйуліа идэлээхтэрэ: Ни�
кифорова О.À., Степанова Т.И.,
Плотникова В.Г., Михайлова
Е.И., Петрачук Н.В., Николаева
À.À. кыттыылаах тўмсўўлэр, кэп�
сэтиилэр ыытыллыбыттара. 

Бастаан соЇуччута да бэрдэ,
ыгылыйыы да баара, ол барыта
ийэлэртэн кэлэрэ. Ол иЇин  нэЇи�
лиэктэринэн сылдьан быстах хо�
муурга барааччыларга уонна ки�
нилэр тєрєппўттэригэр анаан сў�
бэ�ама бэриллибитэ, сиэри�туому
тутуЇан Àлгыс ыытыллыбыта.

Сахаларга ытык тыл баар, саха
ыала кута�сўрэ тохтуур, ытык эйгэ
нус�хас олох эргийэр киинэ, кэ�
нэіэски кэскили тўстўўр киЇи
кємўс уйата буолар.

Ыал ийэтинэн буолар. Ийэ
тоіус ый иЇигэр оіотун иитиэх�
тээн баран тєрўўр. Онон ийэ оіо�
іо саамай чугас сўрэіэ.

Уол оіо тєрєєтєіўнэ суор
ўєрэр. Уол оіо аіа ууЇун тэнитэр
аналлаах кэлэр, салгын кута биир

буолар.
Онон кўндў ийэлэргэ орто

дойдуга уол оіону иитэн Ийэ дой�
дутугар ытык иэстээх, тєрєєбўт
тўєлбэтин харыстыыр, дьиэтигэр
суон дурда�хахха буолар айылгы�
лаах кэлэр диэн этэбин.

Ийэлэр ханнык баіарар  бала�
Їыанньаіа киэμ кєіўстээх, кы�
таанах санаалаах буолуоіуμ! Оіо�
іо ийэтин санаата хайдах сылдьа�
рыттан тутулуктааіынан сибээс�
тээн, кєхсўлэригэр сўгэЇэри иип�
пэт курдук кытаанахтык туруула�
Їыахха, � диэн этэн туран, Àлиса
Михайловна ийэлэргэ анаан
алгыЇын ыытта.

Ўрдўк Дьўўллээх
Ўрўμ Àар тойон баЇылыктаах 
Àар Àйыыларбыт!
Ўμэн сўгўрўйэн туран сиик 

тыыннаах 
Сир дьоно, мутугунан быраіар 

муμур ўйэлээх
Босхо бастаах бороμ
Урааμхайдар,
Бокуйан туран ўμэммит
Кєрдєстєхпўт буоллун!
Кўнўм улууЇун дьоннорун
Быстах хомуурга барбыт 

ыччат дьоммутун
Àйыы кўўЇўнэн  араμаччылаа!

Àйыы кўўЇўн арылытан аіалан 
аліаа, арчылаа!

Ўрўμ кўн анныттан
Ўрўμ ўтўє кўўЇў
Ўрўлўтэн аіалан
Кємўскээ, харыЇый!
Кут�сўр ыЇыллан
Àйыым дьоно аймамматыннар!
Ийэ куппут

эппитигэр�хааммытыгар
Кўўскэ бигэтик тутулуннун!
Буор  куппут бухатыйдын!
Салгын куппут саманнын!
Сўрбўт хата сўрэхпит сўўнэ 

буоллун!
Улуу Хотой Àйыы кємўскээтин!
Кўрўє ДьєЇєгєй уруйдаатын, 

айхаллаатын!
Сир дойду иччилэрэ ўтўє 

єттўнэн кєрдўннэр!
Дом! Дом! Дом!

Бастакы хомуурга ыμырыллан
барбыт уоллаах Ньурба куорат
олохтооіо, тєрєппўт Наталья Ми�
хайловна Иннокентьева:

� Àлиса Михайловна Инно�
кентьева Олоμхо дьиэтигэр ийэ�
лэргэ анаан ыыппыт алгыЇын
кэнниттэн ийэлэр сымнаан бар�
быттара…

Тус бэйэм ийэ быЇыытынан
Àлиса Михайловнаіа махталбын
тиэрдэбин. Оіолорбутугар сай�
маархай сырдык тыына тиийэн,
билигин оіолорбут кини кємєтў�
нэн этэμμэлэр.

Àлгысчыт алгыс тылын, ха�
рысхалын бэлиэтин ылан уолбар
ыыттым. 

КэнэіэЇин да Àлиса Михай�
ловналыын ўлэлэЇиэхпит дии
саныыбын. "Àар�Àйыы" итэіэлин
алгысчытын тылын�єЇўн, алгы�
Їын истэн, мин кининэн киэн
туттан туран, баріа махтал тыл�
ларбын тиэрдэбин.

Àлиса Михайловна Иннокен�
тьева олох ыарахаттарыгар тўбэс�
пит ханнык баіарар кыЇаліалаах
киЇиэхэ кємєлєЇєрўнэн анал Àл�
гыс ыытар дьиэлээіэ буоллар
диэн баіа санаабын тиэрдэбин, �
диэн тўмўктээтэ.

Ийэ дойдуларын кємўскўў
анал байыаннай эпэрээссийэіэ
сылдьар хорсун буойуннарга ал�
гысчыт алгыЇа тиийэн харысхал�
лаах сылдьалларыгар баіара хаа�
лыаіыμ.

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

Полина Данилова Туйаара Àкимова

Быйылгы кыстыкпыт биир ура�
тытынан тымныы кыЇын буолла.
Ордук тохсунньу ыйбыт томороон
тымныытын дьиμнээхтик биллэ�
рэн, тыа нэЇилиэнньэтин олох�
тоохторун, тєЇє да уотунан ититии�
лээх буолларбыт, уоппут кыамтата
кыайбакка, элбэх тўбўккэ тўЇэрдэ.
Ўгўс ыал икки сыллаах оттук ма�
Їын бўтэрдэ. СылааЇынан угуттуур
оЇохпут барахсан хайдахтаах наа�
датын бириэмэ кєрдєрдє.

Былыр былыргыттан єбўгэ�
лэрбит барахсаттар бу тыйыс
айыліалаах, бытаріан тымныы�
ны этэμμэ туораары, уЇун кыЇы�
ны быЇа кємўлўєк оЇоіу тўўннэ�
ри�кўннэри, тоμон єлбєт кыЇал�
іатыттан оттон кэлбиттэрин са�
наатахха ыарахан кэм эбит.

КыЇыμμы тымныыны нэЇи�
лиэккэ баар тэрилтэлэр этэμμэ
туорууллара олох�дьаЇах комму�
нальнай хаЇаайыстыбатын, чуо�
лаан манна ўлэлиир хачыгаардар
ўтўє суобастаах ўлэлэриттэн ула�
хан тутулуктаах. Ону сэргэ ўлэ�
хамнас хаамыыта тэрилтэ сала�
йааччытыттан быЇаччы тутулук�
таах.

Хаμалас нэЇилиэгэр 1994
сылтан ОДЬКХ филиалын начаа�
лынньыгынан Àлександр Леони�

дович Жданов ўлэлиэіиттэн ўлэ�
хамнас тосту уларыйан, кэмигэр
єрємўєн ўлэтэ баран, урукку
єттўгэр тымныытынан биллибит
тэрилтэлэр, исписэлиистэр оло�
рор уопсай дьиэлэрэ, олохтоох ос�
куола, дьаЇалта, оіо уЇуйаана, ба�
лыыЇа, кулууп дьиэлэрэ бары сы�
лааЇынан илгийэллэр, сып сы�
лаас дьиэіэ олорон ўлэлииллэр.

Сэбиэскэй кэмμэ диэбит кур�
дук, урут кулууп дьиэлэрэ олус
тымныы буолара, кулууп кэμэс
хоЇугар библиотека баарыгар кы�
Їынын мэлдьи сонноох, ўтўлўк�

тээх, суруйар ручкабыт тоμон
хаалара єйбєр хатаммыт. Ол эрэн
билигин да, атын нэЇилиэктэргэ
тэрилтэ дьиэлэрин хаіыс тым�
ныы хаарыйан сорох кэллиэгэ�
лэрбит баара суоіа 10�12 кыраа�
дыс сылаастаах дьиэіэ ўлэлиил�
лэрин аЇына истэіин.

Хаμаласка 2010 с. саμа ко�
тельнай ўлэіэ киирэн, кочегардар
ўлэлииллэригэр бары єттўнэн
чэпчээбит, табыгастаах усулуобу�
йа олохтоммут курдук. ЎлэЇиттэр
ўлэлиир миэстэлэрэ мэлдьи
ыраас, сынньанарга усулуобуйа
баар буолан, кэлэктиип састааба
уларыйбакка ўлэлэригэр олус эп�
пиэтинэстээх сыЇыаннаЇан ўлэ�

лииллэр, салайааччылара Àлек�
сандр Леонидович хас биирдии
ўлэЇитин сыаналыырынан, эрэ�
нэринэн уратылаах. 

Бу кўμμэ ўлэлии сылдьар ма�
шинист�кочегардар À.С. Григо�
рьев, Нь.À. Баишев, À.Г. Васильев
уЇуннук уонна ўтўє суобастаах�
тык ўлэлээн кэллилэр, маши�
нист�кочегарынан уонна слеса�
рынан ўлэлиир Марк Иванов
нэЇилиэгэр биир саамай эрэллээх
ўлэЇитинэн ааттанар. Тэрилтэлэр
ордук итийбит буоллахтарына:
"Бєлўўн Марик дьуЇуурустубата
ааспыт быЇыылаах", � диэн сэрэ�
йэллэр. 

Хачыгаардары сэргэ ўлэтигэр

ураты эппиэтинэстээіинэн, нэ�
Їилиэк Сэбиэтин депутата, уу та�
Їар массыына эрэллээх суоппара
Иван Федоров, слесарынан эμки�
лэ суох ўлэлиир Михаил Никола�
ев, сварщик Герман Тобоновы са�
лайааччы мэлдьи инники кўєμμэ
тутан ахтар. Быйылгы сезоμμа
электригынан Петр Степанов
ўлэлии киирдэ.

Култуура киинигэр гастрол�
лыы кэлбит артыыстар кулууп
дьиэтэ сылааЇын ааЇан итиитин
сєієн астынан бараллар. 

Дьоіус тэрилтэ кэлэктиибэ
нэЇилиэк общественнай олоіор
мэлдьи актыыбынайдык кыттар.
Салайааччы биир уратыта урукку
єттўгэр ўлэлээн ааспыт ўлэЇиттэ�
рин умнубакка бэлиэ саастарыгар
хайаан да ахтан�санаан бэлиэтиир
ўгэстээх.

КиЇи ўчўгэйгэ тўргэнник
ўєрэнэр уонна маннык да буо�
луохтааіын курдук ылынар эбит,
ол эрэн, быйылгы курдук салгын
температурата �57, �60 кыраадыс�
ка тиийэ тўЇэр, хас да хонуктаах
тохсунньу томороон тымныытын
биллэрбэккэ бэйэлэрин ўтўє суо�
бастаах ўлэлэринэн кўннэтэ сы�
лааЇы биэрэр ўлэЇит дьоммуту�
гар, тэрилтэ салайааччытыгар,
нэЇилиэк Бочуоттаах олохтооіо
Àлександр Ждановка Хаμалас нэ�
Їилиэгин тэрилтэлэрин аатыттан
кэмигэр махтанан хааларбыт наа�
далаах курдук эбит.

Мария НИКОЛÀЕВÀ, 
Хаμалас.

– Быстах хомуур –

Ыччат дьоммутун Àйыы кўўЇўнэн араμаччылаа!

– Ўлэ сыла –

Ўлэ дьонугар махтана

– Дьоіус биисинэс –

Ўлэлэрэ таЇаарыылаах буоллун
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Ньурба куорат киин бибилэтиэ�
кэтин ааіааччыны кытта ўлэлиир са�
лаатын 2023 сыллааіы былааныгар
"Ийэ сылаас алгыЇынан" диэн Ньур�
баіа бастакынан Герой ийэ аатын
ылбыт Àнастасия Егоровна Иванова�
іа аналлаах тэрээЇин эрдэттэн бы�
лааннаммыта. Сыл саіаланыытыт�
тан Герой ийэ кыыЇа Капустина
М.À., бастакы сиэнэ Егорова К.П.,
улуус дьаЇалтатын дьиэ кэргэμμэ,
социальнай боппуруостарга ўлэ са�
лаатын сўрўннўўр исписэлииЇэ О.В.
Àндреева, "Россия ийэлэрэ" тўмсўў
Ньурбатааіы салаатын салайааччы�
та С.П.Седалищева кыттыЇан тэрээ�
Їин ўлэлэр саіаламмыттара.

БиЇиги Ньурбабытыгар Герой
ийэ уордьан ахсынньы 1 кўнўгэр
1947 сыллаахха аан бастакынан
Иванова Àнастасия Егоровнаіа
анаммыта. 1948 сыл тохсунньу 28
кўнўгэр Àнастасия Егоровнаіа тут�
тарыллыбыта. Àаспыт сыл, Ийэ сы�
лын бўтэЇик ыйыгар бу ўрдўк на�
іараада Ньурба ийэтигэр анаммыта
75 сыла, быйыл Педагог уонна уЇу�
йааччы сылыгар туттарыллыбыты�
нан эмиэ 75 сыла. 

Àнастасия Егоровна Герой ийэ
буоларын таЇынан кини кэргэнит�
тэн учуутал Àндрей Саввич Иванов�
тан саіалаан оіолоро, ыччаттара
Ньурба сиригэр учууталлар динас�
тияларын тєрўттээбит аймах буо�
лаллар. Тєрєппўт 12 оіолоруттан 6
оіо учуутал идэлээхтэр.

ТэрээЇиммит геройдара, ыал

кыра кыыЇа Капустина Мария Àн�
дреевна уонна ыал бастакы сиэнэ
Клавдия Петровна Егорова Ньурба�
бытыгар киэμник биллэр�кєстєр,
ўгўс киЇи тапталын�убаастабылын
иμэринэ сылдьар Далбар Хотуттар.
Àнастасия Егоровна сыдьааннара
ўтўє санаалара иμмит минньигэс
астаах сандалынан ыалдьыттары
кєрўстўлэр.

Мария Àндреевна Ньурба 1 №�
дээх оскуолатын кэннэ СГУ�гар
биолого�географическай факуль�
теты бўтэрэн географ учуутал бы�
Їыытынан Ньурба 1�2�3 оскуола�
ларыгар ўўнэр кєлўєнэни иитиигэ
ўлэлии�хамсыы сылдьар. Тєрєєбўт
Ньурбатыттан университекка ўєрэ�
нэр сылларыгар тэйэ сылдьыбыт
Мария Àндреевна дойдутун дьиμ�
нээх патриота буоларын бары били�
нэбит. Àμардас уруогун ўєрэтиинэн
эрэ муμурдаммакка кини 13 сыл
“Овощевод” оіо лааіырын ўлэлэ�
тэн сўўЇўнэн туонна хаппыыстаны,
араас оіуруот аЇын сопхуоска тут�
тараллара. Кини салалтатынан 3 №�
дээх оскуола туристара уонунан
сылларга бастакы миэстэни кимиэ�
хэ да биэрбэтэхтэрэ, Ньурба чиэЇин
єрєспўўбўлўкэ таЇымыгар кємўс�
кээн инники кўєμμэ сылдьыбыт�
тара. 

1993 сыллаахха єрєспўўбўлўкэ�
іэ бастакынан “Экология тиэргэн�
тэн саіаланар” хамсааЇыны эмиэ
Мария Àндреевна саіалаабыта.
“Сибэкки олохпут аргыЇа” быра�
йыагынан 2 №�дээх  оскуолатын

ўєрэнээччилэрин батыЇыннаран
сибэкки олордо сылдьарын, “Кўєх
патруль” волонтердарын кытта куул
тутан куораты ырааЇырдан хомуйа
сылдьарын манна олорооччулар ба�
ры кєрбўт буолуохтаахпыт. 

Мин тус бэйэм Ньурба куорат
сайынын Мария Àндреевнанан си�
рэйдиибин. Кинитэ суох Ньурба
Ньурба буолбатах. ЫЇыахтарга маа�
ны ырбаахы кэтэн сарбалдьыйа
хаампакка анал ўлэлиир кєстўўм�
нээх ытык сири харыстаан ўлэлии
сылдьар Àндреевната суох ыЇыах
ыЇыах буолбатах. Ытык Хатыμы,
Хоруу тєрдўн бэлиэтээн оіолору�
наан кўрўєлээн кєрєр�истэр, сўп�
пўт Àммосовка, Àлександровка дэ�
риэбинэлэр оннуларыгар мэμэ бэ�
лиэлэри туруорбут эмиэ Мария
Àндреевна.

Саха сирин ўєрэіириитин туй�
гуна, учууталлар династияларын,
дьиэ кэргэн политикатыгар кылаа�
тын, Ньурба патриота бэлиэлэр
кавалердара, Бўлўў экологическай
кэмитиэт бочуоттаах чилиэнэ, РФ
уопсай ўєрэхтээЇинин бочуоттаах
ўлэЇитэ, учууталлар учууталлара
Мария Àндреевна ўгўс бэлиэ наіа�
раадаларыттан саамай ўрдўктўк ту�
тара “РОссия бочуотаах донора”
бэлиэтин. Тулалыыр эйгэтин, дой�
дутун туруктаах буоларын туЇугар
олоіун анаабыт учуутал хаанынан
тєЇєлєєх киЇи олоіо саліаммыта,
тыына, олоіо уЇаабыта буолуой…

Мария Àндреевна Ньурбатын
ўйэтитэр аналлаах кўўстээх кыраа�
йы ўєрэтээччи буолар. “Моя малая
родина � Нюрбинский район”
учебник, “Нюрбинский район РС
(Я)” географическай атлас тахсыы�
тыгар ўлэспитин таЇынан “Памят�
ники города Нюрба”, “Памятники,
посвященные Великой Отечествен�
ной войне”, “Их именами названы
улицы Нюрбы”, “Нюрба гордится
их именами” кинигэлэр ааптардара.

Икки кинигэтэ “Серебряные и
золотые медалисты Нюрбы”   уонна
“Книга памяти НСОШ № 2 имени
Михаила Софроновича Егорова”
кинигэлэрэ толору бэлэмнэнэн ба�
ран ўп�харчы кєстўбэккэ тахсыбак�
ка сыталлар.

Саха сирин ўєрэіириитин туй�
гуна, педагогическай ўлэ бэтэрээнэ,
СЄ учууталлар династиялара, Граж�
данскай килбиэн бэлиэлэр кавалер�
дара, Àкана нэЇилиэгин, Ньурба
куоратын Бочуоттаах олохтооіо
Егорова Клавдия Петровна  бастакы
Герой ийэ Àнастасия Егоровна бас�
такы сиэнэ. Клавдия Петровна Àка�
на, Марха орто оскуолаларыгар,
Маардааіы профтехучилищеіа,
Ньурбатааіы спортивнай оскуолаіа
оіо�ыччаты иитиигэ кўўскэ ўлэ�
лээбитин таЇынан Варвара Àндре�
евна Петрова хамаандатыгар кии�
рэн улууспутун�оройуоммутун са�
лайсыбыт, ўгўс элбэх саμа сўўрээн�
нэри, хамсааЇыннары киллэрсибит
салайааччы буолар. Герой ийэ эбээ�
лээх, Герой ийэлээх Клавдия Пет�
ровна улахан педагогическай дьиэ
кэргэн сыдьаана.

Бу икки Далбар ийэ, аіа ууста�
рын туЇунан кэпсэлтэн дьоро тўгэн
саіаланна. Салгыы Ньурба ытык
кырдьаіаЇа Àнастасия Петровна
Егорова, Герой ийэ, Тўмўк нэЇи�
лиэгин олохтооіо Дария Федоровна
Яковлева, эбээ Настаа сиэнэ, ўєрэ�
іирии салаатын ўтўє ўлэЇитэ буо�
ларын таЇынан уонунан сылларга
Хаμаласка дьахтар кэмитиэтин са�
лайар кўўстээх общественник, уус�
уран ааіыы маастара Елизавета
Петровна Àнтонова, кини кыыЇа,
эбээ Настаа бастакы хос сиэнэ  На�
талья Никитична, бастакы хос�хос
сиэн Валерия Гаврильевна Влади�
мирова, бастакы хос�хос�хос сиэн
Сандаара Владимирова, учуутал ки�
йииттэр Àлександра Спиридонов�
на, Мария Владимировна Иванова,

уол сиэннэриттэн Ярослав Петро�
вич Егоров кэрэ кэпсээннэринэн
кыЇыμμы чэбдик кўн сааскылыы
сылаас эйгэни ўєскэттилэр. 

Дондокова С.Б. салайааччылаах
"Кыталык" култуура дыбарыаЇыт�
тан Ньурба ырыаЇыт уолаттара
Максим Федоров, Владимир Ива�
нов, Егор Михайлов ийэ, олох, тап�
тал туЇунан ырыаларынан мустубут
дьону истиμ санаа кынатыгар олор�
тулар.

"Ийэ сылаас алгыЇынан" Ньур�
баіа бастакынан Герой ийэ  Àнаста�
сия Егоровна Ивановаіа аналлаах
тэрээЇин муμутуур чыпчаал тўгэни�
нэн 4�5 оіолорун тєрєєбўт ийэлэр�
гэ: Григорьева Àнжела Олеговнаіа,
Яковлева Татьяна Àфанасьевнаіа,
Угапьева Саргылана Àлексеевнаіа,
Угапьева Екатерина Àлександров�
наіа оройуоммут олохтообут Ийэ
капиталын, "Мин Ньурбаіа тєрєє�
тўм" нобуору туттарыы тўгэнэ буол�
ла. Улуус баЇылыгын солбуйааччы
Н.С.Петрова оройуон эіэрдэтин
бар дьон иннигэр туттарда.

Àкана нэЇилиэгин баЇылыгын
солбуйааччы Саргылана Васильев�
на нэЇилиэгиттэн алта, Маартан
бибилэтиэкэр Варвара Егорова ўс
Герой ийэни кытта сэттэ буолан,
Єμєлдьєттєн бибилэтиэкэр Вален�
тина Семеновна тэрээЇиммитигэр
кыттыыны ыллылар.

12 оіону тєрєтєн улаатыннар�
быт, сиэн бєієтўн кєрсўбўт кэрэ
сыдьаайдаах, сылаас тулалаах Ньур�
баіа бастакынан Герой ийэ аатын
ылбыт Àнастасия Егоровна Ивано�
ваіа аналлаах тэрээЇин сааскылыы
сырдык, сайыμμылыы сылаас, кў�
Їўμμўлўў дэлэгэй суЇуму хааллар�
да, инникитин да маннык тэрээ�
Їиннэр буола туралларыгар баіа�
лаах таріастыбыт.

Маргарита НОЕВÀ.

Кыhыл аармыйа немец сэриилэ�
рин Сталинградка кыайыыта � Àіа
дойду Улуу сэриитин биир саамай сў�
дў суолталаах тўЇўмэіэ. Бу кырык�
таах кыргыhыы 1942 сыл от ыйын 17
кўнўттэн 1943 сыл олунньу 2 кўнўгэр
диэри саліаммыта.

Кыhыл аармыйа тўєрт ый обо�
руонаіа сытан, немец кўўЇўн�кўдэ�
іин эhэн, имири сотор былаанна�
рын суох гыммыта, єстєєх кута�сў�
рэ итинтэн ыла тостубута, чугуру�
йан барбыта. Сталинград кыргы�
hыыта барыта 205 кўннээх туун
салгаммыта. Ньиэмэстэр Сталин�
грады ылаары куораты кємўскээч�
чилэри утары 700 кырыктаах атаа�
каны оμорбуттара. Сэбиэскэй буо�
йуннар итиннэ барытыгар геройдуу
охсуЇан утары атаакаіа киирэллэрэ.
Кинилэр историяіа хаЇан да буол�
батах хорсун быЇыыны, дьулууру,
сырдык тыыннарын да олук уурары
кэрэйбэккэ Сталинграды кємўскээ�
биттэрэ. Бу кыргыЇыы элбэхтэн
биир чаіылхай туоЇутунан истори�
яіа киирбит “Павлов дьиэтэ” диэн
аатынан биллэр дьиэни 22 араас
омук саллааттаах биир гарнизон 50
кўн устата адьыріа єстєєххє бэрим�
мэккэ, хорсуннук кємўскээн олор�
бута буолар.

Бу кыргыhыы � ўйэ кыргыhыы�
та. Икки єттўттэн 2 мєлўйўєнтэн
тахса киhи кыттыбыта, 2 тыhыынча
тааμка, 2 тыhыынча самолет, 26 ты�
hыынча кэриμэ сэрии араас сэбэ�
сэбиргэлэ туттуллубута. Сталинград
анныгар Кыhыл аармыйа биэс аар�
мыйаны ўлтўрўппўтэ: икки ньиэ�
мэс, икки Румыния, биир Италия
аармыйаларын. Ньиэмэстэр бу
кыргыhыыга 800 тыhыынча кэриμэ
киhини, ону кытта ўгўс техниканы,
сэрии сэбин сўтэрбиттэрэ.

Сталинградтааіы кыргыЇыы
полководецтарынан маршаллар
Жуков Георгий Константинович,
Василевскай Àлександр Михайло�
вич, Рокоссовскай Константин
Константинович, Тимошенко Се�
мен Константинович, Чуйков Васи�
лий Иванович буолбуттара. 

Бу улуу кыргыhыыга уhулуччу
хорсуннарын кєрдєрбўт 120�тэн
тахса буойун Сэбиэскэй Сойуус
Геройун аатын ылбыта, кыргыhыы
760 буойуна "Сталинград кємўскэ�
лин иhин" мэтээлинэн наіараада�
ламмыта.

1942 с. ахсынньы 22 кўнўгэр
“Сталинград оборонатын иЇин”

мэтээл олохтоммута. Оттон 1945 с.
ыам ыйын 1 кўнўгэр Сталинградка
“Герой куорат” бочуоттаах аат иμэ�
риллибитэ. Бу улуу кыргыЇыыны
ўйэтитэн 1967 с. Волгоград куорак�
ка Мамаев курган ўрдўгэр “Сталин�
градтааіы кыргыЇыы Геройдары�
гар” мемориал тутуллубута.

Сталинграды кємўскээн, Саха
сириттэн 10 тыhыынча кэриμэ буо�
йун уоттаах сэриигэ кыттыбыта,
олортон 935 саллаат кыргыhыы хо�
нуутугар охтубута диэн историяіа
суруллар.

Àіыйах хонуктааіыта Кўндээдэ
музейын методиЇа Е.Н. Филиппова
миэхэ аіатын ахтыытын ыыппыта.
Елена Николаевна аіата, Николай
Николаевич Филиппов 15 сааЇыт�
тан, 5�с кылааhы Àраμастаах оскуо�
латыгар бўтэриэіиттэн салгыы
ўєрэммэккэ, "Комбайн" холкуоска
ўлэлээбит. 16 сааЇын туолбутугар
холкуоска чилиэнинэн ылбыттар.
Онтон ыла быыстала суох "Ком�
байн" холкуоска, "Сталин" холкуос�
ка, "Ньурба" сопхуоска, "Кўндээдэ"
сопхуоска, "Кўндээдэ" агрофирма�
тыгар, "Кўндээдэ" ÀÀО�іа 2012 с.
диэри 68 сыл устата эμкилэ суох
ўлэлээн бочуоттаах сынньалаμμа
тахсыбыт. Хомойуох иЇин, 91 саас�
таах ытык кырдьаіас отой тэтиэнэх
сылдьан, хамсык ыарыытыгар хап�
таран, аіам саастаахтар аан дойду�
тааіы кўннэригэр, 2020 с. алтынньы
1 к. олохтон бараахтаабыт. Николай
Николаевич аіатын туЇунан  ах�
тыытын биир дойдулаахтара, эдэр
кєлўєнэлэр киэн тутта аахтыннар,
биллиннэр диэн бу суруйуубар кил�
лэрдим. Сталинград кыргыЇыытын
кыттыылааіа Николай Иннокен�
тьевич Филиппов тыыннааіар хаар�
тыскаіа тўспэтэх буолан, кини сыр�
дык сэбэрэтин кєрбўт, єйдєєн хаал�
быт дьон биЇиги ортобутугар били�
гин суохтара буолуо. Ол эрээри ки�
ни килбиэннээх аата ўйэлэри
уμуордаан тыыннаах буолуоіа, ди�
риμ ытыктабыллаахтык ааттана
туруоіа.

� Бу ахтыыбын биЇиги нэЇи�
лиэкпититтэн (Токос) Àіа дойду
Улуу сэриитигэр Сталинград куора�
ты кємўскээЇин кыттыылааіа, аіам
Филиппов Николай Иннокентье�
вич туЇунан кылгастык суруйабын.

Àіам Токос нэЇилиэгэр 1904
сыллаахха Давыдовтар дьиэ кэргэт�
тэригэр бэЇис оіонон тєрєєбўт.
Àіам тимир ууЇунан єр кэмμэ ўлэ�
лээбитэ. "Сэрии буолуон сўўрбэччэ
сыл инниттэн уЇаммытым", � диирэ.
Холкуостар тэриллибиттэригэр хол�
куостар бэрэссэдээтэллэрин кытта
дуогабардаЇан, тєгўрўк сылы быЇа
сынньалаμа суох ўлэлиирэ. Тимири�
нэн да, маЇынан да тэμμэ уЇанара.
Холкуоска сайын от мунньара.

Àіам сэриигэ барыан иннинэ
биЇигини Хаар Дьиэ сэлиэнньэти�
гэр кєЇєртєєбўтэ. 1941 сыллаахха
Àіа дойду сэриитэ саіаламмыта.
Мин аіам ол кэмμэ 37 сааЇа этэ.
Кини уоттаах сэриигэ ыμырыллан
барарыгар ийэм Варвара тўєрт оіо�
ну кытта бэйэтэ эрэ хаалбыта, эл�
бэхтик ыалдьа сылдьара. БиЇиги ба�
ры сааспытынан кыра буолан атах�
пытыгар тура илик этибит.

Ити сыл сэриигэ аіабын кыта�
ры туох баар эр дьон бары барбыт�
тара. Оччолорго Токос нэЇилиэгин
сэбиэтин бэрэссэдээтэлинэн Сте�
панов Герасим Николевич (Чабыл�
іан ДьарааЇын) ўлэлиирэ. Бараач�
чылары сэбиэт дьиэтин тиэргэни�
гэр ўс хос стройдаппыта, сис тутун�
нартаабыттара, бэйэтэ сўўрбэччэ
миэтэрэ тэйиччи, тозовкатын бэлэм
тутан байыаннайдыы хаамтаран ил�
дьэ барбыта. "Ким куотарга сору�
нан, стройтан туора ыстаныа да то�
зовканан ытан кэбиЇиэм!"�диэн,
баран иЇэн, дьону сэрэтэн ўєгўлўў�
рўн ийэм биЇикки истэн хаалбып�
пыт.

Бастакы ыμырыыга 36 туруу
дьоммут дьиэлэриттэн, кэргэттэ�
риттэн, оіолоруттан ити курдук
хобдохтук арахсыбыттара. Ити бас�
такы ынырыллыбыттар ортолоругар
мин аіам Филиппов Николай
Иннокентьевич, ўс убайым � Àфа�
насий Иннокентьевич, Àлексей
Иннокентьевич, Николай Инно�
кентьевич Давыдовтар, таайым За�
харов Данил Титович, кўтўєтўм За�
харов Иван Егорович, учууталым
Нилов Егор Ефремович бааллара.

Боломуочунай Тихонов сэбиэт
ДарааЇыμμа киирэн эппит: "Ити
Ньукулай Филиппов холкуос баар�
суох тимирин уонна маЇын ууЇа.
Онон, кинини холкуос, сэбиэт
аатыттан военкомакка кєрдєЇўў тў�
Їэрэн, ўлэтигэр хаалларыахха сєп.
Военкомакка холкуостар орто сў�
Їўєх салайааччыларын, идэтийбит
бастыμ ўлэЇиттэри боруонньа
(бронь) биэрэн ўлэлэригэр хаалла�
рар кєμўл кэлбит эбит. Ону туох
дии саныыгын?" � диэбит. "Оччоіо
кини оннугар кими сэриигэ ыыта�
быт? Ньукулай оннугар бэйэμ
бар!"� диэн киЇитэ мордьойон ка�
биспит.

Àіабын Свердловскай куоракка
балтараа ый байыаннай чааска
ўєрэппиттэр уонна поеЇынан Ста�
линград куорат кємўскээЇинигэр
ыыппыттар. Кини ийэбэр бутэЇик

суругар: "Фроμμа тиийдибит, сар�
сын сэриигэ киирэбит уонна суру�
йумаμ, сўтэн хаалыа, атын аады�
рыстан суруйуоіум", � диэбит этэ.
Ол кэннэ аіам суруйбатаіа.

Балаіан ыйын 1 кўнўгэр 932
стрелковай полка, 252 стрелковай
дивизия 65 À чааЇа сэриигэ атаака�
лаан кирбит. Ити полкаіа мин аіам
баара. Àіам 1942 сыл алтынны ый
24 кўнўгэр сэрии кутаатыгар єстєєх
буулдьатыттан охтубут. Бу туЇунан
аіам бииргэ сэриигэ сылдьыбыт ки�
Їитэ маннык кэпсиирин истиби�
тим: "Уоттаах сэриигэ киирбиппит.
"Ураа!" диэн хаЇыытаабытынан єс�
тєєх буулдьатын быыЇынан сўўрэн
истэхпитинэ эмискэ Ньукулай ох�
тон тўспўтэ. Кэннибититтэн офи�
цер сўўрэн иЇэрэ. Кини Ньукулай
сытарын пистолетынан ытаары
гыммытын кєрєн "Ўбўўтўй" (уби�
тый) диэн ўєгўлээбитим уонна сўў�
рэ турбуппут". Охтон тўспўт саллаа�
ты офицердар кэннилэриттэн сыр�
сан иЇэн улахан араанньын буол�
лахтарына ытан иЇэллэр эбит. "Ни
шагу назад!" диэн бирикээс баара
уонна билиэμμэ тўбэспэтиннэр
диэн эбитэ буолуо. Àіам Сталин�
град куораты кємўскээЇиμμэ єлбў�
тўн кэннэ "Хорсунун иЇин" мэтээ�
линэн наіараадаламмыт.

Кини кємўс уμуоіа Сталинград
(билиμμитэ Волгоград) куораттан 8
км тэйиччи турар Кузьмичи диэн
дэриэбинэіэ уопсай бырааттыы
унуохха кємўллэ сытар.

(Кўндээдэ нэЇилиэгин, Ньурба
оройуонун бочуоттаах олохтооіо,
ўлэ, тыыл, Саха сирин тыатын ха�
Їаайыстыбатын бэтэрээнэ Н.Н.Фи�
липпов ахтыытыттан быЇа тар�
дыы).

Ньурбаттан элбэх киЇи аатыр�
быт Сталинград кыргыЇыытыгар
кыттыбыттара, дьоллоохторо тыын�
наах эргиллэн кэлэн салгыы дойду�
ларыгар тиритэ�хорута ўлэлээбиттэ�
рэ, оіо�уруу тэнниппиттэрэ. Онтон
“Ураа!” диэн хаЇыытаабытынан
єстєєххє бэриммэттии утары сўўрэн
иЇэн кыргыЇыы хонуутугар ўйэ�
лэргэ сытан хаалбыт Николай
Иннокентьевич Филиппов дьолугар
дойдутугар ўс оіо хаалбытыттан
силис тардан, билигин кини аатын
ааттатар сиэннэрэ, хос сиэннэрэ
сыдьаанын салгыыллар. Хорсун сал�
лаат аата ўйэлэргэ ааттана турдун!

Наталья СЕМЕНОВÀ.

Николай Иннокентьевич уола
Н.Н.Филиппов.

– Сталинград кыргыhыытын 80 сылыгар –

Àіа дойду Улуу сэриитигэр
сўдў суолталаммыта

– Педагог уонна уЇуйааччы сыла –

Ийэ сылаас алгыЇынан
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* Изамира Федосьевна, эн хаЇааμμыт*
тан уруЇуйдуур буолбуккунуй?

� Кыра кылаастан уруЇуйдуур дьоіу�
рум биллибитэ. ЎЇўс кылаастан учуутал�
лар хайіыыр буолбуттара. Ол онтон єй�
дєєбўтўм � атын оіолор уруЇуйдарыттан
миэнэ ордугун. Оскуоланы бўтэриэхпэр
диэри эркин хаЇыатын таЇаарар этим.
Уопсайынан, уруЇуйдуур ўлэттэн тахса�
рын кыра кылаастан билэбин. Àтын оіо�
лор номнуо утуйа сытар кэмнэригэр, мин
уруоктарбын бўтэрэн баран тўўμμэ диэри
стенгазетаны уруЇуйдуурум. 

Ньурба 3 №�дээх оскуолатын уруЇуйга
уонна черчениеіа учуутала Григорьев Àс�
калон НикифоровиЇы ўтўє тылынан ахтан
ааЇыахпын баіарабын. Кини ўєрэтэр би�
ридимиэттэрин мин олус сєбўлўўрўм, бэл
диэтэр, сєбўлўўр атын биридимиэттэр�
биттэн � нуучча тылын уонна литература�
тын, физкултуура уруоктарыттан быдан
ордорорум. Àскалон Никифорович аква�
рель кыраасканан уруЇуйдуурга, гравюра�
ны уруЇуйдуурга ўєрэппитэ�такайбыта,
литография техникатыгар уЇуйбута. 

Мин билигин даіаны дьэμкир ыраас
уонна чаіылхай кырааскатын, чэпчэки�
тик уруЇуйданарын иЇин акварелы сєбў�
лўўбўн. Учууталым тиЇэіэр диэри миигин
художественнай ўєрэх тэрилтэтигэр ўєрэ�
нэ киириэ диэн эрэнэр этэ. Художествен�
най институкка киирэрбэр бэлэмнээн,
дьиэтигэр ыμыран эбии дьарыктыыра.
Мин иннибэр античнай сирэйдээх бюста�
ры туруоран уруЇуйдатара. Ол эрээри
дьыліам миигин атын идэіэ салайбыта. 

Син�биир уруЇуйдууртан арахсыбата�
іым. Устудьуоннуур кэммэр эркин хаЇыа�
тын оμоруу эмиэ мин эбээЇинэспэр киир�
битэ. ЎлэЇит буолбутум кэннэ, бастакы
сылларбар булгуччулаах ноіурууска кур�
дук стенгазета, плакат суруйуута эмиэ мин
санныбар сўктэриллибитэ. Онон биир
кэмμэ уруЇуйдуурбун сєбўлээбэт буола
сылдьыбытым, кистиир этим.

* Онон тохтоон сырыттыμ дуо?
� Оннук. 25 сыл уруЇуйдуурбун тохто�

тон сылдьан баран, эмиэ илиибэр харан�

дааспын туппутум. Балеты уруЇуйдаан
барбытым. УруЇуйдуур таЇымым оскуола
саіанааіы курдук ўєрўйэхпинэн тохтоон
хаалбытын билбитим. Бастакы сурааЇын�
нары бытааннык сыыйа тардан, саμаттан
уруЇуйдуурга ўєрэнэн барбытым. БиЇиги
ўєс сиргэ олорбот буоллахпыт, онон нату�
раттан кєрєн уруЇуйдуур кыаллыбат. 

Ол иЇин Интэриниэккэ балериналар
хаартыскаларын кєрєн уруЇуйдуурум.
УруЇуйга тугу эмэ эбэн биэрэрим, тоіо
диэтэххэ куоппуйаны сєбўлээбэппин.
Балерина фигурата хайдах быЇыылаахтык
турарын�олорорун кєрєрўм эрэ наада этэ.
Оннук "Курустаал балет" дьоіус уруЇуйдар
цикллара ўєскээбитэ. Хара�маμан кы�
раасканан уруЇуйдуурум олус табыгастаа�
іа. Хамсыыры, киЇи былчыμын кєстўў�
тўн ўчўгэйдик биэрэр.

* Тоіо чуолаан балеттан саіалаан
уруЇуйдаабыккыный?

� Оіо эрдэхпинэ балериналары кєрєн,
кинилэр курдук буолуохпун баіарар этим.
Итиннэ эттэххэ, Сэбиэскэй Сойуус оіо�
лоро араадьыйаны сарсыардаттан киэ�
Їээμμэ диэри истэн, кэнники боростуой
(ўрўμ�хара) тэлэбиисэри кєрєн, класси�
ческай музыканы истэ уонна балеты кєрє
ўєрўйэхпит. Ол иЇин. Оннук уруЇуйдарым
элбээн барбыттара. Саха сылгыларын
уруЇуйдара эбиллибиттэрэ. Àнаан сыЇыы�
га тиийэн сылгылары кєрєн чугаЇаан
хаартыскаіа тўЇэрэр этибит. 

* УруЇуйдаргынан сыаналаатахпына,
историческай тиэмэлэри, тўμ былыргыны
эмиэ интэриэЇиргиириμ кєстєр.

� Кэнники тўμ былыргы уонна саха
былыргы таμастарын тиэмэтин интэриэ�
Їиргиир буоллум. УруЇуйбар инникитин
бу хайысханы тутуЇуохпун саныыбын. 

УруЇуйдарбын барытын мунньа сыл�
дьыбытым эбитэ буоллар, тыЇыынчанан
буолуо этэ. Ол эрээри ким сэμээрэн кєр�
дєєбўккэ биэрэн иЇэрим. Маслянай кы�
раасканан уруЇуйдуур ньыманы баЇы�
лыырга сананабын. Кыра кылаастарга
ўєрэнэ сылдьан фанераіа ийэм мэтириэ�
тин маслянай кыраасканан уруЇуйдаабыт�
таахпын. Мольберты, холустаны уонна
кырааскалары 7 сыллааіыта атыыласпы�
тым эрээри, билиμμитэ бокуойданан ула�
ханнык ылса иликпин. Биир хартыынаны
саіалаан баран бўтэрэ иликпин. Чэ, ба�
рыта єссє да иннибэр, хаЇан эмэ бўтэрэн
маслянай кыраасканан уруЇуйбун дьоμμо
кєрдєрўєм дии саныыбын. 

* Изамира Федосьевна, Эн суруйар,
уруЇуйдуур дьарыккын уонна кєхтєєх уоп*
састыбаннай ўлэни салайар ўлэни кытта
ситиЇиилээхтик дьўєрэлииргинэн элбэх ки*
Їиэхэ холобур буолуоххун сєп диэтэхпинэ
сыыстарбат инибин. Итини барытын си*
тиЇэргэр Эйиэхэ туох кємєлєЇєрўй?

� Мин бэрээдэги сєбўлўўбўн, кыра�
быттан оннукпун. Тугу барытын былаан�
наан ўлэлиибин. Ханна да ўлэлиир тэрил�
тэбэр сўрўн кўўспўн ўлэбэр биэрэбин.
Биир дьыаланы бўтэрэн баран, атыμμа
кєЇєбўн. Дьиэ ўлэтэ тустаах бириэмэлээх,
кэмнээх�кэрдиистээх. Барытын ситэрэн�
бўтэрэн хаачыстыбалаахтык оμоро са�
тыыбын. Ол кэннэ эрэ иллэμсийдэхпинэ,
сєбўлўўр дьарыкпар ылсабын � уруЇуйдуу�
бун эбэтэр суруйабын.  Барытын былаан�
наан, кўўскўн уонна бириэмэтин аттар�
даххына барытын ситиЇэіин. 

Бэйэм бэйэбэр сылдьан, аа�дьуо олох
муудараЇын ылынан баччааμμа диэри
кэллим. Уопсайынан, барытыгар позитив

кєрдўўбўн, дьоμμо ўчўгэй эрэ єттўн кєрє
сатыыбын. Ўлэіэ ирдэбиллээхпин, дьис�
сипилиинэни уонна бэрээдэги ханнык
баіарар салайбыт тэрилтэбэр тутуЇунна�
рабын.

* Биир кэмμэ интэриэЇинэй дьон туста*
рынан кэрэхсэбиллээх суруйууларыμ соци*
альнай ситимнэринэн таріана, хаЇыакка
бэчээттэнэ сылдьыбыттара, дьон сэμээ*
риитин ылбыттара. Онтон кэнники оннук
суруйууларгын аахпатахпыт ыраатта кур*
дук.

� Дьоіус очеркалары суруйарбын сєбў�
лўўбўн. Сўрўннээн документалистиканы,
ол эбэтэр олоххо дьиμ буолбуту эбэтэр
баары суруйабын. СакааЇынан буолбакка,
туох эрэ кэрэхсэбиллээіи, биЇирэмнээіи
суруйуохпун баіаран кэллэхпинэ. "Земля�
ничная поляна", "Как мужчины покупают
подарок на 8�ое Марта", "Переменка",
"Немец" уо.д.а. очеркаларым хаЇыаттарга,
социальнай ситимнэргэ тахсыбыттара.
Оскуоланы бўтэриэхпэр диэри нуучча
тыллаах кылааска ўєрэммит буоламмын,
сўрўннээн нууччалыы суруйабын. 

Ньиэмэс туЇунан тиЇэх очеркабын бў�
тўн єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн сэμээрбиттэр
этэ. Єрєспўўбўлўкэ хаЇыаттарыттан, сай�
тарыттан миэхэ тахсан ыйыталаЇа сыл�
дьыбыттара. Дойду араас куораттарыттан
эрийбиттэрэ. Àрдыгар соччото суох этии�
лэр иЇиллибиттэрэ, барытын єйгўттэн
толкуйдаан эбэтэр улаханнык киэргэтэн
суруйбуккун диэччилэр кєстўбўттэрэ.
Мин манна бэлэмэ суоіум, дьон барыта
билэригэр. Итинтэн сылтаан суруйартан
тэйбит курдук буолбутум. 

Ити очерканы кытта тэμμэ, биир кэм�
μэ єрєспўўбўлўкэ улуустарыттан биирдэс�
тэригэр дьонтон�сэргэттэн, цивилизаци�
яттан ыраах, тўμ тыаіа соіотоіун олорор
эмээхсин туЇунан бастакы очерканы су�
руйбутум. Ўєрўўлээіэ � бу ыстатыйаны
мин тєрўт тылбынан, сахалыы суруйбу�
тум. Ол улуустан ааіан сэμээрбит дьон
миигин кєрдєєн булан ылбыттара. Ил�
лэμсийдэхпинэ кэлин ол героиням туЇу�
нан хайаан даіаны єссє сиЇилии суруйуо�
іум. 

* Инники туох былааннааххыный?
� Кэпсээннэрим хомуурунньугун та�

Їаарарга былаанныыбын, ол онно Ньур�
баіа уруккуттан олохсуйан ўлэлиир, бил�
лэр�кєстєр аата�суола суох боростуой
дьон туЇунан улахан тўЇўмэх баар буолуо�
іа. Кєннєрў маннык дьон биЇиги Ньурба�
бытыгар олорон ааспыттарын дьон барыта
билэрин�єйдўўрўн курдук. Итиэннэ ха�
йаан даіаны сэбиэскэй оіолор мин саіа�
нааіы кєлўєнэтин туЇунан эмиэ суруллан
киириэіэ. Ол саіанааіы кэрдиис кэм
тыынын биэриэхпин�биллэриэхпин баіа�
рабын. Тоіо диэтэххэ, биЇиги кєлўєнэбит
� сэбиэскэй кэмнээіи судургу, баай�та�
лым да буолбатар, ўєрўўлээх уонна дьол�
лоох олоіу тапталлаахтык уонна сылаас�
тык�иЇирэхтик єйдўўр бўтэЇик кєлўєнэ
буолар. 

* Олохпор дьоллоохпун дии саныыгын
дуо?

� Оннук, бэйэбин дьоллоох киЇинэн
ааіынабын. Ўйэμ тухары улахан кэлэк�
тииби кытта ўлэлиир уонна бииргэ ўлэт�
тэн ўчўгэй тўмўктэри ситиЇии салайаач�
чыга дьол буолар. 

* Изамира Федосьевна, тўмўккэ тугу
этиэххин баіараіын?

� Туох барыта бўтэр, муμур уЇуктаах,
олох диэн кылгас. Эйигин билэр дьон
єйўгэр�санаатыгар ўчўгэйи, ўтўєнў эрэ
хаалларыы улахан суолталаах. Тулалыыр
эйгэ, олох эн барбытыμ даіаны иЇин тох�
тоон хаалбат, олох саліанан барар. БиЇи�
ги тўўн хараμаіа кєрєр сырдык бачымах
сулустарбытын харах ыларынан унаара�
кэйээрэ кєстўбэт хаар дойду устун кылгас
атахтаах эрээри олус тулуурдаах аттарын
ўрдўгэр олорон айаннаппыт саха былыргы
боотурдара, Сталинград окуопатыгар сы�
тан сэриилэспит биЇиги аіаларбыт кєрєр
этилэр. Ити сулустар биЇиги хос сиэннэр�
битигэр эмиэ сырдаан кєстўєхтэрэ. 

Сўрўнэ � олоххо тапталы бэйэбит ис�
питигэр харыстыахха, ханнык да тўгэμμэ
мэлдьи киЇилии сиэри�майгыны єрє ту�
туохха наада.

Геннадий ÀНТОНОВ.

––  ББииЇЇииггии  ааттттыыббыыттыыггаарр  ––

Олоххо тапталы харыстыаххаУлууспутугар айымньылаах
ўлэни єрє туппут ситиЇиилээх,
ўтўєкэн дьахталлар элбэхтэр. Мин
Ньурбатааіы улуустар икки арды�
ларынааіы кырдьаіастар уонна
инбэлииттэр интэринээт�дьиэлэ�
рин дириэктэрэ Изамира Федо�
сьевна Семенованы кинилэр истэ�
ригэр киллэрэбин. Салайар ўлэіэ
ўлэлээбитэ ыраатта. Кинини улуус
дьаЇалтатын статистикаіа отде�
лын салайааччытынан ўлэлиэіит�
тэн билэбин. Онтон салгыы кини
Сбербаан Ньурбатааіы салаатын
управляющайынан, "Россельхоз�
баан" Ньурбатааіы эбии офиЇын
салайааччытынан, муниципальнай
архыып сэбиэдиссэйинэн ўлэлээ�
битэ, улуус дьаЇалтатын ўлэЇиттэ�
рин идэлээх сойууЇун кэмитиэтин
салайбыта. Ханна даіаны ўлэіэ,
араас тэрээЇиннэргэ олус кєхтєєх,
дьоμμо биир кэм ўтўє сыЇыаннаах,
сатабыллаах уонна ирдэбиллээх
салайааччы быЇыытынан бэлиэ
суолун�ииЇин хаалларбыта. Мэл�
дьи кичэллээх єрўўлээх суЇуоіут�
тан саіалаан, ис киирбэх номоіон
дьўЇўнэ, ханнык баіарар киЇини
кытта сатаан кэпсэтэрэ дьон бол�
іомтотун тардар.

Саμа дьыл иннинэ К.Д.Уткин
аатынан норуоттар доіордоЇуула�
рын тўмэлигэр Изамира Семенова
уруЇуйдарын быыстапката аЇыл�
лыыта ўгўс дьоμμо соЇуччу буолла.
Кинини кэрэхсэбиллээх кэпсээн�
нэри суруйар, хаЇыаппыт биир
кєхтєєх уопсастыбаннай кэрэспэ�
дьиэнин быЇыытынан билэр эти�
бит, оттон уруЇуйдуур талаанын
саμа арыйдыбыт диэтэхпинэ элбэх
киЇи сєбўлэЇэрэ буолуо. 

Онон бўгўн аттыбытыгар баар
ўгўс дьонтон ойуччу тутан кинини
билиЇиннэрэн таЇаарарга санан�
ным.
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Сэргэх тэрээЇини иилээн�са�
іалаан бэрт ўрдўк таЇымнаахтык
ыыттылар аіам саастаахтар интэ�
ринээттэрин дириэктэрэ Семено�
ва Изамира Федосьевна уонна бу
бибилэтиэкэ сўрўннўўр исписэ�
лиистэрэ Васильева Рея Петров�
на, Ноева Маргарита Романовна.
Ол кўн тєЇє да бытаріан тымныы
сатыылаатар, кинигэ сўрэхтэнии�
тин тэрээЇинэ бэрт сылаас,  ис�
тиμ єйдєбўлў хаалларда. Кинигэ
ааптардарынан буолаллар мин,
Григорий Иванович Седалищев
уонна медсиэстэрэ Тамара Ива�
новна Николаева. Иккиэн бу тэ�
рилтэ ўлэЇиттэрэбит. 

Бочуоттаах ыалдьыттарынан
буоллулар Бэтэрээн салайааччы�
лар Котоконова Валентина Ники�
форовна, Николаева Маргарита
Ивановна уонна бэтэрээн быраас
Егорова Надежда Àлексеевна.
Маны тэμэ тэрээЇиμμэ кыттыы�
ны ыллылар Ньурба куорат баЇы�
лыгын солбуйааччы М.К.Кулич�
кина, Ньурба улууЇун социальнай
харалтатын сўрўннўўр исписэ�
лииЇэ Н.Н.Àлексеева, Ньурбатаа�
іы кєЇє сылдьар драмтеатртан
литературнай чаас сэбиэдиссэйэ
М.Е.Семенова, Н.Н. Харитонов�
Чуор аатынан "Кыталык" култуу�
ра дыбарыаЇын дириэктэрэ С.Б.
Дондокова, К.Д. Уткин аатынан
Ньурбатааіы тўмэлтэн Б.И.Бори�
сов, мин тєрєєбўт нэЇилиэкпит�
тэн Дьиикимдэттэн аіа баЇылык
П.Н.Осипов, “Ньурба уоттара”
литературнай тўмсўўттэн В.Д.Фе�
дотова уо.д.а. 

ТэрээЇин кинигэ суруллуутун
историятыттан саіаланна. Хан�
нык баіарар ааспыт кэм тєрдўт�
тэн саіаланарын быЇыытынан,
кинигэ суруйуутун  тиэмэтигэр
хайдах кэлбиппин кылгастык би�
лиЇиннэрдим. Кинигэм сўрўн ге�
ройдарыттан биирдэстэрэ, оччо�
лорго улуус баЇылыгын социаль�
най боппуруостарга солбуйааччы
Федоров Роман Иванович ахтыл�
лыбакка хаалла. Ол иЇин бар
дьоммор хаЇыат нєμўє сиЇилии
тиэрдэбин. 

Кинигэ єссє 2016 сыллаахха
интэринээт дьиэ тэриллибитэ 20
сыллаах ўбўлўєйўгэр тахсара бы�
лааннаммыта да кыаллыбатаіа.
Ол да буоллар атырдьах ыйын 18
кўнўгэр ўбўлўєй тэрээЇинэ  сайы�
лыкпытыгар бэрт ўрдўк таЇымμа
буолан ааспыта. Маны тэμэ интэ�
ринээт дьиэбитигэр Петрова Вар�
вара Àндреевна аата ўєрўўлээх
быЇыыга�майгыга иμэриллибитэ.

25 сыллаах ўбўлўєйбўт чуга�
Їаан 2020 сыл ўўммўтэ. Бу кэмμэ
дириэктэр Валентина Никифо�
ровна: “Григорий Иванович, ўбў�
лўєйбўт чугаЇаата, онон 25 сыл�
лаах ўбўлўєйўнэй кинигэіитин аа
дьуо бэлэмнии сылдьыμ”, диэн
миэхэ уонна Тамара Ивановнаіа
сорудахтаабыта. 2020 сылга бэрт
єр кўўппўт�кэтэспит Улуу Кыа�
йыы 75 сыла буолуохтааіа. Маны
тэμэ Àрассыыйаіа Àлбан Àат
уонна Кэриэстэбил сыла, єрєс�
пўўбўлўкэіэ Дойдуга бэринии�
лээх буолуу (Патриотизм) сыла
биллэриллибитэ. Кыайыыны
уЇансыбыт тыыл бэтэрээннэрин,
сэрии оіолорун туЇунан дьоіус
кинигэ дуу, брошюра дуу таЇаа�
рыахха диэн буолбута. Мин сэрии
кыттыылаахтарын туЇунан сиби�
диэнньэлэри оройуоннааіы
кииннэммит бибилэтиэкэіэ уон�
на музейтан даннайдарын ылан
матырыйаал хомуйан кинигэіэ
ўлэбин саіалаабытым. 

Маны тэμэ урут интэринээт
дьиэіэ сырдык єйдєбўлў хаалла�
ран ааспыт тыыл ўлэ, бэтэрээннэ�
рин туЇунан матырыйааллары
эмиэ хомуйбутум. Илиинэн су�
руллубут тыыл бэтэрээннэрин
уонна сэрии оіолорун ахтыыла�
рын Тамара Ивановна хантан эрэ
булан биэрбитэ. Ити курдук, ма�
тырыйаал этэμμэ хомуллан, бэ�
чээккэ бэлэмнээн ол сыл кулун
тутар бўтўўтэ "Àйар" кинигэ кы�
Їатыгар ыытыахтаах этибит да,
пандемия саіаланан, хамсык хара
балаЇатын долгуна барыбытын да
хаайталаабыта. 

Ол да буоллар изоляция режи�
мигэр ўлэлии сылдьан бэрэбиэр�
кэлэнэн баран "Àйар" кинигэ

кыЇатыгар ыыппыппыт.  Кыайыы
75 сылынан сибээстээн генераль�
най дириэктэр Àвгуст Егоровка
быЇа сибээскэ тахсан 10% чэп�
чэтии кєрўєххэ сєп диэбитэ. Ол
эрэн, хамсыкка мэЇэйдэтэн эмиэ
сатамматаіа.

Онтон 2021 сыллаахха эпиде�
миологическай балаЇыанньа саа�
Їыары арыый сымнаан, интэри�
нээт дьиэіэ саμа салайааччынан
анаммыт дириэктэр Изамира Фе�
досьевна Семенова кєіўлээЇини�
нэн дьэ официальнай суруллуута
саіаламмыта. Интэринээт тэрил�
лиитин историятын суруйаары,
ол саіана Кырдьаіастар дьиэлэ�
рин иилээн�саіалаан тэрийсибит,
бастакы социальнай ўлэЇиттэр�
тэн биирдэстэрэ Сектяева Àнге�
лина Платоновна нўємэрин булан
интэринээт дьиэни кимнээх
иилээн�саіалаан тєрўттээбиттэ�
рин ыйыталаспыппар туох да
саарбахтааЇына суох Роман Ива�
нович Федоров аатын эппитэ.
2015 сылга бу ўлэбэр киирээт Ро�
ман Иванович оруоллааіын эр�
дэттэн да истэрим. Оччолорго ди�
риэктэр Валентина Никифоровна
саμа ўлэіэ киирээппин кытта
Кыайыы 70 сылын кєрсє тўмэл
тэрийэбит диэн сорудахтаабыты�
гар ылсыбытым. Онно интэри�
нээт дьиэ историятын билиЇин�
нэрэр матырыйаал наада буолбу�
тугар киЇи ўксэ Роман Иванович
аатын эппиттэрэ.

Р.И. Федоровы аан бастаан
1999 сыллаахха атырдьах ыйын
бўтэЇик кўннэригэр Ньурба куо�
ратыгар киэμ далааЇыннаахтык
ыытыллыбыт 4 Бўлўў ыччаттарын
тўмэр сыаллаах региональнай се�
минарга кєрбўтўм. Оччолорго
Дьокуускай куораттан биллэр
профессиональнай психолог Ок�
тябрина Ксенофонтовна Туприна
уонна оччотооіу ыччат миниис�
тирэ Николай Якомин салайаач�
чылаах ыччакка аналлаах семинар
мунньаіы бэрт ўрдўк таЇымнаах�
тык иилээн�саіалаан ыыппытта�
ра. ТэрээЇин аЇыллыытыгар Ро�
ман Иванович: “ЭЇиги, ыччаттар,
олоіу хамсатар сўрўн кўўс буола�
іыт, онон ўўнэргэ�сайдарга олус
ўчўгэй бириэмэ кэллэ. Билигин,
баЇаалыста ўєрэх аана аЇаіас,
ўўнўμ�сайдыμ, ўєрэниμ, тєрєє�
бўт дойдугутун сайыннарыμ”, �
диэн кэс тыл эппитин єйдєєн
хаалбыппын. 

Оччолорго мин 29 саастаах
эдэр киЇи балачча сааЇыран эрэр
курдук сананарым. Итиччэ тос�

хойбут тўгэни мўлчў туппакка
ўєЇэ ааттаммыт психологтарга
сылдьан ўєрэниэхпин сєп дуо
диэн ыйыталаспыппар, сєп бєіє
буоллаіа, хаарыан эдэр сааскын
куоттараары гыммыккын, ык�
сыаххын наада диэн буолта.
ЭЇиилигэр, 2000 сыллаахха тўр�
гэн ўлўгэрдик хомунан дьоллоох
Дьокуускай куоракка дьол кєрдє�
Їє диэн ўєрэххэ туттарсыбытым.
Хомойуох иЇин, 1 баалынан хап�
сыбакка кыайан киирбэтим. Чу�
гас аймаіым, медик идэлээх Ин�
нокентьева Àнна Федоровна:
“Бэрт кыранан хапсыбакка ўєрэх�
хэр киирбэтиμ, онон эЇиил ха�
йаан да кэлэμμин туттарыс, кии�
риэіиμ”, � диэн санаапбын чэп�
чэппитэ. 

ЭЇиилигэр, 2001 сыллаахха
улахан тургутугу ааЇан баіалаах
ўєрэхпэр СГУ саха салаатыгар
кэтэхтэн да буоллар киирэн ўєрэ�
нэр дьолломмутум. Билигин би�
Їиги кэккэбитигэр суох эдьиийим
Герасимова Евдокия Федоровна
єйєбўлўнэн этэμμэ ўєрэхпин бў�
тэрэн бу ўлэлии�хамсыы сырыт�
таіым. Онон кинилэргэ туоіунан
кэмнэммэт улахан махталлаах�
пын. Итинник, киЇиэхэ кыра да
наада эбит. 

Букатын алтыспатах Роман
Иванович эппит кэс тылыттан
сылтаан, кини ыллыктаах тылын
ылынан ўєрэх бўтэрэн бу улахан
ўлэни суруйдаіым. Маныаха оч�
чотооіу Дьиикимдэ нэЇилиэгин
дьаЇалтатын баЇылыга Àндреева
Розалия Àфанасьевнаіа дьыліа�
бар тосхойбут тўгэни мўлчў туп�
пакка бу улахан суолталаах тэрээ�
Їиμμэ аліаан ыытан атаарбыты�
гар, онтон сылтаан бу улахан си�
тиЇиилэммиппэр баріа махтал�
бын тиэрдэбин.

Онтон кинигэбитигэр тєнўн�
нэххэ, интэринээт�дьиэ тэрил�
лиитин историятын хара маμнай�
гыттан кырдьыгынан кєрдєрєргє
дьулуспутум. Ол курдук, Àнгели�
на Платоновна нєμўє бастакы
социальнай ўлэЇит Розалия Ни�
колаевна Шамаеваны кытта си�
бээстэЇэн интэринээт дьиэ тєрўт�
тэниитигэр сўдў оруоллааіын
билсэн кэпсэтэн, интэринээт тэ�
риллиитин историята тус бэйэтин
тылыттан сурулунна. Кырдьык
даіаны, кырдьаіас киЇини дой�
дутуттан тэйитэн ытатан�соμо�
тон, атын туспа туора дойдуга ил�
дьэн интэринээккэ туттарар ма�
нан аіай дьыала буолбатах. Ол
иЇин Ньурбаіа кырдьаіастар ин�

тэринээттэрэ тєрўттэниитигэр
Розалия Николаевна сўдў оруол�
лааіа саарбаіа суох. 

Салгыы эмиэ Àнгелина Пла�
тоновна нєμўє Роман Иванович
тєрєппўт кыыЇа Саргылаана Ро�
мановналыын кэпсэтэн аіатын
туЇунан таЇаарбыт кинигэтиттэн
интэринээт дьиэ тэриллиитин
кырдьыктаах историята бу кини�
гэіэ сўрўн матырыйаал буолбута. 

Уопсайынан ыллахха история
суруллуута мєккўєрдээх соіус
тиэмэ. Маны таЇынан сўрўн наа�
далаах источниктарынан буолал�
лар бигэргэммит докумуоннар.
История биЇиги ааспыт олохпут
кэрэЇитэ буолар. 

Бу ўлэбин оμорорбор биир
сўрўн куоЇурунан публицистика
матырыйааллара буолаллар, ол
эбэтэр хаЇыаттар. Ўєрўєм иЇин,
бу интэринээт дьиэ тэриллиитин
уонна ўлэтин�хамнаЇын туЇунан
матырыйаалынан кииннэммит
бибилэтикэ олус баай буолан
биэрбитэ. Холобур, кэлиμμи
сылларга социальнай харалта са�
лайааччытытынан ўлэлээн аас�
пыт Илья Гаврильевич Тогул�
лахов "Ньурба" хаЇыакка бэлиэ�
тээбитинэн, Ньурбатааіы кыр�
дьаіастар дьиэлэрэ оччотооіу
улуус баЇылыга Валентин Ники�
форов уонна Роман Иванович
ураты дьўккўєрдээх ўлэлэрин тў�
мўгэр аЇыллар кыахха киирбитэ,
онтон Петрова Варвара Àндреев�
на баЇылыгынан олорор кэмигэр
тиЇэіэр тиэрдиллибитэ диэн су�
руйбута интэринээт тэриллиитин
историятын чопчулаан биэрэр.

Кинигэ биир уустук уонна бы�
рыынчык, ону сэргэ хаачыстыба�
ны эрэйэр ўлэтэ ўчўгэй хаачысты�
балаах хаартыскалары компью�
терга киллэрии буолар. Манна
сыраларын биэрдилэр Никифо�
рова Светлана Герасимовна, Ни�
кифорова Лия Николаевна, Гри�
горьева Виктория Михайловна.
Кинигэ тас хаіын ойуулуга Свет�
лана Герасимовна тус бэйэтин
толкуйа буолар.

Ити курдук, кинигэ сўрўн
куратордарынан бастаан утаа Ва�
лентина Никифоровна уонна
Маргарита Ивановна буолбутта�
ра. Ол иЇин кинилэр ыйыылары�
нан�кэрдиилэринэн уμа�хаμас
халыйбакка хайдах баарынан су�
рулунна. Онтон интэринээт дьиэ
тэриллиитин историятын курато�
рынан Сектяева Àнгелина Плато�
новна буолбута. Кини оччотооі�
ута кимнээх тєрўттэспитэрин би�

лэр буолан, итэіэтиилээх баай
матырыйааллары булан�талан ин�
тэринээт тэриллиитин история�
тын кырдьыктаахтык кєрдєрўўгэ
сўрўн тирэх буола. Тўгэнинэн ту�
Їанан Àнгелина Платоновнаіа
баріа махталбын биллэрэбин.
Кини кинигэ кўн сирин кєрўў�
тўгэр саіаланыаіыттан бўтўєр
диэри ыйыы�кэрдии биэрэн сўбэ�
ама буолбут киЇинэн буолар.

Сўрўн ўлэтин сааЇылааЇынын
оμорбут киЇинэн биир ўбўлўєйў�
нэй кинигэни суруйан таЇаарбыт
уопуттаах, интэринээппитин
кытта єссє 2018 сыллаахха бил�
лэриллибит волонтерство сылын
чэрчитинэн шефтэспит Убайаан
оскуолатыттан Николаева Мар�
гарита Николаевна буолар. Кини
кинигэ ис хоЇоонун эмиэ тупсар�
быта. Тўгэнинэн туЇанан Марга�
рита Николаевнаіа баріа махтал
буоллун! 

Ити курдук,бу кинигэ тахсыы�
та соіотох мин ситиЇиим буолба�
тах. Ону ўєЇэ суруллубут строка�
лар туоЇулууллар, аіам саастаах�
тар тустарынан кыЇамньыларын
кєрдєрбўт, сыраларын биэрбит
интэринээт дьиэ ўлэЇиттэрэ уон�
на урут ўлэлээн ааспыт социаль�
най ўлэЇиттэр. Онон кинилэргэ
эмиэ баріа махтал буолуохтун! 

Кыайыы 75 сылын кєрсє бэтэ�
рээннэр туЇунан дьоіус ахтыы
кинигэни хайыыбыт, холбуу кил�
лэрэбит дуо, диэн буолбутугар
дириэктэр Изамира Федосьевна
ыйыытынан киллэриμ диэн буол�
бута. Онон бэрт элбэх матыры�
йааллаах баай кинигэ буолан та�
іыста. Кинигэни "Офсет" изда�
тельскай хампаанньа, онтон бэ�
чээттэниитин "Дани Àлмас" типо�
графията бэрт ўрдўк хаачыстыба�
лаахтык бэчээттээн таЇаарда.
Ньурба улууЇун аіа баЇылыга Ин�
нокентьев Àлексей Михайлович
уонна "Сунтаар улууЇун аіа баЇы�
лыга Григорьев Àнатолий Васи�
льевич ўбўлээтилэр. Онон кўндў
ытык�мааны салайааччыларбы�
тыгар сиртэн халлааμμа диэри
баріа Махтал буоллун!

Кинигэ 2022 сылга биллэрил�
либит Ийэ сылыгар кўн сирин
кєрбўтэ ордук тоіоостоох даіаны
буолла. Тоіо диэтэххэ, интэри�
нээт дьиэ тэриллибитэ 10 сыллаах
ўбўлўєйўнэй кинигэтигэр ааптар
Àндрей Мартынов суруйбутунан
интэринээт олохтоохторо сала�
йааччы Валентина Никифоровна�
ны, "сааЇынан оіобут гынан ба�
ран барыбыт ийэбит ээ" диэн
этиилэрэ салайааччы ийэлии кє�
рєн�харайан, ытык�мааны Далбар
Хотун оруолун толорон улахан�
нык суолталанарын билинии буо�
лар.

Онтон сўрэхтэниитэ Àрас�
сыыйаіа педагог уонна уЇуйаач�
чы сылыгар   ыытыллыбыта эмиэ
сєп тўбэЇэр. Валентина Никифо�
ровна пионер баЇаатайтан саіа�
лаан, интэринээккэ салайааччы�
нан ананан баран бўтўн ўйэ чиэп�
пэрэ тєЇєлєєх исписэлииЇи уЇу�
йан, иитэн�ўєрэтэн, такайан та�
Їаарбыта улахан суолталаах. Мар�
гарита Ивановна єрєспўўбўлўкэ�
іэ аіам саастаахтарга ўЇўс кєлўє�
нэ оскуолатын тєрўттээччилэртэн
биирдэстэрэ. Инникитин даіаны
салгыы уЇуйааччы быЇыытынан
сўбэлиэхтэрэ�амалыахтара турда�
іа. Онтон єрєспўўбўлўкэіэ бил�
лэриллибит Ўлэ сылынан  25 сыл
устата сыралаах ўлэлэрэ сыанала�
нан, ўйэ саас тухары историяіа
киирэн ўйэтитиллэн кэлэр кэн�
чээри ыччакка чаіылхай холобур
буолуоіа диэн эрэниэіи баіарыл�
лар.

Тўгэнинэн туЇанан бу быра�
йыагы тус бэйэтинэн кєіўлээн
олоххо киллэрбит эдэр салайаач�
чыбытыгар Изамира Федосьевна�
іа интэринээт дьиэ кэлэктиибин
аатыттан кэлэр єттўгэр ситиЇии�
лээх ўлэни баіара хаалабыт.

"Àіам саастаахтарга кыЇамньы
уйата" кинигэ ааптара

Григорий СЕДÀЛИЩЕВ,
В.À. Петрова аатынан

Ньурбатааіы улуустар икки
ардыларынааіы кырдьаіастар

уонна инбэлииттэр Интэринээт
дьиэлэрин култуураіа

тэрийээччитэ.

Быйыл тыйыс тымныылаах кы�
рыа кыЇын тохсунньу ыйыгар Тў�
мўк нэЇилиэгин эдэр ыччата аіам
саастаах дьоμμо кємє оμордо.

"Тўмўк нэЇилиэгэ" МТ Маар�
дааіы ыччат бэлиитикэтин отде�
лын исписэлииЇэ, эдэр ыччат
лидэрэ Прокопий Васильев, зем�
леустроитель идэлээх лесхоз ўлэ�
Їитэ Олег Солтуев, Ньурбатааіы
техникум устудьуона Петр Лаза�
рев буоланнар тымныы саамай
єрєгєйдєєн турар кэмигэр, тым�
ныыттан чаіыйбакка аіам саас�
таах дьоμμо тиэргэн хаарын кўр�
тўлэр, мас хайытан, саЇааннаан
туруордулар, чохторун таЇан
биэрдилэр.

Маар олохтооіо аіатыгар
мас хайытан кыстаан биэрбит

эдэр ыччат лидеригэр Васильев
Проняіа уонна Солтуев Олегка
махтанан туран, тус олохторугар,
ўлэлэригэр ситиЇиини баіара�
рын тиэртэ.

Ноевтар дьиэ кэргэннэрэ:
“Ыччат лидерэ  Проня Васильев
Лазарев Петялыын бачча тым�
ныыга маспытын кэлэн хайытан
биэрдилэр. Саастаах дьоμμо кє�
мєлєЇєллєрўттэн киЇи ўєрэр.
Эдэр дьоμμо ўлэлэрэ, ўєрэхтэрэ
таЇаарыылаах буоларыгар баіа�
ран туран, махталбытын тиэрдэ�
бит”, � диэн WhatsApp ситимμэ
махтанан суруйбуттар.

Эдэр кєлўєнэ аіам саастаах,
кыаммат�тўгэммэт дьоμμо кємє
буолаллара хайіаллаах дьыала.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

––  ССооццииааллььннаайй  ээййггээ  ––

– Редакция почтата –

Эдэр дьоμμо махталларын тиэрдэллэр

"Àіам саастаахтарга
кыЇамньы уйата"

Тохсунньу 18 кўнўгэр Ньурба куоракка Ф.Г. Сафронов аатынан кииннэммит бибилэтиэкэіэ биир
дьоЇуннаах сэргэх тэрээЇин ыытылынна. Ол курдук, В.À. Петрова аатынан улуустар икки

ардыларынааіы кырдьаіастар уонна инбэлииттэр интэринээт дьиэлэрэ тэриллибитэ 25 сылыгар
аналлаах "Àіам саастаахтарга кыЇамньы уйата" диэн кинигэ тахсыбытын сўрэхтэниитэ буолла.
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БиЇиги, сэрии сылларын оіолоро,
бары даіаны биир дьыліалаахпыт,
уоттаах сэрии сылларын уонна уон�

ча сыллаах уот кураан сутун эппитинэн�
хааммытынан билэн, аччыктаан да, тоμон�
хааЇан даіаны улааппыт оіолор буолабыт.
7�8 сааспытыттан биэс уонус сылларга диэри
холкуос ўлэтигэр улахан дьону кытары тэμ�
μэ хара ўлэ буріалдьытын кэтэн, єрєспўўбў�
лўкэбитигэр кыахпытынан сэмэй кылааппы�
тын киллэрбит кєлўєнэ дьонноробут. Ол эрэн
тоіо эрэ, туох "сорбутугар" дуу, туох "буруй�
бутугар" дуу, 1936�1940 сс. тєрєєбўт ыччат�
тар бары чэпчэтиилэртэн, социальнай кємє�
лєртєн маттыбыт? БиЇиги сўЇўєх ыччаттар�
га социальнай єйєбўл туЇунан РФ КП (Зюга�
нов Г.À.), СЄ Рескома (Губарев В.Н.) Госду�
маіа, Ил Тўмэμμэ киллэрбиттэрэ олоххо
киирэ илигэ єйдєммєт. 1936�1940 сс. ол аата
кўн бўгўн 70�80 саастаах ытык кырдьаіаста�
рынан ааттанар дьоннор элбэхпит бэрт ўЇў.
Онон биЇиэхэ социальнай кємєнў оμорорго
ўп�харчы Àрассыыйаіа да, Саха Єрєспўўбў�
лўкэтигэр даіаны суох ўЇў. Дьиμэр сэрии
уораана да, уот кураан сута кыайан ылбатах
сыыйыы доруобуйалаах, тулуурдаах єттўбўт
ордон хааллахпыт. Ол да гыннар Улуу Кыа�
йыы 70 сылын єрєгєйдєєх ўбўлўєйўгэр "ан�
тах ўтўрўллўбўт кєлўєнэ" аныгыскы ўбў�
лўєйгэ биирбит эмэ тыыннаах тиийэр дьыл�
іаланара буолуо. Онон биЇиги кєлўєнэбит
социальнай кємўскэллээх буолуутун кимиэхэ
да сэлээннэммэккэ, ўрдўкў былаас уорганы�
гар салгыы туруорсарбыт хайаан да наада�
лаах.

Ойор кўннээх
оіо сааЇым лоскуйдара

Хорула нэЇилиэгин киинэ Сайылыктан
5�6 биэрэстэ тэйиччи Умсаннаах диэн ха�
тыμ�чараμ хаймыылаах, уЇун синньигэс
уолбарбыт кўєл баар. Онно тохсунньу тору�
луур тымныыта муμутаан турдаіына кыстык
балаіаμμа, от олбоххо тєрєєбўт ўЇўбўн.
БэЇэллээн, икки сааспын ааЇан баран, ийэм
Христина Николаева "Єктєєбўр тєлєнє"
холкуос стахановка удаарынньыга буолан, 2�
с НХСБ (ВДНХ)�тан кэлэригэр биирдэ ты�
ламмыппын. Сайылыкпыт Умсаннааіы кы�
тары тилийэ сытар Булдугур КулуЇуннааіын
икки ардынааіы ўрдўкў саалга баара. Сайын
эЇэм Дьєгўєр � Нонноо Дьєгўєр ол кўєлгэ
туулуура. Кўнўскў аЇылыкка симии оЇох хо�
лумтаныгар кємєр чоіу тардан баран, ўєлўл�
лўбўт уонна хатарыллыбыт мундуну сиирби�
тин єйдўўбўн.

4�5 саастаахпар бєЇўєлэктэри кииннээ�
Їин саіаламмыта. "Єктєєбўр тєлєнє" хол�
куостаахтара кўєл�кўєл аайы бытарыйан
олорбут дьиэлэрин Тыымпылыырга кєЇєрєн
аіалан, илинтэн аріаа биир кєбўс�кєнє
уулуссалаах, отуттан тахса дьиэлээх саμа бє�
Їўєлэги тутан дьэргэппиттэрэ. Саμа оμо�
Їуллубут бааЇыналарга бурдук бєіє буЇара.
Ол да иЇин Отчутов Дьуона холкуоЇа ўс сыл
субуруччу Бўтўн Сойуустааіы быыстапка
кыттыылааіа буоллаіа дии. Биэс сыллаах
сэрии сылларыгар киЇи барыта окко кўнў
кытта туран бараллара, киэЇэ ыал ийэлэрэ
кўн аріаа санньыйыыта, оіонньоттор кўн
аріаа саіахха тўспўтўн кэннэ кэлэллэрэ. 

Кўнўс оіолор хаалан иЇэр уубутун, оттор
маспытын, хаппыт куріаайыны мас сўгэЇэ�
ринэн таЇарбыт. "Ўрўμ Собо" ферматыттан
киэЇэ уонна сарсыарда оіолор кўргўємўнэн
баран устул ўўтў ыаіыйанан, солуурунан та�
Їан, оргутан, суорат оμорорбут. Инньэ гы�
нан бэрт кыра сааспытыттан ўлэіэ эриллэн
улааппыппыт. Ўлэбит быыЇыгар оіо�оіо
курдук сєтўєлўўрбўт, оонньуурбут, дьуохар�
дааччыбыт. БєЇўєлэк оіолоро наЇаа иллээх
буолааччыбыт.

Мин бараммат сэЇэннээх, бўппэт кэп�
сээннээх, остуоруйаЇыт, олоμхоЇут эЇээ�
лээх, эбээіэ иитиллибитим. Истибиппин
ўчўгэйдик єйдєєн хаалар этим. Онно уЇуйаа�
ры иитиллибит убайым Борокуоппай кєтє�
ієн олорон бэіэЇээμμи эЇэлээх эбэм сэЇэн�
нэрин, остуоруйаларын кэпсэтэрэ, умуннах�
пына, санатан биэрээччи. Эбэм кўн ахсын
холкуос бырабылыанньатыгар ким тугу кэп�
сэппитин иЇитиннэрэ ыытааччы, ону дьиэ�
бэр кэлэн кэпсээччибин. Инньэ гынан оіо
эрдэхпиттэн кэммэр буолан ааспыт сабыы�
тыйалары, дьикти тўгэннэри бачча сааспар
диэри умнубаппын.

Àіам Илья Егорович Николаев 1941 с.
иккис ыμырыыга кўЇўн сэриигэ ыμырыл�
лан барбыта. Ийэм кыЇыннары�сайыннары
холкуос ўлэтигэр кўн єрєбўлэ суох сылдьара.
Эдьиийим Марфа бэЇис дуу, алтыс дуу кы�
лааска ўєрэнэр быЇыылааіа. 1945 с., били�
гин санаатахха ыам ыйын 9 кўнўгэр, оскуо�
латыттан кўнўскў ыам саіана тєннєн, сўў�
рўўнэн аіылаан�мэμилээн кэлбитэ уонна:
"Ийээ, Кыайыы буолла, сэрии бўттэ, ураа!", �
диэн ўєгўлээтэ. Оскуола оіолоро бары ити
ўєрўўлээх кўн ўєрэммэккэ, "Кыайыы"
ўєрўўлээх сонунун дьонноругар кэпсээтилэр
быЇыылааіа. Марфа ыалыгар Куоппай Ба�
Їылайдаахха сўўрэн тахсан кэпсээтэ. Утаа
буолбата оіонньор эмээхсинэ Даарыйалыын
киирдилэр. Эбэм Àкааппыйа: "Оіом Ылдьаа

аны кыЇын эргиллэн кэлиэіэ", � дии�дии ха�
тан сэбирдэх табааіы хамсаіа уурунан бу�
руолатан бусхатта. Ўс оіолорун сэриигэ
ыытан баран илии соттубут Куоппай оіон�
ньордоох: "Дьоллоохтор оіолоро кэлиэхтэ�
рэ. БиЇиги муμнаахтар киммит кэлиэіэй,
сиэхситтэр былыр ўйэіэ былдьаабыттара
баара", � дии�дии оіолуу ытаабыттара харах�
пар билиμμэ диэри кєстєргє дылы.

Àіам 1946 сыллаахха Дьоппуон фронут�
тан этэμμэ эргиллэн кэлбитэ. Тыыннаах
эргиллибиттэр бары да 1945�1946 сылларга
дембеллэнэн кэлэннэр, "эйэлээх олох сал�
лааттара" буолан, норуот хаЇаайыстыбатын
чєлўгэр тўЇэриигэ, хара ньуура суох ўлэлээ�
битинэн барбыттара. Àіам кэлбитин кэннэ
1947 с. балтым Рая тєрєєбўтэ. Ол кыЇын
ийэлээх аіам Эрэμдэіэ субай сўєЇў кєрєн
кыстаабыттара. Рая баччыр оіо этэ, ону
кўнўЇўн мин кєрєрўм. СаμаЇым Мотурууна,
эбэм биЇиэхэ тахсан кыстаабыттара. 

Сэрии сылларын кытары мэμэстиЇэн
уонча сыллаах уот кураан сута уЇугулаабыт
кэмэ этэ. Àс�таμас диэн олус кырыымчыга.
Эбэм ўрэх мырааныгар тахсан сыалаах маЇы
кєрдєєн, бэс лэкэчиктэрин киллэрэн, дьиэ�
іэ ириэрэрэ. Хатырыгын хастаан баран, су�
батын кыЇыйан ылан ўєрэ курдук кырбас�
таан баран, ууга хаста да буЇарара, дабыхха�
йын холбуйан ыла турара. Сыалаах бэс су�
бата буЇан сымнаабытын кэннэ хос�хос суу�
йан баран, туу мундутун кытары буЇаран
сиирбит. Àндаатартан тугун да хааллараач�
чыбыт суох. Кўєл соботугар уойбут андаатар
олус эмис буолара, ўргўлдьў тастаах буолаач�
чы. Эбэм андаатар кутуругун уокка ўтэн бу�
Їарааччы уонна иЇин сыатын, куобах иЇин
курдук, ыраастаан куруускаіа буЇарааччы,
ону хамаіатык сиэччибит. 

Ол кыЇын сўєЇўлэрбит эмис�тэнэх кыс�
таан тахсан испиттэрэ. Муус устар бўтэЇигэр
харалдьык тахсыбытыгар, 2�3 кыра субайда�
ры "муμнаан аЇаатыннар" диэн ўрэххэ ўўр�
бўттэрэ. ЎЇўс кўнўгэр аіам сўєЇўлэрин хо�
муйа киирэн баран, єр�єтєр буолбакка тєт�
тєрў сўўрэн кэллэ: "СўєЇўлэрбит дьааттаах
оту сиэбиттэр, далга кўєх отто тэлгээμ", �
диэн ийэбэр, саμаспар этэн баран, атын
сыаріаіа кєлўйэн баран, хаста да кырынан
истэрэ ўллўбўт тыЇаіастары тиэйэн таЇаар�
таата. KуЇааттaax диэн ынахпыт тєрєєбўт
кэмэ этэ. Ийэм ынаіын ыан сылаас ыам ўўтў
дьааттаах оту сиэн сўЇўрбўт сўєЇўлэргэ
иЇэрдэ сатаата да, туЇа тахсыбата. Ўс тыЇа�
іас кєрєн турдахпытына єлєєрў тайбаμнаа�
быттарын, тыын саліаан хааннарын тоіон
баран, тўўннэри дэриэбинэіэ тыллыы киир�
битэ. 

Ийэм аах куттанан бєіє, мэктиэтигэр
тыыммат да этилэр. Сарсыарда бэтэринээр
Федорова Варвара Гаврильевна, ийэм тєрєє�
бўт таайын соіотох кыыЇа, тахсан аах суруй�
да уонна аіабар мас чохчолотон баран єлўк�
тэри чиэппэрдэтэлээн баран, кулуЇун отун�
нарда уонна кєрєн туран cўєЇў аЇыыр далы�
гар уматтарда. Сарсыныгар Иванов Дмитрий
Гаврильевич диэн биригэдьиир дьоммуттан
быЇаарыы сурук ылаттаата. Àіабар: "Дьыа�
лаіын суукка биэрэбит. Хайатын талаіын �
хаайыыга бараіын дуу, эбэтэр єлбўт сўєЇў�
лэргэ туйах ўктэтэн, кэтэх сўєЇўлэргин хол�
куоска биэрэіин дуу?" � диэтэ. Хайыахтарай,
ийэлээх аіам тарбыйахтаах баар суох кэс
ынахтарын, борооскутун холкуоска ылан,
тарбыйахтаах ынаіы ыанньык ферматыгар
сиэтэн киллэрдилэр. Эмиийдээх оіолоох
ыал сўєЇўбўтўттэн, ынахпытыттан илии со�
туннубут. 

Ол саас эрэйинэн да олорбуппутун би�
лиμμэ диэри умнубаппын. Бурдук, эт диэн
суох. Àμардас андаатар этинэн, биир эмит
куобаіынан мииннэнэн сааЇаатыбыт. Ньу�
куолун саіана субайдарбытын сайыμμы
мэччирэμμэ таЇаардылар. БиЇигини Муо�
маан ыанньык ферматыгар кєЇєрєн, ийэбин
ыанньыксыт оμордулар. Ол сайын сўрўн�
нээн суоратынан, арыы уутунан сайылааты�
быт. Биирдэ эмэтэ бурдук сыыЇа бэристэх�
тэринэ аμарын иэдьэгэй гынан тиэстэлээн
нэдиэлэіэ биир�икки кўн лэппиэскэлээн
сиирбит.

Оіо эрдэхпинэ бэЇэллик улаатан, уμуох�
пунан кыра уонна кыаммат ыал оіото буо�
лан, таμаЇым�сабым да суох этэ. Ол иЇин
аіыс�тоіус сааспар оскуолаіа ылбатахтара.
1948 с. уоннаахпар биирдэ оскуолаіа киир�
битим. Сахалыы ааіар�суруйар этим, ону
нууччалыы билбэт буоламмын "нулевой" кы�
лаастан саіалаан ўєрэнэр киЇи буолбутум.
Балаіан ыйын 1 кўнўгэр ол кылааспар 41 оіо
киирбиппит, Васильев Михаил уонна мин
барыларыттан хастыы да сыл аіа этибит.
Бастакы учууталбыт бэрт сымнаіас майгы�
лаах Вера Ивановна Молукова диэн этэ.
Кини биЇигини 4�с кылааска диэри ўєрэп�
питэ уонна кэргэнинээн Семен Àфанасье�
вич Àлексеевтыын Куочай детдомугар ўлэ�
лии кєспўттэрэ. Учууталбытын Вера Ива�

новнаны ийэбит курдук истиμник саныыр�
быт, кэлин Ньурбаіа олордохторуна сыл�
дьан хайдах салгыы ўєрэнэрбит туЇунан от�
чуоттуур буоларбыт. 

БэЇис кылаастан кылааспыт салайаач�
чытынан Дьокуускайдааіы пединституту бў�
тэрбит Малдьаіартан тєрўттээх Татьяна Ва�
сильевна Васильева Хорула оскуолатын бў�
тэриэхпитигэр диэри биЇигини эдьиий, ийэ
курдук бўєбэйдээн ииппитэ, математикаіа
ўєрэппитэ. Фронтовик учуутал Павлов Ми�
хаил ИвановиЇы оіолор бары да толло кє�
рєрбўт, ол эрэн ўєрэтэрэ ўчўгэйин, ирдии�
рин, кылааЇы тутарын чорботорбут. Ис�
иЇигэр киирдэххэ, киЇи киэнин кэрэтэ,
эйэіэЇэ�элэккэйэ этэ. Оттон биологияіа,
химияіа кини кэргэнэ Мария Игнатьевна
Степанова ўєрэппитэ. Пединституту чахчы
ўчўгэйдик ўєрэнэн бўтэрбитин, билиилээ�
іин атын учууталлартан истибиппит уонна
уот ааныттан убаастабыллаахтык сыЇыан�
наспыппыт. Степанов Михаил Михайлович�
Мочо дьиэтигэр олорбуттара. Ол ыал уЇаай�
батыгар биология уруогар даіаны, сайын
каникулбут бириэмэтигэр араас ўўнээйини
олордон ўєрэтэрбит. Ўлэлиир кэммитигэр 4�
5 оіону куруук ыμыран киллэрэн бэйэлэрин
кытары эбиэттэтэллэрэ. 

Саха тылыгар Бўлўў педучилищетын
бўтэрбит Василий Николаевич Николаевка
эмиэ училищены бўтэрэн баран, кэлин
кэтэхтэн ўєрэнэн Пединститут саха тылын
салаатын бўтэрбит Михаил Максимович
Ивановка ўєрэммиппит. Ордук ўчўгэй єйдє�
бўлў олус юмордаах, ўчўгэй баіайы дикция�
лаях, ураты лексикалаах Василий Николае�
вич хаалларбыта. Оччолорго ўєрэммит учуу�
талларбыт барахсаттар бары даіаны идэлэ�
рин баЇылаабыт, киэμ билиилээх, олоххо
дьиμ чахчы актыыбынай позициялаах буо�
ланнар кинилэр холобурдарыгар ўєрэнэн,
иитиллэн тахсыбыт оіолор буолабыт. Хас да
бойобуой уордьан, мэтээллэр кавалердара
математика учуутала Àфанасий Иванович
Николаев элбэх политическай дакылаатта�
рын, интэриэЇинэй лекцияларын умсугуйан
туран истэрбит. Мин кини дикциятын сўЇэн
ылбыт киЇи буоларым быЇыытынан, учуу�
талбын дириμник убаастыыбын, киниэхэ
элбэхтик ўєрэнэн "Билии" обществотын
саамай ўрдўкў наіараадатын "За признание
доблести" бэлиэни ылбытым. 

Учууталларбыт нэЇилиэк, оройуон об�
щественнай олоіор саамай актыыбынайдык
кытталлара, ўксўлэрэ айыліаттан артыыс
дьоннор этилэр. Àфанасий Иванович куруук
сэбиэскэй, Михаил Иванович ньиэмэс офи�
церын оруолун толорооччулар, Семен Àфа�
насьевич Тўптўр Хараны толорон дьўЇўн�
бодо, сирэй�харах буоларын билиμμэ диэри
єйбўтўгэр тута сылдьабыт. НэЇилиэк талаан�
наахтарын тўмэн "Ньургун Боотур" олоμхо�
ну, "Лоокуут уонна НьургуЇун", "Кўкўр уус"
драмалары туруоран оройуон фестиваллары�
гар, культуратын эстафеталарыгар бастыыл�
лара. Сэриигэ аμар илиитин сўтэрэн кэлбит
учууталбыт Гаврил Михайлович � Ўрўμ
Уолан бухатыыр, фельдшер Роман Àфана�
сьевич � Уот УЇутаакы, Василий Николаевич
� Сорук Боллур, Роман Àнисимович Иванов
� Кўкўр Уус, кэргэнэ Мария Тимофеевна �
НьургуЇун, Сэбиэт сэкирэтээрэ Варвара
Максимовна � Кыыс Кыскыйдаан, Евдокия
Михайлова � Туйаарыма Куо, бырааттыы
Дуяковтар Олоμхо бухатыырдарын оруолла�
рын оонньууллара. 

Дьэ итинник ыарахан сылларга да буол�
лар, дьиμ кэрэ дьон, ўтўє эйгэіэ иитиллэн,
1956 с. Хорула 7 кылаастаах оскуолатын 11
буолан бўтэрбиппит.

Ўєрэммит иккис кыЇабыт –
Марха орто оскуолата

1956 сыл кўЇўнўгэр Мотя Данилова,
Евдокия Михайлова, Мария Хартасова, Ма�
рия Кириллина, Елизавета Иванова уонна
мин буоламмыт Марха орто оскуолатыгар
ўєрэхпитин саліаабыппыт. Онно Таркаайы,
II Хаμалас, Хорула оіолоро 8 "а" кылааска
ўєрэммиппит. Кылааспыт салайааччытынан
нуучча тылын учуутала Татьяна Федотовна
Михайлова (Егорова) ўс сыл устата биЇиги�
ни такайбыта. Хара бастакыттан кырдьаіас
учууталлар, оскуола дириэктэрэ Никифор
Николаевич Григорьев Хорула оіолоругар
оЇуобай сыЇыан баарын кэпсээбиттэрэ, мас�
таас курдук эппиттэрэ: "Хорула оіолоро
биири єйдєєμ. ЭЇиги иннигитигэр биЇиги
оскуолабытыгар иитиллэн тахсыбыт убай�
даргыт, эдьиийдэргит чиэстэрин тўЇэн биэ�
риэ суохтааххыт. Иван Жараев, Татьяна Ива�
нова, Мария Николаева, Евдокия Иванова,
Николай Филиппов, Егор Федоров, Нико�
лай Гурьев, бырааттыы Татьяна, Àлексей,
Николай Даниловтар бары ўчўгэйдик ўєрэм�
миттэрэ, оскуола комсомольскай тэрилтэ�
тин, учкому салайбыттара, бары бастыμ об�

щественниктар этилэр. Онон Хорулаіыт
чиэЇин ўчўгэй ўєрэххитинэн, дьиссипилии�
нэіитинэн, общественнай ўлэіитинэн кє�
мўскўўр аналлааххыт". 

Кырдьык, Хорула араас кэмμэ Мархаіа
ўєрэммит оіолоро бары ўчўгэйдик ўєрэнэл�
лэрэ, ордук математикаіа, нуучча тылыгар
атыттартан чорбойоллоро. 1959 сылга Мотя
Васильева, Мария Кириллина уонна мин ос�
куоланы ўЇэ суох ўєрэнэн ситии�хотуу аттес�
татын ылбыппыт. Уонна "КыЇыл Кустук"
холкуос бэрэссэдээтэлэ Кириллин Иван
Гаврильевич, хомсомуол райкомун кєіўлээ�
Їиннэринэн Хорула оіолоро тутуспутунан
кылааЇынан тахсан производствоіа ўлэ�
лииргэ быЇаарыммыппыт.

Олох суолугар
бастакы хардыылар

Иван Гаврильевич биЇиги олохпутун
оμорон, Дьабыга иккилии квартиралаах ик�
ки дьиэни туттаран тоЇуйбута. "Оскуола �
производство � ўрдўк ўєрэх" девизтээх ком�
сомольскай путевканы хомсомуол Ньурба�
тааіы райкомуттан ылан тєрєєбўт нэЇи�
лиэкпитигэр тахсыбыппыт. Ыччат комсо�
мольскай кэлэктиибин Дьабы ферматыгар
тэрийиэхтээхпит табыллыбатаіа. Ол ман�
ныктан: ити кэмμэ Хорулаіа сэллик ыарыы�
та олус элбээбит кэмэ этэ, балыыЇа сэбиэ�
диссэйинэн ўлэлиир Гоголев Роман Àфана�
сьевич биЇигини сэбиэккэ мунньан баран
эппитэ: "Сэрии ыарахан сылларыгар ўлэіэ
ўгдэрийэн ийэлэргит, аіаларгыт ыарыЇах
буоллулар. Билигин сэлликтээх дьон учуоту�
гар сўўстэн тахса киЇи турар, онон оройуоμ�
μа Хорулаіа врачебнай учаастагы астарарга
туруорса сылдьабыт. ЫарыЇахтары сытыа�
ран эрэн эмтиир сєптєєх дьиэбит суоіа
моЇуоктаата. Онон оіолорбут, эЇиэхэ анаан
холкуоскут бэрэссэдээтэлэ туттарбыт дьиэ�
лэрин кєрдєєбўппўн, оіолортон ыйыт, мин
кинилэргэ анаан тугтарбыт дьиэбин батан
кэбиЇэрим табыгаЇа суох буолуо диэтэ.
ЭЇиги ўтўє санаанан салайтаран дьиэіитин
балыыЇаіа биэрэргэ сєбўлэμμит наада".
ЫйааЇыннаан, ыараμнатан кєрєн баран,
участковай балыыЇа чахчы аЇыллар буолла�
іына, саμа дьиэлэри былдьаспакка, эргэ да
дьиэлэргэ олорон, икки�ўс сыл ўлэлиэхпит
буоллаіа дэЇистибит. 

ТиЇэіэр, сорох кыргыттарбыт холкуос
бастакы бэрэссэдээтэллэриттэн биирдэстэрэ
Толугуров Егор Тимофеевич наставниктаах
Харыйалаах ыччат�комсомольскай ферма�
тыгар: Мария Хартасова, Евдокия Михайло�
ва, Àнна Никифорова � ыанныксытынан,
Мария Кириллина � ньирэй кєрєєччўнэн
бардылар. Мотя Васильева, Àфоня Иванов
Булааμкый тўбэтигэр Макаров КулуЇуннаа�
іар бороон кєрєєччўнэн таіыстылар, тоіо
диэтэххэ, онно Мотя бииргэ тєрєєбўт эдьии�
йэ холкуос бастыμ ньирэй кєрєєччўтэ Àку�
лина Данилова баара. 

Миигин доруобуйабынан сыыйыллан
фермаіа ыыппатылар. Ол оннугар 72 чи�
лиэннээх, оннооіор элбэх сойууЇа суох ыч�
чаты тўмэр комсомольскай тэрилтэ сэкирэ�
тээринэн быыбарданан, бэрт элбэх эбээЇин�
эстээх общественнай салайааччы буоллум.
Бастакы сылбар убайдарбын Николай Дани�
ловы, Егор Федоровы кытары ўлэлээбиппит.
Комсомольскай лидербит Егор Федоров ки�
номеханигынан ўлэлиирэ. Хас єрєбўл аайы
комсомольскай тэрилтэ, интеллигенция
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агитбиригээдэ тэринэн "Харыйалаах" ЫКФ
барарбыт, ардыгар ўлэлэрин солбуйарбыт,
эбиискэ аЇылык оμоЇуутугар кємєлєЇєрбўт,
нэЇилиэк сонуннарын кэпсиирбит. КиэЇэ
ўлэ бўппўтўн кэннэ кыра мотуору тиэйэ сыл�
дьан, биир киэμ соіус дьиэіэ дьоіус экраны
истиэнэіэ ыйаан, ўчўгэй уус�уран киинэни
кєрдєрєрбўт уонна ыкса тўўн бєЇўєлэкпити�
гэр сатыы хааман кэлэрбит. Култуура ўлэ�
Їиттэрэ Мария Николаева, Николай Дани�
лов, Евдокия Иванова нэЇилиэнньэіэ кул�
туурунай�сырдатар ўлэни иилииллэрэ�саіа�
лыыллара.

Комсомольскай тэрилтэ кулуубу дьиμ
чахчы култуура, сынньалаμ киинигэр кубу�
луппуппут. БырааЇынньыктары киэЇэ саіа�
ланыаіыттан тўўн ўєЇэ бўтўєр диэри ком�
сомольскай актыбыыстар анал графигынан
тэрийэрбит. Убайдарбыт ўєрэххэ барбытта�
рын кэннэ мин, биология учуутала Надежда
Ефимовна Романова, нуучча тылын учуутала
Марфа Никитична Наумова, начаалынай
кылаас учуутала Мария Титовна Чочанова,
Мотя Васильева буолан комсомольскай кэ�
митиэти салайбыппыт, элбэх єрўттээх ўлэни
ыыппыппыт. НэЇилиэк ыччаттара фести�
валларга, култуура эстафеталарыгар бастыμ�
нар ахсааннарыгар сылдьарбыт. Холкуос с�
оіотох ГÀ3�53 бортовой массыынатын илдьэ
ыйга хаста да гастроллуурбут, доіордоЇуу
биэчэрдэрин тэрийэрбит. Хонуу араас ўлэ�
лэригэр эдэр уолаттары, ситэ ўєрэммэккэ
хаалбыт кыргыттары комсомольскай тэрил�
тэнэн уураахтаан, фермаіа ыанньыксытта�
рынан, сылгыЇыттарынан ыыталаабыппыт.
Àлексей Николаев, Михаил Àлексеев, Катя
Егорова, Прокопий Àлексеев, Иван Иванов,
Иван Чочанов, Ефим Иванов, Василий Ива�
нов Харыйалаах, Муомаан, Саμа Дьабы
фермаларыгар ыанньыксыттыы, Àлексей
Николаев, Христофор Тобонов Куонач�
чааμμа, Иван Степанов, Иван Яковлев Эм�
пэіэ сылгыЇыттыы барбыттара.

Иккилии�ўстўў сыл ўлэлээн баран биир�
гэ ўєрэммит оіолорбут Иркутскайынан,
Омскайынан, Горькайынан, Дьокуускайы�
нан ўрдўк ўєрэххэ киирбиппит. Мария Хар�
тасова (Ефремова), Евдокия Михайлова
(Мярикянова) � омук тылын учууталлара,
Мария Кириллина � физика, математика,
Àфоня Иванов история учууталлара буолбут�
тара. Матрена Васильева (Игнатьева), Àнна
Никифорова (Кычкина) � ветеринарнай
быраас, мин учуонай зоотехник идэтин ыл�
быппыт. Марина Àлексеева, Мария Толу�
гурова (Захарова) � орто анал ўєрэхтээх ме�
диктэр, Àнастасия Иванова (Àндреева),
Елизавета Иванова (Степанова), Мария
Степанова � бухгалтер ўєрэхтээхтэр. Бары да
ылбыт идэлэрбитинэн бэриниилээхтик ўлэ�
лээн, кыахпытынан, кўўспўт баарынан ўлэ�
лээн�хамсаан, олох олорон кэллибит. Со�
рохпут бу олохтон эрдэ туораабыта. Билигин
баар, бииргэ ўєрэммит доіотторбут, дьўєгэ
кыргыттарбыт кыырыктыйбыт баттахтаах
кырдьаіас эЇээ�эбээ буолан бочуоттаах сын�
ньалаμμа олоробут, оіолорбут, сиэннэрбит
тапталларынан угуттанан олоххо мунньум�
мут баай уопуппутун эдэр кєлўєнэіэ биэрэ,
сўбэ�соргу буола сылдьабыт.

Ўрдўк ўєрэх кыЇата
1963 с. Хорулаіа оскуола дириэктэринэн

ўлэлээбит Àлексеев Àлексей Федорович, ити
кэмμэ СГУ преподавателинэн ўлэлии сыл�
дьан, миигин Хорулаттан атырдьах ыйын
бўтэЇигэр ыμыртаран, былырыын туттарбыт
сыаналарбынан быЇа ўєрэххэ киллэрэн, тыа
хаЇаайыстыбатын факультетын устудьуона
буолбутум. Ол маннык усулуобуйалаах этэ.
Катков диэн факультет деканын солбуйаач�
чы эппитэ: "Ньурбаіа комсомольскай лидер
быЇыытынан уопуттаах уонна сааскынан
оіолортон аіа эбиккин. Онон 25 оіону
салайан Горнай оройуонугар биир ый оттоон
кэлиμ. Ўчўгэйдик сылдьыаххыт � устудьуон
буолуоμ, мєлтєхтўк ўлэлиэххит � дойдугар
тєннўєμ". Солоіоμμо тиийэн ўрэх баЇыгар
илиинэн оттоон практикабытыгар "ўчўгэй"
сыананы ылан, ЗТ�63 диэн группаіа ылыл�
лыбытым туЇунан бирикээс тахсыбыта.

Убайдарым Егор Федоров, Николай Фи�
липпов араμаччылааннар, комсомольскай
лидер диэн арбааннар, уопсастыбаннай ўлэ�
іэ умса астардылар. Сэтинньи ыйга саμа
ўєрэнэн эрэр устудьуон 3�с куурус устудьуо�
на Григорий Сафроновтыын (Сунтаар уола)
факультет студпрофкомун салайааччылары�
нан талыллан ўлэлээн эрдэхпитинэ, тохсун�
ньуга университет студпрофкомун конфе�
ренциятыгар Бўлўў Хампатыттан тєрўттээх
ўЇўс куурус устудьуона СГУ студпрофкомун
бэрэссэдээтэлинэн, мин кини солбуйааччы�
тынан уонна студсовет бэрэссэдээтэлинэн
талылынным. 

ИнтэриэЇинэй студенческай олоххо
общественнай ўлэ ўєЇўгэр киирэн бардым.

Àлта факультет 18 студенческай уопсай
дьиэіэ олорор 6,5 тыЇ. билии�кєрўў, ўєрэх�
сайдыы кыЇатыгар ўєрэнэр отуттан тахса
оройуон араас ыччаттарын кытары алтыспы�
тым, элбэіи билбитим, ўєрэнэр ыччат кы�
Їаліаларын билэ ўєрэммитим. Ректор Ин�
нокентий Гаврильевич Попов планерка�
тыгар хас ый ахсын устудьуоннар олохторун,
бэрээдэк, хааччыйыы туЇунан отчуоту оμо�
рорум, элбэх ыйыылары�кэрдиилэри ылар
этим. Барахсаттар, сэнээбэккэ тэμнээх киЇи
курдук кэпсэтэллэрэ, туруорсар боппуруос�
тарбын єйўўллэрэ. Элбэх талааннаах, сай�
дыылаах ыччаттары кытары алтыспыт, ўтўє
ыччаттары кытары доіордоспут, бодоруспут
ўєрўўлээхпин. Университекка икки сыл
ўєрэнэр кэммэр 2 общественнай факульта�
тивы бўтэрбитим. Ньурбаіа райкомол бас�
такы сэкирэтээринэн ўлэлээн сылдьыбыт
Павел Никитин салалтатынан "Кыым" ха�
Їыакка общественнай сотрудник быЇыыты�
нан сылдьан "Общественный журналист"
дипломун ылбытым. Итини сэргэ "Знание"
обществоіа ўєрэнэн, икки тылынан иμни�
гэЇэ суох кэпсиир лектор буолбутум.

1964 с. сааскы экзаменнарбын экстерном
туттаран баран уруккута "КыЇыл Кустук"
холкуоЇум бэрэссэдээтэлэ Иван Гаврилье�
вич ыμырыытынан кэтэхтэн ўєрэххэ кєЇєн
баран, дойдубар кэлэн биригэдьиир буріал�
дьытын булгуччулаахтык кэппитим. Иван
Гаврильевичтыын элбэхтик дакаастаан ту�
ран, Хоруланы "Коммунизм" холкуостан
арааран, бэйэтин салайынар "КыЇыл Кус�
тук" холкуоЇу тэрийэр туЇунан туруорсуубу�
тун партия райкома, райсовет саба охсубут�
тара. Иван Гаврильевич, Иван Васильевич
партийнай миэрэіэ тардыллыбыттара.
"Коммунизм" холкуоЇу кытары холбоЇуох�
путуттан урут 150�200 га ыЇыылаах нэЇилиэк
биир га ыЇыыта суох буолбуппут, бааЇына�
ларбыт бары быраіыллыбыттара. Ол онну�
гар учаастак бары механизатордара тыраах�
тырдарын илдьэ сааскы ыЇыыга, кўЇўμμў
хомуурга киирэллэрэ.

КыЇынын 10�15 киЇилээх тутуу биригээ�
дэтэ бєдєμсўйбўт холкуос киин уЇаайбатын
улахан тутууларын Хорулаттан киирэн ту�
таллара. ХаЇаайыстыбаннай сыл тўмўгўнэн
кур кириитикэлэнэн тахсарбыт: сўрэіэ суох�
тар, кыЇыннары�сайыннары оμойор айахта�
рыгар бултаан аЇыыллар. Итинник бас�бат�
тах тылланар салайааччылар бааллара. Хо�
рула � Марха суола оμоЇулла, ГЭС уота кэлэ
илигэ, орто оскуола суоіа. Инньэ гынан
биирин ўксўн оіолорун ўєрэттэрээри дьом�
мут сытыы�хотуу, тэЇиттэіэс єттє Марха�
нан, Маарынан, Ньурбанан, Àнтоновканан
кєспўттэрэ. Ол барыта эбиллэн, быстарык�
таах сиргэ олорор Хорула учаастагын ўлэтэ�
хамнаЇа мєлтєєн барбыта. Ўлэ ыараханыт�
тан салалта да уЇаан ўлэлээбэт буолбута. 

Хоруланы Хорула оμорбут чаіылхай
салайааччыбыт Иван Гаврильевич дьэттэйэр
дьэтигэр сылдьан, ыарахан ыарыыттан орто
дойдутуттан арахсаары сытан, кэнчээри
ыччаттарга кэриэЇин суруйан хаалларбыта:

Ўллўбўт ўўт, аллыбыт арыы,
БаЇаам булт, бєдєμ балык,
Эмньик эт, халыμ xaЇa
Куруук хаμыы турар сиринэн,
ЎлэЇит дьоно таптаан тупсар,
Киэргэл анньар, тутуу тутар,
Кэμээн�элбээн кєстє турар
СыЇыытынан буола тураар!!!
Иван ГаврильевиЇы уонна кини сорат�

никтарын � производство хамандыырдарын:
практик биригэдьиирдэри Иван Гаврилье�
вич Дуяковы, Василий Семенович Семено�
вы, Василий Гаврильевич Иванову, Дмит�
рий Федотович Егоровы, бэтэринээрдэр
Àлексей Семенович Даниловы, Иван Коно�
нович Михайловы, Дмитрий Данилович
Сымытовы, нэЇилиэк бастакы агрономун
Парасковья Назаровна Иванованы, суот
кырдьаіас ўлэЇитэ бухгалтер Михаил Ники�
тич Степановы, кўтўєппўт Трофим Ивано�
вич Мярикяновы кытары єр кэмμэ бииргэ
алтыЇан ўлэлээбитим. Ол былаЇын тухары
ситиЇиилэр да бааллара, тўЇўўлэр да баалла�
ра. Ону барытын холбуу тутан сыаналаатах�
пына, биЇиги кєлўєнэ Хорула ыччаттара �
сэрии сылларын оіолоро хара ньуура суох
ўлэЇит ийэлэрбит�аіаларбыт, эЇэлэрбит�
эбэлэрбит туйахтарын хатаран, ўлэнэн,
ўєрэіинэн ўлўЇўйэн, кэрэни кэрэхсээн,
ўтўєнў ўксэтэн тєрєєбўт нэЇилиэкпит чэл�
гийэ сайдыытыгар хас биирдиибит сэмэй
кылааппытын киллэрбит дьоннорбут. Ман�
на бэйэбин хайіаммаппын, кими да чорбоп�
поппун, бары да биир ыал оіотун курдук,
коллективизм тыыныгар иитиллэн, ким да
норуочулаабакка, уопсай дьыала туЇа диэн
патриотическай тыынынан салайтаран, бэйэ
бэйэбитигэр кємєлєсўЇэн ўлэлээбиппит.
Ону кэрэЇэлиэхтэрэ доіотторум тустарынан
суруйбут ахтыы�уочаркаларым.

1970�1973 с.с. табыллан ўлэлээбиппит,

син балай да ўрдўк кирбиилэри ылбыппыт.
Сылгы иитиитигэр 1973 с. 100 биэттэн 68 ку�
луну ылбыппыт, оттон Христофор Тобонов
салайар звенота 100 биэттэн 72 кулуну ылан,
кур сылгыны 97% тыыннаахтыы иитэн оро�
йуоμμа миэстэлэспиттэрэ, 604 ынахтан уон�
на тєрўўр бургунастан 522 ньирэйи ылбып�
пыт. Ыччат сўєЇўнў кыЇыннары�сайыннары
тєлєЇўтўўгэ оройуоμμа ўЇўc миэстэни ыл�
быппыт.

1974 с. ТХМ�нан хоту Булуμ оройуону�
гар таба иитиитинэн, булдунан, балыгынан
дьарыктанар уЇук кыра "Таймылыыр" соп�
хуоска кылаабынай зоотехнигынан уонна
солбуйааччы дириэктэринэн ананан дьиэ
кэргэнинэн кєЇєн барбыппыт. Икки сыл
ўлэлээбитим кэннэ ССКП райкома уонна
ТХУ�та "Приморскай" ОПХ�іа кылаабынай
зоотехнигынан анаабыттара. Бу хаЇаайыс�
тыбаны Ньурба Хатыытыттан тєрўттээх, ин�
женер�механик идэлээх Прокопий Ионович
Егоров салайара. Бу єрєспўўбўлўкэ биир
бєдєμ хаЇаайыстыбата этэ, 20 тыЇыынча та�
балааіа, Хара Уулаах, Бороіон диэн отде�
лениелардааіа. Бу � Саха сирин НЧИ�н пле�
менной таба иитиитигэр опорнай хаЇаайыс�
тыбата этэ. 1976 с. Томпоіо Тополинай бє�
Їўєлэккэ аатырбыт В.М. Кладкин хаЇаайыс�
тыбатыгар буолбут Бўтўн Àрассыыйатааіы
табаЇыттар сўбэ мунньахтарыгар кыттыыны
ылбытым. Булуμ оройуонугар бэрт ўчўгэй�
дик ўлэлээбиппинэн астынабын. Исписэ�
лиис быЇыытынан сирдэрбэтэіим. Ол эрэн
кэргэним хотугу климаты тулуйбакка, 1978 с.
дойдубар кєЇєн кэлэн, тўєрт аμар сыл
"Ньурба" сопхуос Дьиикимдэтээіи отделе�
ниетыгар управляющайдаабытым.

Биир кэмμэ хомсомуолга алтыЇан ўлэ�
лээбит, Àфанасий Николаевич Семеновы �
Дьиикимдэ биригээдэтин биригэдьиирэ,
Сўлэ биригээдэтин оройуон, єрєспўўбўлўкэ
бастыμ ўлэлээх биригээдэтин кэккэтигэр
таЇаарбыт Василий Иванович Тимофеевы,
Николай Максимович Семеновы, Мария
Терентьевна Кушатованы, єрєспўўбўлўкэ
биллиилээх сиэмэЇитэ СÀССР Ўрдўкў сэ�
биэтин депутата Вера Капитоновна Àфана�
сьеваны кытары олус тахсыылаахтык ўлэ�
лээн єлгєм ўўтў, тєрєлкєй тєрўєіў ылан
куоталаЇыы инники кўєнўгэр сылдьыбып�
пыт. Октябрьскай Революция уордьан кава�
лера Семен Никифоров, Татьяна Николаева,
Мария Потапова, Розалия, Светлана Лазаре�
валар, Дария Àланаева икки кыыЇынаан,
Василий Àнтонов уо.д.а. бастыμ ыанньык�
сыттары улаханнык убаастыы, махтана са�
ныыбын. Ўлэ КыЇыл Знамята уордьан кава�
лера Àввакум Сабычыков звенота 800�900 т.
оту, Иван Àнтонов кєлє�илии звенота 150�
200 т. бастыμ хаачыстыбалаах оту оттуулла�
ра. Отделение сўрўн кєрдєрўўтўн Сўлэ бири�
гээдэтэ биэрэрэ, биригэдьиир Тимофеев
В.И. � СЄ тыатын хаЇаайыстыбатын туйгу�
на, улуус бочуоттаах олохтооіо, чахчы�баач�
чы ўўт єттўктээх салайааччы этэ. БиЇиги ити
кэмнээіи ситиЇиилэрбитин кэлин ким да
куоЇарбатаіа.

1982 сылтан эмиэ "Марха" сопхуоспар,
Хорулабар иккис�ўЇўс тєгўлўн тєхтўрўйэн
ўлэлээбитим. 1984 с. Маар отделениетыгар
биригэдьиирдээбитим, эмиэ да управляю�
щайдаабытым. Толору хаЇаайыстыбаннай
ахсааμμа ўлэлиир Маар биригээдэтин са�
лайбыппын умнубаппын. Бииргэ тєрєєбўт
балтым, оройуон биир бастыμ сиэмэЇитэ,
Раиса Ильинична сылын ахсын 100 ынахтан
97�100 ньирэйи ылан хас да тєгўл РСФСР
СоцкуоталаЇыытын кыайыылааіа бэлиэ�
нэн, ньирэйинэн бириэмийэлэммитэ.

1986 сылтан "Марха" сопхуос кылаабы�
най зоотехнигынан сопхуос дириэктэрэ
Иван Трофимович Àфанасьевы кытары ўлэ�
лээбитим. Биригээдэнэн бэдэрээти хас
ферма ахсын тэрийэн, сопхуос экономичес�
кай балаЇыанньатын биллэрдик тупсарбып�
пыт, дириэктэрбит бу ўлэ олоххо киириитин
сўрдээіин єйєєбўтэ. 1991 с. "Таркаайы" соп�
хуостан арахсан, "Хорула" сопхуоЇа тэриллэр
буолбута. Дириэктэринэн Àлексеев Валерий
Васильевич ананан кэлбитэ. Кадры бєієргє�
тўў быЇыытынан кылаабынай булгаахтыры�
нан бэйэбит кыыспытын Людмила Инно�
кентьевна Иванованы, экономиЇынан мии�
гин ылбыта. Солбуйааччы дириэктэринэн бу
иннинэ управляющайынан ўлэлээбит Миха�
ил Николаевич Николаевы анаабыта. БиЇи�
ги хамаандабыт састааба ўчўгэй буолан икки
сыл иЇигэр хаЇаайыстыбаны сўЇўєіэр ту�
руорбуппут. Тыа хаЇаайыстыбатын минис�
тиэристибэтэ єйєєн, тиэхиникэнэн сўрдээ�
іин хааччыллыбыппыт. Людмила Иннокен�
тьевна биЇикки расчеттары оμорон, дакаас�
табыллаах туруорсуллар боппуруостар чо�
чуллаллара. Дириэктэрбит Правительствоіа,
министиэристибэіэ элбэх билэр дьоннор�
доох буолан, ўбўнэн кємєнў элбэхтик ылары
ситиспитэ. 1992�1993 с.с. Сойуус ыЇыллан,
былаас уларыйан, Хорулаіа соіотоіун хаал�

быт хоммуньуус салайар ўлэттэн туоратыл�
лан, 1993 с. биэнсийэіэ тахсарга кўЇэллэн,
бырааттарбын кытары бааЇынай хаЇаайыс�
тыбатын тэрийсибитим.

1994 с. Ўєдэйтэн делегация кэлэн кєрдє�
Їєннєр, оройуон бастакы баЇылыга Вален�
тин Иванович Никифоров сўбэлэЇэн, Ўєдэй
нэЇилиэгэр алта аμар сыл баЇылыктаабы�
тым. Оччолорго Ўєдэй нэЇилиэгэ 11 бааЇы�
най хаЇаайыстыбалааіа, олор биир потре�
бительскэй кооперативка тўмсўбўттэрэ.
Мин иннибинэ баЇылыгынан ўлэлээбит
Àндрей Константинович Àндреев бэртээхэй
арыы астыыр сыах дьиэтин туттарбыт, че�
хословацкай астыыр�ўєллўўр оборудование�
ны аіалан туруортарбыт этэ. Бастатан туран,
оскуола дириэктэрэ Леонид Николаевич
Гаврильевы кытары биир сўбэнэн ўлэлээн,
оскуола дьиэтин тутуутун ситэрэн, оттугун
систиэмэтин, электричествотын быЇааран
иккис сылбытыгар саμа оскуолаламмыппыт.
Оскуола кэлэктиибэ, аіыйах оіолоох да
буоллаллар, оскуола�сад аатынан айымныы�
лаахтык ўлэлии сылдьаллар. Ўс сыл сырала�
Їан, тутуу маЇын атыылаЇан, "Ўтўє дьыала"
чэрчитинэн 50 миэстэлээх кулуубу тутан
ўлэіэ киллэрбиппит. Биллиилээх суруна�
лыыс Х. Ефремов Ўєдэйдэр кинигэлэригэр
мин туспунан иЇирэх тылынан суруйбутун
аіаларым тоіоостоох: "Ўєдэйдэр кэлэр кє�
лўєнэлэрэ Иван Ильич кылаатын сыана�
лыахтара", � диэн.

Кэргэмминээн Варвара Васильевналыын
28 сыл бииргэ олорбуппут, икки кыыс, биир
уол оіолоохпун, сиэннэрдээхпин, хос сиэн�
нэрдээхпин. ХолкуоЇунай�сопхуоЇунай ту�
туу бэтэрээннэрин сиэннэрэ, оіолоро буо�
ларбынан ўрдўктўк туттабын. 

НэЇилиэкпит 120 сааЇын туолар ўбў�
лўєйўн кєрсє биЇиги кєлўєнэ � 1934�1945
с.с. Хорула буоругар тєрєєбўт 400�тэн тахса
ыччаттартан єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн cўўЇў
кыайбат сааЇыра барбыт дьоннор ордон
хааллыбыт. Онон тєрєєбўт тўєлбэм Хорулам
сэрии сылларын оіолорун ахтыылара, нэЇи�
лиэк остуоруйатын биир кэрэ кэрдиис кэ�
мин кэрэЇиттэрэ буолан, кэнчээри ыччат�
тарга бэлэх буолуохтара. БыЇата, сўўрбэЇис
ўйэ иккис аμарын героикатын, айар�тутар
персонажтарын, биЇиги олохпут, ўлэбит�
хамнаспыт туЇунан суруйуулартан ыччаттар
сыаналыахтара. БиЇиги кєлўєнэ оіолорут�
тан норуот хаЇаайыстыбатын араас салаала�
рыгар ситиЇиилээхтик ўлэлээн уордьан,
мэтээл, араас ааты, хайіалы, нэЇилиэк, оро�
йуон бочуоттаах олохтоохторун аатын ылбыт
ўгўс дьоЇун дьоннордоохпут, норуот талаан�
наахтара, спортсменнар бааллар.

Àлгыс баЇа сыаланнын
Àіам сааспын аЇары тўЇэммин
Àіыс уон биэстээх кырдьаіаспын,
Кыыдаа маμан баттахтанаммын
Кырдьар сааспын кєрсўЇэбин.

Ол эрэн, олох дьолун сомсоммун
Олоруум дуу, єссє уЇуннук,
Àргыс�доіор оμостуммут
Àіам саастаах дьоннорбунуун.

Àлдьархай бєієтўн аіалбыт
Àаспыт сэрии сылларын оіолоро �
Àіыс уонча хаары уулларбыт
Àіам саастаах кырдьаіастарбыт.

Оонньооботох оіо саастарбыт
Ол ыар сылларга ааспыттара,
Олохпут ол кыра лоскуйдара
Оспот бааЇы хаалларбыттара.

Àас�туор кырыымчык олох
ÀЇыытын�ньулуутун билбиппит,
ÀЇыыр аЇа суох буоламмыт
Àччык истээх хонон турарбыт.

Уончалаах ундьаіай оіолор
Улахан дьоннуун уЇун кўμμэ
Холкуос буолаіар, хотонугар
Холбут таЇынан ўлэлиирбитю
Хата детдом, интэринээт хааЇыта
Хоргуйан єлєртєн быыЇаабыта,
Ўрдўккэ, сырдыкка тардыЇан
Ўєрэіи, сайдыыны ылбыппыт.

Дьоіурбут, кўўспўт кыайарынан
Дойдуга, дьоμμо туЇалаатыбыт,
Ўйэлээіи, ўгўЇў айан�тутан
Ўўнэр кєлўєнэіэ хааллардыбыт.

Олох муудараЇын мунньуммут
Оіонньор, эмээхсин буолабыт
Оіолорбут, сиэннэрбит олохторун
Саргылаах сарсыμμытын тўстўўбўт.

Баіарабыт єссє да уЇуннук
Баай�талым олоіу олоруохпутун
Сўрэхпит, дууЇабыт тєлєннєрє
Сўўс сыл сєіўрўє суохтарын.

ОЇуордаах ойууну тўЇэрэн
Олорбут бэлиэни кээЇиэхпитин,
Сир ийэбитин сибэккинэн симээн
Сибэтиэй иэспитин тєлўєхпўтўн.

Кєлўєнэм дьонугар алгыЇым
Кємўс доріоон буолан дуораЇый,
Àлгыс баЇа сыаланнын, 
Оннук эрэ буолуохтун. Дом! Дом! Дом!

НИКОЛÀЕВ Иван Ильич,
тыа хаЇаайыстыбатын бэтэрээнэ,

Хорула нэЇилиэгин, Ньурба улууЇун
Бочуоттаах олохтооіо,

СЄ тыатын хаЇаайыстыбатын туйгуна,
РФ суруналыыстарын СойууЇун чилиэнэ.

бўттўўнўн дьыліата
автобиографическай очерк)
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5 школ района сошлись
в шахматном поединке

31 января на базе Жарханской школы
им.В.Н.Иванова прошел первый район�
ный шахматный турнир среди учащихся
Нюрбинского района имени советского
и российского историка, одного из веду�
щих специалистов по изучению истории
Северо�Востока России, профессора,
доктора исторических наук, заслуженно�
го деятеля науки РФ Василия Николае�
вича Иванова. 

Открыл мероприятие директор на�
шей школы Никифоров Илья Василье�
вич, который в приветственном слове
подчеркнул значимость и уникальность
игры «Шахматы», ведь она сочетает в се�
бе и науку, и искусство, и спорт, развива�
ет такие необходимые для современного
человека качества, как умственные спо�
собности, дальновидность, аналитичес�
кое и логическое мышление, способ�
ность ценить и беречь время. 

Всего на турнире приняли участие 5
школ (Жарханская СОШ им.В.Н.Ива�
нова, Малыкайская СОШ им.М.В.Меге�
жекского, 1�Кангаласская СОШ им.
Н.И.Кочнева, Хорулинская СОШ им.
Е.К.Федорова и  Нюрбинский техничес�
кий лицей им. À.Н.Чусовского.

Места в турнире распределились сле�
дующим образом: 1 место – Малыкай�
ская школа (сертификат на сумму 5000
рублей); 2 место – Нюрбинский техни�
ческий лицей (сертификат на 4000 руб�
лей). 3 место � 1�Кангаласская школа
(сертификат на 3000 рублей).

Надеемся, что подобные турниры
станут традицией для нашей школы и
привлекут к себе ещё больше учащихся.

Медиа�центр Жарханской школы.

Юные художники
выявляли лучших

30 января в Детской школе искусств
прошла школьная Олимпиада "Юный ху�
дожник". Целью Олимпиады является повы�
шение уровня знаний и умений в области
станковой композиции. В этом году учащиеся
рисовали на одну из тем по выбору: "Моя
школа искусств", "Спорт в Якутии", "Жизнь
моей Нюрбы". Всего приняло участие 80
детей, среди них были учащиеся с Малыкай�
ского филиала НДШИ.

Юные художники представляли, фанта�
зировали и воплощали задумки на бумаге.
Рисовали акварелью, гуашью на формате
À3. В своих творениях ребята отразили
школьную жизнь, любимые спортивные
игры, а также красоту родной Нюрбы. Ра�
боты оценивало жюри в составе преподава�
телей художественного отделения. Лучшие
рисунки определялись по следующим тре�
бованиям: раскрытие сюжета композиции,
правильная компоновка на листе, тональ�
ное и цветовое решение.

Победители:
1 класс младшая группа:
1 место � Иванова Ванесса, 1 Живопись.
2 место � Иванова Дарина, 1 Живопись.
3 место � Махатырова Сайыына, 1 Жи�

вопись.
1 класс старшая группа:
1 место � Федорова Яна, 1 Живопись.
2 место � Àндреев Àндрей, 1 худ кл. Ма�

лыкай.
3 место � Матвеева Сандаара, 1 Живо�

пись.
2 класс младшая:
1 место � Ушатова Àлика, 2 ДПТ.
2 место � Попова Сардаана, 2 ДПТ.
3 место � Хартасова Юлияна, 2 ДПТ.
2 класс старшая группа:
1 место � Нутчина Àйсаана, 2 ДПТ.
2 место � Миронова Àриадна, 2 ДПТ.
3 место � Федотова Настя, 2 ДПТ.
3 класс:
1 место � Прокопьева Кристина, 3 Жи�

вопись.
2 место � Федорова Илона, 3 Живопись.
3 место � Капустина Саша, 3 Живопись.
4 класс младшая группа:
1 место � Тимофеева Àнджелина, 4 Жи�

вопись.
2 место � Харламова Элеонора, 4 Живо�

пись.
3 место � Иванова Дайаана, 4 Живо�

пись.
4 класс старшая группа:
1 место � Петрова Кўннэй, 4 Живопись.
2 место � Чупрова Сааскылана 4 ДПТ.
3 место � Сун Саша, 4 ДПТ.
5 класс:
1 место � Харитонова Саина, 5 Живо�

пись.
2 место � Àнтонова Àлина, 5 Живопись.
3 место � Васильева Кристина, 5 Жи�

вопись.
Желаем всем участникам Олимпиады

дальнейших успехов и творческого
вдохновения! 

Информация Нюрбинского ДШИ.

Саахымат аан бастаан Индияіа баар
буолбут (1400 сыл анараа єттўгэр). Онтон
оонньуу Эраншахр диэн дойдуга тиийби�
тэ, билиμμитэ Иран уонна Ирак террито�
рията. Салгыы саахымат Европаіа, онтон
Россияіа кэлбит.

Саахымакка оонньуу олорон саамай
уЇуннук толкуйдаабыт киЇинэн бразилец
Франсиско Троису буолар, кини 2 ч 20
мўн быЇа салгыы туох хардыы оμорорун
толкуйдаабыт.

Медиктэр киЇи єйўн сайыннарыыга
туЇалааіынан саахыматы ааттыыллар.
КиЇи толкуйдуур дьоіурун сайыннарарын
иЇин Àльцгеймер ыарыытын кытары бох�
сорго барсар эбит.

Таμара дьиэтэ урут аіабыттарга саа�
хымат оонньууру кєμўллээбэт эбит. Ол
иЇин пастор биир суолу тобулбут � саахы�
мат дуоскатын бўк тутуллар гына толкуй�
даабыт, онтуката икки кинигэни тута сыл�
дьар курдук кєстєр буолан ким даіаны
улаханнык аахайбат эбит. Ити 1125 сыл�
лаахха.

1985 сыллаахха Гарри Каспаров саахы�
макка саамай эдэр аан дойду чемпиона
буолбут. Кини онно 22 саастаах эбит. Кўн

бўгўнўгэр диэри 13�с аан дойду чемпиона
улуу саахыматчыттар кэккэлэригэр киир�
сэр.

Урут саахымат партияларын чаЇыыта
суох оонньууллар эбит. ТєЇє баіарар би�
риэмэ, сороіор хас эмэ чаас, сороіор
суукканы суукканан сылайан эстиэхтэри�
гэр диэри олороллор эбит. Онтон 1851
сыллаахха турнир кэмигэр судьуйа кємє�
лєЇєєччўтэ "партия тўмўктэммэтэ, саахы�
матчыттар тиЇэіэр утуйан хааллылар"
диэн бэлиэтэммит. Бастакы саахымат
механическай чаЇытын Томас Уилсон
1883 сыллаахха толкуйдаабыт. Ол иннинэ
кумах чаЇынан тутта сылдьыбыттар эбит.
Онтон кнопкалаах билигин туттар чаЇы�
лара 1900 сыллаахха баар буолбут.

Ўгўс дьон саахымакка айыліаттан єй�
дєєх эрэ оонньуур дии саныыллар. Ол
эрэн ханнык баіарар киЇи саахымакка
оонньоон єйўн эрчийиэн сєп. Учуонайдар
дакаастаабыттарынан, саахымакка оон�
ньуургар мэйииμ икки полушариета ўлэ�
лиир буолар, бары єттўнэн сайдыы барар
эбит.

Интернеттэн.

Электроннай табаах уонна вейп та�
баахтыыргар 30 кєрўμ кутталлах паар ве�
ществолар бааллар. Холобур, пропилен�
гликоль уорганнарга мунньуллар уонна
аллергиялатар, быаргын уонна бўєргўн
ўлэлиирин алдьатар. Ўрдўк температура�
іа, сигарета сылыйан бардаіына,  пропи�
ленгликоль уонна глицерин паара тыынар
уорганнары сўЇўрдэр, ньиэрбэ систиэмэ�
тэ бытааннык ўлэлиир буолар.

Бу табаах ароматизатордара аллергия
тєрўєтэ буолар, бронхинальнай астмаіа
тиэрдиэн  сєп. Электроннай табаах аэро�

золыгар араас металлардааіынан сэрэх�
тээх, чуолаан никель уонна сибиниэс, бу
металлар ньиэрбэіин, тыμаіын, эндо�
криннай систиэмэіин, куртаххын уонна
сўрэх�тымыр  систиэмэтин мєлтєтєллєр.

Электроннай табаах арааЇа: айкос,
pasito, charonbaby, battlestar, charonbaby+,
эльфбар, hqd, vaporesso уонна да элбэх.

10 "б" кылаас ўєрэнээччитэ
КЛИМОВÀ Милена 

уонна 11 "б" кылаас ўєрэнээччитэ 
ВÀСИЛЬЕВÀ Никалина.

1). Эн табаарыстаргын кытары олус
аЇаіаскын, хайдах бааргынан сылдьаіын.

а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.
2). Эн атын дьону кытары ўчўгэйдик

тапсаіын.
а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.
3). Эн кэпсэтиини бастакы саіалыыр�

гын сєбўлўўгўн.
а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.
4). Эн дьону кытары алтыЇаргын, бил�

сэргин�кєрсєргўн сєбўлўўгўн.
а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.
5). Эн ордук кырдьыгы этэіин, албын

оннугар.
а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.

в). Билбэппин.
6). Эн атын дьон куЇаіан тылын бэйэіэр

чугас ылыммаккын.
а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.
7). Эн куруутун бэйэіин уонна бэйэμ

санааларгын, дьыалаіын бастакы миэстэіэ
туруорунаіын.

а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.
8). Эн атын дьону бэйэμ олоххор мээнэ

киллэрбэккин.
а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.
9). Эн єйўμ�санааμ барыта дьиμнээх эрэ

олоххо боліомтолоох.
а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.
10). Эн онно�манна кыттаргын, дьон

эйгэтигэр сылдьаргын олуЇун да сєбўлўўгўн.

а). СєпсєЇєбўн.
б). Сєпсєспєппўн.
в). Билбэппин.

Эппиэттэрэ:
Эйиэхэ ордук элбэх "À" эппиэт баар

буоллаіына, ол аата эн аЇаіас киЇи буо�
лаіын, туохтан да кыбыстыбаккын, дьон
тылын, санаатын бэйэіэр чугас ылыммак�
кын, хайдах бааргынан сылдьаіын. Дьону
кытары кэпсэтэргин, алтыЇаргын олус да
сатыыр, сєбўлўўр киЇи буолаіын.

Эбэтэр, элбэх "Б" эппиэт буоллаіына,
эн бэйэμ бэйэіэр сылдьар, бытаан�налыч�
чы киЇи буолаіын. Бэйэμ дьиэіэр сытан
эрэ кинигэ ааіаргын, тєлєппўєн кєрєр�
гўн, чэй иЇэ�иЇэ олороргун ордороіун.

Онтон эйиэхэ элбэх эппиэтиμ "В"
буоллаіына, эн бэйэіин ўчўгэйдик билэ,
быЇаарына иликкин, ўчўгэйдик толкуйда�
ныахтааххын.

ТиэЇи оμордо 10 "а" кылаас ўєрэнээччитэ 
ВÀСИЛЬЕВÀ Камилла.

Бэйэμ дьону кытта сыЇыаμμын бэрэбиэркэлэн

СÀÀХЫМÀТ ТУїУНÀН ЧÀХЧЫЛÀР

Электроннай табаах туох куЇаіаннааіый?
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ГКУ РС(Я) "Нюрбинское лесничество" ин�
формирует о скидках 50 и 30 % для заготовления
дров�швырка и деловой древесины для собст�
венных нужд в 2023 году:

1. Скидка 50 % для следующих категорий
граждан (� ветераны ВОВ; � инвалиды I и II
групп, семьи, имеющие детей инвалидов; �
пенсионеры; � лица, пострадавшие от стихий�
ных бедствий (на восстановление жилья и
надворных построек); � многодетные семьи; �
приемные семьи; � семьи военнослужащих на�
циональной гвардии (СВО); � семьи граждан
контрактников (СВО); � семьи военнослужа�
щих (мобилизованные))

2. Скидка 30 % при подаче заявления граж�
данином через Единый портал государствен�
ных услуг.

Требуемые документы для физических лиц
для собственных нужд:

Для заготовки дров�швырка:
1. Копия паспорта с пропиской;
2. Копия свидетельства ИНН;         
3. Копия техпаспорта домовладения � (ли�

цевая сторона, схема дома, лист экспликации�

всего копия 3 листа с тех/паспорта домовла�
дения).

Для заготовки деловой древесины:
1. Копия паспорта с пропиской;
2. Копия свидетельства ИНН;
3. Правоустанавливающий документ на

земельный участок;

ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КÀТЕГОРИЙ ГРÀЖ�
ДÀН требуется:

1. Ветераны ВОВ � удостоверение ветерана
ВОВ;

2. Инвалиды I и II групп, семьи, имеющие
детей инвалидов � справка МСЭК (выданное
Бюро МСЭК);

3. Пенсионеры, проживающие в сельской
местности � пенсионное удостоверение (вы�
данное Пенсионным фондом РФ);

4. Многодетные семьи � удостоверение
многодетной семьи (выданное Управлением
соцзащиты);

5. Приемные семьи � удостоверяющий
документ;

5. Участники СВО, семьи мобилизованных
и контрактников � справка с военкомата или
администрации по месту жительства.

"Кыталык" КД иЇинэн ўлэлиир
"Талба талааннаахтар тўЇўлгэлэрэ"
НФК биир актыыбынай кыттааччыта,
дэгиттэр талааннаах чугас дьўєгэм
ИВÀНОВÀ Наталия Николаевна
ыарахан ыарыыттан бу орто туруу
дойдуттан барбыта тохсунньу 30 кўнў�
гэр 40 хонугун туолар...

Иванова Н.Н. 1959 сыллаахха
Àкана нэЇилиэгэр Кириллиннэр диэн
элбэх оіолоох ыалга тєрєєбўтэ. Кини
ырыаны ымыы оμостон, 4 саастааіар
аан бастаан сыанаіа тахсыбыта. Он�
тон оскуолаіа ўєрэнэр сылларыгар
оскуола кэнсиэригэр кини хоЇоон
ааіарын, ырыа ыллыырын учуутал�
лар, олохтоохтор ўгўстўк истибит буо�
луохтаахтар. 1978 сылтан Ташкент
куоракка култуура институтугар ўєрэ�
нэ сылдьан, Орто Àзия уонна Казах�
стан, саха устудьуоннарын ыЇыаіа
ыытыллара. "Онно 300�400 устудьуон
мустара. ЎєЇээ Бўлўў уола оЇуокай�
даан улаханнык сєхтєрбўтэ. Оччолор�
го оіо�ыччат оЇуокайдаабат да, туой�
бат да этэ. Саастаах дьон дьарыктарын
курдук саныырбыт. Онтон Киргизия�
іа Фрунзе куорат ыЇыаіар биир саха
кыыЇа туойбута. Ону бары чуумпуран
олорон истибиппит, барыбытын тє�
рєєбўт дойдубут кўўстээх ахтыліана
кууспута! Дьэ, онтон буолуо, ис куп�
пар иЇийэ сыппыт, тєрўт доріоон кы�
лыс кылаана уЇуктан, тойук дьикти�
лээх кылыЇаіа ыраахха кєтўппўтэ. Ол
сайын дойдубар буолбут урууга сыл�
дьан, М.Н. Петрова�Тойуктаах Ма�
рыына эдэрдэргэ анаабыт тойугун
тылын аан бастаан истибитим. Кылы�
гырыы устар кылыЇаіы кытта тойук
тылын дьўєрэлээн иЇиттэххэ баар
эбит, киЇи дууЇатын нарын утахтарын
таарыйар улууканнаах муусука! Итин�
тэн ыла мин тойук алыбар букатын�
наахтык ылларбытым" � диэн кэпсии�
рэ дьўєгэм барахсан.

1981 сыллаахха библиотекарь�
библиограф идэтин ылан, бастаан
Чкалов нэЇилиэгэр кулууп дириэктэ�
ринэн, онтон кэлин Àкана култуура�
тын дьиэтигэр худругунан ананан
бииргэ ўлэлээбиппит. Ити сылларга
Àкана култууратын дьиэтэ єрєспўўбў�
лўкэіэ "Бастыμ ўлэлээх кулууп" аатын
ылбыта. Ыччаттар нэЇилиэк худо�
жественнай самодеятельноЇыгар кєх�

тєрє ўрдээбитэ. Ол курдук ырыа�то�
йук, ўμкўў�битии култуура дьиэтигэр
кўєстўў оргуйара. Ўлэлиир кэмигэр
олохтоох ыччаттар ортолоругар ком�
сомольскай тэрилтэ сэкирэтээринэн
талыллан, райкомол, обкомол чилиэ�
нигэр тиийэ ўўммўтэ. Àкана ыччатын
ўлэіэ, сынньалаμμа кєіўлээЇиμμэ
улахан хамсааЇыны таЇааран, Ньурба
оройуонун бастыμ ўлэлээх комсо�
мольскай сэкирэтээринэн ааттаммы�
та.

Н.Н. Иванова 1990 сылга диэри
араас кэмμэ Чкалов, Ньурбачаан,
Àкана нэЇилиэктэригэр библиотека�
рынан таЇаарыылаахтык ўлэлээбитэ.
Чкалов библиотекатын ББК саμа сис�
тиэмэтигэр соіотоіун кєЇєрєн, бўтўн
библиотечнай биригээдэ ўлэтин сол�
буйан, оройуоннааіы ЦБС дириэктэ�
рэ Карачкова Л.Н. улахан махталын
ылбыта.

1993 сыллаахха Москва куоракка
Ыччат институтугар психолог идэти�
гэр ўєрэнэ сылдьан, кыра норуодунас�
тар Àан дойдутааіы Конгресстарыгар
тойугунан кыттан уонна Москваіа
сахалар землячестволарын тэрийсэн,
Саха сирин бастайааннай представи�
тельствотын аатыттан Грамотанан
уонна Бэс Чагдаіа сынньанар босхо
путевканан наіараадаламмыта.

1997 сыллаахха Ньурбаіа кєЇєн
киирэн, ўєрэіирии салаатыгар ўлэ�
лээтэр даіаны, култуура эйгэтиттэн
тэйбэтэіэ. Ол курдук "Талба талаан�
наахтар тўЇўлгэлэрэ" норуодунай
фольклорнай кэлэктиипкэ уонна
"Олоμхо" норуодунай тыйаатырыгар
ситиЇиилээхтик кыттыбыта. Тыйаа�
тыр режиссердара Зоя Попова "Àйыы
Туμат", Спартак Слепцов "Кулун ку�
гас аттаах Куллустай Бэргэн" уо.д.а.
олоμхолорго сўрўн оруоллары толо�
рон, норуот талааннаахтарын кытта
оройуон, єрєспўўбўлўкэ хас да тєгўл�
лээх лауреата буолбута.

"Талба талааннаахтар тўЇўлгэлэ�

рэ" НФК ыытар тэрээЇиннэригэр кэ�
рэ кылыЇахтаах тойуксут, сытыы тыл�
лаах чабыріахсыт, хомусчут, оЇуокай�
дьыт быЇыытынан дьон�сэргэ биЇи�
рэбилин, билиниитин ылбыта. Итэ�
іэлгэ сыЇыаннаах "Àйыы ўєрэіэ"
араадьыйанан биэриигэ элбэхтик
кыттан, санаатын ўллэстибитэ. Àкана
нэЇилиэгэр норуот талааннааіа, Саха
єрєспўўбўлўкэтин култууратын ўтўє�
лээх ўлэЇитэ М.Н. Петрова�Тойуктаах
Марыына аатынан элбэх хайысхалаах
култуура уонна спорт дьиэтэ аЇыл�
лыытыгар Наталия Николаевна кєіў�
лээЇининэн региональнай тойук кў�
рэіэ ўрдўк таЇымнаахтык ыытыллы�
быта. Кэлэктиип "народнай" аатын
кємўскээЇинигэр, Хатыы аатырбыт
олоμхоЇута И.М. Харитонов�Саахар�
даах Дьуона "Кулдус Бєіє" олоμхотун
эдэр режиссер Àлексей Àфанасьев
туруоруутугар, Наталия Иванова сў�
рўн оруолу ситиЇиилээхтик оонньоо�
бута.

Соіуруу Кореяіа ыытыллыбыт

норуоттар икки ардыларынааіы
"ЭКСПО�11" фольклорнай фести�
вальга Ньурба талба талааннаахтарын
кытта саха норуотун баай фольклорун,
сиэрин�туомун омук норуотугар би�
лиЇиннэрбиттэрэ. Онтон 2013 сыл�
лаахха кэлэктиип Чехияіа ыытыллы�
быт "Хрустальная лира" диэн норуот�
тар икки ардыларынааіы фольклор�
най фестивальга ситиЇиилээхтик кыт�
тан, 1 истиэпэннээх лауреат буолан,
Европа дойдуларынан Польшанан,
Германиянан, Франциянан кўўлэй�
дээн кўлэн�ўєрэн, хаартыска бєієіє
тўЇэн кэлбиппит. Ыраах айаμμа дол�
гутуулаах тўбэлтэлэр, кўлўўлээх тў�
гэннэр да элбэхтэрэ. Àаспытын кэн�
нэ, ону саныы�саныы быарбыт ыал�
дьыар диэри кўлсэрбит.

Сыл аайы ыытыллар "Удьуорбу�
тун утумнаан", "Олоμхо дойдутун оіо�
тобун" диэн оройуоннааіы кўрэхтэргэ
дьўўллўўр сўбэіэ ўлэлэЇэрэ, оіолор
талааннара сайдан иЇэриттэн, саμа
талаан тахсарыттан олус ўєрэрэ. Бу
ыытыллар кўрэхтэргэ оіолор толорор
таЇымнарын сэргэ, олоμхоіо, фоль�
клорга научнай єттўнэн араас хабаан�
наах дакылааттарын эмиэ сыана�
лыырбыт. Онно Наталия Николаевна
солбуллубат эксперт быЇыытынан,
оіолорго биэрбит сўбэтэ, салгыы
"Инникигэ хардыы" диэн НПК�іа
кытталларыгар кємє буолбута саарба�
іа суох.

Єрєспўўбўлўкэтээіи Олоμхо
ыЇыаіын кєрсє ыытыллыбыт науч�
най�практическай конференцияіа
Норуот талааннааіын М.Н. Петрова�
Тойуктаах Марыына айар ўлэтин,
олоіун туЇунан дакылаатын ХИФУ
профессора, филологическай наука
доктора В.В. Илларионов ўрдўктўк
сыаналаабыта. 2014 с. Ньурбаіа
ыытыллыбыт "Хотугу кустук" норуот�
тар икки ардыларынааіы фольклор�
най фестивальга "Высокая культура
сценического мастерства" диэн дип�

ломунан бэлиэтэммиппит. 2015 с.
Сунтаарга ыытыллыбыт С.À. Зверев�
Кыыл Уола 115 сылыгар аналлаах
"Тойукпут дуорайдын, оЇуокайбыт
олохтоннун, саргыбыт салалыннын"
тойуксуттарбыт 2 истиэпэннээх, ча�
быріахсыттарбыт 1 истиэпэннээх лау�
реат аатын ылбыттара. 2018 сыллаахха
Санк�Петербург куоракка ыытыллы�
быт "Снежные узоры Якутии" диэн
норуот айымньытын быыстапкатын
аЇыллыытыгар кыттан, Этнографи�
ческай музейга кэнсиэртээн кэлбип�
пит. БиЇиги кэлэктиип ўгэскэ кубу�
луйбут "Кўнў кєрсўў" сиэрэ�туома "По
истокам традиций" диэн єрєспўўбўлў�
кэтээіи 1 кэтэхтэн кўрэххэ Гран�при,
2019 с. "Кємўс тўгэн" єрєспўўбўлўкэ�
тээіи кўрэххэ кыттан Гран�при буол�
буппут. 

Ити сыл кэлэктиип Казань куо�
ракка ыытыллыбыт "Казанские узо�
ры" фестивальга олус ситиЇиилээхтик
кыттыбыппыт. Ол курдук тойуксут�
тарбыт, хомусчуттарбыт 1 истиэпэн�
нээх лауреат, "Кыыс Дьуурайа буха�
тыыр" олоμхоттон быЇа тардыыбыт
Гран�при буолбута. Салгыы Москва
куоракка ыытыллыбыт "Живая тради�
ция" диэн Àан дойдутааіы 13  общест�
веннай фольклористар форумнарыгар
ыμырыллан, биир дойдулаахпыт
Г.Дуяков "Кыыс Дьуурайа бухатыыр"
олоμхотун кєрдєрбўппўт. Бу кўрэх�
тэргэ барытыгар Наталия Николаевна
тойуксут, чабыріахсыт, олоμхоіо сў�
рўн толорооччу быЇыытынан, ити
ылбыт ситиЇиилэрбитигэр улахан кы�
лааты киллэрсибитэ.

Норуот дэгиттэр талааннааіа
Иванова Н.Н. саха ырыатын�тойугун,
олоμхотун, чабыріаіын, хомуЇун,
єбўгэ ўтўє ўгэстэрин, сиэрин�туомун
кэнчээри ыччакка ўтўє бэлэх быЇыы�
тынан ууннаіа, ўтўєіэ�кэрэіэ уЇуйда�
іа. Єссє да єр сылларга дьонун�сэр�
гэтин кылыЇахтаах ырыатынан, тойу�
гунан уруйдуо хааллаіа... Кини мєс�
сўєнэ норуот талааннаахтарыгар сыр�
дык сулус буолан, ўгўс сылларга ум�
нуллуо суоіа.

НИКОЛÀЕВÀ Р.Н.,
СЄ култууратын туйгуна,

"Талба талааннаахтар тўЇўлгэлэрэ" 
НФК салайааччыта.

Самое страшное, и увы, не самое редкое
осложнение после перенесенной новой коро�
навирусной инфекции последствие � это ви�
русный миокардит. Если раньше такой мио�
кардит был участью до 15% переболевших
вирусной инфекцией, то сейчас, во времена
постковида � уже порядка 25% пациентов по�
лучают диагноз, свидетельствующий о вос�
палении мышечной ткани сердца. Подроб�
ную информацию о таком осложнении на
сердце ÀО СМК "Сахамедстрах" получил у
Елены Поповой, врача � кардиолога, канди�
дата медицинских наук, доцента Медицин�
ского института СВФУ. 

* Елена Капитоновна, расскажите, пожалуй*
ста, по каким критериям можно заподозрить ви*
русный миокардит?

� После гриппа, ОРВИ, новой коронавирус�
ной инфекции, часто встречаются жалобы на
дискомфорт в грудной клетке, одышку и сла�
бость. Многие из пациентов ждут, что такие
симптомы пройдут сами по себе, принимают их
как данность после болезни. До пандемии такое
еще было возможно предположить, но ковид
внес свои правила. Вирус по сей день коварен, и
не изучен до конца. Сейчас в мире накоплены
объемы данных, описывающие широкий спектр
сердечно�сосудистых и тромботических ослож�
нений коронавирусной инфекции. Для одной
группы пациентов ковид оказался опасен не
сколь острым течением заболевания, сколь его
последствиями.

Вирусный миокардит сегодня встречается у
значительной группы пациентов, переболевших
ковидом. Если раньше недолеченные ОРВИ и

грипп или перенесенные "на ногах" имели пос�
ледствие осложнений на сердце только у двух из
десяти пациентов, то сейчас � такой диагноз пос�
ле COVID �19 получает каждый четвертый. 

* Ввиду чего возникает болезнь?
� Диагноз обусловлен воздействием вирусов

непосредственно на сердечную мышцу, и ауто�
иммунное повреждение, вследствие ответной
реакции на воздействие вируса, вызывающим
повреждение мышцы сердца, в виде ее воспа�
ления. В большинстве случаев вирусный мио�
кардит дает о себе знать спустя некоторое время
от начала болезни, иногда даже спустя месяц или
два. Миокардит может проявляться учащенным
сердцебиением, одышкой, потливостью, появ�
лением болей в груди, быстрой утомляемостью.
В запущенных случаях вирусного миокардита
после COVID �19, человеку некомфортно ле�
жать, он старается сесть, потому что лежа зады�
хается. 

Молодых людей вирусный миокардит также
не обходит стороной, спортсменов в том числе.
У меня на приеме был фитнесс�инструктор, оз�
вучивал те же жалобы на здоровье, перенес ко�
вид в легком течении. Пациент заподозрил не�
ладное вовремя: обратился спустя две недели
после диагноза "новая коронавирусная инфек�

ция", не стал ждать, когда симптомы усилятся.
Лечение в его случае проходило всего на протя�
жении двух месяцев. В настоящее время само�
чувствие данного пациента хорошее, он продол�
жил работу, остается физически активным, ему
удалось избежать прогрессирования заболева�
ния и возможных осложнений. 

* Что будет, если запустить вирусный мио*
кардит?

� Серьезные проблемы со здоровьем. В неко�
торых случаях, вирусный миокардит может стать
причиной развития осложнений в виде наруше�
ний ритма сердца, тяжелой сердечной недоста�
точности. Если вы перенесли ковид, грипп или
ОРВИ, у вас нарастает озвученная симптомати�
ка, не тяните со временем, прислушайтесь к се�
бе, и обязательно запишитесь на прием к врачу�
кардиологу. К тому же, существует углубленная
диспансеризация для переболевших COVID�19.
Углубленная диспансеризация будет проходить
в два этапа. Первый из них включает семь иссле�
дований: общий и биохимический анализы кро�
ви, измерение насыщения крови кислородом
(сатурация), тест с 6�минутной ходьбой, спиро�
метрия, рентген грудной клетки, прием терапев�
та. Для граждан, переболевших COVID�19, к
этому списку добавится анализ на определение

концентрации D�димера в крови, помогающий
выявлять признаки тромбообразования. 

Все эти обследования можно будет пройти за
один день. По их результатам врачи определят
риски и возможные признаки развития хрони�
ческих заболеваний, при необходимости для
уточнения диагноза направят пациента на вто�
рой этап. Он будет включать еще три обследова�
ния � эхокардиографию, КТ легких и допплеров�
ское исследование сосудов нижних конечнос�
тей. По результатам пациента направят к специ�
алистам, если имеется необходимость, к врачу �
кардиологу в том числе.

ÀО СМК "Сахамедстрах" напоминает: 
Где можно пройти профилактический медос�

мотр и диспансеризацию?
Обычно, диспансеризацию проходят в той

медицинской организации, к которой Вы при�
креплены. Если же вы поменяли район прожи�
вания, можно записаться в соседнюю поликли�
нику, предварительно обсудив это со своим
страховым представителем ÀО СМК "Сахамед�
страх". О возможности прохождения профилак�
тических осмотров, включая диспансеризацию,
в том числе в вечерние часы и в субботу, а также
о дистанционной записи на медицинские иссле�
дования ознакомьтесь на сайтах медицинских
организаций.

Àбсолютно по всем вопросам оказания бесп�
латной медицинской помощи в рамках ОМС, вы
можете обратиться к нам по телефону:

122,  наш сайт: https://sakhamedstrakh.ru/
index.php

С заботой о вас и вашем здоровье,
ÀО СМК "Сахамедстрах".

– Здоровье –

Кардиолог о самом опасном
осложнении после COVID<19

Бєрєлєр сылгылары тардан хаЇаайыстыба�
ларга кырата суох хоромньуну таЇаараллар. Бў�
гўμμў туругунан Ньурба улууЇугар бу сылга кии�
рэн баран 7 бєрє бултанна. Ол иЇигэр Маалы�
кайга, Хаμаласка уонна Кўндээдэіэ � иккилии,
Малдьаіарга � биир бєрєнў.

Кўндээдэ нэЇилиэгин тыа хаЇаайыстыба�
тын исписэлииЇэ Игорь Саввинов иЇитиннэр�
битинэн, бєрєЇўттэр Àнтонов Петр Àлександ�
рович уонна Егоров Николай Иванович иккиэн
бииргэ бултууллар. Петр Àнтонов тохсунньу ор�
тотугар Куоμхаар тўбэтигэр Таала диэн сиргэ
хапкаанынан улахан атыыр бєрєнў бултаабыт.
Оттон Николай Егоров ааспыт баскыЇыанньа�
іа Ботомоойуга эмиэ хапкаанынан ийэ бєрєнў
бултаата.

"Бєрєлєр нэЇилиэк сиригэр�уотугар 9 сыл�
гыны тартылар, онтон аμара � "Кўндээдэ"
ÀÀУо, аμара � чааЇынайдар сылгылара, � диир
Игорь Николаевич. � Таба туттарбакка сылдьар
6�7 тєбєлєєх биир ўєр уонна биирдиилээн сыл�
дьар бєрєлєр бааллара биллэр. Кўўкэйинэн,
Кутананан, Ньурбачаанынан сылдьаллар.

Элбэх сылгы сиэммитинэн уонна бєрєнў
бултааЇыны кўўЇўрдэр сыалтан, нэЇилиэк ба�
Їылыга нэЇилиэккэ ыксаллаах быЇыыны�май�
гыны биллэрдэ. Дьиμэ, ити биллэринэн эрэ 9
сылгы сиэннэ диэн, итинтэн элбэх да буолуон
сєп. НэЇилиэккэ сылгылаах дьон туспа ватсап
бєлєхтєєхпўт. Онно мин олунньу, кулун тутар
уонна муус устар ыйдарга 500�тии солк. кыт�
тыЇан булчуттарга кємєлєЇєргє этии киллэр�
битим. Баіалаах дьон сєбўлэЇэн кыттыЇан
эрэллэр, хайа, булчуттарга син�биир кємє наа�
да. Былырыын эмиэ ити уолаттар 3 бєрєнў бул�
таабыттара".

Улуус салалтата бєрєнў бултуурга уматыгы�
нан кємє оμорорго былаанныыр. Бултаммыт
бєрєіє улуустан 10 тыЇ. солк. тєлєнєр. Итини
таЇынан "Сахабулт" дочернэй тэрилтэтэ "Кўндў
тўўлээіи тутар киин" ХЭТ ("Центр заготовки
пушнины") 20 тыЇ. солк. тєлўўр.

Геннадий ÀНТОНОВ.
Хаартыскалары хаЇыат огнинюрбы.рф

сайтыгар уонна t.me/gazetanyurba
Телеграм каналыгар киирэн кєрўμ.

– Сонун –

Àрдай аЇыылаахтары бултууллар
Вниманию населения

– Редакция почтата –

Àхтан�санаан  ааЇыаіыμÀхтан�санаан  ааЇыаіыμ
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Печальные вести пришли из
Санкт�Петербурга, скончался от
ковида любимый отец, дедушка,
прадедушка ИННОКЕНТЬЕВ
Николай Наумович, 1936 г.р,
уроженец с.Чукар.

Учился в начальной школе в
Чукаре, потом в Егольже, а закон�
чил Мархинскую среднюю школу
с Благодарностью. После оконча�
ния естественного факультета
ЯГУ с красным дипломом в 1958
году Николай Наумович 5 лет
проработал в Далырской средней
школе Верхневилюйского района
республики. В 1963 году с семьей
переехали в Чукар работать в
восьмилетней школе родного
Нюрбинского района. За год смог
воссоздать захиревший школь�
ный музей с помощниками�уче�
никами. Там даже был этногра�
фический отдел, организовал чу�
до для тех времен � школьную
оранжерею, где выращивали гид�
ропонику для колхозной фермы. 

В 1964 году молодого перспек�
тивного учителя химии перевели
инспектором Нюрбинского райо�
но, четыре года проработал в ра�
йонном отделе народного образо�
вания. Увлеченно работал орга�
низатором воспитательной рабо�
ты и учителем химии в Àнтонов�
ской средней школе, занимался с
учениками туризмом. 3 января
1972 года был назначен заведую�
щим РОНО, там Николай  Нау�
мович проработал до 10 августа
1985 года. 

Позже с 15 августа 1985 года до
26 августа 1996 года плодотворно
работал директором Убоянской
средней школы. В своих воспо�
минаниях писал, что "скучно не
было, работе отдавался полнос�
тью, не перекладывал на других
свои обязанности". С вводом но�
вого здания школы и с много�

квартирным домом для учителей
в микрорайоне Убоян были вве�
дены 4 местный гараж, автокласс,
4�х квартирный жилой дом, теп�
лый туалет, проведено озеленение
вокруг школы, организованы лет�
ние лагеря труда и отдыха, при�
школьный участок. В Убоянской
школе организуется производ�
ственное обучение в 9�10 классах
по следующим профилям: а)
тракторное дело на базовом хо�
зяйстве ПМК "Якутмелиовод�
строй"; б) медицинские сестры на
базовом предприятии ЦРБ; в)
основы строительного дела (плот�
ники) на базовом хозяйстве ПМК
ПО "Якутмежсовхозстрой"; г)
швейное дело на базовом пред�
приятии Райпромкомбината. 

Под его руководством 70 %
учителей были молодыми, все
работали увлеченно и с азартом.
Были сильные предметники, уча�
щиеся всегда занимали призовые
места в предметных олимпиадах
по ведущим предметам, как мате�
матика, физика, русский язык,
английский язык, химия и т.д.
Николай Наумович с учителями�
мужчинами сами строили гараж,
ремонтировали школьную мате�
риальную базу. Одним из первых

в районе создал компьютерный
класс, а чего стоила школьная
мастерская с современными по
тем временам станками. 

У него было много воплощен�
ных идей, как хореографический
класс с зеркалами, музыкальный
класс с инструментами, также бы�
ли созданы в здании бывшего
детдома нулевой класс для шес�
тилеток и станция юных техников
по моделированию и ювелирному
делу, кружок архитектурного ди�
зайна. Летом возле школы была
организована теплица на при�
школьном участке. 

Рабочий день Николая Нау�
мовича начинался с 7 часов утра,
и начинал он с посещения школь�
ной котельной. Он впервые в ра�
йоне добился перевода школьной
котельной в ведение Нюрбин�
ского ЖКХ. Учителям заготавли�
вали дрова во время субботников,
их хватало и техработникам. Всех
детей и их родителей знал, ко
всем относился с уважением, ведь
в Убоянской школе учились дети
работников базовых хозяйств и
предприятий большого микрора�
йона. В школе учились около 600
учеников разных национальнос�
тей. 

Его труд был отмечен разны�
ми знаками: 1978 г. � орден " Знак
Почета" Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР, делегат
Всероссийского съезда учителей;
1979 год � Отличник просвещения
РСФСР; 1983 год � Заслуженный
учитель Якутской ÀССР; 2002 год
� Почетный гражданин Нюрбин�
ского района; 2010 год � Почет�
ный ветеран системы образова�
ния РС(Я); 2011 год � Знак отли�
чия "Учууталга махтал" МР "Нюр�
бинский район".

Родные и близкие.

Ровно год назад не стало го�
рячо любимой мамы НИКОЛÀЕ�
ВОЙ Матрены Семеновны, 1938
г.р., ветерана труда, всю жизнь
беззаветно любившей нас, своих
детей, внуков, правнуков. Она
навсегда останется в нашей памя�
ти светлым человеком, Матерью с
большой буквы, отдавшей всю
энергию и любовь нам, детям. 

Наша мама всегда старалась,
чтобы у детей, внуков, семьи бы�
ло все необходимое для жизни, ее
кипучей энергии хватало и на
многих родственников. Ее жиз�
ненным критерием был труд,
сколько себя  помним, она всегда
работала. Сперва в колхозе телят�
ницей после окончания школы,
потом в мясомолпроме, закончи�
ла курсы лаборантов, оставшись
вдовой с ребенком на руках (пер�
вый муж Николаев Михаил Федо�
рович, один из первых нюрбин�
цев, первопалаточников г. Мир�
ного, работал шофером, умер в
1962 году). 

Матрена Семеновна была
сильным человеком, пережив�
шим смерть любимого человека,
совсем молодой. Может, ее зака�
лил тот факт, что ее родной отец
Àлексеев Семен Àлексеевич по�
гиб в Великую Отечественную
войну 1942 г., ее воспитывала
бабушка Àнна, а всех их во время
войны кормил охотой восьмилет�
ний таай Туллук�Николай Федо�
ров, она очень любила и всегда
была благодарна своему дяде. Так
они и выжили во время войны в

глубинке деревни Хорула. Мама
всегда с теплотой вспоминала о
детских годах, проведенных в Эм�
пэ и Чиллэ.

Судьба благосклонно отнес�
лась к нашей маме, она вышла
второй раз замуж  за Данилова
Ивана Павловича, охотника сов�
хоза им. "Ст. Васильева" и родила
еще троих детей. В Хаты многие
помнят о ней, как о человеке, ко�
торая долгие годы обеспечивала
бесперебойно в 70�е годы товара�
ми и продуктами труднодоступ�
ный населенный пункт. Спустя
многие годы поняли, что только
благодаря ее смекалке, личному
знакомству магазин далекой де�
ревни давал фору центру, показы�

вает пример, когда артисты при�
езжали на гастроли, могли заку�
паться модными дефицитными
товарами. Так она и проработала
старшим продавцом, после пере�
езда в п. Нюрба стала работать в
магазине по ул. Комсомольской,
также была заведующей хозяйст�
венного магазина, экспедитором
в Нюрбинском ПОСПО. В насле�
ге была депутатом, активно участ�
вовала в общественной жизни.

Вплоть до последних лет жизни
ее никогда не покидала мысль о
работе, в 90�е годы была челноком,
ездила в Китай и другие города за
товаром, потом стала продавать
пирожки, торты, которые готовила
сама. Была всегда примером для
всех, что каждый должен
зарабатывать, не покладая рук. 

Она была мастерицей, умела
шить не только меховые шапки и
шубы, но и унты, а вышивка, вя�
зание и просто шитье � это для нее
не составляло труда. С внуками
играла в шашки, так как она рань�
ше участвовала в районных сорев�
нованиях, занимала места, обыг�
рывала всех нас игре в карты.
Много читала, в молодости писа�
ла стихи. Наша мама была разно�
сторонним человеком, очень
энергичным, харизматичным,
красивой женщиной, и главное,
она была, в первую очередь, вели�
кой Матерью, для нее существо�
вали только мы, ее дети и внуки.

С благодарностью и любовью
родные, близкие.

––  ППааммяяттьь  ––

Светлой памяти отца и дедушки

Навсегда останется в нашей памяти

Кўндў ўєлээннээхпэр Татьяна Проко�
пьевнаіа уонна кини дьиэ кэргэнигэр
тапталлаах кэргэнэ, аіалара, эЇэлэрэ

СЕРГЕЕВ Владимир Михайлович
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туо�
раабытынан дириμ кутуріаммын ти�
риэрдэбин.

Наталья Герасимовна.

Бииргэ тєрєєбўт балтыбар, эдьиийби�
тигэр Àльбина Егоровнаіа уонна кини
дьиэ кэргэнигэр тапталлаах улахан уола

ЛОСОРОВ Илья Владимирович
байыаннай операция кэмигэр хорсун
быЇыытын кєрдєрєн геройдуу охтубу�
тунан дириμ кутуріаммытын биллэрэ�
бит. ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.
Илья ўтўє аата СВО историятыгар хаа�
нынан умнуллубаттыы суруллубутугар
эрэнэбит!

Дьокуускайтан эдьиийиμ Мария
Семеновна уонна кини оіолоро,

эдьиийиμ Ольга уонна кини дьиэ
кэргэнэ, Бўлўўттэн Лена, Наталья

уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

Кўндў бырааппыт, убайбыт Дойдутун
кємўскўў сылдьан тыынын толук
уурбут

ЛОСОРОВ Илья Владимирович
ийэтигэр, кэргэнигэр, кыыЇыгар,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.
Àймахтаргыт Лосоровтар, Гаврильевтар,

Ивановтар, Николаевтар, Àндреевтар,
Бурнашевтар, Лукиннар.

Кўндў аіабыт, эЇээбит, хос эЇэбит,
Тўмўк нэЇилиэгин, Ньурба оройуонун
Бочуоттаах олохтооіо, Ньурба улууЇун
Ытык кырдьаіаЇа, тыыл, ўлэ бэтэрээ�
нэ, ГЭС бастакы тутааччыта, култуура
Бочуоттаах ўлэЇитэ, оЇуохайдьыт, то�
йуксут, норуот ырыаЇыта, суруйааччы,
СЄ суруйааччыларын сойууЇун чилиэ�
нэ, сыана бэтэрээнэ, Тўмўк нэЇилиэ�
гин "Култуура дьиэтин" бастакы ди�
риэктэрэ

Виссарион Àкимович ГÀВРИЛЬЕВ � 
Туойар Таас

90 сааЇыгар бу дьыл тохсунньу 26 кўнў�
гэр кўн сириттэн кўрэммитин туЇунан
тэμμэ алтыспыт доіотторугар, ўєлээн�
нээхтэригэр, култуура ўлэЇиттэригэр,
билэр дьонугар, аймахтарыгар иЇитин�
нэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ,
хос сиэннэрэ.

"Ньурба улууЇа" МО ДьаЇалтата уонна
улуус Сўбэтэ, улуустааіы Ытык Сўбэ
уонна бэтэрээннэр Сэбиэттэрэ ўлэ�тыыл
бэтэрээнэ, Тўмўк нэЇилиэгин уонна
улуус бочуоттаах олохтооіо, СЄ бо�
чуоттаах бэтэрээнэ, култуура бочуот�
таах ўлэЇитэ, талааннаах норуот ырыа�
Їыта, сыана бэтэрээнэ, суруйааччы,
"Àлгыс" култуура киинин бастакы ди�
риэктэрэ, Бўлўў ГЭС�ин тутуутун кыт�
тыылааіа

ГÀВРИЛЬЕВ Виссарион Àкимович�
Туойар Таас 

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан кини тапталлаах кэргэнигэр Àн�
тонина Егоровнаіа, оіолоругар, сиэн�
нэригэр, хос сиэннэригэр, бары аймах�
тарыгар дириμ кутуріаннарын тиэр�
дэллэр.

Тўмўк нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтоо�
іо, Ытык кырдьаіаЇа, тыыл, ўлэ бэтэ�
рээнэ, оЇуохайдьыт

Виссарион Àкимович ГÀВРИЛЬЕВ�
Туойар Таас

олохтон туораабытынан кэргэнигэр
Àнтонина Егоровнаіа, оіолоругар,
сиэннэригэр, аймах�билэ дьонугар Тў�
мўк нэЇилиэгин муниципальнай тэриллии
дьаЇалтатын, нэЇилиэк Сэбиэтин депу�
таттарын, нэЇилиэк бэтэрээннэр Сэбиэт�
тэрин аатыттан дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит.

Биир идэлээхтэрбитигэр Тимур Нико�
лаевичка, Туйаара Николаевнаіа, Àй�
талина Егоровнаіа уонна чугас дьон�
норугар тапталлаах амарах аіалара,
эЇээлэрэ, хос эЇээлэрэ Маалыкайтан
тєрўттээх ытык киЇи, ўлэ бэтэрээнэ

ТИМОФЕЕВ Николай Сергеевич
уЇун ыарахан ыарыыттан барбытынан
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбатааіы Киин балыыЇа
администрацията, профкома, 

Поликлиника кэлэктиибэ.

Ньурбатааіы техникумμа єр сылларга
бииргэ ўлэлээбит ўєлээннээхпит, до�
іорбут, СЄ профессиональнай ўєрэіи�
риитин туйгуна, ўрдўк категориялаах
учуутал

Татьяна Куприяновна ÀЛЕКСЕЕВÀ
соЇумардык, ыараханнык ыалдьан 56
сааЇыгар олохтон хомолтолоохтук туо�
раабытынан таптыыр кэргэнигэр Игна�
тий Макаровичка, оіолоругар, сиэннэ�
ригэр уонна бииргэ тєрєєбўттэригэр,
чугас аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын тириэрдэбит, аЇыыгытын тэμ�
μэ ўллэстэбит.

Ньурбатааіы техникум кэлэктиибэ.

Бииргэ ўєрэммит убаастыыр дьўєгэбит,
табаарыспыт

ÀЛЕКСЕЕВÀ (ИВÀНОВÀ)
Татьяна Куприяновна

соЇуччу ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн кўрэммитинэн кэргэнигэр Игнат
Макаровичка оіолоругар, аймахтары�
гар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит,
аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит. Ўтўє
санаалаах, истиμ майгылаах чугас дьўє�
гэбит, доіорбут быдан дьылларга быра�
Їаай.

Чуукаар орто оскуолатын 17 выпуЇа.

Кўндўтўк саныыр балтым, эдьиийбит,
Маар олохтооіо

ÀЛЕКСЕЕВÀ Татьяна Куприяновна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кў�
рэммитинэн олоіун аргыЇыгар Игнат
Макаровичка, оіолоругар, сиэннэри�
гэр, бары аймах�билэ дьонугар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгы�
тын тэμμэ ўллэстэбит.

Àканаттан эдьиийэ Серафима,
бырааттара, балтылара Васильевтар.

Тапталлаах аіабыт, эЇэбит, хос эЇэбит,
кырдьаіас кўтўєппўт, сыбааппыт, улуус
Бочуоттаах гражданина, ўєрэіирии
систиэмэтин бочуоттаах бэтэрээнэ,
РСФСР ўєрэіириитин туйгуна,
СÀССР ўтўєлээх учуутала, єр сылларга
улуус ўєрэіириитэ сайдарыгар бэри�
ниилээхтик ўлэлээбит районо сала�
йааччыта, Убайаан оскуолатын дириэк�
тэрэ

ИННОКЕНТЬЕВ Николай Наумович
88 сааЇыгар Санкт�Петербург куоракка
олохтон туораабытын иЇитиннэрэбит.

Уолаттарын уонна сиэннэрин дьиэ
кэргэттэрэ, Мииринэйтэн Габышевтар,

Дьокуускайтан Таманныровтар,
Слепцовтар, Ньурбаттан Даниловтар,

Маалыкайтан Яковлевтар.

Улаханнык ытыктыыр киЇибит, Чуу�
каар нэЇилиэгин Бочуоттааіа, тыыл
бэтэрээнэ
КИРИЛЛИН Николай Иннокентьевич

олохтон туораабытынан сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр дириμ кутуріаммы�
тын холбуубут.
Àймахтаргыт Малдьаіартан Àндреевтар,

Ивановтар, Ньурбаттан Олесовтар,
Костиннар, Дьокуускайтан Ивановтар,

Эдьигээнтэн Софроновтар.

Убаастыыр кўтўєппўт ўлэ, спорт, сыана
бэтэрээнэ, Малдьаіартан тєрўттээх

МÀЧÀНОВ Егор Семенович
уЇун ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан оіолоругар, сиэннэринэр, аймахта�
рыгар кутуріаммытын биллэрэбит,
быдан дьылларга быраЇаай.

Егоровтар, Никифоровтар, Петровтар,
Герасимовтар дьиэ кэргэттэрэ.

Ньурбачаан нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо, сэрии сылын оіото, ўлэ
бэтэрээнэ, єр сылларга тыа хаЇаайыст�
ыбатыгар ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит

МÀЧÀНОВ Егор Семенович
ыарахан ыарыыттан орто дойдуттан
барбытынан оіолоругар, сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр, чугас аймахтарыгар
дириμ кутуріаммытын биллэрэбит.
"Ньурбачаан нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт Сэмэн
тапталлаах аіата

МÀЧÀНОВ Егор Семенович
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кў�
рэммитинэн кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.

Бииргэ ўєрэммит оіолоро.

Ньурбачаан нэЇилиэгин олохтооіо,
ўлэ, тыа хаЇаайыстыбатын бэтэрээнэ,
єр кэмнэргэ ўтўє суобастаахтык "Ньур�
ба", "Сўлэ" сопхуостарга ўлэлээбит

МÀЧÀНОВ Егор Семенович
Орто дойдуттан ыарахан ыарыыттан
барбытынан бэйэбит дириμ кутуріам�
мытын оіолоругар, сиэннэригэр, чугас
дьонугар тириэрдэбит.

Ньурба улууЇун тыа хаЇаайыстыбатын
Департамена.

Убаастыыр кэллиэгэбитигэр Семен
Егоровичка, кини дьиэ кэргэнигэр,
бииргэ тєрєєбўттэригэр тапталлаах
аіалара, эЇэлэрэ, Ньурбачаан нэЇилиэ�
гин Бочуоттаах олохтооіо, ўлэ бэтэрээ�
нэ, сэрии сылларын оіото

МÀЧÀНОВ Егор Семенович
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан дириμ кутуріаммытын тириэр�
дэбит.

Ньурба техникумугар
бииргэ ўлэлиир кэллиэгэлэрэ.

Ньурбачаан сиригэр оттуур буолуохпу�
туттан бодоруспут доіорум, киЇи ўтўє�
тэ

МÀЧÀНОВ Егор Семенович
ыарахан ыарыыттан Орто дойду оло�
іуттан барбытынан оіолоругар, сиэн�
нэригэр, аймахтарыгар бары чугас
дьонноругар кутуріаммын тириэрдэ�
бин.

Ньурбаттан Мартынов Н.Н.


