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НОВОСЕЛЕНГИНСК 
НЮТАГТАМНАЙ ШЭБ ШЭНЭ 

СУРГУУЛИ НЭЭГДЭЭ

элэнгын аймагы Новоселенгинск  
нютагта ш энэ сургуулиин  
барилга дуурэжэ, майн 19 -  дэ  

унинэй хулеэгдэсэн нээлтын баяр 
еслол унгэрбэ. Сургуулиин ш энэ 
байшан 5,2 мянган дурвэлж эн метр 
талмайты, 176 сурагш ады сууриты.

Энэ сургуули Буряад Уластаа эгээ 
хуушан сургуулинуудай нэгэнь гэжэ 
тоологдодог, TYYXbiHb иража харахада, 
175 жэл болоо.

Юрэнхылэгшын Алас Дурны 
хэмжээнэй бэелYYлгээр сургуулиин 
барилгада 335,2 сая TYхэриг сомологдоо.

Шэнэ байшан 2 дабхартай, бYхы 
кабинедууд мYнee Yеын эрилтээр 
хангагданхай, хими, физикын,
ОБЖ, информатикын кабинедууд 
шэнжэлгын лабораторинуудтай, гадна 
хэшээлы хойно бэеэ сорихо нэмэлтэ 
болбосоролой кабинедYYД бии.

Эндэ хоол бариха газар, актова 
зал, номой сан, спортзал, эмшэнэй ба 
суралсалай танхимууд, захиргаанай ба 
тусаламжын байранууд бии.

Эхин ангинуудай зоно соо хэшээлээ 
Yнгэргэхэ классуудаас гадна, хоер 
унтариин спальня ба наасха Yрео гээд 
ороно.

Тамираар бэеэ сорилгын талаар 
газаань -  хYлбYмбэгэны поли, хоккей 
наасха коробка, г/йхэ харгынууд, 
волейбол ба баскетболы талмайнууд 
басал хиигдээ.

Цифровой оборудованинуудын 
хYсeeр дистанционно суралсалнууды 
онлайн аргаар Yнгэргэжэ болохо болоо.

Новоселенгинск нютагаархид, 
багшанар ба сурагчад ш энэ 
сургуулиты болсондоо ехэ баярты.

Аймагы 
мэдээсэлы алван
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т а н к  еврее  ерээЭ
сэгэ  о р о н о о  хам гаалгы н А гууехэ д ай н ай  ветеран  
-  танкист, пол ковн и к Иван Голощ апов m y h q © 97 
насны нгаа ун д эр  даваан  д э э р э  явна. Илалты н  

са й н д эр тэ  зорю улсан  ж агсаалда ерж э оролсохы нь  
ЗYYH ЗYГЫ сэр эгы  тойрогы  TYPYYЛЭГШЭHэр хундэтэ  
ветераны  ур ьса н  ем . Х ар и н  Yн д эр  насны  э р м эг  
гэш хэсэн  Иван Тим оф ееви ч ерж э ш адаагуй. Т эр э Т-34 
тухэлэй танкаар  хархис муухай д ай сады  дар алсасан  
ем.

Шусата тэрэ дайны 
сэрэгшэ MYHee Yед 
Байгал шадарай аймагай 
Черёмушки сууринда 
ажасууна. Улаан-Yдээс 150 
модоной зайд оршосон 
энэ нютагы холо гэнгуй, 
сэрэгшэд Т-34 танк 
ашаанай автомашина

дээр тээжэ аваашаад, 
ветераны Илалтын 
сайндэреер хожомдоош 
саа амаршалба. 
Хорёогынь газаа 
сэрэгы оркестр хYгжэм 
зэдэлYYлжэ байха Yедэнь 
танк еерее мухарижа, 
тэрээндэ хурэжэ ерэбэ.

-Иигэжэ хYндэлжэ, 
анхарал намда хандуулжа 
байхадатнай, амаргуй ехэ 
баяртай байнаб. Сайн даа! 
-  гэжэ уяран, нюдэнеесее 
нэлмас дусаан байжа, 
Иван Тимофеевич баяраа 
мэдYYлээ.

Дайгаа дYYргэжэ, 
амгалан сагай Yедэ 
тэрэ сэрэгы алвандаа 
Yлдээ. Олон жэлдэ 
Баунтын аймагай сэрэгэй 
комиссириадта худэлсэн 
намтартай. Энэ дэлхэй 
дээр Yсeeхэн Yлдэсэн 
ветерануудаа иигэжэ 
хYндэлжэ байсан зондо 
баяр хYргэмeeр.

ДУУЛИМ 
ГУРГАЛДАЙ

ЭРДЭМЭЙ 
ШЭНЭ БАЙШАН

X'
сн
яагтын аймагы  Хилганта  

нютагы арад  зон бултадаа  
ксугларжа, м эдээж э дууш ан  

А ю ш а Данзановы  гэрэлтэ  
дурасхаалда зорю улагдасан  
сам б ар  нээлгэнэй баяр ёсололдо  
оролсобо.

М^нее жэл тэрэ мэндэ яваа 1ааа, 85 хурэхэ байгаа. 
Нютагынгаа суута хYBYYнынгээ нэрынь MYнхэлсэн самбар 
тодхохоос гадна, сеег модонууды тариба. Аюша Бимбаевич 
эдир залуу насандаа П.Чайковскиин нэрэмжэтэ хугжэмэй 
училищи амжалтатыгаар дYYргэсэн ем. Удаань Киевы 
болон Новосибирскын консерваторинуудта соржо, 
эрдэмээ дээшэг^лсэн байха. Буряадтаа, MYн 
холо гадуур эгээ мэдээжэ дуу, хатары «Байгал» 
ансамбльда дуушанаар хYДэлхэ Yедee турэл 
арадынгаа соёл уралигтай дэлхэйн арадууды 
танилсуулаа. Тэрэ буряад, монгол, ород, 
украин дуунууды шадамар бэрхээр 
гуйсэдхэдэг сэн. Самбар нээлгын баяр 
ёсололдо Хяагтын аймагай МYрeeчэ 
нютагы сомоны дарга Сергей 
Юрултуев, Арады Хуралы сунгамал 
Валерий Цыремпилов, Аюша 
Данзановы наснынь нухэр Нина 
Цыренжапова болон «Байгал» 
театры ветеранууд оролсожо, 
мэдээжэ душанаа Yшee 
дахин дулааханаар дурсаа.
Тэрэнэй сайхан баритон 
хоолойнь шагнагшадай 
шэхынь хужарлуулжа, 
сэдьхэлдэнь сайхан 
мэдэрэл TYPYYЛДЭГ 
байгаа. Мэдээжэ 
«Тоонто нютагаа» 
зэдэлYYлхэдэнь, 
хYн бухэны досоо 
турэл оронынгоо 
тулее омогорхол 
турэхеереел 
турэдэг сэн.

А

глаг 

Yндэр  
Аха

сайхан ню тагай тYб  
© ерлиг суури н д а  
360 сууриты  

то м о  сайхан  сур гуул и и н  
бай ш анай  барилга эхилбэ.

Б уряад  Уласай Толгойлогш о  
А л е к се й  Ц ы деновы  аж алы нгаа  

х эр эгээр  © ерлиг хYрэхэдэнь, 
ерээдYЙ н сур гуул и и н  тYсэлты  

танилсуулаа.
Энэ бария гада аяар 459 саяас улуу 

тухэриг MYнгэ гаргашалагдаха ем. Иимэ ехэ 
барилга «Суралсал» гэсэн Yндэсэн тусэлы аргаар бэелYYлэгдэнэ. 

Ерэхэ жэлы октябриин 30 болотор баригдажа дYYPгэгдээд, 
ашаглалгада тушаагдахаар тYсэблэгдэнхэй.

МYнee Yедэ ©ерлигы дунда сургуулида 500 гаран сурагшад 
хоёр халаанда хувааржа, ном Yзэнэ. Аймагамнай хугжэжэ байна, 

сургуулида сорхо хYYхэд олон болоно. Сургуулиимнай байшан 
хуушаржа, MYнee Yеын эрилтэнYYДтэ тааранагуй. Тиимээс шэнэ 

сургуули манай нютагта баригдахань гэжэ мэдэхэдээ, баяртынууд 
байнадь, - гэжэ ©ерлигэй ажасуугша Ольга Бартаева дуулгана.

ТYсэлэй ёсоор сургуулиин байшан 3 дабхартай, 5 залгалаатай байха. 
ХэшээлнYYДы Yнгэргэхэ классуудаас гадна, 216 сууритай томо актова зал, 

бэе тамирай томо зал, номой сан, гар урлалы хэшээлнYYДы тасаг, хоол 
бариха тасалга тухеэрэгдэхэ юм. Хотын тYб сургуулиин гу, али захын аймагай 

сурагшад ямарш илгаагуй аб адли оршон байдалда ном Yзэхэ аргатай байха 
ёстой вшуу.

ЭРЬЮУЛГЭНЬ НЭГЭ 
СЭЛЮУРТЫ
о ск ва  хоты н “ К р ок ус Э к с п о ” гэсэн  т^бтэ вер то л ёт бY тээд эг эм х и н ууд  
х эд эн  YДэры тур ш а д а  сугларж а, х эсэн  бYтээлнYYДЭЭ д эл гээб э . Т эн д э  
тур ууш уул ы  то о д о  м анай  ави азаво д  о р о л со б о .

Харалга дэлгэсын Yедэ Улаан-Yдын авиационно заводтой хэлсээ баталагдаба. 
Тэрэ хэлсээны ёсоор, авиазавод 2024 оны сYYл болотор 5 вертолёт бэлэсчэ, Ороды 
вертолёдой салбарида дамжуулха ем.

-Шэнэ тухэлы VRT500 вертолёт «Vertex Aero» гэсэн эмхи зохёон байгуулсан ем.
Энэ тухэлы вертолёт авиазаводы бутэхэ аргада 
хуртэснынь дэмы бэшэ. Ушар юуб гэхэд, Улаан- 
Yдын авиационно завод энэ салбарида эгээл 
TYPYYШYYЛЭЙ зэргэд явна. Хэсэн эдэ бYTЭЭЛHYYДЭHЬ 
гансаш манай гурэн дотор эрилтэты байха бэшэ, 
харин гадаада ороны арад зондо сонирхолтой 
байха вэз гэжэ найданадь, - гэжэ Буряад Уласы 
Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

VRT500 тухэлы багахан вертолёт хYнгэн - 
эрьюулгэнь нэгэ сэлюурты. Тэрэны эгээл холо 
ниисхэ зайнь 900 модо. Хэрэгты болоо саань, 
тэрэнэй досоохинь тYргэн дары сэлгэгдэжэ,
Yвшэн зоны зеехэ, али ашааны онгосо болгогдохо 
аргатай. Харин арад зоны зеехэ гэвэл, бухыдее 6 
хуны багтааха аргатай.

Б аярм а Ж А Н Ц А Н О В А  орш улаа Т
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ПИОНЕР ЯВСАНАА ДУРСАЛГА
Б

ага бал ьчар  наса, тур ууч ы н  су р гу у л и и н  о л о н и и ты н  
эм х и  хун бухэны  д о ц о о  х о д о д о о  ул ьд и д эг. Ю сэн  
насты даа п и о н е р  б о л со н о о  х эзээд эч  м ар тадаггуй б . 
Х эд эн  уд эр  п и он ер ы  та н га р и г  ц ээж эл д ээд , улаан  б у д е е р  

оёоты , са й н а а р  эл ю ур д эсэн  га л стук  зYYсэн у д э р е е  ходол  
санаж а ябдагаб.

Сургуулиингаа 
коридор цоо пионеры 
бYлгэм(дружина) жэгдээр 
жагсанхай, биден, 
гурвать ангиин сурагчад, 
нэгэ -  нэгээрээ гараад, 
тангаригаа хэлээд, галстугаа 
зYYлгYYлээд, ехэ баяртынууд 
басал пионеры бYлгэмы 
жагсаалда зогсообди. 
Ахалагча пионер вожата 
- Людмила Аюшеевна 
Будаевагы: «Эдир 
пионернYYД, Коммунис 
партиин хэрэгы тYлee 
хэзээдэ бэлэн байгты!” -  гэжэ 
хэлэхэдэ, хододоо бэлэмди 
гэжэ чангаар хашхаржа 
харюусаснаа мартадаггYЙб.

Людмила Аюшеевна 
биденты бухы пионеры 
хYДэлмэри хиидэг сэн.
Хэдэн олон гое дуунууды, 
хатарнууды,нааданууды 
соргоо, пионер - 
геройнуудты танилцуулаа, 
отрядтамнай вожата бии 
болгоо. Манай отряды 
вожата -  Жигмытова 
Надежда сэн.

ТYPYYЧЫH пионеры 
тYYДэг гое сайнаар 
санагдадаг. Тэндэ очходоо 
жороо угэ хэлэжэ сороод 
дутэлее бэлэйдь. Сайнаар 
сорсон XYYXЭДTЭ бэлэгYYД, 
грамотанууд барюулагдадаг 
сэн. Тэрэ гэсны хойно хэдэн 
жэл пионеры зYргеер 
эбты эеты, эдэбхтитыгээр, 
элдэб ажал хиижэ яваабди: 
Тимуровска команда 
эмхидхэжэ, ганца нэгэ Yвгэд, 
хYгшэдтэ тYлеэ аргалынь 
оруулхабди, гэрынь 
цэвэрлэхэдь. Манай отряд 
Цырма эмгэйдэ тусалдаг 
сэмди: Хелго мYрэнеес 
Yргэбчээр осынь ацаржа 
Yгэхэч (тэхэд Зургаан -  Дэвэд 
нэгэч ходог байгаагуй ем). 
ТYмэр тYДэгэ цуглуулжа, 
хэрэггYЙ цаарца, яса 
цуглуулжа тушаадаг бэлэйдь. 
Тавать класста ороходомнай 
классымнай хутэлбэрилэгчэ 
Вера Бадмаевна Очиртарова 
болоо. Биденыгээ ехэл 
ЗYвеер XYMYYЖYYЛXЭ, ходол 
заажа, сургаал заавари 
хэлэжэ байдаг сэн.

Зургаать класста соржо 
байхадаа Бухэсоюзна 
пионернYYДы отрядууды 
«Имя Ленина в сердце 
каждом. Верность партии 
делом докажем» -  гэжэ 
тэмсээндэ оролсоод,
«Знак доверия» гэжэ 
тэмдэгээр шагнагдаабди. 
(Классы хутэлбэрилэгшэ - 
Очиртарова ВБ, отряды 
тYPYYлэгчэ - Бадареева 
Галина, дружинын 
тYPYYлэгчэ -  Ринчинова 
Сэсэгма) Энэ хундэтэ тэмдэг 
классымнай YYДэн дээр 
коридор цоо Yлгееты байдаг

байгаа. Орсон хYн хараадэл 
ойлгодог сэн. Бидэн ехэ 
баярлажа, омогорхожо 
байдаг бэлэйдь.

Эдэ жэлнYYДтэ Доржиева 
Розалия Васильевна, 
Кузьмина Надежда 
Васильевна -  ахалагча 
пионер -  вожатаар хYДэлее.

Дружинын TYPYYЛЭГЧЭэр 
эдэбхи ехэты Ринчинова 
Сэсэгма, Дандарова Цэндэ 
гэсэн байдаг сэн.

Цэндэ Гатановна 
цаашадаа Кострома 
хотын пионер вожатын 
дээдэ сургуули дYYPгээд, 
комсомолы, КПСС -сы талаар

хYДэлдэг болоо сэн.
1964 -  1967 онуудаар 

сургуулиимнай пионеры 
бYлгэм Бухэсоюзна 
пионернууды "Сияйте, 
Ленинские звезды” гэсэн 
харалганда оролсожо, 
Советскэ Союзы герой 
-  Лиза Чайкинагы нэрэ 
зуугээ, "Правофлангово” 
гэсэн ундэр нэрэты болоо. 
Пионерымнай булгэм 
республикын эмхидхэсэн 
"Зарница” нааданда 
оролсоод, дипломант болоо 
бэлэй.

1967 оноос сургуулиин 
пионеры ахалагча - 
вожатаар Мэдэгма 
Даржаевна Цыденова 
худэлжэ эхилээ. Пионеры 
ажал бэрэч сайнаар, 
бэрэч сониноор ябжа 
эхилээ. Залуухан, цэвэрхэн 
вожататы байсан 
пионернууд сургуулидаал 
чулее цагаа унгэргэдэг 
болоо.

Таван жэлы хугасаада 
ахалагча вожатаар худэлсэн 
илдамхан харасаты, 
энеэбхилсэн шарайты 
Мэдэгма Даржаевна хуухэды 
зурхэ сэдьхэл бэендээ 
татажа, пионернууды 
соробхилжо байсан зурхэны

очохонууды улаан галаар 
носоожо чададаг байгаа. 
Мэдэгма Даржаевна нэгэл 
ондоохоноор, сониноор 
ажалаа эрхилдэг сэн: 
Дружинынгээ зублэл дурвэн 
часта бэшэ, дурвэн час 
гучан минутад бэшэ, харин 
дурвэн час хорин хоер 
минутад эхилдэг байгаа. 
Юундэ тэгэнэч гэхэдэ, 
"Хуухэды нарин нягтад 
соргожо байнаб” -  гэдэг 
бэлэй. Лиза Чайкинагы 
нётогы пионернуудты бэчэг 
бэчэлсэдэг, Константин 
Петрович Феоктистов,
Борис Егорович Егоров 
космонавтнуудты 
пионернууд бэчэлсэдэг 
сэн, эгээ эрхим пионеры 
отряд наймать А , наймать 
Б классууд туристическа 
путевкоор Шэтэ город 
шагнагдаа. Классынь 
хутэлбэрилэгшэ -  Санжиева 
Цыпилма Балдановна, 
Санжиева Ангелина 
Гыденовна.

1971 ондо Буряад 
Оронооромнай «Ноехоны 
дунда сургуулиин сурагчады 
цуглуулсан тумэреер 
бутээгдэсэн автобус» - 
гэжэ гаршагты хаа -  яагуй 
гуйлгэдэг бэлэй.

1973 ондо Бухэсоюзна 
пионернууды эмхиин 50
-  жэлы ойдо зорюулсан 
"Хэзээдэ бэлэн” -  гэсэн 
маршрудаар сургуулиин 
пионерын эмхи худэлее.
6 - тьангиин пионер - 
Бадмацыренов Геннадий 
Москвада болсон энэ баяр 
баясхаланы жабхаланта 
жагсаалда Буряад Ороныгоо 
тулеелжэ оролсоо сэн.

1973 ондо Чили гурэны 
Компартиин генеральна 
секретарь Луиз Корваланы 
60 -  насны ойдо зорюулсан 
митинг унгэргеед, 
резолюциинь ООН -  ы хуны 
эрхын комиссида Нью - 
Йорк хото эльгээгээ сэн.

Зургаать А классы 
отряд 11 -  ть залуучуулы ба 
оюутады Гаваннада унгэрсэн 
фестивальда зорюулсан 
Бухэсоюзна "Камарада
-  Куба” -  гэсэн конкурс - 
викторинада оролсоод,
(15 выпуск) Пионеры 
Yнэн газетын хундэлэлы 
грамотаар шагнагдаа бэлэй. 
Классынь худэлмэрилэгшэ
-  Дармаева Должидма 
Гуржаповна.

Бухы худэлсэн жэлнуудтээ 
Мэдэгма Даржаевна ехэ 
гоеор пионеры туудэг

унгэргэдэг сэн. Баруун 
хадынгаа хажууда таван 
хушуу малтаад, дундань 
туудэгээ тодхоогоод, хагад 
удэры хойнохон отряд 
бухэн дуугаа дуулаад, 
речевкоо хэлээд дутэлдэг 
бэлэй, харгыдаа ушее хэдэн 
даабаринууды дуургэдэг 
сэн. Yдэшлэн, боро хараан 
болохын байгаар таван 
эрхимээсэрхим пионернууд 
туудэгээ носоодог сэн. 
Харанхы болсон хойн туудэг 
гоеор носожо, галы дулэ 
соробхилжо, заахан гоехон 
очохонуудань пионернууды 
дуун доро тэнгэри еедэ 
дэгдэжэ, яларжа, толоржо 
байдаг бэлэй.

Гое сайхан хатар 
наада наасаха, эдэбхиты 
пионернуудта бэлэгсэлэг 
барюулагдадаг байгаа.

Пионеры булгэм 
байсан сагта хуцуу дорюун 
пионернууд Бухэсоюзна 
пионеры Артек лагерьта 
путевкоор шагнагдадаг сэн 
- Ринчинова Анна (1954), 
Гомбоев Сергей (1967), 
Санжиев Зоригто (1970), 
Цыбенов Виталий (1971), 
Бадмаев Бата -  Жаргал 
(1972), Болхоев Содбо (1976) 
Батуев Булад (1986).

Совет дружинын 
туруулэгчэнууд -  Дандарова 
Цэндэ (1960), Ринчинова 
Сэсэгма (1962), Соропова 
Долгор (1963), Магбунова 
Люда (1968), Жигмытова 
Галя (1969), Очирова Тамара 
(1971), Ринчинова Таня(
1972), Буянтуева Сэсэгма 
(1974), Цыбикова Мэдэгма 
(1977), Митапова Таня 
(1979), Цыренова Альбина
(1985) , Миронова Лена
(1986) , Кулакова Таня (1987), 
Зодбоева Туяна (1988), 
Аюшеева Жаргалма (1990), 
Раднаева Туяна (1991).

Пионер байсан бухы 
хунууды Пионернууды 
сайндэреер халуунаар 
амаршалнаб!

Галина Б А Д А Р Е Е В А
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БУЛАГАЙМНАЙ УЬАН
АРШААН ЮМ

AHrahaH морииемундалуулhан 
Аршаанта булагаа мартанагуйб, 
Айдархан бэеыем жaргуулhaн 
Аба, эжыгээ мартанагуйб.

Манай Бургастайhаа холо 
бэшэ, Баршагар баабайн 
хаяада Урда Булаг болоно. 
Энэ булагнай анхандаа аршаандал 

мэтэ сэбэр уhатай, газар дороhоо 
билтаран гаража байдаг байгаа. 
Тиигээд, ехэ уhатай аадар бороо 
орожо, булагай эхиие лай- 
шоройгоор даражархихадань, 
уhаниинь гарахаа болишоо бэлэй.

Тоонто нютагайнгаа булаг тухай 
манай бургастайнхидай дурдалга:

Чимит лама-Асын дасан.
Булагай уhан газарай хYрьhэ, 

элhэ шоройгоор арилгадхажа, 
шYYгДэжэ, сэбэр, арюухан, тунгалаг 
аршаан мэтэ болоод, газар дороЬюо 
сорьёлон гарана. Булаг бYхэн еерын 
шанар шэнжэтэй, янза бYриин 
Yбшэниие эдэгээхэдэ туhатай 
байдаг, холойн, нюдэнэй, ходоодын, 
беерэ, эльгэндэ, хYл гарай Yebie, 
зYрхэнэй, халуун, хYЙтэн у1патай гэхэ 
мэтэ аршаанууд бии.

Булагай у1пые Yдэр бYри 
тYхэйгеер гу, алин сай, эдеэ 
шанахадаа хэрэглэхэдэ хYнэй бэе 
бYхэжYYлдэг, hайжаруулдаг ту1патай 
зYЙл болоно. Юундэб гэхэдэ, хYнэй 
бэеыен гурбанай хоер хубиинь 
уЬ|ан1паа бYридэнэ. Тунгалаг, аршаан 
булагай у1пые уужа байгты! Сэбэр 
уhан хYнэй бэеые ондо ондоо янзын 
тэжээлэй зYЙлнYYДээр эдеэшYYлДэг, 
баhа бэедэ хоротой элдэб муу 
шанартай юумэнYYДые илгажа 
гаргадаг гээшэ.

Булагта бузар оруулжа 
болохогуй! Энэ заабариие нягтаар 
сахиха хэрэгтэй!

Бургастайнгаа булагые hэргээхэ 
тухай соносхол нютагаархидтаа 
ябуулhам, хYн зон ехэ эдэбхитэйгээр 
Yргэн абаа.

Холо Тюмень, Краснокаменск, 
Улан-Удэ хотоЬюо, тиихэдэ бэшэшье 
нютагуудhаа манай бургастайнхид 
энэ буянтай хэрэгтэ хубитая 
оруулна, булагай эхиие, лусадай 
хYPДые, субаргые хашаалхые элдэб 
зэбсэгYYДээр туhална.

Булта зон энэ ажалые эбтэйгээр 
бYтээжэ байна.

Дымчикова- Эрдынеева 
Бадмасу Шоймполовна, 1935 оной.

30-40 онуудаар «Коминтерн» 
колхоз булагай хажууда огород 
таридаг байгаа юм. Минии аба 
Эрдынеев Шоймпол Мункуевич, 
эжы Эрдынеева Гарма Эрдынеевна 
хоер тэрэ огородто хYДэлэгшэ

1пэн. Булагай субурганhаа урагшаа 
гэрнэй байгаа , би заахан басаган 
аба эжытэеэ тэндэ ажа1пуугааб.

Огородто 5-6 сотка газарта 
Yгэрсэ, 2-3 сотка дээрэ помидор, 
тиигээд ехээр морхооб, капуста, 
хартаабха, набша1пан тамхи таридаг 
1пэн. Аба эжы хоер Yдэшэлэн орой, 
Ьуниндее булагай уhые ханааб 
хэжэ урудхуулхжа, огородоо уhалха, 
Yдэрынь колхозой, Yнсын мал 
уhалхадаа, шоройень гэшхэжэ, 
булагай уhые булангиртуулжархидаг 
байгаа. Намартаа ургасаяа тYсэбэй 
ёhоор гурэндэ тушааха, Yлэhыень 
колхоздоо, ажалшадтаа тараадаг 
байгаа юм. Дайнай хYшэр хYндэ 
сагта аба эжы хоерни 1пайн hанаатай, 
хYHYYДые хайрлаха, шадаха 
зэргээрээ ту1па хYргэхые оролдолог 
hэн.

Булагай у1паниинь сэб хYЙтэн, 
зеелэхэн, хэдыш угаа hаа, хоолой 
Yбдэдэг угэй, аршаан шэнги бэлэй.

Булаг дээрэ субурга табигданхай 
байха, «Намжалай Субурга» гэжэ 
хэлэхыень hананам, хYHYYД ерээд 
тахидаг байгаа юм.

Хожомоо булагаа холохон, 
урагшаа хонидые угаадаг болоо 
бэлэй.

Раднажапов Дамдин Раднаевич, 
1948 оной.

Булагай субарганай хоер 
модоной хоорондо тэбхэр томо 
шулуун бодхоогоотой байдаг 
бэлэй, тэрэ шулуун дээрэ хуушан 
монголоор лусадай тарни бэшээтэй 
байгаа гэжэ 1пананам. МYнее тэрэ 
шулууниинь бутаршоод байхадань, 
зарим тYгдэрхээень оложо, 
табибабди.

Цыренова- Дондокова Дарима 
Цыденовна, 1955 оной.

Зунай ааяма халуунда булагта 
ошожо наадахабди, Yбэлдее ехэ 
тушан халяад, зузаан мYльhэ 
хYрэнхэй байха. Валенкануудтаа

«снегурочка» конькинуудые 
барижа уяад лэ, халтирагша 
бэлэйбди.

Раднажапова Дарима 
Раднаевна, 1957 оной.

Ьургуулида ороо угээ байгааб, 
манай аба Раднажапов Радна 
Самбуевич, эжы Бадужинова 
Радна- Цыбик Бадмацыреновна 
хонишоноор худэлдэг, зунай 
байраньурдахи дободо 
Бургастай1паа урагшаа, булагай 
баруун хажууда 1пэн.

Булагhаа наашаа Бургастай 
тээшэ ехэ Yдхэн, Yндэр сахилдаг 
ургадаг бэлэй. Бидэ YхибYYД Yдэшын 
хони харюулхадаа, сахилдаг соо 
хоргодожо , ута сахилдагаар бYhэ, 
ташуур гYрэжэ наадахабди. МYнее 
сагта тиимэ сахилдаг ургахаяа 
болишоо, хэды жэл ган боложо, 
бороо хомор ороо, ба1па Yнихэн олон 
танкнууд Бургастайгаар гарахадаа, 
сахилдагые hалгаагаа. Булагнай энэ 
мутеер шэргэшее бэшэ г/ даа.

Будажапов Лубсанжап 
Михайлович, 1961 оной.

Манай эжы, Сосорова Долгор, 
хуршэмнэй Цыбанова Матрена 
хээтэй, бэшэшье бургастайн 
хугшэдууд булагай у1па абахадаа, 
шубуунай уугаа угы байхада гээд, 
углеегуур эртэ уур хираанаар 
ошодог байгаа.

Раднажапов Баир Раднаевич, 
1960 оной.

Булагай эхин хашаалаатай, 
у1паниинь олон газар1паа 
гаража байха, модон хобоогоор 
уруудхуулаад, хашаанай саана 
томо тумэр хобоогоор халима у1па 
байдаг hэн. Нухэд хубуудээрээ Батор 
Дармаев, Лубсанжап Будажапов, 
Булад Тубанов, Жамсо Шарапов 
бидэнэр убэл зунгуй булаг дээрэ 
наадахабди. Хабартаа зузаан 
муль1пэниинь дороо хундээршеед 
байха, бидэ тэрээн доогуурань 
мулхихэбди, заахан байхадаа, балай 
юумэнЬюе айха гэжэ мэдэдэггуй 
байгаалди даа.

Чимит лама. Асын дасан

Бургастайнгаа булагые 1пэргээхэ 
тухай соносхол нютагаархидтаа 
ябуулhам, хун зон ехэ эдэбхитэйгээр 
ургэн абаа.

Холо Тюмень, Краснокаменск, 
Улан-Удэ хотоЬюо, тиихэдэ бэшэшье 
нютагууд1паа манай бургастайнхид 
энэ буянтай хэрэгтэ хубитая 
оруулна, булагай эхиие, лусадай 
хурдые, субаргые хашаалхые элдэб 
зэбсэгуудээр ту1пална.

Булта зон энэ ажалые эбтэйгээр 
бутээжэ байна.

hУРГААЛНУУД- ОНЬНОН YГЭНYYД
Уha узввгуй аад,
Гуталаа бу тайла.

* * *

Тургэн горхон далайда хурэхэгуй 
Тyргэдэhэн хун туухэдэ хурэхэгуй.

Ураг турэлвв aлдahaн хуниие 
Уhaн дээрэ туймэр диилэхэ. 
Уhaндa бузар бу оруула, 
Уhaнaй лусад хорлохо лэ.

* * *

Ураг турэлвв aлдahaн хуниие 
Уhaн дээрэ туймэр диилэхэ. 
Уhaндa бузар бу оруула, 
Уhaнaй лусад хорлохо лэ.

* * *

У1пан хусэтэй -
Ургамал шулууе худэлгэхэ, 

Ураг хусэтэй -
Эльгэ зурхые худэлгэхэ.
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Нима Жамбалович Санжиев 1961 оны 
апрелиин 17-до Ноехон нютагта тYрсэн намтарты. 
Сэлэнгын аймагы мэдээжэ политическа ба 
олониитын ажал явуулагча. Сутэйн сургуулиин 
захиралаар, Тельманы нэрэмжэтэ совхозы 
толгойлогшоор, Новоселенгинскын сургуули 
- интернады захиралаар ажаллаа. 1993 оноос 
2002 он болтор Сэлэнгын аймагы болбосоролы 
хутэлбэриин даргаар худэлсэн байн. 2002 
оноос 2009 он болотор -  Багшанары мэргэжэлээ 
дээшэлYYлгын дээдэ сургуулиин ректор байгаа. 
Буряад Уласы болбосоролы габьяата ажалчан, 
Педагогикын эрдэмы кандидат, Ленинска 
комсомолы шангы лауреат.

Энэ тэмцээ чYлeeтэ барилдаа хугжеехын 
зорилготы жэл бухэн Yнгэргэгдэдэг заншалты.

МYнее жэл олон зоны хорилготы хадань,
120 эдир тамирчад ганца Сэлэнгын аймагаас 
цуглараа. Тэмцээны дYнгYYДээр:

27 кг чэгнYYPTЭ -
1 -  ть суури - Баяндаев Майдар, Харгана
2 -  ть суури -  Аюшеев Тумэн, Загустай
3 -  ть суури -  Доржиев Мэргэн, Селендума
3 -  ть суури- Халзанов Зандан, Жаргаланта.

30 кг чэгнYY ртэ
1 ть суури - Гомбоев Дамдин, Жаргаланта
2 -  ть суури -  гармаев Даниил, Харгана
3 -  ть суури -  Содномов Аюр, Гусиноозерск 
3 -  ть суури -  Буянтуев Лубсан, Загустай.

32 кг чэгнYYртэ
1 -  ть суури - Буянтуев Мэргэн, Селендума
2 -  ть суури -  Кожин Максим, Селендума
3 -  ть суури -  Галданов Максар, Гусиноозерск 
3- ть суури -  Дашиев Амгалан, Ноехон

35 кг чэгнYYртэ
1 -  ть суури - Тельнов Степан, Загастай
2 -  ть суури -  Цыренов Зоригто, Ноехон
3 -  ть суури -  Очиров Буянто. Загастай
3 -  ть суури -  Будаев Никита, Гусиноозерск.

38 кг чэгнYYртэ
1 -  ть суури - Дарибазарон Тамир, Харгана
2 -  ть суури -  Раднаев Ардан, Харгана
3 -  ть суури -  Будаев Сандан, Загастай
3 -  ть суури -  Зайнутдинов Владимир, Галуута 

нуур.

41 кг чэгнYYPTЭ
1 -  ть суури - Мункуева Даяна, Харгана
2 -  ть суури -  Гергенов Баир, Харгана
3 -  ть суури -  Балданов Владимир,

Жаргаланта

4 4  кг чэгнYYPTЭ
1 -  ть суури - Гармаев Александр, Харгана

2 -  ть суури -  Нимаев Тимур, Харгана
3 -  ть суури -  Санжиев Бато, Гусиноозерск 
3 -  ть суури- Аюшеев Тамир, Загастай

4 8  кг чэгнYYPTЭ
1 ть суури - Бадмацыренов Сультим, Харгана
2 -  ть суури -  Ошоров Аламжи, Гусиноозерск
3 -  ть суури -  Завгородний Артем, Загастай 
3 -  ть суури -  Виник Руслан, Загастай.

52кг чэгнYY ртэ
1- ть суури - Содномов Сансар, Харгана
2 -  ть суури -  Болхоев Эрдэм, Ноехон
3 -  ть суури -  Шурыгина Полина, Харгана
3 -  ть суури -  Банзаракцаев Цырен, Харгана

52 кг д э э ш э
1 -  ть суури - Тогочиев Содном, Жаргаланта
2 -  ть суури -  Доржиев Эрдэм, Жаргаланта
3 -  ть суури -  Мункуев Булат, Гусиноозерск 
3 -  ть суури -  Будаев Константин, Харгана..

2009  оны  хуухэд 52 кг д э э ш э
1 -  ть суури - Аюшеев Тимур, Тохой
2 -  ть суури -  Ваншутин Максим, Загустай
3 -  ть суури -  Цокуров Алексей, Гусиноозерск 
3 -  ть суури -  Корытов Руслан, Гусиноозерск

Э в э э н  тэд х эгч эд  -  Сэлэнгын аймагы 
болбосоролы тасаг, Ноехон нютагаархид, Уласы 
багшанары мэргэжэлээ дээшэлYYлгын дээдэ 
сургуули, тYрэлхидэнь ба гэртэхинь.



ЬЭЕЫ ГЭР
Эшэгы туургатан гэжэ тYYхэдэ алдаршаhан монгол, 

тYYPЭг, хамниган угсаатан ба Алтайн хэлэтэн гэжэ 
нэрш эhэн t y 6 Азиин нYYДЭЛшэд олон Yebrn туршада 
hэеы гэрээ абажа ябана. Ьэеы гэр мYнeeшье т^хэл маягаа 

алдаагYЙ, арад зондо, малшадта тон хэрэгтэй байhан 
зандаа. hэеы гэр болбол мал барижа амидардаг нYYДЭЛшэн 
арадуудта тон лэ тааруу. Бэлш ээриин hайниие шэлэжэ, 
халуун хYЙтэнэй саг уларил тааруулжа нYYжэ байхада 
амар. Ьэеы гэр задалжа ашахада хYнгэн, барихада бэлэн 
юм. Монгол туургата арад зон hэеы гэрээ монгол гэр гэжэ 
нэрлэдэг заншалтай. Зунай эхин hарада Буряадтамнай 
“Ьэеы гэр урлал” гэhэн баримтата кинофильмын диск  
гараа hэн. Тэрэнэй автор Бадмажаб Гындынцыренов hэеы  
гэр тухай юрэнхы дээрэнь хеерэжэ Yгэбэ.

-  Бидэ гэр булеерее 
багахан уйлэдбэри 
зохёоhомди. Буряад 1ээеы 
гэр хэнэбди. Гэр хэжэ 
эхилhээрнай арбаад жэл 
болоо. Тиигэжэ 1ээеы гэрээр 
1понирхо1"юн хунуудтэ 
зорюулагдаhан кинофильм 
буулгажа гаргаба гээшэбди. 
Кинофильм 2 хубиhаа 
буридэнэ. 1-дэхи хубида hэеы 
гэр бариха заабари угтэнэ, 
hэеы гэрэй ё1ло заншал, 
туухэ тухай хэлэгдэнэ. 2-дохи 
хуби hэеы гэрэй урлал гэхэ 
гу, али hэеы гэрэй тоног 
тухеэрэмжэ бутээхэ арга 
дурэ харуулагдана, -  гэжэ энэ 
фильмын автор хеереегее 
эхилнэ. -  Манай убгэн аба 
Семёной Санжи гэжэ хун 
гэрэй дарха хэдэг байhан. 
Агын Буряадай тойрогой 
Гунэй нютагтаа, Онон голдоо 
дархашуулай тоодо ородог 
бай1эан. Санжин Гэндэнцэрэн 
гэжэ хубууниинь ба1эал 
дарха хэхэ байhан аад, 
залуугаар дайнда мордожо, 
гэртээ бусаагуй. Y 6 ^  
абымнай энэ тэрэ дарханай 
зэр зэмсэг хадагалаатай 
байдаг лэ 1ээн даа. Нютагай 
наhатай зон Санжи убгэнэй 
хана яажа хэжэ бай1эые 
хараhанаа хеерэжэл 
байгша hэн. Тиимэ1эээ убгэн 
абынгаа хэhэн ажалые аша 
зээнсэрынь ургэжэлуулхэ 
hанаан турее юм, -  гэжэ 
Бадмажаб Гындынцыренов 
хэлэнэ.

ТООНО
1лэеы гэрэй модон 

гол тулэб табан хуби1эаа 
буридэнэ: тооно, бахана, уняа 
хана ба уудэн юм. Оройдо 
байдагынь тухэреэн тооно. 
Тооно ехэ нангин удхатай 
хубинь гээшэ. Тооноор гэртэ 
тYлиhэн галай утаан дээшээ

дэгдэжэ гарадаг. Энэл 
тооноороо наранай гэрэл 
гэртэ ороно.

Буряад-монгол гэр анхан 
саг1эаа матамал тоонотой 
бай1эан. Дархашуул бургааhа, 
уляаhа гу, али ху1ла матажа, 
тооно хэдэг. Бидэ ба1эа хуhа 
матажа хэнэбди. Харин энэ 
кинодо мунее сагайхяар 
тооно хэжэ бай1эанаа 
буулгаабди. Зуйжэ хэhэн 
тооно болоно. Зуймэл тоонын 
сахариг арбан зургаан 
шэрхэг модон1эоо буридэнэ. 
Шаблоноор 16 бэлдэсэ модо 
(заготовка) тайража гаргаад, 
бэе бэедэнь ниилуулжэ, 
сабуугаар няанабди. Дээрээ 
найман, дороо найман 
бэлдэсэ няагдахадаа, сахариг 
болоод угэнэ. Сахариг 
бутээ1ээнэйнгээ 1эуулээр 
хундэлэбшэ ба даагануудаа 
табинабди. Сахаригаа лаб 
бухэлхын тула дааганууд 
хэрэгтэй болоно. Сабуугаар 
даагануудаа няагаад, 
шурэбуудээр татуулха.

Манай хэдэг тооно 
хурдэтэй тооно гэжэ нэрэтэй. 
Даагануудайнь хурдын 
тухэл хэлбэритэй hэн тула 
тиигэжэ нэрлэгдэнэ. Томо 
табан ханатай гэрэй тооно 81 
нухэтэй байдаг. Нухэнууд 4-5 
сантиметр гунзэгытэй. 4-5 
сантиметр болоходоо, уняа 
1эайнаар ороод, худэлхеер 
бэшэ болоно. Галаа тулижэ, 
сорьюулаа улаан болотор 
халаагаад лэ, урэмдэжэ 
гаргаhан тухэреэхэн 
нухэнуудые сорьёжо тэбхэр 
болгохо.

УН ЯА
Тооно хана хоёроо 

холбодог нарин ута модон 
уняа гэжэ нэрэтэй. Уняа 
еерын толгойтой, узууртаа 
бугэлдэргэтэй. Бугэлдэргэнь

дээ1эээр томогдо1эон уяа. Уняа 
харуулдажа гаргахын тула 
зузаахан 1эургааг хэрэгтэй. 
Нэгэ 1эургааг1"1аа нэгэл уняа 
гарана. hургаагайнгаа 
захыень станогто абаад, 
уняагай тухэл оруул1эан 
хойноо, харуулаар 
харуулдажа, сэбэрхэн уняа 
болгохо. Тиигээд толгой 
гаргахын тула тэмдэг хээд, 
толгойень гаргана. [эуулдэнь 
уняадаа бугэлдэргыень 
уяха. Бугэлдэргэ уяхын тула 
уняагай ара талада нухэ 
сооложо гаргаха.

БАХАН А
hэеы гэрэй ушее нэгэ 

хубинь -  бахана. Бахана 
гэрэй гол тулга болоно. Тэрэ 
тооноёо тулаад байна. Бахана 
толгойтой, далбаатай, эшэтэй 
байдаг.

- Урда саг1эаа буряадууд 
асатай ху1эан нэгэл тулгатай 
(баханатай) гу, али тулгагуй 
байhан, - гэжэ Бадмажаб 
Гындынцыренов хеереегее 
ургэлжэлуулнэ. - Харин мунее 
гэрнууд хоёр баханатай 
байдаг болоо. Бухеер, 
hайнаар хэhэн тоонотой

гэртэ бахана тулаха хэрэг угы 
юм. Бахана хэхэдээ, туруун 
эшыень бэлдээд, эшэдээ 
толгойень hуулганабди. 
Толгойгоо бухэлжэ далбаань 
хабсаруулагдана.

Бахана тухай домогууд 
олон. Хадамда гарахагуй 
будуун болоhон басагаяа 
“баханын hамган болоош” 
гээд, аминдань гэр барижа 
оруулха ё1ло байгаа. Хоёр 
hамгадай хэрэлдээд 
1эалахагуйдэ, хоюулыень 
бахана мургуулжэ эблэруурхэ 
гэдэг hэн. Хоёр бухын ехээр 
мургэлдэхэдэ, баханаар 
hалгаха. Бахана тушэхэ, 
тулахые сээрлэхэ гэхэ мэтэ 
ё1ло байха.

ХА Н А
Гэрэй хана hунажа, 

хуряагдажа байдаг. hайн 
матааhатай хана бухэ байдаг. 
Матааhа hайтай ханатай 
гэрэй тухэл хэлбэринь гоёор 
харагдадаг. Ханын модон 
хоорондоо ар1эан удеереэр 
удэгдэнэ. Ханые шэнэhэн 
модоор хэжэ болоно. 
Бургаа1эан хана гэжэ баhа 
байдаг. Шэнэ1ээн, бургааhан



I Х Э Б Л Э Л Э Й  Б А Й

28.05.2021 №  12 (88) 7

УРЛАЛ

хоёр бухэ шанартай, шииг 
нойтондо умхирхэгуй. Хана 
12, 13, 15-шье толгойтой байжа 
болохо.

- Гэрэй хана хэхэдэмнай, 
бургаа1яан хэрэгтэй болоно. 
Бургааhаяа бидэ Сэлэнгын 
эрьеэр эртэ хабар, март 1яара 
соо, мyпьhэнэй хайлаагуй, 
газарай гэдээдуй сагта туужэ 
абадагбди. Тунга ногооной 
гараха сагта, бургаа1яанай 
сэбдэгынь гэдэнэ. Тиихэдэнь 
халь1яыень сэбэрлэнэбди. 
Зулаhан бургаа1лаяа нара 
харуулангуй, hYYдэр газарта 
хатаанабди. Тиихэдэ 
бургаа1яан зеелэхэнеер 
хатадаг юм, - гэжэ 
Бадмажаб Гындынцыренов 
тайлбарилна. - Матуур 
гэхэ гу, али азарга модон

гэжэ байдаг. Энэ азарга 
модондоо бидэ ханынгаа 
модоной матаа1яа гарганабди. 
Ханымнай модон толгой 
таладаа гэдэгэр, нюрганиинь 
бухэгэр, доошоо сэхэ байха 
зэргэтэй. Бургааhан 1яарюу 
марюу, тахирые матуур гэжэ 
станогто сэхэлхэ хэрэгтэй. 
Удаань азарга модондоо 
хушэхын хусеер хэрэгтэй 
матааhа оруулнабди.
Удаань бургаа1яаяа зорожо 
сэбэрхэнээр хабтайлгаха.

Шэнэ1яэн модоор 
ханын модо хэжэ болохо. 
Матаа1яыень гаргахадаа, 
бургааhанhаа ондоо техникэ 
хэрэглэхэ. Бэлдэсэ рейкэ 
модоо уурал дээрэ халаагаад, 
халуун у1яа адхажа байжа, 
шииг оруулха. Тиигээд

матууртаа рейкэеэ элдэжэ 
байжа, матаа1яыень оруулха.

Y д e e p и
Тэмээнэй гу, али ухэрэй 

туухэй арhаар ханын удээри 
хэгдэнэ. Yхэрэйнгее арhа 
Yhэ хилгаа1яан1"1аань, шара 
хальhанhаань арилгахын 
тула ар1яаяа уhанда 
удаахан дэбтээхэ. Yгы 1яаа, 
арhандаа эдеэ турхижэ 
гашалгаха. Гашалхадаа,
Yhэ хилгааhаниинь унажа 
эхилхэ, тиихэдэнь ар1яаяа 
хутагаар хюhажа арилгаха. 
Теэд ар1яаяа дан удаан, 
ултиртэрынь ужеежэ 
болохогуй. Арhан гашалhан 
байхадаа, у1лэ нооhониинь, 
хальhаниинь бэлээр абтаха. 
Сэбэр болоГюн арhаяа 
нарииханаар зYhэжэ уцеери 
гаргаха. Хана удэхэдее 
удеериеэ шангаар татаха 
хэрэгтэй юм. Шангаар 
татажа удеегуй hаа, хана 
hула, хальбаганажа байха 
жэшээтэй.

НЭЕЫ ГЭРЭЙ YYДЭН
YYДэн болбол гэртэ хунэй 

орожо, гаража байха, гэртэ 
олзо оруулжа, мун гарза 
хаажа байха уургэтэй. Гэрэй 
уудэн хунгэхэн аад, бухэ 
байха ёГютой. Тус фильмдэ 
зургаан я1яатай уудэн яажа 
хэгдэнэб гэжэ тодорхойгоор 
харуулагдана.

hЭЕЫ  ГЭРТЭ АГААР  
СЭБЭР

Ямаршье модон гэр зунай 
ааяма халуун удэрэй туршада 
наранда халаад, 1яуни 
болоходо, гэр дотор бугшэм 
байдал тогтожо, эсэhэн 
хуниие амаруулдаггуй. YYДэ 
урхэеэ, сонхонуудаашье 
сэли -  гэрэй ханануудта 
удэртее шэнгэжэ Yрдиhэн 
халуун ольhоной хусэд 
тараагуйдэ, гэртэ hэрюун 
болоод орхидоггуй губ даа. 
Харин 1яэеы гэртэ хун амаржа 
унтадаг. Халуун уларилай 
буураадуй байтар, гэр дотор 
сугларhан халууниинь

тооноороо гаража зайлана. 
Хаяабша шамаатай байбал, 
агаар зайдан ябажа, 1яэеы гэр 
доторхи агаар тургэн гэгшээр 
урилна. Хэрбэеэ удэшэ хуйтэн 
болохо шэнжэтэй байбалнь, 
урхэеэ хаагаад, хаяабшаа 
буулгажархихада, гэртэ 
дулаахан байха.

1тэеы гэртэ агаар ходо 
арюун сэбэр, аятай зохид 
оршон тогтожо байдаг, юумэн 
ехэ багтаамжатай, гэрэй 
бараан, хогшол зеери болгон 
еер еерын hуури байратай 
байха.

МОНГОЛ ГЭРЭЭ hЭРГЭЭХЭ  
УШ АР

hэеы гэр болбол буряад 
арадай ёГю заншал, соёл 
гээшые бухэли дээрэнь 
хадагалжа, еертее багтаажа 
байдаг. 1тэеы гэртэй 
айл хотон хэзээдэшье 
уламжалалта заншалаа, эхэ 
хэлээ мартахагуй. Мунее 
буряад зон монгол гэрээр 
Гюнирходог болоhон. 
Амаралтын газарнуудта 
гэр олоор баригдана.
Хото тосхонуудта айлнууд 
хашаа соогоо гэр барижа, 
зу1яаланай гэр болгоно. Олон 
малтай боло1лон малшад 
бэлшээриин 1яайниие шэлэжэ 
зеедэл хэхэдээ, гэрээ абажа 
ябадаг болоо.

Буряад арад нугшэ1"1эн 
хунэйнгее бэе гэртээ 
оруулдаггуй. Газаагаа 1яэеы 
гэрээ барижа, тэндээ хэды 
хонуулhанай удаа худее 
табидаг заншалтай юм.
Хунэй бэе худее гарга1яанай 
удаа hэеы гэрээ тэрэ дороо 
задалжа буулгадаг. Энэ 
заншалые Ага нютагай зарим 
нютаг сомонуудта сахидаг 
зандаа.

Буряад нютаг бухэндэ 
1яэеы гэрэй дархашуул байха 
зэргэтэй. 1тайнаар хэгдэhэн 
hэеы гэр 40 жэл эдэлхэ 
боломжотой байдаг.

Баяр ЖИГМИТОВ 
Буряад Yнэн сониноос 
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БО РСО  ГЭЭЧ Э Ю У Г Э Э Ч Э Б ?

Урданы буряад, монгол зон 
дулааны цагта эдихэ махаа намар, 
ууцээ гаргахадаа бэлэсчэ абдаг 
байсан ем. Yy^ гаргаха цаг гээчии 
малча зон ехэ наринаар сахидаг, 
энэнь дулааны бууража, хуйтэны 
цаг эхилхэд. Заавол юундэ энэ 
уедэ ууцээ гаргадаг ем гэвэл, 
бухэли зундаа, намартаа ногоондо 
бэлчэсэн мал эгээл тарган дээрээ, 
тэгэсээр бэлчээрич салажа, малдаа 
газаагаа увэс угэхэ цаг ороно. Yвэс 
эдижэ байха улуу ургэн малчанда 
басал гарзаты ха ем даа. Энэ хоёр 
шалтагаанаар, нэгэ ноябрь сарын 
туруушын арбанаар, цасны ороходо, 
ууцэ гаргахада таарамжатай гэжэ 
ойлгобобди. Юундэ цасны ороходо 
ем гэхэд, хашаа цоохи амбаар 
хотондоо томо хайрцаг дархалаад, 
тэрээн цоогоо цаса дэвэсээд, тэрэ 
цасан дээрээ махаа тавьжа, басал 
дээрээсэнь цасаар хучадаг. Тэгэжэ 
хадагалсан маха убэлы туршада, 
хаварыч эхиндэ (цасны хайлтар) 
агаарта хатакуй, шуус, шанараа 
гээнгуй байдаг ем.

Газаа хуйтэны унасан хойно

зундаа эдихэ махаа бэлэсчэ эхилдэг. 
Энэнь борцо хатааха ажал гээчэ. 
Борцо гээчэнь юу гээчэб?

Нэгэч дусал шуусээ газарта 
дусаангуй, бэедээ шэнгээжэ хатасан 
махан борцо гэжэ нэрлэгдэдэг.
Сайн, зувеер хатаагдасан борцо 
цохиходо уйрхэй байха ёЬютой. 
Яагаад борцо зувеер хатааха ёсты 
ем гэвэл, энэ ажал тымэч хундэ 
хучэр бэшэ ем. Хуйтэны буухад 
амбаар соохи цасты хайрцаг 
цоогоосонь сула маха ехэты нэгэ 
хул ацараад, дан унгэруу, шууснынь 
дусаха болотор гэсхээтингуй, 
нэгзаа гэсээд байхадань, 5 см. тухай 
ургэнеер, 2,5 см. тухай зузаанаар 
гонзогор ортоор махаа зусеед,
5 см. зузаанаа сэтэ гаргангуй 
зусчэ хабтагай болгоод, цаса, 
нара, сальтигуй, нохой, шувууны 
хуркуй газарта орто оосор емуу, 
али аргамжа татаад, хоорондонь 
няангуй зайтышэгхэнээр улгэхэ. 
Борцо хатаалган гэры хучалта доро 
зохид болодог. YYцэ гаргаха хирэдэ 
хуйтэны газаа ороод байгаа саа, 
махаа хургэжэ ажал гаргангуй, арас 
дээрээсэнь зусэжэ, тухёоржэ, улгее 
вэл ажал багаты, тэхэд борцо удаан 
цаг цоо улгееты байха болоно.

Борцо хатаахадаа шууснынь 
гоожочонгуй шэнгэхын тулее зарим 
зон хара таряаны гурил турхижэ 
улгэдэг. Yнэн дээрээ энэнь бэеэ 
мэхэлсэн учар гээч. Юуб гэхэд, шуус 
бэедээ шэнгээсэн гурил махандаа 
баригдажа хурэбэееч саа, хавар 
болоход хатаадэл унажа саладаг, 
тымээс иимэрхуу гарза гаргасны 
хэрэг угы.

Yлгэгдэсэн маха шуусээ

дусаангуй, бэедээ барьжа хуреед, 
хавар дутэлхэ бури аргааханаар 
гэсэсээр, хатасаар хуурай болчодог 
ем. Энэл хуурай махамнай БОРЦО 
гээч. Борцоо улгеетыгеесэнь 
зайлуулжа, эгээ хуурай амсарта цоо 
хиигээд, нарагуй газарта хадагалха, 
тэгээд зуны ямарч халуунда хайшаач 
очоходоо (илангаяа холодильник 
угы худее тээшээ), хурэхэ зэргээрнь 
аваад явхад яахачгуй. Тэрэ муртее 
борцо цоо шэб шэнэхэн, сая 
гаргасан маханы бухы хэрэгты 
бодосууд, шэмэ шуусэнь хуу байдаг. 
Худеегы аршаанда гархадаа, увэс 
хурайлганда, бэшэч ажалдуу,

али гэртээч суугаад борцоороо 
шулее гаргажа суухад болохол доо. 
Амтаараа шэнэ маханаас нэгзаа 
ондоохонч саа, одоо амтаты байдаг.

Шэнэ шулэ гаргаха маханы 
хагадынь зэргэ борцоор гэмгы сайн 
шулэ гараха.

Шулэ гаргахадаа хэрчэхэ борцоо 
хабтагай дээр тавьжа алхааруу, али 
нэгэ емээр ултэ цохёод хэрчэхэд 
сайн байха. Сайнаар хатасан борцо 
уйрхэй байдаг гэжэ дээрэ хэлэгдээ 
сэн.

Н иколай Ш А Б А Е В .
И н тер н ет суул ж ээн ээс  абтаа.

С эл эн гы н  айм агы  Н оехон ню тагы Ц ай д ам  
су у р и н д а  1923 о н д о  ту р сэ н  м онгол  хэл э  бэчэгы  
бэл и гты  эр д эм тэн , 9 0 -ээд  м он ограф и  болон  
сур ал салы  ном , 200-аад  ний тлэл -статьян ууд ы  
автор  Ц эр эн  -  Д аш а Б адм аеви ч  Будаевы  
«М онгол арад ууд ы  таабари н ууд »  -  гэсэн  ном  
ц о о го о с  абтасан  н эгэ  -  хэды  та а ба р и н ууд ы  
д урад хахам н ай .

Б А Й ГА А Л И  ТУХАЙ  Т А А Б А Р И Н У У Д

Авын хунжэлы эбхэжэ баркуй
(огторгой)

Таг дээр зандан аяга
( наран)

Газаа агта морин, гэртэ аргамжын узуур.
( нараны  туяа)

Зондоо оргодоггуй, зургаан сэсэг убэлдее 
оргодог.

(суг муш эд)
Авын дээл алдажа болкуй, эжын дээл эбхэжэ 

болкуй.
(тэнгэри, газар)

Хулгуй аад, гуйдэг, саваргуй аад, авирдаг, 
далигуй аад, ниистэг, буусагуй аад, нуудэг.

(уулэн)
Хулгуй аад, явадаг, нюдэгуй аад, уйладаг.

(уулэ, бороо)
Цабчахад зомгоол гаркуй, хадхахад чосо 

гаркуй.
(суудэр)

Атан тэмээ ангас гэнэ, аргамжын узуур ялас 
гэбэ.

(сахилгаан сохихо)
Зааны эбсээлхэд, замби тубиин амитан хуу 

хуцэлбэ.
( уур  сайха)

XYH ТУХАЙ

Добо тойроод, долоон нухэ
(хуны толгой, хоер  ню дэ, хамар, ам, чэхэ)

Ара хубчэд цаса оровол, арилгахань бэрхэ. 
Алтан гадас

(полярная звезда)

Муры вал, засахад бэрхэ.
(усэ сайха, ню руу бугдыхэ)

Улаан буруу ясан хореоты.
(хэлэ, шудэ)

Далайда даага унаа, даагань зовоногуй, 
далайнь зовоно.

(ню дэндэ бог орохо)
Таг дээрэ табишагуй эдеэ, таван хуруугаараа 

баришагуй эдеэ
(хухэны суу)

Хадын хажууд хагархай тэбшэ.
(чэхэ)

Таван хувууд таршаржа гуйгее, табхар хувуун 
хусэжэ ядаа

(хулы хуруу, ульмы)

9' / i
Si-/ /I  Ж  Г ^  \

1

А Ж А Л  ТУХАЙ , ГЭРЫ  Х ЭРЭГСЭЛ  ТУХАЙ

Ангайха аматы аад, эдихэ хоолгуй
(хайча)

Чамаас заахан хун чамай хубсалуулаа
(зуу)

Бор эшэгэ бондогон бондогонсоор таргалаа.
(ноос ээрэхэ)

Хонинуудань хара, хореонь сагаан
(бэчэг, саарhан)

Би энээгуур, чи тэрээгуур, Билюутэйн голдо 
уулзахадь.

( эш эгы  гэры бэслуур)
Чагнаачын газаа шаргал даага уяаты.

(чэхэны сиихэ)
Уулагуй талада, осогуй хуурай газарта 

хоер гурэны сэрэг хоорондоо дайлалдаба. 
Алалсаан, буудалсаан болооч саа, адхарсан чосо 
харагдабагуй.

(Ш атар наасаха)
Холыг ойртуулдаг, хоерыг уулзуулдаг, утасан 

хоолойты, уран бэеты.
(утас - телефон.)

Алтынь аваад, абдарынь хаяха
(сэмгэ, чумэг)

Хусахачгуй, зуухачгуй, гэртээ хуны оруулхачгуй.
(ЦУУРга)


