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СУР ХАРБАЛГЫН СУРГУУЛИ БАЙГУУЛАГДАА

хүбүүе юундэ буряад арадай 
омогорхол гэнэб гэжэ байгаад, ехээр 
санаанда абтааб. Тиихэдэ оройдоош 
сyp харбалга ойлгодоггүй байсанаа 
ойлгооб , - гээд, соригшо сэхыень 
хэлэнэ сэн.

Удааншье болонгүй сyp 
харбалгын юртэмсэдэ Виликтон 
Юрьевич шурган ороо. Юуб 
гэхэдэ, Үлэгшэндэ ажасуудаг хадам 

абындаа айлчалха үедөө Шагдар 
Александрович Хазагаевтай 
танилсаха хуби заяатай байчоо.

- Хадамуудам  сургуулиин 
хажууда байдаг сэн. Нэгэ сайхан 
үдэр хэрэлсы дээрэ гарабаб, 
хашаагай саана сyp харбалгаар 
сорилго үнгэржэ байгаа. Нэгэ хүнэй 
шанга шангаар дуугаржа, хашхаржа 
байгаад, сорилго хэхэдэнь, тон ехээр 

сонирхооб. Хорёо дээгүүр сүрэжэ 
гараад дүтэлөөб. Намайе хараад: 
“Ши хэмши, юу хэжэ эндэ ябанаш?» 
- гэжэ сухалтайгаар асууба. “Танай 
нютагай хүрьгэн гээшэб», - гэжэ 
харюусабаб. 

“Ө-ө-ө, ерэ наашаа. Танилсая», 
- гээд, абяа дуунииньшье ондоо 
болсон юм. Харбажа үзэхэм гү 
гэхэдэмни, дурата дурагүйгөөр 
зүбшөөгөө бэлэй.  Иигэжэ 
танилсасанай удаа соригшынгоо 
тасалга руу дахуулаад ороо. Олон 
сонин юумэ хөөрэжэ, ойлгуулжа 
үгөө сэн, - гээд, түрүүшынгээ 
танилсалга тухай тэрэ хөөрэбэ.

Шагдар Александрович 
нютагайнгаа хүрьгэнтэй 
танилсахадаа, хоёр хуушан номо 
сурша бэлэглээ бэлэй. Виликтон 
Иринцеев Армагаа бусаад, сорилго 
хэжэ туршаа.

- Үхибүүдээр хамта хүдэлжэ, 
өөрөөшье олон юумэндэ сурааб. 
Зарим түрүүшынгээ шабинарые 
мүнөөшье болотор сайнаар 
санадагаб. Виктор Санданов, Стас 
Будаев, Гэрэлма Доржиева гэгшэд 
тэрэ үедэ сайн номо суршатай 
байбал, дүнгүүдые харуулжа 
магадгүй сэн. Үхибүүдэй амаралтын 
үедэ түрэл Ташараа ерээд, 
колхозой захиралда, сургуулиингаа 
багшанарта сорилго хэжэ байсанаа 
хөөрэхэдэм, гэртээ бусаад, эндээ 
сорилго эхилэ гэжэ дурадхаа. 
Тиигээд лэ нютагаа бусааб. Алцаг, 
Армагай хүнүүдтэ доро дохихо 
байнаб. Минин хүн болоходо, тон 
ехээр нүлөөлжэ, альган дээрээ 
тэнжээгээ. Тэндэ 10,5 жэл хүдэлөөб, 
- гэжэ Виликтон Юрьевич баяр 
хүргэнэ.

Шэнэ эрилтэнүүд
Түрэл Ташартаа сур харбалгын 

соригчоор томилогдоо. Тэрэ 
сагаас хойшо мүнөө болотор, аяар 
25 жэлэй хугасаа соо Виликтон 
Юрьевич тасалдаагүй хүдэлсөөр.

- Нютагаасамнай холо бэшэ 
хаягдасан хониной байрын 
хушалтань зөөлэн ДВП-гээр 
хэгдэсэн байгаа. Хүн зониие 
суглуулжа, тэрэ ДВП-гээр 
түрүүшынгээ хоёр щит дар- 

халаабди. Хара үглөөнөөс  сүниин 
хагад болотор хүдэлдэг сэм. Басагам 
гэрээсээ эдеэ асардаг болоо. Манай 
ажахы намайе бүхыгөөрөө дэмжэжэ, 
үхэр малаа, таряагаа худалдаад, туса 
үзүүлдэг байгаа. Нэгэ дахин Улаан-
Үдэ ошоходом, хоёр амиды хони 
үгөөд эльгээгээ. Комушка дээрээс 
тэдэнээ үргэлөөд, КСК ошооб. Тэндэ 
Даша Раднаевич Эрдыниевтэй 
уулзажа, хэдэн номо суршаар 
андалдааб, - гэжэ энеэбхилэн 
хөөрэнэ.

Хамсыгаа шуун ажалдаа оросон 
мэргэжэлтэндэ удангүй түрүүшын 
амжалтанууд ерээ. Ташарай 
харбаашад Сурхарбаанда шалгаржа, 
аймагай суглуулагдамал командын 
бүридэлдэ олоор оруулагдаа. Улаан-
Үдэдэ болосон мүрысөөндэ тэдэ 
түрүүлжэ гарасан байна.

- Ташараас  түрүүшын   спортын 
мастернууд Доржо Лодоев, Сержуня 
Данжеева хоёр, Дарма Очиров, 
Доржо Мункуев, Дулма Иринцеева, 
Вадим Мансорунов, манай нютагай 
суута Батожап Бальчинов гэгшэд 
уласай Сурхарбаанда эрхилээ. 

Батожап Цыреновичнай 
Сэлэнгын аймагай гайхамшагта хүн 
ха юм, хэды насатай болобошье, 
бултымнай ударидажа, маанадта 
жэшээ боложо үгэдэг сэн. Зүб хар- 
гыгаар дабшажа ябанабди гэжэ энэ 
амжалта харуулаа, - гээд, Виликтон 
Юрьевич үргэлжэлүүлнэ.

25 жэлэй хугасаа соо Ташараас 
уласхоорондын классай дүрбэн 
мастер урган гараа. Эдэ хэд бэ 
гэбэл, Мэдэгма Лодоева, Баир 
Цыбекдоржиев, Сергей Дашиев, 
Эрдэм Цыдыпов болоно. Үндэр 
нэрэ зэргэдэ залуу Эржена Очирова 
дүтэлжэ байна. Эдэ булта Виликтон 
ба Дулма Иринцеевтэнэй шабинар 
юм. Мүнөө үедэ Ташарай сургуулида 
спортын мастерта 6 кандидат 
сорона.Тэдэ удааншье болонгүй 
нютагаа, соригшодоо суурхуулхал 
байха.

Хүгжэлтын шэнэ шата
Иимэ ехэ амжалтатайгаар 

хүдэлсэны ашаар Ташарта 
олимпиин халаанай спортын 
сургуули нээгдэнхэй. 2018 ондо  
шэнэ лукодром тушаагдаа.

Арад зоной тусаламжаар хуушан 
магазинай байшан засаадь.  Үбдэгтэ 
хүрэмэ шэбхэ, бог шоройгоос 
сэбэрлээдь. Нютагаймнай бүхы 
зон нэгэдэжэ, барилга ябуулаа. 
«Мэргэн» гэсэн TOC-ой үүргэ 
сэгнэшэгүй. Сэлэнгын аймагай 
засаг дарга Станислав Дашиевич 
Гармаев, Буряад Уласай Засагай 
газарай Түрүүлэгшын орлогшоор 
хүдэлсэн Вячеслав Балданович 
Цыбикжапов гэгшэд аргагүй ехэ 
туса үзүүлээ. Мүнөө манай үхибүүд 
хоёр танхим соо сорилго хэнэ, тэндэ 
8 щит тодхогдонхой, - гэжэ Виликтон 
Юрьевич баярлана.

Нэгэ доро Ташарай 40 гаран 
эдир хүбүүд, басагад сyp харбалгаар 
сорилго хэнэ. Үндэр нэрэ зэргэдэ 
хүртэсэн тамиршад Виликтон 
Юрьевич, Дулма Аюшеевна 
соригшодтоёо уулзажа, сониноороо 
хубаалсажал байдаг.

Борис БАЛДАНОВ

 Эрдэм Цыдыпов

Сэ
лэ

нг
ы

н 
 а

йм
аг

ай
 З

ах
ир

га
ан

ай
 гэ

рэ
л 

зу
ра

гу
уд


