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ХГУИЦ
ДРТЫХТАРНЫН, САНЫНДА

2016 чылның салтар- 
лары хоостыра Н.Ф.Ка- 
тановтың адынаң Ха
кас хазна университеді 
Россияның иң артых 
вузтарының санына кирілген

ХГУ

Культура 8 стр.

АРЫҒ ХЫНЫСТАҢДР КӦГ
Хакас драма 

театрының «Мин 
-  Маугли» теелбек- 
тердең паза кӧглер- 
дең пӱткен ойыны 
чиит кӧрігңілерні 
хайхатхан.

ПАСХА ЧОННЫН, КУЛЫУРАЗЫН 
КӦКЛӦЛЕРІНДЕ КӦЗІТЧЕ

ЧАЙААЧЫ КІЗІЛЕР ПАЙ КӦРІС-ПІЛІСТІГЛЕР. 
АСХЫС ААЛНЫҢ ЧУРТАҒӋЫЗЫ ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА САГАТАЕВА КӦКЛӦЛЕР ЧАЙАПЧА. 
ОЛ КІЧІГДЕҢ СЫҒАРА ТІГЕРГЕ-ПАЛҒИРҒА 
ХЫНЧА. АСХЫС АЙМААНДАҒЫ ПИЛТІР ААЛДА 
ОЛ УУӋАЗЫНАҢ ПАЗА ІӋЕЗІНЕҢ ХАДА ИСТЕҢ 
ОНӋАА ИТЧЕҢНЕР, АНАҢ АҒАА СІЛІГ КӦГЕНЕКТЕР 
ТІКЧЕҢНЕР, МОНӋЫХТАРНАҢ ЧАЗАӋАҢНАР. 
ТАНЯНЫҢ ААПДА ӦӦРЕЛЕРІ КӦП ПОЛӋАҢ, ПОС 
ТІККЕН ОНӋААЛАРНАҢ ОЙНАӋАҢНАР.

АМҒЫ ТУСТА КӦКЛӦЛЕР ИТЧЕҢ ОҢДАЙЛАР 
ТОЛДЫРА, АЙМАХ МАТЕРИАПЛАР КӦП САДЫЛЧА 
НООЗА. ПӰӰНГІ КӰНДЕ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
КӦКЛӦНІ ПЛАСТИКТЕҢ ТИМНЕПЧЕ. ОЛ ПЛАСТИЛИН

ОСХАС НЫМЗАХ. КӦКЛӦНІҢ ФОРМАЗЫН КИЛІСТІРЕ 
ТИМНЕП, УС ХОЛЛЫҒ ИПЧІ АНЫ ДУХОВКАДА 
ІЗІТЧЕ, АНАҢ ПЛАСТИК ХАТ ПАРЧА. КӦКЛӦНІҢ 
СЫРАЙЫН САПААНАҢ, СТЕКАНАҢ, ПІРЕЕДЕ ІҢЕНЕҢ 
АЛАЙ ТІС АРЫҒЛАӋАҢ АҒАЗАХНАҢ ХООСТАПЧА. 
АНАҢ, КИЛІСТІРЕ ӦҢНЕР ТАЛЛАП, СЫРЛАПЧА. 
КӦКЛӦЛЕРНІҢ ПӦЗИИ -  20-30 АЛАЙ 50 САНТИМЕТР. 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ПІР КӦКЛӦНІ 3-4 КӰНГЕ 
ТИМНЕБІСЧЕ. АҒАА КӦКЛӦНІҢ СЫРЫ ХУРУП 
ПАРАРЫН ПІР КӰН САХТИРҒА КИЛІСЧЕ. АНАҢ ООХ- 
ТЕЕК ТОҒЫСТАР ХАЛЧА: КИП-АЗААН ЧІБЕКНЕҢ 
ХООСТИРҒА, НИНӋІ САЛАРҒА, АННАҢ ДАА 
ПАСХАЗЫ. ОЛ ТОҒЫСТАРҒА КӦП ТУС ПАРЫБЫСЧА.

3 стр.

ПРЕЗИДЕНТТЩ
АЛҒЫСТАЗЫ

г нварьда Хакасияның 60 
ветеранына паза тыл 
істенңізіне 90, 95 час толар. 
Оларға Россия презңденті 
Владимир Путиннің алғыстазы 
читірілер.

Пайрамнығ 95 чазын ӱс кізі таныхтир, 
олар -  Ағбанның, Харатастың паза Пии 
аймааның чуртағӌылары. Пасхазына 
90 час толча. Оларның санынаң 17 кізі 
Ағбанда чуртапча, Харатаста -  10 кізі, 
Саяногорскта -  6 кізі, Асхыс, Алтай, 
Шира аймахтарында -  3-ер кізі, Боград 
аймаанда -  5 кізі, Таштып аймаанда -  2 
кізі.

ПФР-ның 
Хакасияӌа пӧлии

ТОҒАЗЫҒЛАРҒА 
ХЫҒЫРЧАБЫС

гакасияның чир-суғ ӱгренңең 
музейі Ағбан чуртағңыларын 
«Чылығ тоғазығлар» 
фестивальға хығырча.

Ол 19 -  21 январьда 12.00 частаң 
19.00 часха теере республиканың музей- 
культура кінінде иртер. Кізілерні улуғ паза 
хынығ программа сахтапча. Оларның 
филармония артисттерін истіп аларға, 
аймах мастер-класстарда аралазарға, 
хынығ сомнар суурып алар оңдай полар. 
Мастер-класстар иртірерге сағынчатхан 
улусха сурыныс пічіктерін olgaogur@ 
mail.ru паза hnkm@yandex.ru адрес- 
терзер ызарға кирек. Фестивальдаңар 
хоза 89233523052 алай 8 (3902) 22-02-25 
телефоннарӌа піліп аларға чарир.

Екатерина КОНОНОВА

Ӱгретчі Татьяна САГАТАЕВА -  кӧкпӧлер чайапчатхан ус

http://www.khakaschiry.ru
mailto:hnkm@yandex.ru
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КӰН ТАҢМАЗЫ
ТАТАРСТАННАН, 
ХАДА-ПІРГЕ ТОҒЫНАРДАҢАР ЧӦПТЕЗІГ

Хакасия паза Татарстан садығда, экономикада, культурада 
паза гуманитарнай хайызығларда хада-пірге тоғынардаңар 
чӧптезіг идіп алғаннар.
Хакасияның пазы Виктор Зи

мин паза Татарстанның президент 
Рустам Минниханов июльда ирткен 
тархын-культура наследиезінӌе 
чоннар аразындағы алтынӌы 
форумда регионнар аразындағы 
палғалыстарны тилідердеңер паза 
ікі республиканың аразындағы

хайызығларны тыыдардаңар 
чӧптезіп алғаннар. Амды чӧптезігні 
чуртасха кирер 2017 -  2019 чылларға 
мероприятиелер планы тимнел пар- 
ған. Ол ікі республиканың чуртас- 
экономика сурығларын пӧгерге 
чахсы хабазар.

Д1Г1ПІГТІ

ПУСЧА КИСЧЕІІЕР
Орджоникидзе аймаандағы Хоңых аалзар Ах Ӱӱс суғны пусча 

кизер чол тимге сых парды. Аал чуртағңылары суғны пусча кис 
чӧрчеткен туста, пӱдірігңілер иргілен парған тахтаны нааӌыли 
тыхтапчалар. Пу тоғыснаң айғасча Орджоникидзе аймаандағы 
чол пӱдірігӌілерінің пірігізі.

Ах Ӱӱсті пусча кизер чолнаң пу 
айда тузаланып пастадылар. Ма- 
шинаның аары 10 тоннадаң артых 
полбасха кирек. 1 часта 20 км парары 
кӧрілче. Автомобильнің ізіктері азых 
поларға, хурлар систілік поларға 
кирек. Чолзар машиналар пірердең

не позыдыл турарлар.
Пустағы тахта 6.00 частаң 22.00 

часха теере тоғын турар. МВД-ның, 
табырах полызығ пирчеткеннернің, 
ӧрт ӱзірӌеңнернің машиналары 
хайдағ даа туста теес чох иртерлер.

ЫРАХХЫ В0СТ0КТЫ ТИЛІДЕРІ -  
ӦӦН КӦСТЕГЛЕРНІН, ПІРСІ

МОСКВА. Россияның Ыраххы Востоктың тилізінӌе министрі 
Александр Галушка регион инвестиция саринаң бизнестің 

хайиин тарт сыххан тіп санапча.
«Пір чыл артиинаң тусха алнынӌа тиліпчеткен чирлер, Ыраххы Восток 

тилізінің фонды паза инвестпроекттер тоғынып пастаанда, Ыраххы Востоксар 
1,3 трлн салковай инвестиция кірген. Анда 470 инвестиция проекті, олар 80 
муңӌа наа тоғыс орнын пирерлер», -  искірген министр.

Аның чооғынаң, кирек регионға хайығ алыс парғанында. Мының алнында 
Ыраххы Востокка ахча «нинӌе халар, анӌа пирерге» оңдайнаң пирілген полза, 
амды регионға хабазығ тыып сыххан. Анзы иң пурун Россия президенті 
Владимир Путин турғысхан кӧстеглернең палғалыстығ.

Известия

120 ЧАСТЫҒ АҒА 
ПРЕЗИДЕНТА МАХТАПЧА

ИНГУШЕТИЯ. Ингушетияның 120 частығ чуртағӌызы Аппаз Илиев позы 
оңнапчатхан президенттернің аразында Владимир Путинні прайзынаң иң 
артых тіп санапча.

Аппаз Лоросович Илиев 1896 чылда мартта тӧреен. Ол Россияда иң улуғ 
частығ чуртағӌы полча. Аға пӧзік тағлар аразындағы Гул и аалда чуртапча.

Илиев Россияның тархынында хайдағ киректер полғанын прай даа ундут 
салтыр. «Пастағы тилекей чааны сала оңнапчам, че чахсы нимес», -  теен 
ол.

Узах частығ чуртағӌының сӧстерін пархазы тілбестеен. «Политиктернің 
аразында кем аның кӧңніне кірче?» сурыға ол піди нандырған:

-  Владимир Путин. Мин хаӌан даа аның ӱчӱн. Ол иң артых. Путинге алғыс,
-  теен аға.

Новости РИА

ТАХТАНЫ ХАЙДИ АДИРҒА?
ШАХМАТ 0ЙНАДЫЛАР

Пу тынағ кӱннерінде Асхыстағы аал чӧбі наа чылға 
чарыдылған шахмат турнирін чарлабысхан. 5 январьда 
Калининдегі культура туразында шахмат ойнирға хынчатхан 
ооллар чыылысханнар. Олар Асхыс станциядаң, Кызластаң, 
Истең, Ағбан пилтірінең, Ағбаннаң паза Асхыстаң килгеннер.

КРЫМ. Керчь пролив кизіре салылған тахтаны хайди адир сағыснаң 
ӱлескен Крым парламентінің пазы Владимир Константинов. Ол аны «Ибзер 
чол» адап саларға чӧп пирче.

Че республика пазы Сергей Аксеновтың кӧрізінең, пу сурығ хоостыра 
чоннаң чӧптезерге, Интернет пастыра ӱн пирерге кирек. Андағох оңдайнаң 
тудынарға кирек, ахча таниин таллапчатса.

Керчь пролив кизіре пӱдірілген тахта Россияда иң узун полар. Крымны 
Краснодар крайынаң піріктірчеткен тахтаның узуны 19 км тиңнелче. 
Аны пӱдіреріне 22792 млрд салковай хорадылары кӧрілче. Ол тахтаӌа 
автомобильлер чӧрізі 2018 чылның декабрьында пасталар. Пастағы поезд 
тахтаӌа 2019 чылның декабрьында иртері кӧрілче.

Лента.ги

В0ІІ0НТЁРЛАРҒА -  СЫЙЫХТАР
Хакасияда «Чиңіс волонтёрлары» тиксі Россиядағы халых 

чӧрімінің региондағы пӧлиинің ӧткін араласчыларына дипломнар 
паза сыйыхтар читіргеннер.

Ирткен чылда волонтёрлар кӧп 
акция иртіргеннер. Олар, чииттерні 
патриотизмге ӱгредерінең пасха, 
кізілерге социальнай полызығ 
пирерінең айғасханнар. «Чиңіс 
волонтёрлары» тиксі Россияда 
иртірілген «Ибіркіні улам чарых ит 
сал» акцияда араласханнар, ол чир-

чайаанны хайраллирына кӧстелген. 
«Алтын тудалар» проектте ара- 
лазып, олар хызылчатхан сӧбі- 
релерге паза ветераннарға чурт- 
іііітарын тыхтирға полысханнар. 
Волонтёрлар республиканың чурта- 
зында иртірілчеткен мероприя- 
тиелерде сыбыра араласчалар.

ХАЗЫХТАРЫН ПИКТЕЕННЕР
Хакасияның чуға чуртапчатхан сӧбірелерінің 123 олғаны 

Абазадағы «Саянская благодать» санаторийде ӱс неделя, 
тынанып, хазыхтарын пиктеен.

Санаторийде олғаннар спорт- 
наң, физкультуранаң айғасханнар, 
Хакасияның тархынын ӱгренгеннер, 
экскурсияа чӧргеннер.

Хайди чоохтааннар Хакасияның 
істеніс паза социальнай тиліс 
министерствозында, 2016 чылда

чуға чуртапчатхан сӧбірелернің 
палаларына улуғ хайығ айлан- 
дырылған. Оларның хазиин пик- 
тиріне 50 млн. салковай позыдылған. 
Аның полызиинаң республикадағы 
3 муң азыра олған чахсы тынанып 
алған.

Тимнееннер Хакасия пазының администрациязы, Елена ТИМО
ФЕЕВА, Михаил ИДИМЕШЕВ, Хакасияның экономика министерствозы, 
Кристина КУЧМЕНКО

14MVH, 
НАА Т0ҒЫС ОРНЫ ТӦСТЕПГЕН

АЛТАЙ КРАЙЫ. 2016 чылның 11 айына 13,9 муң тоғыс орны тӧстелген 
паза нааӌылалған.

Регионның істенісче паза социальнай хабазығӌа ӧӧн управлениезі 
искіриинең, наа тоғыс орыннарын ӱс муң организация тӧстеен . Оларның 
ӱзінӌі чардығына кадрларны тапханнар чонға тоғыс тапчаң службалар. Наа 
тоғыс орыннары пілдірте хозылған пӱдірігде -  292 орынға 458 орын килісче, 
коммунальна^ социальнай паза алынӌа полызығлар пирерінде -1350 орынға 
2122 орын, че иң кӧп тоғыс орыннары аал хониинда паза хатап тимнеӌең 
сығарыста тӧстелген.

Алтай крайы
правительствозының официальнай сайты

Щ АСХЫНАХ ЧАЛ АХЧАЗЫНЫН, 
СИНІ ХАТИ КӦДІРІЛГЕН
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ВЕНЕСУЭЛА. Президент Николас Мадуро позырахта, инфляция 
ӧсчеткен сылтаанда, иң асхынах чал ахчазының сині хати кӧдірілердеңер 
чарлабысхан.

«50 процентке, январьдаң пенсиялар паза иң асхынах чал ахчазы 40638 
боливар пол парар», -  искірген хазна устағӌызы.

Венесуэлада амды боливарның долларға пір саңай нинӌе-де курс 
тоғынча. DIPRO официальнай курста алызығлар чоғыл -  доллар ӱчӱн 10 
боливар. DICOM ахча алыстырӌаң хоза системада курс -  678 боливар, 
че анзы «хара рынок» кӧзідіглерінең хай-хай ырах. Анда доллар 3,3 муң 
боливарға чит парча. Пу курсча иң асхынах чал ахчазы 31 долларға тиңнелче.
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АВТОМОБИЛЬ 
КІЗІЛЕРНІ ПАСХПАТХАН

ИЗРАИЛЬ. Иерусалимде чааӌылардаң тоғыр пазох теракт полған. 
Амды Ниццада паза Берлинде полған теракттардағы чіли, ідӧк таарлағ 
тартчаң автомобильнең тузаланғаннар. Израильдегі номерліг «Мерседес» 
автомобиль, тротуарзар сығып, автобустаң сыхчатхан чааӌыларзар ойладып, 
оларны пасхлатхан. Анда ӱс хыс паза nip оол ӱреен.

Киречілернің чооғынаң, водитель, тротуарӌа ӧнетін табырах ойладып, 
чааӌыларны пасхлатхан. Аны ат сыхханнарында ла, машина тохтап парған. 
Руль кистінде Иерусалимде чуртапчатхан араб полтыр.

Newsru.com

Ойын читі чардыда 
парған. Шахмат ойынына 
хынчатхан оолларның 
хайзын таныпчам. Олар 
прай даа турнирлерде ара
ласчалар: Николай Чебодаев
-  Кызластаң, Григорий 
Куюков -  Асхыс станциядаң,
Савелий Майнагашев -  Ас- 
хыстаң.

Ойын ӱс часча парған. Іди 
прайзының алнына Виталий 
Доможаков сых чӧрібіскен.
Ікінӌі орында -  Михаил 
Чарков (ікізінең Асхыстаңнар), ӱзінӌі Ағбаннаң килген. Оларға прайзына 
орынға Олег Топоев сыххан, ол алғыстас пічіктерін читіргеннер.
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шдрткен чылның салтарлары 
хоостыра Хакасияның ӧӧн 
университеді Россияның 
иң артых ӱгредіг 
заведениелерінің санына 
кирілген.«Социальный 
навигатор» тӧстеен 
рейгингте вузтарның 
хазна экономиказы 
кирексіністеріне 
килісчеткені кӧрілче.

Тиксі хазнабыстың 89 уни- 
верситедінің тоғызы паалалған. 
Мында тоғысха ызылған алай

тоғыс пирчеткеннердең хығыртығ- 
лар алған университет тоосхан 
чииттерге, преподавательлернің 
паза тиксі вузтың тоғызына хайығ 
айландырылған. Ідӧк пӧзік ӱгредіг 
заведениелері істезігліг тоғыстарынаң 
паза хоза ӱгредіг киреенең парыс ал 
полчатханы санға алылған. Рейтинг- 
ке Россияның 82 регионынаң пӧзік 
ӱгредігліг специаписттер тимнепчеткен 
хазна, муниципальнай, алынӌа ӱгредіг 
учреждениелері кирілген.

Хакасияның ӱгредіг 
паза наука министерствозы

Аал ХОНИИ

ФЕРМЕР
ТОҒЫЗЫ ПАРЫСТЫҒ
Л мғы туста сӧбіре паза наа 

іа тоғынып пастапчатхан 
фермерлерге хазна чах- 
сы полысча: аал хонии 
техниказын, мал-хус алары- 
на, хазаалар пӱдіреріне паза 
пасха даа нимелерге ӧнетін 
грант пирілче.

Хазна хабазиин алғаннар- 
ның пірсі Таштып аймаандағы 
Пиӌехол аалдағы фермер 
Михаил Семёнович Бозыков 
полча. Ол хаӌаннаң інектер 
паза хойлар тутча. Аалда чур- 
тапчатхан чон хайди мал тут- 
пас.

-  1983 чылда, армиядаң 
айланғанда, Таштыптағы 
совхозта комбайнер полып 
тоғын сыххам. 2002 чылда, 
совхоз изел парғанда, тоғыс 
чоххалғам. Маллар уламохкӧп 
тут сыххам. 2009 чылда фер
мер полыбысхам. Пабам Семён ,  
Ойлович чирнеңӧк айғасхан, 
колхозта иң чахсы комбайнёр 
полған. Кізее нименең-де айға- 
зарға кирек ле. Фермер ползаң, 
позыңа тоғынчазың, ағаа хоза 
хазна чахсы полысча, -  теен 
Михаил Семёнович.

Аның кресен-ф ерм ер 
хониинда 118 мал саналча, 
ол санда 45 інек. Малларны фер
мер ӧӧнінде итке ӧскірче. Ағаа хо
за Михаил Семёнович сула паза 
пуғдай ӧскірерінең айғасча. Пӱӱл ол 
47 гектарда тоңастығлар салған. Ідӧк 
суланы посха ӧскірче, че пірееде 
аалдағыларға садыбысча. Фермернің 
позының 27 гектар чирі пар, пасхазын 
Ибіг аал чӧбінең арендаа алып алған. 
Пиӌехол аалның хыринда тузаланыл- 
бинчатхан чирлер ам даа пар. Аал 
чӧбі ол чирлерні чарғы пастыра муни- 
ципалитетке айландырарға кӱстенче, 
андада ол чирлер чонға от сабарына, 
фермерлерге тоңастығлар саларға 
туза поларӌых. М.С.Бозыков, аал чӧ- 
бінең арендаа хоза чир алып, тоңас- 
тығларны кӧп арах саларға сағынча.

2015 чылда Михаил Семёно
вич сӧбіре фермазын тилідеріне 
Хакасияның аал хонии паза ас-тамах 
министерствозының грантын алған. 
Пу хазна хабазии ағаа уғаа чахсы 
чӧлег полған. Г рант ахчазына фермер 
турбиналығ Т-89 трактор алып алған. 
Ол кӱстіг техника, аннаңар хыраны

чахсы тартча. Грант ахчазына фермер 
ідӧк герефорд породапығ ікі пуға алып 
алған. Оларны тӧлге тудар. Ағаа хоза 
чарым чыл аразына Михаил Бозыков 
герефорд породалығ хазыралар са- 
дызып аларға пӧгінче. Хазыралар ідӧк 
грант ахчазына алылар.

Фермерге палалары Семён,

Александр, Ксения паза кізӧзі Андрей 
полысчалар. Александр оолғы паза 
Ксения хызы Северде чуртапчалар. 
Чайғызын олар, отпуск алып, малларға 
от пилетирге полызарға кил парчалар.

Сӧбіре пазы аал хониинаң ай- 
ғасчатханына чӧпсінче. Кізі, аалда 
чуртап, малларны ідӧк тее тутча, че 
фермер полчатсаң, хазна полысча. 
Фермер чіли санға тур салғанда, ол 
Россельхоз-банктаң трактор аларына 
кредит алған. Хорадылған ахчаның 
чарымызын хазна субсидиянаң ай- 
ландыр пирген. Фермер полбаан 
полза, ахча айландырылбасчых тіпче. 
Ікінӌі тракторын алар ӱчӱн пазох 
банксар айланарға киліскен. Трактор 
аларына хорадылған ахчаның 30 %-і 
фермерге айландырылған.

Михаил Семёнович Бозыков, 
маңнаныстығ фермер полчатха
ны ӱчӱн, пылтыр декабрьда аал 
хонии тоғынңыларының ӱлӱкӱніне 
хығыртылған. Анда ағаа Аарластығ 
пічік читірілген.

Оксана ЧЕЛТЫГМАШЕВА

тион пазының орынңызы 
Владимир Крафт Хакасия 
правительствозыңдағы 
чоннар киртінізі чӧбінің 
теестегі чыылиин иртірген.

АЙМАХ ЧОН -  
АЙМАХ КИРТІНІС

Сурығларны ӱзӱрер алнында 
Владимир Александрович респуб- 
ликаның национальнай паза терри- 
ториальнай политика министрі 
Дмитрий Тодышевнең хада «Киртініс 
терроризмнең тоғыр» литература марии 
чиңісчілеріне сыйыхтар читіргеннер.

Чыылығда республиканың город- 
аймахтар администрациялары киртініс 
организацияларынаң хада пылтыр хайдағ 
тоғыстар апарғаннарынаңар искірілген. 
Таштып аймааның ӱгредіг управлениезі 
устағңызының тоғызын толдырчат- 
хан Галина Адыгаева аймахта чир- 
суғӌыбыс, ӱгретчі, абыс Иван Шты- 
гашевке чарыдылған мероприятиелер 
ирткенін таныхтаан.

Чыылығда ідӧк чоох тутханнар Орд
жоникидзе аймаа пазының орынӌызы 
Ирина Кривошеева, Харатас город 
пазының орынӌызы Андрей Ващенко 
паза Алтай аймаа пазының орынӌызы 
Владимир Кыров. Анаң Хакасияӌа 
Россияның юстиция министерствозы 
управлениезінің коммерческай нимес 
организациялар киректерінӌе пӧлік 
пастығы Светлана Малюшкина ком
мерческай нимес организациялар- 
ға теелчеткен законнарзар хайдағ 
ал ызығлар кирілгенін чарьгтхан. Аны истіп, 
nip оол ол апызығларға чӧпсінминчеткенін 
чазырбаан: «Ноға хараазын тоғынчатхан 
клубтарның санын хызырӌаң закон 
чоғыл? Сайбағӌылар клубтарда чыы- 
лысчалар. Мин позым хаӌан-да закон 
сайбағӌызы полғам. Ам, орта чол таллап 
алып, киртініске тартылчам. Сайбағӌылар 
хомай пӧгіннерінеңер чӧптезерге хаӌан 
даа тигірибзер килбестер. Олар клуб
тарда, барларда чыылысчалар. Аннаңар 
минің чӧп пар -  хараазын тоғынчатхан 
учреждениелерге хайығ саларға».

Чыылығдағы сурығлар ӱзӱрілген 
соонаң Владимир Крафт наа 2017 чылда 
прайзына оң ползын тіп алғаан.

Татьяна ТОПОЕВА

Ус холлығлар

ПАСХА ЧОННЬЩ КУЛЬТУРАЗЫН 
КӦКЛӦЛЕРІНДЕ КОЗИНЕ
!=̂ > 1 стр.

Ус холлығ ипчі кӧклӧлер чайиры- 
наң алты чыл айғас парир. Интернет 
пастыра ол аймах мастер-класстар 
кӧріп алча. Пу тоғысты идеріне ӧнетін 
ӱгренмеен. Татьяна Николаевна хаӌан 
даа хоостирға, чапсырарға, тігерге 
хынӌаң. Кӧклӧлер идері аның хобби 
полча. Истерні, чіптерні, нинӌілерні, 
састарны ол садығ туразынаң алча. 
Пірее ӧкер истернің чардыхтарын кі- 
зілердең сурап алча. Татьянаның ателье 
тутчатхан таныстары пар. Анда кирек чох 
ӧкер ис чардыхтарын алып алча.

Амды Татьяна Сагатаеваның по- 
зының узанӌаң орны пар. Аның іӌе- 
пабазы Асхыста «Ткани» садығ туразын 
тутча. Анда Татьяна Николаевна позына 
пулуңас пӧліп алған. Амды кӧклӧлерін 
анда тимнепче. Полған на ус кӧклӧзін 
пос оңдайынӌа чайапча. Татьяна Сага- 
таеваның кӧклӧлерін омаларынаң, ха- 
рахтарынаң танып салчалар.

Татьяна Николаевна Асхыстағы 
лицейде тархын паза обществозна- 
ние ӱгретчізі полча. Ол школа соонаң 
Ағбандағы Сойан-Алтай тюркология 
институдында орыс тілі, литература 
паза тархын ӱгретчізіне ӱгренген. Амды 
профессиязы хоостыра тоғынча. Ол 
институт соонаң Северде Хета аалда 
ӱс чыл орыс тілі ӱгретчізі полған. Пр
ежде Хакасиязар отпускка килген- 
де, ол Иван Николаевич Сагатаевнең 
танызып алған. Ол полицияда тоғынча. 
Хада сӧбіре тӧстееннер. Чапсыстығ, 
Татьяна Николаевнаның хыс фамилиязы 
ідӧк Сагатаева. Хоных хонғанда, ағаа 
фамилиязын алыстырарға киректелбеен.

Севердең саңайға айланғанда, Ас- 
хыстағы лицейзер істенерге кірібіскен. 
2016 чылда лицейде кӧклӧлер чайаӌаң 
мастерской азылған. Пӱӱл часхызын 
лицейдегілер пастағы кӧклӧлер кӧзідиин 
иртірерге пӧгінчелер. Олғаннар ол тоғыс- 
наң хынып айғасчалар.

Татьяна Николаевна аймах чонның 
паза пурунғы тустағы кӧклӧлерні чайирға

хынча. Северде тоғынчатханда, андағы 
чуртағӌылар ағаа долган, нганасан 
кӧклӧлерін ит пирерге сурынӌаңнар. Ус 
холлығ ипчее калмык кӧклӧзін чайирға 
киліскенӧк. Че аймах чонның кӧкпӧзін чайир 
алнында оларның культуразын, кибірлерін 
Интернетче алай энциклопедияларӌа 
ӱгренче: хайдағ тон, пӧрік кис чӧрчелер, 
чазанӌыхтары хайдағдыр.

-  Севердегі чонның культуразы пай, -  
тіпче Татьяна Николаевна. -  Мағаа пасха 
чонның культуразын пілерге хынығ. 
Мағаа ӧӧнінде национальнай кӧклӧні 
тимнирге чахыпчапар. Че кӧңніме хыдат 
культуразы кірче.

Кӧклӧлерін Татьяна Николаевна 
ӧӧнінде сыйлапча, пірееде сатча, іди 
кӧмес парыс идіп алча. Аның іӌезінің 
ибінде хызы чайаан кӧклӧлер толдыра. 
Иван Николаевич ипчізі кӧклӧлер 
итчеткенінең пір дее тоғыр нимес, тимде 
кӧклӧні кӧр салып, ол кӱлімзіреп ле 
салча. Полицияда тоғынза даа, ол позы 
ідӧк чайаачы кізі, хоостар чайирға хынча.

Аат хустар осхас ынағ ирепчі па
лалары чайаачы тоғыснаң айғассыннар 
тіп сағынча. Оларның тӧрт хыс ӧсче. 
Улии Таняа 14 час, ол хореографиянаң 
айғазарға хынча. Лариса 3-ӌі класста 
ӱгренче, ӧс парза, архитектор поларға са- 
ғынча. Дашаа 5 час, ол хоосчы поларбын 
тіпче. Иң очылары Алиса ікі частығ, ідӧк 
хоостирға хынча. Хызыӌахтар іӌезінең 
хада кӧклӧлер чайапчалар. Палаларның 
хаӌан даа наа сағыстар полча. Олар 
наа кӧклӧ сағын таап алзалар, аны хада 
хоостап тимнепчелер.

Сагатаевтер сӧбірезі амғы туста тың 
маң чохха тӱсче -  Асхыста чурт пӱдірче. 
Татьяна Николаевна туразында алынӌа 
узанӌаң пӧлік азып аларға сағынча. Иван 
Николаевич позына ідӧк алынӌа кабинет 
кирек тіпче.

Таныхтирға кирек, Татьяна Нико
лаевна, кӧклӧлер чайирынаң пасха, ідӧк 
нымахтар паза чоохтар пасча.

Татьяна ТЮТЮБЕЕВА
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Пайрамнығ тӧреен кӱні Тіл сурии

ИТЧЕТКЕН КИРЕКТЕРІ
ПОС ЧОНЫНАҢ ПИК ПАЛҒАПЫС ПАРҒАН
и 'рткен чылның декабрьында 

Хакас хазна университедінің 
хакас кафедразының 
доценті, филология 
наукаларының кандидады 
Лариса Ильинична 
Чебодаева тӧреен кӱнін 
таныхтаан. Аның итчеткен 
киректері пос чонынаң паза 
чирінең пик палғалыс парған.

Тӧреен Лариса Ильинична 
ызых Кӱңӱре чирінде. Ол 
пасчатхан чоохтарның пір 
матыры ол чирдеңер мындағ 
ниме чоохтапча:
«Мин Кӱңӱредең сыххам. Пу 

мин турған орынны пістің 
улуғларыбыс ызых чирге 
санаңаң. Анзын кічігде исчең 
полғам. Пеер сығып, олар 
Кӱн чайааннаң сурынңаң 
полтырлар, аймах-пасха 
тустарда».

Мында тӧріп, тӧреен чирінең паза 
чарылыспаан, аспирантурадағы ӱс 
чылны санға албаза (1985 -  1988 
чылларда ол Ленинградтағы хазна 
университедінде аспирантурада 
ӱгренче). Аспирантурада ӱгренчедіп, 
Лариса Ильинична хакас тілінің иң 
сидік, таластығ синтаксис сурығларын 
наука саринаң істесче, аның канди
дат диссертациязы “Грамматичес
кая природа зависимых глагольных 
конструкций в хакасском языке” тіп 
адалча. Прай нимені тузында идерге 
ӱгрен парған хыс nip чыл пазынаң Алма- 
Атада диссертациязын арачылап, фи
лология науказының кандидады полы- 
бысча. Мыннаң сығара -  алнынзар ла 
хаалағ, ӧӧрлес ле. 1989 чылдаң сығара 
аның істеніс чолы Ағбандағы ӱгретчілер 
институдынаң -  Хакас хазна универси- 
тедінең палғалыстығ.

Кӱстенӌік чиит кізіні националь- 
най школалар факультедінің де- 
канының орынӌызына турғысчалар, 
тӧрт чыл пазынаң (1993 чылда) пу 
факультеттің деканы полыбысча, 
1996 чылда, Сойан-Алтай тюркология 
институды азылғанда, наа институттың 
директорына профессор Степан Пав
лович Ултургашев турғызылған, аның 
орынӌызына -  Лариса Ильинична 
Чебодаева. Олох туста 2002 чылдаң 
хоза хакас филология кафедразынаң 
устирға маңнанча. Кӱстіг устағӌы 
хакас чонның чииттерін ӧскіреріне 
кӧп кӱс хоратча: полған на студент- 
нең тоғынча, ӱгренізінең маңнанча ба, 
маңнанминча ба тіп, полған на кізінің 
хылынызын сизінче, саба чолдаң 
сизіктендірче, кӱстіглерін, кӧӧктіріп, 
ӧскірче. Ольга Гавриловна Ултургашева 
паза Лариса Ильинична Чебодаева 
кафедранаң устапчатхан туста, ка- 
федраа чиит ӱгретчілер хозылча: 
Наталья Николаевна Таскаракова, 
Алёна Николаевна Чугунекова, Марина 
Алексеевна Медведева, Владислав 
Александрович Боргояков, Инга 
Людовиковна Кызласова.

Лариса Ильинична ырах кӧрістіг 
устағӌы ла нимес, ідӧк кӱстіг ӱгретчі. 
Ол студенттерге тирең пілістер пирче, 
посха постың чуртазын апарарға 
кӧніктірче. Мағаа Лариса Ильинична 
хакас тілінің тирең сағызын, хыйға 
пілізін кӧзіт пирген тиирге чарир. Амғы 
туста пістің ӱгретчібістің ӧӧн пӧгіні чиит-

Филология наукаларының 
кандидады Лариса Ильинична 

ЧЕБОДАЕВА

терні чахсаа тартары, посты, постың 
тілін паза чонын улуғлирына, кізі чіли 
ӧзеріне кӧніктірері полча, аннаңар ол 
занятиелерні сағысха тиліг тексттерге 
тӧстене апарча, оларны чуртаснаң 
палғалыстырча, саблығ ученайлар- 
ның тоғыстарынаң таныстырча, ки- 
белістер ӱгрендірче. Улуғ опыттығ 
ӱгретчілернің уроктарына студент- 
терні паза магистранттарны апарча, 
іди чалтырама уроктар полызиинаң 
оларны ӱгретчі тоғызынаң таныстырча.

Ӱр ниместе Лариса Ильинична сту- 
денттерінең хада Ш.Амонашвилинің 
семинарларына чӧргеннер. Аның то- 
ғынчатханын, сағынчатханын, чур- 
тасха кӧрчеткенін ол позына чағын 
полчатханын таныхтаан. Студенттері 
Лариса Ильиничнаның занятиелеріне 
хынадырлар, выпускниктері тоғасхан 
сай алғыстарын читірчелер. Мынзы 
ӱгретчінің тоғызына паалағ нимес 
пе? Ӱгретчі тамысхан свечі успинча 
тидірлер, ол чалбыранып кӧйедір паза 
пасха кӧп свечі тамызып, оды чылиин 
чонда таратча.

Лариса Ильинична -  уғаа кӱлӱк, 
сымдах кізі, аның тоғызы ӱзілбин- 
че. Кӧп туе хоратча ӱгренӌілерге 
паза студенттерге учебниктер паза 
ӱгредіг пособиелерін тимниріне. Аның 
устаанынаң, холынаң тимнелген 
учебниктер Хакасияда ла нимес, ідӧк 
Россия синінде пӧзік паалалчалар, 
учебниктернің федеральнай пічиине 
кіріп, Хакас чирін сабландырчалар. 
Ӱгредігнің Россия академиязының 
президенті Лариса Вербицкая ирткен 
чыл, Хакасия пазын Виктор Зиминні 
алғыстап, пістің учебниктернің пӧзік 
синде тимнелгенін таныхтаан.

Че Лариса Ильиничнаның алнында 
пазох ла наа пӧгіннер, наа хаалағлар. 
«Чуртас -  ол полған на сай пирік таға 
сыхчатхан осхас ниме. Аның пазына 
иптіг чидіп апзаң, чӱреең толдыра полча, 
ағаа ӧріністол парча, тынанып алчазың, 
анаң пазох -  наа тағыӌах, сыныхтағлар. 
Іди чайалған кізінің пу чирдегі чуртазы»,
-  тіп айланча чииттерзер аның Каной 
апсах матыры. Лариса Ильинична ідӧк 
наадаң наа тағыӌахтар азып одыр- 
ча. Наа учебниктер тимнирге кирек, 
аны тиміне сығарарға, пос тузынаң 
санаспин, амғы тӧлге наа чоохтар, 
кибелістер паза баснялар чайиирға. 
“Хабар” газетаның хығырығӌылары 
аның сыхчатхан чоох-кибелістерінең 
таныс поларлар. Сағам Лариса Иль
инична ікі книга сығар салған. Ікі- 
зінең “Ӧбекелернің чолларынӌа: 
Уклинча ууӌаның чоохтары” адалча.

Пу книгаларда аның чуртас фи- 
лософиязы, киртінізі, чиит тӧлге, чонға 
чӧптері: “Ир кізі -  чурт ээзі, ир кізі -  
род пазы”; “Ипчі -  чурттың чылии, ипчі
-  ир кізее нанӌы”; “Полған на чонның 
кӱзі -  аның чирінде”; “Суғ -  илбек кӱс” 
“Чир -  кізі осхас тыннығ ниме”; “Чахсы 
кибір -  ол чонның хуйағы... Кибірли 
тудынмаан чон чітче”; “Сағыс-кӧгістіг 
ипчі прай нимені иптеп одырча, чох 
нимені пар идіп, сағыс-кӧгіс чох ипчі -  
сайбап одырча, пар нимені чох идіп”; 
“Кізі -  чайаан палазы”; “Минің тілім
-  минің худым, минің тілім -  чонның 
худы” паза пасха даа илбек сағыстар 
ол піске сииртерге сағынча. Чоны, 
чӱрегін азып, постың кибірлеріне 
тӧстене, Чир-чайаанны аарлап, орта 
чолӌа парарына ізенче.

Наука чолы оой нимес. Ол тілнің 
чазыттарын тирең хасханы полча, 
пірееде, чон чайап салған хыйғаны 
таап полбин, илееде илепчезің, че 
сын сағысха чидіп алзаң, алтын- 

кӱмӱс тапхан чіли, ӧрінчезің. Лариса 
Ильинична 150-ӌе тоғыс чарыхха сығар 
салған, олар Хакасияда ла нимес, чи- 
рібістің пасха даа пулуңнарында пістің 
тілібіснең таныстырчалар. Студенттерні 
наука тоғызына кӧніктірче. Аның ус- 
таанынаң тимнелген наука тоғыстары 
хаӌан даа турыстыра паалалча. Г рант- 
тар полызиинаң тимнелчеткен наука 
тоғыстары парох. Іди ол литература 
кафедразындағы доцент Н.Л.Кольчи- 
кованаң “Хакасско-русский ассоциа
тивный словарь этнокультурной лек
сики” темаӌа Россия синіндегі тоғысты 
толдырғаннар.

Лариса Ильиничнаның чалты
рама тоғызы пӧзік паалалған. Ол 
“Хакас Республиканың саблығ ӱгретчізі” 
“Пӧзік профессиональнай ӱгредігнің 
аарластығ тоғынӌызы”, “Чыл кізізі” 
аарластығ аттарны турыстыра ал чӧрче. 
Россия тюркологтары комитедінің кізізі, 
республикадағы терминнер комиссия- 
зының кізізі полча. Халых-чарыдығлығ 
тоғыста чітіг арапасча, сыбыра “Хабар” 
газета пастыра чонынаң чоохтасча.

“Сӧбіре -  прай нименің ӧӧні... іӌе- 
пабаның, тізең, тоғызы -  паланы чуртас 
салғағында посты чідірбин чӧрерге, 
посты пілінерге, постың орнын табарға 
ӱгрет салары. Олғанның ӧзені сӧбіреде 
пиктелче” (Л.И.Чебодаева). Лариса 
Ильинична оолғын, олох оңдайнаң 
кӧстеп, ӧскір парча. Оолғы Айдыр, 
Новосибирскте имӌее, уғаа кирек хирург 
профессияа, ӱгрен киліп, пос чонына 
пос чирінде улуғ туза ағылча.

Лариса Ильинична хаӌан даа чи- 
рібістің, чоныбыстың, чайааныбыстың, 
туған-чағыннарының ӱчӱн сағыссырапча, 
оларның ӱчӱн сурынча:

Полызыңар, чап-чарыхтар,
Папа-пархаларға, чон-чахсаа.
Полызыңар піске, ап-арығлар,
Пазох айланарға чуртасха.
Аарлығ Лариса Ильинична, прай 

ӱгретчілернің паза студенттернің 
адынаң алғыстапчам Сірерні чалахай 
пайрамнығ ӱлӱкӱннең! Чайаан кӱс, хазых 
пирзін Сірерге, туған-чағыннарыңа! Ах 
сағыстарың толып одырзын, чуртас 
Сірерні ӧріндіріп одырзын! Пазох пір 
пасхыс алтапчазар, че алнында пасхох 
пасхыс. Пазох наа тағыӌахтар азарға 
кирек, аарлығ Ӱгретчім!

Инга КЫЗЛАСОВА, 
Хакас филология 

кафедразының устағӌызы

шуртаста me состерні олаңаи 
ла чоохтанчабыс. Сӧстернің 
пілдіриинеңер, олар ниме 
таныхтапчатханынаңар 
сағынминчабыс. Пӱӱн мин 
андағ сӧстернің хай пірсін не 
кӧзідімге аларға сағынчам. 
Чонда «алғыстапчам» сӧс удаа 
тузаланылча. Кізіні тӧреен 
кӱнінең, тоғылах чазынаң апай 
ӱлӱкӱннернең чылығ, паарсах 
сӧстернең «алғыстапчам» 
тіпчебіс.

Сынында «алғыстапчам» сӧс ни
ме таныхтапча? Аның пілдіриин, ниме 
таныхтапчатханын піліп алар ӱчӱн, 
сӧстің тӧстігін кӧр кӧреңер. Тӧстігі 
«алғыс» сӧс полар. «Алғыс» сӧсті орыс 
тіліне «спасибо» тіп тілбестирбіс. Тиксі 
«алғыстапчам» сӧсті орыс тіліне тіл- 
бестезе, «благодарю» полар. Пірее 
кізее чахсы кирее ӱчӱн алғызыбыс 
читірчетсебіс, «алғыс ползын», «улуғ 
алғыс» паза «алғыстапчам» тиирге 
кирекпіс.

Андағда «поздравляю» сӧс хакас 
тілінең хайди полар? Пу сурыға нандырар 
ӱчӱн, алыптығ нымахтарыбыссар, пістің 
ӧбекелерібістің чооғынзар айланчам. 
Кӧзідімге, «Ай-кӱнге пазырып, алғап- 
сулғап турадырлар». Прай даа ал- 
ыптығ нымахтарда матырларны тойда 
алай улуғ пайрамда улуғ частығлар 
алғапчалар. Минің кӧрізімнең, піске дее

«АЛҒЫСТАПЧАМ» 
АЛАЙ 
«АЛҒАПЧАМ»?
«алғапчам», «алғас сағыстарым», «алғас 
сӧстерімні читірчем» сӧстернең алғым 
тузаланарға чарир. «Алғапчам», «алғас 
сӧстерімні читірчем» сӧстерні орыс тіліне 
«поздравляю» тіп тілбестирге чарир, 
неке.

Паза nip сӧсті орыс тіліне хайди 
тілбестепчеткеннері кӧңніме nip дее 
кірбинче. Ол сӧс пістің улуғ ӱлӱкӱнібісті 
таныхтапча. «Чыл пазы» сӧсті орыс 
тіліне «голова года» тіп тілбестепчелер. 
Орта ба іди тілбестепчеткенібіс? Пу 
сурыға нандырар ӱчӱн, кӧзідімнер 
пирчем: «Мин аал пазында чуртапчам», 
«мин аал азағында чуртапчам». Амды 
орыс тіліне кӧні тілбестеп кӧреңер, піди 
полар: «Я живу в голове села», «я живу 
в ноге села». «Чыл пазы» сӧсті, ідӧк кӧні 
тілбестеп, «голова года» идіп апғаннар. 
Пістің хакас тілінде «пазы», «азағы» 
сӧстер алғым тузаланылча. Кӧзідім: 
«тағ пазында», «суғ пазында», «хол 
пазында». Сынында пу нимелернің пас- 
тары чоғыл, кізінің паза пасха даа тіріг 
нимелернің не пас пар. Сынында чылның 
пас чоғыл, че «чыл пазы» сӧсте «пас» 
сӧс чылның пасталчатханын таных
тапча. Аннаңар «чып пазы» сӧсті «го
лова года» тіп тілбестепчеткенібіс орта 
нимес. Аны «начало года» алай «новый 
год» тіп тілбестирге кирек. Кибелістерні, 
чоохтарны тілбестепчеткен чайаачы 
устар кӧні тілбестеені пірееде киліс- 
пинчеткенінеңер чахсы піпчелер.

Мин пӱӱн ікі ле сӧсті алып ал- 
ғам. Соонаң пасха даа сӧстердеңер 
пазарбын. Пістің тілнең айғасчатхан 
ученайларыбыс минің танығларым 
хоостыра ниме тиирӌіктер ни? Саба 
сағынчатхан ползам, мині орталап 
салзыннар, сурығларымны чарыт 
пирзіннер.

Геннадий КИЧЕЕВ
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0ЛҒАН САДТАРЫНДА ХОЗА ОРЫННАР 
АЗЫЛЧАЛАР, ШКОЛАЛАР ПӰДІРІЛЧЕЛЕР

жжакасияның ӱгредіг 
У \  киреенде2016

чылда кӧп чидіглер 
паза алызығлар 
полғаннар. Ирткен

азылған. Ол Абаза городтағы ӱгредіг учреждениезінде школа 
«Дельфин» паза «Нымах», Орд- алнындағы группа азылғанда, 
жоникидзе аймаандағы «Ко- хоза орыннар азылғаннар. Ха-

Ағбандағы 24 № школаның ӱгренӌілері

чылда республика 
правительствозынаң 
ӱгредіг паза наука 
министерствозы 
олған садтарында 
хоза орыннар 
азар, школалар 
нааңылир паза 
пӱдірер тоғыстарны 
узаратханнар.

Халғанӌы пис чылға Хака- 
сияда кічіг палаларның саны 7 
муңны ас парған. Палаларның 
саны ӧсчеткенде, олған садта- 
рының санын ідӧк хозарға кирек. 
Іди пӱӱнгі кӱнге республикада 
300 азыра олған сады саналча. 
Халғанӌы пис чылға Хакасияда 
10 олған сады пӱдірілген, ол 
санда 4 аалда. Хаӌан-да олған 
сады полған 20 учреждение 
хатап ӱгредіг организациязына 
айландырылған. 2016 чылда 
олған садтарында хоза орыннар 
азар тоғыс узарадылған. Іди 
республикада хоза 650 орын

Сағысха киріп

Я істің тӧреен чир-суубыс 
алтын-тимірге, тайға- 

чазыларға, им кӧллерге 
пай.
Мин хабарымда 
чииттерге, Шира 
аймаандағы пай 
орыннардаңар чоохтап 
пирерге сағыс тутчам.

Хаӌаннаң полған на кізі 
позының тӧреен-ӧскен чиріне 
хынып, аны иң аарлыға санапча.

Илбек Ада чаа чылла- 
ры алнында паза соонда даа 
Шира аймаанда Коммунар, 
Шипилинск, Балахчин рудник- 
тер тоғынғаннар.

ХАКАСИЯ -  
ПАЙ ЧИРІМ

Мин сӧбіремнең хада Ком
мунар поселокта чуртаам. 
Соонаң, рудниктің хабазиинаң 3 
%-тіг ссуда алып, тура пӱдіргем. 
Пістің чуртыбыстаң ырах нимес 
имнег туразы полған. Аның 
хыринда хузух ағастары ӧсчең. 
Ырах нимес, чулыӌах ла кизіре, 
аба чистегі ӧзені полған. Хынзаң, 
кӱн тооза теер, пір кӧнек тееріп 
аларзың. Піске от сабарға орын 
олох ӧзенде пиргеннер. Хузух 
ағастары нымахтағы ла осхас. 
Мискелернің аймаа чи! Тура- 
быстаң ырах ниместе нымырттығ 
ӧзен полған. Орыстар ноға-да 
нымыртты теербеӌеңнер. Пістің 
чон аны, тееріп, хурудып, теер- 
беннең тартчаң. Покозыбыс ӧтіре 
Шипилинск рудниксер саарсых 
азах чол парӌаң. Піс ирепчі, ол 
чолӌа ӱс километр парып, пӧзік 
нимес хырли парған тағны ирт- 
чеңміс. Ол тағның ӱстӱнде, торбас 
алтында, ах мискелерні пычахнаң 
кизіп апӌаңмыс. Ол орынзар піс- 
тең пасха кізі чӧрбеӌең. Іди миске 
тееріп алӌаңмыс.

Николай ТРОШКИН

лосок» паза «Малышок» олған 
садтарында тыхтағ тоғыстарын 
иткен соонаң хоза орыннар 
азарға оңдай полған. Ідӧк Бог- 
рад аймаандағы Сон аалның

ратаста «Ягодка» олған сады 
тоғынып пастаан, ағаа хоза ӱр 
ниместе Асхыс станцияда 25 
орынға олған сады азылған.

2016 чылда Хакасияның

школаларында парта кистіне 
пастағызын на 8 муң азыра 
олған одырған. Ол, ирткен 
чылнаң тиңнестірзе, 1 муңӌа 
палаа кӧп. Хайди искірче 
Хакасияның ӱгред іг паза 
наука министерствозы, школа 
тоосхан nip ӱгренӌінің орнына 
1-ғы классха 2 ӱгренӌі килче. 
Республикада палалар саны 
ӧсчеткенін сизініп, Хакасияның 
правительствозы школаларда 
орыннар тимнир тоғысты 
амох толдырча. Пӱӱл Асхыс 
аймаанда ікі школаның пӱдірии 
тоозылған. Наа чыл соонаң анда 
ӱгренӌілер ӱгреніп пастирлар. 
Улуғ тоғыс парча регионның 
столицазында. Ӱгредіг паза нау
ка министерствозы искіриинең, 
иң кӧп палалар Ағбанда 
ӱгренчелер. Аннаңар городта 
наа школалар пӱдірерлер.

2015-2016 ӱгредіг чылында 
школа тоосчатхан ӱгренӌілер 
ЕГЭ сыныхтағларында чахсы 
салтарлар кӧзіттілер. Пістің

оол-хыстарның салтарлары 
Сибирьдегі федеральнай 
округта даа, тиксі Россия 
синінде дее пӧзік. Хакасияның 
тапанттығ ӱгренӌілеріне хабазар 
тоғыс пӱӱл узарадылған. Пістің 
ӱгренӌілер Россия синіндегі 
марығ-олимпиадаларда удаа 
сыйыхтығ орыннарға турыс- 
ханнар. Хакасияда робо- 
тотехниканы тилідеріне улуғ 
хайығ айландырылған.

Хакасияда хакас тілін 
паза культуразын хайрал- 
лап халар паза тилідер то- 
ғыс пӧзік синде парча. Пӱӱнгі 
кӱнде республикада ӧӧн 
чуртағӌыларның палаларының 
77 проценті пос тілін ӱгренче. 
2016 чылдаң олған садтарында 
хакас тілін апарчатханнарға паза 
хакас тілі ӱгретчілеріне чал ах
чазына хоза 15 процент тӧлег 
пиріл сыххан.

Оксана СУНЧУГАШЕВА

Социальной полызығлар

ХАБАЗЫҒ
КИРЕКСІПЧЕТКЕННЕРГЕ -  ӦӦН ХАЙЫҒ

жжакасияның істеніс паза социальнай тиліс министерствозы ирткен 
чылда социальнай полызығ кирексіпчеткен чуртағңыларға ӧӧн 
хайығ салған. Оларның санына кірче: чаа паза істеніс ветераннары, 
пенсионерлер, кӧп палалығ паза толдыра нимес сӧбірелер, кинектер, 
чалғыс чуртапчатхан паза чуртастың сидіксінізіне кір парған кізілер. 
Чыл сай республикада аймах социальнай полызығны200 муң азыра 
кЫ  алча, ол -  республиканың 37 % чуртағңызы. 2016 чылның 9 
айына 51 муң сӧбіре чонға социальнай полызығ пирӌең органнарда 
полызығлар алған.

Чайғызын «Хакасияда кӧп палалығ 
сӧбірее социальнай полызығ пирер 
оңдайлардаңар» республика законын- 
зар алызығлар кирілген. Амды ол закон 
хоостыра, пір саңай ӱс пала тӧрізе, сӧбірее 
миллион салковай пирілче. Ағаа хоза 
андағ сӧбірелерге ай сай 10 муң салковай 
тӧлелче (алында пу компенсацияның сині 
4611 салковайға тиңнелген). Тӧлеглерні 
ӧскірер чарадығны Хакасия пазы Виктор 
Зимин сығарған.

-  Сӧбіреде nip саңай ік і-ӱ с  пала 
тӧріпчеткені -  чахсы танығ. Андағ іӌе- 
пабаларны сыйыхтирға кирек, -  теен 
Виктор Зимин.

-  Улуғ тоғыс толдырыл парған. Пу 
хоза тӧлеглер сӧбірее чахсы хаба- 
зығ. Іңе-пабаларның чурттарын даа  
чахсыландырар оңдай пар, -  таныхтаан 
Хакасияның істеніс паза социальнай тиліс 
министрі Наталья Карамашева.

Кӧп палалығ сӧбірелерге респуб- 
ликаның іӌе капиталына сертификат 
читірілче. Таныхтирға кирек, ол пазағы 
чылда узарадылар. Хакасияның алты 
муңӌа сӧбірезі андағ сертификат™ алған, 
ол санда кічіг аалларның 112 чуртағӌызы.

Кӧп палапығ сӧбірелерге ідӧк пір ӧрініс 
полған -  олар Хакасия пазы Виктор Зиминнің 
холынаң сигіс орыннығ микроавтобус 
клӱстерін алғаннар. Полғаны ла 855 муң 
салковайға турча. Пис чыл аразына 
микроавтобустарны кӧп палалығ 30 сӧбіре 
алған. Оларның сӧбірелерінде читі паза 
аннаң даа кӧп пала ӧсче. Ол пӧгіннерге 
республика бюджедінең 29,1 млн. сапковай 
позыдылған. Ідӧк «Русап» компания кӧп па- 
лалығ ікі сӧбірее транспорт сыйлаан.

2016 чылда микроавтобустар алған- 
нар Таштып паза Ағбан пилтірі аймах- 
тарының чонға социальнай полызығ пир-

ӌең устаныстары.
-  Пу транспортнаң специалисттер 

ыраххы ааллардағы уйан чуртапчатхан 
сӧбірелернің палаларына полызығлар 
пирерге чапчаң чидіп ал турарлар, -  теен 
Хакасияның істеніс паза социальнай тиліс 
министрі Наталья Карамашева.

Ирткен чылда Хакасияда Аршан- 
нардағы Сагалаковтар сӧбірезі сабға 
сыхты. Олар тиксі Россиядағы «Чыл 
сӧбірезі» марығда «Сӧбіре-кибірлер 
хайраллағӌызы» номинацияда чиңісчі 
полыбысханнар. Таныхтирға кирек, 
пу марығда 77 регионнаң 286 сӧбіре 
араласхан.

Ідӧк Россия синінде Хакасия ӱчӱн 
турысхан кинек оолах Александр 
Салдыгашев. Ол хореограф-ӱгретчізі 
Любовь Губорчукнаң хада чоннар 
аразындағы «Inclusive dance» теелбек 
фестивальында III орын алғаннар. 
Марығ Москвада ирткен. Ӱр ниместе 
пазох Александр Салдыгашевтің ады 
республикада истілді. Ол Красавино 
городта ирткен тиксі Россиядағы «Синің 
ізенізің» фестиваль-марығда чиңісчі 
полыбысхан. Ӱгретчізі Любовь Губорчук 
андар оолахтың теелбектенген видеозын 
ысхан.

Ноябрьда Пилтірдегі психоневрология 
интернадының чуртағӌылары Санкт- 
Петербургта ирткен тиксі Россиядағы 
«Ізеніс чилі» марығда пӧзік орыннар 
алғаннар. Герман Олег, хакас тілінең 
сарын толдырып, II орынны холға кирген. 
«Алтынай» хореография ансамбльы III 
орын алған.

Улуғ частығлар ідӧк социальнай 
полызығ чох халбинчалар. Наа чыл ал
нында Хакасияның 50 ветераны пайрамнығ 
тӧреен кӱнін таныхтаан, оларның пизі -  чаа

араласчызы, 45 кізі -  тыл істенӌізі. Прайзы 
даа 90 чазын алтапча. Тыл істенӌізі Анас
тасия Семёновна (Шира аймаанаң) 95 
чазын чазапча. 2016 чылда пайрамнығ 
тӧреен кӱнін республиканың 460 узах 
частығ чуртағӌызы таныхтаан.

Ирткен чылда Илбек Ада чааның 33 
ветеранына чурт аларға субсидия пирілген. 
Оларның пірсі Илбек Ада чаа араласчызы 
полча, 32 кізі -  ветераннарның ӧкіс халған 
ипчілері. Читі чыл аразына Хакасияда 
Илбек Ада чааның 1000 ветераны пос чур- 
тына чидінген.

Ағаа хоза, пістің республиканың Илбек 
Ада чаа кинектері паза араласчылары 
чуртха чидінерге республика бюджедінең 
субсидия алчалар. Алты чыл аразына 
пу тӧлеглер 268 ветеранға пирілген. Ол 
пӧгіннерге 38,7 млн. салковай позыдылған.

Хакасияда улуғ частығларға хоза 
nip социальнай полызығ пиріл сыхты
-  кӧп квартирапығ туралардағы тиксі 
тыхтағ тоғыстар тӧлеглері 70 -  80 час- 
тығларға компенсация оңдайынӌа нандыра 
айландырылча. Ол правонаң Хакасияның 
1500 чуртағӌызы тузаланча.

Хакасияның істеніс паза социаль- 
най тиліс министерствозы пис кічіг 
аалнаң устапча: Алтай аймаандағы 
Хызыл салда аал, Боград аймаандағы 
Тубаннығ аал, Шира аймаандағы Чо- 
ғархы Тойым паза Ӧлең ааллар, Таштып 
аймаандағы Чыланнығ аал. Управление- 
учреждениелернің специалисттері кічіг 
аалларның чуртазында ӧткін араласчалар, 
субботниктер, ӱлӱкӱннер иртірчелер.

Кічіг аалларны тилідер программаӌа 
республика чуртағӌыларына тураларының 
хырларын нааӌылирға чарир. Ол оңдайнаң 
Чыланнығ аалның кӧп палалығ ікі сӧбірезі 
паза чалғызан чуртапчатхан пенсионер 
тураларының хырларын алыстырарға 
социальнай тӧлег алғаннар.

Наа чыл алнында кічіг аалларның 
олғаннарына тадылығ сыйыхтар чи- 
тірілген. Аалдағы библиотекаларға 
олған литературазы пирілген. Ол кни- 
галарны істеніс паза социальнай тиліс 
министерствозына кірчеткен учреж- 
дениелер чығаннар.

Тимнеен Татьяна ТЮТЮБЕЕВА
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СӦӦГІ -  ЧЕЛЕЙ, АҒАЗЫ -  ХАЗЫН,
Алғасчы
^аштып аймааның 
/  Культура туразында 

аймах специалисттер 
істенчелер. Пӱӱнгі кӱнде 
хакас чонның кибірлерін 
паза т/л/н тилідерінңе, 
чуртасха кирерінңе улуғ 
тоғыс апарылчатханда, 
республиканың культура 
кіннеріндегі кибірліг культура 
пӧліктері маң чохха тӱсчелер 
тізе, саба полбас. Ӱлӱкӱннерні 
азып, От инені азырап, 
чайааннарзар хоос сӧснең 
алғасчы айланча. Таштыптағы 
Культура туразында, тізең, 
штаттағы алғасчы тоғынча. 
Геннадий Алексеевич 
Тартыгашев пу тоғысты 
толдырча.
Геннадий Алексеевич -  уғаа 
чалахайкізі, ибіркілерні азых 
чӱреенең олаңайла аптап 
алча тиирге к и рек. Орындағы 
Культура туразынзар килзе, 
прай кабинеттерңе чӧріп, 
тоғынңыларның кӧңнін 
кӧдіредір. «Чағбан чӱректіг, 
чалахай кӧңніліг, пасхазына 
хаңандаа ӱңдезер кізі», -  
тіпчелер аннаңар.

Геннадий аға, республика алай аймах 
синінде иртчеткен мероприятие ползын, 
оларда сыбыра ӧткін араласча. Тун пай- 
рам, Ӱртӱн тойы, Чыл пазы ӱлӱкӱннерде 
паза кибірлер иртірерінде ол чир-суғӌы- 
ларынаң хада поладыр.

Г.А.Тартыгашевнең Мадыр аалдағы 
школада писатель, ӱгретчі паза абыс 
Иван Штыгашевтің 150 чазына чарыдыл- 
ған конференцияда тоғасхам. Аалӌы- 
ларны удурлап, ирбен отнаң арығлап, 
алғас сӧстерінең оларзар алғасчы аға 
айланған: «Ис-пайлығ полыңар! Чабал 
ниме чағын чӧрбезін, чахсы ниме чапсын- 
зын! Амыр-хазых чуртаңар!» Хурутхан 
киик идін, талған-айранны амзап алып, 
аалӌылар пайрамға тимнелген кӧзідігні 
чапсып кӧргеннер. Геннадий Алексеевич 
аба теерізі тӧзелген хакас ибіӌектегі 
хай пірее нимелер хоостыра танығлар 
иткен. «Пу кічіг аба теерізі нимес пе?» -  
айланғам андар. «Я, пу аба палазының 
теерізі», -  ӱндескен улуғ частығ кізі. Ан- 
дох ағастаң киртілген хайдағ-да тиріглер

чатчатхан. «Пу нимедір?» -  сурғам. «Теер 
истеӌең паспах, -  нандырған Геннадий 
Алексеевич. -  Іӌе-пабам, теерні истирге 
тимнеп, аны нымзадар ӱчӱн, ачытхызар 
сал салӌаңнар. Соонаң сығарып, читіре 
хураалахха, пасхахнаң истеӌеңнер».

Соонаң Геннадий Алексеевич по- 
зынаңар чоохтап пирген:

-  Минің тӧреен чирім Совет Союзы 
полча (кӱлімзірепче. -Авт.). Пӱӱнгікӱн- 
деИбігаалда чуртапчам. Тӧреем 1945 
чылда Аңчул аалда. Пабам, Алексей 
Васильевич Тартыгашев, 1940 чылда 
армияа парып, чаалазарға чӧрібіскен. 
ИлбекАда чаада палығлат салып, 1944 
чылда ибзер айланған. Палығлатхан 
сылтаанда nip азаа, кинеп, ээлбес пол 
парған.

Геннадий Алексеевичтің пабазы аңӌы 
паза палыхчы полған. Тайға чирінде аң- 
набин хайди чуртаӌаң. Чааның сидік чыл- 
ларында сӧбірезін азырирға кирек ле. Ол 
туста хазна чонға алымға ахча пирӌең, 
че анзы уғаа асхынах полған. Алексей 
Васильевич, азаанаң кинек тее полза,

тайғада аңнап, суғдаң хоора, пил па- 
лыхтар тудып, сӧбірезін азыраан. Аал- 
дағы иреннер прайзы чааласханнар, 
аңнаӌаң кізі дее халбаан. Ол туста 
тайға аң-хусха пай полған. Аңнар Си
бирь тайғаларынзар Урал чирінең дее 
килібісчең полтыр.

Геннадий пастағы класста ӱгрен- 
четкенде, пір чайғыда пабазы, марачаа 
одырып, тоғыс киик атхан. Аңӌы, киик 
идін халасха, кип-азахха орназып, 
палаларын ӧскірген. Геннадий, тізең, 
кӱзі кірібіскенде, школаа пар киліп, 
тайғазар аңнап сығыбысчаң. Абаа ікі 
хати тоғазарға килістір.

-  Мағаа андада 16 час полған, 
-  сағысха кирче улуғ к/зі. -  Пабам- 
ның марачызында, пірее киик адып 
аларбын тіп, хадағда одырчатхам. 
Паза ла кӧрзем, аба сығып одыр. 
Мылтиимнаң нинңе-де ухпозыдып, 
хорых парып, аннаң тискем. Аалға 
теере ӱсче километр полған полар. 
Хорыхханыма тохтабин ойлаам. 
Мин, пабам паза тайым ол орынзар 
парғабыс. Кӧрзебіс, аба ӧліг чадыр. 
Ӱсхатиадып, теерте адыптырбын. 
Аба, тізең, марачызар тус чалғирға 
килген полған. Ағаа ідӧк тус кирек- 
телче нооза.

Геннадий Алексеевич, кічігдең 
тайғалап чӧрген кізі, тайға кибірлерін 
пілче.

-  Тайғада тағ ээлеріне дее, ча
бал нимее дее урун парарға чарир,
-  тіпче ол. -  Чабал нимее урунған кізі 
алын таа парарға айабас, чуртазында, 
тізең, ағаа оң полбас. Аны хоостыра 
мындағ ниме чоохтап пирим. Андада 
мин чиит полғам. Пизӧлең тайғазар 
хузухтал парғабыс. Иирде, отодынып, 
чиис итчеткебіс. Тайғада ирте пӱрӱңкӱ 
полыбысча. Исчебіс, кем-де чалаң 
аттығ піссер пастырып одыр, тағдаң 
инче. «Кем мындағ орай піссер килче 
полңаң?» -  чоохгас турбыс. Атхоңы- 
розының табызы истілче. Ол «ниме» 
чалаң адынаң пістең 50 метрңе оортах 
ирткен, ады кӧзінең ӧтіре кӧрінген. 
Анзын прай ооллар кӧргеннер, чочып 
парғабыс чи!

Тайғада аң атып алза, мындағ сӧстер 
чоохтанып, отты азырирға кирек тіпче 
ол: «Таға-суға пирчебіс. Чирібіс кӧске 
пай ползын, тайғаларыбыс ағасха пай 
ползын, суубыс палыхха пай ползын!..» 
Анзы пілдістіг, тайға пісті чистекнең, 
аңнаң азырапча, суғлар суғарчалар, от, 
тізең, чылығ паза чарых пирче.

Совет Союзы тузында киртініс сурии 
хатығ полған. Ол тустағы тӧл прайзы 
даа пионер, комсомол полған. Геннадий 
Алексеевичке дее мындағ ӱлӱс тӱскен. 
Аннаңар ол Худайға даа, хакас чонның 
кибірлеріне дее киртінмеӌең. Тӧрт класс
та ӱгренчеткенде, аны пионерге алған- 
нар. Андада оларның сӧбірезі Харағай 
паарында чуртапчатхан.

-  Пастағызын на галстук палға- 
нып, ибзер килгенімде, азыранып 
алып, стол кистінең тура хонғам, -  
кӱлімзіреп ала чоохтапча Гэннадий 
аға. -  Іӌем мағаа хатығ ӱннең: «А, 
кем кірӧстенер?» «Мин кірӧстен- 
меспін, мин -  пионербіні» -  нандыр- 
ғам. «Кірӧстен тіпчем, алай амох 
хайыс хурны кӧрерзің!» «Чох, мин 
пионербін!» -  ӧчесчем мин.

/  ӌем хайыс хур алып, пилімнең 
саап пар килген, анаң ікінңізін сапты. 
Мин сым на. Ӱзінңізін сабарға иткенде, 
пабаміңемні тызыбысхан: «Че, чидер, 
паза теңме, ол кірӧстенмес». Пабам 
Худайға киртінмеңең.

Хаӌан-да Геннадий Алексеевич, 
Кемеров облазынзар чӧріп, Тартыга- 
шевтер род паза сӧӧк хоостыра хайдаң 
сыхханнарын істескен. Тартыгашевтер 
Мрас суға кірчеткен Кӧбір (Кабырза) 
суғ хастада чуртаптырлар. Сӧӧктеңер 
17 тӧлге теере піліп алған. Хан тузында 
фамилияларда алӌаастар идіп, пір сӧӧк 
пасха-пасха оңдайнаң пічікке кирілген. 
Кӧзідімге, Тартыгашев, Тортумашев, 
Тодамашев, Тартыбашев, Тотумашев. 
Іди пис харындас аймах фамилиялығ 
пол парчатхан.

-  «Тартыгашев» сӧстің пілдірии 
«тар ағас» теені полча, -  чоохтапча 
ГА. Тартыгашев. -  Кемеров чирінзер 
чӧріп, сӧӧк-родтар хоостыра кӧп 
чапсых нимелер піліп алғам. /ңем -  
Миягашевтер хызы полған. Оларның 
Хызыл хайа сӧӧгіКондома суғхастада 
чуртаптыр. Шорлар постарын «тадар 
кіжі» тіп аданчалар. Шор сӧӧк пар, ах, 
хара, хызыл, ӱзӱт алай хал шорлар 
полчаттырлар. Кемеровтаң ибзер 
айланып, илееде книга хығырып, кӧп 
наа ниме піліп алғам.

Пӱӱнгі кӱнде Геннадий аға парха- 
ларына паза кӧргенектеріне ӧрінче. 
Хакас чон чахсы паза ынағ чуртазын тіп 
алғапча.

Елена САГАТАЕВА

П ресс- конферен ция

ПІСТІҢ
00ЛЛАРЫБЫС -  АРМИЯДА
шшаа чыл алнында Ағбанда 

П  республиканың чааңылар 
комиссариадында армияа 
кӱскӱдегі хығыртығ 
кампания салтарларына 
чарыдылған пресс- 
конференция ирткен.

Хайди таныхтаан хығыртығ по
л к  пастығы Тарас Грабовой, Хака
сия позының пӧгінін толдырыбысхан, 
войсколарзар 731 оол 59 команданаң 
парыбысхан. Прай ӱдезіглер тузында 
ирткеннер. Ікі команда самолетнаң 
Крымзар паза Камчатказар читкен. 
Тӧрт команда эшелоннарда парған. 
Оларны вагон-рестораннарда кӱнде 
ӱс хати азырааннар. Войсколарзар 
120 водитель парыбысхан, оларның 
80 призывнигі водительге ДОСААФ- 
та ӱгренген. Ікі призывник наука ро- 
таларында Санкт-Петербургтағы связьча

чаа академиязында служба иртче. 
Ағбаннаң парған оол, бакалавр степеньін 
ХГУ-да алып, Новосибирсктегі хазна 
техника университедінде прикладной 
информатика программаӌа магистр 
диссертациязын арачылап алған. 
Саяногорсктаң парған оол Хызылчарда 
Сибирьдегі федеральнай университетте 
электроэнергетика паза электротехника 
программаӌа магистрге ӱгреніп алған. 
Пір призывник Александровтың адынаң 
ансамбльда служба иртче. Армияа па- 
рар алнында, ол «Кӱн сузы» ансамбль
да тоғынған. Киртініс хоостыра nip кізі 
альтернативнай службаны Ағбандағы 
ветераннар пансионадында иртче.

Хакасияның призывниктері Цент
ральна^ Кидеркі паза Іскеркі чаа 
округтарынзар ызылғаннар. Чӧпте- 
зіг хоостыра 80-ӌа оол Юргазар па
рыбысхан. Сухопутнай войсколарда 
327 оол служба иртче, кии-космос 
кӱстерінде -  47 чаа-кии кӱстерінде -  27

центр холындағы частьтарда -  35, чаа- 
талай флодында -  15, ВДВ-да -  55, МВД 
войсколарында -  54, тимірчолӌылар 
войсколарында -  30 паза Арачыла- 
ныс министерствозының ӧӧн управ- 
лениезінде -  18. Призывниктернің 10%-і 
национальнай гвардиязар ызылған. 2016 
чылдаң сығара полған на призывникке 
электроннай карта пирілче, андар аның 
прай танығлары кирілче.

Аймахтардағы хығыртығ комиссия- 
ларынзар 12 оол килбеен. Оларның 
ікізі -  сылтағ чох. 32 призывник аймах 
сайбағлар ӱчӱн административнай 
нандырыға тартылған. 2017 чылда 
часхызын алты оол альтернативнай 
служба иртерге сурынған. Оларның 
пизіне чарадығ пирілген.

Ирткен чылда, комиссиялар чара- 
диинаң чараспин, чарғызар айланған- 
нарның саны ӧс парған, амғы хығыртығ 
кампания тузында 10 кізі чарғызар 
айланған. Олар хазии хоостыра служба 
иртерге чарабинчалар тіп чарғызар 
айланғаннар. Ікі оолның айланызы 
чарғыда ӱзӱрілче. Сигізінің сурынызы 
толдырылбаан.

Антон ЧЕРТЫКОВ

МЧС искірии

ӦРТ 
СЫХ ЛА ПАРЧА

жжакасияда Наа чыл 
У \  ӱлӱкӱннерінде 24 ӧрт

ӱзірілген. Ӧӧнінде чурттар 
кӧйгеннер, ӧртӱзірңеңнер 
10 кізінің чуртазын ал 
халғаннар.

Чурттарда тоғыс ӧрт сых 
парған. Ідӧк тынағ базазы, да- 
чадағы тураӌах паза вагон
чик, иб аразындағы пӱдіріглер, 
ӱс автомобиль паза республика 
рыногындағы склад кӧйгеннер.

Ағбанда алты ӧрт полған, Ағ- 
бан пилтірі, Орджоникидзе па
за Алтай аймахтарында -  ӱзер 
ӧрт. Ӧрттер ӧӧнінде пестер- 
ні чахсы кӧрбинчеткен, сай- 
балған электрооборудованиенең 
тузаланған паза тамкы тартхан 
сылтаанда сых парчалар. Отнаң 
тузаланчатса, сизіктіг полыңар.

МЧС-тың 
Хакасияӌа ГУ-зы
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НИМЕ СӦЛЕПЧЕЛЕР ЧЫЛТЫСТАР?
Г аңах чылында гороскоптың прай даа 

танығларына мының алнында турғысхан 
пӧгіннерін чуртасха кирерге чарир. Наа 
чылда тилекеңде улуғ алызығлар полары 
кӧрілче. Че посты ходца тутса, амыр чуртап 
парыбызарбыс, алызығлар чахсы ла 
саринзар парып одырар.

ОВЕННЕРНІҢ кӧңніне кі- 
рерге Таңах чылында сидік 
полар. Хыныс киреенде олар 
сиргек тудынарлар, полған на 
кізее чӱрек чатпас. Чылтыс
тар оларға кӧп наа тоғазығ 
ухаанӌылапчалар. Че пірее 
сын нанӌы алай хынғаны то- 
ғазар ла. Овеннер ахча тоғы- 

нып аларға лілчелер. Че 2017 
чыл оларға уламох талааннығ 
полар.

ТЕЛЕЦКЕ кӱзін чыл тооза 
орта хорадарға киректелер.
Пӧгіннер турғызып, салтар- 
ларға кил турарға кӱстеніңер.
Ӧмеде тоғынып, кӧп ниме 
идерге маңнан турарзар. Пӱӱл 
Телецтерге хоных хонарға 
чахсы чыл. Сӧбіре ӧӧн хайығ- 
да полар. Телецтернің сӧбірезінде пала даа тӧрир. 
Тоғысты алыстырыбызарзар алай наа проектті чуртасха 
кирерзер. Ахча сурии килчеткен чылда ағырсымнығ 
полбас. Парыс ағылбас проекттернең айғаспаңар. 
Алымнарны тӧлирге чахсы туе полар. Наа кредиттер 

аларға кирек чоғыл.
БЛИЗНЕЦТЕРГЕ 2017 чыл 

кӧп хайхас сыйлир. Чахсы ки- 
ректер чуртастың прай даа 
кӧстеглерінде полары кӧрілче: 
хыныста, наа таныстарда, 
тоғыста, ахча суриинда... То- 
ғыста устағӌынаң паза парт- 
нерларнаң пілісчеткені карьера 
ӧзізіне полызар. Ідӧк пӧгін- 
нерні чуртасха кирерзер. Удаа 

табырах ахча тоғынып алар оңдайлар пол турар. Че ӧӧн 
не пӧгіннерні пӧгерге кӱстенерге кирек. Чылның пастағы 
чарым чылында чуртасха кирілген проекттерңе чидіглер 
полар. Июнь айның соонзар наа сағыстарны чуртасха 
кирерге кӱстенмеңер.

РАКГАРҒА 2017 чылда тӧдір 
пазынарға кирек чоғыл Прайкӱсті 
чыып, кидейленмин, кӧместең 
алнынзар парып одырарға ки- 
лізер. Наа кирекнең айғазарға 
алай ӱгренерге чахсы туе полар.
Анзы наа пӧгіннер турғызарға 
полызар. Хылииңарны холда 
тутпазар, пӧгіннерні чуртасха кирерге киліспес.

Пу таныға кірчеткеннерге хыныс 
киректелер. Андада олар пӧзік 
чидіглерге чидерлер. 2017 чыл 
Рактарға парыстығ полбас. Наа 
проекттерге ахча хорадарға 
килізер. Апымнар даа пол килерге 
айабас.

ЛЕВ килчеткен чылда кӧп 
тоғынар, че анзы аны ӧрінді-

рер. Салтарлар чыл тоозылчатса иділер. Аннаңар 
ахчанаң орта тузаланарға кирек полар. Туғаннарнаң, 
хонӌыхтарнаң паза партнерларнаң тартызарына кӱс 
хоратпаңар, кӧп ниме чідірерзер. Аннаңар посты холда 
тударға кирек. Левтер хыныс киреене хайығ салбастар. 
Тоғыс сурығларын на пӧгіп, 2017 чылда полар той 
чылдырыл таа парарға айабас.

ДЕВА танығның кізілері амыр- 
лар паза прай нимені тузында 
идерге кӱстенчелер. Чыл пас- 
талғаннаң чуртас сыйыхтарын 
сағирға килізер. Тоғыс хоостыра 
чӧптер, наа проекттер, таныстар 
кӧп пол килер. Олар пу киректерні 
читіре толдырбас тіп хорғыс пар. 
Арғаастанмазалар, киректері 
килізер.

Тиксі алза, Таңах чылы тӱзімніг полар: тоғыста, сӧ- 
біреде, ахча суриинда... Часхы-чайғы туста чуртаста 
улуғ алызығлар сағыпча. Че пурунны чоғар кӧдіріп, 
пастыр чӧрерге кирек чоғыл. Піди хылынзар, чыл
тыстар полызығ пирерін тохтадыбызарлар. Наа чылда 
сірерге кӱӌӱрлер тоғаспастар, ахча сурии ипти пӧгілер. 
Таныстар ахча алымға сурзалар, пирерге кирек. Андада 
чылтыстар сірерге уламох полызарлар. Девалар пӱӱл 
пос хынғанни, тынанып ала, чуртирлар.

ВЕСЫЛАРҒА пӱӱл чайа- 
аннардаң пирілген ухаанӌыл 
оңдайлары чахсы полые пи- 
pep. Полчатхан киректерге 
килістіре тудынарзар. Пасха- 
зын пірее ниме идерге кӱстирге 
кирек чоғыл, анзы чахсы сал- 
тарға ағылбас. Прай нимені 
тузында паза соон сӱрістіре 
идіп одырза, тоғыс алнынзар 
ла парып одырар. Хысхаӌахти 
чоохтаза, Весыларға пу чыл тоғыстар толдырарға 
оңдай пирче. Кӧп проект, тоғазығлар, чӧптезіглер пас 
айландырар. Орта чолӌа парчам ма, кирек нименең ай- 
ғасчам ма тіп сурығ кӧбізінің алнында турыбызар. Таңах 
чылы кӧңніңерге чатпинчатхан нименең айғаспасха 
чӧп пирче. Ухаанӌы тӱстерге паза танығларға хайығ 
салыңар.

СКОРПИОН хабарларнаң тоғынарға хынча. 
Таңах чылында пілістеріңнең 
тузаланып, хоза ӱгреніп оды- 
рарға кирек. Пілістерні тиліткені 
тоғыста, постың чуртазында 
даа туза полар. Пӧзік чидіглер- 
ге читчеткен Скорпионнарға 
атаархас тӧрир. Аннаңар ибір- 
кілернең ипти чоох алызыңар.
Наа таныстар аразында пар- 
тнерлар, хоных хонар ікінӌі чар- 
дығыңар даа поларға айабас.
Таңах чылында пу танығның кізілеріне ухаанӌылас 
оңдайларына ізенерге килізер. Нанӌыларың сірерзер 
тартыларлар, оларға полызарзар.

СТРЕЛ ЕЦТЕРГЕ 2017 чыл хынысчылынағылча. Ибір- 
кілернің хайии ӧріндірер, че чархастығ даа пол турар. 
Анзы тоғысха паза пасха сурығларны пӧгеріне харығ 
полча нооза. Пӱӱл чылтыстар кӧп наа пілістер паза 
профессиональнай ӧзіс ухаанӌылапчалар. Хорадығлар 
парыснаң айланарлар. Тоғыс хоостыра таныстарнаң 
палғалысты тыыдарға кирек полар. Ӱгренерге, чайаачы 
оңдайыңарны тилідерге чахсы тус. Тоғысты ӧменең

толдырзар, чахсы салтар
лар полар. Гороскоп чуртас 
чахсы саринзар алызар тіп 
ухаанӌылапча. Хоных хонмаан 
Стрелецтерге сӧбіре тӧстир 
оңдай кӧп полар. Чылның ікінӌі 
чардығында тоғыс алай ахча 
суриинда улуғ нимес сидіксініс 
пол килер. Пу сурығ табырах 
пӧгіл парар. Пасха кізілернің 

аразындағы теелістерге ара кірізерге кирек чоғыл, 
сірерӧк пыролығ поларзар. Таңах чылында кирек кізі- 
лернең танызарға чахсы чыл. Чыл соонзар оларох 
чахсы чӧптезіглернең айланарлар. Ыраххы чорыхтарға 
сығары кӧрілче.

КОЗЕРОГТАРНЫ наа чылда 
хайыныс сағыпча. Оларға пір 
чирде одырарға киліспес, кӧп 
тоғынарлар. Мындағ чуртас 
оларға ӧрініс ле ағылар. Че 
читкіӌэ кӱс чыып аларға, майых 
парза, табырах кӱс тартынарға 
кирек ле. Чағын кізілерің полые 
турарлар. Пастап салған 
проекттерні узарадып, тоос 
салыңар. Че тоғыснаң на 

айғазарға чарабас, чағыннарыңа, хынчатхан кізілерге 
хайығ саларға кирек. Сӧбіренең удаа чыылызып, оды- 
рып ал турыңар. Аймах чоох-чаахтарға хайығ салбаңар. 
Козерогтарға пілістер алӌаң чахсы чыл.

ВОДОЛЕЙГЕ «вело
сипед сағын табарға» кирек 
чоғыл. Пу чылтыстарның 
Водолейлерге ӧӧн чахии.
Пирген сӧсті хайди даа 
толдырарға кирек полар. Ц гу  
Танығныңчоохчыл кізілерін 
тоғыста ӧзіс сағыпча.
Водолей ирткен чуртассар 
айланарға сағынар. Ирткен 
чуртастың яңыланызы исті- 
ле тӱзер ле. Иргі таныстарға, 
хаӌан-да хынған кізее, хада тоғынғаннарға тоғазарлар. 
Пу тоғазығлар чуртазыңарны даа алыстырыбызар. 
Мының алнындағы пілістер пӱӱл киректел тее парар. 
Хыйа салылған пӧгіннерні чуртасха кирерге чарир. 
Пос киреен азарға сағынчатханнар киректі орнынаң 
часхыда тибіретсіннер. Бизнес чахсы парыс ағылар. Иргі 
алӌаастарны тӱзедер оңдай пирілче. Чылның пастағы 
чардығында ибіркілернең хайызығларда сидіксіністер 

полар.
РЫБАЛАРҒА Таңах чы

лында пілістерін кӧзідер прай 
оңдайлар пирілче. Олар ирістіг 
чуртастаң майых парғаннар. 
Чыл пастапғаннаң аар-чӱк хыйа 
иділер, часкалығ чуртас пас- 
талыбызар. Анзын ибіркілер 
дее сизінерлер. Наа таныстар, 
чорыхтар, тоғыста хынығ 
проекттер сірерні чыл тооза 

сағыпча. Ахча, сӧбіре, хазых сурии сірерге теелбес. Кӱс 
кірчеткенін олар постары сизінерлер. Пілістерні хайдағ 
даа кӧстеглерӌе тилідерге чарир, кӧңніңерге ле чатсын.

Тимнеен Елена САГАТАЕВА

Сағысха киріп

АРҒЫМАХ
Я нварьның 7 кӱніңде 

пістің хазнада Кӧлееде 
ӱлӱкӱннелче. Пістің 
хызыл диапекттіг 
чоныбыс аныАрғымах 
адап тур.

Шира аймаа мының алнында 
Чабак аймаа тіп адалңаң. Чабак 
аадца ағастаң иділген тигірибпол-

ған. Ибіркі ааллардағы хакас чон 
тигірибде кірӧске тӱсчең. Аннаң 
сығара Худай ӱлӱкӱннерін тың 
улуғлаӌаңнар.

Арғымахха маңат тимнен- 
ӌеңнер. Сӧбірелерде иирде 
палаларнаң хада, стоя ибі- 
ре одырып, арғымахтарны 
итчеңнер. Хаймахнаң (ӧріңме) 
унны пулғап, тестодаң арғы- 
махтарны тимнеңеңнер. Ипчі- 
лер ибдегі мал-хустың омазын 
чайирға харасчаңнар, аң- 
ӌы кізілер -  аңнарны. Анаң

арғымахтарны улуғ песте 
пызырӌаңнар. Кӱн кӧдіріл килзе, 
палалар, таарчых тудынып, 
аал ибіре арғымах чыып, ибдең 
ибге чӧрӌеңнер. Кірген ибде, 
ыр ырлап, плесет салӌаңнар. 
Іди таарчыхтары толғанӌа 
чӧрӌеңнер. Таныхтаӌаңнар, 
кемнің ибінде иң не тадылығ 
арғымахтар.

Читон чылларда ол ки- 
бір чітпеен полған. Пасталығ

класстарда ӱгретчібіс пісті 
сизіндірӌең: «Сірер -  пионерзер, 
Арғымах кӱнінде сірерні таарчых 
тудынып чӧрчеткеніңерні кӧр- 
бим!» Піс аның ибі хыринӌа 
таарчығыбысты чазыра ту- 
дып иртчеңміс. Амғы туста 
арғымахтарны чыып чӧрердең, 
оларны иткен дее кізі асхынах 
халған полар.

Надежда
СОЛОМАЧЕВА

Диплом серия ВСВ № 1976052 
и приложения к нему, выданный ГОУ 
“ХГУ” им Н.Ф.Катанова 09.03.2006 г. 
считать недействительным в связи с 
утерей.

Продам дом-особняк, 115м2 -  
жилая площадь, общая -  200 м2, 
благоустроен, баня -  45 м2, гараж, 
хозблок, участок 11 соток, благоустроен, 
в собственности.

Адрес: г.Абакан, ул.Чернышев
ского, 23 “б”. Тел.: 89083275515.

Пу страницада редакцияның материапларынаң пасха рекламапар, искіріглер, чарлағлар сыхча
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Культура
цярткен чылда декабрь

премьераларға пай полған.
Наа ойыннаң «Читіген» театр 
ӧріндірген, филармония 
саблығ «Чанар хус» 
операны хатап турғы- 
зыбысхан, Хакас драма 
театры, тізең, кӧрігңі- 
лерге «Мин -  Маугли» 
спектакльны сыйлаан.

Чоохтирға кирек, «Мин -  
Маугли» -  саарбахтарға ӧнетін 
турғызылған ойын, аны Кал
мыкия искусствозының саб- 
лығ деятельі, театрның ӧӧн ре
жиссеры Баатр Колаев чайаан.
Сцена узы Редьярд Киплингтің 
саблығ нымағының полтазын 
толдыразынаң артыс салтыр, 
че аңнарның орнына артисттер 
кізілерні ойнапчалар. Аннаңар 
Акела -  «Пора пӱӱрлер» ӧме- 
нің устағӌызы, Багира -  ырӌы,
Шер Хан -  прайзына сыданарға 
сағынчатхан чиит оол, Маугли, 
тізең, Акеланың азыраан палазы.
Олар «Джунгли» адалчатхан 
чирде чуртапчалар. Мында ідӧк 
хыйға нимес «Бандерлог» обе- 
зьяналар паза айағ пілбинчет- 
кен «Хызыл адайлар» ӧмелер 
парлар.

Ӧӧн рольны Николай Бельтереков 
толдырча. Аның матыры позын кем 
полчатханын оңарып аларға кӱстенче. 
Пір саринаң, ол пала нимес, ағаа кӧп ниме 
пілдістіг, че пірее сурығларны Багираның 
паза Кааның чӧптері чох ол пӧк полбинча.

13 -  15 частығларның пастағы орында 
хыныс паза ынархас полча, пу сурығларға 
ойында улуғ хайығ салылча. Пастағы 
хыныс ол чарых, сіліг чахайахха тӧӧй, аны 
хайраллирға кирек. Маугли хынчатхан 
Лакшми хыстың омазын Екатерина Макина 
ойнаан, чиит артист сценада позы даа 
порчо осхас кӧрінген. Мауглинің ӧӧн 
ыырӌызын Андрей Тюкпиеков ойнапча. 
Аның Шер Ханын пасха матырлардаң 
алӌаастап полбассың: пӧзік, поғда, кӧйік 
сырайлығ, пір холында тимір тырғах. 
Ағаа хоза, пірее сценаларда Шер Хан 
автоматтығ сыхча. Хынығ полған Кааны

АРЫҒ ХЫНЫСТАЦАР КӦГ

Акела (Максим СУЛТРЕКОВ) паза Маугли (Николай БЕЛЬТЕРЕКОВ)

кӧрерге. Редьярд Киплингтің нымағында 
ол чоон чылан полча, мында, тізең, йогаа 
хынчатхан чааӌы. Кааның омазын Анат 
Быдышев уғаа чахсы ойнаан. Ідӧк Баги- 
раны ойнапчатхан Александра Сукалоны 
таныхтирға кирек. Чайаачы ус хыйға 
сағыстығ, кӧп сидіксіністерні тобырған 
матырны кӧзітче.

«Мин -  Маугли» теелбектердең паза 
кӧглердең пӱткен ойын. Спектакльға 
музыканы Хакасияның чон артизі, 
композитор Татьяна Шалгинова пасхан. 
Татьяна Фёдоровнаның кӧглері «Мин 
-  Маугли» ойынны чазапча паза аның 
сағызын чарыдарға полысча. Уламох 
спектакльға килген олғаннарның кӧңніне 
теелбектер кіргеннер. Оларны Туваның 
паза Бурятияның саблығ артизі, хорео
граф Менгилен Сат турғысхан. Таных- 
тирға кирек, Менгилен Биче-оолович хакас

артисттернің устарын пӧзік паалаан. Пістің 
чайаачыларыбыс сынап таа уғаа чахсы 
теелбектенчеттірлер.

Баатр Колаев спектакльзар кӧп ви
део кир салған, хайзыларын Екатерина 
Станкевич тимнеен. Пір сцена тузында 
экранда улуғ ай кӧзіділче, ікінӌізінде, 
тізең, наңмырның тамӌыхтары. Анзы 
кӧрігӌілерге матырларның кӧңнін піліп 
аларға чахсы полысча.

«Мин -  Маугли» ойынны мағаа 
декабрьда кӧрерге киліскенде, залда пос 
орын чох полған. Ағбандағы школаларның 
ӱгренӌілері спектакльны харах албин 
кӧрчеткеннер. Ойын тоозылғанда, олар 
хакас артисттерге матап айа сапханнар. 
Хакас драма театрының ӧмезі саарбах- 
тарға спектакльларны мыннаң мындар 
турғызарға пӧгінче.

Майя КИЛЬЧИЧАКОВА

ХАЙДАҒ КӰН ПОЛАР

Сом Елена САГАТАЕВАНИ

АҒБАН Погода в Хакасии -  rp5.ru

Вторник - 
10 январь

Среда - 
11 январь

Четверг - 
12 январь

Пятница - 
13 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-8°..г10° -9°..г11° 
Пулуттығ, чил

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-9°..г11° -10°..г15° 
Пулуттығ, хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-15°..г16° -14°..г18° 
Пулуттығ, тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-18°..г17° -15°..г19° 
Пулуттығ

АСХЫС
Вторник - 
10 январь

Среда - 
11 январь

Четверг - 
12 январь

Пятница - 
13 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-7°..г10° -8°..г10° 
Пулуттығ, чил

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-15°..г15° -12°..г13°
Пулуттығ, 

иртен тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-17°..р16° -13°..р13° 
Пулуттығ, 

иртен тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-12°..г12° -10°..г11°
Пулуттығ, хар

ТАШТЫП
Вторник - 
10 январь

Среда - 
11 январь

Четверг - 
12 январь

Пятница - 
13 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ
-6°..г7° -7°..г7° 

Пулуттығ, чил

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ
-13°..г12° -9°..г11°

Пулуттығ, 
иирзер айас

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ
-16°..г12° -10°..г9° 

Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ
-10°..г90 -7°..г8° 

Пулуттығхар

ШИРА
Вторник- 
10 январь

Среда - 
11 январь

Четверг - 
12 январь

Пятница - 
13 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-11°..г14° -12°..г13°
Айас, 

иирзер пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-13°..г16° -13°..г16°
Айас, 

иирзер пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-16°..г18° -14°..г17°
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-17°..г16° -14°..г16°
Пулуттығ
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