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ЧИРІБІСТІ 
ДРЫҒ ТУДАРҒА

Пӱӱл Россияда Эко- 
логия чылы чарлал- 
ған. Республикада ағаа 
чарыдылған аймах 
акциялар, марығлар 
паза чӧрімнер иртер- 
лер.
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АТЫҒЧДіІ ТАТЬЯНА 
БАРЖЕНАКОВА

Чииттерге пос кӧң- v  * 
нінең чааға парарда- -  - 
ңар хыйғы салылған- Г
да, педучилищенің 
студенті Т атьяна Бар- 
женакова сах андох 
сурыныс пічиин пазыбысхан.

Илбек Чиңіс

Экология чылы

ААЛДАҒЫЛАРҒА -  
АХЧАПЫҒ ПОЛЫЗЫҒ

'̂ Жакасияда 2017 чылның пастағы 
ж \  чарым чылына мал тударына 

пирілчеткен тӧлеге сурыныс 
пічіктерін алып пастабыстылар.
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А.ДУБРОВИН, О.ШИРКОВЕЦ, 
Н.СУБРАКОВА паза А.СУЛТРЕКОВ

2013 чылдаң «Хакасияның кічіг паза 
ыраххы аалларын хайраллиры паза тилі- 
дері» республика программазы тоғынча.
2016 чылда Хакасияның ыраххы паза 
кічіг 86 аалының 1022 чуртағӌызы мал 
ӧскіреріне пирілчеткен тӧлеге сурыныс 
пічиин пас салған. Ағаа 54 млн салковай 
кӧріл парған. Пӱӱнгі кӱнге 24 млн салковай 
тӧлел парған.

Чуртағӌыларға пирілчеткен тӧлегнің 
сині мындағ: мал тударына -  айда 550 
сал. nip пас ӱчӱн, чылғы ӱчӱн -  150 сал., 
ине хой тударына -  50 сал.

Хакасия пазының 
администрациязы

АВТОВОКЗАЛ 
НАДЧЫІИПЧА

ХАДА Т0ҒЫНЧАТХАН 
АРҒЫСТАРЫБЫС ӰЧӰН ӦРІНЧЕБІС

РОССИЯНЫҢ ПЕЧАТЬ КӰНІНДЕ, 13 ЯНВАРЬДА, 
РОССИЯНЫҢ ХАБАРӋЫЛАР ПІРІГІЗІНІҢ ХАКАС 
РЕСПУБЛИКАДАҒЫ ПӦЛИИНІҢ КНЕЗІ ОЛЬГА ШИР- 
КОВЕЦ 2016 ЧЫЛНЫҢ ИҢ АРТЫХ ГАЗЕТА ТОҒЫНӋЫ- 
ЛАРЫН ЧЕЕСТЕЕН. АЛҒЫСТАС ПІЧИИНЕ «ХАБАР» 
ГАЗЕТАНЫҢ ӰР ТОҒЫН САЛҒАН ИҢ ТУРЫСТЫҒ ІКІ 
ТОҒЫНӋЫЗЫ ТУРЫСХАН: ХАКАСИЯ КУЛЬТУРАЗЫ-

НЫҢ САБЛЫҒ ТОҒЫНӋЫЗЫ, ПИСАТЕЛЬ, ХАБАРӋЫ 
АНАТОЛИЙ СУЛТРЕКОВ ПАЗА КОМПЬЮТЕР ПӦЛИИ- 
НІҢ ТОҒЫНӋЫЗЫ НАДЕЖДА СУБРАКОВА. «ХАКА
СИЯ» ГАЗЕТА РҢДАКЦИЯЗЫНАҢ АЛҒЫСТАС ПІЧИ- 
ИНЕ ӦӦН РЕДАКТОРНЫҢ ОРЫНӋЫЗЫ АЛЕКСАНДР 
ДУБРОВИН ТУРЫСХАН. ОЛ ГАЗЕГАДА СПОРТ ТЕМА- 
ЗЫН АПҒЫМ ЧАРЫТЧА.
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- Газетаа пазыныс-2017----------------------------------------------------------
Аарлыг хыёырыгцылар, чалгыс хакас газетазына пазыпарга ундубацар! 

2017 чылныц I чарым чылына республиканың «Хабар» газетазына пазыныс 
парча.

РЕДАКЦИЯДА АҒБАН ІСТІНДЕ ПОЧТАДА
5 айға 140 сал. 185 сал. 422 сал. 75 ахча
3 айға 84 сал. 111 сал. 253 сал. 65 ахча
1 айға 28 сал. 37 сал. 84 сал. 55 ахча

Илбек Ада чаа ветераннарына 5 айга почтаца пазыныс 326 сал. 50 ахчаа 
L турча._____________________________________________________________

Дғбанны ң автовокзалы 
^Л пӱӱл пайрамнығ 50 чылын 

таныхтир. Аннаңар аның 
устағ-пастаа пу чағында 
автовокзалның туразын, 
ибіркізін нааӌылирынӌа 
паза чахсыландырарынңа 
тоғыстарны тоозарға пӧгінче.

Тыхтағ тоғыстары 2011 чылда пастал- 
ғаннар. Пу тусха автовокзалның потоло- 
гы, стенелері тыхтал парғаннар, полда 
керамогранит тӧзелген, ізиинің хыринда 
пандус турғызылған. Тураның тасты наа- 
ӌылалған, аны ибіре наа асфальт тӧзел- 
ген. Ідӧк санитарнай пӧліктері тыхталған, 
мында наа оборудование турғызылған. 
Автовокзалда «Іӌенің паза паланың ком- 
натазы» тоғынча, азыранӌаң орын пар.

Елена ТИМОФЕЕВА

http://www.GAZiTAi9.ru
http://WWW.6AZtV119.ril
http://WWW.6AZEIA19.ru
http://WWW.6AZETA19.ru
http://WWW.6AZETA19.rB
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КӰН ТАҢМАЗЫ
ВИКТОР ЗИМИН НАДЕЖДА МАКСИМОВАНЫ 
ТӦРЕЕН КӰНІНЕҢ АЛҒЫСТААН

Хакасияның пазы Виктор Зимин Россияның Хазна 
Думазының депутады Надежда Максимованы пайрамнығ 
тӧреен кӱнінең алғыстаан.
«Аарлығ Надежда Сергеевна! 

Сірерні пайрамнығ тӧреен кӱніңер- 
нең чылығ алғыстапчам. Сірернің 
тоғызыңар улуғ аарласнаң ту- 
заланча. Сірернің профессиона- 
лизміңер, чуртаста ӧткін кӧрізіңер, 
турғысхан пӧгіннерні толдырарға 
кӱстенізіңер, коллегалар аразында- 
ғы улуғ аарлас Сірерге республика-

да социальнай проекттерні чуртас- 
ха кирерге хабасчалар...

Федеральнай синде пістің про- 
екттерні арачылирға полысчатхан 
ӱчӱн алғыстапчам Сірерні! Ізенчем, 
пістің хада-пірге тоғызыбыс мыннаң 
мындар узарадылар! Хада ізестіг 
команда паза партнёрлар ползын- 
нар!..» -  чоохталча телеграммада.

ІСТЕЗІГ УПРАВЛЕНИЕЗІНДЕ 
НАА УСТАҒЧДО
11 январьда Россияның /стезіг комитедінің кнезіАлександр 

Бастрыкиннің приказынаң юстицияның генерал-майоры 
Вячеслав Росщупкин Хакасияңа істезіг управление устағңызына 
турғызылған.

Вячеслав Ильич Росщупкин Но- 
восибирсктегі аал хонии институ- 
дын, Алтай хазна университедінің 
юридическай факультедін тоосхан. 
1991 чылдаң прокуратура орган- 
нарында тоғынған. 2007 чылдаң 
амға теере Алтай крайынӌа істезіг 
управление устағӌызының пастағы

орынӌызы полған.
Вячеслав Ильич «Россия проку- 

ратуразының аарластығ тоғынӌы- 
зы» знакнаң, «Істезіг канцеляриязы- 
на -  300 чыл», «Чалтырама служба 
ӱчӱн» I, II, III степеньніг медальлар- 
наң сыйыхтатхан.

КЕМ ИҢАРТЫХ СТУДЕНТ?
Н.Ф.Катановтың адынаң Хакас хазна университедінде 

«Чыл студенті-2017» марығ иртче. Анда университеттің ӱгредіг, 
информатика паза право колледжінің чииттері араласчалар.

Марығның халғанӌы чардығы- 
на пис студент сығып алған. Андар 
сығып алар ӱчӱн, оол-хыстар чах- 
сы ӱгренчеткеннерін паза чайаачы 
полчатханнарын киречілееннер. Ам-

ды тоғыс улам хатығ парча.
Иң кӧп ӱн алып алған студент 

«Чыл студенті» атха турызар. Анзы, 
тізең, 25 январьда, Студенттер кӱ- 
нінде, пілдістіг полар.

MM4J ПОЛАРҒА
САҒЫНЧАТХАН ӰГРЕНӋЛЕРГЕ СПЕЦКУРСТАР

Ағбанның 25 № школазының улуғ класстар ӱгренңілері ӧнетін 
профильліг класстарда имңі профессиязынаң танысчалар. 
Мындағ класстар ХГУ-ның имнег институдында азылғаннар.

Имӌі поларға сағынчатхан 10- 
11 класстар ӱгренӌілерінең вузтың 
преподавательлері паза Ағбанның 
имнег учреждениелерінің специа- 
листтері тоғынчалар. Занятиелер 
неделяда ікі хати иртчелер.

Ӱгредіг ӧнетін тимнелген планңа 
апарылча, программа ікі чылға ко
рт парған. Спецкурстың ӧӧн пӧгіні 
-  имнег вузтарынзар кірерге сағын- 
чатхан ӱгренӌілерні сыныхтағларға 
тимнирі.

НАА ТЕХН0ІІ0ГИЯЛАР 
Т0ҒЫС ТАБАРҒА П0ЛЫСЧАЛАР

Хакасияның чонға тоғыс тапчаң комитедінің сананыстарынңа, 
2016 чылда оларзар айланған тоғыс чох кізілернің 64 % тоғыс 
тапхан.

Ирткен чылда республиканың
14,5 муң чуртағӌызы тоғыс кирек- 
сеен, оларның 9 муңы тоғысха 
алылған.

Мындағ салтарға килер ӱчӱн, 
чонға тоғыс тапчаң службаның 
специалисттері амғы тустағы техно- 
логияларнаң тузаланғаннар. Рес
публика паза муниципалитеттер си

ноде вакансиялар ярмаркаларын 
иртіргеннер, тоғыс пирчеткеннер- 
нең видеопалғалыс пастыра чоох- 
тасханнар, тоғыс кирексіпчеткен- 
нернің резюме пічіктерін «Россияда 
тоғыс» искіріг порталынзар пир тур- 
ғаннар паза пасха даа тоғыс апар- 
ғаннар.

Х00СЧЫНАЦ ТОҒАЗЫҒ
Пӱӱн 10.00 часта Ағбандағы «Чылтыс» кӧзідіг залында 

Россияның саблығ хоосчызы Григорий Красновнаң тоғазығ иртер. 
Ол аның тоғыстарының кӧзідиине чарыдылча. Чайаачы ус аны 
«Пурунғыларыбыс чирі» адап салтыр.

Григорий Степанович Краснов
1941 чылда 3 декабрьда Уралда 
тӧреен. Омсктағы ӱгретчілер инс- 
титудының хоос-графика факуль- 
тедін тоосханда, Сибирьдегі ай- 
мах-пасха городтарда тоғынған. 
1990 чылда Хакасияда тохтабысхан.

Чайаачы ус мындағы кӱргенніг

чазыларға аптат салған. Ол ирткен 
тустаңар хоостапчатханнар саны- 
на кірген. Искусствода андағ жанр 
«неомифологизм» алай архео-арт 
тіп адалча. Аннаңар кӧзідіге сыға- 
рылған тоғыстары аразында илее- 
де хоозы пу жанрда толдырылға- 
нын сизінерге чарир.

Тимнееннер Хакасияӌа істезіг управлениезінің пресс-службазы, 
ХГУ-ның хабарлар пӧлии, Хакасияның чонға тоғыс тапчаң комитеді, 
Хакасияның культура министерствозы

АРМИЯДАҢ АЙЛАНҒАННАРҒА -  
КӦДІРЕ ПОСОБИЕ

МОСКВА. Армияда служба ирткен иреннерге тоғыс чохтар- 
ға пирілчеткен иң пӧзік пособие тӧлелер. Че оларға службаа 

парар алнында 26 неделядаң асхынах нимес тоғын салған поларға паза иң 
пӧзік пособие аларға читкіӌе чал ахчазын алған поларға кирек. Армиядаң 
айланып, тоғыс тапчаң службада санға турарға кирек.

Амды тоғыс чохтарға тӧлелчеткен пособие 850 -  4900 салковайға тиң- 
нелче. Закон хоостыра, 26 неделядаң кӧп тоғын салған кізі, тоғызынаң па- 
рыбызып, пір чыл ирткенӌе тоғыс тапчаң службада санға турыбысса, ағаа 
чал ахчазының 75 процентіне тиңнелчеткен пособие тӧлелер, че 4900 
салковайға ла теере. Пастағызын на тоғыс тілепчеткен алай пір чыл азыра 
тоғынмаан кізі 850 салковай ла алар. Армияда кізі пір чыл служба иртче, 
хазнаа кирек пӧгіннер толдырча, аннаңар ағаа иң пӧзік пособие тӧлелбин- 
четкені саба полған, че амды аны тӱзет салдылар.

Российская газета

ӰГРЕДІГ КИРЕЕНДЕ УЛУҒ ПӦГІННЕР
КРЫМ. «Севастопольның ӱгредіг тилізі 2017 -  2020 чылларға» хазна 

программазы хоостыра регионның правительствозы 2020 чылға теере 
Крымда 6 школа паза 7 олған садын пӱдір саларға пӧгін тутча.

Севастопольның ӱгредіг департаментінің директоры Михаил Роди- 
ковтың чооғынаң, пӱӱл Казачья бухтада школа тоғынып пастирға кирек, 
2018 чылда -  Античнай проспектте, 2020 чылда -  Радиогорка аймахта, Ка
зачья бухтада паза даа пасхазында.

2020 чылға теере Севастопольда олған садтарының саны ідӧк хозыларға 
кирек. Олған садтары пӱдіріл парзалар, андар 2 муңа чағын олған чӧр полар.

Крым РИА

ХАЙХАСТАР БИБЛИОТЕКАЗЫ П0ЛАР
ИРКУТСК ОБЛАЗЫ. Байкальсктағы Соболиная тағда пустаң чайалған 

хайхастар библиотеказы тимнелче. Анда полған на кізі позының толдырар- 
ға пӧгінчеткен хайхастығ сағыстарын пае салар оңдайлығ тіп искірче Си- 
бирьдегі регионнар аразындағы туризм пірігізі.

«Мында пустаң тимнелген 420 книга полар, полғанының на аары 480 кг, 
пӧзии 3 метр. Олар тоғылах оңдайли турғызыларлар. Хурчағның узуны 30 
метр», -  чоохтапча проекттің ӧӧн архитекторы Павел Санников.

Полған на пус книганың страницазында хайхастар библиотеказын тим- 
неен устар кізілернің сағыстарын пас саларлар. Мында Россия, Франция 
паза Хыдат чуртағӌыларының сағыстары пазылар.

Хайхастар библиотеказы 4 февральда азылар.
Сибнет. ru

СИНІНЕН, ІКІ ХАТИ 
КӦП ЧААП ПАРҒАН

ТОМСК ОБЛАЗЫ. Томсктың мэрі Иван Кляйн, хар тирең чаап парған 
соонаң, чуртағӌылардаң аны арығлирға полые пирерге сурынған. Хар сині- 
нең ікі хати кӧп чаап парған. Орамаларны паза чолларны арығлаӌаң служ- 
балар городты хардаң арығлирға маңнанминчалар.

Пӱӱл Томскта хар пір метрӌе чаап парған. Мындағ улуғ харны пу городта 
18 чыл кӧрбеен полғаннар. Иван Кляйнның чооғынаң, чол тоғынӌыларының 
кӱстенізінең транспорт чӧрізі тохтадылбаан, ӧӧн магистральлар сыбыра 
арығлалчалар. Че туралар аразындағы ачыхтарны паза чолларны хардаң 
арығлирында сидіксініс сыххан. «Подрядчиктер паза управляющай ком- 
паниялар тоғыстарын чахсы толдырбинчатхан ӱчӱн нандырыға тартылар- 
лар», -  теен город мэрі.

Томсктың устағ-пастаа сағыбаан саай режимінеңер чонға искірбиндір. 
Ол хысха тусха кирілтір. Синоптиктер, тізең, хар ам даа удаа чаар тіп ис- 
кірчелер.

Тайга. инфо

ШНАЛДРЫНДН, 
ТИСЧЕТКЕННЕР САНЫ ХЫЗЫРЫЛЧА

ГЕРМАНИЯ. Пылтыр ФРГ-зар хазналарынаң тискеннернің саны 280 
муң кізее тиңнелген. Анзы 2015 чылдағынаң ӱс хати асхынах (890 муң 

кізі полған). Аннаңар МВД министрі Томас де Мезьер искірче. Аның чоо- 
ғынаң, федеральнай правительство паза ЕС-тың ӱлгӱлері кирек чарадығ- 
лар алған сылтаанда, пу сан піди хызырылған. Турциянаң чӧптезіг иділ- 
генде паза «балкандағы чол» чабылғанда, хазналарынаң тисчеткеннернің 
саны хызырылча. Ӧӧнінде кізілер Сириядаң килчелер. Турцияның паза ЕС- 
тың аразында иділген чӧптезіг хоостыра, мигранттарны Европазар позыт- 
пасха Анкараға 3 миллиард евро пирілче.

Лента.ги

НАП0ГТЫҢ, ЧАРДЫҒЫ АЙЛАНДЫРЫЛАР
МЕКСИКА. Мексиканың финанстар министерствозы артых кӧдірімніг, 

тӱрирге сағынчатхан кізілерге тӧлеен налогтың чардығы айландырылар 
тіп чарлаан. Че аны аларға сағынчатхан кізі диетологсар тӧреміл чӧрерге 
кирек.

Мындағ оңдайнаң хазна ӱлгӱлері кізілер иртіре чооннатчатханынаң хар- 
базарға сағынчалар. Сананыстар хоостыра, Мексиканың 72,5 % чуртағӌы- 
зының артых кӧдірімнең палғалыстығ сидіксіністер пар. 2010 чылда мында 
кізілер иртіре чооннатчатханынаң тоғыр кӱрезер программа алылған. Аны 
хоостыра тузазы чох ас-тамахты школаларда садарға чаратпиныбысхан- 
нар, мындағ чиисті сатчатханнарны хоза налог тӧлеттірчелер.

Налогты айландырарға сағынчатханнарға чыл сай налогтар службазына 
пирчеткен декларациянаң хада диетологтың полызии ӱчӱн ахча тӧлеенін ки- 
речілепчеткен пічіктерні пирерге кирек.

Новости РИА
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Ӱгредіг Олған сады

п
іӱӱп устағңылар 
кадрларын тимнир 
президенттің 
программазынӌа 
регионның он устағңызы 
ӱгредіг иртер -  анңа 
орын пирілген. Прай 15 
сурыныс пирілген, пис 
кізі резервке кирілген, 
олар пазағы чылда 
ӱгренерлер.

инновациялар сферазындағы 
менеджментче Россияның ӧӧн 
ӱгредіг учреждениелерінде тим- 
неніс иртчелер. Анаң президент 
программазының выпускниктері, 
хоза таллағ иртіп, Россиядағы 
алай хырығ озариндағы чахсы 
тоғынчатхан предприятиелерде 
стажировка иртерлер.

Хакасия 1998 чылдаң сығара 
пӧзік паза ортын синдегі устағ- 
ӌыларны тимнепче. Ол тусха 
400-че специалист тимнелген,

ПРЕЗИДЕНТЩ
ПРОГРАММАЗЫ ТОЛДЫРЫЛЧА

Пу программа хоостыра ме
неджмент, маркетинг паза фи- 
нанстар сферазынӌа, ідӧк идін- 
ӌектер киреен тилідерінӌе,

40 кізі хырығ озаринда стажи
ровка ирткен.

Хакасияның 
экономика министерствозы

Чир сурии

ЧУРТ ПӰДІРЕР ОҢДАЙ СИГІС 
МУНДА ЧУРТАҒЧАА ПИРІЛГЕН
^Аакасияның ис-пай паза 

У \  чир хайызығлары 
министерствозы 
льготалығ категорияа 
кірчеткен кізілерге, 
ол санда кӧп палалығ 
сӧбірелерге паза чиит 
специаписттерге, чир 
участоктарын тикке 
пирер тоғысты узаратча. 
Амғы тусха тикке 
чир сигіс муңӌа кізее 
пирілген, оларның 3,5 
муңы -  35 часха читкелек 
чиитулус.

Хакасияның пазы Виктор Зи
мин пис чыл мының алнында 
чииттерге хабазар пастағнаң сых- 
ханы законнарнаң тыыдыл пар-

участогы тимнелген паза 3000 
артиинаң -  Ағбан пилтірі ай- 
маанда. Анзы чирге теесті адал- 
ған аймахтарда чабызарға паза 
ідӧк Ағбанның ӱлгӱлеріне 1800 
участок пирібізерге оңдай пир- 
ген. Ол чир участоктары Хуба- 
чар паза Солнечнай аалларда 
орныхчалар, -  искірген регион 
устағӌызына Хакасияның ис-пай 
паза чир хайызығлары министрі 
Елена Соломонова халғанӌы чыы- 
лығда.

Министрнің таниинаң, ол иділ- 
ген тоғыстың улуғ салтары. Ағ- 
банда пос чир чоғыл даа нооза, 
льготниктер саны, тізең, респуб
ликанца иң пӧзік.

Пӱӱлгі чылға «Хакас Респуб- 
ликаның хазна ис-пайынаң ус- 
тиры» хазна программазы хоос
тыра алты миллион салковай 
кӧріл парған. Ол ахча субсидия

ған. Пӱӱн республикада ікі закон 
тоғынча: 88-ЗРХ, хайзынӌа чир 
кӧп палалығ сӧбірелерге пиріл- 
че, паза 25-ЗРХ, хайзынӌа чир 
участогын тикке льготниктернің 
алты категориязы алып алар пра- 
волығ, ол санда чиит специа- 
листтер.

Таныхтирға кирек, халғанӌы 
чылларда, Хакасияның пазы 
Виктор Зиминнің чахиинңа, му- 
ниципальнай пӱдістерге чир 
участоктарын тимнирінӌе улуғ 
полызығ пирілген. Халғанңы 
ікі чыл аразына ла республика 
бюджедінең кирек пічіктер тим- 
ниріне, участоктарны мизеелирі- 
не (межевание) паза оларны ка- 
дастрӌа санға турғызарына 10 
миллион артиинаң салковайға 
субсидиялар пирілген. Ахчалығ 
полызығ Алтай, Асхыс, Таштып, 
Ағбан пилтірі, Шира аймахтары- 
на, Харатас, Саяногорск паза 
Абаза городтарға пирілген. Анзы 
читі муңа чағын чир участогын 
тимнирге оңдай пирген.

-  2016 чылға Алтай аймаа- 
ның Хубачар аалында 1262 чир

оңдаиынаң муниципальнаи пӱ- 
дістерге кирек пічіктер тимниріне 
паза чир участоктарын мизее- 
лиріне позыдылар.

Анзынаң пасха, пӱӱл алынӌа 
хайығ чиит специалисттерге са- 
лылар. Республикаа квалифи- 
кациялығ чиит кадрлар кирек- 
телче. Чииттерге чир участогын 
тикке пирері, тізең, уламох то- 
ғынчатхан орыннаң ырах нимес 
полза, пос чирінде істенерге 
кӧӧктірер.

-  Кізілер чох инвестициялар 
полбинча. Чир чоғыл -  туралар 
чоғыл. Чурт чоғыл -  тилістің ӧӧн 
кӧзідіглерінің пірсі чох полар
-  чиит улус. Аннаңар оларны 
мында тут халарына прай ниме 
идерге кирек. Орындағы чуртағ- 
ӌы ла постың чирін аарлир, -  та- 
ныхтаан Хакасияның пазы Вик
тор Зимин.

Таныхтирға кирек, регион 
устағӌызы пастағнаң сыхханы 
хоостыра 2017 чыл Хакасияда 
Чииттер чылы тіп чарлалған.

Хакасия пазының 
администрациязы

КӰСТЕНІС Ч0Х 
ПІЛІС АЛ П0ЛБАССЫН,

я  я

У 'с чыл мының алнында Алтай
аймаандағы Кӧкхайа аалдағы

школада школа алнындағы ікі
группа азылған. Андар 3 - 7 частығ
палалар чӧрчелер. Олғаннарны
тӧреен чиріне, культураа
хынысты воспитатель Надежда
Ачисова кӧніктірче. Улуғопыттығ
воспитатель папаларны пос чиріне
хынарға, ағаа поғдархирға ӱгретче.

-  Кӧк хайа аалдағы школада олған сады 
группазы тоғынча. Мин анда палаларны Ха- 
касияның пай культуразынаң тирең таныс- 
тырчам. Ӱгредіг тузында палаңахтарнаң 
хада хакас кибірлерінең, чон ойыннарынаң, 
хакас поэттернің паза писательлернің хоос 
произведениелерінең танысчабыс. Пала
лар минің чооғымны хынып исчелер. Анаң 
истіп алған нимелердеңер хоостапчалар: 
хакастарның тудынӌаң-хабынӌаң ниме-но- 
оларын, кип-азаан... Паза хакас хоостарны 
сырлапчалар.

Город хыринда чуртапчатханда, олған 
садында тоғыс апарарға ниик. Олғаннар іӌе- 
пабаларынаң хада музейзер, кӧзідіглерге, 
хакас концерттеріне пар килчелер, пілістерін 
пиктеп алчалар. Таныхтирға кирек, іӌе-па- 
ба паланы ӱгредерге кӱстензе, ол ідӧк кӱс- 
тенӌік, нандырығлығ ӧсче.

Пістің группада хакас культуразына ча- 
рыдылған ӧнетін пулуңас пар. Анда пала
лар хакас писательлернің кинделерінең, 
кӧг тиріглерінең, Хакасиядаңар хоостарнаң 
танысчалар. Улам олғаннар чатханнаңар 
пілерге хынчалар.

Чыл сай аалдағы Культура туразында ки- 
белістерні паза чоохтарны ӧтіг хығырарын- 
ӌа чайаачы марығ иртче. Ирткен часхызын 
пістің группадағы олғаннар писательлер Ни
колай Доможаковтың паза Валентина Тата- 
рованың кибелістерін хығырғаннар. Іӌе-па- 
балар палаларына хакас кип-азаан ӧнетін 
тіккеннер.

Мыннаң мындар группада улуғ нимес му
зей тӧстеп аларға сағыс пар, анда олғаннар 
хакас культуразынаң улам алғым танызар- 
лар, -  чоохтаан воспитатель.

Оксана ИВАНДАЕВА

Алғыстастар

ХДДА Т0ҒЫНЧАТХАН 
АРҒЫСТАРЫБЫС УЧУН ӦРІНЧЕБІС

Надежда Субракова редакцияда 30 азы- 
ра чыл істен парир. Пу тусха редакцияның, 
Хакасия правительствозының сыйыхтары- 
на пір ле хати турыспаан. Писатель Ана
толий Султреков студент тузындох хакас 
редакциязында тоғынарын пілген. Хайди ол 
чоохтапча, «Ленин чолы» газетазар ол 2-ӌі 
курстаң сығара улуғ нимес статьялар пазып 
пастаан. Пастап олар студенттер чуртазына- 
ңар полғаннар, соонаң, тізең, литература 
страницазынзар чоохтар даа пазыбысчаң.

-  Институт тоозып, диплом алғанда, ре- 
дакциязар тоғысха кірібіскем. Мында мин 
прайзынаң даа таныс полғам, аннаңар ибде 
ле чіли истіг тудынӌаңмын, -  сағысха кирче 
Анатолий Егорович.

Ол туста редакцияда улуғ опыттығ хабар- 
ӌылар тоғынғаннар. Чиит хабарӌаа оларның 
холларында узын таптирға чахсы оңдай 
полған. Амды Анатолий Султреков оларда- 
ңар чылығ сӧстер ле чоохтирға тимде.

-  Иң пастап мин Алексей Егорович Тол- 
машовтың холына кіргем. Ідӧк мағаа Фадей 
Яковлевич Иптышев, Пётр Иванович Тоды- 
шев, Илья Николаевич Бурнаков, Моисей 
Романович Байнов, Михаил Николаевич 
Чебодаев, Каркей Трофимович Нербышев 
паза даа пасха хабарӌыларнаң паза писа- 
тельлернең хада тоғынарға ӱлӱс тӱскен. Ол 
тустаң сығара газетада орыс сӧстері хызы- 
рылып пастаан, имнег, ӱгредіг, право хай- 
раллир сӧстерні прай хакас тіліне тілбесте- 
ӌеңміс, телевидение программазы даа хакас 
тілінең сыхчаң, -  сағысха кирче Хакасия 
культуразының саблығ тоғынӌызы.

Редакциязар наа ла тоғынарға килген 
хабарңылар, устарын таптап алар ӱчӱн, ре- 
дакцияның полған на пӧлиинде тоғынарға 
кирек полғаннар: экономика, ӱгредіг, право 
хайраллир, аал хонии паза даа пасхазы. 
Че, хайди чоохтапча Анатолий Егорович, 
иң пастап олар пічіктер пӧлиинде тоғынарға 
турғызылӌаңнар. Ол туста пу пӧлік иң сидік 
пӧлікке саналӌаң. Анда сыдас парыбысхан 
чиит хабарӌы редакцияда тоғын полар тіп 
саналӌаң.

Анатолий Султреков редакцияда 1977 
чылдаң тоғынча. Аның тиксі стажы 40 чылға 
чағын. Ол, 1982 чылда редакцияның 12 № ка- 
бинедін ээленіп, андағы стоя кистінде ам даа 
одыр парир. Іди редакцияның пу кабинедін- 
де ле ол 35 чыл істен парир. 1980 чыллар- 
даң ала Анатолий Султреков Хакасия чиит- 
терінің чуртазын чарыдып пастаан. Ол туста

чииттернің аразында спорт марығлары коп 
иртчең. Іди хабарӌы тоғыс хоостыра спорт 
сурығларын чарыт сыххан. Спорт хабарла- 
рын писатель «Хабар» газетада ам даа ча- 
рытча. Пу тема ағаа иң чағын.

Россияның Писательлер пірігізінің кізізі 
Анатолий Султреков 22 книга чарыхха сығар 
салған. Тиктең нимес, неке, книгаларының 
7-зі спортха чарыдылған паза 9-зы Хакас 
чирінің саблығ кізілерінеңер пазылған. Паар- 
сах чӱректіг, ачых-чарых кӧңніліг, ӱгредігліг 
чоохтығ писатель чонда улуғ аарласта.

«Хабар» газетаның ӧмезі арғыстарыбыс- 
ты алғыстас пічиине турысханынаң алғыс- 
тапча.

Оксана СУНЧУГАШЕВА
СӦС СОО: Піске, «Хабар» 

газетаның чиит тоғынңыларына, 
саблығ писатель, улуғ опыттығ 
хабарңыларнаң хада тоғынчатханы 
поғдархастығ. Редакцияда минің паза 
Анатолий Султрековтың кабинеттерібіс 
хости, аннаңар, хонңых полып, кӧп 
ниме сизінерге килісче. Іди иртеннең 
Анатолий Султрековтың кабинедінде 
кізілер пірдее ӱзілбинче. Редакциязар 
килген кві, андар кірбин, нанминча 
полар. Полған на аалңыны улуғлап, 
аарлап, Анатолий Егорович чоох 
алысча паза ӱр чоохтасча. Анатолий 
Султреков тоғыс хоостыра пірее 
чирзер парыбысса, мин, хости 
кабинетте одырчатхан кізі, аның 
«хачызы» полчам тиирге чарир. 
Анатолий Егоровичнең тоғазарға 
килген кізее мағаа хонңығым тоғыс 
хоостыра парыбысхан, тӱрчедең 
килер тіп чоохтирға килісче. 4  чыл 
хости кабинетте тоғынып, таңнапчам, 
Анатолий Султреков материалларын 
паза книгаларын хаӌан пазарға 
маңнанча полңаң!

Щӧккӧп чылығ сӧстер чоохтирға 
чарир Надежда Николаевна 
Субраковадаңар. Тоғызына саңай 
тӱгеде пирін салған ӧӧребіс аарластығ 
сыйыхха турыстығ кізі.
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Имнег кирее

ТИККЕ ПИРІЛЧЕТКЕН 
ИМНЕР ЧИДІСЧЕ БЕ?

гакасияның хазых хайраллаңаң 
министерствозында льготаңа тикке пирілчеткен 
имнер суриина чарыдылған брифинг ирткен. 
Хабарңыларның сурығларына республиканың 
хазых хайраллаӌаң министрінің полысчызы 
Михаил Мальгин нандырған. Хайди ол 
таныхтаан, чуртағӌыларнаң министерствозар 
кірчеткен айланыстарның кӧбізі имнер тузында 
пирілбинчеткенінең палғалыстығ.

Пресс-конференция

Пілдістіг, піреезіне имнерні 
тӧреміл ізерге килісче, олар, 
тізең, аарлыға турчалар. Ан- 
наңар аптекаларда льготаяа 
пирілчеткен имнер чох полчат- 
ханы чуртағӌыларны тың са- 
ғыссыратча. Че пӱӱнгі кӱнге пу 
сурығ пӧгілче тіп искірген Миха
ил Григорьевич.

2017 чылның пастағы чарым 
чылына льготаяа пирілер им- 
нерні ирткен чылдох садызып 
алтырлар. Итсе, 20і6 чылның IV 
кварталында оларны респуб- 
ликазар читірерінең палғалыс- 
тығ сидіксіністер полтыр. Че 
20 декабрьдаң имнер Хака- 
сияның аптекаларынзар кіріп 
пастабыстырлар, оларның кӧ- 
бізі 30 декабрьға килтір. Имнер- 
ні хазна контракттары хоостыра 
ам даа ағылчалар теен Михаил 
Мальгин. Ідӧк ол таныхтаан, де- 
кабрьда пирілген рецепттеряе 
имнер алылбаан полза, ол им- 
нерні январь тоозылғанӌа алып 
аларға чарир. Имӌізер парып, 
наа рецепт пастырарға кирек 
чоғыл.

Хакасияда 2017 чылның 1 
январьына 58383 льготник са- 
налча, ол санда 47 муң азыра 
кізі -  республика льготнигі. 
Льготаӌа имнерні алчатханнар-

ның 40 азыра проценті -  
сахар диабедінең, онко- 
логиянаң, бронхалар аст- 
мазынаң ағырчатхан кізі.
Олар аар ағырығларның 
санына кірчелер, піреезі 
имнелбинче, ағырығ кізее 
имнерні тӧреміл ізерге кирек 
полча. Аннаңар мындағ льгот- 
никтерге имнер иң пурун алыл- 
ча. Тиксі льготаӌа пирілчеткен 
имнерні аларға позыдылчатхан 
ахчаның 63 проценті оларға хо- 
радылча.

«Январьның пастағы кӱн- 
неріне республика бюджеді- 
нең орындағы льготниктерге 31 
млн азыра салковайға имнер 
алылған. Имнерні февраль- 
ның ортызына теере ағылар- 
лар. Ағаа хоза, пістің складта- 
рыбыста имнер чыындызы пар. 
Сананыстар хоостыра, олар ікі 
ай артиинаң тусха чидерлер. 
Пілдістіг, мында имнер айма- 
ғының прайзы нимес», -  таных- 
таан министр полысчызы.

Федеральнай бюджеттең 
льготниктерге (11 муң азыра кізі) 
имнер аларына 35,2 млн сал- 
ковай позыдылған. Ағаа алыл- 
ған имнер 3 ай чарымға чидерге 
кирек. Федеральнай льготник- 
терге, республика льготниктер-

гакасияда хай пірее 
сидіксіністер полза даа, 
аал хониинда пылтыр 
хомай нимес салтарлар 
полған.

2015 чылнаң тиңнестірзе, 
ирткен чылда тоңастығлар иң 
кӧп Шира аймаанда таарылған
-  40,1 муң тонна. Анда гектар- 
даң ортымахти 17,7 центнер то- 
ңастығлар алылған. Орджони
кидзе аймаанда 38,9 муң тонна 
таарылған, гектардаң 18,1 цент
нер алылған, Пии аймаанда
-  25,7 муң тонна, гектардаң -
16 центнер, Алтай аймаанда -
14,5 муң тонна, гектардаң -  13,7 
центнер. Чир тамаа, пылтыр- 
ғызынаң тиңнестірзе, 50 % кӧп 
чыылған. 2017 чылға ӱренге 16,3 
муң тонна тоңастығлар урыл- 
ған. План толдыразынаң тол- 
дырылған.

Ағбан пилтірі аймааның 
аал хонии чирінің 130 муң гек- 
тарында агрохимия істезіглері 
иртірілген.

Аал хонии ниме-ноо сыға- 
рызының 70 % маллар ӧскіре- 
ріне килісче. 2016 чылда Ха- 
касияда інек, ат, хой паза ӧскі 
саны хозылғаны таныхтал- 
ча. Сӱттіг маллар ӧскірерін- 
де Шира, Орджоникидзе паза 
Алтай аймахтары алнында 
парчалар, иттіг мал ӧскірерінде
-  Ағбан пилтірі, Шира паза Пии 
аймахтары.

Республикада ӧскірілчет- 
кен хойларның 32 %-і Асхыс 
аймаана килісче, 18,5 % -  Ағбан 
пилтірі аймаана, 13,7 % -  Шира 
аймаана.

2012 чылдаң сығара чахсы 
тӧлге тутчаң маллар ӧскірчет- 
кен предприятиелерге улуғ хай- 
ығ салчалар. Хакасияның аал 
хонии паза ас-тамах министер- 
ствозы хабазиинаң, «Мустанг» 
паза «Вива Лаб» оОО-лар 
тӧлге тутчаң хойларның, ӧскі- 
лернің Сибирьдегі паза Ыраххы 
Востоктағы XIII кӧзідиинде ара- 
ласханнар. Кӧзідіг Чита город- 
та ирткен. «Мустанг» ООО-ның 
эдильбаев породалығ хойлары 
аймах степеньніг аттестаттар- 
ға турысханнар, предприятие 
ӱзінӌі орын алған. «Вива Лаб» 
ООО-ның романов породалығ 
хойлары -  I степеньніг аттес- 
татнаң.

2016 чылда «Целинное»
ООО 1100 пас мал ӧскіряең 
комплекс пӱдіріп пастаан. Пу 
комплекс тоғынӌыларға чахсы 
тоғынар, малларны ӧскірер 
оңдайлар пирер паза сығарыл- 
ған ас-тамахтың качествозын 
чахсыландырыбызар.

2009 чылдаң республикада 
аал хонии ярмарказын иртірері 
кибірге кір парған. Пылтыр Ха- 
касияда 11 айға 188 аал хонии 
ярмарказы иртірілген, 2015 
чылнаң тиңнестірзе, 17,5 % кӧп.

Аал хонии ас-тамаан сы- 
ғарчатхан фермерлернің саны

інең тиңнестірзе, имнер тудығ 
чох, тузында пирілче. Аннаңар 
Хакасияның хазых хайралла- 
ӌаң министерствозы чуртағ- 
яыларзар федеральнай льгот- 
никтер санынаң сыхпасха тіп 
айланча. Ідӧк Михаил Гри
горьевич льготниктерге пазыл- 
ған, че имнер алылбаан рецепт- 
терні тӧреміл хайығда тутча- 
быс тіп чоохтаан.

Имнег киреенең палғалыс- 
тығ сурығларны, ол санда льго- 
таӌа пирілчеткен имнер хоос- 
тыра 8 (3902)305811 «ізіг линия» 
телефонына сығдырадарға ча- 
рир. Ол хараа-кӱнӧрте тоғын- 
ча. Ідӧк, пічік пазып, mz19.ru пор- 
талдағы «Чуртағӌылар айла- 
ныстары» пӧлікте Хакасияның 
хазых хайраллаӌаң министрін- 
зер айланарға алай посха кил 
парарға чарир. Специалисттер, 
сурығларға нандырып, полыс 
пирерге кӱстенерлер.

Татьяна КЫШТЫМОВА

Чыл салтарлары: аал хонии

ТААРЫЧАН ХЫРАЛАР САНЫ
МАЛЛАР САНЫ ХОЗЫЛЧА

ӦСЧЕ,

ӧсче. Республикада 1000 азыра 
кресен-фермер хонии саналча. 
Наа ла тоғынып пастапчатхан 
паза сӧбіре фермаларына, хо- 
ныхтарын тилідер ӱчӱн, Хака- 
сияның аал хонии паза ас-та- 
мах министерствозы ахчалығ 
хабазығ пирче. Ирткен чылда 
наа ла тоғынып пастапчатхан 
60 фермерге паза 11 сӧбіре 
фермазына грант 160 млн. сал- 
ковайға пирілген. Ол санда 140 
млн. салковай -  федеральнай 
бюджеттең. 2012 чылдаң сы- 
ғара хазна хабазии 211 кре- 
сен-фермер хониин азарына 
паза 27 кресен-фермер хониин 
тилідеріне пирілген.

Республикада палых ӧскі- 
рері ӧӧнінде кӧстепче форель 
ӧскіреріне. Халғанӌы чылларда 
форель кӧп ӧскіріл сыххан.

Аалдағы чонның чуртас си- 
нін ӧскірер ӱчӱн, «2013 -  2020 
чылларға Хакас Республиканың 
агропромышленнай комплексі- 
нің паза аалдағы социальнай 
чуртас тилізі» хазна програм- 
маның «Аалларның пик тилі- 
зі» подпрограммазы тоғынып 
пастаан. 2016 чылда аалдағы 
50 сӧбіре чурт пӱдіреріне алай 
аларына свидетельство алған 
(2015 чылда -  41), ол санда 37 
чиит сӧбіре паза специалист. 
2006 чылдаң сығара хазна ха- 
базии аалдағы 800 азыра сӧбі- 
рее пирілген.

Оксана ЧЕЛТЫГМАШЕВА

акасияның 
правительство 
туразында 
Россияның Тирігліг 
кӱстерінің Ӧӧн 
штабының ӧӧн 
мобилизация 
управлениезінің 
пастығы, генерал- 
полковник Василий 
Тонкошкуров 
пресс-конференция 
иртірген. 
Мероприятие 
видеоконференция 
оңдайынаң 
апарылған.

Альтернативнай службаны 
имнег тураларында, соци- 
альнай бюджет учреждение- 
лерінде паза почта служба- 
зында иртчелер.

Призывниктерні служ
ба иртчең частьтарзар са- 
молёттығ, поездтіг, автомо- 
бильліг апарғаннар. Апарар 
алнында, оларға военкомат- 
тарда чааӌы кип-азаа, со- 
товай телефоннарға ікілер 
сим-карта паза пасха даа 
кирек ниме-ноолар пирілген.

Крымда паза Севасто- 
польда тӧрт хығыртығ кам- 
паниязы ирткен. Андағы при- 
зывниктер чарым олтырых- 
тың тастынзар ызылбааннар, 
олох орыннардағы частьтар- 
да паза Хара талай флоды-

ЧИИТТЕР СЛУЖБА 
ИРТЕРГЕ кӰСТЕн чЕЛЕР

Чыылығда Хакасия пазы- 
ның орынӌызы, республика- 
ның хығыртығ комиссиязы- 
ның кнезі Владимир Крафт, 
правительстводағы моби
лизация управлениезінің ус- 
тағӌызы Василий Будылин, 
Хакасияның чааӌылар ко- 
миссариадының хығыртығ 
апарчатхан пӧлік пастығы 
Тарас Грабовой паза ДОСА- 
АФ-тың региондағы пірігізінің 
кнезі Александр Профати- 
лов араласханнар.

Хайди искірген Василий 
Тонкошкуров, пу чыылығ- 
да Россияның прай регион- 
нарының устағӌылары, чаа 
округтарының, флоттың пас- 
тыхтары араласчалар. Ме- 
роприятиеде ирткен чылда 
армияа хығыртығ хайди ирт- 
кенінің салтарлары кӧрілер. 
Регионнардағы хығыртығ ко- 
миссияларының устағӌыла- 
ры сан пиріс тударлар.

Ирткен чылда армияа 
паза флотха 150 муң при
зывник хығыртар пӧгінні 
Россияның Тирігліг кӱстері- 
нің Ӧӧн штабы турғысхан. 
Ол план прай толдырылған. 
Анӌа призывниктің 352 кізі- 
зі ле альтернативнай служ
ба иртерін таллап алған. 
Анзы чииттер армияда паза 
флотта служба иртерге кӱс- 
тенчеткенін киречілепче.

ның корабльларында служ
ба ирткеннер. Че пу чылдаң 
Крым чарым олтырыхтағы 
ооллар Россияның хайдағ 
даа регионында служба ир- 
терлер.

Мының алнында ар- 
мияа хығыртылғаннарның ӱс 
проценті ле пӧзік ӱгредігліг 
полӌаң, амды -  15 проценті. 
Оларға пір чыл хығыртығ оң- 
дайынаң служба иртерін 
алай ікі чыл контрактча тал- 
лап алар оңдай пирілче. Тиріг- 
ліг кӱстерде 12 наука ротазы 
тӧстелген, анда 649 кізі служ
ба иртче, контрактча служба 
иртчеткеннерге «лейтенант» 
ат пирілче. 2017 чылдаң орты- 
мах профессиональнай ӱгре- 
діг заведениелерінде ӱгрен- 
четкеннерге армияа парардаң 
отсрочка пирілер.

Чыылығда алынӌа ре- 
гионнарның хығыртығ ко- 
миссияларының устағӌыла- 
ры, чаа округтарының паза 
флоттарның пастыхтары сан 
пиріс тутханнар.

Пресс-конференция тоо- 
зылғанда, Владимир Крафт 
искірген: пылтыр Хакасиядаң 
армияа 1427 кізі парған, кӱс- 
кӱдегі кампанияда -  731 кізі. 
Наука роталарында респуб- 
ликаның ікі кізізі служба 
иртче.

Николай СУЛТРЕКОВ

2017 чыл -  Экология чылы

ЧУРТАПЧАТХАН 
ЧИРІБІСТІ АРЫҒ ТУДАРҒА
Пӱӱл Россияда 

Экология чылы 
чарлалған. 
Республикада ағаа 
чарыдылған аймах 
акциялар паза 
чӧрімнер иртерлер.

Хакасияның чир-чайаан 
ис-пайы паза экология мини- 
стрі Алексей Сиорпастың та- 
ниинаң, пӱӱл улуғ хайығ читі- 
ре тузаланминчатхан хатығ 
сӧп-сапха салылар. Улгӱлер 
Харатаста тастандыларнаң 
хати тоғынчатхан комплексті 
тӧстирге пӧгінчелер. Ідӧк му- 
ниципалитеттерде сӧп-сап- 
ты чарчатхан станциялар 
паза наа полигоннар пӱдірі- 
лер. Амды Хакасияда читі- 
ре тузаланминчатхан хатығ 
сӧп-сап чыылчатхан орын- 
нарның инвентаризациязы 
иртче.

Ағастар экологияа улуғ 
хозым итчелер, аннаңар 2017

чылда регионда 4 муң гектар- 
да хорбыӌахтар одыртылар.

Чир-чайаанны хайралли- 
рына, кізілернің хайиин тар- 
тып, министерство аймах 
конференциялар, марығлар 
тимнепче. Оларның санында 
«Устӱнзархы Сибирьнің паза 
аның хыриндағы чирлернің 
экологиязы» чоннар аразын- 
дағы наука-практикалығ кон
ференция, «Чиңіс чазызы» 
акция, «Чир-чайаан» чоннар 
аразындағы кӧклӧ театрла- 
рының фестивальы паза ан- 
наң даа пасхазы. Хакасияда 
чыл сай «Ким суғның кӱні» 
таныхталча. Алексей Сиор- 
пастың чооғынаң, пайрам 
тузында хоостар, сомнар 
марии иртер, ідӧк Кимнің чар- 
лары арығлалар. Министер
ство республика чуртағӌы- 
ларын пу мероприятиелерде 
ӧткін аралазарға хығырча.

Хакасияның 
чир-чайаан ис-пайы паза 

экология министерствозы



•  17 январь -  кӱрген, 2017 чыл • XASAP 5

ХООС КЙЗІДІГ УЗЫ

Кізі паза аның тоғызы
^Тележурналист Марина 
ш КАНАДАКОВА телевидениеде 

15 чыл істен парир. Ол 
Хакасияда кино суурарға 
пастааннарның, «Хакасфильм» 
киностудияны тӧстееннернің 
пірсі полча.
-  Позыңардаңар чоохтап пиріңер, 

хайдаңзар?
-  Минің пабам -  Яков Сергеевич 

Канадаков, ол -  Салғыннаң, іӌем -  Ан- 
тонида Анатольевна, хыс фамилиязы
-  Карачакова, Маткичігдең. Ікізінең Пии 
аймаанаңнар, че Ағбанда танызып ал- 
ғаннар. Мин мында, Ағбанда, тӧреем, 14 
№ школаны тоозып, Томсктағы хазна 
университедінзер, филология факуль- 
тедінзер «Журналистика» специаль- 
ностьха ӱгренерге кіріп алғам. Аны тоо
зып, 5 чыл Алма-Атыда телевидениеде 
тоғынғам. 2006 чылда Ағбанзар айлан 
килгем. Минің хыс туңмам Нэля пар, ол 
Хакас техническай институтты тоосхан, 
пӱдірігӌі полча.

-  Хаӌан кино суурып пастаазар?
-  Іди киліс парған. Документальнай 

журналистиканаң айғазарбын тіп nip дее 
сағынмаам. Чирімзер киліп, аймах-пасха 
телекомпанияларзар тоғыс суриинаң ай- 
ланғам. Иң пурун ТВ-7 ӱндескен. Іди мин 
«Nota Вепе» канапдахабарлар пӧлиинде 
тоғын сыххам. Пу тоғыс минің кӧңніме 
кірче: полчатхан киректерде арапазарға, 
оларны чарыдарға, аймах-пасха орын- 
нарда поларға, пасха-пасха кізілернең 
тоғазарға, наа нимелер піліп одырарға
-  анзы мини. Нинӌе-де тус пазынаң 
андар Юрий Курочка тоғынарға килген. 
Журналистика, уламох тележурна
листика -  ӧменең иділчеткен тоғыс, аны 
пір сағыс-кӧгістіг кізілер толдырчалар. 
Тоғысха, киректерге пір кӧріс тӧріп килче, 
тиксі алза -  чуртасха.

Пістің пастағы улуғ тоғызыбыс Сой- 
ан-Сус ГЭС-тағы саайның чылына 
чарыдылған полған, «Нымырттығ: пір 
чыл пазынаң» адалған. Іди мин позым- 
ны документальнай кинода сынаам. 
Аның соонаң Николай Фёдорович Ка- 
тановтаңар «Инородецтің ӱлӱзі» фильм 
суурғабыс. Ол пістің иң нандырығлығ 
тоғызыбыс пол парған. Мағаа позыма 
даа аннаңар тирең арах піліп аларға 
кирек полған. Аның ӱчӱн Тувазар, Та- 
тарстанзар чӧр килгебіс.

-  Ол фильмні суурарға сағыс хайди 
тӧреен? Алай пірее наа ниме ит са- 
ларға кӧңніңер кӧдірілген ме?

-  Я, кӧңнім кӧдіріл килген тіп чоохтир- 
ға чарир. Пістің кӧңнібіс Николай Фёдо- 
ровичтің танығлығ чылына киліс парған. 
2012 чылда аның 150 чазы толчатхан. 
Киноны, тізең, 2011 чылда суурғабыс.

Тоғынчазың, тоғынчазың, че хай- 
дағ-да туста сизін сыхчазың -  ыхчым 
пілдірібісче. Кӱннің сай пір ле ниме 
идеріне кізі тӱӱл парча. Хайдағ-да улуғ 
нимелер ит саларың килче, анзына, ті- 
зең, кӧп кӱс паза тус киректелче. 1,5 -  2 
минута пірее кізідеңер алай киректеңер 
сағыс-кӧңніңні читір полбинча. Алғым 
арах чоохтап пирерің килче.

-  Андағ хысхаңах тусха кӧп ниме 
сығар полбассың...

-  Аннаңар мин позымны аллығ арах 
жанрда сынап кӧрерге чарат салғам, 
Юра Курочкаа тоғас парғаным маңат 
хабас пирген. Ол ідӧк постың киреене 
тың тартылчатхан кізі.

-Аннаңар кӧмес чоохтап пиріңер...
-  Ол -  телеоператор, Ағбанда чур- 

тапча. Канск хыриндағы аалда тӧреен. 
Школада ӱгренчеткенде, іӌе-пабазы 
Ағбанзар кӧс килген, амды ол Хакасияны 
пос чиріне санапча.

-  Анзы «Инородецтің ӱлӱзі» хоос
тыра даа пілдірче. Аннаң пасха хайдағ 
фильмнер суурып апғазар?

-  Чыл сай піс пірер фильмнең сы-

Марина КАНАДАКОВА

ғарчабыс. Кӧп сабазында анзы прави
тельство СМИ-ларға гранттар пиргенінең 
сылтағлығ. Іди «Чатхан» фильм турғы- 
зарға грант утып алғабыс, анда хакас- 
тарның пурунғы кӧг тириинің хайхастығ 
сарин кӧзіт пирерге кӱстенчебіс.

«Мин -  хакаспын» фильм саблығ уче- 
най Степан Дмитриевич Майнагашевте- 
ңер. Мының апнында кӧп ниме пілбееніме 
тың хомзынчам. Школа программазында 
андағ кізілернің чуртазын ӱгренерге 
кӧрілбеен нооза.

-  Че сірер осхастар чуртассар наа 
кӧріснең кӧрчелер. Пістің тӧл, кӧмес 
тее полза, хайзы-пірсі киректердеңер 
паза кЬіпердеңер піпглепче. Че олар- 
даңар пілбинчеткен кізі оларзар пасха 
оңдайнаң кӧрче, наа паалағпирче. Ан- 
наңар, ол позының кӧраін искірчетсе 
алай кӧртісчетсе, оларның тоғыста- 
рын истерге дее, кӧрергедее чапсых.

-  Андағ даа полар. Мин піди санап- 
чам: піс Хакас Республиказы полчатха- 
ныбыста, парчан ӱгредіг заведениелер- 
інде чир-суғ ӱгренӌең кружоктар пар 
поларға кирек, анда пістің саблығ кізіле- 
рібістің чуртас чолын ӱгрензіннер. Пістің 
тархыныбыс пай, пістің чоохтаӌаң паза 
пілӌең киректерібіс илееде. Олғаннар 
кічігдең сығара тархыныбысты ӱгрензін- 
нер. Андағ ӱгредігнің тузазы полар.

-  Че минің тайым Александр Пет
рович Шулбаевтеңер хайди піпіп ал- 
ғазар?

-  Мин ол туста «Хакасия» ГТРК-ның 
«Хабарлар» пӧлиинде тоғынчатхам. 
Анда ікі редакция: хакас паза орыс. Хакас 
редакциязының тоғынӌылары Алек
сандр Петровичтеңер піліп алғаннар. Ол 
аал чуртазынаңар чітіг сағызын читірген. 
Ікі редакция сыбыра хабарларнаң паза 
кӧзідіглернең алысча. Устағӌыларыбыс 
андағ кізі паза Тлаӌах аал пар полған- 
наңар піліп алғаннар. Пісті пірее хайхас 
хаӌан даа позынзар тартып алча. 2014 
чылда «Хакасия» ГТРК регионнар ара- 
зындағы синде кинофестиваль иртірібі- 
скен. Устағӌылар Александр Петрович- 
теңер фильм сығарарға чарат сапғаннар. 
Че пістің аплығ репортаж, орта, тізе, хоос 
кӧзідіг пол чӧрібіскен.

-  От чариин, телевидениені кирерге 
«Хакасия» ГТРК полые пирген ме?

-  Чох, хакас редакциязындағы ха- 
барӌылар, неке. Мин андар килгенімде, 
кирек нимелер прай пар полған.

-  Илбек Ада чаа араласчыларына 
хумартхы тасты кем турғысхан?

-  Телекомпания устаа Александр 
Петровичтің сағызын толдыр саларына

полые пирерге чарат салған. Ол чахсы 
хабазығ полған. Саяногорсктағы идінӌек 
Хакасиядағы «Сибирьдегі магистраль 
сетьтері» предприятиенің устағӌызы 
Игорь Черских, кирек материал таап, ху
мартхы тас тимнеп салған. Анаң Сибирь- 
дегі МСРК аны Тлаӌахта турғыс салған. 
Ирткен чайғының пастағы кӱннерінде піс 
андар улуғ нимес ӧменең чӧр килгебіс. 
Орындағы устағ-пастағ аны сиденнеп 
салғаны, хонӌых ааллардағы кізілерде 
чылығ ӱндезіг тапханы пісті ӧріндірген. 
Александр Петровичтің хумартхы тасты 
пасха арах ит салар пӧгін полған, ол аны 
пасхали кӧрген. Че, сағынчам, ол піске 
тарынмас.

-  Чох, кізілер пӱӱл Шулбаевтер ро- 
дының тоғазиинда хумартхы тасты 
иткен чааӌыларның аттарын чыған, 
пу чахсы киректі пастаан кізілерге 
апғыстас сӧстерін чоохтааннар.

-  Чааӌылар аттарын піс военкоматтаң 
алғабыс. Александр Петрович ӧрінген, че 
анда прайзы нимес тіп таныхтаан.

-  Анзы сын. (ди андар кирілбин 
халғаннар минің пабамның, Никита 
ағамның, Алёша аӌамның паза даа 
пасхазының аттары.

-Хумартхы тасты 2014 чылда Илбек 
Чиңістің пайрамы алнында турғыс сал- 
ғаннар. Таштып аймааның пазы Василий 
Иванович Шулбаев андада «Хакасия» 
ГТРК-ға алғыстас телеграммазын ыс 
пирген. Позы Александр Петрович мағаа 
чахсы кӧзідім полча.

-  Ол ирте ӧкіс халғанын пілчезер 
бе? Пис частығда, аның хыс туңма- 
лары, Надянаң Тая, аннаңох кічіг пол- 
ғаннар. Аның пабазы Пётр Кузьмичті 
паза минің ағам Андрей Даниловичті 
пір кӱнде Минсуғзар апарыбысханнар, 
пір кӱндӧк ат салған поларлар.

-  Я, пілчем. Ол позының аалына хай
ди тың хынғанын пілібӧкчем. Ағаа анда 
чуртирға аар полған полар: малларын 
кӧрерге, суғ тазирға, одың пилетирге, 
чарарға... Чайғызын хайтпазох, че хыс- 
хызын...

-  Анзына тӧӧй Сірернің пірее ма
териал пар ба алай полар ба?

-  Сағам чоғыл. Андағ кізее тоғазып, 
аннаңар піліп алзам, идербін. Мин ам даа 
прай аалларда полбаам нооза. Мағаа 
айдас кізілерге кӧп тоғазарға киліскен, че 
фильмге кир салӌаң кізі урунмаан.

-  Сірернің прай тоғазығларың -ал
нында. Хайдағнаа тоғыс тимнепчезер?

-  Амды хысхаӌах лента тимнелче, 
«Аңӌы» адалча. Аның тӧстее -  Иван 
Мартынович Костяковтың «Харах чох 
аңӌы» чооғы. Ол хайхастығ чоох сын 
кирек хоостыра пазылған. Аны хоостыра 
сағыс тӧріпче -  тайға алӌаас ӱчӱн хатығ 
сурча. Пӱӱл піс аны кӧрігӌілер алнына 
сығарарбыс. Ӧӧн рольны Хакас драма 
театрының актеры Максим Султреков 
толдырча.

-  Паза хайдағ киректер ит саларға 
пӧгінчезер?

-  Иң не ӧӧні -  фильмнер суурары. 
«Инородецтің ӱлӱзін» ХГУ-да кӧзіткебіс. 
Студенттер университет кемнің адын ал 
чӧрчеткенін пілзіннер. Піреезі «Хакас
фильм» поғда ла ат полчатханын пілче, 
неке. Анда ікі ле кізі -  Юрий Курочка паза 
мин -  тоғынчабыс. Піс кӧңнібіс чатчат- 
хан кирекнең айғасчабыс, тоғызыбысха 
хынчабыс, хакас культуразын хайрал- 
лирында анзы тың кирек тіп санапчабыс. 
Амғы тустағы кинематографты, уламох 
регионнарда, оңарарға сидік. Алнынзар 
парар ӱчӱн, аны тилідерге кирек, киноэк- 
ранда піс поларға кирекпіс. Че анзына 
хазна полызии киректелче.

Олег ШУЛБАЕВ

Сағыссырас
^Чістің чон позының 
#  ш ӧрінізін, хомзынызын 
харах синеп полбас 
кӧк чазылар осхас, кӧк 
тайғаның пӧзік, сылағай 
ағастары осхас, ап-арығ 
хара суғлары осхас кӧӧлбек 
тахпахтарына can саладыр.

Халғанӌы чылларда чоныбыстың 
культура паза наука тоғынӌылары, 
пістің фольклорыбыстың тахпах 
жанрын ал халарынаңар сағыссы- 
рап, аймах тоғыстар апарчалар. 
Полған на сай Тун пайрамда тах- 
пахчылар марии иртірілче. Ниме 
тиирзің? Чахсы, чыылған чон даа 
хынып исче. Постың кӱзін пілінчеткен 
тахпахчылар айтысха сыхчалар. 
Пілдістіг, айтысха сыхчалар мирген 
сӧстіг, чітіг сағыстығ тахпахчылар. 
Айтыста кӧгнің сілии, сӧстің чітии 
поладыр. Тун пайрамдағы тахпах
чылар мариинда улуғлар ла нимес, 
че олғаннар даа араласча.

Андағ тоғыс апарылчатханы 
чахсы, махтапчам прайзын, кем ол 
тоғысты итче. Мин пу чахсы киректің 
паза nip сарин кӧр кӧрерге сағынчам.

Михаил Еремеевич Кильчичаков, 
изен-хазых полғанда, тахпахчылар- 
ны чыып, айтыстар иртірӌең полған. 
Ол тахпахчылар мариин пасха-пасха

ТАХПАХ -  
Ч0ННЫН, 
ИС-ПАЙЫ
аймахтарда иртірӌең. Анаң ол тах- 
пахчыларның тахпахтарын «Ах тас- 
хыл» альманахта сығарӌаң. Пілдістіг, 
иң чахсыларын. Амды ол тахпах- 
тарны хығырып одырарға чапсых. 
Хаңанох пу чирдең парыбысхан 
саблығ тахпахчыларның сіліг кӧӧн, 
чітіг сӧзін истіпчеткенге тӧӧйзің. Ирт
кен чӱс чылның алтон чылларында 
сыххан «Ах тасхыл» альманахтарда 
Сӧмӧн Кадышевтің, Апанис Бур- 
наковтың, Евдокия Тыгдымаеваның, 
Роман Саламачевтің, Парасковья 
Сулекованың паза даа пасхалары- 
ның тахпахтарын хығырып аларға 
чарир. Ниме мин таныхтап саларға 
сағынчам? М.Е.Кильчичаков алында 
полған тахпахчыларыбыстың сарын- 
нарын наа тӧлге артыс саларынаңар 
сағыссыраан полтыр. Аның ырах 
кӧрістіг, хыйға сағыстығ полғаны 
сизінілче. Айтыстарда, марығларда 
сарналған тахпахтар -  чоныбыстың 
паалап полбас ис-пайы. Ол ис-пайны 
тузында чыырға, наа килген тӧлге 
артызарға хайди даа кирек.

Амғы туста, тізең, ноға-да тах- 
пахчыларның мариинда сарналған 
тахпахтар «Инесай» журналда, 
олғаннарның тахпахтары «Тигір ху- 
ры» журналда, сығарылбинчалар. 
Тахпахчылар марии пір ле чыл ирті- 
рілбинче, аннаңар, сағынчам, алын- 
ӌа чыындынаң даа сығарыбысчаң 
тахпах чыыл парған полар. Анзына 
Чайаачылар туразындағылар хайығ 
айландырарға киректер.

Алай айтыстарда паза тахпах
чылар мариинда сарналчатхан 
тахпахтарны чыыр тоғыс апарыл- 
бинча ба? Сағынғанда, пістің Чайаа
чылар туразы пар, кинделерні олар 
сығарчалар. Андағ тоғыс оларға 
най килістіре. Ахча чохха ла сыл- 
танзабыс, пір дее ниме иділбес.

Геннадий КИЧЕЕВ
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«ПАТЕФОН ОЙНАТ ПИР, ПАБАМ!» -
сурыщац саблыё поэт полар оолагас

М.Р.Баиновха 80 час толарчых

f onceH Романович Байнов 1937 чыцда 17 январьда Хызыл Салда 
аалда тӧреен. Пабазы Роман Петрович Байнов колхозта тракторист 

лолған. Ол ибде пірее-пірее ле кӧрін парңаң. Хысхызын ол Иудинода 
тракторлар тыхтаңаң. Часхыда, чайғыда, кӱскӱде бригадада 
тоғынңаң.

Пастап пабазы Халхин-Гэлда японнарнаң чааласхан. Чаадаң 
айланғанда, пазох тракторға одырыбысхан. Ибзер килзе, оолғыңаа, 
патефон ойнат пир тіп, чархастығ полңаң ағаа.

Пабазы, nip інек садып, патефон алған нооза. Ол туста ол 
аалда патефон пір-ікі ле кізіде полған полар. Анаң Илбек Ада чаа 
пасталыбысхан. Пабазы халғанңызын Моисейге патефон ойнат 
пирген.

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год...
Моисей пу сарын пазылған пластинканы тыңнирға хынңаң. 

Пластинка ойнат пиріп, пабазы машинаа одырыбысхан. Ол сыынаң 
пабазын паза кӧрбеен.

Іӌезі Анна Петровна Баинова (Сарлина) иргектіг кізі полған. Ол 
маймахтар, тоннар, кӧгенектер, мелейлер, пӧріктер тікчең. Аалда 
анынаң тиң тахпахтазар ипчідее табылбаңаң полтыр. Ол колхоз 
бригадазында азырал тимнеңең. 1945 чылда ӧкпе ағырии аны 
азахтаң тӱзірген. Аның алнында Моисейнің туңмазы Сойанах ӱреен. 
Ол пабазынаң хуңахта халған полған. 1945 чыіща хысхыда іңезі 
ӱреен. Ана іди Моисей чапғызан хапған. Аны пабазының іңезі Вера 
Яковлевна (Мона) ӧскірген.

Ағбандағы хакас школазын тоосхан. Нинңе-де чыл пазынаң 
Москвадағы Литература институдынзар ӱгренерге кірген. Институтты 
1963 чыіща тоосхан. Ол сыынаң он азыра кибелістер чыындызын 
сығар салған. Хакасиядағы книгалар сығарңаң издательствода, 
«Ленин чолы» газетаның редакциязында, телевидениеде тоғынғлаан.

«Кӧӧленістеңер кӧглер», «Тустарңа чорых чӧргені» поэмаларын 
чиит туста пасхан. Олар ниик, хынығ пазылғаннар. Пастағы кӧӧленізі, 
чиит тузы, хайдағ даа аар полған полза, ағаа иң не аарлығлар.

Иң сапымнығ, килкім чайаачы тоғыстары -  «Таң солбанында 
тоғазығ» поэма, «Хан Тӧңіс» алыптығ нымах паза орыс тіпінең 
сыххан «Дорога -  вечная тревога» чыыңдызы -  хаңан даа пӧзік 
поэзияның кӧзідімі поларлар.

КӦГЛЕЕН КбК THHJC САРЫННАРЫ 
ТӦЛЛЕР ЧӰРЕЕНДЕ САҒЫЛҒАЙ

Хайдағ даа чонның артых чайалған- 
нары пар поладыр. Ӧӧркі чайааннар кізіні 
пір тиң сағынзыннар, пір син чуртазын- 
нар тіп чайабааннар. Ідӧк хоос литера- 
тураның илбек чазызында тоғынған ай
мах поэт-писательлер улуғ ба, кічіг бе іс 
артыслачалар.

Моисей Романович Баиновтың чарых 
омазы минің хараамда ам даа іле кӧ- 
рінче. «Хакас чирі» газетаның редакция
зында хада тоғынғаныбыс паза поэзия 
сурығларынӌа чоохтазып одырғаныбыс 
киӌее ле полған чіли пілдірче. Сынын- 
да, тізең, тус илееде ирт партыр. Пӱӱл
17 январьда 80 час толарӌых Моисей 
Романовичке. Пӱӱн мин, саблығ поэттің 
адын адап, аның хайдағ кізі, хайдағ кӧгӌі 
полғанынаңар позым, хай син оңнааным 
синінӌе дее полза, кізілерге чоохтап пи- 
рерге чараттым.

Мин Моисей Романович Баиновтың 
чайаачы тоғызында ӱс ӧӧн нимені таных- 
тап саларӌыхпын: хакас поэзиязына сил- 
лабо-тоническай кибелісті кир салғаны, 
поэма жанрны пӧзік синге кӧдір салға- 
ны, хакас тілін пайытханы. Пӱӱн, аның 
кибелістерін хығырып, хайхапчалар, мор- 
сынчалар. Анзы тиктең нимес. Аның ки- 
белістерінің тирең сағызы, хоостары 
кізілерні аптапча. Паза кибелістеріндегі 
ритм чортызы чапсытча. Мының алнын
да пасхан паза ам пасчатхан поэттер 
силлабическай (тиң слогтар) кибеліснең 
тузаланчалар. Андағ кибелісте ритм 
чортызын тиң слогтар пирче. Моисей 
Байнов, «Евгений Онегинні» тілбестеп, 
А.Пушкиннің ямб ритмінің чортызын сы- 
нап кӧрген.

Кибеліс чортызын піліп алғанда, пас
ха поэттің ритм-адына ноо мӱн чӧрер 
тіп, позынин чортыр сыххан. Іди ол «Таң

солбанында тоғазығ» поэма (хайзы ки- 
белістіг роман тіпче) чайап салған. Соо- 
наң ямб ритмінең сыбыра тузалан сых
хан.

Строкаларда чётнай слогтарға тӱс- 
четкен ударение изерізі ямб тіп адалча. 
Саннар кӧзітчелер: полған на строкада 
ударение тӱсчеттір ікінӌі, тӧртінӌі паза 
сигізінӌі слогтарға. Чоохтирға кирек, Мои
сей Баиновтың сылтаанда, ямб -  хакас 
поэзиязында иң тарап парған ритм кӧ- 
рімнерінің пірсі. Тиктең нимес чонда 
«Баиннің ямбтары» тіпчелер.

Ритм кӧрімнерінің пірсі -  хорей. Ударе
ние тӱсче чётнай нимес слогтар изерізіне.

Хакас поэзиязында хорейнең па- 
зылған кибелістер кӧп нимес. Ӧӧнінде 
М.Баиновтың на тілбестеглерінде учу- 
рапчалар. Силлабо-тоническай кибеліс 
(слог+ударение) тиң слогтарнаң паза 
ударениенең тузаланғаны полча.

Моисей Баиновтың хакас поэзия
зына хозымы уғаа салымнығ. Ол, сил
лабо-тоническай кибелісті киріп, хакас 
поэзиязын ритм саринаң орыс поэзия
зына тиңнестір саларға кӱстенген. Ікінӌі- 
лес чоғыл, аның кибелістері орыстар- 
ның кибелістерінең пір дее халбинча. 
Аны хакас поэзиязының реформаторы 
тиирге чарир.

ПОС ТІЛІН ПІЛБИН, ХАЙДИ 
КИБЕПІСТЕРНІ ОНДРАРЗЫН,

Мағаа, «Хакас чирі» газетаның ре
дакциязында тоғынчатханда, пасха-пас- 
ха кізілернең чоохтазарға килісчең. Ол 
тустарда даа «мин Моисей Баиновтың 
кибелістерін піл полбинчам» тіпчеткен 
кізілернең тіл алысчаңмын. Амғы туста, 
тізең, андағларның саны улам кӧп пол 
парды полар, тӧреен тілібісті сала-сула 
пілчеткеннер уғаа кӧп нооза. Анзы уғаа 
хомзыныстығ.

Моисей Баиновтың кибелістеріңде хай- 
хастығ кӧглер, ӧңнер, чап-чарых кӧӧлер, 
чапсыстығ тирең сағыстар. Ол пір ле 
кибелізінде тиксі тилекейні, пӧзік тигірні 
ибір пар килче. Моисей Романовичтің ки- 
белістерін сағынмин хығырарға чарабас. 
Іди хығырған кізі сыннаң даа пір дее ниме 
оңар полбас. Мин кӧні тиирӌікпін -  аның 
поэзиязы сағынчатхан паза пос тілін 
чахсы пілчеткен кізілерге. Таныс нимес, 
амғы туста тузаланылбинчатхан сӧстер 
кӧп учурапча. Поэттің кибелістерінде 
кирек чох, хоол строкалар чоғыл. Олар- 
ның полғаны ла кӧгӌінің сағызын, сииттіг 
кӧӧлін хығырығӌаа читірерге хабасча.

Хайди ундирзың аның кибелістерін- 
дегі хоостарны, метафораларны. Кӱнӧр- 
те «ноған кӧк тиңістің тиреенде», хараа- 
да «аттар хараа ос чарых чылтыстар», 
часхыда, тізең, «чап-чарых кӧӧк тапса- 
ан саңнары тайға тиреенде сыңырир», 
«пазох ах найых тӱсте нымырттар», 
«кӱн чахайааның кӧӧленіс тустары». 
Кӧгӌінің кибелістеріндегі сырлары хай- 
дар сіліглер, чӱрек кӧӧрестіглер. Таң ча- 
рып пастааннаң, кӧстеліп кӱн сыхханӌа, 
алысчатхан чирнің, тигірнің, тағларның, 
оттарның, хустарның ӧңнері сусталыс- 
чалар кибелістерінде.

Пазох тӱзер ала хастарым 
Кӧллернің кӧгін чарына,
Ӧңненер хойығ хамыстарым,
Кӧк ӧңнең кӧӧлңе чабына.
Хастарның сииттіг табыстары 
Кӧллер тиреенде яңылир,
Айланған ағыннаң хустарым,
Кӧглезіп, наауйа чазир...

Хаӌан-да чахсы танызым «ноға Баин- 
нің кибелістеріне пазылған сарыннар чо- 
ғыл?» тіп сурған миннең. Ағаа мин чоохтап 
пиргем, ам пасхазына даа ол чооғымны 
читір пирим. Пу сурығ хоостыра мин 
Моисей Баиновнаң чоохтасхам. Чох, 
аның кибелістері сарынға чарабинчат- 
ханнаңар нимес. Силлабо-тоническай 
кибелісте пір сӧсті дее алыстырарға ча
рабас. Алыстырыбысса, киліспес сӧсті 
турғызыбысса, кибелістің ритм чортызы 
сах андох сайбал парар. Пістің ком- 
позиторларыбыс, тізең, сарын чайап- 
чатсалар, килістір полбин, сӧстерні 
алыстырыбызарға хынчалар. Моисей 
Романович оларға nip сӧсті дее алысты- 
рарға чаратпаӌаң. Іди ол кибелістерінің 
ритм чортызын хайраллаӌаң, аннаңар 
аның кӧглеріне пазылған сарыннар чо- 
ғыл даа.

Поэттер кізілер чуртазын сіліг, чыр- 
ғаллығ, кӧгліг ит саларға сағынадырлар. 
Че хайда полӌаң ол чарых, чапахай кӱн- 
ніг, ырыстығ чуртас? Чӱректерінің ізии- 
нең пу чирні ирідерге, тас чӱректерні 
нымзадарға кӧгӌілер дее кӱстенчелер. 
Оларның даа, арығ кӱстері албин, узах 
чолда тӱс халадырлар алай ба, алтон 
аймах кізілер алнына чапбырап чӧріп, са- 
ңай кӧй парадырлар.

Кізее иреемні сыындырбинчам,
Пар позым аар-чӱк артынчам.
Кірерге сыыға ла хынминчам,
Сағаа, пос чуртас, пазырчам!
Тыным чібекче ле хал парзын,
Чіпче сыным чирдехалзын,
Олохла чарылар талпазын, 
Сахтимхан тигір айазын.

Моисей Романович Байнов хакас 
поэзиязында поэма жанрын илееде пӧ- 
зік кӧдір салған тиирге кирек. Аның 
«Чарыхтаңар сарын», «Суғлар ахча ти- 
rip тӧзінзер», «Кӧӧленістеңер кӧг» паза 
«Таң солбанында тоғазығ» поэмалары 
хакас поэзиязының алтын чыындызы- 
на кірерлер. Уғаа салымнығ, турыстығ, 
пӧзік поэзиялығ тоғыстар. «Хан Тӧңіс»

алыптығ нымахты пазып, ол он чыл то- 
ғынтыр. Мында Моисей Романовичгің сӧс- 
пек-сиспектерні, тахпахтарны, пурунғы 
нымах поэзиязын уғаа чахсы пілгені, пір 
сӧснең, хакас тілінің пайын пілгені піл- 
дірче. Тиктең нимес ол, пу ах чарыхтаң 
парғанӌа, алыптығ нымахты тоос салар- 
ға кӱстенген. «Хан Тӧңіс» -  ол кӧзідім, 
хайди алыптығ нымахты пазарға кирек. 
Амғы туста алыптығ нымахтар ысчат- 
хан хайӌылар, пасчатхан кізілер чоғыл 
даа, А.В.Курбижекова ла полар. Моисей 
Романовичтің тиксі поэзиязына паалағ 
ам даа пирілгелек. Мин 12 частығдох 
поэзиянаң «ағырыбысхам», кем хайди 
пасчатханын паалап оңнапчам, пӱӱн 
мағаа поэзияда пілдізі чох ниме чоғыл, 
аннаңар мин Моисей Баиновты Наби 
Хазринең, Расул Гамзатовнаң, Давид 
Кугультиновнаң тиң турғызарӌыхпын, 
ол анзына турыстығ.

Я, пӱӱл Моисей Романович Баинов- 
ха 80 час толча. Мин аның чир-суғӌы- 
ларынзар айланарға сағынчам. Саблығ 
поэдібіске аның тӧреен чирінде, Аршан- 
нар аалында, музей пӱдір салалар. Кил- 
кім поэт-писательлерібіске музейлер 
пӱдір салардаңар сағызымны Чайаачы- 
лар туразының устағӌызына читіргем, 
ол миннең чарасчатхан чіли пілдірген. 
Аршаннар аалының хыринда хара тас 
аныпчатхан разрез пар, аның устағ- 
пастаанзар айланарға чарир, ахчанаң 
полые пирерлеріне ізенчем. Чӱгӱр чӧр- 
ӌең, хайынӌаң ӧткін кізі ле ползын.

Мағаа улуғ харындазым осхас пол- 
ған поэттің кізее ачынӌах, сиргек, хыл 
осхас кӧгӌі кӧңні, кӧк пӱктерде кӧк от- 
тарға тӱскен арчы чіли, аймах ӧңнернең 
пызыңнасчатхан кибелістері тустар ту- 
банына, чыллар халынына чабыра пас- 
тырбастар, хыйаннығ соохтарға тооп 
парбастар. Пӱӱн, ах хар осхас арығ кӧң- 
ніліг саблығ поэттің адын адап, аны са- 
ғысха киріп, аны аарлап-улуғлап, кибе- 
ліснең тоосчам чооғымны:
Тус-чахсы, хоорғыннығ ат полып,
Кӱмӱс туйғаанаң сыңыраай, 
Хараа-кӱнӧрте тиңіс соолап, 
Хайа-чарларға тыңыраай.
Тӱннерде эпос кӧӧнің сиидін 
Кӧк тиңіс тӱӱліс чоххайлаай,
Кӱннерде бриз таннарның ниигі, 
Сурнаанда лирика ойнаай.
Иртер амдаа чӱзер чыллары,
Улам поэтӱн і чараай,
Хайхастығ лираның хыллары 
Оңмас таң кӧгінең ойнаай.
Чылларның чыылған чыырбастары 
Пу кӧӧлбек кӧӧлге чазылғай,
Пӱктернің чахайах оттары 
Кӧглер сурнаана чарылғай.
Поэттің пӧзік сағыстары 
Иртпес сілиинең сағылғай,
Кӧглеенкӧк тиңіс сарыннары 
Тӧллер чӱреенде сағылғай.

Геннадий КИЧЕЕВ
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Илбек Чиңіс Сағысха киріп

А ты ғя ы  
ТАТЬЯНА БАРЖЕНАКОВА

[зымахчы фашисттер
1 Чир-суубысха тиреңнең 
тирең кірчеткеннерінде, 
хониибысха 
тың ӱрӱгістіг тус 
пасталыбысхан. 
Москвадағы 
комсомолецтернің 
пастааны хоостыра, 
парчан чиит улусха 
хыйғы тараан: 
прайзы тӱзімніг 
тоғыснаң фронтха 
полысса, мылтыхтығ 
оолларыбысха 
ыырңыны тохтадарға 
паза чиңіс тударға 
хабазарбыс. Че 
піске оларнаң хада 
чаалазарға кирегӧк. 
Чиңіс хаңан даа позы 
килбинче. Пір кізі чіли, 
посха айабин, нинңе 
пар кӱзібіс салзабыс, 
фашисттер піске 
сыдабастар.

Мин чааның ікінӌі чылында 
Таштыпта ӱгренчеткем. Хазна- 
бысха сидік туста Ағбанда- 
ғы педучилищені андар кӧзір- 
ген полғаннар. Паза ла сизінзе- 
біс, группада саңай ла хыстар 
халтырбыс. Харын даа, Денис 
Канзычаковнаң Пётр Кулага- 
шевті ӱдезерге маңнанғабыс. 
Итсе, оларның хайзының даа 
чааға хабылар частары чит- 
келек полған, че пос кӧңнінең 
Ада Чир-суубысты арачылирға 
парыбысханнар.

Москвадағы комсомоллар- 
ның хыйғызына ӱндезіп, оол- 
лар ла нимес, хыстар даа чааға 
парарға тимнен сыхханнар. 
Іди піснең хости чуртапчатхан 
Маша паза Лиза Сычевалар 
летчикке ӱгренерге пазын сал- 
ғаннар. Таныхтирға кирек, чаа 
тузында Ағбандағы стадион- 
наң хости пӧзік вышка пӱдіріл- 
ген. Летчикке ӱгренерге пазын 
салған чииттер ол вышкадаң 
парашюттығ сегірерге кӧнік- 
чеңнер. Піснең хада ӱгренчет- 
кен хыстар Ағбанзар ай сай 
чӧрӌеңнер. Чииттернің иң ар- 
тыхтарын Харатастағы аэро- 
клубсар алып алӌаңнар. Лиза 
Сычева, ӱс пе ай анда ӱгренген 
соонда, фронтха чағын орын- 
зар парып, сын летчиктернең 
чағын танызып алған.

Ідӧк піснең хада ӱгренген 
Тоня Пленкина, педучилищені 
тоозып, пос кӧңнінең фронтха 
парыбысхан. Мария Семёнова, 
тізең, летчикке ӱгреніп, чаала- 
зарға парбаан даа полза, Хара- 
тастағы аэроклубта тоғынған.

Пісті, педучилищедегі хыс- 
тарны, хысхызын имӌі-санитар 
поларға ӱгретчеңнер. Кӱскӱ- 
зін колхозтарға яблах хазарға 
алай одың пилетирге ысчаң- 
нар. Пір хати часхызын трак- 
торлығ чӧрерге ӱгреткеннерӧк. 
Ол туста олған садтары чох 
полған. Аннаңар, ӱгренӌілер 
чайғы каникулға сых парыбыс- 
салар, школаларзар кічіг пала- 
ларны чыып алӌаңнар. Олар- 
наң піс айғасчаңмыс. Олған са- 
дында хайди тоғынардаңар пір 
дее ӱгредігліг пособиелер чох- 
таңар, піс палаларны сарнирға 
ла кӧніктіріп, кӱн иртір салӌаң- 
мыс.

Ӧткін хылыхтығ чииттер 
аразында Татьяна Баржена- 
кованы адирға чарир. Ол Пии 
аймаандағы Бейка аалдаң пол- 
ған. Ол піс чіли педучилище- 
де ӱгренчеткен, че сала улуғ 
курста. Хаӌан іӌезі ӱреп пар- 
ғанда, пабазынаң хада Ағбан- 
зар кӧс килібістір. Аалда чур- 
таан хыс кічігдең сығара па- 
базынаң хада аңнап-хустап 
чӧрӌең полтыр. Аннаңар чиит
терге пос кӧңнінең чааға парар- 
даңар хыйғы салылғанда, пос- 
таң хыс сурыныс пічиин пазы- 
быстыр. Пии аймаанаң аннаң 
тиң частығ хыстар пос кӧңнінең 
чааға парардаңар сурыныс пі- 
чиин пасханнар.

Оларға сыныхтағлығ комис
сия иртерге киліскен. Анаң пір 
ай ӱгреткеннер. Чиит хыстарға 
мылтыхтаң таңма атарға, чӱгӱр 
чӧрерге, палығлығ кізілерні 
чаадаң сығарарға кирек пол- 
ған. Татьяна, прайзынаң хада 
ӱгреніп, чахсы кӧзідімнері ӱчӱн 
махтатчаң. Аның соонда пол- 
ғанынаң на алынӌа чоохтас- 
ханнар, хайда тоғынарға сағын- 
чатханынаңар сурастырғаннар.

Прайзынаң пурун фронтха 
пос кӧңнінең парардаңар суры- 
ныс пічиин пасхан партияның 
Ағбандағы горкомының инст
рукторы Николай Шоев. Нико
лай, тузы читкенде, армияда 
служба иртерге маңнанған. Ан- 
наңар чииттернің оңдай-хы- 
лиин чахсы пілген. Позы чіли 
фронтха пос кӧңнінең парчат- 
хан чир-суғӌылары Татьяна Ку- 
чендаевадаң, Константин Шу- 
рышевтең, Иван Райковтаң, 
Татьяна Барженаковадаң кем 
нименең айғазарға хынчатха- 
нын прай піліп алған. Татьяна 
мылтыхнаң айғазарға хынчат- 
ханын піліп алып, аны снайпер- 
лер группазынзар кирерге ча- 
ратхан.

-  Че сағаа, кирек полза, 
пасха даа тоғыс-чахығ толдыр 
турарға килізер, -  сизіндірген 
аны Николай Шоев.

1942 чылда кӱскӱзін прай от- 
рядты, чыып алып, Хызылчар- 
зар ызыбысханнар. Хакасия- 
даң килген чааӌыларны атығӌы 
78-ӌі бригадаа киргеннер. Соо- 
наң ол алынӌа атығӌы бригада 
полыбысхан. Сибирьде тӧстел- 
ген пасха бригадаларнаң хада 
чаалазып пастаан.

78-ӌі алынӌа атығӌы бри- 
гадада снайперлер полған- 
нар. Оларның санында Татья
на Барженакова паза Николай 
Шоев чааласханнар. Пу брига- 
даның маңнаныстығ киректерін 
командование кӧп хати таных- 
таан. Аның махачы чааӌылары 
хазнабыстың аарлығ сыйыхта- 
рына, орден-медальларына ту- 
рысханнар. Ол санда пістің дее 
чир-суғӌыларыбыс аймах сый- 
ыхтар алғаннар.

Татьяна Барженакова, фронт- 
таң изен-хазых айланып, пістің 
редакцияда писче чыл коррек
тор полып тоғынған. Анаң газе- 
таның дежурнайы полып тӧрт 
чыл істенген.

Таныхтирға сағынчам, пу 
материалны тимнепчеткенде, 
Степан Ултургашевтің «Сибир
ская гвардейская» книгазын 
тузаланарға киліскен (С.П.Ул- 
тургашев, «Сибирская гвардей
ская», Ағбан, Хызылчардағы 
книга издательствозының Ха- 
касиядағы пӧлии, 1975).

Елена АБДИНА

иЛбек Ада чаа тузындағы сидік 
чылларда трактор тінін чалтанмин 
тутхан пістің чаңабыс Евгения 
Гавриловна Кобежикова.
Хакас ады -  Эвдей.

рын ӧскірерге оой полбаан. Хыстары Нина, 
Хызынай паза Эвдей полғаннар. Амғы туста 
Эвдей чаӌа ла хазых халған.

Евгения Гавриловнаны Хакасияда кӧп кізі 
таныпча полар. Аның чиит тузы чаа тузын- 
дағы сидік чылларға киліс парған. Иреннер

ТРАКТОР ТІНІН 
ТУТХАН ЧАЯАБЫС

Ол тустарда колхозтағы иреннер паза 
чиит ооллар Чир-суубысты ыырӌыдаң арачы- 
лирға парыбысханнар. Эвдейнің улуғ абазы 
Ягорға Чиңіс кӱнін удурлирға киліспеен. Ол
1942 чылда ыырӌы уғынаң чат халған.

Пістің Поскон чаӌабыс Хызыл аалдағы 
Гаврил Кобежиковха ирге парған. Олар пис 
палаа читіре чуртааннар. Соонаң Гаврил саай- 
да ӱреен. Поскон пис палалығ халған, аның 
ікі оол, ӱс хыс полған. Чалғыс ипчее палала-

чааға парыбысханнар. Тракторда тоғынар кізі 
чох полған. Аннаңар ипчілер тракторға одыр- 
ғаннар. Евгения Гавриловна Кобежикова ты- 
наға парғанӌа тракторист полған. Ас ӧскіріп, 
тынағ пілбин тоғынған. Ол тиксі Совет Союзы- 
на даа сабланған. Пірсінде Москвада ирткен 
чыылығда КПСС ЦК-зының ӧӧн хачызы Лео
нид Ильич Брежнев Евгения Гавриловнаның 
адын аарласнаң адаан.

ХАДА ӦСКЕН ХОРМАЧЫ НАНЧЫІМ
И г

ексей Ипишкиннің ооллары Оолах, 
Гаврил, Иван паза хызы Вера 
полғаннар.

Олар, Ызырлар аалдаң кӧс киліп, пастап 
Иргі Чоохчылда чуртааннар. Оларның хола 
трубалығ патефоны ам даа сағызымнаң сых- 
пинча. Піс Пётр туңмамнаң хада оларзар па- 
тефоннаң чоохтар, ырлар истерге удаа айлан 
турӌаңмыс. Мының алнында андағ позы чоох- 
танӌаң, ырлаӌаң ниме піске тың таңнастығ 
пілдірген. Соонаң пу сӧбіре тайымның тура- 
зында чуртаан.

Іӌем колхоз інектерін саап тоғынған. Ол 
туста колхоз «Хакастар», соонаң Моло- 
товтың адынаң адалған. Андар ӱс аал кірген
-  Тастар, Чоохчыл паза Ызырлар. Колхозта 
прай даа маллар пар полған. Саалчатхан на 
інектернің саны 300 азыра пас саналған. Мин, 
Гаврил паза пасха даа палалар иртен-иир 
іӌелерібіске полызарға фермазар чӧрӌеңміс.

Мының алнында пістің чон час пызоны инезі- 
нең чарбаӌаң. Інектің имӌегі нымзазын тіп, 
саар алнында, пызоны эмізіп алӌаңнар. Інектің 
сӱді кӧп полӌаң паза ол чахсы саалӌаң. Чай- 
ғыда піс Гаврилнең колхозтың ікінӌі чазы бри- 
гадазында холнаң от сапчаңмыс, кӧпен тарт- 
чаңмыс. Ол уғаа хормачы оолах полған. Ағаа 
андағ талант Худайдаң пирілген. Соонаң, ӧс 
парғанда, аның хормачызы уламох сығып 
пастаан.

Чазыда обед тузында алай иирде, азы- 
ранчатса, аның хормачыланчатханын истіп, 
ипчілер, иреннер, оол-хыстар харах частары 
сыхханӌа хатхырӌаңнар. Хайдаң ол сағынып 
алӌаң чонны хатхыртар нимелерні?

Гаврил 1921 чылда тӧреен. 1942 чылда 
Сарала аалдаң армияа парған. 1943 чылда 
чаада сағбазы чох чіт парған. Ол пірее хазыр 
чаалазығда чат халған полар. Хоных хонарға, 
чурт тударға даа маңнанмаан.

Николай ТРОШКИН

ИЗВЕЩЕНИЯ
О согласовании размера и местоположения границ 

земельного участка

Кадастровым инженером Боргояковым Георгием Те
рентьевичем, № квалификационного аттестата 19-10-1, 
почтовый адрес и адрес электронной почты: 655017, РХ, 
г. Абакан, ул. Вяткина, 16, каб. 25, e-mail:bgt.ofis@mail.m. 
тел.8(3902)240530, подготовлен проект межевания по выде
лу земельного участка площадью 26,9 га. Исходным является 
земельный участок с К№ 19:05:000000:74 в составе земель 
сельскохозяйственного назначения ЗАО им. Калинина. За
казчиком кадастровых работ является Саражаков Валерий 
Дмитриевич, почтовый адрес: РХ, Аскизский район, с. Аскиз, 
ул. Молодежная, д.6,кв.2, тел. 89831976265. С проектом 
межевания, размером и местоположением выделяемого зе
мельного участка можно ознакомиться лично с 9-00 до 17-00 
местного времени по адресу: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Вят- 
кина, 16, каб. 25 в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. Обоснованные возражения заинтересо
ванных лиц по проекту межевания, размера и местоположе
ния границ выделяемого земельного участка принимаются по 
почте или лично по адресу: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Вятки- 
на, 16, каб. 25, а также в органе кадастрового учета по адре
су: РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 100, каб. 119, в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

Администрацией Новотроицкого сельсовета Бейского 
района Республики Хакасия принято заявление о предостав
лении в аренду земельного участка из земель сельскохозяй
ственного назначения:

В целях рыбоводства:
От Юрищева Сергея Николаевича, земельный участок, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Респуб
лика Хакасия, Бейского района, в 12,3 км. северо-восточнее 
с.Бея, общей площадью 40000 кв.м.

Если по истечении месяца со дня опубликования насто
ящего извещения в администрацию Новотроицкого сельсо
вета (655797, Российская Федерация, Республика Хакасия, 
Бейский район, с.Новотроицкое, пер.Гаражный, 1) не посту
пят другие заявления на вышеуказанный земельный учас
ток, администрацией Новотроицкого сельсовета будет приня
то решение о предоставлении данного земельного участка в 
аренду.

Со схемой расположения границ земельного участка, 
можно ознакомиться по адресу: 655797, Российская Феде
рация, Республика Хакасия, Бейский район, с.Новотроицкое, 
пер. Гаражный, 1.

Администрацией Большемонокского сельсовета, Бей- 
ского района, Республики Хакасия принято заявление о пре
доставлении в аренду земельного участка из земель сельско
хозяйственного назначения для использования в целях:

Ведения животноводства:
Земельный участок, расположенный по адресу: РФ, РХ, 

Бейский район, примерно 2,5 км. в южном направлении от 
южной окраины с. Большой Монок, общей площадью 25000 
кв.м. от Межовой Надежды Петровны.

Если по истечении месяца со дня опубликования нас
тоящего извещения в администрацию Большемонокского 
сельсовета (655785, Российская Федерация, Республика Ха
касия, Бейский район, с. Большой Монок, ул. Садовая, 20) 
не поступят другие заявления на вышеуказанные участки, 
администрацией Большемонокского сельсовета будет приня
то решение о предоставлении данных земельных участков 
в аренду.

Граждане, которые заинтересованы в приобретении 
прав на испрашиваемые земельные участки, могут подать 
заявления о намерении участвовать в аукционе, в течение 
месяца с момента опубликования настоящего извещения. 
Заявление отправить по адресу: Российская Федерация, 
Республика Хакасия, Бейский район, с. Большой Монок, ул. 
Садовая, 20.

О согласовании размера и местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Боргояковым Георгием Те
рентьевичем, № квалификационного аттестата 19-10-1. 
Почтовый адрес и адрес электронной почты: 655017, РХ, 
г. Абакан, ул. Вяткина, 16, каб. 25, e-mail:bgt.ofis@mail.ru, 
тел.8(3902)240530, подготовлен проект межевания по выде
лу земельного участка площадью 73 га. Исходным является 
земельный участок с К№ 19:05:000000:72 в составе земель 
сельскохозяйственного назначения ЗАО «Баланкульское». 
Заказчиком кадастровых работ является Толмашова Мария 
Прохоровна, почтовый адрес: РХ, Аскизский район, с. Пулан- 
коль, ул. Мира, 8-1. тел.: 89130561873. С проектом межева
ния земельного участка можно ознакомиться лично с 9-00 до 
17-00 местного времени по адресу: 655017, РХ, г. Абакан, ул. 
Вяткина, 16, каб. 25 в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. Обоснованные возражения заинтересо
ванных лиц по проекту межевания, размера и местоположе
ния границ выделяемого земельного участка принимаются по 
почте или лично по адресу: 655017, РХ, г. Абакан, ул. Вятки
на, 16, каб. 25, а также в органе кадастрового учета по адре
су: РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 100, каб. 119, в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

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. Чернышевского, 23
«б».

Тел.: 89083275515.

Пу страницада редакцияның материалларынаң пасха рекламалар, іскіріглер, чарлағлар сыхча

mailto:bgt.ofis@mail.ru
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Культура

ХАКАСИЯНЫф ААЛЛАРЫНДА 
ХЫҒЫРАРҒА ХЫНЧАЛАР

Піӌі пазы аалның олғаннары 
библиомобиль істінде кинделер таллапчалар

/ кінңі чылы хакас аалларынзар 
айда пір хати библиомобиль 

(алай автобиблиотека) килче. Аның 
істінде истіг, мында кинделер 
таллап аларға, Интернет пастыра 
почтаны сыныхтабызарға 
чарир. Аалдағы чуртағӌылар 
библиомобильні чидікпин 
сахтапчалар.

Аның тоғызынаң устапча Светла
на Николаевна Лахтякова. Ол чоохтап- 
ча: «Библиомобиль Н.Г.Доможаковтың 
адынаң национальнай библиотеказар 2014 
чылда декабрьда «Россияның культура- 
зы» федеральнай программа хоостыра 
алылған. Амғы туста ахчанаң сидік, анна- 
ңар аалдағы библиотекаларда чыллар- 
наң кинделер чыындызы нааӌылалбинча, 
кізілернің, тізең, аймах чайаачы тоғыстар- 
даңар, наа журналлар хығырар кӧңнілері 
пар. Пу ағырсымнығ сурығны пістің биб
лиомобиль пӧгерге полысча».

Автобиблиотеканың чыындызы улуғ 
полтыр. Андар 4 муң артиинаң наа кинде, 
23 газета-журнал, 50 диск кірче. Аал- 
ларзар чорыхха сыхчатса, библиоте
ка тоғынӌылары библиомобильде 1 муң 
экземпляр кинде апарчалар. Ағаа хоза 
мында ноутбук паза планшет пар, роутер 
тоғынча. Интернет полызиинаң хығырығ- 
ӌылар электроннай каталогта кинделер 
таллапчалар, хазна полызығларынаң ту- 
заланчалар.

«Библиомобильде абонемент паза 
хығыряаң зал пар, -  узаратча чооғын 
Светлана Николаевна. -  Кинделерні піс 
пір айға пирчебіс. Пір хығырығӌаа -  5 
кинде, че нандырығлығ кізілерге 10 даа 
экземпляр аларға чаратчабыс. Кирек кин- 
делерні хығырығӌылар піске чахыбысча- 
лар. Мының алнында піс прай чахығлар- 
ны тетрадьсар ла пасчаңмыс, амды олар 
піске хоза sms ызыбысчалар. Чахаан кин- 
делер библиомобильнің чыындызында 
чох полза, тоғынӌылар оларны нацио- 
нальнай библиотеканың пасха пӧліктері- 
нең алып алчалар. Че андағ экземпляр- 
лар ибзер пирілбинче, оларнаң библио- 
мобильде ле танызарға чарир. Кирек 
страницаларны ксерокс полызиинаң хо- 
бырып аларға чарадылча».

Амғы туста чуртағӌыларға аймах су- 
рығларға чарыдылған кинделер чағын 
полтыр. Пірсі чиит тустағы романнар- 
ны паза повестьтерні хатап хығырыбы- 
зарға сағынча. Ікінӌізі тура пӱдірче, ан-

наңар ағаа пӱдірігдеңер кинделер кирек. 
Часхы пасталыбысса, аалдағылар ӱӱяік 
тамаан ӧскіреріне чарыдылған тоғыстар 
сурапчалар. Ідӧк кізілер библиомобиль- 
нің тоғынӌыларынзар хакас тілінең сых- 
хан кинделерні сурап айланчаттырлар. 
Ӧӧнінде хакас кинделері ӱгретчілерге ки- 
ректелче, че олаңай чуртағӌылар оларны 
сурабохчалар. «Ирткен чайғызын Ағбан 
пилтіріндегі Московскай аалда автобиб- 
лиотеказар 9 частығ хакас оолах килген. 
Ол орыс-хакас сӧстігін сураан. Оолағас 
тӧреен тілін ӱгреніп аларға пӧгінчеттір», -  
сағысха кирче С.Н.Лахтякова.

Таныхтирға кирек, олғаннар библиомо- 
бильнің иң ӧткін хығырығӌылары полча- 
лар. Постары кил полбазалар даа, оларға 
кинделерні іӌе-пабалары, аға-ууяалары ал 
пирчелер.

Светлана Николаевна таныхтапча: 
«Хакасияда библиомобиль 2015 чылда

мартта тоғынып пастаан. Амды пістің 
сыбыра хығырчатхан 600 артиинаң кізі 
саналча. Автобиблиотека чорыхха не- 
деляда ікі-ӱс хати сыхча. Пір хати пар 
киліп, піс ӱс аалда пол килерге маңнан- 
чабыс. Кӧзідімге, 10 январьда Боград 
аймаандағы толча, тайғалығ паза Бо- 
град аалларзар чӧргебіс. 12 январьда, 
тізең, Ағбан пилтірі аймаанда тоғынға- 
быс. Кинделерні Піӌі пазы, Московскай 
аалларның паза пригорск поселоктың 
чуртағӌылары алғаннар. Пу неделяда 
Шира аймаанзар пар килерге пӧгінчебіс. 
Анда кинделерні тоғыр чул паза почос 
аалларда чуртапчатхан хығырығӌы- 
лар сахтапчалар. Ааллардағыларнаң 
тоғынарға кӧңніме кірче. Олар кинде- 
лерні хынып хығырчалар паза библио- 
мобильнің тоғызын пӧзік паалапчалар».

Майя КИЛЬЧИЧАКОВА

ХАйДАҒ КӰН ПОЛАР

Сом Максим АХПАШЕВТИ

АҒБАН Погода в Хакасии -  rp5.ru

Вторник - 
17 январь

Среда - 
18 январь

Четверг - 
19 январь

Пятница - 
20 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ
-200...-170 -170...-200 

Пулуттығ, хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ
-230...-220 -190...-190 

Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ
-220...-190 -140...-150 

Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-200...-210 -170...-160 
Пулуттығ, 
иртен айас

АСХЫС
Вторник - 
17 январь

Среда - 
18 январь

Четверг - 
19 январь

Пятница - 
20 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-170...-190 -170...-180 
Пулуттығ, хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-230...-250 -170...-200 
Пулуттығ, чил

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-200...-220 -150...-170 
Пулуттығ, чил

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-190...-230 -160...-200 
Пулуттығ

ТАШТЫП
Вторник - 
17 январь

Среда - 
18 январь

Четверг - 
19 январь

Пятница - 
20 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 
-120...-140 -110...-130 

Пулуттығ, хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 
-180...-220 -150...-170 

Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 
-190...-220 -150...-170

Айас, иртен 
пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 
-190...-220 -140...-160 

Пулуттығ

ШИРА
Вторник - 
17 январь

Среда - 
18 январь

Четверг - 
19 январь

Пятница - 
20 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-250...-250 -210...-240 
Пулуттығ, хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-260...-260 -200...-220 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-240...-230 -170...-210 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-250...-260 -180...-210 
Айас
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