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ВИКТОР ЗИМИН: «АП/ЩЫ ПІС СИДІК 
ТЕЕ ОПЕРАЦИЯЛАРНЫ ИТ ТУРАРБЫС»

ХАКАСИЯА 2016 ЧЫЛ УЛУҒ ПӰДІРІГЛЕРГЕ ПАЙ 
ЧЫЛ ПОЛҒАН ТІЗЕ, САБА ПОЛБАС, НЕКЕ. ИРТКЕН 
ЧЫЛДА НАА МУЗЕЙ-КУЛЬТУРА КІНІ ПАЙРАМНИ 
АЗЫЛҒАН, ШКОЛАЛАР ПАЗА ОЛҒАН САДТАРЫ КӦП 
ПӰДІРІЛГЕННЕР ПАЗА ДАА ПАСХАЗЫ. ПОЛҒАН НА 
КІЧІГ АЛАЙ БА УЛУҒ ПӰДІРІГНІ ХАКАСИЯ ПАЗЫ ВИК
ТОР ЗИМИН ТӦРЕМІЛ ПОЗЫНЫҢ ХАЙИИНДА ТУТ- 
ХАН. АҒБАНДАҒЫ Г.Я.РЕМИШЕВСКАЯНЫҢ АДЫНАҢ 
РЕСПУБЛИКАНЫҢ ИМНЕГ ТУРАЗЫНЫҢ ХИРУРГИЯ 
КОРПУЗЫ ІДӦК ИРТКЕН ЧЫДДА ПАЙРАМНИ АЗЫЛ-

ҒАН. 20 МУҢ АЗЫРА КВАДРАТ МЕГРДЕ АМДЫ ИМНЕГ 
ОБОРУДОВАНИЕЗІН ТУРҒЫЗАР ПАЗА ИРГІ КОРПУС- 
ТАК НАА КОРПУССАР КӦЗЕР ТОҒЫСТАР ПАРЧА. ПУ 
НЕДЕЛЯДА ХАКАСИЯНЫҢ ПАЗЫ ВИКТОР ЗИМИН ТО- 
ҒЫС ХАЙДИ ПАРЧАТХАНЫН СЫНЫХТААН.

ИМӋІ-НЕЙРОХИРУРГ ЕВГЕНИЙ КИМ ХАКАСИЯДА 
ИРТКЕН ЧЫДДАҢ ТОҒЫНЧА. ОЛ, НАА КОРПУСТА ТО- 
ҒЫНҒАЛАХ ТАА ПОЛЗА, НАА ОБОРУДОВАНИЕНЕҢ 
АМОХ ТАНЫСЧА.

3 стр.

Газетаа пазыныс-2017
Аарлыг хыёырыгцылар, чалёыс хакас газетазына пазынарга ундубацар! 

2017 чылныц I чарым чылына республиканъщ «Хабар» газетазына пазыныс

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 
турча.

Тынағ 4 стр.
ХЫНЫҒ ХЫСХЫ КУННЕРІ

Олғаннар, тағыңах- 
сар сығып, кем иң ырах 
чылыбызар тіп марығ- 
ласчалар. Хынығ ой- 
нирға, хаӌан синнең 
хада арғыстарың.

Кічіг ааллар 6 стр.

ХАРОЙДА -  НАА КЛУБ
ХаройаалдаНаачыл алнын- 

да улуғ пайрам пол- 
ды -  наа клуб ізиин 
асты.

ХАКАСИЯДА -  
«АЛЫЕРЭГО» ДУЭТ
'^ а к а с  филармониязында 

У \  22 январьда 16.00 часта
«АльтерЭго» дуэттің концерті 
иртер. Пу ӧмезер пістің 
чир-суғңыбыс Анастасия 
Субракова (скрипка) паза Илья 
Леханов (фортепиано) кірчелер.

Чиит чайаачылар Швейцарияда 
ӱгренчелер. Анастасия пілістерін Ло- 
заннадағы пӧзік музыка школазында ал- 
ғытча, Илья, тізең, Цюрихте. Пастағызын 
на сценаа Анастасиянаң Илья Швейца
рияда «SionFestival» музыка фестивальын- 
да сыхханнар. Оларның чайаачызы кӧріг- 
ӌілерні хайхатхан. Ноябрьда Италияда 
ирткен марығда дуэтке ӧнетін сыйых 
читірілген. Олар В.Моцарттың, Р.Штра- 
устың паза ФМендельсонның чайаачы 
тоғыстарын толдырарлар.

Хакасияның 
культура министерствозы

ПРИИСКОВАЙ -  
ТЫНАҒ ОРНЫ

^Аакасиңда постарының ма- 
У \  хачы хылиин сынирға са- 

ғынчатханнарға тынанып алар 
орыннар пар. Андағ тынағның 
пірсі фрирайд -  сноубордтығ 
алай тағ саназынаң nip дее 
тимнелбеен орыннаң индіре 
чылары.

Махачы хылыхтығлар піссер, Россия- 
ның аймах пулуңнарынаң на нимес, хы- 
рығ озаринаң даа килчелер. Андағларға 
Приисковай аал хыринда уғаа килістіре 
орын табылды. Аннаңар пу аал туризмні 
тилідеріне уғаа чарас орынға айлан пар- 
ғадағ тіп санапчалар туроператорлар.

Пу аал фрирайдты тилітчеткен Рос- 
сиядағы иң чахсы 10 орынның санына 
киріл парған.

Сергей ПАЩЕНКО

Нейрохирург Евгений КИМ наа приборларнаң таныстырча

http://www.khakaschiry.ru
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КӰ Н  ТАҢМ А ЗЫ
ИМЧР ПОПАРҒА
САҒЫНЧАТХАН ЧИИТТЕРНІф ХАЙИИНА

Сибирьдегі федеральнай округтағы пӧзік имнег ӱгредии 
учреждениелерінде кӧстегліг оңдайӌа ӱгренерге сағынчатхан 
чииттердең пічіктер алылар.

Іди тикке ӱгренер орыннар «Им
нег кирее» паза «Педиатрия» спе- 
циальностьтарға пирілче. Чииттер 
Томсктағы, Хызылчардағы, Ир- 
кутсктағы, Новосибирсктегі, Кеме- 
ровтағы вузтарзар ӱгренерге ызы- 
ларлар. Ідӧк имңее Ағбандағы ХГУ-

да ӱгренерге чарир.
Пічіктер 20 январьдаң 20 фев- 

ральға теере Хакасияның хазых 
хайраллаңаң министерствозын- 
да алылар. Адрезі: Ағбан г., Кры- 
ловтың ор., 72, 310 (307) каб., тел.: 
8(3902)295-052, 295-071.

м ы л т ы х  УЛУКУНІН 
Х0РҒЫС Ч0Х ИРТІРЕРГЕ

Хакасия пазы Виктор Зиминнің чахиинңа сағыбаан саайларңа 
комиссияның чыылии ирткен. Аның тоғызын Хакасия пазының 
орынңызы Владимир Крафт апарған.

Чыылығда Наа чыл паза Кӧлее- 
де ӱлӱкӱннері тузында апарыл- 
ған тоғыс салтарлары ӱзӱрілген, 
ідӧк специалисттер 18-19 январьда 
Мылтых ӱлӱкӱніне тимненіс хайди 
парчатханнаңар искіргеннер. Рес- 
публикада суға кірер паза суғ алар 
17 орын азылар, анда арачылағңы- 
лар, имңілер, ӧрт ӱзірңеңнер паза

полиция дежурство апарарлар. Ха- 
касияның ӱлгӱлері чуртағңылар- 
зар паза аалңыларзар суғда паза 
пуста сизіктіг поларға айланчалар. 
Суғзар ӧнетін тимнелген тилтілер- 
ғе ле кірерге чарир. Ачығ суғ ізерге, 
транспортнаң пуссар сығарға чара- 
дылбинча.

САБЛЫҒ УЧЕНАЙ 
КАТАН0ВТЫН Р0ДЫН ІСТЕСЧЕ

ХГУ-ның тархын паза право институдының магистранты, 
философия наукаларының кандидады Алексей Нилогов саблығ 
хакас ученай-тюрколог Николай Федорович Катановтың родын 
істесче.

«Николай Катановтың роды- 
ның танығларына мин, Хакасияның 
саблығ кізілерінің родтарынаңар 
істезігліг тоғыстар апарчатханда, 
орта полғам. Анда аның туған-ча- 
ғыннары Семён (Турак) Алексеевич 
Катановха читіре чоохтапчалар.

Ол 1813 чылда тӧреен осхас. Кізі- 
лер чоохтарын архив пічіктерінең 
тиңнестірчем. Хакас ученайның 155 
чазына істезігні тоос саларға пӧгін- 
чем», -  таныхтапча автор. Николай 
Катановтың 155 чазы пӱӱл майда 
пайрамналар.
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0РТЫМАХ ПЕНСИЯ 
СИНІ к ӧ д ір іл  парар

МОСКВА. Россияда страховой пенсияның ортымах сині 
5,8 % ӧс парар, андағ оңдайнаң ортымах пенсия 13,7 муң сал- 

ковайға тиңнелер. Ам ол 13,2 муң салковайға тиңнелче, ортымах тӧлег 500- 
че салковайға ӧс парар.

Пӱӱл Россияда пенсияа сығар тусты кӧдірердеңер чарадығ алылбас. 
Аннаңар істеніс паза социальнай арачыланыс министрі Максим Топилин ис- 
кірген. Аның чооғынаң, пӱӱл хазна служащайларына ла пенсияа сығар тус 
кӧдірілер. Пу чылның 1 январьынаң чыл сай хазна служащайларына пен
сияа сығар тус чарым чылға кӧдіріл турар. Іди иреннер пенсияа 65 частығда 
сыхчадарлар, ипчілер -  63 частығда.

Че істеніс министерствозында пенсияа сығар тусты прайзына кӧдірер 
сурығ ӱзӱрілче осхас. Аннаңар ідӧк Максим Топилин искірген. Амды минис
терство экономика стратегиязын тимнир ӱзӱрігде араласча, анда ідӧк пен- 
сияа сығар тусты кӧдірері кӧрілче.

Российская газета

ПАСТЫХТАР ДАА 
ӰЗӰРЯИРГЕ КӧНІКЧЕЛЕР

ОМСК ОБЛАЗЫ. Региондағы правительствоның министрлер орынңыла- 
ры тоғыста пирілген машиналар чох халғаннар.

Андағ оңдайнаң Омск облазының ӱлгӱлері пос хонии киректеріне хо- 
радылчатхан ахчаны хызырчалар. Пу тоғыс областьта губернатор Виктор 
Назаровтың чарадии хоостыра парча. Устаныстарның пастыхтарын ідӧк 
тоғыста пирілген машиналар чох артыс салғаннар.

Губернаторның паза правительство аппарадының устағңызы Юрий Ка- 
рючин таныхтаан: «Алызығлар иң пурун губернаторның аппарадына, прави- 
тельстваа паза министерстволарға теелче. Амды ахчанаң сидік, аны ӱзӱр- 
лирге кирек, аннаңар позыбыстаң пастапчабыс».

Тайга. инфо

Ч0НҒА Т0ҒЫС ТАБЫЛЧА
ТВЕРЬ ОБЛАЗЫ. Областьтағы предприятиелер тоғысха 8 муң азыра 

кізі алып аларға тимделер. Оларның санында 3,5 муң инженер-техник 
специальностьтарңа паза служащайлар, ідӧк 4,6 муңңа тоғысчы профес- 
сияларңа кізілер киректелче. Иң кӧп тоғысчы кирек производствода (2,8 
муң), имнег кирее, спорт, социальнай хабазығларда (1,2 муң) паза пасха даа 
орыннарда тоғыс орыннары пар.

Тверь облазында пӱӱл январьда 6,9 муң кізі тоғыс чох тіп санға турған. 
Пылтыр чонға тоғыс тапчаң кіннер хоостыра 25,9 муң кізі тоғыс тапхан. Пос 
киреен 317 кізі азып алған. 1,8 муң кізі пасха профессияа ӱгреніп алған.

Тверь облазы
правительствозының официальнай порталы

ПІРГЕ ХАЗНА 
СЫНЫХТААНА ТИМНЕНІС

Школаны ирткен чылларда тоосханнар пӱӱл пірге хазна 
сыныхтаан (ЕГЭ) тударға сағынчатсалар, оларға ӱгредігде искіріглер 
системазынаң тузаланңаң Хакасиядағы кінзер 1 февральға теере 
айланарға кирек.

Ол орныхча пу адресче: Ағбан г., ди искірче Хакасияның ӱгредіг паза
Щорстың ор., 30 А. Школаны пӱӱл наука министерствозы, 2016-2017
тоосчатхан ӱгренңілер, тізең, е Гэ ӱгредіг чылында Хакасияда ЕГЭ-ны
тудардаңар сурыныс пічиин школа- 2500 артиинаң ӱгренңі тудар. 
ларында пас саларға киректер. Хай-

НАА ЧЫЛ СЫБЫЧДАН 
Ш0К0ЛАДХА 0РНАСЧАЛАР

КЕМЕРОВ ОБЛАЗЫ. Областьта «Сыбыңах хурағанға» акция иртче. 
Анда регионның чуртағңылары наа чыл сыбыларын аңнарға пирчелер.

Амды акция Промышленновскай аймахта иртче. Сыбы ағылған чуртағ- 
ңыларға акцияның тӧстегңілері шоколад пирчелер.

Чыылған сыбылар аңыңахтарға чииске пирілер. «Анда аңнарға кирек- 
телчеткен кӧп тузалығ нимелер: каротин, марганец, аскорбин кислотазы», -  
таныхтапча Кемеров облазы администрациязының хабарлар пӧлии.

Мындағ акция Кузбасста 2011 чылдаң сығара иртче. Нинңе-де чыл 
мының алнында мындағох акция Томскта ирткен. Чуртағңылар ағылған сы- 
былар аал хонии фермерлеріне туза полған.

Тайга.инфо

ПСИХ0Л0ГТАРЗАР УДАА АЙЛАНЧАЛАР
Ирткен чылда Хакасияның киртініс телефонынзар 15 муң азыра 

кізі сығдыратхан. 2015 чылның хыринда, 2016 чылда психологсар 
пис чӱс кізее кӧп айлантыр.

Тоғыс муңа чағын палалар паза 
саарбахтар сығдыратханнар. Ол- 
ғаннар тиң частығлар аразындағы 
теелістердеңер сурығлар пирген- 
нер. Психологсар ӧӧнінде ипчілер 
(55 %) айланған. Олар сӧбіре, ирепчі 
аразындағы сурығларны пӧгерге 
полыс пирерге сурынғаннар. 830 кізі

хазыхха хайығ салған полза, 706 
кізі тоғыстағы сурығларға теелген. 
Посха хол салыныбызарға сағын- 
чатхан 32 кізіні ал халғаннар.

«Пірге социальнай телефон» 
службаның электроннай почтазын- 
зар пічіктерні пу адресче ызарға: 
dtd@mintrud.rh.ru.

ВЫС0ЦКИЙНІН 
ЫРЛАРЫНЫН ФЕСТИВАЛЬЫ

Ағбанда «Чиңіс» культура кінінде 3 февральда Владимир Вы- 
соцкийнің ырларының фестивальы иртер.

Концерт программазында Ағ- 
банның паза Хызылчарның музы- 
канттары аралазар. Фестивальда 
Высоцкийнің чайаачызынңа викто
рина иртірілер.

Аның ӧӧн пӧгіні -  саблығ ырңы- 
ның чайаачызын чонға читірері. Вла-

димир Высоцкийге хазнабыстың 
чоны хынған, аның сарыннарын піл- 
челер, амға теере толдырчалар.

Фестиваль «Чиңіс» культура кіні- 
нің улуғ залында 19.00 часта паста- 
лар.

Тимнееннер Хакасияның хазых хайраллаӌаң министерствозы, 
Хакасияның ГО, ЧС паза ПБ управлениезі, ХГУ-ның хабарлар пӧлии, 
Хакасияның ӱгредіг паза наука министерствозы, Хакасияның соци
альнай полызығ министерствозы, Хакасияның культура министерст- 
возы

АЛЫЗЫҒЛАРНАН ЧАРАСЧАЛАР
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ТУРЦИЯ. Конституция реформазынаңар законопроектті Турция- 
ның парламенті пастағы хығырығда алыбысхан. Алызығлар хоостыра, 
хазна президент устир оңдайлығ пол парар.

Законопроекттің 18 статьязын 9 январьдаң сығара ӱзӱргеннер, де- 
путаттар, талазып, тудысчаңнар даа. Республика 1923 чылда тӧстелген- 
нең сығара парламент устаңаң система полған, амды президент устир сис- 
теманы ӧӧн законзар кирер алызығлар проектін ам устапчатхан Сын паза 
тиліс партиязы парламентсер кирген. Алызығларнаң президенттің полно- 
мочиелері алғыдылча. Тӱзедіглер алыл парза, 330 депутат аның ӱчӱн ӱнін 
пирзе, парламент оларны референдумға сығарар.

Новости РИА

пРЕЗИДЕНТ
ХАТЫҒ КУРЕЗІГЕ ТИМДЕ

ФИЛИППИНЫ. Хазна президенті Родриго Дутерте чааңылар кӱзінең ту- 
заланарға тимде, сынап наркотиктер садылчатханынаң тоғыр кӱрезіг тӱ- 
зімніг полбаза.

Президентке табылар алнында, ол наркотиктердең тоғыр кӱрезіг апа- 
рарбын тіп молңаан. Чон ағаа киртінген. Че піди хазыр хылынарын пірдеезі 
сағыбаан -  наркотиктернең айғасчатхан 6 муң артиинаң кізі тасхар, орама- 
ларда чох иділген. Дутерте тохтирға сағынминча. Хазнада кирек алыспаза, 
президент хатығ режим кирібізерге тимде. Пу чарадығны чуртасха кирерге 
ағаа пірдеезі харығ полбас тіп чарлаан Дутерте.

Newsru.com

mailto:dtd@mintrud.rh.ru
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ПЫ^гЬУІОЭС,
Пастағы сығарыс (281 №) 0

НАА ХАБАРЛАР  
САҒЫПЧАБЫС

Сомңы хараанаң

ХЫ Н Ы Ғ ХЫ СХЫ  К Ӱ Н Н ЕРІ

Калининдегі школадаң пічіктер

ХАРНАҢ
ОЙНААМ

Haa чылның пастағы кӱн- 
нерінде хар чаап парған. Ибі- 
ре аппағас. Прай иблер сіліг! 
Ағастарның салааларында хар 
чатча. Уғаа сіліг кӧрінче!

Нанӌым ағас алтында туры- 
бысханда, мин ағастың салаа- 
зын хыймырадыбысхам, аның 
пазына хар тӱс парған. Анаң піс 
хар кізіні чайаабыс.

Харнаң ойнирға уғаа хы- 
нығ. Школада переменада нан- 
ӌыларымнаң хада ойнаабыс. 
Мағаа соох полбаан. Піс харнаң 
чааласхабыс. Мин нанӌымның 
сырайына хар тастабысхам. 
Ол мині ідӧк чаалаан. Ибзер ӧл 
кип-азахтығ килгем. Іӌем сур- 
ған: «Ноға андағ ӧлзің?» Мин 
теем: «Нанӌыларымнаң хада 
харнаң ойнаам!»

Максим КУТУКОВ, 
6 «Б» класс

ФУТБОЛ
Мин, Максим Кутуков, Тимур 

Боргояков, Виталя Чучунов, Ка
рим Тодинов футбол секциязы- 
на чӧрчебіс. Пістің тренер Ни

колай Николаевич Сазанаков 
полча. Тренировкалар хынығ 
иртчелер.

Асхыс аймааның мариинда 
командабыс ӱзінӌі орын алған. 
Анда 10 команда араласхан. 
Пістің командада Максим Куту
ков паза Виталя Чучунов чахсы 
ойнааннар. Марығда Максим 
Кутуков 7 гол кирген, Виталий 
Асочаков -  2, мин 1 гол кире 
тепкем.

Степан БУРНАКОВ, 
6 «Б» класс

ХЫСХЫ -  
СІЛІГ ТУС

Хысхы -  уғаа сіліг туе. Пір 
хатап пабамнаң хада пӱксер 
парғам. Мин тағыӌахтаң чыл- 
ғам. Андар пістің адайлар чӱ- 
гӱріс килгеннер. Оларнаң хада 
мағаа уламох хынығ полған.

Пасха кӱнде піс харында- 
зымнаң хада уғаа пӧзік кӧртік- 
тең чылғабыс. Соорыӌах аар 
полған. Піс аны чадап ла кӧртік- 
сер кӧдіргебіс.

Піс ӱгренӌілернең дамба- 
даң кем ырах чылыбызар тіп 
марығласхабыс. Пір оолахтың, 
ады Стёпа, соорыӌағы снего

ход ла осхас полған. Ол ырах 
чылған. Пістің соорыӌахха пис 
кізі одырыбысхабыс. Піс, ырах 
ойладыбызып, утып алғабыс. 
Хада ойнирға хынығ полған.

Мин пу кӱннерні ундубас- 
пын. Хысхызын хынығ, хаӌан 
синнең хада арғыстарың.

Камелия ЧЕБОДАЕВА, 
5 «Б»класс

ХАР КІЗІНІ 
ЧАЙААБЫС

Хысхы. Мин ағаа уғаа хын- 
чам. Хысхыда прай олғаннар 
тасхар ойнапчалар.

Піс арығзар парғабыс. Анда 
полғам мин, Даяна, Никита паза 
минің ікі кічіг туңмам. Піс анда 
хар кізіні чайаабыс. Ол улуғ 
полған. Мин хар кізінің пурнын 
морковьтаң ит салғам. Соонаң 
кӧрзем, морковь чоғыл. Стасик 
аны чібістір, а Богдан хатхырча. 
Анаң піс харнаң чааласхабыс. 
Тирлеп парғабыс, піске соох 
полыбысхан. Анаң ибзер пары- 
бысхабыс.

Лиза КУРДЮКОВА, 
6 «Б»класс

Пазарға ӱгренчебіс
Харлығ олғаннар! Пасталыбысты Таңах чылы. 
ХПылтыр сірердең кӧпхабар, кибелістер паза 
хоостар кил турңаң. Пӱӱлдее сірер ідӧк пістің 
газетадағы «Хола пырғыңахнаң» чағын палғалыс 
тударларыңа ізенчем.

П О С Т Ы Ң
С А Ғ Ы З Ы Н  Ч И Т ІР Е Р Г Е

Ирткен чылда килген 
пічіктернің хай піреезі ча- 
рыхха сыхпин парған. Анда 
аймах-пасха сылтағлар пар. 
Кӧзідімге алза, піреезі мын- 
дағ хабар ысча: «Хысхы 
килген, соох полыбысхан. 
Тайғада абалар узупчалар, 
арығда хозанах чӱгӱр чӧр- 
че...». Пу, олғаннар, хабар 
нимес. Пу нимелерні прайзы 
даа пілче. Аннаңар ол ола- 
ңай ла чоох. Хабар -  ол пол 
парған хынығ паза чапсых 
кирек. Кӧзідімге алза, сірер 
пуста конькиліг чыларға ит- 
чезер, че чылӌаң орын ча- 
ғында чоғыл. Мында кем-де 
чӧп пирібіскен -  посха иб 
хыринда айғы идібізерге. Сі- 
рер, чыылызып алып, анаң 
ибдең суғ тазып, улуғ нимес 
айғы идібіскезер, ам анда 
конькиліг чыл чӧрчезер. 
Мынзы чапсых паза тузалығ 
хабар полар. Сірердеңер 
пасха даа олғаннар хығы- 
рып аларлар, анаң ідӧк айғы 
алай соорыңахнаң чылӌаң 
хар тағыӌах ӱӱп аларлар.

Ідӧк олғаннар кибелістер 
удаа пасчалар. Кибеліс па- 
зарға пілерге кирек. Ағаа 
пістің саблығ поэттердең 
ӱгреніңер, хайди олар ки- 
белістер пасчалар. Кибеліс- 
терде постарының оңдайла- 
ры пар полча: пілерге кирек, 
нимедір ол рифма, хоос кӧр-

іс, метафора паза даа пас- 
хазы. Кибелісте кізі ӧӧнінде 
позының кӧрізін паза кӧңнін 
пасча. Олғаннар чир-чайа- 
аннаңар кибелістер пазарға 
хынчалар. Ол киректе пістің 
саблығ поэт Валерий Май- 
нашев улуғ ус полған. Хығыр 
кӧріңер аның пу улуғ нимес 
кибелізін.

ХАРААҒЫ X00C
Хысхы харааларда 
Иблер кӧпен не осхастар. 
Чатхлапча салааларда 
Изілңек харлар. 
Сабыхсыпча чиліңек 
Чазы амырында.
Хамның тӱӱрі чіли,
Ай турча тағпаарында. 
Кӧрчезер, хығырарға даа 

оой. Хысхы хараа сах піди 
харах алнында турча. Анна- 
ңар сірер кибелістерні ситкіп 
паза кӧп хығырыңар. Пазар- 
ға ӱгреніңер.

Хабарлар пасчатсаңар, 
сағынып ал турыңар: «Хынығ 
полар ба минің пу хабарым 
пасха кізілерге?» Алӌаас 
чох пазарға кӱстеніңер. Ха- 
барӌы полары -  ол нанды- 
рығлығ тоғыс. Ойын пазы ит- 
четкен ниме нимес. Аннаңар 
кӧп книга хығырыңар. Пос- 
тарыңның сағыстарыңнаң 
ӱлезіңер.

Позыбыс хоостапчабыс

«Хысхы пораан».
Хоостаан Ксения ТОКМАШОВА, Ис пилтірі аал

Изеннер олғаннар! Хысхы каникул- 
лары табырах ирт парыбысты. Пӱӱл 
олғаннар хысхы каникулларын хайди 
иртіргеннерінеңер чоохтар сығарча- 
быс.

Илья*
ТОПОЕВ

Тӱрчедең февраль 
ай пасгалар. Аңда иң 
улуғ ӱлӱкӱн -  23 фев
раль -  Чааӌылар ӱлӱ- 
кӱні. Сірернің паба- 
ағаңар даа армияда служба ирткеннер. Олардаңар хынығ 
хабарлар пазыңар.

«Хола пырғыӌах»

Ағбандағы олғаннар хысхы тынағ кӱннерін Пастағы май площадьыңда хынығ иртірчелер, 
Чалахай олған-узахтың хатхы-кӱлкізі, ӧрчіліг табызы ырах чайылча...
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Олған сады нда

ХАКАС
ОЙЫННАРЫН ОЙНАПЧАБЫС

Пол тахта ғы олғаннар пасчалар

Асхыс аалдаң хабарлар

МИНІҢ 
ХООСХАЛАРЫМ

Минің ибде ікі хоосха чуртапча. Пір- 
сінің ады -  Пушок, аның палазының -  
Мурка. Мин уғаа хынчам хоосхаӌахта- 
рыма, оларнаң хада мағаа эрістіг нимес. 
Оларның хылыхтары пасхалалча. Пірсі 
миннең хада ойнирға хынча, Мурка, ті- 
зең, чатча паза харахтарынаң китепче. 
Ікӧлең кӱскелерні тутчалар. Пушок кӱс- 
кені сӱрісче, а Мурка тутча, анаң алыс- 
тыра аңнапчалар. Оларнаң хада уғаа 
хынығ. Мин хоосхаларыма тың хынчам, 
школада ползам, оларға сағын парчам.

Элла УЛТУ РГАШЕВА, 
5 «Г» кпасстың ӱгренӌізі

КЕВИН
Пістің ибде хоосха пар. Аның ады -  

Кевин. Піс аны ууӌамнаң хада Ағбаннаң 
ал килгебіс. Ол уғаа кічиӌегес полған,

ибзер ағылып, піс аны сӱтнең азыраа- 
быс. Кевин адап салғабыс.

Пу тың хыйға хоосха. Хысха тӱктіг, 
ах-хара ӧңніг паза азағастарында ах 
«ӧдігестер» кис салған осхас. Хара ха- 
рағастары хыйға кӧрчелер. Ам ол ӧс 
парған, кӱскелепче.

Мин хоосхаӌаама хынчам.

Т Ӧ Р Е Е Н  ААЛЫ М
Минің тӧреен аалым Асхыс полча. 

Аал чыл сай ӧңненче. Кӧп хадыллығ ту- 
ралар пӱтче. Аалда саблығ кӱресчі пол- 
ған Сергей Карамчаковтың адынаң улуғ 
стадион, НФКатановтың адынаң музей 
паза даа пасха сіліг орыннар пар. Шко
ла хыринда «Чиңіс» парк орныхча. Аал 
хыринӌа Асхыс суғ ахча, суғ кизіре сіліг 
олтырыхсар тахта пар. Аны «Маргари- 
таның тахтазы» адапчалар.

Мин тӧреен аалыма тың хынчам.
Костя ЧАНКОВ, 

5 «Г» класстың ӱгренӌізі

ПИҢЕК
Минің ибде хоосха пар. Аның 

ады -  Пиӌек. Ол иб аразында кӧгліг 
хайынча. Кирек полза, узупча, тура 
істінӌе чӱгӱр чӧрче. Азыранарға 
итсе, чиис сурапча. Маң полза, па- 
зох узупча.

Тасхар адай чуртапча. Ол пасха 
кізілердең тураны хадарча. Адай 
ойнирға тың хынча. Ол -  чоон. Ағаа 
ікі час полар. Аның тӱктері хара 
паза чылтырапчалар. Ағас сала- 
азын ызырын салып сілікче, анаң 
аар-пеер чӱгӱр чӧрче.

Аня МАМЫШЕВА

ШКОЛА ЧУРТАЗЫ
Мин Истегі ортымах школада ӱгрен- 

чем. Ол ікі хадыллығ, Октябрьскай 
орамада орныхча. Мында аймах-пас- 
ха ӱгренӌілер ӱгренчелер. Кабинеттер 
толдыра. Пістің алтынӌы кабинет, анда 
истіг паза чылығ. Пір кӱнде пис-алты 
урок полча. Уроктар изерізі пастағы ха- 
дылда хызылых полча.

Пістің класста Богдан паза Аня 
пар. Олар ачыныстығлар. Дарья хынығ 
чоохтар чоохтирға хынча. Ол аттарны 
сіліг хоостапча. Пістің ынағ класс.

Саша ТОПОЕВА

АС-ТАМАХТАҢАР НАН^ЫЛАРЫМ

Таптырғас

Хакас тілі урогы полча. Ӱгретчі 
піске пос кӧңнінең сочинение пазар- 
ға чоохтаан. Мин ас-тамахтаңар па- 
зарға сағыныбысхам. Пілчем, иттең, 
сӱттең тимнелген, ӱӱӌікте ӧскен ас- 
тамах полча. Паза ырахтын ағыл- 
ған ас-тамах садылча. Иттең иділ- 
ген чиистер садығ туразында пар 
полча. Мал идінең татхыннығ ӱгре 
пызырылча паза тадылығ котлет- 
тер тимнелче. Хой идін сістепчелер, 
сосха идін яблахнаң хаарчалар.

Сӱттеңер. Часхы паза кӱскӱ сӱт 
полча. Айран хойығ паза хуйаң. 
Ӧріңмені сӱттең алчалар паза анда 
ачаан сӱт пол килче. Ӧріңмені тың 
ӱр пулғастырза, аннаң ах хайах 
ӱзілче.

Ӱӱӌікте ниме пар полча? Яблах, 
капуста, ӱгӱрсӱ паза морковь ӧсче. 
Садта яблоко, груша, ранетка пар. 
Лимон, мандарин, апельсин паза 
пасха даа фрукттарны садыға 
ырахтын ағылчалар.

Мин оларны прайзын чіпчем.
Аймир ЧЕБОДАЕВ

МАЛ-ХУС
Пістің ибде інек, сосха, хой паза 

ат пар. Інектер чазыда оттап чӧр- 
челер. Иирде, ибзер килзелер, сӱт 
саалча. Сӱт пызоларға паза піске 
читче. Хойларны, чазаа сӱрчетсе, 
санапчабыс. Хойларны ибде сула- 
наң азырапчабыс. Аттарны чазызар 
сӱрчебіс. Постары пойли чӧрчелер. 
Ибде турчатсалар, піс оларны азы
рапчабыс. Соорға кӧліп, чазызар 
отха парчабыс, чалаң атха мӱніп 
алып, хойларны арығда хадарча- 
быс. Мин аттығ чалаң чӧрчем.

Мының алнында хакастар ха- 
ңаалығ кӧп чӧрӌеңнер паза туза- 
ланӌаңнар. Хаңаалар тӧрт тегілек- 
тіг полған. Аның ӱстӱнде харчах 
салылӌаң. Кізі позы ат ӱстӱне оды- 
рып алӌаң. Мин мындағ ат тирігле- 
рін пілчем: ойыс пағ, оғлаба, сидол- 
ка, тӱгее, поза пағ, ізеңе. Атты пістің 
чон тың аарлаӌаң. Мин пістің атха 
тың хынчам.

Владик КАРАМЧАКОВ

Пістің класста 14 олған. Прайзыбыс 
ынағ тудынчабыс. Уроктар соонда кру- 
жоктарға халчабыс. Оля паза Надя ам 
газета хоостапчалар. Минің клазымда 
маңат хызыӌахтар пар. Даша -  кӧгліг 
паза сіліг хызыӌах. Катя -  хынығ паза 
ачых-чарых. Вика -  пӧзік сыннығ паза 
хатығ хылыхтығ. Аня сіліг састығ, ма
ндат хоостапча. Оля Попова спицанаң 
палғапча, ол кӧк харахтығ. Владик ат- 
тығ чӧрерге хынча. Богдан Топоев фа- 
милиялығ полған, ам ол Бастаев полча. 
Хынығ пала.

Кристина ТОПАКОВА

СӦБІРЕМНЕҢЕР
Минің адым -  Вика. Мағаа 10 час. 

Пістің сӧбіреде алты кізі. Іӌемнің ады
-  Руфина. Ол -  сіліг паза хыйға кізі. 
Пабамның ады -  Михаил, ол Асхыста 
тоғынча. Аның садығ туразы пар, ол ит 
сатча. Минің туңмаӌахтарым пар: Оля 
паза Лена. Оля 2-ӌі класста ӱгренче. 
Лена школаа пу чылда парар. Ибде кі- 
чіг туңмаӌах пар. Мин хынчам сӧбіреме.

Вика БОРГОЯКОВА

МИНІҢ КЛАЗЫМ
Минің клазымда 14 олған. Олғаннар 

прайзы хынығлар. Вика -  ачых-чарых, 
хыйға хызыӌах. Саша -  ніскеӌек, физ- 
культуранаң чахсы айғасча. Аня -  ачы- 
ныстығ паза іӌезіне тың тӧӧй хызыӌах.

Диана -  хайхастығ, кӧгліг, аның сум- 
казы тӱбі чох чіли пілдірче, пірее наа 
ниме сығар ла килче. Кристина физ
культура урогында прайзынаң артых 
ӱгренче, хайдар-хайдар чӱгӱрік. Ольга 
прай ниме пілерге харасча, кӧрбеен 
не нимезі чоғыл. Састары уғаа сіліг. 
Катянаң хада чоохтассаң, хатхырлача. 
Паза ікінӌі Катязы пар. Владик -  чӱгӱ- 
рікчі оолах, маңат ӱгренче. Богдан Вла- 
дикнең нанӌыласча. Аймир Владикті 
паза Богданны хоопча.

Мин позым от кӧк ӧңе хынчам. Пістің 
кӧгліг паза хынығ класс.

Дарья ТОПОЕВА

ПОЭТ-ПИСАТЕЛЬЛЕР

гп
Кӧні: 1. Саблығ хакас писатель. 
Тоғыра: 2. Писатель Илья Про- 

копьевичтің фамилиязы. 3. Писатель 
Иван Костяковтың отчествозы. 4. «Хара 
хус» повестьтің авторы. 5. Поэт Сиб-

дей Томның фамилиязы. 6. «Ікі кинек» 
кибелісті кем пасхан? 7 Саблығ хакас 
ипчі-драматург.

Тимнеен 
Алевтина ТОПОЕВА

ГІОЛЫЗЫҒ

ХУСХАЧДХТАРНЫ  АЗЫ РАҢ АР
Хысхы соохтарда 

хусхаӌахтарға си- 
дік. Аннаңар оларны 
азырирға кирек пол
ча. Аның ӱчӱн мындағ 
азырал орнын тим- 
неп салыңар. 5 литр 
пластик ідізін алып, 
хыптынаң ізігестер 
хыплабызыңар, анаң 
аны пірее ағасха 
алай балконда хап- 
тыр салыңар. Кӱннің 
сай пірее тамах, ху- 
зух, чистек тоолады- 
ңар. Тусталбаан чағ 
алай тоортхан хайах 
таа чарир.

Ағбанда хакас папаларын олған садтарынаңох пос тіліне паза чон 
кибірлеріне ӱгредіп пастапчапар. Мына сомда «Светлячок» олған садында 

ӱр ниместе ирткен «Пала тілі» республика марииның кічіг арапасчылары.
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Чиит специалист

тоғы зы  
ӦРІИІС АҒЫЛЧА

Кічіг ааллар

Чиит имӌі 
Есения ТопоЕВА

Кізі чуртас чолын позы 
таллапча: кем поларға, хайда 
чуртирға, тоғынарға... Чахсы, 
хаңан айғасчатхан нимезі 
кӧңніне кірче, ағаа ӧрініс 
ағылча. Андада тоғыста 
киректер тӱзімніг парча, 
кізінің істенізі пасхазына 
даа туза ағылча. Ьр 
ниместе мағаа хынчатхан 
киреенең айғасчатхан чиит 
специалистнең чоохтазып 
аларға ӱлӱс тӱскен. Есения 
ТОПОЕВА Асхыстағы ӧӧн 
имнег туразының терапия 
пӧлиинзер ирткен чылда 
чайғызын тоғынарға килген.

-  Есения Сергеевна, позыңарда- 
ңар чоохтап пиріңер.

-  Мин Асхыс аймааның Ис пилтірі 
аалында тӧреем. Сигіс класста ӱгрен- 
четкенімде, іӌе-пабам ӱреен. Мині па- 
бамның хыс туңмазы Людмила Апол
лоновна Топоева позынзар алып 
алған. Ол Асхыс аймааның Калинин- 
дегі ортымах школазында математика 
ӱгретчізі полча.

11 классты пу школада тоосхам. 
Профессияны таллирынаңар сурығ ту- 
рыбысханда, Людмила Аполлоновна- 
наң чӧптезіп, имнег киреензер парарға 
чарадығ алғам. Іди, сыныхтағлар иртіп, 
Новосибирсктегі имӌілер универси- 
тедінзер ӱгренерге кіріп алғам. Анда 
алты чыл ӱгренгем. Интернатураны 
кӧстегліг ӱгредігӌе Томскта ирткем. 
Андар ӱгренерге кірчеткенімде, Хака- 
сияның хазых хайраллаӌаң министер- 
ствозынаң паза Асхыстың ӧӧн имнег 
туразынаң чӧптезіг иткем. Ам кӧстег- 
ліг ӱгредіг соонаң Асхыста ӱс чыл то- 
ғынарбын.

-  Институтсар ӱгренерге кірчет- 
кенде, ікінңілестер полған ма?

-  Чох, ікінӌілебеем. Имӌі тоғызы 
уғаа нандырығлығ, аар полчатханына- 
ңар пір дее сағынмаам. Итсе, ӱгредіг 
тузында сидік пілдіргенӧк. «Хайдар 
килдім? Ноға пеер ӱгренерге кірдім?» 
тіп сағыстар полған. Амды, тізең, имнег 
киреенең пасха тоғыста істен полбас- 
пын тіп сағынчам.

-  Тоғызыңар кӧңніңерге кірчет- 
кенге тӧӧй?

-  Я. Пістің тоғызыбыс аар паза нан- 
дырығлығ даа полза, уғаа хынығ. Ідӧк 
чуртағӌыларға полысчатханы кізее 
кӱс пирче. Мин Асхыстағы имнег ту- 
разынзар пылтыр августта тоғынар- 
ға килгем, коллектив мині чахсы удур- 
лаан. Медсестраларның кӧбізі мында 
илееде чыллар тоғын салған, оларның

пілізі, опыды улуғ. Оларзар суры- 
ныснаң айланзаң, полыс пирерге 
хаӌан даа тимделер, тоғыс хоос- 
тыра тузалығ чӧптер пирчелер. 
Ідӧк сурығлар полза, ӧӧн имӌінің 
орынӌыларынзар айланчам, олар 
прай нимені чарыда чоохтап пир- 
челер. Пір сӧснең чоохтаза, хы- 
риңда нанӌылар парын пілчезің, 
аннаңар тоғынарға ниик. Наа ла 
тоғынып пастапчатханда, сидік, 
чочыныстығ пілдірген. Амды кӧнік 
парғам.

-  Терапия пӧлиинде нинӌе 
имңі тоғынча?

-  Пістің мында ӱс специалист 
тоғынча: кардиолог, невролог паза 
терапевт. Мағаа, терапевтке, пу 
пӧлікте ортымахти он тӧрт кізі им- 
нирге килісче.

-  Сірерзер ӧӧнінде хайдағ 
ағырығларнаң айланчалар?

-  Піссер айланчатханнар- 
ның кӧбізі -  улуғ частығлар. Олар 
чӱрек ағырығлары, хан пӧзік кӧді- 
ріл парчатханы хоостыра удаа ай- 
ланчалар. Ӧӧнінде чӧреес ағырығ- 
ларның улғаадыбысханын имнир-

ге килісче. Кізі хазии пик полары 85 
-  95 процентке аннаң позынаң пал- 
ғалыстығ: хайди ол хазиина хайығ ай- 
ландырар, орта паза тузында азыра- 
нар, физкультуранаң айғазар, тузын
да имнерін ізер, имӌілерзер айланар 
паза оларның чӧптерін толдырар.

-  Асхыстағы имнег туразынзар, 
Сірердең пасха, паза чиит специа
лист килген ме?

-  Я, ікӧлең килгебіс. Мин паза 
Чимис Мамышев. Ол Тувадаң килген, 
хирург полып тоғынча.

-  Пӱӱнгі кӱнде чиит специалист- 
терге хазнабыс хайдағ полызығ 
пирче?

-  Хакасиязар пастағызын на то- 
ғынарға килген специалисттерге пір 
миллион салковай паза пір чӱс иліг 
муң полызығлығ ахча пирілче. Ідӧк 
чир участогы пирілче тіп искем, че мин 
аны пілерге ам даа чӧргелекпін, сағам 
маң чоғыл. Чуртты арендаа алып чур- 
тапчатханнарға, аның ӱчӱн тӧлеен ах- 
чаны, компенсация пиріп, айландыр 
пирчелер.

-  Ибдегілер тоғызыңарға хайди 
хайчалар?

-  Сӧбіреме сағам аар килісче, мин 
тоғыста кӧп тус иртір салчам. Палама, 
ағаа ам тӧрт час, тың сағын парчам. 
Че чағыннарым имӌі тоғызы сидік пол- 
чатханын пілчелер. Ирім Евгений Сан- 
дыков мағаа чахсы полысча.

-  Пос туста нименең айғазарға 
хынчазар?

-  Мин волейбол ойнирға уғаа хын- 
чам. Школада ӱгренчеткенімде, сту
дент тузында ойнаӌаңмын. Хада то- 
ғынчатханнар пірееде Калининде- 
гі ортымах школаның спортзалында, 
чыылызып, волейбол ойнапчалар. Ан- 
дар пар килерге сағынчам, че сағам 
андағ оңдай чоғыл.

-  Имӌі тоғызын таллирға сағын- 
чатхан чииттерге хайдағ чӧп пирер- 
ңіксер?

-  Чииттерге, имнег вузынзар кірер 
алнында, чахсы сағынып аларға чӧп 
пирерӌікпін. Пістің тоғызыбыс уғаа 
нандырығлығ, пірее туста аар ки- 
лісче. Че андағ даа полза, имнег ки- 
реенде тоғынарға хынығ, тоғысха та- 
бырах тартыл парчазың. Аннаңар 
имӌі профессиязын таллап алғаннар 
тоғыстаң хорыхпазыннар, туртухпин, 
алнынзар хаалазыннар.

Ідӧк, оңдай парда, мин чаӌам 
Людмила Аполлоновнаа улуғ алғы- 
зым читірерге сағынчам. Ол полбаан 
полза, пілбинчем, чуртазым хайди са- 
лыларӌых.

-  Алғыс Сірерге, Есения Серге
евна, чоохтазығ ӱчӱн.

Татьяна КЫШТЫМОВА

л у ғ  чоллардаң тастыхти 
турчатхан Таштып аймаандағы 
Харой аалда Наа чыл алнында 
улуғ пайрам полды -  аалда 
наа клуб ізиин асты.

Пір чыл мының алнында мында клуб 
пӱдірии пасталған. Аалның культура кіні 
полчатхан тура, иргілен парып, изелер- 
ге чит тее парған полған. Хаӌан-да пу 
аалыӌахта «Таштып» совхозтың 4-ӌі 
фермазы орныххан. Че, совхоз чох пол 
парып, чуртағӌылар тоғыс чох халған- 
нар. Хай піреезі пасха чирзер кӧс па- 
рыбысхан, халғаннары, пос хоныхта- 
рынаң айғазып, чуртап халғаннар. Кӧні 
чоохтаза, тастыхти турчатхан аалы- 
ӌах позы алынӌа чуртасты апарчат-

-  Пӱӱн сірернің аалларыңда улуғ 
пайрам. Пр чыл аразына мындағ иптіг 
кӧрімніг клуб пӱдіріл парды. Пу уғаа улуғ 
кирек тіп санапчам. Аннаңар сірерге 
чахыпчам: хайраллаңар клубтарыңны. 
Сірернің аалларыңда таланттығ кізілер 
илееде. Сағынчам, харойдағылар піс- 
тің культура чуртазына турыстығ хозым 
идерлер.

Ибіг аал чӧбі кӧӧлӌе азахха тур 
сыхты. Пӱӱнгі пайрам ол киректің кӧзі- 
дии полча.

Аалдағыларзар айланған Василий 
Иванович Шулбаев:

-  Пӱӱнгі пайрам улуғ тоғысха тим- 
неніс тиирге чарир, 2017 чылда Ибіг 
аалда наа Культура туразы пӱдірі- 
ліп пасталар. Харойда чииттер кӧп, че 
тоғыс чоғыл, аннаңар пос киреенең ай-

ХАРОйДА -  НАА КЛУб

Наа клубты пайрамни азып, хызыл лентаны кисчелер 
Таштып аймаа пазы Василий ШУЛБАЕВ (оң саринда), 

Ибігдегі аал чӧбінің кнезі Георгий тОд ИнОв

хан. Наа тынысты Харойға пирген піс- 
тің республиканың кічіг паза ыраххы 
аалларын хайраллап халар паза олар- 
ны тилідер кӧстегліг программа. Ол 
программаны толдырарға республика- 
ның устағ-пастаандағы полған на ми- 
нистерстваа аалыӌахтарға полызығ пи- 
рері кӧріл парған. Іди Харойны тилідер- 
ге чурт хазна инспекциязы позына алып 
алған. Иң не пастап аалдағы чоллар 
тыхталғаннар, орамалар арығлалған- 
нар, сиденнер иптелгеннер. Анаң чонға, 
чыылызып, тынанӌаң орынға чапсын- 
ғаннар. 2015 чыл тоозылчатханда, клуб 
пӱдіриинде пастағы ӧзек сабылған. Ол 
тустаң пеер пір чыл ирт парды. Пӱӱн аал 
ортызында наа, сіліг тура турыбысты, 
чуртағӌыларның кӧңнін кӧдіріп. Амды, 
чыылызып алып, аймах-пасха ӱлӱкӱн- 
нер иртірӌең, книга-журналлар хығы- 
рарға алып алӌаң чылығ орын пар.

2016 чылның халғанӌы кӱннерін- 
де Харой аалдағы наа клуб пайрамни 
азылған. Аны чонның холына пирібізер- 
ге килгеннер Таштып аймааның пазы 
Василий Иванович Шулбаев, Ибігде- 
гі аал чӧбінің кнезі Георгий Гаврилович 
Тодинов.

Чон алнынзар сығып, Георгий Гаври
лович чоох тутхан:

ғазарға кирек. Амды хазна андағлар- 
ға чахсы полызығ пирче. Пос чуртазын 
постарың чахсыландырарға кӱстенерге 
кирексер. Сірернің ӱчӱн пірдеезі итпес 
ол тоғысты.

Хызыл лента хыплалған соонда, 
клуб ізиин чонға асхан. Ам даа сыр- 
наң чыстанчатхан кӧрігӌілер пӧлиинде 
пос одырӌаң орыннар чох полған. Ибіг 
аалдаң килген артисттер чонға чахсы 
концерт кӧзіт пиргеннер.

Наа клубтың тоғызын апарар Ольга 
Викторовна Косьминова. Пу орында ол 
10 чыл артиинаң істен парир. Клуб устағ- 
ӌызының ӧрінізі пілдістіг. Иргі, соох тура- 
даң мындағ чарых, чылығ орынзар кӧзіп 
алғанда, тоғынарға даа кӧгліг полар.

Таштып аймаанда пазох пір аалы- 
ӌах таңдағы кӱнге ізеніс алды. Амғы 
ниик нимес туста кічіг, ыраххы ааллар- 
дағыларға пос кӱзіне ле ізенерге кирек. 
Чатчатхан тастың алтынзар суғ ахпинча 
тіпчелер нооза. Хазна мындағ полызығ 
пирчеткенде, чахсы.

Харойдағыларға клубты Таштып ай- 
маанда маңнаныстығ тоғын парчатхан 
«Атлант» ООО пӱдір пирген.

Георгий КУНУЧАКОВ

Хазых

ТАШТЫП АЙМААНА -  МАММОГРАФ
т т

аштып аймааның оон имнег 
туразына ирткен чылның 
халғанңызынзар маммограф 
аппарат пирілген.

Мындағ тоғыс, чуртағӌыларға чахсы 
имнег полызиин пиріп, диспансериза- 
цияны чахсыландырар пӧгіннең иртіріл- 
че. Маммограф полызиинаң ипчілернің 
имӌектерін сыныхтап, рак ағырығла- 
рын тузында ілезіне сығарчалар. Алын-

да Таштып чиріндегі ипчі чон Абазадағы 
имнег туразынзар хазиин сыныхтанарға 
чӧрӌең. 2016 чылда Таштып аймаанда 
316 ипчінің хазии сыныхталған, ол санда 
67 пациент имӌі-онкологсар ызылған.

Хакасияда пылтыр 256 ипчінің имӌек 
рак ағырии ілезіне сығарылған, анзы ре- 
гионда рак ағырығларынаң ағырчатхан- 
нарның 11,6 проценті полча.

Хакасияның хазых 
хайраллаӌаң министерствозы
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ХАТ ПАРҒАИ 00Х ХАЛАСТАР 
ХАЙАХ-МӦӦТ НІЯИ ХАЙЫЛҒАН

Одырчалар (сол саринаң) С.Д.МАЙНАГАШЕВ, 
П.Н.КИЧЕЕВ, И.В.БАРАШКОВ; 

турчалар пиӌе-туңма С.М. паза А.М.ПОРЫВАЕВАЛАР

іуірткен 2016 чылда хакас 
І Г І  чонның саблығ оолғы, ученай 

паза тӧреен чирібістің халых- 
чарыдығлығ чуртазында 
ӧткін араласхан Степан 
Дмитриевич Майнагашевтің 
130 чазы таныхталған. Тиктең 
нимес наука тоғынңылары 
аны Николай Фёдорович 
Катановтың соонда ікінңі 
саблығ ученайға санапчалар.
Че аның наукаа хайдағ хозым 
иткені пӱӱнгі кӱнге читіре 
чахсы істезілгелек тиирге 
чарир.

Чоныбыстың алнын алып, 
сидік чылларда хайди ӧткін 
хайынғанынаңар, піліске 
тартылғанынаңар амғы тусха 
читіре алынңа пір ле чыынды 
чарыхха сыххан. Ол «Степан 
Дмитриевич Майнагашев» 
адалча. Аның авторы -  тархын 
наукаларының кандидады 
Алексей Николаевич 
Гпадышевский. Таныхтирға 
кирек, пу чыынды ӱчӱн 
Мойнахтар роды ученайны 
постарының родының 
аарластығ членіне алған.

Пу чыынды чарыхха 1999 
чылда сыххан. Андада мағаа 
Алексей Николаевичнең, 
тоғазып, чоохтазып аларға 
киліскен.

...Ол чылның август айы тоозыл- 
чатханда, айас кӱннер турғаннар. Паза 
ла кӧрзем, Алексей Николаевич Гла- 
дышевский тамкы тартып одырча. 80 
часха чағдабысхан даа полза, тамкы 
матап тартчаң. Чалғысханға ирістіг пол
бас ӱчӱн, таныстарын позының хырин- 
зар хығырып алӌаң.

-  Анатолий, кил пеер!.. Тамкы тартып 
аларбыс, -  хол саапча мағаа.

Улуғ частығ кізі хығырчатханда, сӧзін 
истерге кирек. Алексей Николаевич, 
тамкы тартчатхан туста, наа сыххан га- 
зета-журналларны кӧрглирге хынӌаң. 
Амды, тізең, хыринда хайдағ-да чуға- 
ӌах чыынды сал салтыр. Ол книгаӌах- 
таң ырах ниместе аның тайағы кӧрінче. 
Азахтаң кинек полып, ағаа чаада ара- 
лазарға киліспеен. Ағбандағы ӱгретчі- 
лер институдының студенттеріне лек- 
циялар хығырӌаң, наука сурығларынаң 
айғасчаң.

-  Яков Иванович Сунчугашевті са- 
ғыпчам. Мында тоғазарға молӌасхабыс. 
Мына наа чыынды сығарыбыстым. Ол 
килгелекте, асхлап таа кӧр кӧрдек. Га- 
зетада пірее искіріг пирібізерзің, -  хы- 
ринда чатчатхан чыындыны пирче.

Сынап таа наа сыххан тоғыс пол- 
тыр. «Степан Дмитриевич Майнагашев» 
адалчатхан чыынды тың чапсытхан -  
пістің чонның саблығ оолғынаңар ай- 
мах-пасха чоохтар кӧп истерге киліскен. 
Піреезі махтапчатханын, пасхазы кӧңні- 
не чағын албинчатханын чазырбаӌаң. 
Аннаңар іди чапсых пілдірген -  ученай 
Гладышевскийнің пу сурыға кӧрізі хай- 
дағ ни? Чыындыны, тимнеп, чарыхха 
сығарарында ол істезігліг тоғыс иртір- 
ген полар. Тархын сурығларына, уламох 
пістің чонның кибір-чозахтарына, кирті- 
нізіне чарыдылған істезігліг статья-ма- 
териалларын мағаа ағыл пирзе, хынығ 
чоох-чаахнаң илееде саадап пары- 
бысчаңмыс.

«Э-эк, пу чыындыны хайди-да холға 
киріп аларӌых... Яков Иванович килзе, 
аны чӧптирге килізер», -  сағынып одыр- 
чам, книганы асхлапчатханда.

Хаӌан тархын наукаларының док- 
торы, профессор Яков Иванович Сунчу- 
гашев кӧріне тӱскенде, ікі ученай хайди 
тоғазарын чидікпин сағаам. Алексей 
Николаевич Яков Ивановичтің ӱгрет- 
чізі полча. Хакас ученай, чаада арала- 
зып, ибзер айланғанда ла, институтсар 
кірген, тархын-филология факульте- 
дінде ӱгрен сыххан. Аннаңар ол Алек

сей Николаевичті тың улуғлаӌаң. Олар, 
удур-тӧдір чахсы пілізіп, ипти-тапти чоох- 
тасчатханнарын нинӌе дее истерге ча- 
рир полған. Холымда тутчатхан наа 
книганы авторға айландырчадып, аны 
сала ла ээленібіспедім тіп, пістің чонның 
кибірі хоостыра ибірініп пастабыстым.

Сизіктіг кізее пір сӧс тее читкіӌе, си- 
зігі чохты майыхханӌа даа сохчат, сизін- 
мес теені орта. Алексей Николаевич, 
наа тоғызын ӱгренӌізіне пирібізіп, мин 
амох айланарбын тіп, тайағын тайаны- 
бызып, чуртынзар маңзырабысхан. Ол 
хыйа пастыра халғандох, Яков Ивано
вич ӱгретчізін махтап сыххан. Пу чыын- 
дыны чарыхха сығарарға тимнепчетке- 
нін хакас ученай пілген-искен полтыр. 
Че минзер ол саңай пасха сурыныснаң 
айланған -  Алексей Николаевич ӧне- 
тін хығыртығ хоостыра Хыдат чирінде 
лекциялар хығырғаннаңар пірее улуғ 
арах материал тимнебіссе, уғаа маха- 
лығ поларӌых. Яков Ивановичтің ӱгрет- 
чізінің лекцияларын піріктіріп, Хыдатта 3 
томнығ чыынды сығарыбыстырлар.

Наа сыххан чыындызын, ағыл киліп, 
мағаа алғас сӧстерін, пазып, сыйлады. 
Аның соонда Степан Дмитриевичтеңер, 
Мойнахтар родының саблығ оолғына- 
ңар, чоохтаза халғабыс. Мағаа, хабар- 
ӌы кізее, кӧп ниме піліп аларға кирек. 
Аннаңар аймах сурығларым тоозылби- 
ныбысханға тӧӧй. Оларның пірсі уче- 
найны істезігліг тоғызы тузында ниме 
чапсытханнаңар полған. Алексей Ни- 
колаевичке кӧп кізінең тоғазарға, чоох- 
тазарға, архивтерде одырарға киліскен 
нооза.

-  Чапсых паза хынығ танығлар орта 
полғаннар. Оларның пірсі -  хакас уче- 
най позының істезігліг тоғыстарын «Ире- 
сов» сола атнаң таныхтап турғаны, -  ӱр 
нимеске сағысха тӱзібізіп, чоохтанды 
А.Н.Гладышевский.

-  Степан Дмитриевич Иресов аалда 
тӧреен, аннаңар позына андағ сола ат 
алып алған полар, -  чоохха хозылыбыс- 
ты Яков Иванович.

Наа сыххан чыындының авторы, ӱг- 
ренӌізінең чаразып, пазын икібіскен. 
Позы пазох ла тамкы пурлат парча. 
Чоохтазығ хайди парчатханын сизініп 
одырзам, профессор Я.И.Сунчугашев 
пу чыындыдағы хынығ искіріг-материал- 
ларнаң чахсы таныс осхас. Алексей Ни
колаевич, ӱгренӌізінің сағыс-кӧрізін піліп 
алар ӱчӱн, рукописьті ағаа хығырар- 
ға, ӱндезіг тимнирге пирген полар, неке. 
Алай ба Яков Иванович алғым кӧріс- 
тіг, пай пілістіг ученай, Степан Дмит- 
риевичтің чуртас чолынаңар, аның нау- 
кадағы істезігліг тоғыстарынаңар позы 
даа чахсы пілген полар.

-  Томсктағы университетсер ӱгре- 
нерге кір полбин, ікінӌі чылында Москва- 
дағы университетсер парыбысханнаңар 
Степан Дмитриевич позының холынаң 
пас салтыр. Анзын хайди оңарарға? -  
сурчам автордаң.

Алексей Николаевич кӱлімзіреп сал- 
ған. Анаң Яков Ивановичсер кӧрібіскен, 
пазын икібіскен. Пу чиит кізее ах хан- 
ның ӱлгӱзі тузындағы университеттер- 
деңер чарыда чоохтап пир теені пол
бас па. Тархын наукаларының докторы- 
ның сӧстерінең, ол чылларда Том 
туразындағы университетте сыныхтағ- 
лар тударға киректелген. Олох туста 
Москвадағы А.А.Шанявскийнің адынаң 
чон университедінзер кіріп алар ӱчӱн, 
сыныхтағлар тударға кирек чох полған. 
Аннаңар Мойнахтар родының хыйға 
оолғы андағы академическай факуль- 
теттің общественно-юридическай пӧ- 
лиинзер ӱгренерге кіріп алған. Чир-суғ- 
ӌыбыс пастағы чылдаңох істезігліг то- 
ғысха тартылчатханын кӧзіткен, саблығ 
ученай-востоковедтернің холында хы- 
нып ӱгренген. Соонаң оларның пірсі 
аның наукадағы істезігліг тоғыстарының 
устағӌызы полыбысхан. Іди А.Н.Самой- 
ловичтің полызиинаң Степан Дмитри
евич Сибирьде істезігліг тоғыстар апар- 
чатхан улуғ ученайлар Г.Н.Потаниннең, 
И.М.Ядринцевнең, А.В.Андрияновнаң, 
Н.Н.Козьминнең паза даа пасхазынаң 
чағын танысхлап алған, хада тоғынған.

-  Москвазар килгенде, іӌезі чолға 
тимнеп пирген оох халастарны тайнап 
ала, городнаң танысханын сағысха кир 
турған Степан Дмитриевич, -  архивтер- 
де тоғасхан пічіктернең хайди тоғынар- 
ға киліскенін сағысха кирче Алексей Ни
колаевич.

-  Степан Дмитриевичке оох ха- 
ластар чолға тимнеен іӌезі Варвара 
Александровна Кызласовтар хызы пол- 
тыр, -  чоохха хозылча Яков Иванович.

Пу ікі ученай Мойнахтар родының 
оолғынаңар іди хынығ чоохтапчатхан 
туста, Степан Дмитриевич Москва ора- 
маларынӌа маңзырабин пастырчадып, 
иргі тураларны кӧрглепчеткен туста, 
іӌезі чолға тимнеен оох халастарны 
тайнап парчатханы чапсых таа пілдір- 
ген. Сах андох пістің чонның алыптығ 
нымахтарындағы мындағ орын сағысха 
кірче, хаӌан чир-суун азымахчылардаң 
арачылирға парыбысхан алып-кӱлӱк 
ибзер айлан килгенде, чурты ээн-хоол 
халтыр, іӌезі тимнеен татхыннығ чіӌең 
нимелер прай хат партыр. Че аның ах- 
сында олар хайах-мӧӧт чіли хайылча- 
лар, алып-кӱлӱкке наа кӱс хосчалар.

Ол сағыснаң улуғ частығ кізілернең 
ӱлесчем, алыптығ нымахтағы салым-

нығ-махалығ кизекті пу чыындыда туза- 
ланған полза, хайди хоости ойнабызар- 
ӌых тіпчем. Ученайлар кӱлімзірес сал- 
ғаннар. Анаң Яков Иванович, тыстан 
полбин, чиит кізінің азахтары алтынаң 
чалыннығ от кӧй турғанын хоза хоос- 
табысса, уламох кӧріндіре поларӌых, 
чир-суғӌыбыстың ӧткін хылиин прай са- 
ринаң чахсы чарыдарӌых теен. Степан 
Дмитриевичке, ол Москвада ӱгренчет- 
кенде, 28 час полғаны таныхталча.

-  Анатолий, син писатель кізі, сынап 
таа Степан Дмитриевичтеңер хоости па- 
зыбызарӌыхсың. Мин кирек материал- 
ларнаң полыс пирерӌікпін. Аймах ар- 
хивтердең чыылған, че пу книгаа кірбин 
халған хынығ танығлар пар. Хоос книгаа 
килістіре поларӌых, -  сах андох чӧптеп 
сыхты пістің чонның саблығ оолғынаңар 
чыынды сығарыбысхан ученай.

-  Алексей Николаевичтің кандидат 
диссертациязы хамнардаңар. Степан 
Дмитриевич позының істезігліг тоғыс- 
тарында ол сурыға ідӧк улуғ хайығ ай- 
ландырған. Аннаңар іди чӧптеп сыхты 
полар. Пістің ученайлардаңар, уламох 
хан тузындағылардаңар, пір дее хоости 
пазылған хынығ книга чоғыл. Хығырарға 
чапсых поларӌых, -  ӱгретчізіне полысча 
Яков Иванович.

Аны истіп, пу сурығ пӧгіл парған чіли, 
Мойнахтар родының саблығ оолғы хай- 
дағ саблығ кізілернең таныс полған- 
наңар, кемнернең хада тоғынғанна- 
ңар оңнығ ла хынығ чоохтап сыхпаан. 
Мында Эпселей Барашков таа, абыс 
паза писатель Иван Штыгашев тее, уче- 
най Катановтың харындазы абыс Ни
колай Катанов таа паза пасха даа кӧп 
саблығ кізілернің аттары адалған. Олох 
арада Алексей Николаевич орында- 
ғы писательлер пірігізінде пірее істезігӌі 
табылып, Степан Дмитриевичтің «Абаа 
аңнааны» ойынға, «Той» либреттоға ту- 
рыстығ паалағ пирӌең полза, чарирӌых 
теен. Ученайның сӧстерінең, «Той» либ
ретто 1915 чылда Минсуғдағы драма 
театрында орыс тілінең турғызылтыр. 
Ол ікі пӧліктіг, тӧрт чардыхтығ пол- 
тыр, Минсуғдағы В.В.Фёдоровтың типо- 
графиязында сығарылтыр. Чир-суғӌы- 
быс аны, кӱлкістіг чайаачы тоғыс чіли 
тимнеп, «Инородецтернің иирлері» хоза 
адаптыр.

-  Бурят Богдановнаң хада чир 
сурығлары хоостыра матап таа тар- 
тысчаң ползалар, хамнардаңар істезіг- 
ліг тоғыстарында кӱстерін піріктірӌең 
осхастар, я? -  айланча Яков Иванович 
ӱгретчізінзер.

-  Богдановтың тимненізі-ӱгренізі 
хай-хай артых полчатпас па. Ол Петер- 
бургтағы, Берлиндегі, Цюрихтегі универ- 
ситеттерде лекцияларға пос кӧңнінең 
чӧр турған. Ағаа кӧӧгіп, Степан Дмитрие
вич Москвазар парарға чарадыбыс- 
хан, -  чағын нанӌыларынаңар чіли сала 
даа ікінӌілес чох чоллап парып одыр
ча чир-суғӌыбыстаңар чыынды сығары- 
бысхан ученай.

-  Пістің чонның пастағы съездте- 
рін тимнеп, хайдағ хазыр талазығларда 
иртір турғаны алынӌа хайығ кирексіп- 
че нимес пе? Мына хайди чуртас ағыны 
хазыр суғ чіли хайнаан, -  чоохха хозы- 
ларға чарадыбыстым.

Паза ла сизінзем, кӱн ортызында- 
ғы тынағ тузым хаӌанох тоозыл пар- 
тыр. Аннаңар Алексей Николаевич 
Гладышевскийні пістің чонның саблығ 
оолғынаңар пазылған чыындыны сый- 
лаан ӱчӱн чылығ алғыстап, ікі ученайнаң 
анымӌохтазып, редакциязар маңзы- 
раам. Минің харахтарым алнында, тізең, 
Степан Дмитриевич хайди Москваның 
ол орамаларынӌа кӧӧлӌе пастырчатха- 
ны, хат парған оох халастар хайах-мӧӧт 
чіли хайылчатханы кӧрінчеткенге тӧӧй. 
Хайдағ даа полза, оолғын узах чолға 
паарсах іӌезі ӱдескен, неке. Оох халас
тарны, унны сӱтнең чуурап, хайди тат- 
хыннығ пызыр пирерге харасты ни.

Анатолий СУЛТРЕКОВ
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ААЛЧ|ЛАР МАТАП УДУРЛАСХАННАР

М еспектіг хоккейӌе Россия 
чемпионадының пӧзік 

лигазында ойнапчатхан 
командалар аразындағы 
тоғазығлар хазырдаң хазыр ла 
иртіп одырча. Піреезі сыйыхтығ 
орынға сығып аларға пӧгін 
тутчатса, пасхазы, ідӧк тее 
соондағылар санындабыс, 
амды кӱстіг командаларның 
тимненістерін сыныхтап 
кӧрирбіс тіп, чиңіс тударға 
харасча, сала даа тӧдір 
пазынминча.

Андағох оңдайнаң ирткен тиирге 
чарир «Саяны» паза «Сибсельмаш-2» 
командалар аразындағы ойыннар 13

паза 14 январьда. Пістіңнер, айғы ээлері 
полып, Новосибирсктең килген хоккеист- 
тернең тоғасханнар. Амғы туста Ағбан- 
дағы «Саяны» позының подгруппазын- 
да пастағы орында парчатса, аалӌылар 
соондағы командалар аразында пик ор- 
ныхча тиирге чарир. Аннаңар оларға 
тӧдір пазынӌаң оңдай чох полған, ідӧк 
тее халғанӌылар санындалар.

Ол даа сылтағнаң айғы ээлеріне хатығ 
чуххан тіп санапчалар кӧрігӌілер. Анзын 
13 январьда ирткен тоғазығның паста- 
ғы чардығы хайди тоозылғаны чахсы ки- 
речілепчеткен: 2:1 саннаң аалӌылар ал- 
нында полғаннар. пірдең, «Саяны» ко- 
манданың хоккеисттері алнынзар хайди 
даа матап кӱстензелер, гол киріп аларға 
харассалар, «Сибсельмаш-2» команда 
піліп арачылан турған. Ағаа хоза, аалӌы- 
лар командазының хаалха хадағӌызы 
уғаа ізестіг ойнаан. Іди ол позының хаал-

хазынзар ікі хати сабылған пенальти 
тузында хызыл-кӱрең ӧңніг меспек- 
ті тудып алған. Пу кӧзідім аның пӧзік 
узын чахсы киречілепче, арғыстарын 
уламох чахсы ойнирға кӧӧктірче.

Аннаңар даа, неке, аалӌылар то- 
ғазығның ікінӌі дее чардығында матап 
удурласханнар, піліп арачылан тур- 
ғаннар. Арығли полбаста, айғы ээле- 
рін, постарының хаалхазынзар чағын 
позытпин, ойын оңдайын сайбап, 
аңдарыбыс турчатханнар. Аның ӱчӱн 
марығ чарғыӌызы, сала даа ікінӌіле- 
бин, пенальти сапчаң орынзар холын 
улапча. Че «Сибсельмаш-2» коман- 
даның хаалха хадағӌызы пазох пӧзік 
узын кӧзітче, Максим Василенко 
тыыда сапхан меспекті тудып алча. 
Хайдаң андағ чапчаң оолны таап 
алған полӌаңнар.

Іди хазыр оңдайда ирткен ойын 13 
январьда 6:4 саннаң тоозылған, айғы 
ээлері сидік чиңіс тутханнар. «Саяны» 
команданың капитаны Евгений Ткачук 
пазын на чайхапчатхан. Олох арада 
теестегі тоғазығда сала ӧткін арах 
хайынарға кӧӧктірген. Утса ла, ізестіг 
чиңіс тут турарға чӧптеен. Команда 
капитанының сӧстері чир-суғӌылары- 
быстың чӱректерін тибіреткен осхас. 
Аннаңар 14 январьдағы ойын сала 
пасха оңдайда ирткен.
Сағынчазың, амох пістіңнер гол кирібі- 

зерге киректер. Кӧріңер, хайди тудығ чох 
алнынзар кӱстенчелер, удур-тӧдір маңат 
пілізіп ойнапчалар. Хызыл-кӱрең ӧңніг 
меспек айғы ээлерінің холында сала даа 
ӱр тудылбинча. Мына Максим Василен
ко позының хыринда аалӌыларның хок- 
кеисттерін чыып алды, матап алаахтыр 
чӧрче. Анаң меспекті табырах ла Алек
сандр Захваткинге пирібіскен. «Сибсель- 
маш-2» команданың спортсменнері анзы- 
на тимде полбиндырлар. Аннаңар Алек- 
сандрны тохтатчаң, ағаа харығ полӌаң 
кізі табылбин парған. Ол гол кирібіскен.

Іди 14 январьда айғы ээлері 7:3 саннаң 
чиңіс тутханнар. Ағбандағы «Саяны» ко
манда позының подгруппазында пастағы 
орында парча. Ол пу тусха читіре пірдее- 
зіне утырғалах, аның 48 сан 16 ойын соон- 
да. Чиңіс ӱчӱн командаа 3 сан пирілче.

Анатолий СУЛТРЕКОВ

ХАйДАҒ КӰН ПОЛАР
АҒБАН Погода в Хакасии -  rp5.ru

Среда - 
18 январь

Четверг - 
19 январь

Пятница - 
20 январь

Суббота - 
21 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-250...-250 -200...-220 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-230...-200 -130...-170 
Пулуттығ, 

иирзер хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-200...-200 -170...-210 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-190...-200 -160...-180 
Пулуттығ

АСХЫС
Среда - 
18 январь

Четверг - 
19 январь

Пятница - 
20 январь

Суббота - 
21 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-270...-280 -200...-230 
Арали пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-210...-190 -120...-140 
Пулуттығ, чил

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-150...-230 -170...-220 
Айас, иртен 

арали пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-190...-250 -160...-200 
Пулуттығ

ТАШТЫП
Среда - 
18 январь

Четверг - 
19 январь

Пятница - 
20 январь

Суббота - 
21 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-250...-270 -190...-200
Айас, 

иртен пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-200...-200 -120...-130 
Пулуттығ, чил

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-200...-240 -180...-190 
Айас

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-18 °...-24° -150...-150
Пулуттығ, иирзер 

кӧмес хар

ШИРА

Сом Максим АХПАШЕВТИ

Среда - 
18 январь

Четверг - 
19 январь

Пятница - 
20 январь

Суббота - 
21 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-300...-310 -220...-250 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-240...-280 -180...-240 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-270...-300 -210...-230 
Айас, иртен тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-230...-250 -190...-210 
Пулуттығ
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Имнег кирее

ВИКТОР ЗИМИН: «АМДЫ ПІС 
СИДІК ТЕЕ ОПЕРАЦИЯЛАРНЫ 
ИТ ТУРАРБЫС»

Тоғазығ

1 стр.
Сынап таа, наа хирургия корпузы 

имнег учреждениезіне nip дее тӧӧй 
нимес. Совет тузында пӱдірілген уч- 
реждениелер удур-тӧдір тӧӧйлер: ніске 
коридорлар, кічіг палаталар паза даа 
пасхазы. Наа корпуссар кірзеңӧк, аймах 
ӧзімнер паза хакас орнаменттерінең 
чазалған хоостар харахха тасталча. 
Учреждениенің пастағы хадылында 
урология пӧлии орныхча. Процеду- 
ралар иртірӌең кабинеттерде ӧнетін 
столлар, раковиналар турғызылых, 
хайзылары имӌее тоғынарға ниик оңдай 
пирче. Пӧліктің ортызында имненчеткен 
кізілерге тынанӌаң, чоох алысчаң орын 
кӧріл парған. Анда телевизор даа кӧріп 
аларға чарир полар. Таныхтирға кирек,

наа корпуссар кӧзіп пастир. Иң пастап 
реанимация кӧзірілер.

-  Пӱӱл федеральнай бюджеттең 
хирургия корпузына 200 миллион 
салковай пирілер. Ол ахчаа 2 операци- 
оннай блокка оборудование алылар. 
Аның соонаң наа корпуссар травмато
логия-ортопедия паза нейрохирургия 
пӧліктері кӧзерлер. 2016 чылда алылған 
имнег оборудованиезінең пасха, ідӧк 
иргі корпустағы оборудование кирілер. 
Олар ідӧк прайзы чахсы тоғынчалар, -  
чоохтапча Хакасияның хазых хайрал- 
лаӌаң министрі Наталья Коган.

Нейрохирург Евгений Ким Хакасия- 
зар ирткен чылда тоғынарға килген. Ол 
ідӧк наа корпуста тоғынарын чидікпин 
сахтапча паза наа оборудованиее 
ӧрінче.

Хирургия корпузының реанимация пӧлиине наа орғаннар апылған

мындағ орыннар корпустың полған на 
хадылында пар.

Имнег учреждениезінің ӧӧн имӌізі 
Владимир Семёнов Хакасия пазы 
Виктор Зиминні, Хакасияның хазых 
хайраллаӌаң министрі Наталья Коган- 
ны паза даа пасхазын имнег учрежде- 
ниезінзер иртірче. Реанимация пӧлии 
2-ӌі хадылында орныхча. Пір блокта 
6-7 орған кӧріл парған, полған на блок
та алынӌа пост. Орғаннар прайзы наа 
паза амғы чуртасха килістіре. Полған на 
орған хыринда медсестраны хығыртчаң 
кнопка пар.

3-ӌі хадылында травматология паза 
ортопедия пӧлии орныхча, 7-ӌізінде 
операционнай блок паза халғанӌызын- 
да -  административнай блок паза се- 
минарлар иртірӌең 200 орынға конфе
ренц-зал. Полған на хадыл чарых, сіліг 
паза истіг. Г.ЯРемишевскаяның адынаң 
республиканың имнег туразының хи
рургия пӧлиинің улуғ медсестразы 
Марина Демьянова наа корпусха ӧрінче.

-  Хирургия пӧлиинің иргі корпузын- 
да имӌілерге дее, имненерге килген 
чонға даа тарғынңах полӌаң. Имнег уч- 
реждениезінің тоғынӌыларына кізілерні 
операцияа апарарға паза операциядаң 
ағыларға удаа килісче, коридорлар 
паза палаталар кічіг полғаннаңар, 
тоғыс аар парӌаң, аннаңар имнег уч- 
реждениезінің тоғынӌылары наа корпус 
азыларын чидікпин сахтааннар. Піс, 
улуғ городтағы имӌілер чіли, ідӧк сіліг, 
чарых паза наа оборудованиеліг имнег 
учреждениезінде тоғынарға хынғабыс. 
Амды ол пістің пар, -  кӧңнінең ӱлесче 
Марина Дмитриевна.

2016 чыл тоозылчатханда, корпус
сар администрация пӧлии кӧскен. Олар 
корпустың 8-ӌі хадылындалар. Амды 
корпуста операционнай блоктарда 
вентиляциялар тартар тоғыс тоозыл- 
ча. Анаң хирургия корпузы кӧӧлӌе

-  Наа корпуста имӌілерге имнирге, 
чонға, тізең, имненерге прай оңдайлар 
пар. Улам операция итчең блоктар 
ӧріндірче. Имнег учреждениезінде опе
рация иртірӌең пӧлік иң чахсы поларға 
кирек, аннаң операция хайди иртері 
палғалыстығ нооза. Наа, амғы тусха 
килістіре оборудование парда, кізінің 
чуртазын хайраллап халар оңдай ӧс 
парча. Мының алнында кирек обору
дование чохтаңар, хай пірее операция- 
ны идерге оңдай чох полӌаң, кізілерні 
Хызылчарзар алай Новосибирсксер 
ысчаңмыс, амды, тізең, пістің позыбыс- 
тың оборудованиебіс парда, сидік тее 
операцияларны мында ит турарбыс. 
Операциялар иртірӌең специалисттер 
чидісче. Амды Г.Я.Ремишевскаяның 
адынаң республиканың имнег туразын- 
да 4 нейрохирург тоғынча паза город- 
тағы имнег туразында нейрохирургтар 
пар. 2018 чылда хоза nip специалист 
сахтапчабыс. Амды ол ординатурада 
ӱгренче, -  чоохтапча Евгений Ва
лерьевич.

Евгений Ким ирткен чылда сӧбірезі- 
нең хада Тувадаң Хакасиязар тоғынар- 
ға паза чуртирға кӧс килген. Республика 
ағаа чурт пирген.

Таныхтирға кирек, наа корпусты Ха- 
касияның правительствозы 2011 чылда 
чир тітіреен соонаң пӱдірерге чарадығ 
алған. Республикаа федеральнай кін 
чахсы хабас пирген.

-  Сынап таа, пӱдіріг тоғызы пастал- 
ғанда, ол мындағ сіліг паза амғы тусха 
килістіре поларынаңар сағынмаабыс 
таа. Че, хайди піс кӧрчебіс, тоғыс иділ 
парған, наа корпус тӱрчедең кізілерні 
имнеп пастир. Мындағ имнег учрежде- 
ниезін Хакасияның чуртағӌылары ӱр 
сахтааннар. Амды піс сидік тее опе- 
рацияларны ит поларбыс, -  таныхтаан 
Виктор Зимин.

Оксана СУНЧУГАШЕВА 
Сом Максим АХПАШЕВТИ

гакасияның пазы Виктор 
, Зимин Аршаннардағы 
разрезтің топдырығ 
директоры Евгений 
Юриннең тоғасхан.

Предприятие устағӌызының чоо- 
ғынаң, пылтыр разрезте хара тас 24 
миллион тонна анылған. Олох туста 
предприятиеде экологияа хорғыс чох 
полар ӱчӱн хай пірее мероприятиелер 
иртірілген. Кӧзідімге, ікінӌі теестегі арығ- 
лаӌаң пӱдіріглер тимге сығарылғаннар, 
амды оларның тоғызын сынапчалар. 
Хакасия пазының чахиин толдырып, 
ағызылчатхан суғларны хоза арығла-

сурығларның пірсі поларға кирек.
-  Промышленностьтың тилізі эко

логияа хорғыс чох полар сурығнаң пик 
палғалысча. Сірер2016 чылда экология 
чардығында улуғ тоғыс ит салғазар. 
Анзыуғаакирекниме, чепула чидіглер- 
де тохтирға чарабас. Улам на орындағы 
чуртағӌыларға чахсыхайығ салыларға 
кирек. Разрезтің тоғызы орындағы чонға 
чахсыла саринаң теелбинче, аннаңар 
предприятие социальнай сурығларны 
пӧгерінде хабазарға кирек, -  теен Вик
тор Зимин.

Ідӧк тоғазығда Виктор Зимин паза 
Евгений Юрин чол-транспорт тилізін

ЭКОЛОГИЯ СУРИИНА 
ХАЙЫҒ САЛЫЛАРҒА КИРЕК
ңаң модуль пӱдірілген. Ирткен чылда 
предприятиеде nip дее саай полбаан.

Пӱӱл ӧӧн хайығ экология суриина 
паза чол тилізіне салылар.

Хайди таныхтаан Хакасия пазы 
Виктор Зимин, промышленностьтың 
тилізінде экологияны арачылиры ӧӧн

ӱзӱргеннер. Хайди таныхтаан регион 
пазы, разрезте тоғынарға тузаланңаң 
чоллар тилізінің алғым планы киректел- 
че, анаң аны хоостыра хазна хабазиин 
аларға айланар оңдай полар.

Хакасия пазының 
администрациязы

Ӱлгӱде

НАА ОБЪЕКТТЕРНІ 
ТУЗАЛАНЫСХА КИРЕРГЕ,
НАА ПР0ЕКТТЕРНІ АРАЧЫЛИРҒА
І А
#1  п.

ңее Хакасияның 
пазы Виктор Зимин 
правительствоның 
пу чылдағы пастағы 
чыылиин иртірген. Регион 
устағңызы министрлерге 
ирткен чылда тӱзімніг 
тоғыныбысханнары ӱчӱн 
апғызын читірген паза 
пасталыбысхан чылға наа 
пӧгіннерні турғысхан.

Чыылығ алғыстастарнаң пасталған. 
Хакасияның пазы Виктор Зимин ікі чиит 
ученайға ахчалығ сыйыхтар читірген. 
Наукадағы чидіглері ӱчӱн, правительст- 
воның «Чиит істезігӌі» ахчалығ сыйиина 
ХГУ-ның доценті, философия наукала- 
рының кандидады Юрий Аксютин (150 
муң салковай) паза ХГУ-ның аспиранты 
Алексей Евдокимов (50 муң салковай) 
турысханнар.

Виктор Зимин чииттерге хаба- 
зарынңа республикада улуғ тоғыс 
иділчеткенін таныхтаан. Чоох ӧӧнінде 
чир участогын тикке пирчеткен про- 
граммадаңар парған. Чиит сӧбірелер 
паза специалисттер ол программаа 
кірчелерӧк нооза. Регион устағӌызы, 
2017 чыл Хакасияда чииттерге чары- 
дылчатханын таныхтап, министрлер 
кабинедіне февраль пасталарына пу 
кӧстегӌе пірге тоғыс апарӌаң планны 
тимнеп саларға чахып салған.

Хакасияның пазы прай министрлер
ге ирткен чылда тӱзімнігтоғыныбысхан- 
нары ӱчӱн алғызын читірген. 2016 чыл 
республикаа улуғ объекттернің пӱдірии 
тоозылғанынаң танығлығ полған. Ол 
музей-культура кіні, республиканың 
имнег туразының наа корпузы паза пе- 
ринатальнай кін. Пу чылда, тізең, ол наа

объекттерні тузаланысха кирібізерге 
кирек тіп таныхтаан Виктор Зимин.

Ідӧк ирткен чылда наа школалар 
пӱдірілген паза кӧп школаларда тыхтағ 
тоғыстары толдырылған.

-  Санапчам, турыстығ тоғыныбыс- 
хабыс. Кӧбізі объекттерде позым пол 
килгем -  ол Катановтағы паза Ис пилті- 
ріндегі наа школалар, ідӧк Гайдаровск- 
тағы нааӌылалған школа. Чағынғы туста 
Хызыл хара суғдағы школазар пар ки- 
лерге пӧгінчем, анда тыхтағ тоғыстары 
тоозыл парған, -  теен Виктор Зимин.

Пасталыбысхан чылға наа кӧстег- 
лер турғызылғанох. Оларның пірсі -  Ағ- 
банда пір муң орыннығ наа школа пӱді- 
рері. Хакасияның пазы, федеральнай 
программада аралазып, аның пӱдіриине 
ахча табарға пӧгін турғысхан.

Ідӧк регион устағӌызы республика 
тилізінең палғалыстығ проекттерні фе
деральнай синде арачылирға киректел- 
четкенін таныхтаан. Оларның аразында 
иң улуғ проект транспорт логистика- 
зынаң палғалыстығ. Аны хоостыра 
республиканың улуғ промышленность 
предприятиелерін, ол санда хара тас 
аныпчатхан разрезтерні, тимір чолнаң 
палғалыстыр салары кӧрілче.

-  Чоох парча онарлап миллиард 
салковайдаңар, -  искірген Виктор 
Зимин.

Пу сурығӌа Хакасияның пазы Мо- 
сквада федеральнай министрлернең 
нинӌе-де тоғазығ иртіртір. Пілізіс пар, че 
ол сурығӌа ам даа тоғынарға, проектті 
арачылирға кирек тіп таныхтаан ол.

Ідӧк Виктор Зимин федеральнай 
синде республикаа 800 миллион сал- 
ковайға ахчалығ полызығ пирердеңер 
азынада чӧптезіг иділгенінеңер искірген. 
Ол ахча наа имнег корпузына кирек 
оборудование аларына парар.

Альберт ТОЛМАШОВ


