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Оголор инни диэк барар олокторо
Будущее наших детей
Иккистээк февральга Таймыр образованиятын Управленията район ускуолаларын, саадиктарын тойоннорун улакан
мунньакка комуйда. Муора дьоннорун
оголорун инни диэк барар олокторун
6ч6гэйдик к2р2н 6лэлиэккэ диэн кэпсэтии баар этэ.

«Би4иги 4ирбит оголоруттан улакан
талантаак оголор бааллар, гинилэри к2р2н
улаатыннарабыт. Ити 6ч6гэй», – ити к2рд6к
район администрациятын тойнун к2м246тэ
И.А. Алханова диэбитэ. Образование
Управлениятын тойонун Т.А. Друппова
4а8атынан, Таймыр 4иригэр оголору улаатыннарарга аны э8ин проектары 6лэлэтэллэр. Дудинкатаагы ма8найгы ускуолага
«Этноград» диэн проекты инни диэк
ыыталлар. Поселоктартан кэлбит оголор
ити ускуолага 62рэнэллэр, туокка 4анаалара 4ытар, онуга чэмэчи4эллэр. Э8ин
студияга 4ылдьаннар бэйэлэрин талантарын
к2лл2р2лл2р: ким эрэ боскуойдук ойулуур
карандаа4ынан, кырааскаларынан, ким
эрэ огуруолуу 4атыыр, онно театр студиятыгар иттэ 4ылдьар оголор бааллар.
Артист буолуок ого ол к6н оонньоон,
иттэ ку4агантан 4эрэтэр методическай
пособияга 4уруллубуту учиталын гытта
к2лл2рд2. Ону к2р2нн2р, улакан ки4илэр

да эчэ8ээргээтилэр. «Паспорт безопасности юного тундровичка» диэн пособияны педагогическай наука кандидата
А.А. Барболина бэлэмнээбитэ. Койут
итинник пособиялар Таймыр атын иттэ
дьоннорун тылларынан таксар к2рд6ктэр.
Ити мунньакка т2р22б6т тылы кэргэнинэн карыстыылларын к2лл2р2р фестиваль
ту4унан кэпсээбиттэрэ. Ол ту4унан Таймыр
телевиденията туспа передачаны у4улбут
этэ, ки4илэр Раиса Яптунэ кэпсээбитин
и4иллээтилэр. Дудинкатаагы ма8найгы
ускуолага «Мин кэргэним» диэн проект
6лэлиир. Ол 6лэ ту4унан Т.А. Друппова,
А.А. Никифорова онуга Н.С. Плетухина
кэпсээбиттэрэ. Аныгы оголор бэйэлэрин
кэргэннэрин ту4унан агыйагы билэллэр,
диэн 4анаа баар. Ол кэннэ тыатаагылар
оголоро канна кэргэннэрин гытта к242
4ылдьаллар, ол 4ирдэрин Тухард тыатын
каартатыгар к2лл2рд6лэр.
Тыатаагылар оголорун иитэн олороллорун ту4унан улакан кэпсэтии турда. Ол
мунньакка Тухард тыатаагыларын кэргэннэрин ыгырбыт этилэрэ. К242 4ылдьар
ки4илэр 4а8аларынан, тыага биэк 4ылдьар ого бэйэтин 4ирин бэрт 6ч6гэйдик
билэр, табаларын таайар к2рд6к, таба
туттарга 6ч6гэйдик к2м2л242р. Тыага
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Огдуо Аксёнова
Сегодня – день рождения долганской поэтессы

● На сцене – Огдуо Аксёнова

Б6г6н дулгаан дьонун
му8 бастаа88ы 4уруксута
Огдуо Аксёнова (Евдокия Егоровна Аксёнова)
т2р22б6т к6нэ. Гиниэкэ 81 дьыл туолуок этэ.
Му8 ма8най долганнар
тылларынан ко4ооннордоок кинигэлэри та4аарбыт
дьактары би4иги дьоммут
4уругун 62скэппитин и4ин
4аныыбыт.

Огдуо Боганида диэн
ыстануокка, Авам районыгар т2р22б6тэ. Тээтэтэ,
Егор Дмитриевич Аксёнов,
– онноогу партия райкомын
бастыыр этэ, иньэтэ, Федосья Карповна, дьиэтигэр
оголорун ииттэн олорбута. Бэрт уус дьактар этэ,
дииллэр. Огдуо Дьэбгиэн
эбэтин гытта кэпсэтэ 4ылдьан бэрт элбэги билбитэ:
оло8колору, дьон былыргы

идэтин ту4унан, бэйэтин
урдустарын тустарынан да
6г646 истибитэ.
3эттэ дьылыгар Евдокия
Аксёнова ускуолага киирбитэ. 50-к дьылларга Норильскайга баар ускуола-интернатка 62рэммитэ. Бэ4ис кылаа4ыгар ньуучча тылынан
ко4ооннору 4уруйар этэ.
Биирдэ бэйэтин ко4ооннорун и4ин «Пионерская
правда» диэн газетаттан
каайгаллаак 4уругу ылбыта.
Койут 4огус 2ст2р6 иттэ
4уруан испитэ. 56-к дьылга
«Советскай Таймыр» диэн
газета 4а8ардыы 2ст2р6
4уруйар кыыска туспа премияны биэрбитэ – биир
246н и4ин.
Волочанка ускуолатын
бутэрэн баран, Огдуо Иркутскай университетка 62рэниэктээк этэ, 4онон ыалдьан

62рэммэтэгэ. Гини койукку
дьылларга учиталынан-библиотекаринан, Кы4ыл чумы
бастааччыннан 6лэлээбитэ
– Катырыкка, Жданихага,
Новорыбнайга. Культурага
6лэлиир эрдэгинэ Огдуо
Аксёнова ыа4актаак ко4ооннору 4уруйан, 4ыататтан
аагаччы, ыллааччы этэ.
1964-к дьылга Красноярскайга А.С. Пушкин
аатын ылбыт театрга сельскай художественнай самодеятельность смотрын
о8орбуттара, онно дулгаан кыргыттара «Табалар
68к66лэрин» к2лл2рд6лэр.
Оччого б6т6гэс смотр Новосибирскайга ааспыта.
Ол 68к66н6 Огдуо Аксёнова уурбут этэ. Оччого
Новосибирскайга долганнар
тылларынан гини 4уруйбут
ырыатын Муза Яроцкая ыллаабыта, ол ырыа и4ин бастаа88ы каайгалы ылбыта.
Ко4ооннору 4уруйар
бы4ыытыгар Огдуо эбэтин
4анаата бара к2ст2р. Дьэбгиэн эмээксин дьон былыргы 2ст2р6н билэн, оготугар
элбэк одуу 246 кэпсээбитэ.
Огдуо Аксёнова ырыалары
да бэйэтэ 6ч6гэйдик ыллааччы этэ, ол ырыалары би4иги
аны да истэбит.
Койукку дьылларга элбэк ки4и Огдуо Аксёнова
аатын билэллэригэр Норильскай поэтын Валерий
Ефимович Кравец 6т62тэ
баар. Гини Огдуо тылбаасчыта этэ, олок баран и4эн
иккиэттэрэ 4эргэ 6г6с дьылы
6лэлээбиттэрэ, бэйэ-бэйэ
46бэлэ4эн, к2м2л242н.

Фото Александра Супрунюка

улаатар оголор иньэлэрэ, тээтэлэрэ 4ин
даа оголоро 62рэктээк буолуоктарын
багараллар.
Би4иги 4ирбитигэр тыага э8ин 62рэктээк
ки4илэр наадалар. Ол и4ин эдэр да, 4аастаак 4огус да тыатаагылар 62рэниэктэрин
«Фактория» диэн проекты 62скэттилэр.
Этэ88э буоллакка, аныгы олокко наадалаак специалистары бэлэмниэктэрэ. Онуга
улакан ки4илэр даа туокка багараллар –
онуга 62рэнэр к2рд6ктэр. Ол 6лэни инни

Тыа ки3итин
бы3ыыта
Обычай моих
земляков
(Агабар Егор
Дмитриевич Аксеновка)

1йд66б6н, ты8ырак 4ага
этим мин,
Ч2м6йэбин бы4ан
кааным кэлбитим.
– Каа88ын 4иргэ
тэ4ииннэрэ
4ылдьыама, –
Эбэм минигин буойбута
оччого.
1йд22, тыа 4иригэр.
Ка4ан да
Ки4и каана токтубатага.
Арай булт каанын эрэ
билэбит,
Онуга бэрткэ барыбыт
62рэбит.
– Ытыма! Ытыма! –
тээтэм диэбитэ.
Ньуучча огону былдьаан
ылбыта,
Оччого Советскай
турарын 4агына,
Каракпар к2ст2р
ол ого к6лэрэ.
Токтоо8! Токтоо8! – 62г6л66
4атыыбын,
3эриини аматтан
абаа4ы к2р2б6н.
Ки4и барыта догордуу
буоллун,
Ким да, ка4ан
да каанын токпотун.
К2р68! К2р68! К2р68! –
минигин,
3а8а к6н таксарын
62рэн к2рс2б6н,
3ир быстар 4иригэр
олоктоок дулгааннар
Ыалдьыты маанылаан
атааран таксаллар.
3эриини дулгааннар
т2р6т билбэттэр,
Кыылы, кырсаны бултуу
4ылдьаллар.

диэк ыытарга образование Управленията
Таймырскай колледжи гытта 4эргэ 6лэлиэктэрэ.
Хатанга сельскай поселение ускуолаларын, саадиктарын бастыыр ки4илэр
4анааларынан итинник факторияны онно
эмиэ арыйыакка 6ч6гэй. Ол кэннэ маннык
46бэни та4аардылар – дулгааннар тылларын 62рэтэр ускуолаларга учиталларга
к2м2л242р специалист наада, онту8 Хатанга
бэйэтигэр 6лэлиэктээк, дэстилэр.

Дьоллоок ологу
тэрийсэн к2рс2б6т,
Ырыаннан 4ирбитин
туойан ылабыт.
Тыа дьонун бы4ыытын
барыгыт ылы8.
3а8а каар к2рд6к
таргаччы таргаты8,
Оччого аматтан каан
токтон б6т62гэ,
3ир-иньэ бараксан
киэргэйэн и4иэгэ.

Максим Киргизов
кэпсэлэ
Рассказ старика
Баай ба4ыылык батыытыгар
3эттэ 4ири 4элиэ тыыран,
36пп6т-куоппут 4оготок
тугуту
3атыы батан ыран-4ылайан,
3эниэм баранан,
кырыа к2рд6к,
К28д2й к2л246н кара 4иргэ
Калыйан т64эн, кистэммитэ.
Баай ба4ыылык батыытыгар
К6ннээ 4ырыыны тулуйбакка,

Олдоон к2рд6к
олооччу атагым
1н2 баранан ойдон-кайдан,
Ч2м6йэм барыта
чороччу таксан,
Кы4ыл этим кара каана
Таммак к2рд6к тэстэрэ этэ.
Баай ба4ыылык батыытыгар
Ка8кыргастаак
карыларбынан
Каардаак ууну карбыы
ба4ан,
Угураалардаак
пэлээткикээни
Уобалааммын улааппытым.
Каан бутугас кайа да 4иргэ
Кара тыыммын карайабыта.
Баай ба4ыылык ка4ан эмэ
Айыы каана тыктагына,
Карыс коруо
кайытыыкааны
Кочур-кучур то4ута тыытан,
Т242кп6т6гэр
бырагаттааччы.
К62л6м отун куурдан бараан
Утаккааммын
налытааччыбын
Баай ба4ыылык батыытыгар.

Дьэ4иэй 4акалара кэлбиттэрэ
Ессейские семьи
Ологуруу диэн ологура кэлбит 4ака 4уок. Б6л66гэ
быстан, к62мэйи ииттэ бу дойду баай аатыгар кэлбиттэрэ.
Саха сириттэн Боотулуу диэн огонньор ойохтоох таксар, ол ки4и оголоок. Быйылгы уола 1сп2к диэн ааттанар,
онтон о4огос и4игэр кэлбит ого О4огостоок диэн ааттанар.
Бастаан Чорду диэн огонньор инньэ орто Б6л66ттэн
таксан олоктонор. Ойого кат кэлэр, ол т2р22б6т уолу
Чорду диэн ааттыыллар.
Бэтилэр буоллагына Эдьигээн диэн сиртэн Кэтит Туут
Кэтит Уллу8ах диэн с6рдээх ки4и кэлэн ологурар, биир
уол оголоок кэлэр. Агата буоллагына оонньоон: «Дьэ4иэйгэ бартакка Бети нэ4илиэгэ 4уок, онон уолбун Бети
диэн ааттыам», – диэбит. Ол манна кэлэн уолун Бети
диэн ааттаабыт.
Олортон Ботулуу, 1сп22к, О4огостоок, Чорду, Бети
диэн нэ4илиэктэр Дьэ4иэйгэ 62ск66ллэр.
(«Дьэ4иэй сахалара» диэн кинигэттэн, Дьокуускай-2002)

Подготовила Нина Кудрякова

