
18 В   СХОД

ARGAYASH.COM
АРГАЯШ МЕДИА

№33 (10029)
Пятница
26 августа 2022 года АРҒУЖА

БАШҠОРТ ТЕЛЕНДӘ МАХСУС БИТ №8 (137) 
АВГУСТ, 2022 ЙЫЛ

ШӘХЕС

КҮҢЕЛ ТӨБӨНӘН ЙЫР
-МОҢДАР УРҒЫЛА
АРҒАЯШ РАЙОНЫ ҠЫҘЫ ЛИЛИӘ ӘЛИМОВАНЫҢ САҒЫУ ЯҘМЫШЫ

10 

йыл 
дауамында 

Касаннаманган 
өлкәһендә Клара 

Цеткин исемендәге 
мәктәптә рус теле 
һәм әҙәбиәтенән 

уҡытҡан

24 
йыл 

Дәрүеш 
ауылында эшләне

33 
йыл 

Лилиә Әбүбәкер 
ҡыҙы мәктәптә 

эшләне

ҺАНДАР

Әлимова Лилиә Әбүбәкер ҡыҙы Арғаяш 
районының Дәрүиш ауылы мәктәбендә 
тарих һәм йәмғиәтте өйрәнеү фәндәренән 
уҡыта. 

Төп һөнәренән тыш, милләтәшебеҙ 
йырҙар ҙа ижад итә. Уға илһам 
балаларға дәрес биргәндә лә, өй 
эштәрен башҡарғанда ла килә. Лилиә 

Әбүбәкер ҡыҙы Әлимова 1960 йылдың 3 
июнендә Силәбе өлкәһенең Арғаяш рай-
оны Илембәт ауылында донъяға килгән. 
Уның атаһы Әбүбәкер Шаһи улы Бөйөк Ва-
тан һуғышы ветераны. Тыныс тормошта 
механизатор булып эшләгән, аҙаҡ бер нисә 
йыл рәттән Дәрүиш ауыл советы рәйесе 
вазифаһын башҡарған. Хаҡлы ялға сығыр 
алдынан урмансы булған. Лилиәнең әсәһе 
Шәһүрә Закир ҡыҙы ғүмере буйы колхозда 
һауынсы һәм быҙау ҡараусы булып эшләгән. 
1963 йылда Силәбе өлкәһенә депутат 
итеп һайлана. Ул үҙ ваҡыты өсөн алдынғы 
ҡарашлы тип һаналған. Эшһөйәр ҡатын 
хаҡында гәзитә биттәрендә мәҡәләләр 
йыш баҫылып торған. Ғаиләлә бөтәһе 8 бала 
үҫкән, шуларҙың 4-сеһе Шәһүрә булған. 
Ғаилә эсенән балалар менән эшләүгә үҙ 
ғүмерен Лилиә (тарих, йәмғиәтте өйрәнеү 
фәндәре уҡытыусыһы), Әлфинә мәҙәниәт 
йортонда методист, Фирҙәүестәре балалар 
баҡсаһында өлкән тәрбиәсе.

Лилиә Әбүбәкер ҡыҙы ике юғары 
белемгә эйә. Ул Андижан отелдәр ин-
ститутын тамамлаған. 10 йыл дауамын-
да Касаннаманган өлкәһендә Клара Цет-
кин исемендәге мәктәптә рус теле һәм 
әҙәбиәтенән уҡытҡан. 90 йылдар башында 
Үзбәкстандан милләттәштәребеҙ күпләп 
кире тыуған яҡтарына ҡайта башланы. Улар 
араһында беҙҙең Лилиәбеҙ ҙә бар ине.

Беҙҙең героинябеҙгә хеҙмәт юлын 

яңынан башларға тура килә. Ул белемен 
Силәбе дәүләт университетының тарих фа-
культетында камиллаштыра, яңы фәндәрҙе 
ҡыҙыҡһынып өйрәнә. Был юҫыҡта уға өлкән 
коллегалары Зиннәтуллина Финиә Хәнәфи 
ҡыҙы, Итәйәкова Әнисә Нурмөхәмәт ҡыҙы 
ярҙамға килә, рухи яҡтан оло таяныс булып 
торалар, кәңәштәренән өҙмәйҙәр.

Лилиә Әбүбәкер ҡыҙы тормош 
иптәше Александр менән өс ул тәрбиәләп 
үҫтергәндәр. Өлкән улы Константин Силәбе 
ҡалаһында «Мечел» заводында эшләй, ур-
тансылары – Игорь мостэнерго селтәрендә 
инженер, төпсөктәре – Арғаяш эске эштәр 
бүлегендә полиция офицеры. Улдарының 
барыһы ла юғары белемле, үҙ аллы тормо-
шта лайыҡлы урындарын тапҡандар. Ғаилә 
башлығы Султай гранит табыу карьерында 
токарь булып эшләй.

Лилиә Әбүбәкер ҡыҙы Әлимова талап-
сан, алға ынтылышлы, маҡсатлы ханым. Был 
сифаттар уға әсәһе аша тапшырылған. 2003 
йылда ул Арғаяш районында үткән башҡорт 
ҡатын-ҡыҙҙары араһында уҙарылған 
«Һылыуҡай» конкурсында беренселекте яу-
лай. Арғаяш районы педагогтары араһында 
барған «Йыл уҡытыусыһы» бәйгеһендә ике 
тапҡыр ҡатнашып, юғары күрһәткестәргә 
ирешә. 2014 йылда «Берҙәм Рәсәй» 
партияһы ойошторған «Халыҡ уҡытыусыһы» 
конкурсында лауреат була.

Лилиә ханым ижади кеше. Был сифатын 
ул уҡытыу эшендә лә, тормошта ла урын-
лы ҡуллана, дәрестәрҙе заман талаптары-
на ярашлы ҡора. Шуға ла уҡыусылар уның 
фәнен берҙәм дәүләт имтиханында күпләп 
һайлайҙар. 2012-2015 йылдарҙа юғары кате-
гориялы уҡытыусы педагогтар өсөн оҫталыҡ 
дәрестәре күрһәтә, үҙ тәжрибәһе менән их-
лас бүлешә.

Лилиә Әбүбәкер ҡыҙы башҡа яҡтан да 
талантлы. Ул йырҙар ижад итеүсе булараҡ 
та билдәле. «Алтынсы класта уҡығанда 
гармунда уйнарға өйрәндем», – ти Лилиә 
Әбүбәкер ҡыҙы. – Филолог булараҡ шиғыр 
яҙыу техникаһы менән танышмын. Музы-
каль белемем булмаһа ла көйҙәр яҙам. Йыр 
һүҙҙәре һәм көйө күңел түремдән урғылып 
сыға. Мәҫәлән, Еңеү көнөндә ветерандарға 
хөрмәт йөҙөнән бер нисә ижади емешем 
тыуҙы. Шуларҙың береһе фронттан ирен 
иҫән-һау көтөп ала алмаған тол ҡатын 
яҙмышына арнала. Был йыр сәхнәнән 
яғырағанда, ауылдаштарым күҙ йәштәрен 
тыйып ултыра алманы».

Лилиә Әлимова башҡорт һәм рус 
телдәрендә лә ижад итә. Милләттәшебеҙҙең 
Советтар Союзы Геройы Мырҙағәлимов 
Ғәзиз Ғәбиҙулла улына арналған йырын 
күптәр оҡшатты. Йырҙың төп геройы 
авторҙың атаһының дуҫы. Лилиә ханым 
йәмғиәт тормошонда ла әүҙем ҡатнаша. 
Дәрүиш ауыл советы депутаты булып 
та һайлана, алты ауылды берләштергән 
Берҙәм Рәсәй партияһы секретары булараҡ, 
уға бик күп социаль проекттарҙы тормошға 
ашырырға тура килә.

Милләттәшебеҙҙең тынғыһыҙ хеҙмәте 
дәүләт тарафынан юғары баһаланды. Силәбе 
өлкәһе мәғариф министрлығынан Маҡтау 
грамотаһы, Рәсәй Дәүләт Думаһынан Рәхмәт 
Хаты тапшырылды.

«Ваҡыт бик тиҙ үтә. Хәҙерҙән үк үҙебеҙгә 
лайыҡлы алмаш әҙерләй башлар кәрәк», - 
тип һанай Лилиә Әбүбәкер ҡыҙы. – Йәштәр 
бәхетте ҙур ҡалаларҙан эҙләй. Минең 
фекеремсә, кендек ҡырҡылған тыуған 
еребеҙҙе лә оноторға ярамай. Ауыл үҙ тор-
мошо менән ҡайнап йәшәй. Теләк булғанда, 
алыҫ китмәй, ошонда ла үҙ урыныңды 
табырға була. Тиҙҙән үҙем уҡытҡан 
уҡыусым, Көньяҡ Урал дәүләт гуманитар 
педагогия университеты студенты, атасалы-
на ҡайтып эш башлаясаҡ. Уға ҙур өмөттәрп 
бағлайым. Алмаш быуын яҙмышы киләсәген 
ышаныслы ҡулдарға тапшырасаҡбыҙ».

Материал 
Башҡотостандың 
йөҙ йыллыҡ юби-
лейына арналған 

баҫманан алынды.

ГӨЛНАР 
БИКОВА,

Дәрүиш  
ауылы мәктәбе 
уҡытыусыһы: 

Милләттәшебеҙ 
бик матур 

итеп эшләне 
мәктәбебеҙҙә. 

Беҙ Лилиә ханым 
менән бергә 
уҡыныҡ. Ул 

матур ҙа, эшсән 
дә. Уның менән 
коллективыбыҙ 

хәбәрҙәр.  
Әле лә мәктәп 

тормошо менән 
ҡыҙыҡһынып бара.

Уны һағынып 
балалар менән 

һөйләшеп алабыҙ.

Лилиә Әбүбәкир 
ҡыҙы әлеге 
ваҡытта хеҙмәт 
юлын Мәскәү 
ҡалаһында дауам 
итә.
ЛИЛИӘ 
ӘЛИМОВАНЫҢ 
шәхсән архивынан.
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«Ҡырыҫ уҡсы» 
даирәһен киңәйтә

Йола поэзияһы йәмғиәт үҫешенең 
төрлө осоронда халыҡтың матди, рухи 
донъяһының, аңының, ҡарашының, 
быуындан-быуынға тупланған ифрат 
бай тормош тәжрибәһенең поэтик 
кәүҙәләнеше һәм образлы сағылышы 
булып йәшәй. 
Кәләште яусылап алғанда, ҡыҙ бирелгән 
еренә риза булғанда, туй халыҡ өсөн үҙенә 
күрә ҙур байрам төҫөн алған. Әкиәттәрҙә 
туйҙы ете көн, ете төн барыуы, һыйҙың мул 
булыуы, туйҙа бөтә ил ҡатнашыуы әйтелә. 

Ҡара абыз риза булды
Ҡыҙ бирергә,
Халҡы шунан, эй, тотондо,
Мыж килергә. 
Әкиәт тиһәң, әкиәт түгел,
Туй башланды.
Ете көн һәм ете төн ул 
Тоташ барҙы.
(Ялыҡ бей «Ҡармасан менән Сәрмәсән» 

дастаны).
Хәҙер фольклорсыларҙың күп 

өлөшө йола күренештәренең матди 
сағылышын ер эшкәртеү йәки малсылыҡҡа 
нигеҙләнгән традицияларға бәйләй. 
Ғәмәлдә башҡорттарҙың байтаҡ туй йо-
лалары малсылыҡҡа нигеҙләнгән тормош 
ерлегендә барлыҡҡа килгән. Сөнки, башҡа 
туғандаш халыҡтар кеүек үк, башҡорттар 
ҙа бик боронғо замандарҙан бирле мал 
аҫыраған, бигерәк тә йылҡысылыҡҡа етди 
иғтибар биргән. 

Ҡыҙ йәшереү, сеңләү, бит асыу йолала-
рында боронғо магия менән бәйле ритуаль 
йолаларҙың эҙе һаҡланған. 

Ғаилә ырыу – ырыу-ҡәүем өсөн әһәмиәтле 
ваҡиға, сөнки ул бала тыуыу, нәҫел ҡалдырыу, 
ырыуҙы ишәйтеү кеүек мөһим мәсьәләләрҙе 
күҙ уңында тота. Шуға күрә туй дөйөм 
байрамға әүерелә, ә уға бағышланған поэзия 
коллектив ижад төҫөн ала. 

Туйҙа бер-береһенә ҡаршы ике яҡ, ике 
ырыу, ике ғаилә ҡатнаша. Уларҙың үҙ-ара 
мөнәсәбәте туйҙың эстәлеген билдәләй. Ун 
туғыҙынсы быуатта башҡорттар ҡатынды 
үҙ ырыуынан, үҙ волосынан ала алмаған. 
Ҡатынды йөҙ саҡырым һәм унан да алыҫ ерҙән 
алғандар. Был йола егерменсе быуат башын-
да Урал аръяғы, Урал буйы башҡорттарында 
үҙ көсөндә булған. Ошо уҡ ваҡытта 
башҡорттарҙың бер төркөмө ҡатынды үҙ 
ырыуынан йәки икенсе ауылдарҙан ала. Ә 
инде үҙ ауылынан икән, һис шикһеҙ, икенсе 
аймаҡтан, аранан ала. Нисек кенә булмаһын, 
никахлашыу беренсе дүрт быуын туғандар 
араһында рөхсәт ителмәй. Тик тыуа-ят һәм 
ете-ят – инде сит һаналған ғына туғандар 
ғына никахҡа инә алған. 

БАШҠОРТ ТУЙЫ ТАМАШАҺЫ

Башҡорт туйы бик күп күренештәрҙән, 
йолларҙан тора: бишек туйы, һырға туйы, ҡыҙ 
күҙләү, яусылау, мәһәр килтереү, таҫтамал 
ҡотлау, егет һәм ҡыҙ йорттарында кәңәштуй, 
мал алыу, ҡоҙа килеү, туй ҡаршылау, ҡыҙ 
йәшереү, йыртыш йыртыу, ҡыҙ ҡушыу, мун-
са кереү, күрәгә асыу, йыуаса, туй һуйыу, 
ҡот алыу, һаба йыйыу, сыбытҡы ашы, ҡыҙ 
оҙатыу, сеңләү, килен төшөрөү, һыу башлау, 
арбау, теләк әйтеү. 

НИКАХ ТУЙЫ ЙОЛАЛАРЫ
Ҡыҙ яусылау. Никах туйының башланғысы 

– ҡыҙҙы егеткә димләү, яусы ебәреү. Элек 
яусы ролен башҡарыусы айырым кешеләр, 
хөрмәткә лайыҡ, һүҙгә йомарт олатайҙар, 
өлөсәйҙәр булған. Яусы туйҙа ике ғаиләне 
һәм улар аша ике ырыуҙы туғанлаштырыусы, 
дуҫлаштырыусы кеше булараҡ сығыш яһай. 
Димләү, яусылау – үҙе тотош ғөрөф-ғәҙәттәр 
йыйылмаһынан ғибәрәт. Ҡыҙҙың ата-инәһен 
көндереү өсөн яусылау тәртибен нисек итеп 
һүҙ башлауҙы белеү мөһим булған. Хәл-
әхһәл һорашҡандан һуң, маҡсатты беледреү 
өсөн, һүҙҙе шиғри һүҙ менән башлағандар. 

Миндә ҡайыш-баулы ҡарсыға бар,
Һиндә ефәк баллы тутыйғош бар.
Шуны һорай килгәнмен,
Сонайҙан ат алғанмын, Боғарҙан эйәр 

алғанмын,
Боролоп һиңә ингәнмен.
Һин тимер булһаң, мин – күмер,
Иретергә килгәнмен. 
Ата-инә ҡоҙалашырға риза булмаһа, 

мәһәрҙе гел туғыҙ һалынан һала. Ыңғай 
осраҡта, тәҡдимгә ризалыҡ билдәһе итеп 
кәшимер яулыҡ йә таҫтамал бирә. Һуңынан 
яусы аша мәһәр, ҡалым малы хаҡында ике 
яҡтың һөйләшеүе башлана, туй үткәреү 
тәртибе билдәдәнә. Уның ваҡыты, кейәү 
яғынан нисә дуға кеше саҡырылыу, нисә 
кис ҡунаҡ булыу хаҡында килешелә. Әй 
буйы башҡорттарында кейәү ҡыҙ яғының 
сығымдарына аҡса индерә, бал, ит, май, сәй 
килтерә. Был мәһәр, тип атала. Бында тағы 
ла башҡа әйберҙәр булырға мөмкин: мал, 
ҡош-ҡорт, эсемлек, ситса тауар, тун, күлдәк-
ыштан, быйма, ҡалын шәл, көйәнтә, күнәк. 

МАЛ АЛЫУ ТУЙЫ
Һөйләшеүҙән һуң, ҡалым әҙер булһа, мал 

алыу туйы уҙғарыла. Мал алыуға ҡыҙҙың 
атаһы үҙенең ағай-энеләре менән бара. 
Уларҙы өйҙән-өйгә йөрөтөп бер-нисә көн 
ҡунаҡ итәләр. Ҡунаҡтар егеттең атаһын туй 
һуйырға саҡырып ҡайта. Мал алыу туйы ни-
ках туйынан бәләкәйерәк була. Борон бөтә 
ауыл, ырыу туй үткәрергә ярҙам иткән. Ырыу 
үҙе ҡалым түләргә булыша, туйҙы үткәреү 

сығымдарына өлөш индерә. Ҡыҙ кейәүгә 
сыҡҡанда уның ырыуы, егет яғынының 
туғандарын, ҡунаҡтарын ҡабул итә, ҡыҙҙы 
оҙатыуҙа ҡатнаша. 

БИРНӘ
Һөйләшеүҙән һуң туйға әҙерлек башла-

на. Һәр ике яҡ ҡоҙа, ҡоҙағый өсөн бүләк 
әҙерләй. Ҡыҙ ҡәйнә йортона бирнәлек йыя. 
Бирнә - ҡыҙ яғынан егет яғына бирелән 
бүләк. 

«Инде бирнә һала инәйем, дүрт ҡат 
кейәүгә. Ике запун, аяҡ салғауы, дүрт ҡат 
күлмәк, дүрт ҡат ыштан, суптырҙы күлмәк. 
Фис үҙем эштәгәм, үҙ ҡулым көсө. Нәҫел-
заттарына бөтәһенә лә ҡулъяулыҡ, алар 
аҡсаһы ла. Әгәр ҙә мәһәр ун ике тәңкә төштө 
ниһә, бирнәһе күп булған тигән». 

Бирнәһеҙ кейәүгә биреү хурлыҡ 
һаналған. Шуның өсөн етерлек кимәлдә 
бирнә әҙерләмәй тороп ҡыҙ йәрәшелмәгән. 

Бирнә таратҡандан һуң бирнә ҡотлау 
йолаһы башҡарыла. Ошо ваҡытта егет яғы 
ҡалым малы әҙерләй. Һөйләшелгән мәһәрҙе 
тулыһынса биреү мотлаҡ һыналған. Шарт 
буйынса етешмәгән әйберҙәр булһа, ҡыҙҙың 
туғандарын ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарын хурлап, 
төртмәле йырҙар сығарған. 

Ислам дине ҡағиҙәләре урын алғандан 
һуң, туй, ғаилә ҡороу никах уҡытыу менән 
нығытыла башлай. Никахты раҫлау өсөн 
ҡыҙың ризалығы талап ителә. Был ваҡытта 
ҡыҙ икенсе бүлмәгә ябыла. 

ҠЫҘ ЙӘШЕРЕҮ. ҠУШЫУ. МУНСА
Ҡыҙҙы еңгәләр алдан билдәләнгән өйгә 

йәшерә. Кейәү, егеттәр, ҡыҙҙар уйнап йыр-
лап өйҙән-өйгә йөрөп ҡфҙ эҙләй. Еңгәләрҙең 
береһе кейәүгә түбәндәгесә һамаҡлай:

Батыры юҡ аҡ толпар, 
Сапһа байыр яҙалмаҫ.
Йола белмәҫ кейәүҙәр 
Ҡыҙын эҙләп таба алмаҫ.
Кейәү бүләк бирһә, ул кейәүҙе аулаҡ 

өйгә алып бара. Кәләшен эҙлә-сене өйгә 
индермәй, тағы ла бүләк талап итәләр:

Бүләк бирсе еънәкәй,
Урын һалдыҡ аулаҡҡа.
Ҡайта һалып икегеҙ,
Сәй эсерһегеҙ аулаҡта. 
Өйҙә ҡыҙҙар әхирәтен бирмәҫкә тыры-

ша, тартыш башлана:
Беҙгә биргәс, ни,
Ҡыҙ ҡуйынына инерһең, тип ҡыҙҙы 

бирәләр.
Ҡуна торған өйҙөң ишек төбөндә йыр-

тыш тотоп торалар. Кейәү уыны аяғы 
менән баҫып йыртырға тейеш. Был йола 
беренсенән ҡыҙҙың йәшлеге менән хушла-
шыуын аңлата, икенсенән, ҡыҙ хаҡын өлөш 
сығарыуға булған ынтылыш өҫтөнлөк ала:

Ҡарама кейәү ҡыйбатҡа,
Һин керәһең ожмахҡа. 
Ирешерһең моратҡа. 
Йыртыш хаҡы бер тәңкә,
Ишек бауы ун тәңкә,
Ҡыҙыбыҙ тора мең тәңкә.
Йырҙар, әйтемдәр, ҡыҙ риза бу-

лып ҡушылғанда ла, һөймәгән ҡосаҡҡа 
ингәндә лә башҡарыла. Ҡыҙ менән кейәүҙе 
сымылдыҡҡа индергәндә лә әйтемләйҙәр:

Бына һиңә, еҙнәкәйем – тотоп ал,
Ата-бабаһы йолалары тип, уң битенән 

өбеп ал. 
Кейәү еңәгәләргә йоҡлаған урынға бүләк 

ҡалдыра. Артабан башҡа йолаларға әҙерлек 
башлана. 

«Шоңҡар» журналынан.
Дауамы бар. 

БОРОНҒО ТРАДИЦИОН ТУЙ-ЙОЛА ТАМАШАҺЫ – ҠАТМАРЛЫ КҮРЕНЕШ

Арғаяш 
башҡорттары 
йолаларға тоғро.
МАРАТ 
АБДУЛВӘЛИЕВ 
фотоһы.

13-14 август Силәбе өлкәһендә «Ҡырыҫ 
уҡсы» тип аталған уҡсылар хәрәкәтенең 
икенсе ярышы үтте. 

Сарала Силәбе, Свердловск өлкәләре 
һәм Башҡортостан Республикаһының 
ун район, ҡалаларынан йөҙ бәйгесе көс 
һынашты. Бәйгелә Ҡытайҙан сыҡҡан Тан 
династияһының ҡатнашыуы, сараны халыҡ-
ара кимәлгә күтәрҙе. 

Уҡсылар ярышын Силәбе өлкәһенең 
вәкиле Дмитрий Семенов тантаналы асты. 
Үҙенең сығышында ул проекттың өлкә гу-
бернаторына лайыҡ булыуы хаҡында бәйән 
итте, был матур башланғыстың төбәк халҡы 
өсөн әһәмиәтле булыуын һыҙыҡ өҫтөнә 
алды. Артабан рәсми өлөштө Көньяҡ Урал 
уҡсылар хәрәкәтенә нигеҙ һалыусы Таһир 
Абдрафиҡов дауам итте. Милләттәшебеҙ 
бәйгеселәргә дарман, тамашасыларға 
күңелле ял минуттары теләне.

Ярыш ике көн дауамы үтте, өс 
йүнәлештән торҙо: ғәҙәти уҡтан атыш (төрлө 
алыҫлыҡтан сәпкә атыу), 3D моделле уҡтан 
атыу (һунарҙағы алышты һынландырыу, ал-
дан билдәләнгән алыҫлыҡтан һәм махсус 
ҡағиҙәләр буйынса).

Әйткәндәй, ярышта яңы башлап тороусы 
уҡсылар һәм профессиональ уҡтан атыусы-
лар өсөн айырым ярыш ҡаралғайны.

Еңеүселәр менән танышайыҡ. Яңы баш-
лап уҡтан атыусы ир-егеттәр араһында бе-
ренселекте Ҡоншаҡтан Рәнил Ғиматов, икен-
селекте уның яҡташы Марат Хәбибуллин, 
өсөнсөлөктө Ринат Ғарипов яуланы.

Ошо уҡ номинацияла ҡатын-ҡыҙҙар 
араһында беренсе урынға Сыбаркүлдән Со-
фья Коршунова, икенсе урынға Силәбенән 
Екатерина Соколова, өсөнсө урынға Зла-
тоуст ҡалаһынан Сәлимә Сүкенова лайыҡ 
булды.

Профессиональ ир-егет уҡсылар 
араһында беренсе булып Таһир Абдрафиҡов, 
икенсе булып Башҡортостандан Рәйес Низа-
метдинов, өсөнсө булып Ҡоншаҡтан Вадим 
Сөләймәнов танылды.

Ошо уҡ номинацияла гүзәл заттар 
араһында беренсе урынды Силәбенән 
Лилиә Сәлимова, икенсе урынды уның 
яҡташы Татьяна Янышева, өсөнсө урынды 
Екатеринбуртан Валентина Казанцева алды.

Балалар араһындағы яңы башлап уҡтан 
атыусы номинацияһындағы еңеүселәр:

1-се урын: Ҡолой ауылынан Павел Несте-
ров;

2-се урын: Башҡортостандан Вита Но-
скова;

3-сө урын: Сыбаркүл районынан Данис 
Рәхмәтуллин.

Профессиональ балалар араһындағы 
ярыш һөҙөмтәләре:

1-се урын: Батыр Хәйретдинов, 
Башҡортостан Республикаһы;

2-се урын: Исмәил Ниғмәтуллин, 
Ейәнсура районы;

3-сө урын: Батырхан Ғайсин, 
Башҡортостан Республикаһы.

«Ҡырыҫ уҡсы» кубогы «Тап алмаһына» 
тип аталған Силәбе уҡсылары командаһына 
күсте (команда ағзалары: Рөстәм Байсу-
рин, Гөлшат Әлимханова, Лилиә Сәлимова, 
Ринат Ғарипов). Саҡырылған команда-
лар араһында еңеүсе тип Башҡортостан 
уҡсылары «Башҡорттар» танылды (коман-
да ағзалары: Рәйес һәм Лилиә Низаметди-
новтар, Рәил һәм Айгөл Ғәлиуллиндар).


