
 

ноябрь  2017 г.    № 11 Все дети талантливы! 

Сывæллæтæ иууылдæр сты курдиатджын!  

«СǢУǢХСИД» 
        Печатный орган Центра развития творчества детей и юношества «Заря» 

С юбилеем вас! IV Свято-Георгиевские чтения 

Щедрым на юбилеи выдался в этом году для Центра "Заря" 

ноябрь. Открыл этот звездный парад юбилей Героя Созаева.  

 

Выпускники «Терека» с Таймуразом Булацевым  

 

Под руководством Героя 
Созаева заслуженный 

ансамбль народного танца 
«Терек» вписал яркую 

страницу в историю 

самодеятельного искусства 
нашей республики. В этом 

году этот талантливый 

хореограф, блестящий педагог 
и замечательный человека – 

отметил свое 
семидесятилетие. 

Ян Дзгоев в симде с Аллой Семеновной  

Следующим торжественным событием стало празднование 
юбилея Бэлы Золоевой - блестящей гармонистки, 

талантливой сочинительницы музыки, прекрасного 

концертмейстера. С Центром "Заря" Бэлу Мухаевну 

связывает давняя творческая дружба, не одно поколение 
танцоров и хореографов с благодарностью вспоминают ее 
вклад в успех танцевальных коллективов. 

        

                Идем поздравлять Бэлу Мухаевну  

Концерт Анны Албеговой стал еще одним событием в яркой 

палитре юбилеев ноября, к которому творческий коллектив 
Центра "Заря" отнесся с большой теплотой и участием. 

Каждого юбиляра порадовали ко дню рождения 
поздравительные адреса с теплыми пожеланиями и 

выступления творческих коллективов Центра "Заря". Хочется 
ещё раз искренне пожелать им, чтобы каждый день был 

наполнен вдохновением творческого труда, теплом и миром 

и во всех начинаниях сопутствовали удача и успех, ведь 
юбилей не просто торжественная дата, а годы прожитые 
красиво, достойно, творчески… 

23 ноября  православные отмечают День колесования 
великомученика Георгия Победоносца. У жителей 

Северной Осетии это двойной повод для радости - этот 
день приходится на неделю празднования Джеоргуыба. В 

кафедральном Соборе Георгия Победоносца г. 
Владикавказа отметили престольные торжества. 
По окончании литургии состоялся крестный ход с 
частицей мощей святого Георгия Победоносца. Затем на 
соборной площади состоялся традиционный праздник- 

хъазт, на котором были исполнены осетинские и казачьи 

народные песни, танцы. Участниками народного 

праздника стали: студенты Республиканского колледжа 
культуры, обучающиеся вокальной студии «Бис»  

ЦРТДЮ «Заря», ансамбль казачьей песни  «Терцы». 

Организаторы народного праздника выразили большую 

благодарность Центру «Заря». 

 

Проект «Мадæлон æвзаг» 

Ассоциации к слову «семья» 

Счастье – амонд  

Любовь – уарзондзинад  

Ребенок – сывæллон  

Дружба – хæлардзинад 

Жизнь – цард  

Человек – адæймаг 

Фамилия – мыггаг  

Друг – æмбал 

 

Еженедельный словарик 

1 неделя – фыццаг къуыри 

Мад – мама 

Фыд – папа 

Ныййарджытæ – родители 

2неделя – дыккаг къуыри 

Хо – сестра 

Ǣфсымæр – брат 

Хионтæ – родные 

3 неделя – æртыккаг къуыри 

Нана – бабушка 

Дада – дедушка 

Бинонтæ – семья 

4 неделя – цыппæрæм къуыри 

Фыдыбастæ – родина 

Хæдзар – дом 

Хъона – очаг 
 



Рауагъдоны мысинæгтæ 

«Сæуæхсид» мæ сабибонты артдзæст       

 

Адæймаг гыццыл куы вæййы, уæд йæ алфамбылай 

цытæ фæцæуы, цы адæмтыл фембæлы, уыдон нæ 

фæуыны. Афтæ йæм фæкæсы, цыма дуне иууылдæр 

уымæй аразгæ у. Фæлæ азтæ куы рауайынц, æмæ 

фæстæмæ куы акæсы, уæд æй банкъары, уый афтæ 

кæй нæу, уый. Раст афтæ каст мæнмæ дæр. Цыма дуне 
мæныл куыста, цъиутæ мæнæн зарыдысты, дон 

мæнæн сæр-сæр кодта…Эхх, æвæдза, цард! Куыд хорз 
æмæ куыд бирæвæрсыг дæ! 

Азтæ рацыдысты, æмæ ныр фæстæмæ фæкæсгæйæ, 

ивгъуыды аныгъуылгæйæ зæрдæ цинæй райы, 

æрфæнды мæ фæстæмæ саби фестын. Цæмæй та 
кæддæрау, хæлафы скъуыд къæхты, тетрад дæлармы, 

Ирон театры, уæды аив парчы уылты згъорон уæдæй 

абонмæ зæрдæйы арф бынат чи æрцахта, цæстытæн 

цин чи хæссы, æвдадзы хосау удæн чи у, уыцы 

фæсивæд æмæ сывæллæтты райрæзты центр 

«Сæуæхсид»-мæ.  

Æмæ куыд хорз уыдысты уыцы бонтæ… Фæццаг хатт 
ацы галуанмæ бацыдтæн, цæмæй сахуыр уон 

фæндырæй цæгъдын. Мæ зæрдæмæ тынг цыд. Ацы 

бæллицаг фарста алыг кæнынæн мын æххуыс кодта 
нæ республикæйы адæмон артисткæ Золойты Бэла. 
Хæрзаив ирон сылгоймаг-иу фæндыр йæ къухты афтæ 

хъазыд, æмæ цыма сывæллон мады фæлмæн хъæбысы 

карчы цъиуау хъуры тынтæм быгъдулæг кæны. 

Райдыдтон сабыргай ахуыр кæнын фæндырæй 

цæгъдын. Иу дыууæ мæйы бæрц куы фæцыдтæй, уæд-

иу Бэлæмæ æнхъæлмæгæсгæйæ кæцæйдæр хъусын 

цавæрдæр диссаджы, зæрдæйы тæгтыл чи æмбæлд, 

ахæм зæлтæ. Фæлæ йæ не мбæрстон, уый цæуыл 

цæгъдынц, уый. Мæхи сабыргай, зæлтæ кæцæй 

хъуысыдысты, уыцы дуармæ баластон, æмæ сæм афтæ 

фæхъуыстон, цыма æвдадзы хос фæнызтон. Уыцы 

уысмæй фæстæмæ ирон фæндыр мæ хæлар нал уыд. 

Нал бацыдтæн Бэлæйы урокмæ дæр. Тынг дзы 

æфсæрмы кодтон, фæлæ зæрдæйы ныхмæ тох кæнын 

зын у. Цы гæнæн ма мын уыд, æмæ бацыдтæн центры 

разамонæг, бæрзонд, гуырвидауц, йæ иунæг бакасты 

дæр хуртæ мæ мæйтæ кæмæн кæсы, алы сывæллондæр 

хи хъæбулы ад кæмæн кæны, йæ алы къахцæфæй дæр 

дæнцæг цæвиттон чи у, уыцы Мзокты Аллæмæ. 

 

 

      

Йæ разы æрлæууыдтæн æмæ йын мæхи бахонын 

кодтон, мæ зæрдæ ныридæгæн йæхи къултыл цы 

зæлты тыххæй хоста, уыцы адæмон инструменты 

къорд «Уадындз»-мæ. Куы бахыздтæн, уæд комкоммæ 

стъолы уæлхъус бадт нылæггомау, уæд мæнмæ куыд 

каст афтæмæй зæронд ус. Аллæ мæ уымæ бахуыдта 
æмæ йын загъта, зæгъгæ, ацы лæппуйы фæнды 

далафæндырыл цæгъдын. Уыцы «зæронд ус», уæд ын 

йæ ном дæр нæ зыдтон, уайтагъд бацин кодта, 
йæхимæ мæ æрбалвæста æмæ загъта, кæй мæ сахуыр 

кæндзæн, уый. Афтæмæй базонгæ дæн нæ 

республикæйы адæмон артисткæ, ирон адæмон 

уадынгæрзты дыууын фыццæгæм æнусы «мад» 

Агънаты Земæимæ. Йæ ныхас сæххæст кодта, цасдæр 

рæстæгмæ цæгъдын райдыдтон далафæндырыл. Фæлæ 

цалынмæ цæгъдыныл фæцалх дæн, уæдмæ мæ цард 

уыд мæцъыдон. Фыццаг ахуырты мæ Земæ йæ фарсмæ 

æрбадын кодта, йæхи къухтæй æмдзæгъдгæнæгау 

цыппар къæрццы фæкодта, æмæ, дам, сæ мæ фæстæ 

афæзм. Афæзмыдтон, æмæ, кæд уый цыппар къæрццы 

фæкодта, уæд æз та аст. Уый мæм, мæнæ цыма 
быдыры хуымы кæрон калмыл фæлæууыд, уыйау йæ 

хуыз аивта æмæ мын афтæ: «Дæ хъусыл дын цъæййаг 
хæрæг ныллæууыд?». Уыцы ныхасмæ мæн мæхи 

худæг æрцахста. Афтæмæй Земæимæ схæлæрттæ 

стæм. Сындæггай мæ райдыдта ахуыр кæнын. 

Хæдзары мæм далафæндыр кæй нæ уыд, уымæ гæсгæ-

иу цагътон цавæрдæр æфсæйнаг линейкæйыл. Æмæ-

иу мæ къухы пырх акалд. 

 

 

Касаты Аслæнбег – филолог, фыссæг, газет «Рæстдзинад»-

ы сæрмагонд уацхæссæг, æхсæнадонархайæг, 
Хъамбердиаты Мысосты номыл паддзахадон премийы 

лауреат, Абайты Васойы номыл паддзахадон стипендийы 

стипендиант, М. Ломоносовы номыл паддзахадон премийы 

æвзист майданы лауреат, УФ-йы журналистты Цæдисы 

уæнг.  
продолжение следует 
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