
Д?нья буйлап 2016 ел Сабантуйлары г?рли

Мордовияне? т?рле почмакларында (Л?мбер?д? - республика, Кадошкино районы
Латышовка авылында-авыл) ??м 4 июнь к?нне Ульян ?лк?се Иске Кулаткада ?тк?н VII
Б?тенроссия авыл Сабан туйлары турында «Юлдаш» газетабызда да, сайтыбызда да
укып килдегез. Х?зер Сабантуйны? д?нья буйлап ничек ?т?ен? к?з салыйк.
28 майда Свердлау ягында  XI ?лк? Сабан туе Кадниково авылындагы ат-спорт
комплексы территориясенд? ?тк?н. Милли уеннар, ярышлар, к?р?ш, ?ыр-биюл?р бел?н
?релеп барган, татар милли м?д?нияте, гореф-гад?тл?ре бел?н таныштырган Сабан туе
программасында Казаннан «З?л?йл?» ??м «Казан егетл?ре» т?ркемн?ре д? чыгыш
ясаган.      Быел май-июль айларында Урал буенда татарлар яш?г?н ш???р ??м
авылларда барлыгы 37 Сабан туе узар дип к?тел?.
Быел Казанда, Мирный бист?сенд?ге Каенлыкка, ял дип тормыйча, ирт?д?н ?к ме?л?г?н
кеше ашыккан. Ш?р?ле, Су анасы ??м башка барчабызга таныш ?кияти персонажлар
быелгы милли б?йр?мебезне? алыштыргысыз геройлары булган. Бу юлы Сабантуй  б?ек
шагыйребез Габдулла Тукайны? тууына 130 ел тулуга багышланган иде.
М?рт?б?ле кунакларны капка т?бенд? ?к ипи-тоз, ч?к-ч?к бел?н милли киемн?рд?н
киенг?н г?з?л кызлар каршы алды. Башта республика башлыгы ??м аны озатып й?рг?н
затлар б?йр?м м?йданында традиция буенча тезелеп китк?н татар утарларында кунак
булганнар. Арча, Алексеевск, Буа, Биектау, Яшел ?з?н, Кукмара, Лаеш, Мамадыш,
Нурлат, Тел?че ??м Балык Бист?се – барлыгы 11 район шул р?вешле ?зл?рен? ген? хас
?зенч?лекл?ре бел?н таныштырды.
Сабан туе - дуслык ??м хезм?т б?йр?ме дип 4 июньд? Тубыл ш???рене? Александр
бакчасында Сабантуй г?рл?п ?тк?н. Б?йр?мне? тантаналы ?лешенн?н со?, концерт
программасы, аттракционнар, спорт ярышлары башланган.
Сабантуены? й?зек кашы булган милли к?р?шт? абсолют батыр исемен? быел да
Алексей Кочетов яулаган. Бу к?н ш???р кунаклары ??м б?йр?м тамашачылары
игътибарына декоратив-гам?ли с?нгать осталары кул эшл?ре к?рг?зм?сен т?къдим
итк?нн?р. Сокландыргыч милли читекл?р, балчыктан ?в?л?нг?н сыннар, с?йл?нн?н
эшл?нг?н муенсалар, бел?зекл?р тамашачыларны? к??елл?рен? хуш килг?н. Г?з?л
хатын-кызлар, у?ганлыкларын к?рс?теп, спорт ярышларында да катнашканнар, себер
татар баурсаклары бел?н б?йр?м кунакларын да сыйлап ?лгерг?нн?р. К?теп алган
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Сабантуе халыкка тагын бер елга рухи к?ч бирг?н, р?х?тл?неп ял итк?нн?р.
Тольяттидагы Сабан туе ш???р туган к?не бел?н берг? 5 июньд? б?йр?м ителде.
Автозавод районыны? Идел буе паркындагы Сабан туе м?йданы булган. Быел 29нчы
тапкыр уздырылучы бу милли б?йр?мг? ?лк? губернаторы Николай Меркушкин да
катнашкан. Б?йр?м ат чабышлары бел?н башланган. И? башта кечкен? атларга -
пониларга атланган кызлар кирт?л?р аша сикерг?нн?р, аннан ?зара ярыштылар ?тк?н. 
М?хт?р?м кунакларны татар милли ризыклары - ч?кч?к ??м бавырсак бел?н милли
киемн?рг? киенг?н татар кызлары ??м егетл?ре каршылаган. ? бит беренче буларак
Сабантуй Кушма Штатларны? Флорида штатында 2016нчы елны? 13 февраль к?нне
узган. ?леге чара быел икенче тапкыр оештырылган. Милли б?йр?мг? Нью-Йорк, Чикаго,
Калифорния татарлары да килг?н. Шулай ук М?ск?? ??м Казаннан да кунаклар булган.
Майамида яш??че яшьл?р б?йр?м к?рерг? дип дип ?ти-?нил?рен чакырган. Гомум?н
150л?п татар ??м башка милл?т в?килл?ре ?ыелган. 

Сабантуйда аркан тарту, кашыкка йомырка куеп й?гер?, капчыкта й?гер? ??м башка
шундый уеннар бел?н берг? милли ?ыр-биюл?р к?п булган, балалар ис? б?йр?мг? махсус
спектакль ?зерл?г?н. ??рбер гаил? нинди д? булса ризык пешереп килг?н, шу?а
?ст?лл?р милли т?м-томнардан сыгылып торган. Аннары,  10 апрельд?, Австралияне?
Аделаида ш???ренд? узган. Мо?арчы ул к?нгер?л?р иленд?  декабрьд? ?тк?рел? иде.
“Декабрь ае - студент яшьл?рне? имтиханнар бир? торган вакыты. Бу айда Австралияд?
икенче бер б?йр?м д? уза, халык туганнарына таралыша, кунакка й?реш?, – ди Аделаида
каласында гомер ит?че Софья ханым В?лиева. – Аннары декабрьд? безд? 40-45 градус
эссе була, май, июнь айларында ис? я?гырлы к?нн?р башлана. ? мен? апрель – Сабан
туе оештырырга мен? диг?н чор. Татар б?йр?мен? т?рле милл?т кешел?ре ?ыела.
Быелгы б?йр?мебез ифрат к??елле узды. Шулай ук Латвияне? башкаласы Рига
ш???ренд? Сабан туе 4 июньд? узды. Б?йр?м  с?ламл?? ??м Сабан туе котлавы бел?н
ачылып, кунакларны матур, татар халык ?ырлары бел?н каршы алганнар. Ригадан Ринат

 2 / 3



Д?нья буйлап 2016 ел Сабантуйлары г?рли

Ф?изов гитарада  ?зе уйнап бернич? татар ?ыры башкарган. Висагинастан татар
ансамбле чыгышын «Мирас» Сабан туе б?л?ге итеп тапшырган. Сабан туенда барлык
традицион милли уеннар оештырылган. Алар арасында: капчык бел?н сугышу, к?янт?
бел?н су ташу, кашыкка йомырка куеп й?гер?, катыктан тиен акча эзл??, онга чуму,
капчык киеп й?гер? кебек ярышлар булган. К?р?ш т? ?тк?релг?н. Армрестлинг диг?н
спортны? бер т?ре Сабан туены? биз?ге буларак кабул ителг?н. Б?йр?мне? д?вамында
АНКОЛ болынында б?тен Сабан туе кунаклары ?ст?л артына чакырылг?н. Ху?абик?л?р
б?йр?мг? ч?к-ч?к, п?р?м?ч ??м башка милли ризыклары пешереп алып килг?нн?р ??м
татар милли ризыклары бел?н ч?й д? эч?рг?нн?р. Шулай ук кунаклар т?мле пылау бел?н
д? сыйланганнар. Рига ш???ренд? Сабан туе бик т? югары д?р???д? узган, дил?р.
Биред? к?н к?р?че татар-башкорт милли гореф-гад?тл?ребезне онытмаган ??м бу
б?йр?мд? ул ачык к?ренг?н.
К?пт?н т?гел Австрия башкаласы Вена ш???ренд? беренче м?рт?б? Сабан туе
оештырылды. Б?йр?м каланы? ?з?к паркларыны? берсе булган «Дунай» бакчасында
?тк?н. Австрияд?ге Сабан туены? т?п оештыручысы -  «Мирас» татар ??мгыяте. Беренче
тапкыр ?тк?н Сабантуйда 400 кеше катнашкан. Мен? шулай д?нья буйлап 2016 ел
Сабантуйлары г?рл?п ?т?. ?йтеп китим,16 июльд? Федераль Сабан туе Я?а
Т?б?нш???рд? (Т?б?н Новгород) ?т?ч?к.
Мордовия авылларында Сабантуйлар ?т? д?вам ит?. Алда сезне Мордовия авыллары
Сабантуйларыннан х?б?рл?р к?т?.
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