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Аймагай депутадуудай шиидхэбэреэр ба нютагай хубуун 

Владимир Павловай оролдолгоор Шэбэртын соёлой байшанда 

гайхамшагта буряад шулэгшэн Дондог Улзытуевай нэрэ олгуулхын 

тулее ехэ ажал худэлмэри ябуулагдаа. Тиигэжэ баяхана “Дондог 

Улзытуевай нэрэмжэтэ соёлой байшан" гэжэ нэрэтэй болобоорнь, баяр 

ёболол унгэргэгдэбэ. 

 

“Дондог Улзытуевые уншаябди!” 
 

Энэ тогяоятын удэр арад зон ояоороо сугяараа. Аймагай номой сангай 

ажаяшад 40-еед жэяэй туршада аймагайнгаа номой сангуудта "Дондог 

Улзытуевые уншаябди” гэбэн акци унгэргэдэг юм. Тиин мунеешье 

Шэбэртэ нютагта мэдээжэ шулэгшэнэй турэбэн удэртэ зорюулагдажа, 

Бэшуурэй ЦБКС-эй мэргэжэлтэд Ирина Слепнева, Татьяна Скуратова ба 

Галина Полянская гэгшэд энэ хэмжээ ябуулгада хамсыгаа шаман 

оролсобод. 

Энэ удэр тон багашуулбаа эхилээд, набатай зон болотороо, дун хамта 

25 зон о род бол он буряад хэлээр Дондог Улзытуевай шулэгуудые уран 

гоёоруншаа. Тиин "Байгалай убэрэй гун талын дуушан” гэжэ номой 

узэсхэлэн дэлгээгээ. Акцида хабаадабан бухы зондо шулэгуудэйнь номой 

хабшуулганууд бэлэглэгдээ. 

Аха зонбоо онсо шалгарбан уран уншагшад хэд бэ гэхэдэ, Вера 

Очирова, Светлана Банзаракцаева, Нина Эрдынеева, харин бургуулиин 

ухибуудбээ-Доржо Гармажапов Арсалан Цыренжапов хоёр болоно. 

Энэ удэшэ нютагаймнай мэдээжэ шулэгшэн Дондог Улзытуевай олон 

тоото шулэгууд нэрыень зуужэ байбан байшан соо зэдэлээ, нютагай арадай 

дархашуулай ба бэлигтэйшуулэй узэсхэлэн дэлгэгдээ. Барандаа буряад 

хубсабаяа умдэбэн Шэбэртын бургуулиин багшанар болон нютагай зон 

дуугаа дуулан, энэ тоглолто нээбэн юм. Ахалагша методист Туяна 

Эрдынеева хуряангыгаар забабарилгын ба мунее уедэ ябуулагдажа байбан 

ажал худэлмэри тухай хеерэжэ угее. Тиин нютагай худеегэй захиргааниие 

даагша Цырен- Дондог Шоймполов баярай удэшые нээбэ. Нютагай 

эдэбхитэн Светлана Тогошиевна Банзаракцаева Дондог абга тухайгаа 

хеерэжэ, олондо баярые хургее. Буряад Уласай Арадай Хуралай 

Туруулэгшэ Владимир Павловбаа тубалагшань баярай угэ дамжуулаа. 

Бухы бэлиг шадабаритай хубууд, басагадые тооложо барашагуй. 

Тэдэнэруран гоёор шулэгуудые уншахабаа гадна, тон бэрхээр дуунуудые 

дуулаа ба хатараа. 

Туе тоглолтодо ехэ оролдолго гаргабан ба нулеелбэн нютагайнгаа 

зонуудай нэрэнуудынь дуулгаха хусэлтэйб. Хэд бэ гэбэл, Сэржэн 

Эрдынеева, Баярма Содномова, Туяна Эрдынеева гэгшэд. Бабал эдэ зоной 

ургэмжеер энэ хэмжээ ябуулгамнай ехэ эмхитэйгээр унгэрее. 

Саашадаа Дондог Улзытуевай нэрэмжэтэ Шэбэртын соёлой байшанай 



хутэлбэрилэгшэ Туяна Батодалаевна болон бэшэ эдэбхитэднай 

нютагайнгаа соёлой байшанай гал гуламтыень унтараангуй, ажал 

худэлмэриеэ ушее байнаар ябуулжа, нютагайнгаа арад зониие баярлуулан, 

хии морииень дээрэ ургэжэ ябахыень хусэнэбди. 

 

Шэбэртын клуб яагаад шэнэлэгдээб? 

 

1990-ээд ондо Росси доторнай хундэхэн дэлгуурэй уеын тогтохолоор 

багахан худее болон ехэхэншье бууринуудаар ажабайдал бандаржа, нютаг 

нугануудай соёлой байшануудбаа гадна, элдэб бага ехэгуй фабрика ба 

заводууд тогтошобон аабза. 

Хэбтэжэ байбан шулуун доогуур убан урдадаггуй гэжэ дэмы 

хэлсэдэггуй ааб даа. Олохон жэлнуудэй унгэреешье баань, миин гараа 

дэлгээгээд буужа шадахаяа болишобон зоной эрмэлзэлээр "шулуу 

байрабаань худэлгэхэ амин бии болобо". Нютагай багшанар Дулма 

Базарова Дарима 

Цыренжапова хоёр эгээл туруулэн бандарбанииень забажа, ухэр малай 

шээбэ шабаабанбаа, арад зоной орхибон бог шоройбоо арилган сэбэрлэжэ 

эхилбэн юм. 

Тиигэбээр байтараа Бэшуурэй аймагбаа, мун баба Шэбэртэ нютагбаа 

уг гарбалтай ноёд байд ба аймагай гулваанар болон депутадууд соёлой 

байшаниие бэргээхэ талаар оролдолго гаргажа эхилээ. Нилээхэн ехэ мунгэ 

танганай тубаламжаар ба ажал худэлмэриин оролдосын габьяагаар энэ 

соёлоймнай байшан бэргэбэн байха юм. Тиин гартаа дуйтэй бэрхэшуулые 

дурсан, алад гарахын аргагуй байна. Хэд бэ гэбэл, Сергей Гылыков, Сергей 

Смолин, Евгений Дагбаев, Николай Плотников, Юрий Шагжиев, Михаил 

Фалилеев болон бусад хамбалсабан. 

Тиигэжэ 2008 оной майн 8-баа эхилжэ, соёлой байшан соо элдэб 

янзын хэмжээ ябуулганууд хэгдэжэ эхилээ. Тоолобол, мэдээжэ артист 

Михаил Елбонов эдир Будамшуунартай ерээ, Буряад драмын артистнар 

“Эжыгээ эрьенгээ" гэбэн зужэгее табяа, июниин 1-дэ 

ухибуудтэзорюулагдабан шоу унгэрее, Дамба Хасаранов гэжэ дуушан 

“Старики-разбойники" гэжэ набатайшуулай ансамбльтай ерээ. Тиин мунее 

жэлдэ нютагаймнай мэдээжэ боксын боригшо Бадма- Сэрэн Бадмаев бэрхэ 

боксёр басагадуудаар ерэжэ, бонирхолтой тэмеээнуудые харуулаа. 

Соёлоймнай байшанай бэргэбээр, элдэб янзын хэмжээ ябуулганууд 

унгэргэгдэдэг болобонииньехэл байшаалтай байна. 

Эдэ олон уйлэ хэрэгуудые тоолохын аргагуй. Нютагай худеегэй 

суглаанууд болон бунгалтада оролсогшодтой уулзалганууд унгэргэгдэжэл 

байдаг. Эндэ сулее заббар оложо, ажалаа байнаар ябуулдаг нютагай 

эдэбхитэдые, депутадуудые болон захирал болохо Цырендондок 

Шоймполовые нэрлэмээр юм. 

 

Цырендондок ЗАНДРАЕВ, 

 багшын ажалай ветеран 
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