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СУР ХАРБАЛГЫН СУРГУУЛИ БАЙГУУЛАГДАА
Сур харбалгаар 

уласхоорондын классай 
спортын 5 мастер, спортын  

11 мастер Сэлэнгын аймагай Ташар  
нютагаас  ургажа гараа. Бэлигтэй 
соригшод Виликтон

Юрьевич ба Дулма Аюшеевна 
Иринцеевтэнэй ударидалга 
доро тэдэ булта бэлэдхэл гарсан 
байна. Иринцеевтэнэй гэр бүлэ 25 
жэлэй хугасаа соо сyp харбалгын 
багшанараар хүдэлнэ гээшэд.

Суута тамиршанай 
нэрэ абаа

Түнхэнэй аймагай Үбэлзөөн 
Нуган  нютагаас уг гарбалтай 
Юрий Мункоевич Иринцеев 
дээдэ гарай мэргэжэлтэн болоод, 
Сэлэнгын аймагай Ташар сууринда 
ажал хэхэеэ эльгээгдэсэн байна. 
Мария Дугаровна Бадмаеватай 
насанайнгаа хуби заяа ниилүүлжэ, 
тэндээ үлэсэн намтартай. 
Иринцеевтэнэй гэр бүлэдэ 1963 
ондо хүбүүн түрэжэ, олон аха 
дүүнэрыень баярлуулаа бэлэй. 
Хүбүүндээ залуу айл Биликто гэжэ 
нэрэ үгэсэн байна.

- Абам спортдо ехэ дуратай, бүхы 
сонин сорьмой хуу дуулаад байдаг 
сэн. Минин түрэсэн үедэ мэдээжэ 
боксёр Виликтон Иннокентьевич 
Баранниковай нэрэ холо ойгуур 
суурхажа байгаа.Тиигээд абам 
нэрым  сэлгүүлжэрхисэн юм. “Б» 
үзэгые «В» болгуулаад, сүүлдэнь 
“н» үзэг нэмүүлээ. Сургуулиин 
үедэ бага зэргэ боксоор бэеэ 
сорёоб. Зэдын аймагта хүдэлхэдөө, 
car зуурын хугасаа соо боксын 
багшаар хүдэлсэнчье байнаб, 
- гэжэ Виликтон Иринцеев 
сонирхолтойгоор хөөрөөгөө эхилнэ.

1980 ондо Ташарай дунда 
сургуули дүүргээд, Доржи 
Банзаровай нэрэмжэтэ Бу- ряадай 
багшанарай дээдэ сургуулида 
сорохоо ороо. 1985 ондо биологи 
ба химиин багшын мэргэжэлтэй 
болоод, Зэдын аймагай Алцаг 
суури эльгээгдэсэн. Армагта шэнэ 
сургуули нээгдэхэдэнь, тиишээ 
багшалхаяа ошоо.

Соригшын ажалаар 
сонирхуулая

Захааминай аймагай Үлэгшэн 
сууринай Дулма Аюшеевна тоо  

бодолгын мате- матикын багшаар 
хүдэлхэеэ Зэдын аймагай Армаг 
ерээ сэн. Залуу мэргэжэлтэд 
нүхэсэжэ, удангүй гэр бүлэ болоо 
бэлэй.

- Дулма Аюшеевна сyp 
харбалгаар суута соригшо Шагдар 
Александрович Ха- загаевай 
шаби юм. «Спортын мастерта 
кандидат» нэрэ зэргэтэй. Дээдэ 
сургуулида суража байхадаа, 
мэдээжэ Леонид Ширапович, 
Софья Гомбоевна Халудоровтанай 
ударидалга доро сорилго хэдэг 
байгаа, - гэжэ Виликтон Юрьевичэй 
хөөрэжэ байхада, гарын утасаар 
хүн хонходобо. Тэрэнь Шагдар 
Александрович байгаа. “Багша-а!»- 
гэжэ аятайгаар харюусажа, 
өөрынгөө хандасые абасаар лэ 
мэдүүлээ.

Виликтон Иринцеев түрүүшээр 
сyp харбалгаар сонирходоггүй 
байгаа. 1994 ондо Бальжинима 
Цыремпилов түрүүшынгээ амжалта 
туйлаа: Европодо өөрын насанай 
бүлэгтэ шалгараа.

- Олон сонинуудта, телевидени 
радиогоор Бальжинимын амжалта 
тухай дуул- гахадань, юрын залуу 
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