
Ме марий улына
Свердловск 
областьысе 
Юа селаште 
марий шӱлышым 
аралат.

Марий Элыште 
ыштыме
«Витекс» ООО-што 
чапле мебельым 
ямдылат.

«Еш» 
мландышарыште
Ача-влакынат 
ятыр льготышт 
уло.
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Газетлан, мӧҥгӧ гыч лекде, https://podpiska.pochta.ru/ 
сайтыште возалташ лиеш.

ГАЗЕТЫМ ОНЛАЙН НАЛАШ ЭШЕ ИК САЙ ЙӦН: 
Кугарня24.рф сайтыште «Кевыт» ужашыш пурыза, 
келшыше номерым ойырен налза – тичмаш газет 
номер тендан почтыш толеш веле.

Почто гоч налаш пелияш ак – 
526 теҥгеат 38 ыр

Подписчик-влак коклаште ЛОТЕРЕЙ модалтеш. 
Тидлан квитанцийын копийжым редакцийыш колтыман.

2022 ийын икымше пелийжылан «Кугарня» газетлан возалташ вашкыза

Газетын индексше: П8403. 

Поро кече! 
Хӱва пайва!..

Финн-угор калык-влак кечым палемдымаш И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да 
сымыктыш колледжыште поро йӱлаш савырнен. Тений тудо марий йылме ден 
литературым туныктышо С.И.Смолинан вуйлатымыж почеш 28-ше гана эртаралте.
Умбакыже –  11-ше лаштыкыште.

СНИМКЫШТЕ:  пайремым вӱдышӧ, «Социально-культурный паша» отделенийын 
студентше-влак Анастасия Донецкая, Даниил Акилбаев, Екатерина Долгушева, 
Константин Пидалин да Вячеслав Донецкий мероприятийыш толшо-влакым 
финн-угор калык-влакын книгашт дене палымым ыштат.

Лӱмлӧ 
семмастар 

В.Осипов  – 
«Кугарня» 

газетын 
лишыл 
йолта-
шыже.

«Кугарня» газетлан 
ЭЛЕКТРОН 

ПОДПИСКЫМ 
идалык мучко 
ышташ лиеш.
Пелияш ак – 
250 те‰ге.

Тидлан 89648623420 
номеран телефоныш 
оксам пыштыза да 
электрон адресдам 

возен колтыза.
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25 октябрьыште ПО-
ШКЫРТ кундем Мишкан 
район Чорай селаште ма-
рий писатель Яныш Ялкай-
нын (Я.Ялкаев) шочмыжлан 
115 ий темме лӱмеш митинг 
лийын. Тидын вашеш тыш-
те бюстшым, Яныш Ялкайн 
лӱмеш изи садым уэмде-
ныт. Шуктымо пашалан Чо-
рай ял шотан илемым вуй-
латыше Г.Саймулуковалан 
тауштеныт. 

ЙОШКАР-ОЛА адми-
нистрацийыште У ийлан 
ямдылалтыт. Ты шотыш-
то совещаний лийын. Те-
ний Йошкар-Оласе Ленин 
лӱмеш площадьыште 25 
метр кӱкшытан у кожым 
шогалтат. Предприятий 
ден организацийлаште ви-
трин ден шке кумдыкым 
ты пайремлан сӧрастараш 
темленыт.  

МАРИЙ ТУРЕК рай-
он Эҥерӱмбал ялыште у 
вӱдпучым шупшыт, ту-
дын кужытшо – 1800 метр. 
Кызыт пучлан лакым 
кӱнчат, вӱдым аралаш по-
жарный ёмкость-влакым 
вераҥдыме, палемдат рай-
он администрацийыште. 
Чоҥаш у материал ден тех-
нологий-влакым кучылтыт. 
Тиде ончыкыжым аварий 
лийын кертмым иземда. 

ОРШАНКЕ посёлкы-
со школ воктене спортпло-
щадке почылтын. Тушто ка-
лыклан тестированийым 
эртараш аппаратно-про-
граммный комплекс, сило-
вой тренажёр, турник, вело-
тренажёр, гимнастический 
теҥгыл-влак да моло обо-
рудований улыт. Тыгак ГТО 
комплексын нормативше-
влакым шуктымым тергаш 
мероприятий-влакым эрта-
раш тӱҥалыт.

ВОЛЖСКИЙ район Па-
мар посёлкысо Рӱдӧ кни-
гагудышто «Мы выбира-
ем жизнь» информацион-
ный ончер пашам ышта. 
Тудо наркотик ваштареш 
кучедалме Российысе ак-
цийлан келыштаралтын. 
Книгагудыш толшо-вла-
клан наркотикын тазалы-
клан эҥгекым кондымо да 
тудын дене пайдаланы-
мылан мут кучымо нерген 
умылтарат.

СОВЕТСКИЙ районы-
со прокуратурышто 28 ок-
тябрь гыч 3 ноябрь мар-
те «шокшо линийым» эр-
тарат. Шуко пачеран 
пӧртлаште капитальный 
ремонтым ыштыме про-
грамме шотышто йодыш-
влакым (83638) 9-49-19, 
(83638) 9-48-33 телефон 
дене 9 гыч 17 шагат марте 
рашемдаш лиеш. 

МЕДВЕДЕВО район Куяр 
посёлкышто 30 октябрьыш-
те ечызе-влак коклаште 
Йошкар-Олан первенствы-
же лиеш. Тушко кумылан 
кажне еҥ ушнен кертеш.

ТӰРЛӦ ВЕР – 
ТӰРЛӦ УВЕР
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Лаштыкым И.Александрова, Э.Терентьева ямдыленыт.

Российыште регион-вла-
кым вияҥдыме Прави-
тельственный комиссий-
ын Президиумжын заседа-
нийыштыже Марий Элым 
вуйлатыше А.Евстифеев 
республикысе инфраструк-
турный проект-влак нер-
ген каласкален.

Тудын мутшо почеш, ре-
спубликна кум кугу проект-
лан бюджетный кредитым 
ойырымо шотышто йодма-
шым колтен, тидыже 1 млрд 
345 млн теҥгеш шуэш. Кок 
проектше илыме верым 
тӱзатыме дене кылдалтеш. 
Иктыже Медведево посёл-
кышто Сеҥымашын 75-ше 

идалыкше лӱмеш бульварым 
ышташ йӧным пуа, весыже 
– Медведево ден Йошкар-
Ола коклаште Черняков уре-
мыште каныме верым. Тид-
лан 382,4 млн теҥге ден 319,7 
млн теҥге кӱлыт. 

«Проект-влаклан эҥертен, 
460 тӱжем квадратный метр 
утла илыме верым чоҥаш ли-
еш. Проектно-сметный доку-
ментаций ямде, кугыжаныш 
экспертизе тудым сайлан 
шотлен», – ойлен республи-
кым вуйлатыше.

Кумшо йодмаш – Йошкар-
Оласе аэропортышто пасса-
жир терминалым чоҥымо 
шотышто. Ты проект почеш 

паша 2020 ийыште тӱҥалын. 
Республикым вияҥдыме ин-
дивидуальный програм-
ме почеш 740 млн теҥге ой-
ыралтын. Проектно-смет-
ный документаций почеш 
терминалым чоҥаш 1 млрд 
476 млн теҥге кӱлеш. Тудым 
2022-2024 ийлаште чоҥен 
пытараш 643 млн теҥге ин-
фраструктурный бюджетный 
кредитым йодмо. 

Правительственный ко-
миссийын еҥже-влак Рос-
сий Правительстве пред-
седательын алмаштышы-
же М.Хуснуллин дене пыр-
ля Марий Эл Республикысе 
нине проект-влакым илы-
шыш шыҥдараш кутырен 
келшеныт.

УФСИН

У вуйлатыше
Эртыше кечылаш-

те А.Евстифеев Россий 
ФСИН-ын республикысе 
управленийжын у вуйла-
тышыже И.Третьяков дене 
вашлийын. 

Нуно Марий Эл Правитель-
стве ден республикысе УФ-
СИН коклаште пеҥгыде кы-
лым кучымо нерген ойленыт, 

коронавирус инфекций ваштареш кучедалме да вакцинаций 
шотышто йодыш-влакым нӧлталыныт.

Игорь Третьяков уголовно-исполнительный системыште 
1994 ий годсек тырша. Тылеч ончыч Самара кундемыште уго-
ловно-исполнительный системын тӱрлӧ подразделенийжым 
вуйлатен. 2018 ий гыч ФСИН-ын ты кундемысе управлений-
жым вуйлатышын алмаштышыже лийын.

Лӱмгече
29 октябрь – ВЛКСМ-ын 

шочмо кечыже.
Вневедомственный охра-

не службысо пашаеҥ-влакын 
кечышт.

30 октябрь – Политический 
репрессийыште колышо-
влакым шарныме кече.

Гимнастикын тӱнямбал ке-
чыже.

Инженер-механикын кечыже.
Кугу Отечественный са-

рын участникше, Йошкар 
Шӱдыр, Йошкар Паша Зна-
мя орден-влакын кавалер-
же П.С.Шамовын (1921-2010) 
шочмыжлан – 100 ий.

31 октябрь – Аныклыма-
шын тӱнямбал кечыже.

Автомобиль ден оласе пас-
сажир транспорт пашаеҥ-
влакын кечышт. 

1 ноябрь – Суд приставын 
кечыже.

Полупроводник прибор-
влак заводым ыштымылан – 
80 ий.

Учёный-лингвист, филоло-
гий науко доктор, профес-
сор, Марий Эл наукын сул-
ло, РФ профессиональный 
кӱшыл шинчымашын почётан 
пашаеҥже З.Г.Зоринан (1946-
2020) шочмыжлан – 75 ий.

Сымыктыш

Сеҥымаш 
тоштер ӱжеш
Москосо Сеҥымаш тош-

тер Марий Элыште илыше-
влакым «Ночь искусств» 
онлайн-программыш уш-
наш ӱжеш.

4 ноябрьыште акций-
ыш ушнаш кумылан еҥ-
влаклан тоштерын https://
victorymuseum.ru/ сайтышкы-
же пурыман. Программе Кугу 
Отечественный сар жапысе 
сымыктышлан пӧлеклалтеш. 
Виртуальный уна-шамы-
чым экскурсий, лекций, 
мастер-класс да выставке-
влак вучат. Тыгак искус-
ство аланыште тыршыше-
влак шке родо-тукымыш-
тын подвигышт нерген кала-
скалат. Телевӱдышӧ-шамыч 
Л.Якубович, М.Кисилева, 
А.Добров, мурызо Е.Кунгуров, 
поэт А.Шаганов, актрисе 
О.Кабо шке еш историйышт 
дене палдарат. 

Театр

Свердловск 
кундем гыч
29-31 октябрьыште Йош-

кар-Олаште Свердловск 
кундемысе Красноту-
рьинск курчак театрын 
«Большие гастроли» меро-
приятийже лиеш.

Республикысе Кур-
чак театрын сценыштыже 
П.Бажовын йомакше негы-
зеш шындыме «Огневушка» 
(29 октябрьыште 18 шагат-
лан), К.Чуковскийын тыгаяк 
лӱман произведенийже негы-
зеш шындыме «Мойдодыр» 
(30 октябрьыште 11,16 да 18 
шагатлан) да А.Линдгренын 
тыгаяк лӱман трилогийжы-
лан келыштарыме «Малыш 
и Карлсон» (31 октябрьыште 
11 да 13 шагатлан) спектакль-
влакым ончыктат.

Коронавирус

Вашталтыш
Эртыше кечылаште Ма-

рий Элым вуйлатыше 
А.Евстифеев у указым под-
писатлен. 
 1 декабрь марте Марий 

Элыште кочмывер-влаклан 
23 гыч 6 шагат марте па-
шам ышташ чарыме (кочкы-
шым пырля налаш але мӧҥгӧ 
заказатлаш йӧным ышты-
ше, тыгак сатум ужалыше 
але бытовой услугым пуы-
шо организаций-влак тышке 
огыт пуро). 
 Пашаеҥ прививкым ыш-

тыктен гын, тудлан кок ка-
ныш кечым пуыман, паша-
дар тугак тӱлалтшаш. 
 60 ияш деч кугурак 

пашаеҥ-влакым дистанци-
онно пашам ыштыктыман.

27 октябрьлан данный по-
чеш, Марий Элысе инфекци-
онный стационарлаште 1623 
еҥ эмлалтеш. 229988 еҥ коро-
навирус инфекций деч при-
вивкым ыштыктен, нунын 
кокла гыч вакцинын тичмаш 
курсшым 211665 еҥ эртен.

Самырык-влак коклаштат 
черланыше-влак улыт. Эрты-
ше кечылаште, мутлан, ийго-
тыш шудымо 8 еҥын ты че-
рым пален налыныт.

Сеҥымаш

Эн сай 
психолог 
Уголовно-исполнитель-

ный системыште тыршы-
ше психолог-влак коклаш-
те профессиональный ма-
старлыкым тергыме Рос-
сий конкурс эртаралтын. 
Тушто Марий Элысе 3-шо 
№-ан исправительный 
колонийын психологшо, 
элгӧргӧ службын капитан-
же М.Кривец ончыл верыш 
лектын.

Тений конкурс видеокон-
ференцсвязь режим дене эр-
таралтын. Конкурсант-влак 
творческий программышт 
дене палдареныт да психоло-
гий могырым шинчымашыш-
тым тергеныт. М.Кравец ре-
спубликнан веле огыл, уло Юл 
кундемын чапшым арален. 
Тудо уда койышан (кочывӱд 
ден наркотик дене таҥлалтше) 
судитлалтше-влак дене ком-
плексный пашам эртарыме 
шотышто «Фарватер» про-
граммыж нерген каласкален.

Чуваш-влак дене палыме лийме
Йошкар-Олаште «Уроки дружбы» национальный куль-

тур кече-влак эртаралтыт. 27 октябрьыште Усталык ушем 
пӧртыштӧ чуваш тӱвыралан пӧлеклалтше кас лийын. 

Провой кундемысе Чуваш Отар ял гыч «Чуваш ен» калык ан-
самбльын еҥже-влак ты калыкын тӱвыраж нерген каласкале-
ныт. Мероприятийын программыштыже – чуваш калык вур-
гем, ты калыкын илышыж дене палдарыше ончер, калык коч-
кыш нерген презентаций, модмаш, куштымаш да муро-влак, 
Чуваш Республик да Марий Элысе чуваш тӱвыра рӱдер нерген 
презентаций. 

Бульвар, каныме вер, терминал

Кок ончер почылтын
29 октябрьыште Республикысе изосымыктыш тоште-

рыште «Музею 40» ончер почылтеш.
Тушко автор-влакын XX курымын кокымшо пелыштыже – 

XXI курым тӱҥалтыште сӱретлыме пашаштым чумырымо. 
Экспозиций Российысе изосымыктыш тӱняште Совет Ушем 
жапысе реализм гыч тӱҥалын фигуративный сымыктыш 
марте эртыме корным ончыкта. Кажне экспонат автор дене 
веле огыл, саман дене палдара. Ончерыште Д.Налбандянын, 
Н.Ромадинын, А.Кулиничын, В.Сидоровын, М.Суздальцевын, 
Ю.Кугачын да моло авторын пашаштым ужаш лиеш. 

Ты кечынак изосымыктыш тоштерыште эше ик ончер – 
«Край Марийский» – почылтеш. Тудым Россий художник-
влак ушемын Марий Элысе пӧлкаже эртара. Тенийысе 
ончер ты пӧлкалан 60 ий теммылан пӧлеклалтеш. 

Экспозицийыш кызытсе саман дене кылдалтше паша-влакым, 
тыгак верысе историй, калык сымыктыш да моло пашам чумы-
рымо. Самырык художник-влакын пашаштымат ужаш лиеш.

Сымыктыш
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ШЫМЛЫМАШ ПАША
Удмуртийыште 1-4-ше 

класслаште тунемше ӱдыр-
рвезе-влак краеведений, 
тӱвыра да естественный на-
уко дене кылдалтше шым-
лыме пашашт дене «Тыро-
пыдо» Йоча научно-практи-
ческий конференцийыште 
палдарен кертыт. Тыгай ме-
роприятийым ӱдырамаш-
влакын «Удмурт нылкышно 
кенеш»  ушемышт эртара. 
Шымлымаш паша удмуртла 
лийшаш, тыгак презента-
цийымат удмурт йылме де-
не ыштыман. 

УШ-АКЫЛ МОДЫШ
28 октябрь гыч 5 ноябрь 

марте Юграште Российы-
се «Мы – россияне» моло-
дёжный ассамблей Калы-
кын икоян улмо кечыжлан 
пӧлеклалтше «Интересный 
факт моей Родины и наро-
да» уш-акыл модышым он-
лайн эртара. Участник-влак 
соцсетьласе лаштыкыш-
тышт шке кундемышт, ка-
лыкышт нерген фактым 
але фотофактым вераҥдат. 
Лудшо-влак могай калык 
улмым але мо нерген ойлал-
тмым пален налшаш улыт. 
Тиде – элысе калык, тудын 
историйже нерген утларак 
пален налаш сай йӧн. 

ФИЛЬМ ФЕСТИВАЛЬ
Удмуртийыште фильмым 

йӧратыше-влакын «Земля и 
люди» фестивальышт лий-
ын. Тудо Селан идалыкшы-
лан пӧлеклалтын. Тыште 65 
авторын 40 фильмжым ой-
ыртемалтшылан шотлы-
мо. Жюрим «ТЭФИ-регион» 
премийым налше, докумен-
тальный кинорежиссёр Лев 
Вахитов вуйлатен. Фильм-
влакым вич номинаций де-
не акленыт.

МАРАФОН
Саранскыште Тӱвыра 

кече-влак эртаралтыт. Ты-
годым С.Д.Эрьзя лӱмеш 
тоштерыште виртуальный 
экскурсий, видео нерген 
лекций, эсогыл кулинарный 
мастер-класс лийыт. 25 ок-
тябрьыште Л.Колчанован 
творчествыж нерген кала-
скалыше «Женское счастье 
Иненармунь»  фильмым 
ончыктеныт. Вес кечынже 
сӱретче Ф.Сычков нерген 
палдарыме да Саранскым 
ончыктышо сӱрет-влакым 
радамлыме. Тыгак тоштер 
пашаеҥ-влак мокша ден 
эрзян вургемышт, ойырте-
мышт нерген каласкалат.

ОНЧЕР
Ханты-Мансийск олаште 

«Торум Маа» тоштерыште 
калык сӱретче В.Игошевын 
шочмыжлан 100 ий темме 
лӱмеш «Всюду жизнь» ончер 
почылтеш. Сӱретче шке ра-
дыналаштыже мансий на-
тюрморт, тоштерысе арвер-
влакым, Юграм тӱрлӧ чия-
ным ончыктен.

РОДО-ТУКЫМ УВЕР

Лаштыкым Эльвира 
ТЕРЕНТЬЕВА ямдылен.

1Туризмым, транспорт-
ный ден инженерный ин-

фраструктурым вияҥдыман, 
тазалыкым аралыме объект-
влакым чоҥыман. Аэропор-
тын пассажирский терми-
налжым чоҥен пытарыман. 
Ола покшелне транспортым 
шагалемдаш да еҥ-влаклан 
олан промышленный ужаш-
лашкыже вашкерак миен шу-
аш манын, ола йыр корным 
ышташ. Турист-влак шуке-
мышт манын, Изи Какшан 
эҥерын пурла могыржым 
сылнештараш палемдыме. 
Шуко шочшан еш-влаклан 
Йошкар-Ола воктене ойыры-
мо  мланде участкыла  марте 
корным ыштыман. Акше 600 
утла млн теҥгеш шуэш.

2Ялозанлыкым вияҥдыме 
шотышто проект. Ре-

спубликысе кочкыш са-
тум Российын 70 кунде-
мыштыже да тӱнямбалысе 
26 элыште палат. Тудын ка-
чествыжым тӱрлӧ выстав-
кыште пеҥгыдемдыме. Ре-
спубликым вияҥдыме ин-
дивидуальный программе 

кундемыштына шӧрым шу-
ко лӱштен налме, нӧшмым 
ямдылыме, йытыным куш-
тымо да ялозанлык сатум пе-
рерабатыватлыме шотышто 
ешартыш полышым пуэн.

3Кӱкшӧ технологиян про-
изводствым вияҥдыме 

шотышто радиоэлектронике 
дене кылдалтше проект. По-
лупроводник прибор-влак 
заводышто кызытсе жаплан 
келшыше микросхеме-вла-
кым ыштыше да Техноте-
хыште точность шотыш-
то кӱкшӧ классан печатный 
плате-влакым ямдылыше 
посна линийым колташ па-

лемдыме. Тидлан чумыржо 7 
млрд теҥге кӱлеш.

4Юлышто Этнотуризм 
рӱдерым вияҥдыше про-

ект. Республикыштына тӱжем 
утла историй ден архитектур 
памятник уло. Вич ийыште 
турист-влак кум пачаш шу-
кемыныт да 2019 ийыште ну-
нын чотышт 920 тӱжем лий-
ын. Марий Элыш ПФО-со ту-
рист поезд эн ончыч толын. У 
проект изи да кыдалаш пред-
принимательствын да креа-
тивный индустрийын субъ-

ектыштым вияҥдышаш. 
Тушто 600 у паша верым ыш-
таш палемдыме, турист-влак 
кок пачаш шукемыт, налог 
ешаралтеш. Тылеч посна еҥ-
влак тукымвож пушеҥгым, 
кундемнан историйжым, 
тӱвыражым тунемаш утыр 
кумылаҥыт, а тидыже Юл 
кундемын, Российын сӧрал 
верже нерген турист-влаклан 
каласкалыме материалым 
пойдара.

5Вершӧрлашке газпу-
чым шупшмаш. Кы-

зытсе жаплан Килемар ден 
Юрино районлаште газ 
уке. Тушто 35 тӱжем еҥ 
ила. А.Евстифеевын мут-
шо почеш нине районлаш-
те пӱртӱс газын укелыкше 
экономикынам вияҥдаш 
чаракым ышта.

6Калыклан йӧнан, 
лӱдыкшыдымӧ илыш ус-

ловийым ышташ, экологий-
ым да йырым-йырысе сре-
дам саемдаш манын, вӱдым 
пуымо сетьым уэмдыман 
да вӱдым эрыктыше стан-
ций-влакым чоҥыман. Тыгак 
Йошкар-Олаште, Волжскыш-
то, Звениговышто да Козьмо-
демьянскыште очистной со-
оружений-влакым чоҥыман 
але, пужен, угыч ыштыман. 

7Калыклан медицине по-
лышым пуымо кум у объ-

ектым – республикысе онко-
диспансерын, республикысе 
клинический йоча эмлымве-
рын инфекционный корпус-
шын да Медведево районысо 
рӱдӧ эмлымверын поликли-
никыштым – чоҥыман.

Шым проект
Россий Правительстве председательын алмаштышыже Д.Чернышенко ден 
Юл кундем федеральный округышто РФ Президентын полномочный пред-
ставительже И.Комаров регион-влакым социально-экономически вияҥдыме 
шотышто совещанийым эртареныт.

Маристат управленийым 
вуйлатыме сомылым жаплан 
шуктышо И.П.Петрован мут-
шо почеш, 24 октябрьлан ре-
спубликыштына 34,8 про-
цент еҥ (тиде 237 тӱжем ли-
еш) переписьысе йодыш-
влаклан вашештен. Кызытеш 
эн чолган Параньга райо-
нышто (75% еҥ возалтын) 
пашам ыштат; Марий Турек 
районышто – 60% еҥ, У Торъ-
ял районышто – 58,6%, Киле-
мар районышто – 57,9% еҥ. 
Медведево районышто 16,3% 
еҥ гына переписьыш ушнен, 
Кужэҥер районышто – 23,2%, 
Йошкар-Олаште – 25,7%.

Эн кугу чаракым тидлан ко-
ронавирус инфекцийын шар-
лымыже ыштен. Тидлан кӧра 
еҥ-влак шке пачер омсаш-
тым огыт поч, пӧртышкышт 
огыт пурто. А стационарыш 
(а тиде тунемме вер, книга-
гудо, тӱвыра пӧрт) каяш огыт 
вашке, да тушкыжат 22 ок-
тябрь гыч QR-код дене гына 
пуртат.

Теве Козьмодемьянскыш-
те ик переписчикым пий пу-
рын пытарен. Советский рай-
оныштат переписчик ӱмбаке 
пий кержалтын, йӧра, еҥ-
влак туддеч утлаш полшеныт. 

Тыгак переписьыш ушны-
шо ик еҥ черланен. Тыге ын-

же лий манын, контролёр ден 
переписчик-влак кажне ар-
нян ПЦР тестым сдатлышаш 
улыт. Но кодшо арняште 1443 
пашаеҥ гыч улыжат 775 еҥ 
веле тидым ыштен. Ынде ну-
нылан шуматкече еда тестым 
ышташ кӱштымӧ.

Лу кечым иктешлыме

Ты пашам саемдыме шотышто 
Марий Эл Правительстве предсе-
дательын икымше алмаштышыже 
М.З.ВАСЮТИН тыгерак каласыш:

– Бюджетный организацийлаште, ми-
нистерстве ден ведомствылаште пере-
письым эртарыме срокым шындыме. Ти-
де пашам ты кечылаште ыштен пыта-
рыман. Стационарлаште переписьым эр-

тыме вер шотышто угыч шоналтыман, тудо омса деч тораште 
огыл, охране воктенырак лиеш гын, сай ыле, вет уке гын, южо ве-
рыште ала-кушко торашке ошкылман. Тыгак стационарлаште 
переписчик-влакын могай жапыште улмышт шотышто распо-
рядкым ыштыман, тидым тергыман. Переписчик вет эре ста-
ционарыште ок шинче, пачер, пӧрт еда коштеш. А образований 
да науко министерстве пашаеҥ-влак, районлаште вуйлатыше-
влак теве могай уверым намиен шуктышаш улыт: иктаж 6-шо 
класс гыч тӱҥалше йоча-влаклан каныш годым шке ешыштлан, 
родо-тукымыштлан переписьысе йодыш-влаклан Госуслуги пор-
тал гоч вашешташ полшышо консультант лияш ойлыман. 

26 октябрьыште Марий Эл Правительствыште Пе-
реписьым ямдылыме да эртарыме шотышто комис-
сийын черетан заседанийыштыже переписьын лу 
кечыжым иктешленыт. 

– Респу-
б л и к ы м 
в и я ҥ д ы м е 
индивидуаль-
ный програм-
мым 2030 ий 
марте шуят 
гын, саде про-
ект-влакым илышыш шыҥдараш, Российын кочкыш сатужым 
ужалаш ешартыш условийым ышташ, йотэлласе поставщик-
влак деч ятырлан кораҥаш йӧн лиеш, – ойлен А.Евстифеев.

Российын вице-премьерже субъект вуйлатыше-вла-
клан проект паспортым мучаш марте тӧрлаш кӱштен.

Тушто Марий Элым, Мордовий-Тушто Марий Элым, Мордовий-
ым, Чуваш Республикым, Ульяновск ым, Чуваш Республикым, Ульяновск 
ден Киров кундемлам вуйлатыше-ден Киров кундемлам вуйлатыше-
влак регионым вияҥдышаш про-влак регионым вияҥдышаш про-
ект-влакым араленыт. А.Евстифеев ект-влакым араленыт. А.Евстифеев 
Марий Элым индустриально-аграр-Марий Элым индустриально-аграр-
ный кундемыш савыраш полшы-ный кундемыш савыраш полшы-
шо шым проект нерген ойлен.шо шым проект нерген ойлен.

Министр 
вашталтын

Теҥгече Йошкар-
Олаште Марий пар-
ламентын 21-ше сес-
сийже эртен. Тушто 
депутат-влак шым йо-
дышым онченыт. Ну-
но тӱҥ шотышто калы-
кын социальный илы-
шыж дене кылдалтше 
лийыныт. Республикын 
бюджетышкыже ваш-
талтышым пуртымо. 
Тыгак самырык-вла-
кын политикышт нер-
ген у закон лектын.
Сессий жапыште депутат-

влак республикын обра-
зований да шанче минис-
тржылан Л.Ревуцкаян кан-
дидатурыжым келшы-
шылан шотленыт. Тудо 
Саратов гыч толшо, тылеч 
ончыч Йошкар-Ола мэрын 
алмаштышыжлан, образо-
ваний управлений вуйла-
тышылан ыштен.

Ушештарена: министр На-
талья Адамова 25 октяб-
рьыште паша гыч каен, ту-
дын олмеш алмаштышыже 
А.Ивановым жаплан шогал-
теныт. Министр почеш па-
ша гыч тыгак вес алмашты-
шыже Н.Антоничева каен.

Эдуард ИМАНАЕВ.
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Анна Тараткина илы-
шыш ятыр шоныма-
шым шыҥдараш шона. 
Шукерте огыл «Идалы-
кын студентше» кон-
курсышто нылымше га-
на участвоватлен. «Ида-
лыкын интеллектше» 
номинаций дене кум-
шо верыш лектын. Ты-
леч посна ты конкур-
сыштак Аннан вуйла-
тыме «ТвоЙО» радиом 
идалыкын эн сай сту-
денческий медиажлан 
шотлымо. 

ЖУРНАЛИСТИКЕ  
АЛАНЫШТЕ

Анна МарГУ-со исто-
рий да филологий фа-
культетын «Журнали-
стике» пӧлкаштыже ны-
лымше ий тунемеш. 
2014 ийыште студент-
влакын инициативышт 
почеш факультетыш-
те радиостудийым ыш-
тыме. Тыште ончыкы-
лык журналист-влак 
тӱрлӧ материалым ям-
дылат. Тӱҥ шотыш-
то утларакшым 10 на-
ре ӱдыр-рвезе чолган 
тырша. Нуно посна вы-
пускым ямдылат. Ауди-
озапись семын интер-
вьюм, радио-пьесым 
возат да подкаст (йӱкан 
да видеофайл-влак) се-
мын савыктат. 

Икымше курсыш-
то тунеммыж годым 
Анна «Идалыкын сту-
дентше» конкурсыш-
то «Идалыкын жур-
налистше» лӱмым су-
лен. Варажым ты кон-
курсыштак МарГУ-н 
м е д и а р ӱ д е р ж ы н 
да «ТвоЙО» ради-
он пашаеҥже семын 
сеҥыше радамыште 
лийын.

«Кодшо ийын «ТвоЙО» 
радио Росмолодёжьын 
грантшым сеҥен. Ту-
нам ме Марий кундемы-
се автор-влакын произ-
веденийыштлан рушла 
да марла подкаст-вла-
кым ыштенна. Тений 
шошым «Открытие» 
банкын конкурсыштыжо 
грантым пуышт.  Туш-
то радиовӱдышӧ Камиля 
Хамидуллина сеҥен.

Туддене «На одной вол-
не» проект почеш па-
шам шуктена, студент-
влак дене интервью-
влакым ямдылена», – 
каласкалыш «ТвоЙО» 
радион тӱҥ редакторжо 
А.Тараткина.

КУМЫЛ ЙОДМО  
ПОЧЕШ

Анна шкенжым тӱрлӧ 
вере тергаш огеш ӧр. Эн 
чотшо ӱдырлан журна-
листике келша, тыгак 
спортым, музыкым, ху-
дожественный литера-
турым, интеллектуал 
модыш-влакым, кидпа-
шам йӧрата. 

– Мый Николай Остров-
скийын «Как закалялась 
сталь» романжым мот-
кочак йӧратем, сандене 
девиземлан тушеч нал-
ме цитатым шотлем: 
«Илышым туге илен эр-
тараш кӱлеш, варажым 
цель деч посна илыме 
идалык-шамычлан ой-

гыраш огыл». Илышыш-
те икте-весылан ке-
лыштаралтмаш, паша 
ден йӧратыме сомыл, 
йолташ ден еш-влак ко-
клаште баланс ман-
мет лийшаш. Ала-мо-
гай лектышым налме, 
сеҥымашыш шумо нер-
ген ом шонкале, лач илыш 
куаным да весе-влаклан 
пайдам кондыжо. Вара 
тудо шкеже иктаж-мо-
гай посна кӱлешан сомы-
лыш савырна, сай лек-
тышым пуа, – ойла  сту-
дентке.

ВАШКЕ ДИПЛОМ…
Аннан уш-акыл дене 

ойыртемалтмыж нер-
ген эше теве мом еша-
раш лиеш. Тудо школ 
годсекак «Мо? Кушто? 
Кунам?» интеллектуал-
спорт модышышто уча-
ствоватла. Кызыт фа-
культетын сборныйыш-
тыжо модеш. Шкеж гаяк 
ушан ӱдыр-рвезе-влак 
дене пырля республи-
кысе этапыштат ятыр 
гана призовой верыш 
лектын. Тений Аням Ма-
рий Элын сборный ко-
мандыжын составыш-
кыже пуртеныт, респу-
бликнан чапшым Юл 
кундемысе федераль-
ный округышто арален. 

Кызыт А.Тараткинан 
сомылжо кӱжгӧ – ди-
плом пашам возыман. 
Тидлан ӱдыр оҥай те-
мым ойырен налын. 
«Матч ТВ» телеканал 
ден «Советский спорт» 
газет негызеш Россий-
ысе спортивный СМИ-
влакын вес еҥын шо-
нымашыжым ончыкты-
мыштым да эрыкан ул-
мыштым радамла.  

Тылеч посна «Молодёж-
ная жизнь в Марий Эл» 
газетлан тӱҥ шотышто 
спортсмен-влак нерген  
статья-влакым ямдыла, 
тӱрлӧ журналлашке на-
учный статьям воза.

Е.Зыкован фотожо.

Ончыкылык коллегына
19 октябрьыште Йошкар-Оласе мэрын 28 стипендиатшы-
лан дипломым кучыктеныт. Нунын коклаште – ик чолга 
ӱдыр Анна Тараткина. Студентке тыгай стипендийым  
тений сентябрь гыч налеш, а кодшо тунемме ийын Марий 
Эл вуйлатышын стипендиаткыже лийын.  

Еҥлан полшо!

Ты паша «Образований» нацпроектын «Социаль-
ная активность» федеральный проектын «Регион 
добрых дел» направленийже почеш шукталтеш. 

Участник-влаклан Моско гыч толшо спикер 
Алла Ивоева еҥлан полшымо шотышто паша-
лан кумылаҥдыме нерген каласкален. «Ший» 
доброволец-влакын опытышт нерген Медве-
дево районысо ветеран-влак советым вуйла-
тыше Фаина Москвичева да республикыштына 
«ший» добровольчестве рӱдерын образователь-
ный программыж шотышто координатор Ольга 
Макарова ойленыт.

Варажым школысо доброволец-влакын толкы-
нышт, патриот шӱлышеш воспитатлыме нерген 
каласкаленыт.

Кокымшо верыште

Кодшо кечы-
лаште рашемын: 
Юл кундем фе-
деральный окру-
гышто (14 реги-
он) Марий Эл ко-
кымшо верыш 
лектын. Кундем-
на гыч делега-
цийыш кандаш 
образователь-
ный программе 
дене (кокытшо 
тений у лийын, «Детская  iВолга» ден «Государ-
ственная молодёжная политика») 241 резидент 
логалын. Чолга еҥ-влакым Йошкар-Олаште Са-
мырык-влаклан полатыште саламленыт. Эн ой-
ыртемалтше проект-влак радамыште «Школа 
первой помощи от волонтёров-медиков», «Мито-
хондриальные транспортные системы» да молат. 

Тений форум онлайн формат дене эртаралтын 
гынат, образовательный программе деч посна 
«Мо? Кушто? Кунам?», лото, кинотеатр, книга-
гудо, чайный да моло мероприятият лийыныт. 

Белов сеҥен!

Икымше верыш Са-
мара область гыч Дми-
трий Горшков «Буду-
щее» пашаж дене лек-
тын. Марий Эл гыч 
сӱретче-график Илья 
Белов «На качелях» 
граффитиж дене ко-
кымшо верым налын. 
Тыгак кокымшо вер Са-
ратов область гыч Вла-
димир Куцынын «Ли-
цо времени» пашажлан 
логалын. Кумшышто – Башкортостан гыч Ляйсан 
Билалова «Будущее – в сердце» сӱретше дене.

Тушко 67 кундем гыч 
18-35 ияш 100 ӱдыр-
рвезе миен. Нуным 
стратегически викта-
рыме сомылым шук-
таш, чот неле ситуа-
цийыште лидер лияш, 
командыште пашам 
ышташ туныктеныт. 
Участник-влак рада-
мыште Марий Эл гыч 
Денис Смирнов лийын.

Форумын тунем-
ме программыже вич 
йыжыҥ гыч шоген: 

спикер-влак дене ваш-
лиймаш, мастер-класс-
влак, командым ыш-
таш полшышо тренинг-
влак, иктаж-мом шо-
чыктышо чолгалык, 
тулото воктене спикер-
влак дене мутланымаш 
(«галстук деч посна» 
формат).

Пытартыш кече участ-
ник-влаклан чынжы-
мак ятыр вийым, ма-
старлыкым йодын. Ну-
нылан куд шагаташ 

таҥасымаш эртарал-
тын. Вийым, писылы-
кым, чытымашым, ко-
мандыште пашам ыш-
тен моштымашым, ты-
глай огыл условийыште 
да неле ситуацийыш-
те йӧным да шотым му-

машым тергеныт. Ӱдыр-
рвезе-влак чарак поло-
са гоч эртеныт, байдар-
ке дене ийын вонченыт, 
чодыраште кочкаш 
шолтеныт, йолташышт-
лан икымше полышым 
пуэныт.

Лаштыкым Эльвира ТЕРЕНТЬЕВА ямдылен.

Вич йыжыҥан  форумВич йыжыҥан  форум
15-20 октябрьыште Калуга  
областьыште #МолодёжкаОНФ-ын 
«Рубеж-2021» форумжым иктешлыме.

20 октябрьыште добровольчестве 
рӱдерын иктешлыше форумжо Мед-
ведево районышто лийын. Тунамак 
тиде районышто добровольчестве 
рӱдерым официально почмо.

Кажне ийын «iВолга» форумыш 
шукырак самырык еҥ ушна. Тений 
тушто 26 тӱжем утла еҥ шке проек-
тше дене лектын.

Кодшо арня мучаште Юл кундемысе 
«ФормART» фестивальыште 
сеҥыше-влакым саламленыт.

А.Соколова ден Л.Лоскутова.А.Соколова ден Л.Лоскутова.
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Тушто С.Н.Мотовилова 
директорлан ик ий на-
ре пашам ышта. Светла-
на Николаевна шкежат 
ты колледжым (тунам 
педколледж) тунем пы-
тарен. Тылеч ончыч Ор-
шанке районысо обра-
зований пӧлкаште тыр-
шен, садлан самырык-
влак дене ыштыме паша 
тудлан у огыл.

– Ӱдыр-рвезе-влак соц-
сетьлан утларак жапым 
ойырат. Тиде – кызытсе 
самырык тукымын ой-
ыртемже. Тудым мош-
тен кучылтман да сай 
пашаш виктарен кол-
тыман, – мане Светла-
на Николаевна.

ӦРДЫЖ КУНДЕМ 
 ГЫЧ ТОЛЫТ

Кызыт колледжыш-
те 747 ӱдыр-рвезе ту-
немеш, нунын кокла 
427 студентше –  очный 
пӧлкаште. Педагогике 
направлений дене кум 
специальностьлан ям-
дылат: тӱҥалтыш клас-
слам туныктышо, школ 
деч ончычсо воспи-
таний да физический 
культур. Тыгак авто-
мобильым олмыктымо 
шотышто мастерлан, 

повар-кондитерлан, 
информационный си-
стеме ден программи-
рованийлан туныктат. 
Кӱчык жаплан келыш-
тарыме программе по-
чеш (кугыеҥ-влакат ту-
нем кертыт) тракто-
ристлан, ургызылан, 
ЭВМ операторлан ту-
нем лекташ лиеш. За-
очный отделенийыште 
тунеммылан гына ок-
сам тӱлыман, очный от-
деленийыште тунем-
ше ӱдыр-рвезе-влак ок-
сам тӱлыде тунемыт. 
Ӧрдыж верла гыч туне-
маш толшо студент-ша-
мычлан илашышт кок 
тӱшкагудо уло.

– Колледжыштына ре-
спубликысе чыла ман-
ме гаяк район гыч ӱдыр-
рвезе-влак тунемыт. 
Тыгак Пермь, Угар-
ман ден Киров кундем-
ла, Ямал-Ненец ден 
Хант-Манси автоном-
ный округла, Коми Ре-
спублик гыч студент-
влакат улыт. Тора кун-
дем гыч толшо ӱдыр-
рвезе-влакын ачашт 
але авашт шке жапыш-
тыже тиде колледжыш-

те тунемыныт, сад-
лан икшывыштат ти-
де тунемме верым ойы-
рен налыныт, – манеш 
С.Н.Мотовилова.

НЫЛЫМШЕ  
МАСТЕРСКОЙЫМ 

 ПОЧЫТ
«Образований» нац-

проектын «Молодые 
профессионалы» феде-
ральный проектше де-
не келшышын, 2024 ий 
мучаш марте Марий 
Элыште кыдалаш про-
фессиональный шин-
чымашым пуышо ор-
ганизацийлаште 30 ма-
стерскойым ыштат. 
Вес ийын «Worldskills» 
таҥасымашын йодма-
шыжлан келшыше ма-
териально-техниче-
ский базан 11 мастер-
скойым почыт. Оршан-
кысе шуко профилян 
колледжыште «Обслу-
живание транспорта и 
логистика» направле-

ний дене мастерской-
ым ыштат. Коллед-
жыште тиде нылым-
ше мастерской  лиеш. 
Ӱмаште «Физкультур, 
спорт да фитнес» на-
правлений дене ма-
стерской почылтын. 
Тылеч ончыч «Школ 
деч ончычсо образо-
ваний» да «Тӱҥалтыш 
класслам туныкты-
маш» мастерской-вла-
кым келыштарыме. Ты-
гай мастерскойлаш-
те кугу кӱкшытан про-
фессионалым ямдылаш 
материально-техни-
ческий базым ямды-
лыме. Тушто «Ворлд-
скиллс Россия» регио-
нысо чемпионатымат 
эртараш лиеш. Тыгай 
площадке-влак тунык-
тымаште у йӧным ку-
чылташ, «Ворлдскиллс 
Россия» стандартлан 

келшышын специа-
лист-влакым ямдылаш, 
материально-техни-
ческий базым уэмдаш 
полшат.

– Чаманен каласыман, 
туныктышо профессий-
лан тунемаш пураш ку-
мылан еҥ-влак шагале-
мыт. Тидыже изи па-
шадар дене кылдалтын. 
Тидын шотышто Рос-
сий Правительствыш-
те кызыт шуко ойлат, 
каҥашат. Сандене он-
чыкыжым туныктышо 
профессийын статус-
шо кушкеш да тунемаш 
пурышо-влак коклаш-
те конкурс ончычсо се-
мынак кугу лиеш манын 
ӱшанем, – манеш Свет-
лана Николаевна.

Ик могырым онча-
лаш гын, самырык ту-
кым вашталт толеш 
манын шукын ойлат. 
Вес могырым, ӱдыр-
рвезе-влак кеч-могай 
пагытыштат эре ты-
гаяк весела, чулым, 
ум кычалше улыт. Ну-
нын дене кылым гына 
муын моштыман. Ор-
шанке посёлкысо шу-
ко профилян коллед-
жыште тидым сайын 
палат. 

Ирина 
АЛЕКСАНДРОВА.

Авторын ыштыме да 
колледжын архивше 

гыч налме фото-влак.

2015 ийыште Оршанкысе педкол-
ледж ден тысе Индустриальный 
техникумым иктыш ушеныт.  
Ынде тудо Оршанке посёлкысо 
И.К.Глушков лӱмеш шуко про-
филян колледж маналтеш. 

Студент-влак дене  Студент-влак дене  
кылым муын моштаткылым муын моштат

КОНКУРСЫШКАТ УШНАТ
Колледжыште шуко мероприятий эртаралтеш. Те-

ве, мутлан, тиде арнян колледжын тоштерже Кыда-
лаш профессиональный шинчымашым пуышо уч-
режденийын эн сай тоштерже республикысе кон-
курсыш ушнен. Тидын нерген колледжын кугурак 
методистше О.В.Летова каласкалыш:

– Тоштерыштына колледжын историйже, тыште 
пашам ыштыше педагог ден директор, выпускник-
влак нерген информацийым чумырымо. Экспозиций-
ым эре вашталтен шогена. Ты конкурслан, мутлан, 
колледжын педагогшо, художник Геннадий Иосифо-
вич Летовлан пӧлеклалтше экспозицийым ямдылен-
на. Тушто тудын илыш корныж нерген пален налаш, 
сӱретлыме пашаже-влак дене палыме лияш лиеш.

ИК ЕШ ГАЙ 
КОЛЛЕКТИВ

А.Ю.Шашкова кол-
леджыште методист-
лан пашам ышта. Ты-
гак естествознанийым, 
краеведенийым, ка-
лык-влакын тӱвырашт 
да сымыктышышт дис-
циплине-влакым вӱда. 
Анна Юрьевна – шке-
жат Оршанке педкол-
леджын выпускникше.

– Колледжыште ту-
немше-влаклан чыла 
шотыштат полшаш 
тыршена, ӱдыр-рвезе-шамычым тӱрлӧ могырым 
шуараш шагал огыл паша ышталтеш. Студент 
«отлично» отметкылан ок тунем гынат, тудо, 
мутлан, спорт таҥасымаште ончыл вер-влакым 
налеш але моткоч моторын мура да сценыште 
шкенжым сайын куча. Коллективна дене ик еш гай 
улына, ваш умылена, полшен шогена. Тидым сту-
дент улмем годым умыленам да кызытат шижам. 
Тидак кажне кечын нӧлталтше кумыл дене пашаш 
кошташ кумылаҥда, – манеш Анна Юрьевна.

С.Н.Мотовилова.С.Н.Мотовилова.

Колледжын тоштерже.Колледжын тоштерже.Студент-влак Шинчымаш кече годым.Студент-влак Шинчымаш кече годым.

Физкультур, спорт да фитнес мастерской.Физкультур, спорт да фитнес мастерской.

Практике годым.Практике годым.
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ВУЧЫДЫМЫН 
ЛОГАЛЫН

А.Ямбулатова Шернур 
район Эшполдино ялеш 
шочын. Тысе кандаш 
классым пытарымеке, 
умбакыже Оршанке пе-
дучилищыш тунемаш 
кая. Ныл ий гыч 19 ияш 
ӱдыр шочмо кундемыш-
кыже пӧртылеш да Руш 
Пыжай школышто ди-
ректорлан шогалеш. Ти-
де школышто Антонина 
кок ий гына пашам ыш-
тен шукта. Марлан лек-
мекыже, пелашыж дене 
пырля Йошкар-Олашке 
илаш кусна. 

– Йошкар-Олашке тол-
меке, пашам кычалаш 
тӱҥальым. Тунам пеш 
неле ыле, олажымат па-
лен омыл. Ик школ гыч 
весыш коштын, Семё-
новка селасе кыдалаш 
школыш логальым. Ту-
со вахтёр тораште 
огыл верланыше школ-
интернатыш колтыш, 
ала тушто кӱлыт, мане. 

Пелашем дене коктын 
школ-интернатыш пу-
рен шогална. «Тоня, 
тыште вет соҥгыра-
шамыч тунемыт», – ма-
не пелашем. Ялыштына 
кутырен моштыдымо 
Петя лӱман рвезым ви-
гак шарналтышым. Шо-
нем, ялыштына ик Пе-
тя ыле, а кум пачашан 
школыштыжо мынярын 
улыт! Лӱдмем дене уре-
мыш куржын лектым. 

У тунемме ий икмы-
няр кече гыч тӱҥалшаш 
ыле, пашам кузе-гынат 
муман. Шарнем, ваш-
тарешем йытын тувы-
рым чийыше пӧръеҥ то-
леш. «Те школ директор 
улыда? Пашаш толнем», 
– маньым тудлан. А ту-
до ӱмбакем ончале да 
«Тыште вет пеш неле» 
манын вашештыш. Вара, 
документем налын, мы-
ланем кум кече срокым 
пуыш. «Толын огыда шу 
гын, весым кычалына. Но 

мый шижам, те тыште 
ыштен кертыда», – ма-
не. Пашаш пурымекем, 
изирак капан улмем-
лан кӧра воспитатель-
влак у тунемшым конде-
ныт манын шоненыт, – 
шыргыжалын каласыш 
А.Ямбулатова.

МОСКОШТО
Антонина Викторов-

на школ-интернатыште 
эн ончыч вожатый лий-
ын. Вара шым ий воспи-
тательлан тыршен. Тиде 
жапыште Марий педин-
ститутын педфакышты-
же тунемын.

Марий Элысе образо-
ваний министерствын 
темлымыж почеш Мо-
скошто «тӱҥалтыш 
класслаште  сурдопеда-
гог» профессийлан ту-
нем лектын.

– Тушто мый ик ий оч-
но тунемынам, отличий 
дене пытаренам. Мо-
ско мылам келге шин-
чымашым пуэн. Мемнам 
тӱрлӧ направлений де-
не туныктеныт: невро-
патологий, психиатрий 
да тулеч моло. Икана 
невропатолог мемнам 
ик клиникысе подвалыш 
«коррекционный йоча-
влакым» ончаш наҥгаен.  
Кӧ тыгайым ончен ок 
керт, тудо каен огыл. А 
мый «Москош толмеке, 
чыла ончалман» манын 
шоналтышым. Тулеч ва-
ра иктаж ик арня коч-
кын кертын омыл.  

Ме кажне йӱкын кузе 
йоҥгалтмыжым тыр-
шен тунемынна. Пре-
подаватель манеш ыле: 
«Йӱкым чын шындаш 
– тендан «киндыда». 
Йӱдым кычкырен кынел-
тена гынат, тӱрвын, 
йылмын положенийжым 
ончыктышаш улыда, –  
умбакыже каласкала ту-
ныктышо.

Москош тунемаш 
кайымыж годым са-
мырык ӱдырамашын 

мӧҥгыштыжӧ кок ик-
шывыже кодын: куд 
ияш Надя да вич ияш 
Ваня. Нуным Антонина 
Викторовнан пелашы-
же ончен. 

ЙОЧАМ 
 ЧАМАНА  

– Тышке толмеке, эре 
шортынам. Икымше 
сентябрьлан йочам шко-
лыш кондымеке, ача-
ава-влак икшывыштым 
кодаш чаманат. Нуно ик 
могыр гыч шупшыт, ме –  
вес могыр гыч…  

Пайрем годым йоча-
влак сценыш лектыт гын 
– мыйын шинчавӱд йога. 
Сценыште выступат-
лаш манын, мыняр тыр-
шашышт логалеш! Репе-
тиций годым шуко гана 
зритель семын залыште 
шинчет. Ончет, икшы-
ве кузе коеш, вуйжым ку-
зе савалта. Тидым ужын, 
адакат шортам, – мане 
А.Ямбулатова.  

Туныктышо ял гыч тол-
шо марий йоча-влакым 
поснак чот чамана. Шко-
лым тунем пытарыше 
икмыняр икшывым кы-
зытат порын шарналта: 

– Икана школышкына 
15 ияш йочам кондышт. 
Рвезе ны лудын, ны воз-
ен, эсогыл кутыренжат 
моштен огыл. Ялысе 
школышто тудым умы-
лен огытыл, садлан ача-
аваже тунемаш колтен 
огытыл. Консилиумым 
эртарымеке, мый декем, 
кумшо классыш, шын-
дышт. «Иктыш ушаш 
иктым палас», – ава-
жын каласымыже мый-
ым чотак ӧрыктарыш. 
«Но тидыже пеш ша-
гал. Умбакыже тудо ку-
зе илаш тӱҥалеш? Вет 
лач лӱмжым гына возен 
мошта», – маньым туд-

лан. Лёня латик икшы-
ван ешыште кушкын, 
мӧҥгыштӧ тӱрлӧ па-
шам ышташ полышка-
лен, санденжат, очыни, 
ача-аван йочам олашке 
колтымышт шуын огыл. 

Вес тунемме ийлан Лё-
ня толын огыл. Визым-
ше сентябрьыште, ди-
ректор деч машинам 
йодын, тудым ялышкы-
же налаш каенам. Лёня-
мытым пареҥге нурыш-
то муынам. «Шкеж деч 
йодса, кайынеже мо», – 
мане аваже. А Лёня шко-
лыш каяш вургемжымат 
поген ямдылен улмаш. 
Пӧрт гыч лектын, пий-
жым чот ӧндале. Йоча 
шортеш, мый шортам… 
Тыге Лёня уэш тунемаш 
тӱҥале. Мыйым тудо 
аваж гай йӧратен, кур-
жын миен, эре ӧндалеш 
ыле. 18 ийым темыме-
кыже, Озаҥыш тунемаш 
кайыш. Шукерте огыл 
ӱдырым нале, телефо-
нышкем фотом колтыш. 

Антонина Викторов-
на эше икмыняр марий 
йоча нерген каласка-
лыш. Семёновкыш тол-
мешкышт, нунын кок-
ла гыч шукынжо рушла 
умыленат огытыл. 

– Морко район гыч Са-
ша ыле. Икана урокышто 
ате-ӱзгар темым каена. 
«Тиде –  бидон», – манам. 
«А рушлаже кузе лиеш?» 
– йодеш Саша. «Рушла-
жат бидон», – маньым 
мый. «Кузе тыге, марла-
жат бидон, рушлажат 
бидон?!»  – ӧрын колтыш 
йоча. Тыгай оҥай случай 
пеш шуко лийын, – шыр-
гыжалын шарналтыш 
туныктышо. 

ИЛЫШЫШТ  
ВОЛГЫДО ЛИЙЖЕ!
А.Ямбулатован класс-

ше коррекционныйлан 
шотлалтеш. Тыгай йоча-
влак дене пашам ышташ 
поснак неле. Классыште 
ныл йоча тунемеш. Ик 
икшыве 18 ийым теме-
нат, тунеммым чарнен. 
Антонина Викторовнан 
40 ий ончыч тышке па-
шаш толмекыже, клас-
сыште 15 йоча лийын, 
нунын коклаште – 2 от-
личник да 6 ударник. 
Туныктышын ойлымыж 
почеш тунемме шотыш-
то йоча-влак кызыт на-
чаррак улыт. Амалжат 
шуко: компьютер, теле-
фон… 

Т у н е м ш ы ж е - в л а к 
нерген каласкалы-
мыж годым ӱдырамаш 
ш и н ч а в ӱ д ш ы м а т 
ӱштыльӧ, шыргыжалы-
нат колтыш. Начар та-
залыкан йоча-влак дене 
ӱмыржӧ мучко пашам 
ыштен гынат, кызытат 
нуным моткоч чамана. 
Ончыкылык илышышт 
верч тургыжлана. 

А . Я м б у л а т о в а н 
тӱҥалме корныжым 
кызыт ӱдыржӧ шуя. 
Надежда Йошкар-Ола-
се ик школышто ту-
ныктышылан тырша, 
газетна дене пеҥгыде 
кылым куча. Статьяже-
влак газетыштына са-
выкталтыт.  

Антонина Викто-
ровнам ме професси-
ональный пайремже 
дене уло кумылын са-
ламлена, тазалыкым, 
йоча йӧратымашым 
да чытымашым ты-
ланена!

И.Речкинын фотожо.

Шинчавӱдшымат ӱштылеш, 
шыргыжалынат колта…

2003 ий январьыште Российысе соҥгыра-влакын обществыштын рӱдӧ правленийже 
 31 октябрьыште Сурдопереводчикын кечыжым палемдаш темлен. 

Налын 
шуктыза

Школышто тунем-
ше йочалан выпла-
тым налын шуктен 
огыдал гын, йодма-
шым 1 ноябрь мар-
те пуаш лиеш. 

10 тӱжем теҥге 6-18 
ияш йочан аважлан 
але ачажлан пуалтеш. 
Тыгодым йоча куд ий-
ым 2021 ий 1 сентябрь 
марте темышаш ыле. 

Тыгай выплате эше 
общеобразователь-
ный программе дене 
тунемше инвалид да 
начар тазалыкан 18-
23 ияш еҥ-влаклан 
пуалтеш. 

Оксам налаш манын, 
справке-влакым погы-
мо ок кӱл, йодмашым 
гына пуыман. Эн куш-
тылго йӧн – Госуслуги  
порталысе личный ка-
бинет дене пайдаланаш. 

ПРОКУРАТУР
УМЫЛТАРА

Эше  
шуят

2022 ий 1 март 
йотке инвалидность 
шотышто пенсийым 
куштылемдыме ра-
дам почеш палем-
даш але шуяш лиеш. 

И н в а л и д н о ст ь ы м 
уэш пеҥгыдемдыме 
жап 1 март марте лек-
теш  гын, ондак палем-
дыме группо куд тыл-
зылан автоматически 
шуйна. Чыла инфор-
маций Инвалид-вла-
кын федеральный ре-
естрышкышт толеш. 

И н в а л и д н о ст ь ы м 
икымше гана палем-
деныт гын, Пенсий 
фондын пашаеҥже-
влак, медико-соци-
альный учреждений-
ла гыч кӱлешан сведе-
нийым налын, гражда-
нин деке йыҥгыртат 
да Госуслуги портал 
але ПФР-ын сайтше 
гоч пенсийым налаш 
йодмашым пуымо шо-
тышто палдарат. 

Инвалидын элек-
трон йодмашым пуаш 
йӧнжӧ уке гын, согла-
сийым телефон денат 
пуэн кертеш. Тыго-
дым  йодмашым по-
что гоч колташ але на-
миен пуаш лиеш. 

Пенсий шотыш-
то лекше йодышым 
8-800-600-02-15 те-
лефон дене рашем-
даш лиеш. 

103214 йо-
чалан ача-ава-влак 
выплатым Марий 
Элыште налыныт. 

ПЕНСИЙ ФОНД 
РАШЕМДА

Лаштыкым 
 Надежда  

МОИСЕЕВА 
 ямдылен.

Элыштына тыгай профессиян 900 Элыштына тыгай профессиян 900 
наре еҥ уло. Нуно школлаште гына наре еҥ уло. Нуно школлаште гына 
огыл, тыгак полицийыште, судышто, огыл, тыгак полицийыште, судышто, 
эмлымверыште, калыклан полышым эмлымверыште, калыклан полышым 
пуымо службышто пашам ыштат.пуымо службышто пашам ыштат.
Российысе общий образованийын Российысе общий образованийын 

почётан пашаеҥже, Пашан ветеран-почётан пашаеҥже, Пашан ветеран-
же Антонина Викторовна Ямбулато-же Антонина Викторовна Ямбулато-
ва тиде пашалан 40 ийым пӧлеклен.ва тиде пашалан 40 ийым пӧлеклен.
Тудо 1981 ий годсек Йошкар-Ола во-Тудо 1981 ий годсек Йошкар-Ола во-
ктенысе Семёновка селасе ктенысе Семёновка селасе 
соҥгыра да начарын колшо  соҥгыра да начарын колшо  
йоча-влаклан школ-интернатыште йоча-влаклан школ-интернатыште 
тӱҥалтыш класслам туныкта.тӱҥалтыш класслам туныкта.
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Любовь Яковлевнан паша-
жым, тыршымыжым Нартас 
кундемыште еҥ-влак аклат, 
таумутым ойлат. 

Л.Медведева Параньга рай-
он Олор ялеш шочын-куш-
кын. Нартас кундемын мо-
тор пӱртӱсшӧ шукертак чон-
жым сымыстарен. Тыште ту-
дын тукым Палагий кокаже 
ешыж дене илен. Пӱрымаш 
тыге савыралын, Любовь 
Яковлевнат тыште ешым чу-
мырен, йӧратыме пашам 
ышташ тӱҥалын да шымлаш 
кумылаҥын.

СПОРТЫМ  
ЧОТ ЙӦРАТЕН

Кочергинмыт ешыште вич 
икшыве кушкын. Любовь – 
ача-аважын кокымшо йоча-
же. Ачаже Яныш Изергиевич 
шофёр лийын, аваже Саска-
вий Семёновна шала пашаш-
ке коштын, варажым ӱшкыж-
влакым ӧрдыктарыме фер-
мыште тыршен. Йоча-влак 
изинек ача-авалан полыш-
каленыт, чыла ыштен мош-
теныт. 

Любовь изиж годсек чулым 
кушкын. Сайын тунемын, фи-
зике, биологий, химий пред-
метла дене олимпиадылаште 
уш-акылжым чӱчкыдын тер-
ген. Спортышто сай лектышым 
ончыктен, тӱрлӧ таҥасымаште 
школын чапшым арален.

– Ече дене писын коштынам, 
баскетболла, волейболла, ганд-
болла модынам, куштылго ат-
летике дене кумылын занимат-
ленам. Сандене 8-ше класс деч 
вара Оршанке педколледжыш-
ке физкультур пӧлкашке туне-
маш каенам, но тушеч мӧҥгеш 

пӧртыльым. Чон ялышке шуп-
шын, – мане Л.Медведева.

ЗООТЕХНИК ЛИЕШ
Ял илышлан тунемше ӱдыр 

ончыкылык профессийым 
ялозанлык паша дене кыл-
даш шонен. Олор школышто 
лу классым тунем пытарыме-
ке, тудо Йошкар-Олашке Ма-
рий кугыжаныш университе-
тышке ялозанлык факульте-
тышке зооинженерлан туне-
маш пурен. Студент пагытше 
нерген тыге каласыш:

– Икымше курсышто сентяб-
рьыште мемнам, ончыкылык 
зоотехник-влакым, «Суртов-
ский» совхозыш колтеныт. 
Сайын пашам ыштымемлан 
чапле сумкам пӧлекленыт 
ыле. Тидыже мыйым эше чо-
трак пашам ышташ, туне-
маш кумылаҥден.

НАРТАС 
 КУНДЕМЫШКЕ  

ЧОН ӰЖЕШ
Йошкар диплом дене тунем 

пытарыше ӱдыр Моско во-
ктенысе ик олаш аспиран-
турышко тунемаш каяш 
лийын. Но Нартас ялозан-
лык техникумышко кор-
ныжо виктаралтын.  Эше 
студентше годымак тыш-
те пашам ышташ шонен. 
Самырык специалист эко-
номике дисциплиным ту-
ныкташ тӱҥалын. 

– 1984 ийыште тышке 
толынам. Студент-вла-
кым кок ий веле туныктен 
шуктенам. Варажым тех-
никумым петыреныт. Тид-
деч вара мый Нартас специ-

альный школ-интернатыште 
воспитательницылан ышташ 
тӱҥальым, – пелештыш Лю-
бовь Медведева.

Техникумын яра зданий-
ышкыже Марий Пыламарий 
ялысе школ-интернатым ку-
сареныт улмаш. Тыште ик 
жап ыштымеке, чон садак 
туныктымо пашашке ӱжын. 
1987 ийыште тудо Н.Крупская 
лӱмеш Марий пединститу-
тышко историй да филоло-
гий факультетышке заочно 
тунемаш пурен.

ТОШТЕРЫМ ЧУМЫРЕН
Любовь Яковлевна Нартас 

индешияш, варажым кыда-
лаш школышто историй ден 
обществозанийым туныктен 
да тӱрлӧ пашам вораҥдарен 
толын. Тудын тыршымыжлан 
кӧра Нартас школ да посёлко 
коклаште уэмдыме мотор ал-
лей одарланен кушкеш. 

Л.Медведева – тале педагог. 
Кажне икшыве дене куты-

рен, икойыш шуын мошта. 
Школ илышлан уло чонжым, 
вий-куатшым пӧлеклен, 
эсогыл 1996-1997 ийлаште 
тышан краеведческий тош-
терым почаш кумылаҥын. 
Кугезына-влакын илыш ой-
ыртемыштым, тошто годсо 
йӱлаштым шкешотан, шуэн 
вашлиялтше экспонатше-
влак почын пуэныт. 

– Икшыве-влакым краеведе-
ний пашалан кумылаҥденам. 
Нунын дене Российысе тӱрлӧ 
конкурсышко ушненна. Шуко 
выпускник историй факульте-
тым тунем лектын. А тош-
терышке тошто ӱзгар, марий 
вургем, акрет годсо ший, ка-
газ окса, тӱрлӧ ший оҥгыр да 
моло экспонатым чумыренам. 
Яшмет ден Кугу Нольо ялласе 
коча-кова-влакын илыш кор-
ныштым, тукым радамым 
фото дене сӧрастарен, шке 
кид дене возен, альбомым по-
генам, – ойла Л.Медведева.

КНИГАМ  
ВОЗАШ ТӰҤАЛЕШ

Икана Марий Турек рай-
он тоштер вуйлатыше Ве-
ра Александровна Сорокина 
районысо школышто исто-
рийым туныктышо-влакым 
поген да ял, колхоз, лӱмлӧ 
еҥ-влак нерген материалым 
погаш йодын. Чыла тиды-
же район нерген кылдалт-
ше книгам ямдылаш ыштал-
тын. Лач ты пагыт гыч Лю-
бовь Яковлевна шымлыме 
пашам шукташ, книгам лук-
таш кумылаҥын. Тудын лат-
ныл ялысе илыш нерген во-

зымо материалже «Мари-
Турекский район: сборник 
документальных очерков» 
книгашке пурен. Матери-
ал эше шуко кодын. Сандене 
шке окса кӱшеш книгам лук-
таш шонен.

2010 ийыште тудын Кугу Но-
льо ял нерген «Большие Но-
ли: история и судьбы» икым-
ше книгаже лектын. Икмы-
няр ий гыч Яшмет калыклан 
шке ял историйже дене кыл-
далтше «Елымбаево: история 
и судьбы» книгам пӧлеклен.

– Материал-влакым тӱрлӧ 
вере погенам. Архивышкат 
шуко коштынам, ялысе илал-
ше еҥ-влак дене шагал огыл 
мутланенам. Кугу тӱткышым 
Кугу Отечественный сарыш-
те кредалше еҥ-влаклан ой-
ыренам. Йоча пагытышт, сар 
годсо жап нерген йодышты-
нам, – ойла тудо.

А 2015 ийыште шке тукым-
жо нерген «Память ушедших 
лет» книгаже лектын. Тыште 
Любовь Яковлевна ача-аваж 
велымат тукымвожым шым-
лен, радамлен возен. А тений   
«Нартасский техникум: исто-
рия и судьбы» чапле, кӱжгӧ 
книгаже лектын.

– Шуко материалым ик кни-
гаш чумыраш йӧсӧ, – каласка-
ла тудо. – Люда акамын Алек-
сей эргыже компьютерыште 
текстым вераҥдаш полшен. 
Ты техникумышто тунемше, 
пашам ыштыше-влакын шуко 
шарнымашыштым пуртенам, 
270 фотом  вераҥденам.

ЕШ – ЭҤЕРТЫШ
Л.Я.Медведевалан еш – чон 

куанже. Ончыкылык пела-
шыжым Нартас кундемыш-
те вашлийын. Александр Ва-
сильевич Марий Турек рай-
он Озаҥсола ял гыч. Нартас 
ялозанлык техникумым ту-
нем пытарен, тӱрлӧ вере шо-
фёрлан пашам ыштен. Кызыт 
пенсийыште. Вате-марийын 
Инна ӱдырышт уло. Кызыт 
тудо ешыж дене Марий Ту-
рек посёлкышто ила.

Любовь Яковлевнан  
кӱлешан да поян книгаже-
влак историйым утыр пой-
дарат. Илен-толын, ятыр еҥ 
пашаже-влаклан эҥерташ, 
шымлаш тӱҥалеш. Шым-
лыме пашада умбакыжат 
тӱвыргӧ лийже!

Марина 
БОГДАНОВА.

Еш альбом гыч  
налме фото-влак.

Марий Турек район Нартас  Марий Турек район Нартас  
посёлкышто илыше, тусо кыдалаш посёлкышто илыше, тусо кыдалаш 
школышто историйым да  школышто историйым да  
обществознанийым ятыр ий  обществознанийым ятыр ий  
туныктышо, кызыт Нартас специ-туныктышо, кызыт Нартас специ-
альный (коррекционный) школ-альный (коррекционный) школ-
интернатыште воспитательлан интернатыште воспитательлан 
2007 ий годсек пашам ыштыше  2007 ий годсек пашам ыштыше  
Любовь Яковлевна Медведева крае-Любовь Яковлевна Медведева крае-
ведений пашам шукта. Вершӧрлам, ведений пашам шукта. Вершӧрлам, 
шке тукымвожшым шымлен,  шке тукымвожшым шымлен,  
чапле книга-влакым чумырен.чапле книга-влакым чумырен.

Нартас кундем  Нартас кундем  
шымлаш кумылаҥденшымлаш кумылаҥден

Калтаса район Павасола школым тунем пытарымылан 2018 ийыште витле ий те-
мын. Вашлиймашке 65 ияш кугызай-кувавай-влак чумыргышна. Школ пеш чапле, 
кок пачашан, оласе гай чучеш. Ончен куанет. А мемнан икымше классыш кайыме го-
дым тыгай мотор школ лийын огыл, туге гынат куанен коштынна. Икте-весынам, ту-
ныктышо-влакым,  школышко коштмо корным шинчавӱд йӧре шарналтышна.

Икымше туныктышына Мария Ахмадиевна Пушкина авана гай чучын. Вет тудо 
лудаш, возаш, шотлаш туныктен. Южо йоча ноен, шортын гын, ласкан кутырен, 
умылтарен. Туныктышына кызыт Марий Элыште У Торъял район Тошто Торъял 
селаште ила. Пелашыже Иван Кириллович дене кум икшывым ончен куштеныт.

 Мария Ахмадиевналан пеҥгыде тазалыкым, кужу ӱмырым тыланена. Икшыве, 
уныка-влакын порылыкыштым ужын илаш пӱрыжӧ.

Зинаида ТИМИРБАЕВА-АРШАШ.
Пошкырт кундем, Нефтекамск ола.

Икымше туныктышынаИкымше туныктышына

4-ше классыште тунемме годым.4-ше классыште тунемме годым.

Нартас ялозанлык техникум (кызыт Нартас школ-интернат).Нартас ялозанлык техникум (кызыт Нартас школ-интернат).

Кугарнягудо
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Коло ий утла тыршы-
ме жапыште тиде об-
ществе шуко йолта-
шым шке йырже чумы-
рен. Тушто тӱрлӧ кун-
демыште илыше калык, 
предприятий, органи-
заций, ужалыме рӱдер, 
тунемме вер мебе-
льым заказатла. Кугеш-
нен каласыман, ышты-
ме сомыл ий гыч ий-
ыш пеҥгыдемеш. Адак-
шым кӱлешан, чонлан 
келшыше мебельым 
ямдылаш тыште чыла 
йӧн уло. 

«Витекс» ООО-што 
27 пашаеҥ тӱрлӧ спе-
циальность дене ыш-
та. Кажныже сай каче-
стве верч кӱлын тыр-
ша. Заказчик-влак деке 
телефон дене кутырен 
келшыме почеш лек-
тыт. Илыме але паша 
верыштышт мебельлан 
кугытым (размерым) 
вискален ямдылымек, 
моторынрак койжо да 
йӧнанрак лийже ма-
нын, конструктор-влак 
Галина Гаврилова, Ни-
на Иванова, Алёна Ису-
пова  тӱрлӧ дизайным 
ямдылен ончыктат. Мо-
гай тӱс, формо утларак 
келшен толмо шотышто 
ой-каҥаш дене полшат.  

Ондакысе дене таҥас-
тарымаште «Витекс» 
ООО-што кызыт шу-
ко тӱрлӧ материалым, 
тӱсым  кучылтыт. Тӱрлӧ 
пушеҥге денат мебе-
льым  ыштат. 

Анатолий Николаевич 
дене пырля производ-
ствышто лийме годым 
залыште кухньылан 
гарнитурым, шкафым, 
мебельым заказатлаш 
толшо-влаклан онча-
лашышт вераҥдыме 
тӱрлӧ материалым, 
фурнитурым, профиль-
влакым ужна. Чылажат 

шуко. Мылам пӱгӧ фор-
ман шкаф (снимкыш-
те) моткоч келшыш. 
Прихожийыш але вес 
пӧлемыш тыгай мебе-
льым вераҥдаш путы-
рак келшен толеш. Ве-
рым шуко огеш нал. 
Кӧргыштыжат вурге-
мым сакалташ шыгыр 
огыл. Адакшым тӱжвал 
тӱсшымат пеш йыты-
рам ыштеныт. Кухньы-
ланат мебель пеш мо-
тор да йӧнан. Кӱмыж-
совлам але вес арверым 
опташ икмыняр сек-
цийым келыштарыме.  

Изи йоча-влаклан ыш-
тыме пӱкеным ужын, 
налмак шуо. Модыш гае 
чатка, мотор, качестват 
сай. Неле огыл. Тыш-
так косметикым опташ 
ӱстелым ыштыме нер-
ген пален нальым. Ак-
шат тунар шерге огыл.

«Витексысе» мӱкш еш 
гае тыршыше коллекти-
вым ужын, мокталты-

мак шуэш. Тӱрлӧ кун-
дем гыч толшо ӱдыр-
рвезе-шамычын  паша 
кумылышт пеш шижал-
теш. Шукын марий еш 
гыч улыт. Йокрокланен, 
йогыланен шогышым 
ышна уж. Чурийышт ве-
села, пеш тыршат. 

«Витекс» ООО-што 
чулым коллектив де-
не вашлиймаш кугеш-
нымашым шочыкта. 
Икте-весым пагалы-
мыштат, мастарлы-
кыштат шижалтеш. 
Ынде мебельым куш-
ко заказатлаш ка-
яш лиеш, палена. Йол 
ӱмбалне пеҥгыдын 
шогышо производ-
ствышто эреак кумы-
лын вашлийыт да за-
казым жапыштыже 
ыштен шуктат манын, 
ӱшан огеш йом. 

 
Зоя ТИМОФЕЕВА.

И.Речкинын 
фотожо-влак.

«Витексын»  
чапле мебельже

 «Витексыште» лу ий пашам ыштыше Марина Ефремова дене икмыняр 
цехыште пырля лийна. Тудо Морко район Унчо ялеш шочын-кушкын. Он-
чыч тыште  бухгалтерлан тыршен. Кызыт – кладовщик.  

– Паша келша, – ойла чулым специалист. – Мебель шотышто шкежат шуко 
ум пален налам. Илышыште чыла шинчымаш кӱлешан. Фурнитур, дизайн эре 
вашталтыт. Ончычсо дене таҥастарымаште тӱрлӧ у материалым, тӱсым 
кучылтына.

Мутланымашыш Андрей Михайлов ден Андрей Королёв ушнышт. Нуно 
кромщиклан тыршат. Станокышто материалым пӱчкедыме деч вара лентым  
вискален пижыктылыт. 

Василий Абрамовын мыскара койышыжо ши-
жалте. Оҥайым ыштылаш пеш кертеш ала-мо. 
Мемнамат воштылыкташ жапым муо. Мебельым 
погымаште лу ий тырша. «Ачам столяр лийын. Из-
иэм годым тудын пашажым ончен кугешнем ыле. 
Тыште шукылан тунемынам. Погымо опытем дене 
пайдаланен, мӧҥгыштат тӱрлӧ ӱзгарым шке ки-
дем дене ыштем. Сӱретлем, чертитлем», – мане 
тудо.

Евгений Григорьев 
дене раскройный це-
хыште палыме лий-
на. «Тыгай специаль-
ностьлан лӱмын шин-
чымашым налын омыл, 
– ойла тудо. – Тыште 
туныктеныт. Паша 
келша, неле огыл. Ла-
минатым пӱчкедена. 
Кум ий ынде ыштем. 
Толмемлан нимынярат 
ом ӧкынӧ».

Реклам
е ш

отеш
.

Пытартыш ийлаште Интернетыште але тӱрлӧ савыктышыште мебельым ужа-
лыме але заказ почеш ыштыме шотышто шуко уверым муаш лиеш. Сӱретыште 
кызытсе илышлан келшыше дизайнан мотор сатум ужмеке, шкафым але коч-
мо луклан келыштарыме гарнитурым пачерышке, пӧртыш налын шындымак 
шуэш. Но тыгодым могай тӱсаным але кугытаным ыштыме, тыгак ак шотышто 
шуко йодыш лектеш.  Тачысе лаштыкыштына ме Йошкар-Оласе Ломоносов 
уремын 2-шо номеран пӧртыштыжӧ верланыше «Витекс» ООО нерген палдаре-
на. Производствым изак-шоляк Юрий ден Анатолий Ведушевмыт вуйлатат.

Чылан Морко кун-
дем гыч улыда мо?» йо-
дышемлан Валентина 
Цветкова (снимкыш-
те) шыргыжале: «Унчо 
гыч – кандашын. Молыжо 
– тӱрлӧ вер гыч». Чолга 
пашаеҥын койыш-шок-
тышыжо эшеат куанда-
рыш. Мастер-раскрой-
щик кыч-куч веле коеш.

– Ик верыште огына 
шинче, – ойла Валенти-
на. – Рвезе-шамычлан 
пӱчкедаш материалым 

размер дене ямдылкалена. Келшен толеш але уке, 
нунын деч умылкалена. Пашадар сай. Келшыше кол-
лектив дене пашам ышташ неле огыл. Вуйлаты-
шына-шамыч  умылышо улыт. Нелылык лекме го-
дым полшат. Пайрем-влакым пырля чумырген ваш-
лийына, ӱстелым погена. 

27 ияш кон-
структор Алё-
на Исупова  Ки-
ров кундем гыч. 
«Заказчик-влак 
шкештат эскиз 
дене толыт. Ме-
ат дизайным ыш-
таш полшена. 
Умылкален, умыл-
тарен, вискален, 
кертмына семын 
полшена, ик ойыш 
шуаш тыршена, – 
ойла тудо. – Кызыт шукын сур, кӱрен, ошалгырак 
але вес тӱсан мебельым заказатлат». 

Лекше йодышым 
8(8362) 56-57-56  телефон дене 

рашемдаш лиеш. 
У ий вашеш шкендам  

у мебель дене куандарыза!
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ШКОЛ ДЕН КЛУБ
Юаште марий, руш, 

удмурт, татар, башкир, 
чуваш, украин, белорус-
влак келшен илат. Тыш-
те кум пачашан школ, 
кок пачашан йочасад, 
кугу клуб, ФАП пашам 
ыштат. Школышто 143 
йоча тунемеш. 1976 
ий марте тушто марий 
йылмым шочмо йыл-
ме семын туныктеныт. 
Кызыт факультативым 
эртарат. 

Икмыняр ий факуль-
тативым Марий Элы-
се Параньга кундемын 
ӱдыржӧ С.Г.Ярмолаева 
наҥгаен. Светлана Ген-
надьевна, 2001 ийыш-
те Н.К.Крупская лӱмеш 
Марий пединститу-
тым тунем лекмекы-
же, Юасе школышто 
математикым тунык-
таш тӱҥалын. Марий 
Эл гыч толшо тунык-
тышылан урок деч ва-
ра марий йылме дене 
факультативым эрта-
раш темленыт. Кызыт 
Светлана Геннадьевна 
тӱҥалтыш класслам да 
математикым туныкта. 
Урок-влак шуко улмы-
лан кӧра факультатив 
деч кораҥашыже лога-
лын, тудым ынде Оль-
га Ивановна Филиппо-
ва вӱда. 

Юа тӱвыра пӧртым 
Наталья Апусев-
на Канышева ятыр 
жап вуйлата. «Мем-
нан кок марий йоча 
коллектив уло: «Ший 
памаш» да «Ший 
оҥгыр».  Мурышо да 
куштышо «Эрвий» 
калык ансамбль-
на дене кугешнена. Тудо 
1958 ийыште чумырген 
да тачысе кече марте-
ат марий тӱвырам ка-
лык коклашке шара», – 
мане тудо. 

КУМАЛМЕ ПӦРТ
Ял урем дене эрты-

мына годым ик тошто 
пӧртым ужна. Тиде яле-
шак шочын-кушшо На-
талья Ябекова шемем-
ше пу сурт нерген тыге-
рак каласыш:

– Тиде – кумалме пӧрт. 
Тушко ковам ден коча-
мат коштыныт. Ачам-
лан тидын нерген аваже 
каласкален. Ты пӧртыш, 
манеш ыле, ӱдырамаш-
шамычым посна пурте-
ныт. Пӧръеҥ-влак ончыл-
гоч пуреныт, кумалыныт, 
вара кӱсотыш каеныт. 
Тыгай пӧрт кажне ялыш-
те лийын. Авам шкеже 
Очмаш гыч. Туштат ты-
гай вер лийын улмаш, ту-
дат самырыкше годым 
кумалаш коштын. А вара 
кумалаш чарыме. Эсогыл 
кӱсотышко еҥ-влак шы-
лын-шылын коштыныт. 

Юасе кумалме пӧртын 
озаже шукертак илыш 
гыч каен. Эргыже исто-
рийым туныктышо лий-
ын, сандене тошто сур-
тым арален коден, вокте-
ныже у пӧртым нӧлтен 
шынден. Кызыт тушто 
иктат ок иле. Кумалме 
пӧртым петырыме. 

ЙОРСОЛА,  
АГЫТАН УРЕМ…

Юа селан ик ужашы-

жым, Свобода лӱман 
уремым, коча-кова-
влак «аул» маныт. Вес 
ужашым – Йорсола. 
Тыште марий лӱман 
эше икмыняр урем уло: 
Агытан урем, Изи урем. 
Шоҥгырак-шамыч ял 
ужаш-влакым тыге ой-
лат, шукынжо кызытсе 
лӱмыштым огытат пале. 
Села деч ӧрдыжтырак, 
курыкан верыште, мо-
тор даче-влакым чоҥат. 
Тысе мотор пӱртӱс ола 
гыч толшо-влакым по-
снак сымыстара.

Урем дене кайыме го-
дым тоштырак пӧрт-
шамычын окнашт-влак 
шинчашке вигак пер-
нат. Марий Элысе ял-
лаште пӧртыштӧ урем 
могырым кок але кум 
окнам ыштеныт гын, 
тушто – визыт деч ша-
гал огыл. Тиде – Урал 
марий-влакын ик ой-
ыртемже.

Курыкан да кум-
да олыкан верыш-
те илыше Юа калык 
унам вашлийын-ужа-
тен моштымыж де-
не кеч-кӧнат кумыл-
жым савырен кертеш. 
Марий Эл деч мот-
коч тораште илат гы-
нат, Урал марий-влак 
шочмо йылмыш-
тым, тӱвыраштым, 
йӱлаштым огыт мон-
до, шке вийышт дене 
аралаш тыршат.  

Надежда  
МОИСЕЕВА.

Авторын 
фотожо-влак.

Эсен лий, Урал марий!Эсен лий, Урал марий!

2010 ийысе перепись почеш Свердловск областьыште 23 тӱжем ут-
ла марий еҥ шотлалтеш. Нуно Арти, Ачит, Красноуфимск, Нижнесер-
гинск районлаште, Екатеринбург да моло олалаште илат.

Красноуфимск районышто марий-влак утларакшым Кугу Тавра, Пу-
галыш, Очмаш яллаште да Одосола, Сарсаде, Юа селалаште илат.

ПӦРТ-ТОШТЕР
Юаште 2004 ийыште ондакысе кол-

хоз столовыйышто Марий пӧрт-
тоштерым почыныт. Тудым ышты-
маште тунамсе сельсовет председа-
тель Владимир Николаевич Шума-
таевын надырже моткоч кугу. Кызыт 
Марий пӧрт верысе тӱвыра пӧрт пе-
лен пашам ышта. Клуб пашаеҥ-влак 
тышан тӱрлӧ мероприятийым, экс-
курсийым, тӱрым тӱрлымӧ дене ма-
стер-классым эртарат, тора гыч тол-
шо уна-влакым вашлийыт, Урал ма-
рий калык нерген каласкалат.

– Мемнан деке Пермь, Екатеринбург 
гыч турист-влак толыт.  Кок ий он-
чыч йотэлысе уна-влакат лийыныт. 
Тылеч посна школышто тунемше-
влак дене погынена, марий калык пай-
рем йӱла-влакым модын ончыктена. 
Унам вашлийме годым йочана-влак 
выступатлат. 

Мый Юа тӱвыра 
пӧртыштӧ лу ий пашам 
ыштем. Тылеч ончыч рай-
онышто марий тӱвыра 
шотышто методист лий-
ынам. Тыште улшо арвер-
влакым школ тоштерыш-
те пашам ыштыше Ольга 
Ивановна Филиппова де-
не погенна, – экскурсий-
ым эртарыме годым ка-
ласыш Елена Никитична 
Шуматаева.

Юа (тудын вес лӱмжӧ Маска  Юа (тудын вес лӱмжӧ Маска  
Соган, рушлаже – Юва)  Соган, рушлаже – Юва)  
Красноуфимск ола деч 26 меҥге  Красноуфимск ола деч 26 меҥге  
тораште тыгаяк лӱман эҥер воктене тораште тыгаяк лӱман эҥер воктене 
верланен. Селан шочмо ийжылан верланен. Селан шочмо ийжылан 
1697 ийым шотлат.  Марий-1697 ийым шотлат.  Марий-
влак тышке Пошкырт кундемын влак тышке Пошкырт кундемын 
йӱдвел ужашыж гыч толыныт. йӱдвел ужашыж гыч толыныт. 

С.Ярмолаева.С.Ярмолаева.

Н.Канышева. Н.Канышева. 
Е.Шуматаева.Е.Шуматаева.

Пӧрт-тоштер.Пӧрт-тоштер.
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КУМ ШОЧШАН ЕШ
Оксана Кондратьевна 

Пермь крайысе Чайков-
ский олаште шочын, а 
йоча пагытше Кӧлегеш 
ялыште эртен. Школ деч 
вара швея-мотористкы-
лан тунемын. 19 ияшак 
поварлан пашам ыш-
таш тӱҥалын. 20 ияшыж 
годым шке ял качылан  
марлан лектын. 

Василий ден Оксана ик 
школыштак тунемыныт, 
уремыште пырля мо-
дын-юарлен куржталы-
ныт. Тунемме жапыш-
те эсогыл серышымат 
вашла колтылыныт. Но 
пӱрымаш ӱдыр-рвезым 
ик жаплан ойырен. Ок-
сана СПТУ-ш тунемаш 
каен, а Василий – ар-
мийыш.

 – Армий гыч толмекем, 
клубыштына «Рвезылык» 
ансамбльым чумырышна. 
Тунам Оксана училищым 
тунем лектын, ялыш-
ке пӧртылын ыле. Тудат 
ансамбльышке ушныш. 
Ме пырля концертлаш-
ке кошташ тӱҥална. Ик-
мыняр жап гыч сӱаным 
тарватышна, – мане Ва-
силий Петров. 

Тудо жапыште ялыш-
те паша шотышто не-
лылык лийын, сад-
лан самырык-влак 
Пермь кундем Чайков-
ский олаш каяш шо-
нен пыштат. Но тушко 
кайымекышт, чонышт 
мӧҥгӧ велыш шупшаш 
тӱҥалын. Ялыште шо-
чын-кушшо, ялыштак 
илаш шонышо вате-ма-
рий шочмо кундемыш-
ке пӧртылыныт. 

Толмекышт, пӧртым 
ышташ пижыныт. Ту-
нам нунылан Василий-
ын изаже-влак моткоч 
полшеныт. Оксана ве-
рысе совхозын кочмы-
верышкыже пашам ыш-
таш пурен, пелашыже  

тракторыш шинчын.  
2001 ийыште самырык 

мужырын эргышт шо-
чеш. Тудлан Оксанан 
кочажын лӱмжым, Улья-
ным, пуат. Ульян Алабу-
гысо совхоз-технику-
мышто тунемеш. Ко-
кымшо эргышт, Лёня, 17 
ияш. Тудо  Можгинский 
техникумышто строи-
тельлан ик ий тунемын. 
Кызыт – мӧҥгыштыжак. 
18 ийым темымекыже, 
ача-ава тудым умбакы-
же Алабугыш тунемаш 
колташ шонат. Кумшо 
эрге, Илья, 2010 ийыш-
те шочын. Тудо Кӧлегеш 
школышто шинчыма-
шым налеш. Оксана ден 
Василийын кум эргыш-
тат марла чаткан мутла-
нат. Тидланже ача-ава 
гына огыл, верысе шко-
лат кумылаҥден шога.

Петровмыт еш шу-
ко вольыкым ашна. 

Вӱташтышт ушкал, пре-
зе, сӧсна, шорык, кро-
лик, чыве-влак улыт. «Те 
коктынат ялозанлык 
пашаште тыршенда. 
Тыгодым кум эргыда 
кушкын. Вӱташте во-
льык шоген. Кузе чы-
ла шуктенда?» йод-
мемлан суртоза тыге-
рак вашештыш: 

– Мый механизатор-
лан ятыр жап ыштенам. 
Мӧҥгӧ гыч куд шагат эр-
дене лектын каенам, Ок-
сана – шымытлан. Тудо 
пагытыште икшывына-
влакым Настя кокам он-
чаш полшен. Тудо 95 ий 
марте илен, кок ий он-
чыч илыш гыч каен кол-
тыш. Сурт сомылка де-
не кугурак эргына пол-
шен. Школ гыч тунем 
толын, вольыкым ту-
дак онча ыле. Мӧҥгӧ пе-
лен шукырак лияш да чы-
ла пашам ыштен шук-

таш манын, ик ий ончыч 
паша верым вашталте-
нам. Кызыт мый шкенан 
ял шотан администра-
цийыште хозработник 
улам. Пелашемат вес ве-
ре кусныш.

ТӰВЫРА ПӦРТ
Весела кумылан, му-

раш-кушташ йӧратыше 
пӧръеҥлан ӱмаште 
тӱвыра пӧртыш пашаш 
мияш темленыт. Но Ва-
силий  Семёнович шке 
олмешыже пелашыжым 
колтен, тыгодым па-
шаштыже кертмыж се-
мын полшаш сӧрен. Па-
шаш толмеке, Оксана 
Алабугысо тӱвыра кол-
леджыш заочно туне-
маш пурен. 

– Клубышто ыштен 
кертам манын, пелашем 
ӱшандарен керте, сан-
дене тышке тольым. Ме 
изинек клуб пелен куш-
кынна. Авам «Курмы-
зак олык» ансамбльышке 
коштын, Васян кугурак 
изаже-влакат яра жа-
пыштым тышанак эр-
тареныт. Тиде ансамбль 
кызытат уло. Ме тӱрлӧ 
пайремлан ямдылалты-
на, концертым ончык-
тена. Репертуарыш ут-
ларакшым шкенан вел 
муро, куштымаш-вла-
кым пуртена. Тылеч по-
сна кок йоча коллектив: 
«Рвезылык» да «Шонан-
пыл» – улыт. Икшыве-
влак икымше класс гы-
чак ушнат. Эрге коллек-
тивна мотор. Икгайрак 
капан куд рвезе пеш ма-
старын кушта.

Тыште ме кумытын па-
шам ыштена. Но тӱрлӧ 
сомыллан полышкалы-
ше кӱлеш. Садлан пела-
шем эре пеленемак. Ту-
до мемнан пурла кидна. 
Электрик, плотник, сле-
сарь пашам гына огыл, 
диджей, йӱк режиссёр со-
мылым шукта. Теве ынде 
мурашат тунем шуын, – 
шыргыжалын каласыш 
Оксана.

Оксана ден Василий 
икте-весыштлан пол-
шаш эре ямде улыт. 
Мемнан мийыме кечы-
нат суртоза йӧратыме 
пелашыж пеленак лий-
ын. Пырля вычыл-вы-
чыл пашам ыштымышт, 
поро шинчаончалты-
шышт чонышто сай ку-
мылым кодыш. 

Авторын фотожо.

Нуным ончен,  
чонет куана

Татарстан кундем Агрыз районысо Кӧлегеш ялыш паша Татарстан кундем Агрыз районысо Кӧлегеш ялыш паша 
дене мийымына годым тысе тӱвыра пӧртыштӧ  дене мийымына годым тысе тӱвыра пӧртыштӧ  
мемнам кинде-шинчал дене мотор мариймемнам кинде-шинчал дене мотор марий
тувыран ӱдырамаш-влак вашлийыныт.  тувыран ӱдырамаш-влак вашлийыныт.  
Нунын кокла гыч иктыже – Оксана Петрова.Нунын кокла гыч иктыже – Оксана Петрова. Ача капиталат уло

АВА КАПИТАЛ
Пӧръеҥ икымше йочан усыновительжылан 

(усыновлений нерген судын пунчалже 2020 ий 
1 январь деч вара лектын гын) але кокымшо йо-
чан усыновительжылан (усыновлений нерген су-
дын пунчалже 2007 ий 1 январь деч вара лектын 
гын) шкетын гына шотлалтеш гын, тудо ава капи-
талым налын кертеш. Икшывын аваже кола але 
ӱдырамашын йочам ончаш праважым поген на-
лыт гын, тыгодымат капиталым ача налеш.

ИНВАЛИД ЙОЧА УЛО ГЫН
18 ияш марте инвалид-йочам але йоча пагы-

тыште I группо инвалидностьым налше икшы-
вым ача онча гын, тудлан кажне тылзын 10000 
теҥгем тӱлышаш улыт. Йоча дене шинчыме жап 
ачан паша стажышкыже страховатлыдыме семын 
пура, тыгодым кажне ийжылан 1,8 пенсий коэф-
фициент шотлалтеш.

ЖАП ДЕЧ ОНЧЫЧ – ПЕНСИЙЫШ
Йоча пагыт годсек инвалидлан шотлалтше йо-

чам ачаже 8 ийым темымеш ончен гын, пенсий-
ыш 55 ияш каен кертеш. Тудын паша стажше 20 
ий деч шагал лийшаш огыл.  Тыгодым икшывын 
аваже жап деч ончыч пенсийыш каен огеш керт.

ИЖДИВЕНЕЦЛАН – ЕШАРТЫШ ОКСА
Пенсийыш лекше пӧръеҥын ешыштыже пашам 

ыштен кертдыме (ийготыш шудымо йоча але оч-
но тунемше студент) уло гын, пенсий оксам ку-
гемдат. Ешартыш оксан кугытшо – 2014,83 теҥге. 
Оксам ешыште ик еҥ гына, ача але ава, налын 
кертеш.

ШКЕТЫН ОНЧЫШЫЛАН
8 гыч 16 ияш марте йочам ача шкетын онча да 

тыгодым доходшо изирак гын, тудлан ешартыш 
оксам пуат. Марий Элысе ешыште ик айдемылан 
илен лекташ ситыше окса 10184 теҥге лийшаш. 

СТАЖЫШ ПУРА
Йочан 1,5 ийым темымешкыже, тудым ончаш 

отпускым ача оформитлен гын, страховатлыме 
паша стажше кая. Ик ийлан 1,8 пенсий коэффи-
циентым шотлат. 

 

Россий Президентын указше почеш 
тений Ача кечым икымше гана 
палемдыме. Тудым ынде октябрьын 
пытартыш рушарнянже ий еда пай-
ремлаш тӱҥалына. Тыгодым ача-
влакын  правашт, пенсийышт да 
социальный льготышт шотышто ме 
чыла палена мо? Айста нине йодыш-
влакым рашемдена.

Отпускыш лекташ 
йодмашым возыман, 
да тыгодым пособий-
ым тӱлышт манын, йод-
машым паша верышкат 
намиен пуыман. 

Тылеч посна вес доку-
мент-влакат кӱлыт: йо-
чан шочмо кагазше, йо-

чан лишыл родыжо ул-
мым пеҥгыдемдыме 
документ (мутлан, ко-
ча але ковалан шке йо-
чаштын шочмо кага-
зышт), ача-ава тыгай 
отпускыш каен огы-
тыл да пособийым огыт 
нал манме справке. Йо-

чан лишыл родыжо пы-
тартыш кок ийыште па-
ша верым вашталтен 
гын, тудо тылеч ончыч-
со паша вер гыч паша-
дар кугытым ончыкты-
мо справкым налшаш. 

Йочам ончаш отпу-
скым икшывын кум ий-
ым темымыж марте на-
лаш лиеш, тыгодым по-
собийым 1,5 ийым те-
мымешкыже пуат. Йоча 
дене шинчыше-влак 
паша верыштышт со-
кращенийыш огыт ло-
гал, тыгак тичмаш огыл 
паша кечылан пашаш 
лектын кертыт.  

Отпускыш кӧ кая?
Азам ончымо шотышто отпускым ача-ава гына огыл,  
тыгак коча-кова але лишыл родо-влак налын кертыт. 

Лаштыкым Надежда МОИСЕЕВА ямдылен.
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«Бригадирын да кол-
хоз председательын эр-
гыштын фотоаппара-
тышт улмылан моткоч 
кӧраненам. Умыленам: 
ачам ден авам тыгай 
шерге арверым налын 
огыт пу. Сандене фото-
аппаратан лияш шоны-
маш дене иленам. Свар-
щиклан Йошкар-Оласе 
ик училищыш тунемаш 
каенам. Тунам прак-
тикыште лийме годым 
икымше пашадар дене 
«Смена-8» фотоаппара-
тым налынам. Но вет 
снимкым ышташ лач ту-
до гына огыл, тыгак уве-
личитель, проявитель, 
закрепитель кӱлыныт. 
Иканаште нуныжым на-
лаш огеш лий, сандене 
ик палымем дене пырля 
«Таир-17» фотоклубыш 
коштынна. Вес сайже: 
тушто фотосӱретым 
печатлаш йӧн лийын. 
Фотоклуб Йошкар-Ола-
се Советский уремы-

се ик пӧртыштӧ верла-
нен ыле», – каласкалыш 
Иван Никандрович.

Армий гыч толмекше, 
И.Н.Мамаев комиссион-
ный кевытыште «ФЭД-
3» фотоаппаратым на-
лын. Тунам 58 теҥгежат 
шергын чучын. Кум-
шо фотоаппаратым, 
«Зенитым», Кукмарий 
школышто туныкты-
шо деч налын. А вара 
55 ияш лӱмгечыжлан 
шочшыжо-влак «Nikon» 
ф о т о а п п а р а т ы м 
пӧлекленыт. 

«Икана 1980-ше ий-
лаште почтыш фотока-
газым заказатлаш пуре-
нам ыле. Каталогым он-
чен шинчышыла, фото-
ружьё манмым ужынам. 
Тудо 280 теҥгем шога. 
Паленам: тыгай шерге 
сатулан пелашем ок йы-
вырте, тидыже мылам 
веле кӱлеш. Тудым шы-
пак заказатленам. Йӧра 
ыш тол. Тыге вурсал-

тмаш деч утлышым», – 
воштылалын ойла Кук-
марий пӧръеҥ.

Иван Никандро-
вич ялысе Кугу пӱя 
деч тораште огыл ила. 

Кеҥежым гын тушто 
йӱштылаш моткочак 
йӧрата. Ты пӱям, вокте-
нысе пӱртӱсым идалы-
кын тӱрлӧ жапышты-
же войзен. А такшым 

снимке-влакым ку-
гемден да кугу альбо-
мым сӧрастарен. Туш-
то чынжымак чапле 
деч чапле фотосӱрет-
влак улыт! Кодшо ийын 

Советский посёлкысо 
тӱвыра пӧртыштӧ эрта-
ралтше персональный 
выставкыжым шуко еҥ 
ончен.

«Моторлыкым ужамат, 
ом чыте, вигак кидыш 
фотоаппаратым налам 
да снимкым ыштем. Ын-
де илышыжат сайрак то-
лын, кӱсен гыч сенсор-
ный манме телефонем 
луктам да чапле фотом 
ыштем. Теве кодшо гана 
«шӧртньӧ шыже толын 
тошкемышкем» манын 
куаненам ыле, ватсап 

йӧн дене ятыр палымем-
лан фотом колтышым. 
Тошкемышкем лекты-
нам, лач шичшашлык кече 
шке кечыйолжо дене йош-
кар пызле вошт волгал-
тара, тул гае коеш».

Кызыт И.Н.Мамаев 
« М а р и ко м м у н э н е р -
го» предприятийыш-
те электрогазосварщи-
клан пашам ышта. Так-
шым сварщик пашаш-
те тудо 42 ий тырша, а 
чумыр паша стажше 45 
ийышкат погынен. Ли-
шыл кечылаште тудде-
ке «Пашан ветеранже» 
лӱмым пуымо шотышто 
удостоверений толын 
шушаш. Саламлена! 

Эльвира  
ТЕРЕНТЬЕВА.
Еш альбом гыч  

налме  фото-влак.

Сӧраллыкым аклыше
Шочмо Кукмарий кундемжым (Советский район) йӧратымаш 
да сӧраллыкшым ужын моштымаш Иван Никандрович  
Мамаевым снимкым ышташ тачат ӱжыт. Тудо эше школышто  
тунеммыж годымак фотоаппаратан лияш шонен. 

(Тӱҥалтышыже – 
1-ше лаштыкыште.)
Тиде шкешотан пай-

ремышке колледжын 
эн кугу аудиторийыш-
кыже студент, тунык-
тышо да тӱвыра мини-
стерстве гыч уна-влак 

погыненыт. Лӱмынак 
ыштыме полкышко 
финн-угор калык-влак 
нерген савыктыме кни-
га-влакым вераҥдыме.  
М е р о п р и я т и й ы м 
О.Г.Богачёван вуй-
латыме «Чинчывий» 

кӱслезе-влак ансамбль 
ныжыл сем дене почын. 
Тудо марий, одо, финн, 
эстон да моло калык се-
мым шоктен. «Рвезы-
лык»  ансамбль (вуй-
латышыже Славик Ас-
маев) эстон куштыма-

шым ончыктен. Хор 
пӧлкан студентше Ми-
рослав Арсланов марий 
муро-влакым сылнын 
мурен.  Журналист, мер 
пашаеҥ, «ВийАр» ре-
гиональный мер орга-
низацийым вуйлатыше 
Алёна Иванова финн-

угор калык-влакын та-
чысе илышышт,  ку-
зе канымышт да могай 
модыш дене модмышт 
дене палымым ыштен.  

Финн-угор калык-
влак кечым пайремлаш 
тӱҥалмын историйжым 
шарналтыме. Тудо 1928 
ий 28 февральыште Фин-
ляндийыште карел-финн 
эпос лӱмеш Калевала ма-
нын лӱмдымӧ кечым па-
лемдыме дене кылдал-
тын. Ик ий гыч тыгай ме-
роприятийым Эстоний-
ыште ышташ тӱҥалме. 
1931 ийыште Финн-угор 
тӱвыран IV конгрессыш-
тыже родо-тукым эстон, 
финн, венгр калык-вла-
кын кечыштым палем-
даш октябрьын кумшо 
арняштыже пунчалым 
лукмо. Российыште илы-
ше финн-угор калык-
влак тиде шкешотан ке-
чым пайремлымашке 
1991 ий годсек ушнат. 

Иван РЕЧКИН.
Авторын 

фотожо-влак.

Поро кече! Хӱва пайва!..
Оҥай 
йолгорно
Волжск оласе рӱдӧ 

паркыште экойол-
горным почыныт. 

Ты йолгорнышто ныл 
стенд уло. Нуно ты парк 
кумдыкышто илыше да 
Йошкар книгаш пур-
тымо тӱрлӧ янлык де-
не палдарат. Ты про-
ектым Марий Элысе 
МТС компаний  ямды-
лен. Тудым илышыш 
шыҥдараш Волжск ола-
се экологий рӱдер ден 
ты тӱвыра да каныме 
парк полшеныт.

Интернет гыч 
налме фото.

М а м а е в м ы т ы н 
мӧҥгыштышт шӱм-
чоным луштараш пол-
шышо кум гармонь уло. 
Суртоза самырыкше го-
дым пелашыж дене 
пырля ансамбльыш 
м у р а ш - к у ш т а ш 
коштын, а кызыт 
кидыш семӱзгарым 
кумыллан веле на-
леш да южгунам ма-
рий такмак-влакым 
шергылтара. Туге гы-
нат Саша эргыже эн он-
чыч ачажын гармоньжым шупшкеден, вара тидлан Оршанке педколлед-
жыште тунемын. Ынде тудо тора Ямал кундемыште марий ӱдырамаш-
влакым гармонь сем почеш мурыкта. Ялыш толмыж годымат ачажын 
семӱзгаржым шоктыде огеш чыте… Уныка-влакат (Йошкар-Олаште 
илыше Света ӱдыржын шочшыжо-влак) музыкылан шӱмаҥ кушкыт: Да-
ша флейтым шокташ тунемеш, Арина – гитарым, Ольга – фортепианом. 
Кеҥежым нунат кочаштын семӱзгарыштым шупшкедаш тӧчат.

С.Смолина.С.Смолина.
«Чинчывий«Чинчывий» ансамбль.» ансамбль.
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ИЗИЖ ГОДСЕК  
МУРА

Тыматле, поро кумы-
лан рвезын тӱрлӧ мо-
гырымат усталыкше 
палдырна. Мура, куш-
та, семӱзгар дене сайын 
шокта. Тудо Советский 
район Вечын аграрно-
строительный технику-
мышто автомеханиклан 
тунем лектын, вара-
жым илыш-корныжым 
тӱвыра дене кылдаш шо-
нен. 2017 ийыште гитар 
дене шоктымо «Шара 
шинчан таҥем» муры-
жо калык коклашке лек-
тын. Варажым тудо Ма-
рий Эл радиошто ик га-
на веле огыл йоҥгалтын. 
Но тунам тӱрлӧ амаллан 
кӧра у мурызо тӱҥалме 
пашажым ӧрдыжыш ко-
ден. Ынде ты сомыллан 
уэш пижын. Репертуа-
рыштыже улшо кок му-
рыжо ончыкылыклан 
сай ӱшаным сӧра.

Александр 1-5-ше 
класслам Койсола шко-
лышто, варажым 6-9-ше 
класслам Мустай шко-
лышто тунемын. Изиж 
годсек мураш йӧратен.

– Йочасадыш коштмо 
годсек мурем. Сценышке 
6-7 ияш улмем годым лек-
тынам. Школысо тӱрлӧ 
мероприятийыште, клу-
бысо концертыште вы-
ступатленам. Районысо 
тӱрлӧ конкурсышто шке 
вием терген онченам. 
2008 ийыште «Таланты 
без границ» йот йылмы-
ла дене мурымо районы-
со конкурсышто икым-
ше вер дене палемдалты-
нам, –  мане тудо.

ТӰРЛӦ  
АНСАМБЛЬЫШТЕ
Александрын тукы-

мыштыжо усталык 
шӱлышан еҥ-влак ша-
галын огытыл. По-
снак ачаж велым му-
раш-кушташ йӧратат. 

Рвезын ачаж ден ава-
жат жапыштыже Кой-
сола тӱвыра пӧртысӧ 
«Ӱжара» ансамбльыш-
ке коштыныт. Сашат – 
ты ансамбльын чолга 
участникше. 

– Кушташ изиэм годсек 
йӧратем. Школышто 
тыгай кружокыш, вара 
шкенан йоча ансамб-
льыш коштынам. А 
«Ӱжара» ансамб-
льышке мый 15 
ияш годым то-
лынам. Кон-
церт дене 
тӱрлӧ рай-
о н ы ш т о 
л и й ы н -
на. Вара-
рак Шер-
нур тӱвыра 
п ӧ р т ы с ӧ 
«Пӧлек» ансамбльын 
к о л л е к т и в ы ш к ы -
же ушненам, – ойла 
А.Коновалов. 

СЕМӰЗГАРЛАН
         ШӰМАН 
Семӱзгарлан Алек-

сандр Вечын аграр-
но-строительный тех-
никумышто шӱмаҥын. 
Тунам кидышкыже 
икымше гана гитарым 
кучен да шокташ чот 
кумылаҥын. Моштыде, 
палыде чылт шке семын 
гитарым перкалаш ту-
немын. Лач ты жапыште 
шуко семым шонен лук-
тын, муро-влакым ям-
дылен. 

– Гитарым шкенан ял 
рвезе деч йодынам. Но-
то-влакым пален омыл, 
кузе шижынам, туге 
шоктенам. Тунем шуме-
ке, Интернетыште ку-
зе чын шоктышашым 
ончен лектынам. Вара-
жым тӱшкагудышто кок 
рвезым гитар дене шок-
таш туныктенам. Му-
рым возаш тӱҥалынам. 
Семым луктам да ту-
дын почеш вигак шома-

кым кычалынам. Тыге 
иктаж 10 наре мурым 
ямдыленам. Но чыла му-
рым ик семын ямдылаш 
огеш лий. Тидлан кумыл 
рудалтыш (вдохновений) 
кӱлеш. Икте дене ик-кок 
кече шинчылтынам, а 
весым, мутлан, 15 мину-
тышто возен шуктенам. 
А кызыт мый утларак-
шым семым возкалем. 

Варажым тӱшка-
гудышто пырля илыме 
йолташем-влаклан му-
рен ончыктенам. 20 ияш 
улмем годым гармонь-
лан шӱмаҥынам. Шер-
нур тӱвыра пӧртышкӧ 
аккомпаниатор Алексей 
Горинов деке шокташ 
тунемаш коштынам, – 
каласкала Александр.

Вечын техникумым ту-
нем лекмеке, тудо ар-
мийыште служитлен. 
Варажым тӱрлӧ вере па-

шам ыштен. Шернур 
сырзаводышто опера-
тор лийын, Москошто, 
Озаҥыште тыршен, пы-
тартыш жапыште Росте-
лекомын Шернур посёл-
кысо филиалыштыже 
электросвязь шотышто 
инженер лийын. 

А кызыт тудо студент 
радамыште.

– Семӱзгарлан 
шӱман улмемлан 

кӧра 2019 ий-
ыште И.С.Па-

лантай лӱмеш 
т ӱ в ы р а 
да сы-
мыктыш 
коллед-
ж ы ш к е 
семӱзгар 
пӧлкашке 
аккомпа-
н и а т о р -
лан, ту-
н ы к т ы -

шылан туне-
маш пуренам. 

Тыште баян, гар-
монь, балалайке, до-

мра, пианино, шиял-
тыш, шӱвыр, жалейке 

дене шокташ тунемына. 
Кажне семӱзгарже дене 
кузе шоктышашым умы-
лет гын, пашам ышташ 
куштылго. Теве «Памаш 
шинча» шкенан орке-
стрыштына контрабас 
дене шоктем. Ты оркестр 
дене ме Российысе тӱрлӧ 
конкурсышко лектын 
коштына, – ойла рвезе.

Александрын шоны-
машыже шуко. Кы-
зыт тудо республикы-
се «Ший памаш» фе-
стиваль-конкурсыш-
ко ушнаш ямдылалтеш. 
Ӱшанена, ончыкшы-
мат усталык пашажым 
тӱзатен толеш, репер-
туаржым пойдара, ка-
лыкым у муро дене ку-
андара. 

Еш альбом гыч 
налме фото.

Усталык корнышко
икымше ошкыл 
Марий эстрадыште у мурызо-влак койын ешаралтыт. Кажныже  Марий эстрадыште у мурызо-влак койын ешаралтыт. Кажныже  
ойыртемалтше, ныжыл йӱкан, талантан. Шернур район Кугэҥер ялыште ойыртемалтше, ныжыл йӱкан, талантан. Шернур район Кугэҥер ялыште 
шочын-кушшо, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште шочын-кушшо, И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжыште 
семӱзгар-влак пӧлкаште 2-шо курсышто тунемше Александр  семӱзгар-влак пӧлкаште 2-шо курсышто тунемше Александр  
Коноваловын «Омо дене огыл» мурыжо шукерте огыл лектын.Коноваловын «Омо дене огыл» мурыжо шукерте огыл лектын.

Мурызо-влак переписьым эртеныт 
мо? Тидын шотышто мом шонат?  
Тудын кӱлешлыкше уло?

Надежда ИЛЬИНА:
– Переписьыш уло кумы-

лын ушненам. Угарман кун-
демыште илем, но марий ул-
мем нерген тыштат ом мондо. 
Кӱлешлык кугу, вет кызытсе 
жапыште шке калык, йылме 
верч шуко тыршыман. Шочмо 
йылмына нерген мондыман 
огыл. А переписьыште мыняр 
еҥ шкенжым чынак мари ул-
мыжым ончыкташ огеш лӱд 
пален налаш лиеш. Лач нине 
еҥ-влак мемнан элнам ончыко наҥгаят.

Саша ИВАНОВ:
– Переписьым эртенам. Ма-

рий-влакын чотышт шага-
лемме йодыш тургыжланда. 
Тидын шотышто переписьын 
кӱлешлыкше уло, очыни.  Вет 
тенийысе калык, молодёжь, 
йоча-влак рушаҥын толыт. 
Мутлан, марий йочам уре-
мыште вашлият да тудын деч 
«Кӧ улат?» манын йодат гын, 
тудо руш улам манын ва-
шешта. Чылт марий йоча кеч 
ешыште, кеч школышто руш-
ла мутлана. Тыге руш калыкын чотшо ешаралтын 
сеҥа. Садлан тыгай лӱдыкшӧ уло! Тидлан, очы-
ни, кызыт кугу тӱткыш ойыралтын: кӧ улметым 
да могай йылмым палыметым чын ончыктышаш 
улат. 

Галина ЯКУШЕВА: 
– Переписьыште пелашем 

дене коктын участвоватлен-
на. Переписчик-влак мӧҥгӧ 
толын кайышт, йодыштыч. 
Переписьын кӱлешлыкше 
уло. Элыштына мыняр калык 
ила да могай национально-
стян улыт, палыман. А ме ма-
рий еҥже мынярын улына, 
очыни, чылалан палаш оҥай. 
Мыйын шонымаште, пере-
пись калыкын нужнан але 
улан илымыжымат палдара.

 Анита ФЕОКТИСТОВА:
– Пелашем Москошто пашам 

ышта, сандене тудо Госуслуго 
полшымо дене переписьыште 
участвоватлен. А ӱдырем дене 
коктын ме Йошкар-Олаште эр-
тенна, переписчик мемнан де-
ке шке толын коштын. Пере-
письын пайдаже кугу. Элыш-
тына тӱрлӧ калык ила, нунын 
чотыштым, илыш условийыш-
тым садак палыман. Сандене 
марий-влакым переписьышке 
рӱж ушнаш ӱжам. 

Переписьыш 
ушно!

Эмын акше – 168 утла 
млн теҥге. Рвезын ачаж 
ден аваже тынар оксам 
шке поген огыт шукто, 
сандене ойгыш логалше 

ешлан поро чонан еҥ-
влак полыш кидыштым 
шуялтеныт. Марий му-
рызо-влакат ӧрдыжеш 
кодын огытыл. 

15 октябрьыште 
Сеҥымашын XXX ида-
лыкше лӱмеш тӱвыра 
полатыште Богдан 
Алексеев лӱмеш кон-
церт эртен. Мурызо-
влак Лариса Сидорки-
на, Эльвира Трифоно-
ва, Эльвира Токташе-
ва, Станислав Устюгов 
да молат ончаш толшо-
влаклан поро кумылым 
пӧлекленыт. Билетым 
ужалыме оксам Богдан-
лан колтат.

А теве мурызо да кид-
мастар  Надежда Акие-
ва шушаш шуматкечын 
тӱрым тӱрлымӧ дене ма-
стер-классым эртара. 
Тудо кумылан-влакым 
тӱрлӧ семын тӱрлаш, 
сӧрастарыш-влакым 
ышташ туныкта. Мастер-
классыш ушнаш улы-
жат 500 теҥгем тӱлыман. 
Чыла оксам Богданын 
ешыжлан пуат.

Ойго еҥ-влакым ли-

шемда, маныт. Изи Бог-
дан черым вашкерак 
сеҥыже, да илышыже 
волгыдо лийже манын, 
айста меат полшена! 

Алексеевмытлан ок-
са дене полшымо 
шотышто ВКонтак-
те соцкылысе груп-
пышто https://vk.com/
savebogdan лудын 
кертыда.

Надежда  
МОИСЕЕВА.

Пырля сеҥена!
Йошкар-Олаште илыше идалыкаш Богдан 

Алексеевлан пел ий ончыч «спинальная мы-
шечная атрофия» диагнозым шынденыт. Тиде 
шучко черым сеҥаш кок ийым темымешкыже 
лач ик уколым шындыман, уке гын, йоча кош-
тын кертдыме лиеш да шӱлымымат чарна. 

Лаштыкым Марина БОГДАНОВА ямдылен.
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Йоча-влакын шукертсек 
вучымо пагытышт толын 
шуо. Таче школыш огыт кай. 
Шыже каникул тӱҥалын. 
Игече йӱштӧ шӱлышыж де-
не сайынак пуалеш. Йы-
рымваш чыла кылмыктен, 
телым вашкерак кондаш 
манын, палынак тырша. Ял 
покшелне верланыше пӱям 
Йӱштӧ кугыза лийже маны-
нак комыжлен шынден. Ын-
де, эр эрденак лектын, куры-
кымат йылгыжмеш нӱжаш 
лиеш, коньки дене курж-
талашат жап ситышынак. 
Школ нерген ик пагытлан 
мондашат лиеш. Лач каныш 
годым лудаш пуымо книга 
ора веле шинчаш логалеш 
да чоным изиш удырал кол-
та. Ну, нимат огыл, жап але 
ятыр, чыла шукталтеш. 

Андрей моло годым малаш 
пешак йӧрата. Школышкат 
аваже кок-кум гана кычкы-
рен толаша. Таче гын эрде-
нак помыжалте, нигуш ка-
яш огеш кӱлыс. Коваже пе-
лен шӱраҥыштын, коктын 
эр кочкышым ямдылышт. 
Ача-аваже пашаш лектын 
кайымеке, тудат урем ок-
нам эскераш тӱҥале. Ала 
иктаж йолташыже модаш 
лектеш ыле? Уке вет, огыт 
кой. Алят мален кият гын 
веле? Теве Ленук шӱжаржат 
эше мала. 

Шагатумдо индешым он-
чыктыш. Коважат, сурт кок-
ла пашам пытарен, черетан 
носки-пижергыжым пидаш 
кучен шинче. А йочалан йо-
крокыс… Чон уремышке 
ӱжеш. Коҥгаончык кошташ 
шындыме конькижымат 
кучен ончыш, уремыш чий-
ышаш вургемымат ямды-
лен пыштыш. Чий да лек ве-
ле. Модаш нигӧ дене… Кап-
ка йымал пинегыла урем 
воктен шкет от кошт вет. 

Теве Ленук изажын кок 
могырыш коштмо йӱкеш 
помыжалте. Шинчажым 
туржын лектынат шогале:

– Шкеже мален от керт да 
молыланат малаш эрыкым 
от пу.

– Молыжо – кӧ? Тый веле 
кынел от керт. Кечывал шу-
эш, алят малет, – Андрей 
шӱжаржым койдара. – Авай 
ден ачай шаҥгак каеныт, 
ковай теве пел носким пи-
дын пытара.

– Ага, тый веле верыште 
шинчен от керт, кочырта-
тен коштат, – Ленукат шо-
маклан кӱсынеш ок код.

– Э, тарванен шуда, чыге-
чого-шамыч? Айста эр коч-
кышым ыштена, — коваже, 
уныкаже-влакым вӱдалтен, 
кухньо велыш тарваныш. – 
Теве, тар пучымыш кӱын 
шуын, пеш тамле. Кӧ он-
чыч кочкын пытара, тудо 
модаш кая.

Изаж ден шӱжарже, тидым 
колын, пеш тыршат. Совла 
модеш веле. Теве Ленук ко-
даш тӱҥале. «Тыге огыл, че-
час шӱжарем мый дечем по-
чеш кодеш гын, ковай тудым 
уремыш ок лукыс, – Андрюш 
шке семынже шона. – Тугеже 
иктӧр пытараш кӱлеш». Пу-
чымыш кӱмыжет когыньыш-
тынат ик семын ярсыш. 

– Вот, молоес улыда, – ко-
важе мокталтен пелештыш. 
– Ынде модаш каен керты-
да. А мый кӱмыж-совлам 
мушкедем.

Коктынат ӱстел кокла гыч 
шуршыла тӧрштен лектыч. 
Ӱчаш-ӱчаш чиен, космо-
навтла ямдылалт шогальыч. 

А уремыште юалге ул-
маш… Кылме тылзе шке 
кертмыжым ончыктыне-
жак. Нерымат чывыштал 
колта, кидымат кӱсеныш 
«поктен пурта». Лум из-
иш веле возын гынат, са-
дак волгыдын чучеш. Телын 
ӱпшыжӧ шижалтеш. 

Андрей коньким сакен 
лукто. Ленук, ечым руал-
тен, кок тоя коклаш чыл-
так пӱтырнен пытыш. Я ик-
тыже, я весыже кид гыч му-
чышта. Изаже почеш пӱя 
воктеке соптыртатыш. Ан-
дрей гын ече дене кошташ 
пешыже ок йӧрате. Тудо 
утларакшым коньки дене 
таҥлалтын. Теве кызытат, 

йолыш чиен, воштончыш 
гай ийым коренак куржеш. 

– Андрю-у-у-уш! Мыйы-
мат коньки дене кошташ 
туныкто, – Ленук, ечыжым 
ӧрдыжкӧ шогалтен, иза-
жым кӧранен ончале. Ту-
дат тыге куржын колтыне-
же. Теве телевизорышто он-
чет, да могай моторын кой-
ыт. Южгунамже ужавалат 
тӧрштылыт, конешне…

– Але изи улат. Тиде конь-
ки тылат кугу. Ечетым куш-
кыж, – изаже воктекше то-
лын шыргыжале.

– Мылам ынде ече ок кӱл. 
Коньки дене коштнем…

– Ну, тугеже тыйын йолет-
лан келшыше коньки кӱлеш. 
Вашке У ий шуэш, Йӱштӧ 
кугызат деч йод, ала кон-
да, – изаже Ленукым койда-
ра. Тудыжо изажым туге жа-
лын онча, конькижым йол-
жо гыч шинчаончалтышыж 
денак кудаш налеш, шонет.

– На, на, чиен ончо. Чонет 
каныже, – Андрей, межнеч 
шӱжаржым чаманен, пе-
ленже толын шогале. Пала: 
садак ок утло. Конькижым 
кудашын, шӱжаржылан ку-
чыктыш. Эх, Ленук куанен 
вет. Портышкемжым гы-
выр-говыр чумалын, конь-
ким пеш чия. Тольык туш-
кыжо йолжо веле огыл, вуй-
ге пура. Ны тошкалын ок 
керт, ны йол ӱмбалне шо-
ген шотым ок му, кыне-
лаш тӧчен, пыҥге-поҥго 
пуреҥгайыш.

– Вот. Эше коньким йодат. 
Изи улат але, кудаш йолет 
гыч. 

Коньким озажлан 
пӧртылтыде ок лий. Нимом 
от ыште, Йӱштӧ кугыза-
мак сӧрвалаш логалеш. Ле-
нук, шкенжын портышкем-
жым погкален, ечыжым чи-
ен шогале, тояжым кидыш-
тыже пӱтыркален, изажын 
мунчалтымым онча.

– Мом ече тоятым 
пӱтыркален шогылтат, мо-
даш лектынат гын, мунчал-
те, – пӱя покшечын тудыжо 
кычкыра. – Юзо тоя шоны-
шыч мо? Эше шонымашет 
шукталтше манын, нулал 
ончо.

Ленукынат шинчаже йӱла. 
А чынак тыге гын? Таклан 
огыл тыгай шомак уло. Ала 

тудын ече тояже юзо? Эх, 
йодышыжо мыняре, содыки 
терген ончаш уто огыл. Ой-
лымо – ыштыме… Изи ӱдыр, 
чынак, тамлен ончыш вет. 
«Мыйынат конькиэм лийже 
ыле», – шоналтен, йылмы-
жым «юзо» тояшкыже туш-
калтыш, тунамак тӱжем име 
шуралтымым шиже. Ын-
де мом ышташ? Шинчавӱд 
шӱргым мушкын йогенак 
вола, изажым кычкыралын 
ок керт, умша почмо… эше 
воштылаш тӱҥалеш. То-
яжым кидше дене кучен, 
мӧҥгӧ каяш гын веле.

Андрюш тора гычын 
шӱжаржым шекланыш. Кур-
жын толын, ала воштылаш, 
ала чаманен налаш, ала 
вурсаш – шкежат ӧрмалген.

– Окмак тый! Мыйже так 
воштыльым вет. Умшаш-
кетше кӱртньӧ тояжым мо-
лан чыкет?

Тудыжо пелешташ огыл, 
чарныде шортеш веле. Ке-
нета тоя мучыштыш, Лену-
кын умша петырныш. Пел 
йылмыже тояшак пижын 
кодо ала мо? Шканже туге-
ла чучо. Тоям савыралынак 
ончале, изажын йол йымаке 
кудалтыш.

– Айда, мӧҥгӧ каена, Ле-
нук, – Андрей шӱжаржын 
кидшым кучен тарваныш. 
Тудыжо кутыренат ок керт, 
коршта. 

– Ковай, мый тиде Фея де-
не модаш ом кай, – мӧҥгӧ 
толын шумеке, Андрей 
омсадӱр гычак тӱҥале.

– Мо лийын кайыш? Ле-
нук, молан шортат?

– Коньки кӱлеш лийын 
тудланат. Ече тоям юзылан 
шотлен, семынже коньким 
йодын нулалын. Йылме му-
чашыжым тушан пижыктен.

– Ске ойлысыч вет…– Ле-
нук нюслаш тӱҥале. 

– Мыйже воштыльым, ок-
мак. Вес гана лек да пече 
меҥгым нулал, – Андрей ут-
ларак веле койдара.

– Йӧра, ит шорт, теве пен-
сий оксам наламат, коктын 
олашке каена. Могай конь-
ки келша, тугайым налына, 
– коваже уныкажым куанда-
рыш, тупшо гыч вӱчкалтен 
ӧндале. – А йылмет вашке 
тӧрлана. Коктын эше му-
рым мураш тӱҥалына.

Арня гыч Ленукат конь-
киан лие. Коваж дене, ола 
кевытыш миен, эн чапле 
коньким налын тольыч. Э-э 
пӱтыркалыш вет, э-э кучыл-
то. Иктаж шым гана чиен 
кудаше.

– Ече тоям нулымет арам 
ыш лий, Ленук. Таче кече 
йӱштӧ, мыят, лектын, тый-
ын «юзо» тоятым нулал 
ончышаш, ала кеҥежлан 
у мечым налын пуат, – 
шӱжаржым ончен, Андрю-
шат койдарыме йӧре пе-
лештыш.

– Тудо мыйын тоям, тый-
ым ок колышт, – Ленук из-
ажлан кычкырале. Йылмы-
же тӧрланен шуын, куты-
рен кертеш. А кӱртньӧ на-
стам ынде тудо нигунамат 
тамлен ончаш ок тӱҥал. Па-
ла: йӱштыштӧ тушан пижат.

Анжела МИХАЙЛОВА-
ТИМОЕВА.

Волжск ола.

Икымше 
лум
Омо укелан кӧра таче эр по-

мыжалтым, но кынелаш шым 
вашке. Уремыште мардеж йӱк 
шокта, окна петыртыш лончо 
гыч ужам: электровоштыр чот 
лупшалтеш. Игече вашталтын 
коеш, ала йӱр толын да нӧрта, 
ала эше лумжак уке дыр... Кид 
ӱмбаке изиш нӧлталалтын, 
окна шовычым почын ончал 
колтышым. Тӱнӧ пылан, ка-
ва гыч ош лывыла лум вола, 
тунамак мардеж, руалтен ку-
чен, пӧрдыктен-пӧрдыктен, 
оҥа я пырня йымак намиен 
шӱшкеш. Мардеж талышнен 
веле, пуйто лум толмылан чот 
сырен да лупшкедыл куржта-
леш. А лум чарнаш шоненат 
огыл, таче пуйто палемдыме 
кече, мландымбалым тыман-
меш ошемденат шында. Еҥ-
влакын лектын коштмыштат 
огеш кой, нунат, лум деч шы-
лын, пӧрткӧргӧ шокшышто ра-
катланен шинчат.

Теве пылышемлан пи-пи-пи 
шокташ тӱҥале. Мо томаша, 
шонем, мо лийын кайыш? Эше 
колыштам, а йӱк огешак чарне. 
Кенета ушышкем пурыш: вет 
пошкудо тора вел гыч толын, 
кугу машинаж дене окна ончы-
ко чакнен пура. Вучен шуктыш-
на, коеш, тиде гана пеш кужун 
кошто, тудо шке фургон маши-
наж дене тора йот мландыш, 
лишыл йот мландыш тӱрлӧ са-
тум шупшыкта. Пошкудем-
влак сай еш улыт, келшен илат. 
Пелашыже туныктышылан ыш-
та, эрге-шешке олаште илат, а 
ӱдырышт олаште ойыртемалт-
ше школышто тунемеш. По-
шкудына сай родо дене иктӧр. 
Тудлан чылажымат ӱшанен ко-
даш лӱдыкшӧ огыл.

Ындыжым кынелаш кӱлмым 
шижын, шокшо вакшыш гыч 
виешак тарванышым. Тӱгӧ 
лектын, шкемым ош лум де-
не туржам: шӱргемым, кид-
вургым йыгем, а лум чывыш-
тылеш... Омо чылтак лӱдын 
куржо. Пӧлемыш пурышымат, 
мушкылтым, ынде шкемым ту-
ге куштылгын кучем, пуйто чуч 
гына ом чоҥеште. Теве тамле 
пушан шокшо кофем темышы-
мат, чон ласкалыкым шижын 
йӱын шинчем. 

Теле, сапшым кучен, шке ош 
имньыже-влакым поктылеш, 
ончал савырнынеже, вучат але 
огыт вучо тысе кундемыште 
теле пагытым. Ит тургыжлане, 
лум оза, кажне пагытлан тысе 
калык куана! Шыже тӱрлӧ тӱсан 
улмыж дене сӧрал, кеҥеж шке 
шокшыж дене кумылым налеш, 
сылне шошо нӧргӧ ужар лыш-
ташыж дене кумылым нӧлта. 
Теле пагытымат куан дене ву-
чен вашлийына: ече, издер де-
не мунчалташ, коньки дене ян-
да гай ий ӱмбалне шӱкал-шӱкал 
ӱчашаш, лум дене кочам нен-
чаш. Йоча веле огыл, кугыеҥ-
влакат куанат, оза пелен во-
льыкат, сурт янлыкат шкеныш-
тым вестӱрлын кучат: лумыш-
то тӧрген кудалашат сае, тупыш 
возын пӧрдалашат лачеш то-
леш, тӱрлӧ копшаҥге тыман-
меш лектын йога.

Нина ЩЕРБАКОВА.
У Торъял район.

Юзо тоя
ОЙЛЫМАШ
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Ӱдырамашлан – 
шалфей
Шалфейыште растительный гормон 
уло, тудо эстроген манме ӱдырамаш 
гормон дене икгайрак. Садлан 
ӱдырамаш-влаклан идалыкыште 
кум гана кум арня дене яра пагареш 
шалфей лемым йӱаш пайдале. 
 Ик изи совла шал-

фей ӱмбак ик стакан 
шокшо вӱдым темы-
ман да йӱкшымешке 
шинчыктыман. Вара 
шӱрыман да эр коч-
кыш деч 30-40 минут 
ончыч изин-изин по-
дылын йӱман.

 Ӱдырамаш йочам 
ыштен ок керт гын, ик 
изи совла шудо ӱмбак 
ик стакан шокшо 
вӱдым темыман. 
Лемым кум ужашлан 
пайлыман да кечеш 
кум гана йӱман. 
Тудым, менструаций тӱҥалмеке, визымше кече 
гыч лу кече йӱман.

 Гинекологий чер-влакым эмлаш, тыгак 
нунын деч аралалташ манын, шалфей вӱдыштӧ 
шинчаш пайдале.

Маскагопа
Калык медициныште маскагопам 
(копытень) пагар, мокш, шекшгалта 
черым, кугу давленийым эмлаш, 
кугу температурым волташ кучылтыт.

 Вӱдыштӧ але шӧрыштӧ кучымо лыш-
таш шӱмын пашажым саемда, давленийым 
нӧлталеш, шекшым да шондым луктеш. Ик изи 
совла коштымо лышташ ӱмбак 200 мл шокшо 
вӱдым але шӧрым темыман. Йӱкшымешке шин-
чыктыман. Лемым ик кугу совла дене кечеш кум 
гана кочмо деч ончыч йӱман.
 Ик изи совла тыгыдемдыме маскагопа вож 

ӱмбак 500 мл шокшо вӱдым темыман, ик шагат 
шинчыктыман. Лемым ик кугу совла дене кечеш 
кум гана бронхит, бронхиальный астме, шодын 
да шӱмын ситыдымашышт годым йӱман.
 Маскагопам «аракан вож» маныт. Молан 

манаш гын тудым шукертсек аракам йӱмым эм-
лаш кучылтыт. Ик кугу совла шудо ӱмбак 200 
мл вӱдым темыман, 5-10 минут шолтыман. Тул 
ӱмбач кораҥдымеке, эше ик шагат шинчыкты-
ман. Лемым 2-3 кугу совла дене кочмо деч вара 
йӱман. Тудо арака деч йӱкшыктара.

ШАРНЫЗА: маскагопа – аяран кушкыл, ре-
цептыште ончыктымо деч шуко йӱман огыл. 
Тыгак туддене гипертоний дене орланыме да 
мӱшкыран улмо годым эмлалтман огыл.

Эмлалташ тӱҥалме деч ончыч 
врач дене каҥашыза.

Лаштыкым Ирина 
ЗОЛОТАРЁВА ямдылен.

ГРАНАТ кичке дав-
ленийым волта, вуй 
корштымым луштара, 
шӱмын пашажым саемда 
да рак ваштареш кучеда-
лаш полша. Тыгак пуал-
мым, вирусым да микро-
бым пытара, а пӧръеҥ-
влакым предстательный 
ту чер деч арала.
 Термосыш изи совлат 

пеле гранат кичке поро-
шокым пыштыза, 375-
400 мл шокшо вӱдым те-
мыза да 4 шагат шин-
чыктыза. Лемым, коса 
ынже тарване манын, 
эркын ястарен налза. Ле-
мым ик изи совла дене ке-
чеш кок гана йӱман. Кок 
арня эмлалташ лиеш. Ты 
лем диарей, авитами-
ноз годым поснак пай-
дале, гемоглобиным ку-
гемда, онкологий ваш-
тареш кучедалеш. 

АРБУЗ кичке имму-
нитетым пеҥгыдемда, 
чызысе рак деч арала, 
сакырым да холестери-
ным нормышто кучаш 
полша. 
 Лихорадке, могы-

рым сӱсандарыме да 
кугу температур го-
дым  йоҥыштымо 
кичкым шолтымо да 
йӱкшыктарыме вӱд де-
не 1:10 кугыт дене ва-
рыман. Лемым 2-3 ку-
гу совла дене кажне ша-
гатыште йӱман. Йоча-
лан 2-3 изи совла дене 
йӱктыман. Эҥыж варе-

ньым, мӱйым ешараш 
лиеш.
 Кид-йол, чурий пуа-

лыт гын, организм гыч 
уто вӱдым лукташ ма-
нын, 200 г тыгыдемдыме 
арбуз кичке ӱмбак 800 мл 
йӱштӧ вӱдым темыман 
да шолаш пуртыман. Ва-
ра 15-20 минут шолты-
ман, йӱкшыктарыман да 
шӱрыман. Кажне кочмо 
деч 15-20 минут ончыч ик 
стакан леве лемым йӱман. 

Ты лем уто нелыт дечат 
изишак утлаш полша.
 Шукш да шолысо 

моло паразит деч ут-
лаш манын, 115 г ар-
буз кичкым порошок 
марте тыгыдемды-
ман, ӱмбакыже 950 мл 
вӱдым темыман да изи 
тулышто 40-45 минут 
шолтыман. Йӱкшымеке 
шӱрыман. Лемым 200 мл 
дене кочмо деч 1-1,5 ша-
гат ончыч йӱман.

Шӱлыш петырныме 
(удушье) але мигрень 
годым ГРУШЫМ кич-
кыжге кочкаш темлат. 
Грушо кичке вуй да шӱм 
корштымо годым пай-
дале, организмлан фи-
зический але психоло-
гический нагрузкылан 
куштылгынрак туне-
маш полша, аппетитым 
саемда, нойымым 
кораҥда, иммунитетым 
пеҥгыдемда. Кичке де-
не ямдылыме лем су-
сырым вашке паремда. 
Анемий, грипп, брон-
хит, пневмоний годым 
пайдале.
 5 г грушо кичкым да 

5 г агытанора саскам 
тыгыдемдыза, вартыш 
ӱмбак 200 мл шокшо 
вӱдым темыза да 20-30 
минут шинчыктыза. Ле-
мым шӱрыза да 50 мл де-
не кечеш кум гана 10-14 
кече йӱза. Ты лем ате-
росклероз годым поснак 
пайдале.

 30 г изюмым йӱштӧ 
вӱдыштӧ 45 минут ку-
чыза да вӱдым кышкал-
за. Изюмым малаш воч-
мо деч ончыч шокшо 
шӧр дене подыл кочса. 
Ты йӧн чот кокырымо 
годым пеш сай.

 10 шоганым кубик 
семын пӱчкедыза, ик 
вуй чеснокым тыгы-
демдыза. Вартыш ӱмбак 

500 мл шӧрым темы-
за да шоган ден чесно-
кын пушкыдеммеш-
кышт шолтыза. Вара 
тушкак писте пеледы-
шым изишак ешарыза. 
Ик шагат шинчыктыза 
да шӱрыза. Вартышыш 
мӱйым ешарыза да ик 
кугу совла дене кечеш 
икмыняр гана йӱза.

 Кок бананым ты-

гыдемдыза да 200 мл 
шокшо шӧрыш пыш-
тыза, 10 минут шол-
тыза. Шӱрыза, изиш 
йӱкшымеке, мӱйым 
ешарыза да йӱза.

 Йоча-влакым ты-
ге эмлаш лиеш. Ик ол-
мам, ик шоганым да ик 
кешырым (икгайрак не-
лытан лийышт) тыгыде 
тёрко гоч нӱжыза. Вара 
ты вартышыш кок кугу 
совла мӱйым ешарыза, 
сайын лугыза. Икшы-
ве-влаклан леве варты-
шым ик изи совла дене 
кечеш 4-5 гана пуыман.

Имньыгаштан
полша
100 грамм имньыгаш-

тан (конский каштан) 
саскам мясорубко гоч 
колтен тыгыдемдыза, 
янда банкыш пыштыза. 
Ӱмбакыже 1 литр ош 
аракам темыза. Пычке-
мыш шкафыште арня 
шинчыктыза, жапын-
жапын рӱзалтыза. На-
стойкым, 15 чӱчалтыш 
дене ик стакан вӱдыш 
пыштен, кечеш кум га-
на йӱман.

Ты настой вӱргорно 
спазмым кораҥда, пу-
алмым (отёк) пыта-
ра, тромбофлебитым 
эмлаш полша, йыжыҥ 
корштымо, варикоз 
годым пайдале, давле-
нийым нормыш конда. 
Пералтме верыш йы-
гаш сай, какарым пы-
тараш полша.

Саскаже веле огыл, 
кичкыжат
Саскан кичкыже тазалыклан пеш пайдале, 
южгунамже саскаж деч утларакат.

Кечыште куд-шым ОЛМА кичкым кочкаш гын, 
организм ик суткалан ситыше йод дене пойдарал-
теш. Тушто тыгак Е витамин шуко, тудо вуйдоры-
клан пайдале.

ВИНОГРАД кичке шинча пӱсылыкым саемда, 
вӱргорным пеҥгыдемда, тромб лийын кертме да 
кандидоз деч арала, уда холестериным шагалемда.

ПОЛАН кичке уло организмым пеҥгыдемда, 
тудым микроэлемент-влак дене пойдара, шӱм-
вӱргорно системылан да шолылан полша, пуал-
мым пытара, шлакым луктеш.

ДЫНЕ кичке организмым сайын эрыкта, кочкы-
шым шулыктарыме пашам саемда, холецистит го-
дым шекшым луктеш, вергыште кӱ лийын кертме 
деч арала.

ЦИТРУС кичке-влак 
виян аллерген лийын 
кертыт, садлан нуным 
шекланен кочман. Ман-
дарин кичке поснак 
пайдале, тудо рак клет-
кылан кушкаш ок пу, 
давленийым нормыш 
конда. Лимон кичке 
уто нелытым пытараш 
полша, вуй коршты-
мым луштара, гель-
минт ваштареш куче-
далеш. Апельсин кичке 
— сай антисептик.

Вишне, абрикос, 
персик, сливе кич-
ке-влакат пайдале 
улыт. Но тушто аяр 
вещества уло, садлан 
утыждене шуко коч-
ман огыл.

Кокыртыш витара?
Кокырымо, логарым чыгылтарыме годым 

полан полша. 100 г поланым лаштыртыман да 
100 г вишкыде мӱй дене варыман. Варты-
шым пычкемыш юалге верыште 7 сут-
ка кучыман. Кугыеҥлан ик кугу со-
вла дене, йоча-влаклан (3 ияш гыч) 
ик изи совла дене кечеш кум гана 
кочмо деч 15 минут ончыч йӱман. 
Ты йӧн ночко, хронический ко-
кыртыш годым полша. Тамакым 
шупшшо-влаклан эрдене витары-
ше кокыртыш деч утлаш полша. 

Тыгак лемым ямдылаш лиеш. Ик литр 
шокшо вӱдыш ик стакан поланым пыштыза да 
изи тул ӱмбалне 10-15 минут кучыза. Йӱкшымеке 
шӱрыза. Лемыш 3-5 кугу совла мӱйым пыштыза. 
Тудым 100 мл дене кечеш кум гана йӱза. Ты лем 
дене ангине годым логарым шӱалташ лиеш.
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Театрыште да кинош-
то Иринан карьерже 
тӱҥалын гына. Ӱдыр 
2001 ий 28 апрельыш-
те шуко шочшан ешыш-
те шочын. Ача-аваж де-
не кыл пеҥгыде лий-
ын, садлан школыш-
то иктаж нелылыкыш 
логалмыж годым нуно 
ӱдырыштлан эре пол-

шеныт, кумылаҥденыт. 
Ирина кызытсе кушты-
маш дене 8 ий занимат-
лен. Москошто ила. Те-
ний Олег Табаковын Те-
атральный школжым 
тунем пытарен.

2019 ийыште О.Таба-
ковын театрыште шын-
дыме «Катерина Иль-
вовна» спектакльыш-
те массовкышто мо-
дын. Киношто икымше 
рольжо – «Контакт» се-
риалыште Юлия. Сю-
жет почеш Юлия – ты-

глай подростко. Ӱдыр у 
школыш куснен, пыр-
ля тунемшыже-влак де-
не кылым ок му. Ача-
же – ийготыш шудымо-
влак дене пашам ышты-
ме шотышто инспектор.

Иринан ойлымыж по-
чеш, Юлиян образше 
ӱдырын койыш-шокты-
шыжлан лишыл огыл. 
Садлан тиде рольым 
модаш шагал огыл вий-
ым пышташ пернен.

Киношто сниматлал-
тме годым моткоч кугу 

опытым налын. «Съём-
кын икымше кечынжак 
режиссёр Евгений Стыч-
кин кузе модаш, опе-
ратор кушко шогалаш, 
световик-влак кузела 
савырнаш, ойленыт. Ту-
намак грим ден микро-
фоным тӧрлат. Вуем 
пудештеш, шоненам», – 
каласкален ты пашаж 
нерген И.Паутова.

Ирина марлан ка-
ен огыл. Гитар, фор-
тепиано дене шокта, 
тӱмырым перкала, сай-
ын мура. Фехтоватлен 
мошта, боевой икскус-
ство-влакым пала, ка-
ратэ дене шем ӱштыжӧ 
уло. Тыгак ролик да 
скейтборд дене кош-
теш. Комедий сынан 
сай фильмыште сни-
матлалташ шона.

Ирина Паутова
Кодшо арнян ТНТ канал дене  
«Контакт» сериалым ончыктеныт. 
Тушто ик тӱҥ рольым, Юлиям, актрисе 
Ирина Паутова модын.

МЕМНАН КУМИРНА

Лаштыкым  Ирина 
АЛЕКСАНДРОВА ямдылен.
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Тораште тый улат
Мутшо Н.Никитинан.

Семже С.Шакировын.
Тамара Ситникова мура.
Ну молан тораште тый улат?
Йӱд кавам шкетак ончем адак.
Кок шӱмна ила вашла ырен,
Ик корнат огеш керт ойырен.

Припев:
Ӱмбакет онча гын тылзе –
Тиде мый улам,
Чеверген шога гын пызле –
Тиде мый улам,
Шыматалын йӱр йӱреш гын –
Тиде мый ойлем,
Чоныштет чыла шижмашым
Тый денет пайлем.

Вургыжам, ом керт нимом ыштен,
Лач шинчам мый ӱштылын коштем.
Воктенет моткоч лийнем уэш,
Кайыкла чоҥештыме шуэш.
Припев.
Мый палем: тый пӧртылын толат,
Шеҥгелан кодеш кугу ола.
Шып вола кава гыч тымык йӱк.
Воктенем лач омыдымо йӱд.
Припев.

ПЫРЛЯ МУРАЛТЕНА

Ӱдырамаш пелашыж деч 
йодеш:

– Йӧратымем, мый сокыр лиям гын, тый мыйым 
садак йӧратет ыле мо?

– Йӧратем ыле.
– Мутланен ом керт гын, йӧратымым чарнет ыле 

мо? – адак йодеш ӱдырамаш.
– От мутлане гын, уш кайымеш йӧратем ыле! – ва-

шешта пӧръеҥ.

АРМЯН КАЛЫКМУТ

1612 ий 4 нояб-
рьыште калык опол-
ченийын сарзыже-
влак Китай-олам (Мо-
скон ужашыже) штурм 
дене сеҥен налыныт. 
Нуным Кузьма Ми-
нин ден Дмитрий По-
жарский вуйлатеныт. 
Кредалмаште сарзе-
влак Моском Польшы-
со интервент-влак деч 

утареныт да, кучымо верам, обществыште положенийым 
ончыде, икоян улмым ончыктеныт.

 Весылан порым ыштенат гын, шка-
ланетат тидымак вучо.
 Еҥыным шолыштын пояш лиеш 

гын, коля эн поян лиеш ыле.
 Пӧръеҥ – вуй, вате – чон.
 Калыкын ончыкылыкшо нерген па-

лен налнет гын, самырык-влакым ончо.
 Ондалыше еҥ чыным ойла гынат, 

иктат ок ӱшане.

+16

Рекламе.

Рекламе.

ШАРНАШ КӰЛМӦ ДАТЕ

ШЫРГЫЖАЛЫНА

+16

Рекламе.

Реклам
е..
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ИНДИЙ  
КАЛЫКМУТ

 Чистка пуховых подушек
 Изготовление одеял и перин
 Ремонт    одежды
 Прокат и пошив 
карнавальных  костюмов

г.Йошкар-Ола, 
ул.Машиностроителей,

 8 «г», каб.210.
Т.: 89297345349,  

8 (8362) 99-16-95,  89023291695.

Работаем с 10.00.-17.00. 
Сб., вс. – выходной.

Знакомая Золушка

Ре
кл

ам
а.

  И
П

 Н
ем

це
ва

 И
.В

. 

Рекламе шотышто 89024302079 номер дене (Зоя Тимофеева деке) йыҥгыртыза.

 

ТРЕБУЮТСЯ

Шке верч азапланыман
4 ноябрь – Шке верч азапланыме кече. Шу-

кыж годым ме шке нерген мондена. Пашам 
ыштена, ешыште чыла могырымат сай лий-
же, икшыве-шамыч пиалан кушкышт манын 
тургыжланена.  Южгунамже икмыняр еҥ деч 
«таче жап эртен,  йӧра веле»  манмымат ко-
лаш лиеш. Йолташ-влак, тиде кече шотышто 
тендан шонымашда могай?

Людмила ГРИГОРЬЕВА, Йошкар-Ола: 
– Кажне еҥын эн тӱҥ поян-

лыкше – тиде илыш. А илыш 
тунам пиалан лиеш, кунам 
тыйын тазалыкет пеҥгыде. 
Чыла воранен толжо манын, 
тудым эре перегыман. Ту-
нам ыштышаш сомылат шук-
талтеш, шинчаончалтышат 
пӱсырак лиеш, еҥ-влакланат 
йывыртет, пӱртӱс поянлыкы-
мат йӧратен вашлият. Так-
шым шкем аралыме шотыш-
то тӱрлӧ семын азапланыман: уш-акыл, моторлык 
да моло шотыштат. 

Вячеслав ОСИПОВ, Волжский район:
– Мыйын шонымаште, ай-

деме шкеж верч эре азапла-
нышаш. Тудо шке лӱмжым, 
чапшым, тазалыкым, 
йӧратымашым йомдары-
шаш огыл. Тиде шонымаш 
дене шкенжым чын корныш 
шогалташ идалыкеш ик га-
на огыл, кажне кечын шоны-
шаш. Кажне кечын могай по-
ро сомылым ыштен, кӧлан 
сай мутым ойлен, кид, мут 
дене эҥертыш, ӱшан лийын, могай куаным еҥлан 
конден, иктешлышаш. А шкаланже пуымо куанже 
– эн чын, эн кугу.  Кунам айдеме шкеж нерген шо-
на, порылыкым шара,  тудо пагалымашым сула. 

Виктория ЯКОВЛЕВА, Йошкар-Ола:
– Шке нерген эре азапла-

ныман. Эн ончыч тазалы-
кым перегыман. Арулы-
кым эскерыман. А кызытсе 
пандемий жапыште поснак 
тӱткӧ лийман да шкем ара-
лыман. Иктаж-куш каяш ям-
дылалтыда гын, маскым на-
лаш мондыман огыл. Анти-
септикым кидыш йыгалты-
ман. Арулык нерген нигунам 
мондаш огеш кӱл. Калыкыш-
те таклан огыл ойлат: «Таза капыште – таза чон». 
Аралыза, йӧратыза шкендам.

 
Лиана СМИРНОВА, У Торъял:
– Эре пашам ыштена. Юж-

гунамже каналташат жап 
уке. А тиде пайрем шке нер-
ген шоналташ амалым лук-
теш. Илышнаже икте веле да 
кӱчык. Сайым ыштен да куа-
нен илыман. Нелылыкым он-
чыде, тыгай кече улмо нерген 
шарныман. Ме икте-весылан 
порылык ден куаным кон-
дышаш да тидлан тунемшаш 
улына. Кажне еҥ шкенже де-
не кугешнен да весылан сайым ыштен кертеш. 

Алиса СТЕПАНОВА, 
Йошкар-Ола:
– Кызытсе илышыште шкем 

поснак аралыман да таза-
лык верч азапланыман. Та-
за, пеҥгыде капкылан да чо-
нан лият гын, воктене илы-
ше лишыл еҥет-влакланат 
куштылго. А икшыве-шамыч 
ынышт тургыжлане манын, 
тазалык верч тыршыман. Ну-
нылан  эре таза ача-ава-влак кӱлыт.

Зоя ТИМОФЕЕВА ямдылен.

ЙОДЫШЛАН УЛО ВАШМУТ

 Тюль                            Вуаль
  Органза                   Портьеры
   Кухонные занавески
    Карнизы потолочные

Режим работы: 
ПН - с 9.00-17.00,   С ВТ по ВС - с 9.00-17.30

ТЦ «Сити Центр», 1 эт.
Йошкар-Ола, ул.Первомайская, 115

Галерея шторГалерея шторГГалинаалина
БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ 

АССОРТИМЕНТАССОРТИМЕНТ
ПРИЯТНЫЕ ПРИЯТНЫЕ 

ЦЕНЫЦЕНЫ
Производство: Производство: 

ТурцияТурция

Тел.: 47-25-95  Инстаграм Salon_shtor_galina

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

 РЕМОНТ 
    КОМПЬЮТЕРОВ,
    НОУТБУКОВ, ОФИСНОЙ И 
    КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ,
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ 
    С КОМПЬЮТЕРОВ,
АПГРЕЙД СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ

г.Йошкар-Ола, ул.Советская, 120, 
(Дом быта «Смена»), оф.202.

 Тел.: 8(8362) 92-07-04,45-41-90

Ре
кл

ам
а.

ХРАНЕНИЕ ХРАНЕНИЕ 
БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

Предложение от ИП Суворов С.П. ОГРН 314121828100038 Кол-во ограничено.Подробности по телефону. Условие на день публикации.

Ре
кл

ам
а.

КИРПИЧ (белый, цветной, 
рустированный, колотый) 
БЛОКИ 
СМЕСИ

Тел.: 8(8362) 53-67-34, 53-67-36

РМЭ, Медведевский р-н, п.Силикатный, ул.Мира,1.

Ре
кл

ам
а.

Тел.: 8(8362) 46-99-98, 23-22-30

 Шаланыше, ла-
выран кувшины-
штат шӧртньӧ киен 
кертеш.
 Сай пушеҥгын 

л ы ш т а ш ы ж а т 
яклака.
 Пийын почшым 

виктараш огеш лий.

ИП Рачеев А.И.

Ре
кл

ам
а.

 Зарплата до 
45 тыс.руб.  
за 30 смен.
 Проживание.
 Транспорт, 
спецодежда
предоставляются.

      
+79648639781 

Оксана  
Анатольевна.

РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

