
Шочмо кундемнам 
шымлена
Кӧрдӧ ялыште 
йомакысе гай 
сылне вер уло.

Кугарнягудо
«Шкемым 
супершӱдырлан 
ом шотло, тыглай 
артистке улам», –
манеш тудо.

Кузе илет, ялем?
Марий поэт 
Антонов Ивукын 
шочмо 
верыштыже.
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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, кел-
шыше номерым ойырен налза – тичмаш газет номер тен-
дан 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 «Кугарнялан» возалтса

Газетын индексше: П8403. 

«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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Т.Евсеев лӱмеш 
Калыкле тоштер 

вуйлатышын 
шымлыме 

паша шотышто 
алмаштышыже, 

историй науко 
кандидат, 

археолог 
Д.Ю.Ефремова 

марий калыкын 
кокла курымла 

гыч тӱҥалын 
кызытсе жап 

марте историйжым 
шымла. 

Коллегыже-влак 
дене пырля 

Йошкар-Оласе 
Эшкинин уремыште 
верланыше Историй 

да археологий 
тоштерыште 

«Этноархеология: от 
Imniscaris до Мари» 

экспозицийым 
ямдылен.

Умбакыже – 
5-ше лаштыкыште.

Имнискарис, 
черемис, марий
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Галина Григорьева ден Ирина Лопатина 
газетнам эре куанен налыт.
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МАРИЙ ТУРЕК райо-
ныш миен коштшыжла, 
республикым вуйлатыше 
А.Евстифеев Сардаялыш-
те у школым чоҥымо па-
ша кузе кайымым онча-
лын. Школым декабрь мар-
те чоҥен шуктышаш улыт, 
вара класс-влакым ком-
плектоватлаш тӱҥалыт. 60 
тунемшылан да йочаса-
дыш коштшо 20 икшывы-
лан вер лиеш. А.Евстифеев 
тыгак Кугу Карлыган кы-
далаш школышко пурен 
лектын. Кызыт тудым ка-
питально олмыктат. Туш-
то тӱрлӧ национальностян 
ӱдыр-рвезе-влак тунемыт, 
2-9-ше класслаште марий 
да одо йылмылам туныктат.

МАРИЙ ТУРЕК райо-
нысо «Зардон» удмурт ка-
лык фольклор ансамбль 
тӱнямбалысе «Алтын-Май-
дан-Алания» инклюзивный 
фестивальыште участво-
ватлен да Гран-прим сеҥен 
налын. 

Марий Эл Республикын 
Рӱдӧ избирательный ко-
миссийжын эртарыме «Вы-
боры – глазами детей» йо-
ча сӱрет конкурсышкыжо 
КУЖЭҤЕР район Йӱледӱр 
гыч 24 еҥ ушнен. Йӱледӱр 
школышто 6-шо классыште 
тунемше Анна Дмитриева 
2-шо верышке лектын. 

СОВЕТСКИЙ посёлкыш-
то тӱвыра пӧрт воктене 
«Бриг» йоча площадкым по-
чыныт. Тушто йоча-влаклан 
модаш сай йӧным ышты-
ме. Кодшо шуматкечын еҥ-
влак Алексеевский посёл-
кысо паркым эрыкташ лек-
тыныт. Ты субботник кум-
дыкым тӱзатыме шонымаш 
дене эртаралтын. Пашашке 
тӱрлӧ ийготан 100 утла еҥ 
ушнен.

ВОЛЖСКИЙ районы-
со каныме тӱвыра тӧнежын 
пашаеҥже-влак «Киноу-
роки в школах России» ак-
цийышке ушненыт. 28 ок-
тябрьыште Памар селасе 
тӱвыра пӧртыштӧ тысе кы-
далаш школышто 4-ше «а» 
классыште тунемше ӱдыр-
рвезе-влаклан келшымаш 
дене кылдалтше «Не трус и 
не предатель» фильмым он-
чыктеныт. Фильмыште кок 
йолташ рвезын пеҥгыде 
келшымашышт нерген ой-
лалтеш. 

26 октябрьыште КИЛЕ-
МАР район Вӹзӹмйäр 
школышто тунемше 42 ик-
шывым Российысе йоча-
влакын «Юнармия» воен-
но-патриотический толкы-
нышкышт пуртеныт. Торже-
ственный церемонийыште 
Россий ДОСААФ-ын  Марий 
Элысе пӧлкажын председа-
тельже В.Н.Тихонов лийын. 
Тунемше-влак клятвым пу-
эныт. Тиддеч вара нунылан 
юнармейский отличий зна-
кым кучыктеныт. 

ТӰРЛӦ ВЕР – 
ТӰРЛӦ УВЕР
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Лаштыкым М.Богданова, 
Э.Терентьева, 

И.Ямбаршева ямдыленыт.
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Марий Элыште илыше  
пагалыме еҥ-влак!

Калыкын икоян улмо кече да 
Марий Эл Республикын кечыж 
дене саламлем!

Россий – кугу эл! Тудын вийже 
– калык-влакын иктеш ушнен 
шогымаштышт да келшен илы-
маштышт. Еҥ-влакын, могай 
национальностян улмыштым 
да верам кучымыштым ончы-
де, патриот шӱлышан, ик шин-
чаончалтышан улмышт элым у 
сеҥымашке наҥгаеныт, тӱшка 
лектыш верч кеч-могай нелы-
лыкым сеҥаш полшеныт.

Тукымым шуйымаш кызытат 
тӱрлӧ лӱдыкшӧ ваштареш шо-
гаш полша.

4 ноябрьыште Марий Эл Ре-
спубликын кечыжым палемды-
маш символ гай. Кундемна 101 
ий икшырымын вияҥеш. Ре-
спубликыште илыше-влаклан 
уло мо дене кугешнаш.

Марий кундемым вияҥдаш 
Россий президент В.В.Путинын 
темлымыж почеш илышыш 
шыҥдаралтше нацпроект, Ма-
рий Эл Республикым социально-
экономически вияҥдыме ин-
дивидуальный, тыгак моло фе-
деральный ден региональный 
программе-влак чот полшат.

Тений гына нацпроект почеш 
социально кӱлешан 22 объект 
ямде лийшаш, 13-шо почыл-
тын. Нунын коклаште Я.Эшпай 

лӱмеш Марий кугыжаныш фи-
лармоний, Медведево посёл-
кысо йочасад, 6 ФАП, вертолёт 
площадке, кок стадион-пло-
щадке, Звенигово район Крас-
ногорский посёлкысо футбол 
пасу.

Марий Элыште автовок-
зал вашке почылтеш, Йош-
кар-Олаште кӱкшӧ технологи-
ян Перинатальный рӱдер лиеш, 
Волжскышто азам ыштыме пӧрт 
чоҥалтеш, школ, йочасад, спорт 
объект-влак нӧлталтыт. Чыла-
жат еҥ-влакын илышыштым са-
емдаш манын ышталтеш.

Марий кундемын тӱҥ поян-
лыкше – тиде, мутат уке, тыш-
те илыше еҥ-влак. Патриотизм, 

иктеш ушнен 
шогымаш, па-
шам йӧратымаш, изи родинын 
да шке элнан ончыкылыкышт 
верч ответственностьым шиж-
маш мыланна ончыко ӱшанлын 
каяш, у сеҥымашке шуаш пол-
шат.

Тек тиде кок пайрем ико-
ян улмым, сайын илымым, 
тӱзланымым ончыктышо пале 
семын лиеш.

 Чылалан пеҥгыде тазалы-
кым, сеҥымашым, тыныслы-
кым да порылыкым алал кумы-
лын тыланем!

Марий Эл Республикым 
вуйлатыше 

А.А.ЕВСТИФЕЕВ.

Марий Эл Республикыште илыше пагалыме еҥ-влак!
Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжын лӱмжӧ дене тен-

дам Калыкын икоян улмо кече да Марий Эл Республикын кечыж 
дене саламлем!

Ты кечын, 4 ноябрьыште, Шочмо элналан – Российлан, тӱжем 
ияш историян, йӱлалан поян эллан – пагалымашнам ончыкте-
на, Марий Элым – ойыртемалтше пӱртӱсан, тӱвыран кундемлан, 
куштыжо тӱрлӧ национальностян да религиян еҥ-влак келшен 
илат – моктена.

Республикнан историйже Россий кугыжаныш дене ойыраш лий-
дымын кылдалтын. Кугезына-влак боевой да паша подвигышт да 
сеҥымашышт дене икоян лиймына гына кеч-могай нелылыкым сеҥен, 
шонымашке шуын кертына манын, ик гана веле огыл пеҥгыдемденыт. 
Таче, кунам уло тӱня нелылык дене тӱкнен, икоян улмына, Шочмо эл-
лан пайдам кондаш тыршымына поснак кӱлешан улыт.

Республикна Россий Федерацийысе субъект-влак коклаште сай 
верым налын шога. Тыштыже тендан, Марий Элыште илыше пага-
лыме еҥ-влак, надырда. Вет ме кажныдан пашам йӧратымыдалан, 
ответственный улмыдалан кӧра сеҥымашке шуына.

Ӱшанем, регионыштына улшо производственный, интеллекту-
альный да тӱвыра потенциал умбакыжат ончыко каяш, нацпро-
ект, социальный ден инвестиционный программе-влакым илы-
шыш сайын шыҥдараш полшат. Мемнан уло, мо дене кугешнаш, 
уло, молан сай ончыкылыклан ӱшанаш.

Ты пайрем кечын Марий Элыште илыше кажне еҥлан тыныслы-
кым, порылыкым, тазалыкым, сай илышым, Российын да Марий 
Элын тӱзланымышт верч тыршымаште сеҥымашым тыланем.

Марий Эл Республикын Кугыжаныш 
Погыжын председательже А.В.СМИРНОВ.

Пагалыме марий калыкем!
Мый тендам Калыкын икоян улмо кече да Марий Эл Республи-

кын кечыж дене шокшын саламлем.
Очыни, арам огыл тиде кок пайрем мемнан кундемыште ика-

наште палемдалтыт. Марий кундемна тӱрлӧ калыкын шочшыжым 
ава семын шке шулдыр йымалныже йӧратен ашна. Тыгак Россий 
кугыжанышымат тӱрлӧ тӱсан олык дене таҥастарен каласаш ли-
еш: могай йылме ден мутланымым, могай калык гыч лекмым, ай-
демын могай тыным (вероисповеданийым) кучымыжым ончыде, 
ме воктен улшым умылен, тыныслын илена. Тидыже тыгак лий-
шаш. Ваш-ваш пагалымаш, йӧратымаш, икте-весылан эҥертыш 
лийын моштымаш мемнан илышыште ончыл верым айлышаш 
улыт. Калыкын икоян улмыжо лач тыште палдырнышаш. 

Марий Элысе калык шке тӱвыраже, тӱняончалтышыже, койыш-
шоктышыжо дене палынак ойыртемалтеш. Кундемнан историй 
велым вияҥ толмо корныжат шкешотан. Мемнан ик эн тӱҥ поян-
лыкна – тыште илыше калык. Ятырын лийыныт да тачат элнам, 
республикнам вияҥдымашке чапле надырым пыштыше, тӱрлӧ 
сферыште шке сомылым кӱлеш семын шуктышо чолга еҥ мот-
коч шуко. Ме тыгай айдеме-влак дене кугешнышаш, нунын деч 
тунемшаш улына. 

Мыланна таче илышын кидшержым шижын, шкеннам пеҥгыдын 
кучен моштыман. Мый тыланда илышын тӱрлӧ неле савыртышы-
жым сеҥен лектын, ончыко каяш тыланем. Тек пеленда эре умы-
лышо, тендам пагалыше, ӱшанле да йӧратыме лишыл еҥда-влак 
лийыт. Вурс гай пеҥгыде тазалыкым, пиалым тыланем. 

Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше 
В.М.Васильев лӱмеш марий институтын 

директоржо Е.П.КУЗЬМИН.

Нацпроект

Клуб уке гын, 
автоклуб лиеш
Марий Элыште «Культу-

ра» нацпроект почеш шым 
автоклубым налме. 

Нуным кушто клуб уке, туш-
ко колтат. Кажныштыже кино-
фильм-влакым ончаш, тӱрлӧ 
мероприятийым эртараш кы-
зытсе илышлан келшыше 
оборудований-влак улыт.

Тыгай автоклуб-влак 
Волжск, Килемар, Кужэҥер, 
Медведево, Оршанке, Па-
раньга да Советский район-
лаште улыт. 

2022 ийыште Марий Элыш 
эше куд автоклуб толшаш.

Тӱвыра

Тӱрлӧ калык 
коклаште
12 ноябрьыште Марий 

тӱвыра рӱдер ден Россий-
ысе марий-влакын нацио-
нально-культурный авто-
номийышт Йошкар-Олаш-
те тӱрлӧ калык коклаш-
те уш-акылым пойдарыме 
модышым эртара. 

Тушто Марий Элысе тӱвыра 
рӱдер, калык-влакын уше-
мышт да автономийлашт 
гыч куд еҥан команде-влак 
«Лӱмлӧ еҥ-влак», «Литера-
тур да йылме», «Йӱла»  раунд-
лаште таҥасат. 

Лӱмгече 
6 ноябрь – Йошкар Паша 

Знамя ден Октябрь Револю-
ций орден-влакын кавалер-
же, Марий АССР ялозанлы-
кын сулло пашаеҥже, КПСС-
ын Марий Турек райком-
жын икымше секретарьже 
А.В.Бахтитнын (1931-1997) 
шочмыжлан – 95 ий.

Юридический науко док-
тор, МарГУ-н профессоржо 
В.А.Ивановлан – 65 ий.

7 – Марий Элысе ялозанлы-
кын сулло пашаеҥже, Оршан-
ке район «Родина» колхозын 
председательжылан 20 ий ыш-
тыше З.А.Прыгунован  шоч-
мыжлан (1951-2021) – 70 ий. 

8 – КВН-ын тӱнямбал кечыже.
Службым шуктышыла колышо 

элгӧргӧ паша органласе пашаеҥ-
влакым шарныме кече.

10 – Элгӧргӧ паша органласе 
пашаеҥ-влакын кечышт.

11 – Качествын тӱнямбал 
кечыже.

Экономистын кечыже.
Йошкар-Олан почётан еҥже, 

партийный да мер пашаеҥ 
А.А.Смирновлан – 80 ий.

Марий Эл ялозанлы-
кын сулло пашаеҥже 
А.Я.Лоскутовлан – 75 ий.

РОССИЙЫСЕ 
КАЛЫК 

ПЕРЕПИСЬ

28 октябрьлан 
республикыштына 
илыше еҥ-влак кокла 
гыч 54,2 процентше 
переписьым эртен.

Йошкар-Олаште Киров урем гыч Петров урем марте 
шуйнышо уэмдыме Ураев бульварым да Петров уремым 
торжественно почмо.

Кок уремым Марий Эл Республикым социально-экономиче-
ски вияҥден толмо индивидуальный программе почеш ыш-
тыме. Подрядчик-влак ты пашам кодшо ийын тӱҥалыныт. 
Тиде жапыште машина кудалме ужашым веле огыл, тыгак 
тротуар-влакым шотыш кондымо. Кызыт асфальтым шары-
ме, дренаж системым вераҥдыме, кугу йӱр вӱдлан канализа-
цийым, очистной сооруженийым ыштыме. Тиде проектым 
илышыш пурташ 490 млн теҥгем кучылтмо.

Корно

Ыштен шуктымо

МВД

Ача-ава-влак 
погыненыт
Марий Элыште «Сообщи, 

где торгуют смертью» акций 
жапыште ача-ава-влакын 
погынымашышт лийын.

МВД-н, образований мини-
стерствын пашаеҥышт, пе-
дагог да ача-ава-влак кызыт-
се илышыште йочан койы-
шыжо шотышто каҥашеныт. 
Наркотик темым нӧлталме. 
Республикыште ты аяр дене 
таҥлалтше 1600 еҥ учётыш-
то шога. Подростко-влакын 
молан кӧра тыгай азапыш ло-
галмыштым, тидым кугыеҥ-
влаклан жапыште кузе ши-
жын шуктымыштым тӱшкан 
каҥашеныт.

Спорт

Моско марте 
шуыныт 
26-31 октябрьыште йоча-

влак коклаште уремы-
се футбол дене модмо шо-
тышто Москошто «Жаркое 
лето» фестивальын III фи-
налже лийын.

Фестивальыш Россий гыч 
45 команде ушнен. Марий Эл 
гыч 2007-2008  ийлаште шоч-
шо ӱдыр-рвезе-влак миен 
коштыныт. Звенигово район 
Красногорский посёлко гыч 
рвезе-влакын командышт 
4-ше верышке лектын, Со-
ветский посёлко гыч ӱдыр-
влакын командышт – 17-ше 
верыш. 



ФИНН-УГОР ПРЕМИЙ
Эстонийысе родо-тукым 
калык-влак программын 
каҥашыже писатель ден ку-
сарыше-влаклан талук еда 
финн-угор йылмыла де-
не возышо автор-влакын 
эн сай пашаштым сылны-
мут премий дене палем-
да. Тений тудым Карелий 
гыч Ольга Смотрован «Ки-
рьямикко», коми писатель 
Александр Шебыревын «Фа-
раон» да марий поэтессе Зоя 
Дудинан «Юмынӱдыр огеш 
пу вашмутым» сылнымут 
книгаштлан пуэныт. 

МОДЫШ-ВЛАК
3-4 ноябрьыште Хант-

Манси автономный округы-
со Калык усталык пӧртыштӧ 
Югра кундемыште илыше 
калык-влакын модмашышт 
да модышышт нерген кала-
скаленыт. Тыштак Российы-
се икмыняр моло калыкын 
модмашышт, модмаш годым 
кучылталтше арверла дене 
палдареныт.  Тыгай проект 
почеш пытартыш кум ийыш-
те Юграште тӱрлӧ интерак-
тивный программе, мастер-
класс, ончер эртаралтыныт. 

ЙЫЛМЕ ЛАГЕРЬ
27-29 октябрьыште Пермь 

кундемыште онлайн йылме 
лагерь пашам ыштен. Туш-
ко ушнышо-влак икымше 
кечын коми-пермяк-влак 
коклаште чӱчкыдын ку-
чылталтше ойсавыртыш-
влакым тунемыныт, йыл-
ме ойыртемым пален налы-
ныт. Кокымшо кече калык 
семӱзгар да муро-влаклан 
пӧлеклалтын, тыгак лаге-
рьыш ушнышо-влак на-
циональный сӧрастарыше 
ӱзгарым ышташ тунемы-
ныт. Пытартыш кечын мо-
дыш гоч коми-пермяк ми-
фологий, преданий да 
легенде-влак тӱняшке «пу-
рен ончаш» йӧн лийын.

ФОТО ОНЧЫКТА
«Межэтнический журна-

листике гильдий» мер ушем 
«Самобытная Россия» фо-
токонкурсым увертарен. 
Тышке тӱрлӧ националь-
ностян еҥ-влак ушнен кер-
тыт. Тӱҥ шонымаш – элыш-
тына илыше калык-влакын 
тӱвыраштым да йӱлаштым 
фото полшымо дене он-
чыкташ. Паша-влакым кум 
тӱшкаште аклат: «Еҥ-влак», 
«Арвер-влак», «Россий-
ын пейзажше». Сеҥыше-
влакын лӱмыштым  2022 ий 
11 январьыште увертарат. 
Утларак уверым гильдийын 
Интернетысе официальный 
сайтыштыже муаш лиеш.

ДИПЛОМАТИЙ ШКОЛ
Российысе националь-

ность-влакын пашашт шо-
тышто федеральный агент-
ствыште элыштына илыше 
тӱп калык-влаклан «Обще-
ственный дипломатий шко-
лым» почаш кӱлмӧ нерген 
увертареныт. Тиде проект 
почеш шагал еҥан калыквлак 
кокла гыч лекше ончылъеҥ-
влакым чумырат, нуным мер 
пашам шуктымо сомылым 
виктараш туныктат.

РОДО-ТУКЫМ УВЕР
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 Марий Элым вуйлатыше 
А.Евстифеевын кӱштымашыж 
почеш, Сеҥымашын XXX 
идалыкше лӱмеш тӱвыра 
полат пеленысе вакцина-
ций рӱдерын пашажым эше 
кок тылзылан шуйымо. Ту-
дын пашажым вораҥдараш 
4 млн теҥгем ойырымо. Ты-
гак СПИД рӱдерлан пробо-
выделений автоматический 
станцийым налаш (тидыже 
тыгак у коронавирус инфек-
цийым пален налаш полша) 
8 млн теҥгем, COVID-19 ви-
русым пален налаш ПЦР тест-

лан кӱлешан арверым налаш 
5 млн теҥгем колтымо. 

 7 ноябрь марте чыла ме-
дорганизаций ден вакцина-
ций рӱдер пашам ышта.

 Коронавирус инфек-
цийым чактараш манын, 
шоҥгыеҥ, ветеран-влакын 
пӧртлаштышт, интернатлаште, 
вузысо тунемме корпуслаш-
те, тӱшкагудылаште, социаль-
но кӱлешан 36 объектыште де-
зинфекцийым ыштыме. 
 Еҥ-влаклан обществен-

ный транспорт дене куда-
лыштме, кевытлашке, ужа-
лыме рӱдерлашке да вес 
пӧлемлашке пурымо годым 
шкем аралыме средства-вла-
кым (маскым чияш, дистан-
цийым шотыш налаш) ку-
чылташ кӱштымӧ. Тидым 
пудыртышо-влакым адми-
нистративно мут кучаш шо-
галтат. Умбакыже кунде-
мыштына санитарно-эпиде-
миологический ситуаций на-
чарештеш да вакцинацийым 
шагалын ыштат гын, уэш «пе-
тырналт шинчаш», самоизо-
ляцийыш каяш логалеш.

3 ноябрьлан 
Марий Элысе 
инфекционный 
стационарлаште
1540 еҥ эмлалтеш.

255133 еҥ 
прививкым ыштен. 
Тичмаш курсым 
227709 еҥ эртен. 

Марина 
БОГДАНОВА.

Федераций Совет председа-
тельын алмаштышыжын тау-
мутшым 17 ияш Вячеслав Аки-
мов сулен. Тудо Волжск оласе 
Россий Герой В.Иванов лӱмеш 
2-шо номеран школышто 11-
ше классыште тунемеш.  Те-
ний 9 май кечын рвезе ола во-
ктенысе чодыраште ылыжаш 

тӱҥалше тулым ужын. Вячес-
лав тидым пожарный-влаклан 
увертарен, а нунын толмеш-
кышт, йолташыж дене кок-
тын икмыняр жап зиян ваш-
тареш шогеныт, тулым чакта-
реныт. Рвезе-влакын лӱддымӧ 
улмыштлан кӧра чодырам по-
жар деч арален кодымо. 

«За проявленное муже-
ство» медаль дене Йошкар-
Оласе А.С.Пушкин лӱмеш 
4-ше номеран гимназийыш-
те 9-ше классыште тунемше 
Александр Егоров палемдал-
тын. Тудо 10 июльышто Изи 
Какшан эҥерыш пуреҥгаяш 
тӱҥалше шке таҥаш кок 
ӱдырым утарен. 

Тыгай награде-влак ий еда 
ятыр самырык еҥлан пу-
алтыт. Сенатор-влак тыгай 
лӱддымӧ, патыр икшыве-ша-
мыч элыштына шагал огы-
тыл манын палемденыт. Ну-
но йоча-влакым ончен куш-
тымаште ача-ава-влакын су-
апышт нерген ойленыт, ты 
ганат посна таумутым Алек-
сандр да Вячеславын ача-
аваштлан каласеныт.

Марий Элым вуйлатыше 
А.Евстифеевын ойлымыж по-
чеш, тӱвыра поянлыкым ара-
лымаште пашам ыштыше-
влакын надырышт моткоч 
кугу, молан манаш гын тиде 
сомылым шуктымаш Шоч-
мо Элым йӧратымым, калы-
кым да историйым пагалы-
мым ончыкта. Республикыш-
тына тӱвыра поянлык дене 
кылдалтше объект-влакым 
аралыме шотышто ятыр па-
ша шукталтеш. Республикын 
100 ияш лӱмгечыжлан Ма-
рий Элысе историй да архи-
тектур памятниклам уэмден 
тӧрлымӧ. Мутлан, М.Шкетан 
лӱмеш Марий драмтеатрыш-

те, С.Чавайн лӱмеш Наци-
ональный книгагудышто, 
Т.Евсеев лӱмеш тоштерыш-
те, И.Палантай лӱмеш му-
зыкальный училищыште, 
Волжск оласе краеведений 
тоштерыште, Юрино посёл-
кысо Шереметев замокыш-
то да Козьмодемьянск тош-
терыште олмыктымо сомыл 
шукталтын.

Марий Элысе тӱвыра, пе-
чать да калык-влакын па-
шашт шотышто министр 
К.Иванов палемден: кызыт 
республикыштына 70 наре 
тӱвыра памятникын чекшым 
рашемдыме паша шуктал-
теш. 54 историй да архитек-
тур памятниклан аралыме 
зоным палемдыме, чылаже 
343 тӱвыра поянлык объект 
аралалтеш. 

Семинарыште памятник-
влакым аралыше орган-вла-
кын ончыкылык паша рада-
мыштым рашемдыме, тыгак 
Российысе тӱвыра министер-
ствылан нелылык-влакым 
решатлаш полшышо тӱрлӧ 
йодышым ямдылыме. 

Тӱвыра поянлыкым 
аралымаште
26-29 октябрьыште Марий Элыште тӱвыра памятник-влакым аралыме 

тӧнежлам вуйлатыше да специалист-влаклан семинар-совещаний эртарал-
тын. Тушко Российысе тӱвыра министерствын, Йӱдвел-касвел, Кечывалвел, 
Йӱдвел Кавказ да Юл кундем федеральный округла гыч еҥ-влак толыныт.

 «Ме пырля 
улына»
Элыште да регионыш-

то у коронавирус инфек-
ций шарлымылан кӧра ре-
спубликыштына волонтёр-
влакын «Мы вместе» шта-
бышт уэш пашам ышташ 
тӱҥалын. 

65 ияш деч кугурак еҥ-влак 
волонтёр-шамыч деч полы-
шым йодын кертыт. Шта-
бын пашаеҥже-влак нуны-
лан кочкышым, эмым я моло 
кӱлешан сатум налын кондат. 

Кызыт республикышты-
на «Мы вместе» штаб Йош-
кар-Оласе Самырык-вла-
клан полатыште (Зеле-
ный урем, 1-ше №-ан 
пӧрт) пашам ышта. Тушко  
8 (8362) 38-33-16 телефон де-
не йыҥгырташ лиеш. Феде-
ральный «шокшо линийын» 
номерже – 8-800-200-34-11.

Тылеч посна шке кумы-
лын полышым пуышо штаб-
влак ола округлаште да рай-
онлаште 1 ноябрь гыч пашам 
ыштат. 

18-50 ияш улыда гын, теат 
волонтёр семын пашам ыш-
тен кертыда. Тидлан мыв-
месте2020.рф официальный 
сайтыште регистрацийым 
эртыман.

Кундемнан лӱддымӧ 
эргыже-влак
28 октябрьыште Правительстве пӧртыштӧ 
Россий Федераций Советын сенаторжо-влак 
Константин Косачёв ден Сергей Мартынов  
Марий Элысе самырык герой-влаклан 
наградым кучыктеныт.

Чактараш йӧсӧ

Лаштыкым Алёна ЯКОВЛЕВА ямдылен.
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ТУНЫКТЫШО-
ВЛАК 

ШӰМАҤДЕНЫТ
Тудо Морко район 

Ердӱр ялеш шочын. Ко-
класола школышто ту-
немын, вара МарГУ-ш 
Финн-угроведений ин-
ститутыш тунемаш пу-
рен. «Школышто йыл-
ме-влакым келгын ту-
немынна. Англичан 
йылмым туныктышо 
Татьяна Петровна Ар-
ганякова да марий йыл-
ме ден литературым 
туныктышо Нина Вени-
аминовна Иванова  мем-
нам йылмым йӧраташ, 
чын да сылнын кутыраш 
кумылаҥденыт, – ма-
неш М.Скуратова. – Ну-
нын пашаштым ончен, 
шкежат илышем тунык-
тышо профессий дене 
кылдаш шонен пыште-
нам. Студентем годым 
тӱрлӧ вере миен кош-
тынам: Мордовийыште, 
Удмуртийыште, Вен-
грийыште лийынам». 

Визымше курсыш-
то улмыж годым ӱдыр 
Советский район Кук-
марий тӱҥ школыш-
то практикым эртен. 
Йоча-влак дене кылым 
муаш тӱрлӧ йӧным кы-
чалын, шке шинчыма-
шым келгемден. Ди-
пломым налмеке, илыш 
корныжо У Торъял рай-
оныш конден. Тыш-
те ончыч Элембай тӱҥ 
школышто пашам ыш-
тен, вара Тошто Торъял 
кыдалаш школыш кус-
нен. Тиде школышто 
7 ий тырша, англичан 
йылмым туныкта.

КРУЖОКЫМ ВӰДА
«Кажне ийын у 

тунемше-влак толыт, 
нунын дене ыштыме па-
ша ойыртемалтеш. Эн 
тӱҥжӧ – йочам тунемаш 
кумылаҥден моштыман. 
Тунам туныктышы-
нат, тунемшынат па-
шаже икшырымын каяш 
тӱҥалеш», – ойла самы-
рык туныктышо.

Туныктымо паша деч 
посна Марина Алексан-
дровна «Театральная 
мастерская» кружокым 
вӱда. Ӱмаште Тошто 
Торъял школ «Лукойл» 
ПАО-н эртарыме кон-

курсыштыжо грантым 
сеҥен. Тыге кружокын 
материально-техниче-
ский базыже пойдарал-
тын, кидеш чийыме кур-
чак-влакым налыныт, 
пӧлемым олмыктеныт. 

Кызыт Марина Алек-
сандровна визымше 
классым вуйлата. «Тений 
шошым классем школ де-
не чеверласен, тиде мый-
ын икымше выпускем ыле. 
Нунын дене пырля шке-
жат шуко ум пален налы-
нам. Классем нерген поро 
шарнымаш гына кодын. 
Келшен пашам ыштен-
на, – каласкала тунык-

тышо. – Визымше клас-
сыште тунемшем-влак 
дене олимпиадыш, уста-
лык конкурслаш, акций-
лаш ушнена. Пырля экс-
курсийыш коштына, шоч-
мо-кушмо кундемна дене 
сайынрак палыме лийы-
на. Ваш полшаш, нелылык 
гыч лекташ тунемына». 

Класс вуйлатышын со-
мылжо моткоч шуко. Эр 
гыч кас марте туныкты-
шо – йоча-влак пелен. 
Нунын дене пырля ик-
таж мероприятийлан 
ямдылалтыт, чон по-
чын кутыралтат. Кажне 
кечын икшывым ончы-
кылык илышлан ямды-
лыман.

 
ПӰРТӰСЫШТӦ 
ЛИЯШ ЙӦРАТА

М.А.Скуратова – по-
ро кумылан, умылен 
моштышо айдеме, кеч-
кунамат полыш кидым 
шуяш эре ямде. Паша 
ятыр жапым налеш гы-
нат, пӱртӱсыштӧ лияш 
йӧрата, книгам лудеш. 
Эше тудлан кочкаш 
шолташ келша, тыгак 
пӧлемысе тӱрлӧ кушкы-
лым шындылеш. 

Тений М.Скуратова 
Марий самырык тукым 
слётыш ушнен. Тушто 
шкеж гаяк чолга ӱдыр-
рвезе-влак дене палыме 
лийын, шкаланже шуко 
ум пален налын.

Шке пашаж нерген 
Марина Александров-
на чон вургыж, шин-
ча йӱлен каласкала. 
Чӱкталтше тиде тул 
самырык туныкты-
шын ойырен налме 
куштылго огыл про-
фессийыштыже кор-
ным тек кужу жап 
волгалтара.

М.Скуратован 
альбомжо гыч 

налме фото.

Калыкет дене 
палдаре 

Регион-влак кокласе тиде площадке Российыш-
те илыше калык-влакын тӱвырашт да сымыкты-
шышт дене палдара. Тушко 18-30 ияш кумылан 
кажне еҥ ушнен кертеш. Этнопроект форумыш-
то 4 направлений лиеш: усталык, бизнес, соци-
альный да яллан келшыше проект-влак. Йодма-
шым 14 ноябрь марте колтыман. Утларак уверым 
taba.tatar сайтыште пален налаш лиеш.

Шке олатым 
тӱзатынет?

Тушто 12-17 ияш да  18-25 ияш еҥ-влак посна 
таҥасат. Конкурс, самырык-влакын шке олам 
тӱзатыме шотышто шонымашыштым шотыш 
налын, кундемым социально-экономически 
вияҥдыме амал дене эртаралтеш. 

Мероприятий нерген чумыр информацийым 
https://incult.ru/projects сайтыште пален налаш 
лиеш. Конкурс 15 май марте шуйна.

Оксам тӱлыде

Республикыш-
те 9400 наре еҥ 
тиде картым 
о ф о р м и тл е н . 
Утл а р а к ш ы м 
туддене Йош-
кар-Ола, Зве-
нигово ден Па-
раньга район-
лаште пайдаланат. «Пушкин карте» дене Марий 
Элыште 7488 билетым ужалыме, еҥ-влак эн шуко 
билетым театрыш налыныт.

Эртыше кечылаште Йошкар-Олаште «Пушкин 
карте» сӱретан 6-шо №-ан троллейбус кудалыш-
таш тӱҥалын. Транспортым сӧрастараш проек-
тым Г.Константинов лӱмеш Руш академический 
театрыште темленыт.

Биологий ден 
химийым палет?
Школышто тунемше-влак химий да 
биологий дене олимпиадыште 
шинчымашыштым терген кертыт.
Н.И.Пирогов лӱмеш Российысе национальный 

исследовательский медуниверситет мероприя-
тийыш ушнаш йодмаш-влакым вуча. 

Олимпиадыш 10-11-ше класслаште тунемше да 
кыдалаш профессиональный шинчымашым нал-
ше студент-шамыч ушнен кертыт. Тудын участ-
никше лияш манын, 20 ноябрь марте универси-
тетын сайтыштыже регистрацийым эртыман. 

«Йочам кумылаҥден 
моштыман», –

манеш самырык туныктышо М.А.Скуратова. 

Марина Александровна У Торъял район Тошто Торъял 
школышто англичан йылмым туныкта. 

Олимпиадым Россий 
МВД-н Уралысе юри-
дический институтшо 
эртара. Тушко 8-11-ше 
класслаште тунемше-
влак ушнен кертыт. Ты 
мероприятий кугыжа-
ныш службын да «поли-
цейский» профессийын 
кӱлешлыкшым ончык-
таш, права аланыш-
те шинчымашым пой-
дараш, талантан ӱдыр-

рвезе-влаклан полшаш, 
Россий МВД-ште пашам 
ышташ кумылаҥдаш 
эртаралтеш.

Олимпиадын икымше 
этапше 8 ноябрь гыч 31 

январь марте шуйна. 
Интернет гоч дистан-
ционный тестирова-
нийым эртыман.

Кокымшо этап 21-23 
мартыште лийшаш. 

Ончыкылык МВД пашаеҥ-влаклан
Школышто 
тунемше-влак ко-
клаште эртаралт-
ше «На страже 
закона» олимпи-
адыш участник-
влакым вучат.

Т и ч -
маш уверым 

Россий МВД-н Ура-

лысе юридический ин-

ститутшын https://урюи.

мвд.рф/folder/17697148 

с а й т ы ш т ы ж е 

 возымо.

22-25 ноябрьыште Озаҥыште «ИТ-
парк» технопаркыште самырык-
влаклан «Таба» этнофорум  
эртаралтеш. 

«Мой город – моя забота» Россий 
кӱкшытан конкурсыш  
кумылан-влакым ушнаш ӱжыт. 

Марий Элыште «Пушкин карте»
проектыш 30 тӱвыра тӧнежын 165
мероприятийже ушнен.

Лаштыкым Ирина 
АЛЕКСАНДРОВА ямдылен.
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(Тӱҥалтышыже 
1-ше лаштыкыште). 
Диана Юрьевна архе-

ологийлан 1999 ийыш-
те шӱмаҥын.  Лач ту-
нам тудо экспедиций-
лаш лектын кошташ 
тӱҥалын да этноархео-
логий направлений де-
не пашам ыштен. Ти-
дым ме научный жур-
наллаште лекше ста-
тьялаштыже ужын 
кертына.

– Диана Юрьевна, Те 
ятыр экспедицийыш-
те лийында. Ала ик-
тажше поснак шарны-
машеш кодын?

– Кажне экспедиций 
книган у ужашыжым 
возымо гай. Но книгаш-
те умбакыже мом воз-
аш кӱлмым палет гын, 
тыште ончылнет мо ву-
ча, от шинче. Ме рент-
ген семын мландым 
ужын огына керт. Сан-
дене экспедицийысе 
кажне памятник  – ти-
де у шымлымаш, у дан-
ный. Нуно шонымынам 
але пеҥгыдемдат, але, 
мӧҥгешла,  шӧрат. 

Археологий – шке де-
не пашам ышташ ту-
ныктышо науко. Вет он-
чылгоч нимом шонен 
лукташ ок лий. Тыште 
чылажат вучыдымын 
савырнен кертеш. Те-
орийым пеҥгыдемден 
от керт гын, шич да 
шоналте. Ала-кушто 
йоҥылыш лийынат, у 
факт-влакым эше ик га-
на сайын радамле. 

Марий археологий 
экспедицийыште па-
шам ыштымем пиалан 

жаплан шотлем. Туш-
то шымлызе семын 
вияҥынам. Тудо жа-
пыште экспедицийым 
Валерий Валентинович 
Никитин вуйлатен. Мый 
археологийын мэтрже-
влак дене пашам ыш-
тенам. Нунын коклаш-
те Татьяна Багишевна 
Никитина, Борис Степа-
нович Соловьев, Сергей 
Владимирович Большов, 
Алексей Викторович 
Михеев да молат улыт.

Экспедиций дене  
вес кундемыште лий-
ында? 

– Вес кундемлаш аспи-
рантурышто тунеммем 
годым гына миенам. 
Марий археологий экс-
педицийын пашаже ут-
ларакшым марий калы-
кым шымлымаш дене 
кылдалтын. Ӧрдыж ве-
лыш коштынна гынат, 
марий этнос дене кыл-
далтше памятниклаш-
ке гына. Угарман кун-

дем Воскресенск ола 
воктенысе IX-XI курым-
ласе шӱгарлам шуко 
жап кӱнченна. Моткоч 
оҥай шымлымаш лек-
те. Тушто марий-влак 
деч посна меря-влакы-
мат тойымо улмаш. А 
тидыже ончыкта: кок 
тӱжем ий коклаште эр-
вел славян-влакын шы-
гыремдымыштлан кӧра 
меря-влак  марий-влак 
деке лишкырак толы-
ныт. Марий-влак шке 
шӱгарлаштышт тояш 
пуэныт гын, тугеже ти-
де кок калык родо се-
мын келшен илен. 

– Тойымо верлам 
кӱнчаш лӱдмашан 
огыл?

– Уке. Кӱнчаш тӱҥалме 
деч ончыч кугезына-
влак деч проститлаш 
йодына. Нунын нер-
ген ынышт мондо ма-
нын, тиде пашам ыш-
таш кӱлмӧ нерген ой-
лена. Ме вет ожнысо ар-

вер-влакым гына огыл, 
тыгак марий-влакын 
тӱжвал тӱс ойыртемыш-
тым, могай жапыш-
те могай пашам ышты-
мыштым да шуко молы-
мат ончыктена. 

– Кызыт шуко самы-
рык еҥ, кӱртньым му-
аш полшышо  ӱзгарым 
налын, мланде йымал-
не ожнысо арвер-вла-
кым кычалеш. Нуно 
тендан пашаланда не-
лылыкым огыт ыште?

– Мутат уке, осал па-
шашт историйым шым-
лымылан моткоч ку-
гу эҥгекым конда. Кы-
шашт почеш ожны-
со илем-влакым муына 
гынат, ужына: кӱлешан 
арверым тушеч луктын 
наҥгайыме. Тыге, мут-
лан, Угарман кундемысе 
чек воктене пален нал-
ме Барковское илемыш-
те XIII-XV курымлаште 
марий-влак Угарманы-
се руш-влак дене пыр-

ля иленыт. Тушто ве-
рештме ӱзгар, вургем 
полшымо дене марий 
тӱвыра раш палдырна. 
Ме палена, Александр 
Невский годсо оксамат 
тыште муыныт. Чама-
наш логалеш, эн шерга-
кан арвер-влак еҥ ки-
дышке логалыныт. Але 
налаш вес памятни-
кым, Курыкмарий рай-
онысо Юлъял илемым.  
200 квадратный метр 
кумдыкым тореш-ку-
тынь кӱнчымӧ. Юрино 
районысо Выжумский  
шӱгарлаште тойымо ве-
рым пургед пытарыме…  

Мый дечем эре йо-
дыт: «Те тойымо по-
янлыкым муыда мо?» 
Шанчыеҥлан мо ты-
гай поянлык? Марий-
влакын XVII курымысо 
шнуй верыште мумо 23 
тыртыш окса огыл. Мы-
ланем поянлык, мутлан,  
XIX курым годсек ара-
лен толмо йӱлам шке 
шинчам дене ужаш. Ма-
рий юмыйӱла ушем де-
не вес кундемлаште 
илыше марий-влак де-
ке шукерте огыл миен 
коштмына чоныштем 
келге кышам коден. 

– Диана Юрьевна, 
Те кӱсото-влакымат 
шымледа. Тидым ыш-
таш шонымаш кузе 
шочын?

– Диссертацийым ара-
лымеке, 2006 ийыште 
Финн-угор калык-вла-
кын тӱнямбал  конгрес-
сыштышт карел шым-
лызе Алексей Петро-
вич Конкка дене па-
лыме лийынам. Тудо 
карел-влакын шнуй 
пушеҥгыштым – кар-
сикком – шымлен. Мый-
ын докладем колыш-
тмеке, кӱсото-влакым 
шымлаш темлен. 

Тиде теме дене пашам 
ыштыме жапыште ре-

спубликысе районлашке 
экспедиций дене миен-
на. Ик тылзыште иктаж 
40 кӱсотышто лийынна, 
шӱгарла-влакымат он-
ченна. Алексей Петрови-
чын туныктымыж почеш 
мый пушеҥге-влакым 
шымленам, кушто да ку-
зе вераҥмыштым, мы-
няр тулолмо лиймым, 
могай Юмылан кумал-
мым онченам. Кӱсото-
влакым кокла куры-
мысо шнуй верла дене 
таҥастаренам.

Российысе тӱвыра по-
янлык объект-влакын  
реестрышкышт кызыт 
327 кӱсото пура. Каж-
ныжын чекше (вес се-
мынже кадастровый 
выдел маныт) лийшаш. 
Этнограф-влак, чама-
наш логалеш,  тиде ме-
тодикым тичмаш огыт 
пале. Тиде пашам Ма-
рий Элысе Тӱвыра ми-
нистерстве мылан-
на ӱшанен. Кызытат ме 
республикыштына гы-
на огыл, марий-влакын 
тӱшкан илыме вес кун-
демлаштат шымлымаш 
пашам эртарена.  

Диана Юрьевна де-
не ме тудын пашаже, 
марий калыкын исто-
рийже, курым гыч ку-
рымыш могай ваш-
талтыш лийме нер-
ген ятыр мутланышна, 
экспозицийыште ул-
шо ожнысо арвер-вла-
кым ончална. Тиде он-
чер Д.Ефремовалан 
моткоч шерге. Тудым 
ямдылыме годым па-
ша шуко логалын: ян-
да дене ыштыме витри-
не-влакым келыштары-
ме, тушко ятыр ӱзгарым 
вераҥдыме, художник 
Сергей Таныгин пыр-
дыжым мотор сӱрет де-
не сӧрастарен. Тӱрлӧ 
курымыш логалаш ма-
нын, интерактивный 
йӧнымат кучылтмо. Ка-
лыкнан эртыме курым-
лажым ончыктышо да 
тымартсек тӱрлӧ вере 
аралалтше поянлыкым 
ынде кажныже ужын 
веле огыл, кокла курым-
ла гыч тӱҥалын, кызыт-
се жап марте марий-
влакын корнышт дене 
эртен кертеш. 

 Надежда 
 МОИСЕЕВА.

Авторын да 
Д.Ефремован 

альбомжо гыч  
налме фото-влак.

Имнискарис,  
черемис, марий

Д.Ефремова 1994 ийыште МарГУ-
што историклан тунем лектын да 
аспирантурыш тунемаш пурен. «Кок-
ла курымла эпохысо марий-вла-
кын культовый памятникше-влак» 
теме дене диссертацийым возаш 
тӱҥалын. Жап эртымеке, тиде теме 
деке уэш пӧртылын. 2014 ий марте 
В.М.Васильев лӱмеш МарНИИЯЛИ-н 
археологий пӧлкаштыже кугурак на-
учный пашаеҥлан ыштен. Тоште-
рыш толмекыже, эн ондак этногра-
фий пӧлкаште тыршен. 2015 ийыш-
те археологий пӧлкам почмо, тушто 
вуйлатыше лийын. 2017 ийыште  тош-
тер вуйлатышын шымлыме паша шо-
тышто алмаштышыжлан шогалын.

Экспедиций годым. Д.Ефремова пурла гыч кокымшо.Экспедиций годым. Д.Ефремова пурла гыч кокымшо.

Тоштерысе экспонат-влак.Тоштерысе экспонат-влак.
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ОШ ВУРГЕМ
Александр Конаков 

лÿмеш Шернур тоште-
рын этнографий кол-
лекцийже арверлан по-
ян. Тыште XIX-XX ку-
рымлаште Вятский гу-
бернийын Вӱрзым 
уездыштыже илыше 
еҥ-влакын ик эн тошто 
да ойыртемалтше вур-
гемышт, тошто марий 
тувырышт, костюмышт 
аралалтыныт. Чылаже 
175 арвер уло.

Шернур тоштеры-
се ятыр экспонат ко-
клаште ош тӱсан ма-
рий тувыр-влакым 
ужына. Тудо калыкын 
волгыдылыкшым, ка-
ва гай яндар чонжым, 
мучашдыме порылык-
шым, пÿртÿс гай сыл-
нылыкшым, Юмылан 
«яндар» улмыжым он-
чыктен. Вет марий ка-
лык юмыйÿлам кучы-
маште пеҥгыде лий-
ын, тудым тачысе кече 
мартеат арален коден 
кертын.

Вургемыште марий 
калыкын тÿвыра по-
янлыкше: моторлык, 
калыкын шоныма-
шыже да акрет годсо 
тÿрлымö йöн-влак он-
чыкталтыт. Тошто ма-
рий вургем шуко ужа-
шан, тудым чын чиен 
моштыман да тÿҥ эле-
ментше-влакым палы-
ман. Тушко шымакш, 
шовыч, тувыр ден шо-
выр, ончылшовыч, 
ÿштö, ыштыр, йыдал, 
ший аршаш пурат.

ЭКСПОНАТЫМ 
 ПОГЫМО

Кок пачашан зданий-
ым тоштерлан 1984 ий 
21 октябрьыште  пуэ-
ныт, а шке омсажым ту-
до 1986 ий 26 февра-
льыште почын.  Вуйла-
тыше Галина Ивановна 
Мартьянова ятыр экс-
понатым поген. Тыгак 
вес вуйлатыше Августа 
Алексеевна Швецова 
кугу надырым пыштен. 
Тудо 1985-1990-ше ий-
лаште Галина Иванов-
на дене пырля экспе-
дицийлаш коштын, он-
чычсо марий вургемым 
поген. Шернур райо-
нышто илыше еҥ-влак 
полшеныт. Марий вур-
гемым Лажъял ден Кусь-
кин школласе тоштер-
влак пöлекленыт. Туд-
дене кÿлешан, тунамак 
оҥай шуко мероприя-
тийым, ончерым, ваш-
лиймашым эртарыме. 

ОНЧЕР-ВЛАК
Вес пашаеҥ-влак 

Т.М.Гусева, С.С.Антро-
пова да М.О.Хабалева, 
марий вургем ден ко-
стюм-влакым шым-
лен, конференцийлаш-
те докладым ыштеныт. 
Пашаеҥ-влак ончерым 
тоштерыште чумыре-
ныт да еҥ-влаклан он-
чыктеныт, тыгакак 
школлашке, тÿвыра 
пöртлашке, олашке на-
миен кондыштареныт. 
Теве «Шымакш – кум 
тÿням ушымаш» он-
чер 2013 ийыште по-

галтын да тачысе ке-
че мартеат эртарал-
теш. Тушто тоштерын 
фондшо гыч арвер-вла-
кым да тыгак Миха-
ил Егорович Шиляевын 
коллекцийжым ужаш 
лиеш. М.О.Хабалева 
М.А.Кастрен обще-
ствын (Финляндий) пу-
ымо грантше дене вур-
гемын ик ужашыж нер-
ген проектым илышыш 
шыҥдарен да «Шы-
макш – марий калы-
кын вуйчиемже» альбо-
мым савыктен луктын. 
Каласыман: кажне ий-
ын пашаеҥ-влак тошто 

вургемым аралыме шо-
тышто ятыр сомылым 
шуктат, тудым почкат, 
эрыктат, коштат. 

Шернур тоштерыште 
марий вургем, марий 
йÿла, илыш дене кыл-
далтше «Кÿсото» посна 
экспозиций ден «Креса-
ньык пöрт» этнографи-
ческий комплекс улыт. 
Тушто пашаеҥ-влак 
ятыр мероприятий ден 
ончерым йоча ден уна-
влаклан эртарат. Тылеч 
посна нуно марий ка-
лыкын костюмжо-вла-
кым кугыжаныш ката-
логыш пуртат. Кугыжа-

ныш каталог полшымо 
дене моло эллаште илы-
ше тÿрлö национально-
стян калык тоштерлаш-
те улшо ÿзгар, предмет 
ден вургем-влакым он-
чен да тудын нерген тÿҥ 
информацийым Интер-
нетыште лудын кертеш.   

УНА-ВЛАК
Кидмастар Лидия Ва-

сильевна Веткина ден 
Шернур районысо 
Тамшэҥер тӱвыра пӧрт 
пеленысе «Унавий» сту-
дийын пашаеҥже-влак 
марий йÿла, вургем де-
не кылдалтше меро-
приятийын чÿчкыдö 
унаже улыт. Лидия Ва-
сильевна тошто сынан 
тӱрым тÿрла. Тудо шке 
коллекцийжым онче-
рыш уло кумылын кон-
да да тÿрлö оҥай ма-
стер-классым эртара. 
«Унавий» студийысе 
кидмастар-шамыч тÿҥ 
шотышто у сынан ма-
рий тÿрым тÿрлат, тош-
то тÿрымат тунемыт. 

У СЕМЫН
Шернур тоштер шу-

ко уверым сайтыште да 
ВКонтакте соцкылысе 
лаштыкыште вераҥда. 
Тушто ятыр меропри-
ятий нерген уверым, 
тÿрлö ожнысо фото-гра-
фийым, презентаций 

ден видеоролик-влакым 
ужаш лиеш. Пашаеҥ-
влак, тошто марий вур-
гемым чиен, ятыр ак-
цийыште участвоват-
лат. Шукерте огыл «Шке 
калык коклаште» («Свой 
среди своих») акций эр-
тен. Тушко ятыр кундем 
ушнен. Тидлан Шернур 
тоштерын пашаеҥже-
влак, тысе ик эн ожнысо 
вургемжым ончыкты-
мо шот дене чиен, фо-
тосессийым эртареныт. 
Акцийыш тоштерым 
вуйлатыше Т.М.Гусева, 
тÿрлызö Л.В.Веткина да 
этнографий пӧлкам вуй-
латыше Л.В.Еменгулова 
уло кумылын ушненыт. 
Участник-влаклан ма-
рий вургемым чын чи-
яш Лидия Васильевна 
полшен, а Татьяна Ми-
хайловна мотор фото-
влакым ыштылын.

Мемнан дене аралалт-
ше марий вургем ик эн 
тошто да ойыртемалт-
ше экспонатлан шот-
лалтеш. Районысо ятыр 
яллаште илыше-влак 
марий йÿлам жаплат, 
яндар ош вургемым чи-
ен, кÿсотыш кумалаш 
лектыт. 

Лариса 
 ЕМЕНГУЛОВА,

этнографий пöлкам 
вуйлатыше.

Тÿвыра пашаеҥ-влак марий калыкын акретсе илыш Тÿвыра пашаеҥ-влак марий калыкын акретсе илыш 
йыжыҥжым пÿтынек модын, сÿретлен, умылтарен  йыжыҥжым пÿтынек модын, сÿретлен, умылтарен  
ончыктат. Тыште национальный вургем кугу рольым  ончыктат. Тыште национальный вургем кугу рольым  
модеш. Лач тудо калыкын ик кугу еш улмыжым ончыкта,  модеш. Лач тудо калыкын ик кугу еш улмыжым ончыкта,  
чаткан тÿрлымö тÿржö историйжым почын пуа. чаткан тÿрлымö тÿржö историйжым почын пуа. 

Вургемлан келшышын  Вургемлан келшышын  
ошкыл колтенаошкыл колтена

2019 ийыште тӱҥал-
тыш класслам туныкты-
шо шке моштымашы-
жым «Педагогический 
дебют» районысо да ре-
спубликысе конкурс-
лаште ончыктен. Тунам 
Ольга Евдокимовнан ма-
тематике урокыштыжо 
йоча-влак шуко знакан 

числам пален налме те-
ме дене мозаикым поге-
ныт. Тыге орнамент лек-
тын, марий тӱр пӧръеҥ-
влакын аралтышыштым 
ончыктен. Тиде темым 
педагог республиклан 
100 ий да Сеҥымашлан 
75 ий темме дене кыл-
ден каласкален. 

«2020 ийыште ме йоча-
влак дене пырля Сардая-
лыште илыше ковай-влак 
деке коштынна, тошто 
тӱр-влак нерген йодыш-
тынна. Морко район Ун-
чо ялысе «Порсын кумыл» 
усталык студийыш экс-
курсийыш миенна. Лю-
бовь Николаевна Фёдоро-
ва мыланна тӱр нерген 
каласкален. Теве кызыт 
тудын тӱрлымӧ тувыр-
жым чиенам», – ойла ту-
ныктышо.

Ольга Евдокимовна 
йоча-влаклан «Марий 

тӱр» кружокым эрта-
ра. Эн ончыч марий ор-
намент-шамычын зна-
ченийыштым умылта-
ра. Кружокыш кошт-
шо кандаш ӱдыр чыла 
значенийым тетрадеш 
воза, тунемеш. Тылеч 
вара гына нуно кидшо-
лым, алгам, шӱеш са-
кыме гердан-шамы-
чым ышташ тунемаш 
тӱҥалыт. Кодшо ийын 
туныктышо шкеже ик 
герданым келыштарен. 
А йоча-влак дене ма-
рий тӱрым бисер дене 

ыштеныт, алгам ышташ 
кумылаҥыныт.

Туныктышылан ты па-
шам шукташ куштылгы-
рак лийже манын, пела-
шыже Александр Дами-
анович станокым ыш-
тен пуэн. 

«Кажне орнаментын 
шке значенийже. Теве кид 
дене тӱрлымӧ тӱр Юмын 
арулыкшым ончыкта. Ту-
до осал вий деч арала, ма-
ныт. Кодшо ийын йоча-
влак эше сӧрастарыме 

пашаштым тӱҥалыныт 
веле, ыштен ышт шук-
то, сандене кызыт ты 
пашам шуена. Тӱҥжӧ – 
йоча-влакын кумылышт 
уло», – каласыш тунык-
тышо.

Оршанке педколлед-
жым тунем пытарыме-
ке, Ольга Евдокимов-
на Марий Турек район 
Хлебниково почтыш-
то операторлан  пашам 
ыштен. Но чон вургыж-
мо годым эре тӱрлен, 
пидаш да тӱрлаш куд 
ияшак тунемын. Кан-
вашке, кугу клеткан со-
лыкышко агытаным, 
чывым, пушеҥгым, пе-
ледышым сӧрастарен. 
Тыгак ырес дене 
тӱрлымӧ 20 утла карти-
ныже уло. 

Чонжым тӱр авалтен
Кодшо тунемме ийын Марий Турек район Сардаял школышто этно-

культурный рӱдер шке пашажым тӱҥалын. Тусо пашам Ӱлыл Мосара ял 
гыч марлан толшо да ты школышто кумшо ий туныктышо О.Е.Алексеева 
вуйлата. Ольга Евдокимовна – ум пален налаш, шке мастарлыкшым 
нӧлташ тыршыше чолга педагог. 

Лаштыкым Эльвира ТЕРЕНТЬЕВА ямдылен.

И.Речкинын фотожо.И.Речкинын фотожо.
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Ты виян да мудреч кой-
ышым погышо актри-
се театрыш коштшо еҥ-
влаклан тӱрлӧ роль дене 
шарналт кодеш. Любан 
лӱмжым каласат гын, эн 
ончычак шинчаончыл-
нем Айвика («Айвика»), 
Эрвика («Онарын кер-
дыже»), Шымавий («Ян-
дар ден Шымавий»), Оля 
(«Пӧртыл, ӱдырем!..») 
сӱретлалтыт. А вара, 
сценыш лектын, шке во-
зымо «Кӱдыроҥгыр» му-
рыжым муралта. Йӱкшӧ 
вичкыж, но калык чо-
ным сымыстарыше.

– Любовь, уло илы-
шет усталык паша де-
не кылдалтын манаш 
лиеш мо?

– Илышыштем усталык 
шотышто кӱрылтыш 
лийын огыл. Концер-
тыш ӱжыныт гын, ка-
енам. Марий самырык 
театр шочмылан 30 ий 
темеш, а тушто икым-
ше постановкыла год-
секак модам. Кум ийым 
гына «МЭТР» телекана-
лыште вӱдышылан па-
шам ыштенам. Тунам 
эше Йошкар-Ола епар-
хийысе Православий 
рӱдерыште тыршенам. 

– Вес вере пашам 
ыштымаш – кӱлешан 
опыт…

– Мо тугай актёр па-
ша? Тиде сценыш лек-
тын, койышым ончык-
таш, муралтен-куштал-
тен колташ гына огыл. 
Ме кажне гана шкенан 
персонажнан койыш-
шоктышыжым, илышы-
жым илен лектына. Мо-
лан тудо тыгай ошкы-
лым ыштен, молан ты-
ге каласен? Чыла тидым 
шонкален, образым 
чоҥена. Православий 
йӱлаште, мутлан, испо-
ведьыш кайыме деч он-
чыч шке койышым лон-
чылена: кӧлан удам ка-
ласенам, кӧм вурсенам, 
иктаж-кӧлан вуеш на-
лынам. Тидыжым айде-
мын шкеж дене шке па-
шам ыштыме семын он-
чена. Шкемым палаш да 
образ-влакым чоҥашат 
мылам тиде поснак ку-
гун полша. Православий 
дене ом кылдалт гын, 

мый, очыни, Достоев-
скийын, Островскийын, 
Чеховын произведений-
лаштым пешыже омат 
умыло ыле.

– Илыш нер-
ген шонымашетат 
вестӱрлемын докан?

– Ме эре ала-кушко 
куржына, вашкена, а 
илаш кӱлеш кажне ке-
чын. Тачысе кечылан 
таум каласыман: тау ке-
че онча, шӱлена, ужы-
на. Ойгыш вочшо еҥ-
влакым вашлиятат, шо-
налтет: Юмылан тау ме 
кавам, мландым ужына, 
яндар южым шӱлена. 
Кызыт теве шинчам 
уданрак ужаш тӱҥалын, 
изиш каньыле огыл, 
а сокыр-влаклан ку-
зе йӧсӧ. Южо еҥ ӱмыр 
мучко тыге ила…

– Тыланет режиссёр-
влак тӱҥ рольым 
ӱшанат, модметым 
кажне гаяк у спектак-
льыште ужына. Каж-
не гана у образым 
ыштыме годым могай 
корно дене кает? Але 
иктаж-кӧлан эҥертет?

– Тӱҥ ролем-влак, 
чынжымак, шукак улыт. 
Руш классикыште «Мой 
бедный Марат» поста-
новкышто Ликам мо-
дам, «Обломовыш-
то» – Ольга Ильинска-
ям, «Недоросльышто» 
– Софьям, «Асяште» – 
Асям, «Аленький цве-
точекыште» – Настень-
кам. Кок ий ончыч «Зи-
мы не будет» спектакль 

ончыкталтын ыле. 
Тушто мый илал-
ше еҥым, Па-
ша Маленькаям, 
икымше гана мо-
дынам. Тудын об-
разышкыже ик 
палымемын, 80 
ияшрак Качыри 
кокайын, койы-
шыжым шекланы-
машемым пуртенам. 
А шукыж годым герои-
немын кӧргӧ чонжым 
ончен, койышым он-
чыктем.

– Кызытат ончыч-
со семынак самырык 
ӱдырым келышта-
рет, Лумӱдыр улат, 
чыла гаяк йома-
кыште модат.

– Чынжымак, самы-
рык еҥым шуко мо-
дынам. А ончыктымо 
шуэш утларак келге 
шонымашан образым. 
Тыгай-влак коклаш-
те Анетта («Торешва-
тесолаште – томаша») 
ден Таня («Корнывож 
пеледыш») улыт. Поро 
Лумӱдыр лияш эре кел-
ша, тиде – оҥай паша. 
«Не улетай!» йомакыште 
Аист игым да Актрисым 
модаш келша ыле, «Гад-
кий утёнокышто» – Из-
ирак лудигым, «Сказка о 
царе Салтане» постанов-
кышто – Царицам. 

– «Шкет кукун му-
рыжо» спектакльыш-
те мурызым модат. 
Тушто тыйын нерген 
ойлалтеш манын шо-
налтен отыл?

– Ала-могай ситуаций-
ыште шижынамат. Му-
рызо але артист-влакат 
таче ме кӱлына, а эрла – 
уке. Весе лектеш да мура 
але модеш. Но тӱҥ геро-
ине Луизан образше гоч 
мыйын илышем да кой-
ышем ончыктымо огыл. 
Толде илаш, ковам тоя-
шат каяш огыл – мый ты-
ге ыштен ом керт. Кой-
ыш-шоктышем йӧршеш 
вестӱрлӧ. Шкемым Лу-
иза гай супершӱдыр се-
мынат ом шиж, мый ты-
глай артистке улам. Ик-
тылан келшем, а весы-
лан – уке. 

– Ик спектакль по-
чеш весым ончык-
таш логалеш, ро-
льымат тунем-
ман, ешыштат 

тӱрлӧ сомылым 
ворандарыман. 
Кузе шуктет?
– Икте почеш ве-

сым модмо годым 
ноялтеш. Рольым 

тунеммаште нелы-
лык лийын огыл. 

Чылажымат те-
атрыште туне-
маш тыршем. А 
моло яра жап 
лекме годым 
и к ш ы в е м -
влак пелен 
улам. Йо-
лын ошкы-
лаш йӧратем, 
с а н д е н е 
мӧҥгышкем 
але театрыш 
толмо кор-

но мучко шо-
мак-влакым шар-

нен каем. Ик рольым 
кужу жап модат гын, 

ушышто тудо кодеш, 
йӱдым кынел шогал-
тат гын, ойлен кертат. 
А южгунам еҥым ваш-
талташ кӱлеш гын, ту-
нам изиш нелырак. Те-
ве «Обломовлан» посна 
ямдылалтынат шуктен 
омыл ыле, шомак-влак 
писын шарналтыныт, 
рольжат келша.

– Шкендым пиалан 
ӱдырамашлан шотлет?

– Мый пиалан улам. 
Кум икшывем, кок 
уныкам куандарат. 
Йӧратыме пашам шук-
тем. Мутат уке, ноял-
теш. Йоча-влак дене 
кас еда шагалрак жа-
пым эртарем – тиде чо-
немым изиш нулта. Ку-
гурак эргым ешыж де-
не Йошкар-Олаште 
ила. Кокымшыжо Па-
лантай лӱмеш тӱвыра 
да сымыктыш кол-
леджым тунем лек-
тын. Ӱдырем нылым-
ше классышке коштеш. 
Пырля тортым, когы-
льым кӱэштына. 

– Тыйым шукынжо 
мурызо семынат па-
лат. Пытартыш жа-
пыште у мурет шочын 
мо?

– Кодшо ийын теа-
трыште пашам ышты-
ше ӱдыр-влак 8 Март 
вашеш ямдылыме кон-
цертланна ава нерген 
мурым аккапельно во-
зышна. А шкемынже 
кунам возалтын, омат 
шарне. Тидлан жапат, 
шийвундат кӱлыт. У му-
рым ыштыме шуэш, 
кызытеш мурыжымат 
муын омыл. Лач икана 
омыштем моткоч мотор 
муро кончен ыле. Пуй-
то тудым куанен му-
рем. Кум куплетан ма-
рий мурым мурышым, 
кӧн семже, шомакше – 
ом пале.

– Шернур рай-
он шочмо Купсола 
ялышке корнет нер-
ген палынем.

– Коштына, поснак 
кеҥежым. Шочмо сурт 
пуста шинча. Тушто Са-
ша изам пакчам шында. 
Тыштак канена. Икана 
еш дене теҥыз вокте-
ке миен толынна. Ту-
гай чот сымыстарен ма-
нынат ом керт. Миен 
толаш, ончен кошташ 
йӧратем – оксат гына 
лийже. Марий Элыште 
утларак келша.

– Эн кугу сеҥы-
машлан мом шотлет?

– Шукерте огыл па-
ша гыч кайыме годым 
ик пӧръеҥ чарен шо-
галтыш да ойла: «Те вет 
Любовь Купсольцева 
улыда? Мый шарнем: те 
Островскийын «На вся-
кого мудреца доволь-
но простоты» спектак-
льыште Машенькам 
модында, а Августа Ро-
манова тендан кокада 
ыле». Тидлан ынде 20 
ият эртен, а тудо шарна. 
Весе «Ава шӱм» спек-
такльыште Ольган об-
разшым чоҥымылан 
тауштен. Йӱдвелыште 
илыше ик пӧръеҥ «Му-
рет илен лекташ пол-
шен» манын. Южо еҥ 
йыҥгыртен таушта. Ти-
де – мыланем эн тӱҥ, 
а марий калыкемлан 
шкешотан надыр. 

Эльвира 
ТЕРЕНТЬЕВА.

И.Речкинын 
фотожо-влак.

«Шкемым 
супершӱдырлан
ом шотло»

Курчак гай чатката капкылан актрисылан, 45 ийым  Курчак гай чатката капкылан актрисылан, 45 ийым  
эртымекыжат, самырык ӱдырым, йочам да йомаклаште эртымекыжат, самырык ӱдырым, йочам да йомаклаште 
изирак янлык-влакым ончыкташ логалеш. Тудо  изирак янлык-влакым ончыкташ логалеш. Тудо  
кызытат школыш коштшо але 18 ияш ӱдыр, Мераҥ,  кызытат школыш коштшо але 18 ияш ӱдыр, Мераҥ,  
Коля але Изирак лудиге… Тыге Марий Элын сулло  Коля але Изирак лудиге… Тыге Марий Элын сулло  
артисткыже Любовь Купсольцева артисткыже Любовь Купсольцева 
нерген каласаш лиеш. нерген каласаш лиеш. 

«Сказка о рыбаке и рыбке», Золотая рыбка.«Сказка о рыбаке и рыбке», Золотая рыбка.

Кугарнягудо
«Шкет кукун мурыжо» , Луиза.«Шкет кукун мурыжо» , Луиза.

«Малыш и Карлсон, «Малыш и Карлсон, 
который живёт на кры-который живёт на кры-
ше», Астрид.ше», Астрид.
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Тиде почеламут 
корно-влак школышто 
тӱҥалтыш класслаште 
тунемме годсекак уше-
шем кодыныт. Возен ту-
дым Шернур районын 
эргыже Антонов Ивук 
(Иван Андреевич Анто-
нов) (1918-1941). Ты па-
лыме марий поэт То-
ски ялеш шочын-куш-
кын. 2018 ийыште ту-
дын шочмыжлан 100 ий 
темын. Вес ийынже по-
этлан шочмо ялыштыже 
монументым почыныт.

Тоски Мустай ял деч  
ик меҥге тораште вер-
ланен. Вес семынже ту-
дым Тоскисола але То-
скиял маныт. Рушла-
же Антоново семын па-
лат. Тыштак изи годым 
мемнан У Торъял кун-
демышке чӱчкыдынак 
унала толедыше, пыр-
ля модын куржталме 
рвезе илен. Садланжат 
ты ялыште шукертсек 
лияш шоненам. Тений 
сентябрь мучаште тыш-
ке толын савырнаш йӧн 
лекте. 

Эн ончычак мый Му-
стайыште шукертсек 

илыше тошто тосем, а 
йоча да самырык жап-
шым Тоскиште илен 
эртарыше ончычсо 
школ директор Вениа-
мин Викторович Мед-
ведев деке пурышым. 
Шерге ньога пагыт-
шым эше ик гана шар-
налташ йӧн лиймым 
пален налмеке, тудо 
тыманмешке маши-
нашкем шинче, да ме 
Тоски могырышко луп-
шалтна. Изи коремым 
вончен, арама кокласе 
ялыш кудал пурышна. 
Йӱр тӱҥале. Асфаль-
тдыме урем тыман-
мешке нӧрен кайыш. 

«Пижына гын, тыште 
илыше шольымын трак-
торжо дене машинатым 
шупшыл луктына» ман-
мым колын, мый газым 
темдальым. Монумент 
шеҥгелнысе ночко де-
не лозыргаш тӱҥалше 
лапым эртен, лавыран-
рак урем дене иктаж 
кокшӱдӧ метр гыч Ан-
тонов Ивукын пӧрт ол-
мыж дек миен шогална. 
Тыгодым йӱр чарныш. 
Ночко шудым келын, 

ме Вениамин дене по-
этын оралгаш тӱҥалше 
садышкыже пурышна. 

Олмапу-влак деке ли-
шемме семын тудын чот 
саскан  улмыжо койын 

рашеме. Теве иктаж кок 
метр кӱкшытан самы-
рык олмапун укшыжо-
влак урзо кугытан ше-
малге-йошкар неле 
олма-влакым ӱлыкӧ 
пыкше сакален кучат. 
Тораштак огыл кок-кум 
тёрн чернила тӱсан ше-
ремше йыргешке саска-
жым пуйто тамлен он-
чаш темла. 

А теве урем могы-
рышкыла Антонов Иву-
кын ала-кунам шин-
чыше пӧртшӧ воктен-
рак кӱкшӧ олмапушто 
шӧртньӧ тӱсан кӧгӧрчен 
муно кугытан олма-
влак кечат. 

«Тиде олмапум Иван Ан-
дреевич колымыж деч он-
чыч шынден коден. Ол-
мапу шоҥго гынат, каж-
не ийын гаяк саскам пуа», 
– мане В.Медведев. Са-
скам тамлен ончышна. 

Шере. Шопо тамже изи-
шак веле. Тыгай олма де-
не компот чапле лектеш.

Ял урем вуйышкыла 
эркын ошкылна. Тудын 
воктеч Оно изи эҥер 
йоген эрта. Ял кугужак 
огыл. Тыште сурт-влак 
«г» буква семын верла-
неныт. Поэтым шарны-
ме лӱмеш монументым 
кок урем  ушнымаш-
те шогалтыме. Тиде вер 
ял тӱҥалтыш гычак ум-
бачын да пеш мото-
рын коеш. Туддеке ли-
шемын, чапкӱ воктене 
шып шогышна, вуйнам 
савалтышна. 

Мустай могырыш 
мӧҥгеш тарваныме го-
дым чӱчкыдын шыжы-
ше шыже йӱр мемнам 
нӧртыш. 

Изи годсо йолта-
шемым тиде кечын 
ялыштыже вашли-

яш ыш логал. Тудо 
кенеташте ала-мо-
гай йоҥылыш пашам 
ыштен колтен. Тид-
лан кӧра икмыняр па-
гыт тудлан пеш то-
ражак огыл верыш-
те лияшыже логалеш. 
Илышыште, чаманен 
каласыман, тыгеат 
лиеда.

Иван РЕЧКИН.
Авторын

 да Н.Токтарован 
фотошт.

Кунам окна ончыл куэм оралга,
Кунам саска шумым пакчаште ужам,
Кунам пызлыгичке кечен лозырга,
Тунам, мотор шыже, толметым шижам. 

Марий поэтын 
Тоски ялыштыже

Елизавета Николаевна Токтарова – ялыш-
те эн кугу ийготан еҥ. Тоски ялын эргыже 
Серафим Петрович Якимовлан марлан лек-
тын. Туддене кок эргым ончен куштеныт, 
вич уныкан, индеш кугезе уныкан улыт.

Елизавета Николаевна Мустай школыш-
то тӱҥалтыш класслам веле тунем шуктен, 
шучко сарлан кӧра изинек неле пашашке 
кычкалтын. «Кугыеҥ-влак дене пырля кож-
ла пашашке коштынна. Тыгак Лажъял ден 
Пуланур кокласе корным ыштымашке уш-
ненна. Носилка дене кӱ пудыргым, рокым 
ятыр нумалаш пернен», – каласкала тудо. 
Ковай ӱмыржӧ мучко ялозанлык пашаш-
те тыршен, «Пашан ветеранже» лӱмым су-
лен налын.

Галина Прокопьев-
на Медведева Шабдар 
Осып лӱмеш Мустай 
школышто тӱҥалтыш 
класслам ынде 34 ий ту-
ныкта. Тоски ялыште пе-
лашыж дене кӱ пӧртым 
чоҥеныт. Евгений Вик-
торович Москваш па-
шаш кудалыштеш. Ан-
дрей эргышт ден Ека-
терина шешкышт кум 
йочан улыт. Галина Про-
копьевна кугу пакчам 
куча, пеледышым шу-
ко шында. Тӱрлӧ тӱсан 
пеледышыже-влак каж-
не школ пайремыште 
куандарат. 

Тоски ялыште 1930 
ийыште «Йошкар Ок-
тябрь» совхоз лий-
ын. 1940 ийыште туш-
то 25 суртышто 111 
еҥ илен. Имне вӱтам, 
кок ушкал фермым, 
кум сӧсна вӱтам, пыр-
чым, пареҥгым ара-
лаш складым ыште-
ныт. Председательлан 
К.И.Токтаров шоген.

1950 ийыште ял 
«Красный Октябрь» 
колхозыш пурен, 1979 
ийыште — «Нива» со-
вхозыш. 1960-70-шо 
ийлаште еҥ-влак Му-
стай ялыш, Шернур 
посёлкыш, Йошкар-
Олаш илаш куснаш 
тӱҥалыныт.

Кызыт тыште 13 
суртышто 50 наре еҥ 
ила. 

Газым шупшмо. 
Вӱдым таве гыч налыт.

Самырык-влак Йош-
кар-Олаш, Шернур по-
сёлкыш пашам ышташ 
кудалыштыт. Йоча-
влак Мустай кыдалаш 
школыш, ньога-влак 
йочасадыш коштыт. 

Ты ялыште Токтаров, 
Якимов, Медведев, Би-
рюков фамилиян еш-
влак илат. 

Ялыште суртвольы-
кым ончат. Кӱтӱшкӧ 5 
ушкал коштеш, Мед-
ведевмыт шорыкым 
ашнат.

В.В.Медведев.
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Мотор вершӧр Йош-
кар-Ола деч улыжат  28 
меҥге тораште верла-
нен.  Тусо «Большая 
Медведица» базыш пу-
рымек, чоным ласка-
лык, куан авалта. Ку-
дывечысе ик корпус 
ончылно пу дене ыш-
тыме кок маска кин-
де-шинчал дене тиде 
кугыжанышын озаж-
ла вашлиеш. Йырым-
ваш арулык шижалтеш. 
Пушеҥге-влак шыве-
шыве йӱкланат. Вокте-
нак верланыше пӱя, те-
ле лишеммым шижын, 
шыпак нералта. Чат-
ка  пу пӧрт-шамычым,  
модыш гае койшо изи 
вӱдвакшым, пашмам, 
йоча-влаклан мода-
шышт келыштары-
ме площадке-влакым 
ужын, йомакыш логал-
мыла чучеш.

КАНАЛТАШ  
ЧЫЛА ЙӦН УЛО

Ончыч тиде верыш-
те ферме лийын. Колхоз 
пытымек,  пустаҥше 
мландыште куд ий на-
ре шӱкшудо кушкын, 
тӱрлӧ тор погынен. Куа-
нен каласыман, 1,9  гек-
тар кумдыкан мланде 
содыки сай озам муын. 
Тошто Крешын ялын 
чолга шочшыжо, Респу-

бликысе сонарзе-влак 
ушемын председатель-
же Г.И.Тихонов  2012 ий-
ыште, чыла тӧрлымек, 
базым чоҥаш тӱҥалын. 
Ондак нелылык ятыр 
лийын гынат, кызыт 
тушто каналташ але ик-
таж мероприятийым 
эртараш чыла йӧн уло. 
Кок пачашан пӧртыштӧ 
кугу залым 100  еҥлан 
келыштарыме.  Сӱаным, 
юбилейым але иктаж 
мероприятийым эрта-
раш моткоч сай вер.

Теле пагытлан 6 вол-
гыдо корпус уло, 
кеҥежым илаш – 8. Еш 
денат толаш лиеш. Во-
ктенак монча, сауно. 
А кеҥежым тыште мо-
гай сай. Яндар южыш-
ко лектын, беседкыш-
те каналтет. Але вокте-
нысе пӱяшке олаҥгым, 
шереҥгым, нужголым 
кучаш ошкылат.  Со-
нар тургым тӱҥалмек, 
пӧръеҥ-влак сонарыш 
лектын кертыт.  

Григорий Ивановичын 
условийым саемды-
ме шотышто кумылжо 
моткоч шижалтеш. Шке 
тыршымаш дене тыгай 
кӱкшытыш шушо вуй-
латышын мастарлык-
шат, паша деч лӱддымӧ 
койышыжат ситы-
шын. У оралте-влакым 

ешарен чоҥымо, сут-
ка мучко пашам ышты-
ше спортивный клубым 
почмо нергенат шонка-
ла. Илыш веле саемже.

ИКШЫВЫЛАНАТ 
 КЕЛША 

Базыште йоча-ша-
мычлан  160 веран 
кеҥеж лагерь кудым-
шо ий пашам ышта. Ик 
смене кок арня шуйна. 
Тиде жапыште тӱрлӧ 
кундем гыч погыны-
шо икшыве-шамыч ик-
те-весе дене палыме 
лийыт. Шинчымашым 
тӱрлӧ кружокышто пой-
дарен кертыт. Условий 

самырык тукымлан чы-
ла шотыштат келшы-
ше. Корпуслаште 10-12 
йоча дене илат. Муш-
кылташ душ, шондан 
пӧртыштак. Тургым жа-
пыште медпашаеҥ, во-
жатый, повар да моло 
специалистат  тыршат.

Каныш жапыште ик-
шыве-шамыч пӱртӱсыш 
лектыт. Ача-ава-влак 
лагерьыш толмо кечын 
нуно базысе изирак зо-
опаркыште янлык-вла-
кым ончен кертыт. Йо-
чалан шке шинча дене 
илыше маскам, рывы-
жым, нергем, енотым 
ужаш могай пиал. Ти-

дым ӱмыржӧ мучко 
шарнаш тӱҥалеш.

Икшыве-влак усталык, 
военно-спортивный  да 
моло сменыште шуко 
пайдам налыт да  жапым 
веселан эртарат. Вузла 
гыч пашам ышташ тол-
шо  вожатый-шамычын 
кажне программышт 
оҥай. Канаш толшо-
влак таҥасымашыште, 

конкурсышто кумы-
лын участвоватлат. Уре-
мыште мини-футбол-
ла але вес модыш дене 
модаш площадке-влак 
улыт. 

Каналтыза йомакысе 
гае сылне верыште. Ку-
андарыза шкендам. 

Зоя ТИМОФЕЕВА.
Фото-влакым базын 
архивше гыч налме. 

Каныш кечын але отпускышто лийме годым пӱртӱс лоҥгаште иктаж ер, 
эҥер воктене але ола деч ӧрдыжтӧ верланыше сылне лукышто каналтыме 
шуэш. Яндар южышто шӱлалташат сай, кумылат утларак весела, тазалы-
кланат пайдале. Жапым сайын эртараш  Йошкар-Ола воктене тӱрлӧ мотор 
вер уло. Кодшо кечылаште  Оршанке районысо Кӧрдӧ ялыште лийна. 

Йомакысе гае сылне верЙомакысе гае сылне вер

Реклам
е ш

отеш
.

Телефон: 
8(937)115-95-17.
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Семмастарын про-
изведенийже-влакым  
Марий Элыште ве-
ле огыл,  тӱрлӧ кунде-
мыште да йотэллаш-
тат палат. Кажне муры-
жо илыш дене кылдалт-
ше да тӱрлӧ шӧрынан.  
Колыштат, да шӱмыш 
шыҥа, кужу жаплан ло-
демалт кодеш. Ныжыл-
ге сем-влак  самырык 
пагытыш пӧртылтат 
але йӧратымашын юзо 
вийже дене вӱдылалыт. 
Чылажат сылне, кумы-
лым нӧлтышӧ, неле-ко-
чым шеҥгелан кодаш 
таратыше да мондаш 
лийдыме.

Шуко лӱмлӧ автор, му-
рызо да самырык тукым 
дене пырля тыршыше 
композиторын чон гыч 
лекше семйогынжо ка-
лыкыште шукертак па-
галымашым сулен.

ВИЧ ИЯШ 
ГАРМОНИСТ

 «Ешыштем ачамат, 
изамат гармонь де-
не шоктеныт, –  ойла 
Морко кундемын  уста 
шочшыжо. – Мыят ну-
нын деч ӧрдыжеш кодын 
омыл. Вич ияшем годы-
мак ялыште пайрем го-
дым семӱзгар дене шок-
таш йодыт ыле. Совым 
кырен йывыртен  онче-
ныт. Еҥ-влак кампет-
кым кӱсеныш пыштен ку-
андареныт але оксам пуэ-
ныт. Ик кечын эсогыл куд 
теҥге наре погынен. Авам 
саде шийвундо дене кевы-
тыште ӱйым налын».

Музыклан шӱман рве-
зе Азъял кыдалаш школ 
деч вара Йошкар-Ола-
се тунамсе культпрос-
ветучилищыш шинчы-
машым погаш пурен да 
баян дене шокташ утла-
рак мастарын тӱҥалын. 
Тунем лекмек, икмы-
няр жап Морко кунде-
мысе Кокласола тӱвыра 
пӧртыштӧ художе-
ственный вуйлатышы-
лан пашам ыштен. 

«Икана клубыш учи-
лище гыч туныктышем 
Мантусов толын ыле, 
–   ондакысым шарнал-
та семмастар. –  Николай 
Павлович тунам вузыш 
тунемаш каяш тем-
лен. Ойжым шотыш на-
лын, умбакыже Озаҥысе 

культур институтыш-
то  шинчымашым налаш  
кумылем лектын. Доку-
ментым поген, вес олаш 
кудалынам. Тора кунде-
мыште чылажат палы-
дыме лийын. Эсогыл вич 
теҥгем тӱлен, инсти-
тут марте такси де-
не кудалаш логалын. 
Тунам тиде кугу ок-
са лийын».

СЕМ 
АЛАНЫСЕ  
ОШКЫЛ 

 Теве ку-
зе ялысе  рве-
зым шинчы-
маш кугор-
но савыралын. 
Родион Алексеев экза-
меным сайын кучен да 
«Калык семӱзгар» фа-
культетыште ныл ий ту-
немын. Образований-
ым налмек, 1984 ий-
ыште Морко посёлкысо 
тӱвыра полатыште ху-
дожественный вуйла-
тышылан пашам ыш-
таш тӱҥалын.

1985 ийыште  Закав-
казский военный окру-
гышто ик ият пеле слу-
житлыме деч вара са-
мырык специалистым 
Йошкар-Оласе калык 
театрыш ӱжыныт. Теа-
трыште Иван Семёно-
вич Николаев режис-
сёрлан ыштен. Тыш-
так Родион Алексеевын 
мурым возымо мастар-
лыкше почылтын.  

«Тӱрлӧ  вере тунемше, 
пашам ыштыше чол-
га марий ӱдыр-рвезе-
влак коклаште тыршаш 
моткоч келшен, – куты-
ра Родион Сергеевич. 
–  Коллектив дене ту-
намсе ийлаште лӱмлӧ 
композитор Ион Кузь-
мин пеҥгыде кылым ку-
чен. Семым возымаште 
мыланемат шагал огыл 
полышым, каҥашым пу-
эн. Спектакльлаште ро-
льым Олег Тихонов, Вя-
чеслав Кольцов, Валерий  
Александров, Василий 
Гаврилов, Валерий Кит-
каев да молат устан 
модыныт. Семён Виш-
невскийын «Шыргыж-
маш» почеламутшы-
лан муро лач тунам-
се пагытыште шочын. 
Тӱҥалтышыште поче-
ламут кок куплетан ве-

ле лийын. Садлан муро 
кӱчыкын чучын. Ешарен 
возыкташ Семён Алексе-
евич дек мӧҥгыжӧ лӱмын 
миенам. Муро шочмек, 
Зоя Берниковалан тем-
лен онченам.   Паша шо-
лын да спектакльлаште  
йоҥгышо   «Мый палем, 
молан», «Илыш икте»  да 
моло мурат  калык деке 
миен шуын.

КУМЫЛЫМ  
ТОДЫЛЫТ, 

 ЧОНЫМ САВЫРАТ
Уста композиторын 

творчествыжым калык 
чыла вере порын, со-
вым рӱж кырен вашли-
еш. Кодшо ийын Йош-
кар-Оласе В.И.Ленин 
лӱмеш тӱвыра пола-
тыште 60 ийым темы-
мыжлан пӧлеклалтше 
усталык касше ончаш 
толшо калыкын чоныш 
чотак шыҥен.

Ойыртемалтше уста-
лыкан композито-
рын пашажым аклен, 
авторжымат утларак 
кумылаҥдаш манын, 
Марий кугыжаныш уни-
верситет Родион Алек-
сеевын «Илыш икте» 
концерт программы-

жым Литератур, искус-
ство, архитектур, нау-
ко да технике шотышто 
Кугыжаныш премийлан 
темлен. 

« Ш ы р г ы ж м а ш » , 
«Кеҥеж йӱд», «Ача ку-
мыл», «Илыш икте» да 
Родион Алексеевын во-
зымо моло тӱрлӧ про-
изведенийжым ко-
лыштын, пуйто шке-
жат мотор олыкышто 
лыве семын вальсым 
пӧрдат. Ныжыл сем по-

чеш нӧлталтше, 

йӧратымаш кумыл де-
не шулдыраҥше се-
мын чоҥештылат але 
ача-ава пелен лийын, 
нунын шокшыштым 
шижат, йоча пагытыш 
пӧртылат.   Лӱмлӧ му-
рызо, журналист Раи-
сия Данилова (кийы-
ме мландыже пушкы-
до лийже) таклан огыл 
Родион Алексеевым 
«вальсын корольжо» 
манын ойлен.

УСТАЛЫК КАС
Семён Вишневский-

ын, Василий Крыловын, 
Мардан Раян, Анатолий 
Тимиркаевын да калы-
клан палыме моло мут- 
мастар-шамычын по-
челамутыштлан возы-
мо Р.Алексеевын му-
рыжо-влакым  Марий 
Элын калык да Россий-
ын сулло артисткыже-
влак Зоя Берникова, 
Марий Эл Республикын 
сулло артисткыже Свет-
лана Шос, Нина Каза-
шова, Марий Элын ка-
лык артистше Генна-
дий Петухов да молат 
мурат. Колыштмо го-
дым илыш йыжыҥын 
тӱрлӧ пӱрымашыже 
шинча ончылно 
сӱретлалтеш. Южгу-
намже шинчавӱдат лек-
теш я ушыш яндар шо-
нымаш шыҥдаралтеш, 
ӱшан, умылымаш еша-
ралтыт я шӱм-чонет по-
рылык авалта.

Усталык касыште  «Ма-
рий кундем» семӱзгар 

ансамблын шок-
тымыж почеш 

м у р е н ы т.  
Сем йо-
г ы н  
памаш-

ш и н ч а 
гае пуйто 

ш ы р г ы к -
тен йоҥ-
галтеш.
М а р и й 

к у г ы ж а -
ныш универ-

ситетысе «Ма-
рий мурсем»  студент  

ансамбльын чапле вы-
ступленийже лӱмгечын 
озажлан чотак чапле 
пӧлек лийын, шонем. 
Ӱдыр-рвезе-влакын ве-
селан муралтымышт 
путырак кумылаҥден. 
Сценыште лывыргын 
кушталтымышт ну-
нын мастарлыкыштым 
эшеат чаплын почын. 
А Морко вел сӱан но-
мерже! Эх, шочмо йыл-
мын, тӱвыран поянлык-
ше, марий койыш тыгай 
годым моткоч шижал-
теш. Куанен каласыман, 
тиде ансамбльын худо-
жественный вуйлаты-
шыже – Родион Алек-
сеев. Родион Сергееви-
чын шуктен шогымо па-

шаже марий тӱвырам 
вияҥдымаште кугу пага-
лымашым сула. Вияҥше 
сомылжо калык ончыл-
но куандарыше.

Йошкар-Оласе 14-ше 
номеран марий гим-
назий пелен чумыры-
мо «Изи памаш» йоча 
ансамбльын артистше-
влакым ончен куанет! 
Сценыште пеледыш гае 
моторын волгалтше са-
мырык тукымын вы-
ступленийжым ужын, 
илен-толын, нуно та-
ле артист лийыт ма-
нын, ӱшан шочеш.  Тиде 
коллективыште Роди-
он Алексеев – гармонь-
чо. Олаште илыше ту-
немше-шамыч изинек 
музыклан, шочмо куль-
турлан шӱмаҥыт. Вос-
питатлымаште – сай на-
правлений. 

Оршанке район Чир-
ки ялысе «Ош куэ» ан-
самбльынат  йоргарак 
койышан артистше-
влак, ӱжара гай вол-
галтын, пайрем кумы-
лым ылыжтат. Музы-
кальный вуйлатышы-
же – Р.Алексеев. Тыгай 
касыштыже эре лиймет 
вел шуэш. 

Кум шочшан ача Зоя 
пелашыж дене Руслан, 
Иван, Кирилл икшы-
вышт-влакымат изинек 
музыклан шӱмаҥденыт. 
Концертыште Кирилл 
тӱмырым пералтен, 
молышт ача дене пыр-
ля гармонь дене шок-
теныт. Ончаш толшо 
калык совым рӱж кы-
рен вашлийын. Уло  зал 
куштен.

Марий Эл Республи-
кын тӱвыра, печать да 
калык-влакын пашашт 
шотышто министрын 
шӱдыкшӧ почеш Роди-
он Сергеевичым юби-
лейжылан «Калык верч 
тыршымаш» медаль де-
не суапландареныт. 

Тек «Кеҥеж йӱд», 
«Медшӱжар» гай сылне 
мурыжо-влак умбакы-
жат калыкым куанда-
рат. Творчествыштыже 
тудлан у сеҥымашым 
тыланена.

Зоя ТИМОФЕЕВА.
 Фотом Р.Алексеевын 
альбомжо гыч налме.

Мурыжо-влак 
шӱмыш шыҥат

Сем аланыште тыршыше еҥ-влакын пашашт олы-Сем аланыште тыршыше еҥ-влакын пашашт олы-
кысо пеледыш гаяк волгалтеш. Нунын кокла гыч кысо пеледыш гаяк волгалтеш. Нунын кокла гыч 
шке сылнылыкше дене утларак куандарышыже шке сылнылыкше дене утларак куандарышыже 
эре уло.  Тачысе лаштыкыштына ме лӱмлӧ  эре уло.  Тачысе лаштыкыштына ме лӱмлӧ  
семмастар, уста баянист, Марий Эл тӱвыран семмастар, уста баянист, Марий Эл тӱвыран 
сулло пашаеҥже Р.С.Алексеевын сулло пашаеҥже Р.С.Алексеевын 
творчествыж дене палдарена.творчествыж дене палдарена.

Кидмастар-влак погыненыт

Конкурсым Марий Эл Республикысе калык усталык да культурканыш паша 
шотышто республикысе шанче-методик рӱдер эртарен. Тушко Курыкмарий, 
Шернур, Морко, Звенигово, Оршанке, Медведево районла, тыгак Свердловск, 
Киров кундемла гыч усталык студий ден кидмастар-влак ушненыт. Участник-
влак марий вургем нерген войзымо видеоштым жюрилан аклаш колтеныт. 

А 3 ноябрьыште Йошкар-Олаште «Ший пӱян Ший Пампалче» марий йомак 
да калык усталык тоштерыште «Рукотворная кукла в национальном костюме» 
регион-влак кокласе выставке почылтын. Тушко Юл ден Урал кундемлаште 
илыше калыкын тӱвыражым почын пуышо этнографий да авторский сынан 
курчак-влакым аклаш луктыныт. 

Каныш кечыла деч вара ты конкурсым пӱтынек иктешлат да сеҥыше-
влакым палемдат.

Марина БОГДАНОВА.

23-31 октябрьыште «Марий вургем пайрем унала ӱжеш» 
регион-влак кокласе XII конкурс онлайн эртаралтын. 

КУГЫЖАНЫШ ПРЕМИЙЛАН ТЕМЛАЛТЕШ
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Марий ден удмурт ка-

лык-влакын вашкылышт 
шотышто археолог-влак 
мом возат? Акрет марий-
влак Вӱтла ден Виче 
эҥерла воктеке илаш эр-
кын дене  кусненыт. А 
тылеч ончыч тыште уд-
мурт-влакын кугезышт 
(Азелинский ден Худя-
ковский археологиче-
ский тӱвыра дене кыл-
далтше калык-влак) иле-
ныт. Тиде I тӱжем ийын 
кокымшо пелийже – II 
тӱжем ий тӱҥалтышысе 
калык-влак шотышто ар-
хеологий шымлымаш-
влакым Г.А.Архипов ден 
Т.Б.Никитина эртареныт. 
Тыгодым нуно кок калык 
кокласе кугу сар нерген 
палемден огытыл. 

Ончалаш гын,  Вӱтла 
ден Виче эҥерла воктене 
марий-влакын пеҥгыде, 
тыгодымак посна-по-
сна илыме изи илемышт 
лийыныт. Археолог-
влак тыште илыше ден 
куснен толшо-влак ко-
клаште кредалмаш лий-
ын кертме нерген ой-
лат. Нунын данный-
ышт почеш, куснышо 
марий-влак икмыняр 
шӱдӧ ий жапыште уд-
мурт-влакын кугезышт 
дене ужалыме, озан-
лык да тӱвыра пашам 
пырля шуктен шогеныт, 
тӱрлӧ калыкын шоч-
шышт ешаҥыныт. Ты-
гай ваш келшымашлан 
кӧра волжско-финский 
ден финско-пермский 
йӱла-влак иктеш лугал-
тыныт – кызыт ты шо-
тышто ятыр вере икгай-
лыкым муына. 

Южо марий да удмурт 
преданийлаште акрет 
жапыште ты кок калы-
кын вашла кредал илы-
мышт нерген ойлал-
теш. Но тиде археолог-
влакын иктешлыма-
шышт дене шотлан ок 
тол. Чынже дене тыште 
нимогай умылыдымаш 
уке. Сар ден кредалмаш-
влак историйысе кӱчык 
жапысе изи да тунамак 
чолга эпизод семын па-

лемдалт кодыныт, ка-
лыкын ушыштышт 
пеҥгыдемдалтыныт. Но 
ты калык-влак утларак-
шым шӱдӧ ийла дене 
икте-весышт дене кел-
шен иленыт. 

Тылеч посна мемнан 
жап марте аралалтше 
преданийым да шагал 
еҥан калык улмынам, 
тӱрлӧ вере шаланен пы-
тымынам шотыш на-
лаш гын, кугезе марий 
ден удмурт-влак ко-
клаште кугу кредалмаш 
тарванен кертын огыл 
манын каласаш лиеш. 
Сӧй нерген археологий 
могырым доказатель-
ствын укелыкше тиды-
мак умылтара.

Туге гынат марий ден 
удмурт калык-влакын 
вашпижмашышт нер-
ген преданий-влак ара-
лалт кодыныт. Каласы-

ман: удмурт-шамыч де-
не сар каен шогымо ма-
рий кундемлаште ял але 
села лӱмыштӧ одо ком-
понент вашлиялтеш, 
туштак овда компонен-
тан топоним-влак улыт 
але овда нерген леген-
де-шамычым каласка-
леныт. 

Овда – тиде мифы-
се айдеме сынанрак 
ӱдырамаш герой. Туд-
деч шекланаш кӱлеш, 
вет тудо еҥым карген 
кертеш манын ойле-
ныт. Икымше тӱнямбал 
сар годым венгр учё-
ный Ӧдӧн Беке пленыш 
логалше Даниил Лебе-
дев деч (тудо Киров об-
ласть Вӱрзым район Пе-
трушино ял гыч лийын) 
йодыштын. Тудын кала-
скалымыж почеш, пре-
данийыште Одо-кар-
ман верыште шем чо-

дыра уло; тушто шуко-
шуко сип пӱнчӧ шога; 
нине пӱнчылаште овда-
шамыч илат. 

Эн ончычак удмурт-
влак Пор кулон уй («Ма-
рий калыкын колымо 
йӱдшӧ») пайремым эр-
тарыме годым колышо 
пор-влакын (удмурт-
влак марий-шамы-
чым пор маныныт) чо-
нышт деч аралалтме 
ритуал йӱлам шукте-
ныт. Нуно мӱйым пу-
ышо яҥгаршудын ук-
шлажым окна, омса, 
капка ӱмбаке, авагаш-
та йымаке  кереденыт, 
яҥгаршудым йӱлалтен, 
пӧлем-влакым эрыкте-
ныт, яҥгаршудын саска-
же да нулго укшла дене 
кумышкам шолтеныт. 

Ф.Е.Егоровын шым-
лымыж почеш, удмурт-
влак эше ХХ курымыш-

то шортшо да нечкыш-
ланыше йочаштым «че-
час теве пор-влакым 
(марий-влакым) ӱжам» 
манын лӱдыктылыныт. 
Тидын годымак марий-
влак коклаште ятыр 
жап манеш-манеш сы-
нан ойлыштмаш кош-
тын, пуйто удмурт-влак 
кумалаш надырлан ай-
демым пуштын наҥгаят 
да айдеме вӱрым йӱыт.

Эше тыгай преданий 
лийын, пуйто Озаҥ хан-
стве жапыште марий 
ден татар-влак одо-
влакын мландыштышт 
пырля коштыныт да йо-
заклан мӱйым, межым, 
ший оксам погеныт. Ти-
дын годымак ХV–ХVI 
курымласе историче-
ский источниклаште 
марий ден удмурт-влак 
коклаште ваштареш 
шогымо нерген йӧршын 
нимоат уке. Мӧҥгешла, 
марий ден кечывалвел 
(Арск велысе) удмурт-
влак Озаҥ ханстве мо-
гырым военный дей-
ствийлаште пырля уча-
ствоватленыт да Чере-
мис сарыште союзник 
лийыныт. Арам огыл 
кумдан палыме марий 
князь Полтыш нерген 
былиным Малмыж уез-
дысе удмурт-влак ой-
лыштыныт. Тудым уд-
мурт поэт да учёный 
К.П.Чайников (Кузебай 
Герд) возен налын.

Тылеч вара жапы-
се документлаштат ма-
рий ден удмурт-влакын  
вашпижмашышт  нерген 
факт-влак огыт вашли-
ялт. ХVI – ХVIII курым-
лаште, марий-влакын 
Ош Виче эҥер кунде-
мышкыла куснен кай-
ыме жапыштышт, кы-
зытсе Удмуртийын ке-
чывалвел ужашыштыже 
марий калыкын, тыгак 
марий ден руш-влакын, 
марий ден татар-влакын 
да марий ден удмурт-
влакын илыме вершӧр-
влак шочыныт. 

Марий ден одо-ша-
мыч Вотское Гондыре-

во удмурт ял воктенысе 
Булда кӱсотышко пырля 
лектеденыт. Кызыт ты 
ял Удмурт Республикы-
се Алнаш районыш пура 
да рушлаже Марий Гон-
дырево маналтеш, мар-
лаже Маскаял, Маски-
ял але Марий Маскиял 
маныт. Тиде кӱсотышто 
округысо икмыняр ял 
ден селалаште илыше 
еҥ-влаклан кумалтыш-
влак лиеденыт, тышке 
шуко еҥ толеден. 

Марий ден удмурт-
влакын татун илы-
ме, ик ешым погымо, 
кӱсотылаште пырля ку-
малме нерген Удмурт 
Республикысе кечывал-
вел районлаште илыше 
марий калыкын пре-
данийлаштыже ойлал-
теш. Ты кок калык ко-
клаште поро пошкудо 
кумылан кыл Марий Эл 
Республикыште илы-
ше удмурт-влак денат 
вияҥын. Кугу Карлыган 
ялыште илыше удмурт-
влак воктен ялласе ма-
рий калык дене кызы-
тат вашла полшен, кел-
шен илат.

Иктешлаш гын, ма-
рий ден удмурт-вла-
кын тушманла шогы-
мышт нерген преда-
нийлаште ойлалтеш, 
да тудо межэтниче-
ский кылын тӱҥалтыш 
йыжыҥыштыже лий-
ын гынат, эпизод се-
мын веле. А варажым 
родо-тукым калык ко-
клаште вашкыл утыр 
пеҥгыдемын, тиды-
же кугурак событийлан 
шотлалтеш. Историйын 
варасе йыжыҥлаштыже 
тӱрлӧ направлений де-
не келшен илымаш ут-
ларак палдырнен. Арам 
огыл одо-влак ойлат: 
«Марий ден удмурт-
влак ик вож гыч лекше 
пушеҥге улыт».

Сергей  
СВЕЧНИКОВ,
историй науко 

 кандидат.

Ик пушеҥге  
вож гыч улына?

1959 ийыште кум 
газет (марла, руш-
ла да татарла) лекташ 
тӱналын. Коллективым 
И.Заболотских кум ий 
вуйлатен. 1962 ийыш-
те Шернур, Марий Турек 
да Параньга районлаш-
те илыше-влаклан ик 
газетым лукмо – «При-
зыв». Рӱдыверже Шер-
нурышто лийын, а ре-
дакторлан «Путь Лени-
на» газетын пашаеҥже 
Г.Волковым шогалтыме. 
Но вес ийынжак «Зна-

мя» посна газет семын 
лекташ тӱҥалын, икым-
ше номерже 1963 ий 7 
мартыште савыкталтын. 

Газет эртыме корныш-
тыжо районын истори-
йжым пӱтынек авал-
та. Кызытат, ончычат 
Марий Турек вел чолга 
ялозанлык пашаеҥ, ой-
ыртемалтше механиза-
тор, доярке, туныкты-
шо да чыла сферыште 
тыршыше еҥ-влак нер-
ген каласкала. 

Тӱҥ редакторлан 16 

ий ыштыше В.Л.Вшив-
цевым краевед семынат 
палат. Тудо газет пашам 
ятыр гана лончылен, 
«Семидесятые», «Вось-
мидесятые», «Девяно-
стые», «В ногу со време-
нем», «В центре внима-
ния – люди труда» ста-
тьялаштыже возен. Теве 
60-шо ийлаште газет па-
шаште рабселькор-влак  
чот полшеныт. Нуны-
лан совещанийым эрта-
реныт, тушко 150 наре 
участник погынен. А эн 

чолга-влаклан пӧлекым, 
«Журналист», «Рабо-
че-крестьянский корре-
спондент» журнал-вла-
клан подпискым кучык-
теныт. 70-ше ийлаште 25 
ял ден почиҥга пытыме 
нерген увертарен да мо-
ло факт денат палдарен. 

Л.Меркушеван вуйла-

тыме куд еҥан кызытсе 
коллективат илыш де-
не тӧр каяш тырша, па-
шаште у йӧн-влакым 
кучылтеш. Пайремда 
дене, коллеге-влак!

Фотом редакцийын 
архивше гыч налме.

90 ияш корно
1931 ий 5 ноябрьыште лекше ВКП(б)-н кантонный коми-1931 ий 5 ноябрьыште лекше ВКП(б)-н кантонный коми-
тет бюрожын пунчалже почеш «Путь Ленина» газет рушла тет бюрожын пунчалже почеш «Путь Ленина» газет рушла 
да марла лекташ тӱҥалын. Тиде жап гыч Марий Турек да марла лекташ тӱҥалын. Тиде жап гыч Марий Турек 
районысо «Знамя» газетын историйже возалт толеш.районысо «Знамя» газетын историйже возалт толеш.

Лаштыкым Эльвира ТЕРЕНТЬЕВА ямдылен.
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11 кече шуйнышо ты ме-
роприятий годым коча-
мат моло делегат дене пыр-
ля шочмо марий калыкын 
сай ончыкылыкшо нерген 
шуко кутырен. 1917 ий 22 
июньышто, кудымшо за-
седанийыште, тудо пре-
нийыште ойлен: «Погынын 
пунчалже-влакым илышыш 
шыҥдараш Марий калыкын 
тӱҥ исполнительный орган-
жым ышташ кӱлеш». 

1918 ий 6-14 июньышто 
Озаҥыште эртаралтше Рос-
сий кӱкшытан кокымшо ма-
рий погыныштат тудо де-
легат лийын да «Полити-
ко-социальный-экономике 
йодыш-влак» ден «Тазалы-
кым аралымаш» комиссий-
лаште пашам ыштен. 

Кочам Дӧртыльӧ районы-
со Марий Елтек ялеш шо-

чын, Гаурла тукым гыч. 1905 
ийыште йоча-шамычым ту-
ныкташ тӱҥалын. Ялыштышт 
тӱҥалтыш класслам тунык-
тышо икымше еҥ лийын. 

Марий Елтекыште школ 
1919 ий гыч чарныде па-
шам ышташ тӱҥалын. Туш-
то Саликай Шамратов 1931 
ий марте тыршен. 1930 ий-
ыште «Пахарь» колхозым чу-
мырен. Колхоз правленийлан 
шкенжын вакшпӧртшым пу-
эн. Ялыште активист лийын, 
гармошко дене сайын шок-
тен. 1931 ийыште черланен 
да пасуэшак колен. 

Совет Ушем Герой 
В.Н.Горшков, марий писатель 
Ахмет Асылбаев, туныктышо, 
Йошкар Знамя орденын оза-
же А.А.Асылбаев тудын дене 
тунемыныт. 

С.Шамратовын шым йочаже 

шочын. Алексей ден Гаврил 
педобразованийым налы-
ныт. Алексей Москосо физи-
ке ден математике институ-
тым тунем лектын, Кугу От-
ечественный сарыште кре-
далын, кусарыше лийын. А 
Гаврил Бирскыште педтехни-

кумым пытарен, 1930-1949 
ийлаште шочмо ялысе шко-
лыштыжо туныктышылан 
да директорлан пашам ыш-
тен. Пелашыж дене вич йо-
чам ончен куштеныт. Черла-
нен, 1953 ийыште ош тӱня де-
не чеверласен.

Мыйын кочам, Виталий Гав-
рилович, школышто ик ий ве-
ле туныктышылан ыштен, ту-
дым армийыш налыныт, а ва-
ра аважлан полшаш кӱлын. 
Елтекыште ялысе клубым 20 
ий вуйлатен, вара колхозыш-
то тыршен. 

Бирск олаште Шамратов ден 
Гавриловмытын туныкты-
шо династийым шуйышо ту-
кымжо ила. Ковам Лена Ян-
сыбаевна 35 ий школышто 
пашам ыштен; авам Юлиана 
Виталиевна оласе 4-ше №-ан 
библиотекыште тырша; ко-
кам Лилиана Виталиевна  –
школышто завуч; вес кокам 
Ольга Валерьевна Салимова 
– математикым туныктышо. 

Мый, Оксана Олеговна, По-
шкырт кугыжаныш универ-
ситетын Бирскысе филиа-
лыштыже тунемам, тукым 
шӱжарем Мария Эдуардовна 
– М.Акмулла лӱмеш Пошкырт 
кугыжаныш пединститутыш-
то. Ме ачана да кочана-вла-
кын корныштым умбакыже 
шуяш тӱҥалына, нунын се-
мынак шочмо вернам, йыл-
мынам, йӱланам аралаш тыр-
шена.

Оксана 
ВАСИЛЬЕВА.

Пошкырт кундем. 

Ача-кочан корныштым шуена

Мемнан авана Анто-
нина Захаровна Алы-
кечева (Степанова) 
1953 ий 21 августыш-
то Киров область Мал-
мыж район Пӱкшэҥер 
ялеш шочын. Икым-
ше йочажым, мыйым, 
32 ияш ыштен. Ава-
нан тазалыкше начар-
лан кӧра ме, тудын 
ныл шочшыжо, изи 
годсек ойгырен илен-
на. Аванан эмлымве-
рыште кийымыж го-
дым мӧҥгыштӧ пыч-
кемыш гай чучеш ыле. 
Икана ялыштына Моисей 

изай вес тӱняш кайыш. Илы-
мыж годым мемнан дек эре 
толын. Мый эше йоча улам 
ыле, кугорнышто ошкылам 
да ойлем: «Моисей изай, 
тушто Юмым ужат гын, кала-
се: тек авам таза лиеш, ила».

Авамын кидше пеш чот пу-
алеш ыле. Йолжат коржын. 
Чайникымат кучен  кертын 
огыл. Икана изи шӱжаремым 
пуртен колтен. Тиддеч ва-
ра, кидше дене кучен, стра-
ховкылан пӱйжӧ дене вак-
шышым пурлын, йочам он-
чен. Пӱйжӧ тылеч вара сайы-
нак пытен. Нылйола нушкын, 
но черым сеҥен, мемнам он-
чен кушташ толашен. Тукым 
шольыжо Виталий Петрович 
врач улмаш. Авамлан парня-
же-влакым виешак тарваты-
лаш кӱштен. Кидшылан мас-
саж лийже манын, ушкалым 
виешак лӱшта ыле.

Фермыште ыштыме жа-
пыште 12 шагат йӱдым ма-

лаш возын, кум шагат эрдене 
кынелын, коҥгаш олтен, коч-
кышым шынден. Садлан дыр 
вашке шоҥгемын. Ме, ик йо-
чам ончен, неле манына, а ту-
до поче-поче шочшо ныл йо-
чам эскерен шуктен. 

22 ияшыж годым пӱйым эм-
лыме кабинетыште ушым 
йомдарен йӧрлын, пульсшат 
уке улмаш, изоляторыш лук-
тын пыштышаш годым шин-
чам почын. Тылеч вара Юмы-
лан ӱшанаш тӱҥалын, тынеш 
пурен. Вара ачамымат, мем-
намат тынеш пуртеныт.

Ятыр еҥ ойлымымат чыта-
шыже логалын. «Молан ты-
нар йочам ыштенат?» ман-
шат лийыныт. Но авам мы-
няре Юмын пуымыжым шо-
чыкташ да ончен кушташак 
тыршен. Тудо ойла ыле: «Ок-
са ялт уке, мом ышташ манын 
шонет, Юмыжо кушеч гы-
нат йӧным колта». Тӱня по-
ро еҥлан верч кучалтеш. Ко-
кам, акам, изам, чӱчӱэм-влак  
йочашт деч кодшо тувырыш-
тым мылам пуэныт.

Ме неле 1990-ше ийла-
се икшыве-влак улына. Ныл 
йочам ончаш, туныкташ ло-

галын. 1991 ийыште мый 
икымше классыш каенам. 
Окса лийын гынат, вургем 
уке ыле. Садлан авам на-
рынче шӱртым налын, вуй 
гыч тӱҥалын йол марте мы-

лам вургемым пидын. Ти-
де тӱсым пеш йӧратем ыле. 
А варажым оксам тӱлымым 
чарненыт. Ферме Павайну-
рышто пытен. Ачам шкетын 
пашам ыштен. Авамын таза-
лыкше пеш начар лийын гы-
нат, инвалидностьым пуэн 
огытыл. Моланжым кызыт-
се илышым умылышо-влак 
возыдеат палат. Нимолан 
ӧраш: «Ӱет уке гын, мӱйым 
ит вучо».

Кум вуй ушкалым, шоры-
кым, комбым ашненна. Каж-
не ийын кок сӧсна лийын. 
Шыл, шӧр, торык, ӱй эре тич 
ыле. Мемнан ялысе поро Ан-
на бовой пӱктышӧ чывым 
конден пуэн. Тулеч вара му-
нат пеш шуко лиеш ыле. Кре-
сковайна изирак банке дене 
кажне шыжым мӱйым кон-
ден. Тудым авам теле муч-
кылан ситарен, черланыме 
годым кучылтын. Шере коч-
кышым налаш окса лийын 
огыл. Но могай тамле ыле 
аванан шушо лашкан пурса 
шӱржӧ, шылан шӱрашыже, 
пареҥге дене коҥгаш шын-
дыме пучымышыжо, йош-
карушмен когыльыжо, пе-
ремечше! Руашым Кенелче 
кокажын ожнысо техноло-
гийже дене нӧштылын. Пеш 
сайын овара да тамле лиеш 
ыле. 

Авана киндым шкеже пыш-
тен. Тыгодымак  мыланна 
йомакым лудын. Йоча-вла-
клан Библийым налын пу-
эн. Ӱшанже Юмыланак веле 
лийын, да ачам сай эҥертыш 
ыле. Тудыжымат авам вик-
тарен шоген. Изирак, тош-
тырак пӧртыштӧ иленна. 
Ожнысо семын кок велан 
шӧлдыравалне малыме.

Черле гынат, авана кидма-

стар лийын: вургемым урга, 
тӱрла, пидеш, модыш-вла-
кым шкежак ышта ыле. Ива-
ново олаште, Пӱкшэҥер ялы-
се колхозышто ыштымыж го-
дым шканже вургемым ятыр 
поген улмаш. Вара нуным 
иземден, келыштарен, йо-
ча-влаклан урген чиктен. Ту-
неммына годым сӱретленат 
пуэн. Кӱлеш годым товарым, 
чӧгытымат кучен.

Шольым ойлен: «Авай, тый 
универсал улат». Ушыжо кы-
зытат пеш сай. Ийготшо уло 
гынат, телефонысо модыш-
влак дене модеш. Мемнан 
деч ятырлан шуко очком по-
га. Рвезе годсо оҥай муро, по-
челамут, такмак-влакым  па-
ла. Но мурен-кушташ кумы-
лан огыл.

Авам эмлымверыш кызытат 
ок кошт. Кенелче кокажын да 
ачажын тукым шӱжарже, Ан-
на ковайын, каласыме шудо-
влак дене шкенжым эмла. 67 
ияш гынат, паша деч посна 
ок чыте, эре вольык дене то-
лаша, уныкаже-влакым он-
чаш полша. Авайын ик пеш 
сай койышыжо уло: нигунам 
еҥ секретым ойлен ок кошт, 
садлан тудлан шукын чо-
ныштым почыт.

Аваланна таум ойлена. Ме 
ынде кушкын шогалынна. 
Шольым – краповый бере-
тан салтак. Тудо Оршанке пе-
дучилищым тунем пытарен, 
вара институтышто шинчы-
машым поген. Вес шольым 
– сварщик, шофёр, плотник, 
шӱжарем – медшӱжар. Мы-
ламат кӱшыл шинчымашым 
пуаш шуко вийжым пыштен.

Йӧсӧ годым ме кызытат ут-
ларакшым авана деч полы-
шым йодына, молитвам ту-
немына, шнуй-влаклан вуй-
нам савена. 

Анна АЛЫКЕЧЕВА.
Марий Турек район.

Нелылыкым ужшо еҥ порырак

Пошкырт кугыжаныш университетын Бирскысе филиалжын зданийже 
воктене шогем да Российысе Икымше марий погынын участникше-вла-
клан тыште вераҥдыме мемориал оҥам ончем. Тудым 2017 ийыште ты 
погынлан 90 ий теммылан почмо. 104 ий эртен. А ушышто ик шонымаш: 
вет мыйын кугезе кочам, Саликай Шамратович Шамратов, тунам делегат 
да погынын президиумыштыжо секретарь лийын, пренийлашке ушнен. 

Саликай Шамратов.С.Шамратовын 
Гаврил эргыже.

А.З.Алыкечева 
Ивановысо куымо 

фабрикыште.

А.З.Алыкечева (покшелне) шӱжарже-влак дене.
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Экспедицийым Право-
славий историй тоштер 
МарНИИЯЛИ, Йошкар-
Оласе да Марий Элысе 
епархий полшымо дене 
эртарен. Пашам кок из-
ирак тӱшка ыштен. Ик-
тыже Козьмодемьянск 
олаште Курыкмарий 
район архивыште да 
А.В.Григорьев лӱмеш 
тоштерыште тӱрлӧ до-
кументым кычалын. 
Вес тӱшка ял-влак еда 
коштын, еҥ-влак дене 
кутырен. 

Корно тыгай ялла ден 
селала гоч эртен: Усо-
ла, Вӹдсӹнзӓйӓл, Но-
сола, Шапкилӓ, Па-
ратмар, Шӹндӹрйӓл, 
Важынӓнгӹр, Актусо-
ла, Сумка, Ӓвӓсир, Яман-
гаш, Микрӓк, Йоласал, 
Пайскырык, Пӧртныр, 
Чуайсола, Цигӓнсола, 
Угарман областьысе 
Шурдӹнг посёлко. Каж-
ныже могай-гынат при-
ходышко пура, еҥ-влак 
шке черкышт, истори-
йыште лийше событий-
влак нерген шарнат. Со-
вет власть годым шу-
ко храмым петыреныт 
да шалатеныт, Юмылан 

ӱшаныше-влакым ни-
могай амал деч посна ку-
чен наҥгаеныт, ссылкыш 
колтеныт але пуштыныт.

Революций деч вара 
Россий мучко продраз-
вёрстко кампаний чот 
эртаралтын, калык деч 
киндым погеныт. Тӱрлӧ 
вере кредалмаш тарва-
нен. Тыге Ямангаш се-
лаштат лийын. Тиде 
историй нерген Микрӓк 
школышто историйым 
туныктышо Александр 
Семёнович Якимов 
каласкала: 

– 1918 ий 18-19 нояб-
рьыште шучко событий 
лийын. Калыкым пызыра-
лаш манын, карательный 
отряд толын. Документ-
влакым ончымеке, лек-
теш, пуйто верысе свя-
щенник Александр Васи-
льевич Руновский восста-
нийым тарватен, тудым, 
ондален, титаканым ыш-
теныт, мӧҥгыж гыч ку-
чен луктыныт да штык 
дене шуралтен пушты-
ныт. Вара черке вуеш пу-
лемётым шогалтеныт 
да шуко еҥым лӱен пуш-
тыныт.

Тудын ойлымыжым 

пеҥгыдемдыше ста-
тьям «У сем» журна-
лыште муаш лиеш. Ста-
тья 1992 ийыште 2-шо 
номереш савыкталтын, 
тудым Иван Тойва-
тров Угарман архивы-
се документ-влак негы-
зеш возен.

Тиде событий нер-
ген вес яллаштат палат. 
Мутлан, Актусолаште 
илыше Пётр Иванович 
Сильдушкин (1929 ий-
ыште шочын) шарна: 

– Ямангашысе Алек-
сандр ачам пушт-
шо еҥым паленам, ту-
дын дене пырля па-
шам ыштенам. Ти-
де палач каласкален: 
«Ял покшелне священ-
никым кученна, шты-
кым мӱшкырышкыжӧ да 
ӧрдыжышкыжӧ шура-
лынна да воштыл шо-
генна. Колымешкыже, 
штык-влакым луктын 
огынал». Штыкым ырес-
ла керыныт, Христос се-
мын ыресеш пуштыныт. 
Штык-влакым лӱмын 
луктын огытыл, шагал 
орлана маныныт. Мый 
Александр ачам молит-
ваштем эре шарнем.

А Пётр Иванови-
чын ачажым Юмы-
лан ӱшанымыжлан ре-
п р е с с и р о в а тл е н ы т, 
«тушман эрге» манын, 
П.Сильдушкинланат ту-
немаш эрыкым пуэн 
огытыл.

Священник Александр 
Руновскийын пӧртшӧ 
олмышто кызыт йоча-
сад верланен. Тудын 
ӱдыржым ялысе ка-
лык поп Катьы манеш. 
Юмылан ӱшанымыжлан 
Екатерина Руновска-
ямат репрессироват-
леныт. Ссылке гыч 
пӧртылмеке, тудо мар-
лан каен да Сильве-
строва фамилиян лий-
ын, 1980 ийыште колен.

Тысе калык черкын 
историйжым шарна. Еҥ-
влакын ойлымышт по-
чеш, Ямангаш селасе 
черкыште шурным ара-
леныт, вара тушан шко-
лым почыныт. Школым 
почаш шуко вийым ту-
намсе директор Сергей 
Матвеевич Беляев пыш-

тен. Тудо каласен: «Юмо 
уло гын, тунам мый ик 
ий гыч колем». Ик ий гы-
чак колен. Машина кузо-
вышто шукын шогеныт, 
кудалыныт, а тудо пок-
шелне лийын. Покше-
чын лач шкетын лектын 
возын да мландыш кам-
возын. Нигӧ нимо лийын 
огыл, а тудо колен.

Кызыт черкын фунда-
мент олмыжо гына ко-
дын, 1969 ий апрельыш-
те храм йӱлен. Тудын 
воктене у школым, ма-
стерскойым чоҥеныт. 
Черке йыр 12 шӱгар ул-
маш, священник Алек-
сандр Руновскийынат 
шӱгарже тушто, но вер-
же сайынак пале огыл.

Совет власть жапыште 
туныктышылан ыштыше 
Ефросиния Дмитриев-
на Сенюева шарна: 

– Черкыш кошташ 
огеш лий ыле, кает – па-
ша гыч луктын колтат. 
Шып гына коштынна, 
шыпак тынеш пурте-
ныт, шыпак венчатле-
ныт. Тунемше-влакы-
мат эскереныт. Мый-
ын ик тунемшем олашке 
миен, шӱгарлаште кӱчен 
коштын. Вара мыйым 
ӱжыктеныт, тунем-
шет-влакым молан от 
эскере манын вурсеныт. 
Класс вуйлатышымат 

паша гыч луктын кол-
тен кертыныт, йоча по-
чеш удан эскерет маны-
ныт. 

Юмоҥам мӧҥгыштӧ 
аралаш чареныт. Черкым 
петырыме годым шу-
ко юмоҥам кышкеныт, 
чаҥым кудалтеныт. Ка-
лык юмоҥа-влакым шып 
поген налын. Изам ар-
мийыште, ачам пелен-
же фронтышко юмоҥам 
наҥгаеныт, эре пелен 
коштыктеныт.

Усола ялысе храмын 
прихожанкыже Евдо-
кия Яковлевна Соло-
вьева ойла: 

– Кӧмыт черкым пу-
дыртеныт, нуно чылан 
пытеныт, ешыштат 
пиалым ужын огыл. Вла-
димирский селаште хра-
мым петыреныт, да сар 
тӱҥалын. 1944 ийыште 
черкым уэш почыныт, 
сар варажым чарнен. 
Йӱд еда службым эрта-
реныт. Ачам Яков Ива-
нович Ванюков сарыште 
связист лийын. Фронт 
гыч пӧртылмекыже, 
оҥысо ыресшым ончык-
тен да каласен: «Ти-
де гына мыйым утарен, 
аватын пӧлекше». Тет-
ла нимом ойлен огыл.

Усола, Йоласал села-
лаште илыше-влак ко-
ча-коваштын каласка-
лыме гыч палат: ро-
до-тукымышт Иеру-
салимыш йолын миен 
толыныт, тыгак Киевы-
се Успенский лаврыш-
тат лийыныт. Ожно 
курыкмарий-влак Кие-
вым «Кевӹ» маныныт. 
Монастырь-влакым пе-
тырымеке, тушто илы-
ше-влакым, монах ден 
монахине-влакым по-
ктен луктыныт, южы-
жо мӧҥгыжӧ пӧртылын, 
южыжо еҥ дене илен.

Иван Трофимовын 
фотожо-влак.

4 – Юмын Аван Казанский юмоҥажын кечыже.
5 – Господьын изажын, святой апостол Иаковын, 

кечыже. 
6 – Юмын Аван «Чыла ойган-влакын Куанышт» 

юмоҥажын кечыже. Димитриевский поминка.
8 – Чот орланыше святой Димитрий Солунскийын 

кечыже. 
10 – Почаевысе преподобный Иов ден Ростовысо 

святитель Димитрийын кечышт. 
14 – Асийысе Косма ден Дамианын, акым налде 

эмлыше-влакын, кечышт. 
18 – Новгородысо Иона ден Москон да уло Российын 

патриархышт Тихон святитель-влакын кечышт. 
19 – Преподобный Варлаам Хутынскийын 

кечыже. 
21 – Архистратиг Михаил ден Пылвомышысо 

капдыме Куат-влакын погынышт. Шернур 
посёлкысо, Курыкмарий районысо Ӓвӓсир ялысе да 
ракетный дивизийысе храм-влакын пайремышт. 

22 – Юмын Аван «Вашке Колыштшо» 
(Скоропослушница) юмоҥажын кечыже. 

26 – Святитель Иоанн Златоустын кечыже. 
27 – Апостол Филиппын кечыже. 
28 – Преподобный Паисий Величковскийын кечыже. 

Иисус Христосын Шочмыж лӱмеш пӱтӧ тӱҥалтыш. 
29 – Апостол да евангелист Матфейын кечыже. 
30 – Преподобный Никон Радонежскийын 

кечыже.

(Умбакыже.)

СВЯТОЙ ӰЙ ДЕНЕ 
ШӰРЫМАШ

Черланыше еҥлан, мо-
литвам лудын, священ-
ник-шамыч святой ӱйым 
– елейым – шӱрат. Чер-
лылан паремаш, сулык-
шо деч эрнаш Юмо пол-
шыжо манын, эн ончыч 
елей манме ӱйым свя-
титлат. Вара туддене чер-
лын саҥгажым, нержым, 
шӱргыжым, умшажым, 
оҥжым, кидшым шым 
гана йыгалтат. Тиддеч 
вара ик молитвам лудмо 
годым Юмо тудлан Свя-
той Шӱлышым колта.

Ожно елей дене шӱраш 
шым священник погы-
нен, кызыт ынде шукыж 
годым икте веле тидым 
ышта.

Черланыше деке мий-
ымеке, тыге ямдылат: 
ӱстембалан кӱмыжеш 
шыдаҥ ложашым шын-
дат, ложашыш – чарка 
дене елейымат, тушко 
черке вином изиш пыш-
тат. Чарка йыр шым со-
ртам вераҥдат, мамык 

вуян шым воштырым 
шогалтат. Кумалаш по-
гынышо-влаклан ки-
дышкышт чӱктымӧ со-
ртам пуат. Вара священ-
ник Юмо деч ӱйым свя-
тойым ышташ йодеш. 
Ты ӱйым йыгыме дене 
черле еҥын сулыкшым 

пытараш, чержым па-
ремдаш сӧрвала. Тунам 
молитвам, апостол кни-
гам, Евангелийым шым 
гана лудеш. Святой ӱй 
дене шӱрымым соборо-
ваний маныт.

НОЯБРЬЛАН ЧЕРКЕ ПАЙРЕМЧерле паремже манын…
ШЫМ ТАИНСТВЕ НЕРГЕН

СВЯЩЕНСТВЕ 
ТАИНСТВЕ

Архиерейлан, свя-
щенниклан, диаконлан 
шогалтымым священ-
стве маныт. Архиерей-
лан шогалташ кум-ныл 
архиерей погына. Сай, 
ушан, кугун тунемше 
еҥым обедне годым ар-
хиерей, алтарьыш пур-
тен, престол воктен су-
кыктен шогалта да, ту-
дын вуйышко кидшым 
пыштен, молитвам лу-
деш. Молитвам лудмы-
жо годым Юмын Шӱлыш 
волен, тиде еҥлан свя-
щенник але диакон ли-
яш вийым пуа. 

Йошкар-Оласе да Марий Элысе митрополит Иоаннын 
благословитлымыж почеш Надежда ФЕДОСЕЕВА ямдылен.

«Ырес гына утарен коден»
28 сентябрь гыч 4 октябрь марте Курыкмарий районышто «Ӱшанымашын 
корныж дене» проект почеш православный экспедиций эртен. 
Проект Росмолодёжьын грантше полшымо дене шукталтын.

А.Смирнов А.П.Ягодкина дене мутлана.Д.Смирнова, Н.Федосеева К.С.Якутов дене мутланат.
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Салам лийже, 
«Ӱшанем… Вучем...» 
лаштыкым лудшо 
йолташ-влак. Таче 
шке илыш историем 
тыланда каласынем. 
Тудо иктаж ӱдырым 
але рвезым шонаш та-
рата манын ӱшанем.

Дима дене студент жа-
пыште палыме лийын-
на. Кум ий келшыме-
ке, тудо марлан лекташ 
йодо. Ачам ден авам 
сӱан нерген колмеке, 
эше ик гана шоналташ 
темлышт. Ик жап ву-
чалтыза, ида вашке, са-
мырык уш – шулдыран 
манын, уэш-пачаш ой-
лышт. Нунын мутыш-
тым колыштын, эше 
ик ий вучалтышна. Ви-
зымше курсым тунем 
пытарымек, сӱаным 
ыштышна. Сӱан деч ик 
кече ончыч авам дене 
еш илыш нерген шу-
ко жап мутланен шин-
чышна. Тудын кала-
сыме шомакше-вла-
кым ӱмырешлан ушыш 
пыштенам. Тыландат 
нуным радамлен пуэм.

«Ача-ава сурт – тыйын 
суртет, – ойлен авам. – 

Но мариет деч ойыр-
лен,  тышке ик гана ве-
ле пӧртылын кертат. Еш 
илышыште тӱрлыжат 
лиеш: умылыдымаш, 
туманлымаш. Вурге-
мым поген, ача-ава де-
ке лектын каяш шо-
нен пыштет гын, шар-
не: тетла пелашет де-
ке от пӧртыл. Нигунам. 
Тыҥге-туҥге куржта-
лаш огеш лий! Пелаш – 
ӱмыр йолташет. Нелы-
лык деч шылын кайы-
ман огыл, тудым пырля 
сеҥыман. Тиде – ешын 
ик эн кӱлешан законжо.  
Коклаштыда лекше 
умылыдымаш нерген  
ны йолташ ӱдырлан, 
ны палымылан, ны 
ача-авалан каласкалы-
ман огыл. Южгунам-
же вес еҥым ончен, 
тудын семын ышташ 
тӧчена. Тыгодым мон-
дена: кажне еш тӱрлӧ, 
еҥ-влакат чылан икгай 
огытыл. Иктылан кел-
шен толшо каҥаш вес 
ешым шалатен кертеш. 
Икте-весым колыш-
тын, умылаш да про-
ститлаш тыршыман. 

Иктаж-мо огеш келше 

гын, вигак ойлыман. 
Сырен, вучен коштман 
огыл. Вес еҥын шоны-
машыжым палаш огеш 
лий, садлан икте-весе 
дене чон почын мут-
ланаш тунемман. Ту-
нам вашла ӱшанаш 
тӱҥалыда. Ӱшаным со-
рта тул гай аралыман! 
Вет тудым йомдараш 
моткоч куштылго, а 
уэш сулен налаш южгу-
нам ӱмырат огеш сите. 
Ешым коктынат ара-
лышаш улыда. Ик еҥ 
тидым ыштен ок керт».

Мужыраҥмыланна 
ынде ятыр ий эртен. 
Авамын шомакше ту-
нам мыйым лӱдыктен,  
жап эртымеке гына ак-
шым умыленам. 

Пелашем дене пырля 
шуко илыш нелылы-
кым сеҥенна. Шарнем, 
кокымшо  икшывы-
на шочмеке, изиш гы-
на ойырлымашке ыш-
на шу. Лишыл йолташ 
ӱдырем  Дима йыр шо-
лып шӱраҥыштын ул-
маш. А мый кечыгут 

изи икшыве-влак дене 
аҥыргылынам, сокыр 
гай коштынам. Чот тур-
гыжланенам, сыренам. 
Тидлан кӧра кок тылзе 
черле кийышым. Тиде 
жапыште пелашем ик-
шывына-влаклан ава 
олмешат лийын... 

Кызыт ынде коча-ко-
ва улына. Шылтыде ка-
ласем: Дима – чон пела-
шем, тӱҥ эҥертышем. 
Тудын пелен нимогай 
нелылык шучко огыл.

Таче самырык-вла-
кын еш илышыштым 
ончен, чон коршта. 
Вашкен ушнат, ваш-
кен ойырлат. Ешым пе-
регаш огыл гын, мо-
лан мужыраҥаш?  Сӱан 
– мотор пайрем веле 
огыл, тиде икте-весы-
лан ӱшанле эҥертыш 
лияш товатлыме кече. 
Садлан ешаҥаш шоны-
мо деч ончыч уэш-па-
чаш шоналташ кӱлеш. 
Лишыл еҥет чыла шо-
тыштат келшен толеш 
мо? Тый тудым пиа-
ланым ыштен кертат?  
Могай ончыкылык тен-
дам вуча?

ЛИДА.
Шернур район.

Илышыште кажне 
еҥ пиалан лийнеже.  
Мыйын пиалем – изи 
чон падыраш Ванюш 
эргым. Тудым ончен, 
кажне кечын Юмылан 
тауштем. Изи кидше 
дене шӱй йыр ӧндалын 
кучымыжо, шыман 
шупшалмыжак мом 
шога! Тӱняште эн пиа-
лан ава улам. А вет эше 
вич ий ончыч чылажат 
вес семын савырнен 
кертеш ыле…

Тунам мылам 22 ий  
лийын. Эн пиалан, ве-
села самырык тат. Уни-
верситет деч вара ви-
гак пашаш пурышым. У 
коллективыште   утла-
ракшым пӧръеҥ-влак 
пашам ыштеныт. Ти-
дыже изиш лӱдыктен. 
Ик тылзе гыч мыйым 
кок арнялан вес олаш 
командировкыш кол-
тышт.  Пеленем кугу-

рак опытан специалист 
Юра  кайыш.

Юра – пеҥгыде кап-
кылан, весела шинча-
ончалтышан пӧръеҥ. 
Тӱжвал тӱсшым ончен, 
тудлан 40 ийым пуаш 
огешат лий. Чылт ка-
чымарий. У паша ве-
рыш толмеке, ондак ту-
дым вашлийым.

Яра жапыште Юра 
мыйым ола мучко экс-
курсий дене коштык-
тыш, тӱрлӧ оҥайым 
каласкалыш. Пеленже 
моткоч веселан да куш-
тылгын чучын. 

Мӧҥгӧ пӧртылмек, 
чонем йокрокланаш 
тӱҥале. Молан тыге 
лиймым нигузе умы-
лен кертын омыл. Ва-
ра тогдаенам: кок ар-
ня жапыште Юрам 
йӧратен шынденам. 
Ида шоно, тунам ко-
клаштына нимо тугай 

лийын огыл... 
Кажне кечын пашаш 

орадыла вашкенам, ту-
дым вашкерак ужаш 
шоненам. Пеленже чо-
нем йочала юарлен. 
Лач тудо гына пуйто 
нимом шижын огыл. 

У ий корпоратив годым 
Юралан йӧратымашем 
нерген каласышым. 
Йӧратымемын он-
чалтышыштыже ӧр-
машым, умылыдыма-
шым ужым. 

– Тый чоныш логал-
ше мотор, шыма ӱдыр 
улат, – ойлыш Юра. – 
Но мый тыйым пиала-
ным ыштен ом керт. 

Тыгай мут-влакым 
колмеке, чонем кӱзӧ 
дене пӱчмыла чу-
чо. Вуем йӧратымаш 
аҥыртарен. Шортын, 
Юрам пеленем ли-
яш сӧрвалышым. Ты 
кастене подылшы-
рак Юрам сымыстарен 
кертым...

Эрдене тудо пеҥ-
гыдын каласыш:

– Ме пырля лий-
ын огына керт. Тиде 
йоҥылыш нерген мон-
даш йодам. Проститле. 
Тетла тыгай нигунам 
огеш лий. 

Тылеч вара Юра лиш-
кем ик ганат миен 
огыл. Пашаштат пуй-
то мый дечем шылын 
коштын. Кок тылзе гыч 
мӱшкыран улмем нер-
ген пален нальым. Куа-
нымем дене чыла Юра-
лан каласышым. 

– Йочам кодаш але 
уке, шке шоналте. Мый 
тудлан сай ача лий-
ын ом керт. Тиде йӱд – 
мыйын кугу титакем, – 
пелештыш йӧратымем.

 Сырымем дене азам 
кудалташ шонен пышт-
шым. Эсогыл врач де-
нат кутырен келшы-
шым, ямдылалтым, но 
жапыштыже чарнен 
шогальым.

А кызыт тидын нер-
ген шоналташат шуч-
ко. Мыйын йӧратыме 
еҥем деч йӧратыме 
икшывем уло. Тиде 
пиал огыл мо?! Шу-
кынжо мыйым огыт 
умыло, титаклат,  ва-
тан пӧръеҥ деч йочам 
ыштымемлан вурсат. 
А мый ик пырчат ом 
ӧкынӧ, вет ава лияш 
пиал чылаштлан огеш 
пуалт.

СВЕТЛАНА.
Йошкар-Ола.

Илья дене кок ий наре палыме улына. Ынде 
ик ий пырля илена. Коктынат ялыште шочын-
кушкынна. Кум ий ончыч  тудо олаште пачерым 
налын, аваж ден Лена шӱжаржым тышке илаш 
конден. Аваже ик эмлымверыште медшӱжарлан 
пашам ышта, Лена колледжыште тунемеш.

Илья шуко жапым пашаште эртара. Келшаш 
тӱҥалмына годым чӱчкыдын пеледышым кон-
ден, пӧлекым пуэн. Ме эре пырля лийынна. 
Яра жапыште театрыш, кинош, кафеш кош-
тынна. Пырля илаш тӱҥалмеке, Ильян койы-
шыжо вестӱкеме. Оксам аныклаш, кычалты-
лаш тӱҥале. Шочмо кечемлан ик изи розам  
пӧлеклыш. Тетла нимом. А аважлан шочмо ке-
чыжлан санаторийыш путёвкым налын пуэн, 
шӱжаржылан – у телефоным. Мый гын тудым 
эре куандараш тыршем. Южгунам пашадар гыч 
изин-изин оптем да кӱлешан арверым налын 
пуэм.  

А шукерте огыл пырля пашам ыштыше ӱдырлан 
кугу чапле пеледыш аршашым пӧлеклымыж 
нерген вес еҥ деч пален нальым. Илья деч ти-
дын нерген йодым. Ондак тудо изиш ӧрмалгыш, 
вара шыдын каласыш:

– Тый мыйым эскерет мо?  Катя пырля ышты-
ме йолташ гына. Куандараш манын, аршашым 
налынам. Коклаштына нимоат уке да лийынат 
огеш керт.

Ты мутланымаш деч вара кужу жап шортым. 
А Илья пӧрт гыч лектын кайыш да йӱдым гына 
пӧртыльӧ. Чонем тӱрлӧ шонымаш туржеш. Ка-
тя тудлан мый дечем шергырак, лишылрак мо? 
Ончыкыжым мемнам мо вуча? Ала пырля илаш 
келшыман огыл ыле? Молан Илья трукышто ты-

гай чаҥгаш савырнен?
ЖАННА.

Морко посёлко.

Салам лийже, «Кугарня» газетым лудшо 
йолташ-влак! Кажне гана «Ӱшанем... Ву-
чем...», «Ой, йӧратымаш»,  «Илыш йыжыҥ» 
лаштык-влакым куанен лудам.  Мыят таче 
тыланда ик илыш историйым каласкалынем.

Ольош – ешыште кокымшо икшыве лийын. 
Ошалге чурийвылышан, волгыдо шинчан, во-
жылшырак рвезе. Армий деч вара стройкыш 
пашаш пурыш. Туштак Ларисам вашлие. Ко-
клаштышт йӧратымаш тул вучыдымын ылы-
же. Лариса – оласе ӱдырамаш, кок шочшан ава. 
Ик жап олаште илышт, вара Ольош тудым ача-
ава суртыш конден пуртыш. Аваже кок шочшан 
ӱдырамашлан ыш куане. 

– Эргым, олаште ӱдыр кодын огыл мо? Мо-
лан самырык илышетым локтылат? Мый тудым 
марлан налашет ом пу! – манын вурседыле.

– Ме вашла йӧратена. Когыньнам иктат ойыр-
лен огеш сеҥе. Тетла тыге ит ойло, – лие вашмут.

Оласе ӱдырамашлан ялыште илаш неле лий-
ын. Вӱдымат пуртыман, коҥгашкат олтыман, 
вольыкымат ончаш полшыман. Ава лийшыже 
Ларисам эре туныктен, нимом ыштен от мош-
то манын шӱрдылын. Но ӱдырамаш чыла чытен, 
йӱдым гына чон лушкымеш шортын. 

Ик теле кечын Ольошын аваже ийыште яклешт 
камвозо. Кужу жап эмлымверыште кийыш. Сурт 
сомылка тӱрыснек Лариса ӱмбак возо. Варажым 
ава лийшым аза семын ончашат тудланак ве-
реште. Неле манын ик ганат Ольошлан вуйым 
шийын огыл, чыла пашам шот дене ыштен.

Тыге кок ий шиждымын эртен. Лариса ден 
Ольошын ӱдырышт шочын. Тунам ава лийше 
эргыж ден шешкыжлан мужыраҥаш кӱлмӧ нер-
ген пеҥгыдын каласен. Вес кечынак Ольош ден 
Лариса загсыш каен возалтыныт. 

Илыш шке радамже дене умбакыже каен. Ик 
жап гыч пиалан мужыр у суртым нӧлтен шын-
ден.  Ала-кунам ялысе пашам ыштен моштыдымо  
ӱдыр  сай озавате, пелаш, шешке лийын шинчын.  

Лариса – мыйын авам. Ачам дене пырля ну-
но ынде нылле ий пырля илат. Кызытат икте-
весышт дене моткоч лыжган, шыман мутланат. 
Нуным ончен куанем, кугешнем. 

АНЖЕЛА.
У Торъял район.

Авамын каҥашыже

Изи пиалем

Чаҥга але...

Оласе шешке

Лаштыкым Татьяна ПОПОВА ямдылен.
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Укко-Коли 
Финляндийын эрвел могырыш-

тыжо (Йӱдвел Карелий провин-
цийыштыже) ик эн мотор верлан 
Коли национальный парк шот-
лалтеш. Кумдыкшо – 30 кв. км. 

Суоми мландын сылне 
пӱртӱсшым ончалаш манын, Ук-

ко-Коли курыкыш кӱзыман. Тудо кечывалвел Финляндийысе ик 
эн кӱкшӧ верлан шотлалтеш. 347 м кӱкшытан курыкыш кӱзен шо-
галмеке, Пиелинен ерым, чодырам, курыклам, ер покшелнысе от-
ро-влакым эскераш лиеш. 

Укко-Коли курыкышто унагудо, ресторан, сауно улыт. Курык вуй 
гыч Пиелинен ер воктеке канатный корно дене волаш лиеш. 

Телым парк горнолыжный курортыш савырна. Ече да сноуборд 
дене мунчалташ йӧратыше-влаклан  чапле трассым ямдылат. 

Укко-Коли идалыкын кажне пагытыштыже сылне деч сылне 
пӱртӱсшӧ дене турист-влакым сымыстара. Арам огыл националь-
ный паркыш кажне ийын 100 тӱжем утла еҥ толеш. 

Ольга 1980 ий 4 
майыште Санкт-
Петербургышто шочын. 
Ӱдырлан школышто ту-
немаш келшен огыл, 
уда койыш-шокты-
шыжлан туныктышо-
влак чӱчкыдын «кокы-
таным» шынденыт. Но 
Ольга англичан йыл-

мым йӧратен да кел-
гемдыме программе 
почеш тунемын. Тиде 
йылмым сайын палы-
мыжлан кӧра 14 ияш 
ӱдырым тунемше-влак 
дене вашталтме про-
грамме почеш Велико-
британийыш колтеныт. 
Туштат Ольга шкенжым 
удан кучен, да икмыняр 
тылзе гыч мӧҥгыжӧ 
пӧртылын. 

Школ деч вара ӱдыр 
Петергофышто Алек-
сандр II лӱмеш гимна-

зийыште тунемын. 15 
ияшыж годым ача-аваж 
дене пырля палымыш-
тын шочмо кечышкы-
же миен да тушто дра-
матург О.Данилов де-
не палыме лийын. Ту-
до ӱдырым киношто 
сниматлалташ ӱжын. 
О.Сутулован икымше 
рольжо-влак «Зал ожи-
дания», «Контракт со 
смертью» фильмлаш-
те лийыныт. Варажым 
Ольга ВГИК-ыш туне-
маш пурен. 

Но, жапым арам йом-
дарем манын шонен, 
2-шо курс гыч каен. Ты-
леч вара актрисе «Нир-
вана», «Про любоff», 
«Красные брасле-
ты», «Троцкий» филь-
млаште сниматлалтын. 
А.П.Чехов лӱмеш МХТ-н 
у сценыштыже вич 
ий модын. О.Сутулова 
темлыме чыла огыл ки-
ношто войзалташ кӧна. 
Тудлан тӱҥжӧ – сюжет 
келшен толшаш.

2012 ийыште Оль-
га актёр Е.Стычкинлан 
марлан лектын. Тылеч 
ончыч нуно вич ий кел-
шеныт. Мужыр тӱрлӧ 
элыште лияш йӧрата. 
2020 ийыште эргышт 
шочын.  «Алиби» сери-
алыште Евгений ден 
Ольга вате-марийым 
модыт. 

Ольга Сутулова
Кызыт «Икымше канал» дене «Али-
би» сериалым ончыктат. Тушто ик тӱҥ 
рольым, Ольга Решетниковам, актрисе 
Ольга Сутулова модеш.

МЕМНАН КУМИРНА
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Йӧратем, Марий Элем
Мутшо Х.Александрован.

Семже М.Смирновын.
Иван Смирнов мура. 

Шерге пеш тыгае вер,
Кушто мые шочынам.
Тыште родо, шочмо пӧрт,
Сылне, лишыл чылажат.
Курык, ер да чодыра,
Шӱвыр сем ден чон ыра.
Йӧсӧ мыланем шӱлаш,
Тарванем кунам тораш.
Унала тендам ӱжам
Вашлияш эр ӱжарам.
Тыште сылне шӱшпык йӱк,
Эн яндар памашын вӱд.
Тыште тамле ломбо пуш,
Ынем кай тышеч нигуш.
Пӧлеклем мурем тылат.
Шочмо эл, шонем, колат?

Припев:
Йӧратем, Марий Элем,
Памашем, ерем, нурем,
Чодырам, ший эҥерлам,
Садерлам да уремлам.
Икте кажнын шочмо вер,
Икте веле Марий Эл!
Икте кажнын Шочмо эл,
Икте веле Марий Эл!

Каенат, йолташ, тораш,
Тый ит мондо пӧртылаш.
Сылнырак уке тетла
Олала, ялла, элла.
Тыште кутырат марла,
Тыште муралтат пырля.
Пеледеш марий висвис,
Тыште чылт марий пӱртӱс.
Ӱнарем чаманыде,
Тыйын верч чыла ыштем.
Куш, тӱзлане, пеледалт,
Иле, шӱдырла волгалт.
Лийже тынысле кава,
Лийже пиалан ава!
Ынже пале ньогана,
Мо тыгай осал война!
Припев.

ПЫРЛЯ МУРАЛТЕНА

Пӧръеҥ Сочи пляжыште икымше га-
на каналтен шинча.

– Тыйже мо пеш ошо улат, кушеч то-
лынат? – йодеш ик пӧръеҥ.

– Чукотко гыч улам.
– Тендан тушто кеҥеж уке мо? – адак йодеш 

пӧръеҥ.
– Уло, но мый тудо кечын пашаште лийынам. 

ШЫРГЫЖАЛЫНА
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1943 ий 6 ноябрьыште 
совет войска Киев олам не-
мыч фашист-влак деч ута-
рен. Ты операций 10 кече 
шуйнен. Тиде сеҥымаш 
Совет Ушемлан Германий 
могырыш корным почын. 

1941 ий 7 ноябрьыш-
те Йошкар площадьыш-
те парад эртаралтын. Ту-
до молгунамсе семынак 
Октябрь революцийлан 
пӧлеклалтше лийын. Но 1941 ийыште войска-влак парад гыч вигак 
фронтыш каеныт.  

1480 ий 11 ноябрьыште Угра эҥер воктене 
шогымаш мучашлалтын. Кугу Ордасе Ахмат 
ханын войскаже Угра эҥерын ик серыштыже 
да Москосо Иван III князьын войскаже вес се-
рыште вашлийыныт. Но ик могыржат кредал-
машым тӱҥалаш тоштын огыл. 11 ноябрьыш-
те Ахмат хан чакнен. Тылеч вара монгол-татар 
иго шаланен. Руш кугыжаныш экономике мо-
гырым вияҥаш тӱҥалын.

1918 ий 11 ноябрьыште Икымше тӱнямбал сар 
мучашлалтын. Тиде сар историйыште ик эн кугулан шотлалтеш. 
Тылеч вара ныл империй: Российский, Австро-Венгерский, Ос-
манский да Германский – пытен.  

Иван III.Иван III.

ШАРНАШ КӰЛМӦ ДАТЕ-ВЛАК

Киевым утарымаш.Киевым утарымаш.

ГЕОГРАФИЙ
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Волжский район  
Сотнур селаште илыше 

Лидия 
Михайловна 
САПАЕВАМ

эртыше лӱмгече пай-
ремже дене.

Кызыт тудо сулен 
налме канышыш-
те. Ӱмыржӧ мучко 
икшыве-влак дене па-
шам ыштен: ончыч 
Ярамарий школышто, 
вара Сотнур йочаса-
дыште. Пеҥгыде таза-
лыкым, кужу ӱмырым, 
ласка илышым тыла-
нена. Юмо арален шо-
гыжо тыйым пеленна, 
авай, ковай. Тек шо-
нымет семын чылажат 
шукталтеш!

Эрге-шешкыч,  
5 уныкат.

Саламлена!Саламлена!

Пелед, тӱзлане,  
Марий кундем!

4 ноябрь – Калыкын икоян улмо кече да Марий 
Эл Республикын кечыже. Нине пайрем-влакым 
лудшына-влак сайын палат? Кузе палемдат?

Роза СУВОРОВА, бухгалтер:
– Шарнем, тиде кечын он-

чыч Казанский Шочынава 
юмоҥалан кумалыт ыле. Вет 
ты юмоҥа полшымо дене Мо-
ском поляк-шамыч деч утары-
ме. Тушко Россий кугыжаны-
шыш пурышо чыла тӱрлӧ ка-
лык шке надыржым пыштен. 
Сандене тиде кече икоян ул-
мо кечылан шотлалтеш. 4 но-
ябрьым Казанский кече семын палемдем. Тыго-
дым йолташ-влакын шочмо кечыштымат огына 
мондо. 

Роза ИВАНОВА, 
воспитатель:
– Калыкын икоян улмо кечым 

да Марий Эл Республикнан шоч-
мо кечыжым йочасадыште пай-
ремлена. «Шочмо вер эн шерге» 
утренникым кажне ийын эрта-
рена. Йоча-влакым тиде кок ку-
гу пайрем дене палымым ыште-
на, презентацийым ончыктена. Библиотекарь се-
мын школ книгагудышто пайремын историйже 
дене палдарыше выставкым ямдылем. Тыге йо-
ча-влакым Шочмо элым йӧраташ, ваш-ваш кел-
шен, полшен илаш кумылаҥден шогена.

Галина САДОВИНА, 
школ вуйлатыше:
– 1612 ийыште калыкын ыш-

тыме подвигшым пагалыма-
шым ончыктымо калыкын ико-
ян улмо кече семын  палемдал-
теш. Тыгак тиде кечым Марий 
автономийым ыштыме кече се-
мын палена. Нине пайрем-влак 
пеш кӱлешан улыт. Чонышто па-
триотизм шӱлышым шочыктат, 
Шочмо элым йӧраташ, тӱрлӧ ка-
лык дене икоян лияш таратат. Школыштат икым-
ше класс гычак тиде койыш-шоктыш-влакым 
шӱмаҥдаш тыршена. 4 ноябрь – каныш кече, сан-
дене тиде пайремым мый йӧратыме ешем дене 
палемдем. Лудшо-влакым уло кумылын пайрем-
влак дене саламлем!

Любовь РЫБАКОВА, туныктышо:
– Калыкын икоян улмо кечын 

мом ончыктымыжо пайремын 
лӱмыштыжӧ каласалтын. 1612 ий-
ыште калык ополчений Кузьма 
Минин ден Дмитрий Пожарский-
ын вуйлатымышт почеш Моском 
польский интервент-влак деч ута-
рыме. Мыйын шонымаште, кы-
зытсе тургымышто тыгай пайрем 
моткоч кӱлешан. Тиде пайрем го-
дым ме шке йолташна дене ваш-
лийына, йоча-влаклан ты историй нерген модыш 
гоч умылтарен каласкалена.

Тыгак 4 ноябрьыште Марий автономийым ыш-
тыме. Сандене ты кечым аклем. Марий Элыште 
шочын-кушмем дене кугешнем. Историйым па-
лаш да аклаш кӱлеш.

Светлана ПАШКОВА, 
студентке:
– Калыкын икоян улмо кече 

элыштына илыше тӱрлӧ калыкым 
ваш келшен, полшен илаш ӱжеш, 
патриотизм шӱлышеш воспитат-
ла. Тиде кечын мый телевизор де-
не исторический сынан фильм-
влакым ончаш йӧратем. 4 нояб-
рьыште марий калыкын посна 
автономийже шочын. Тидым сайын палем. Мый 
Пошкырт вел гыч улам. Марий кундемыште ынде 7 
ий утла илем. Сандене авамын шочмо велже мыла-
нем моткоч лишыл лийын.

Марина БОГДАНОВА ямдылен.

ЙОДЫШЛАН УЛО ВАШМУТ

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.

РАЗНОРАБОЧИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

      
+79648639781 Оксана Анатольевна.

ТРЕБУЮТСЯ

ИП Рачеев А.И.
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Пайдале вартыш
Чеснок, лимон да им-

бирь дене ямдылыме ты 
йӱыш вӱрыштӧ холестери-
ным иземда, кылмыме го-
дым полша, иммунитетым 
пеҥгыдемда.

Кӱлыт: 4 вуй чеснок, 4 лимон, 1 имбирь вож.
Лимоным мушса, чеснокым да имбирьым эрык-

тыза. Чыла ингредиентым блендер дене тыгыдем-
дыза. Тушко 2 л вӱдым ешарыза да шолаш пуртыза. 
Йӱкшымекыже, янда атыш марле гоч шӱрен налза. 

Тыгай эмым кажне кечын кочмо деч 2 шагат он-
чыч пел стакан дене йӱман.

 Кеч-могай кор-
ным ойыро, но Шоч-
мо элым ит мондо 
(Туркмен калыкмут).
 Шочмо мланде 

– ярныше айдемылан 
вакшыш семынак. 
(Белорус калыкмут).
 Окмак кайык 

гына шке пыжашы-
жым ок арале. (Бело-
рус калыкмут). 

КАЛЫКМУТ-ВЛАК

Рекламым газетыш  
пуымо шотышто 

 89024302079 
номеран  

телефон дене 
йыҥгыртыза. 

ТАЗАЛЫК


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

