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Колонийыш вашкерак кайынеже
Тений 24 февральыште суд Марий Элын ончычсо вуйлатышыже 

Леонид Маркеловым 13 ийлан эрык деч посна кодаш да 235 мил-
лион те‰ге штрафым тўлыкташ пунчалым луктын.

Тудо законын икмыняр ста-
тьяжым пудыртымылан ти-

таклалтеш. Но Леонид Маркелов 
шкенжым титаканлан огеш шотло. 
Санденак апелляцийым пуэн. Ту-
дым 1 июньышто ончышаш улыт 
ыле. Но кодшо кечылаште раше-
мын: апелляцийым ончымашым 
суд 7 июнь марте коден. Тидым 
ышташ Леонид Маркеловын ад-
вокатше-влак йодыныт, молан 

манаш гын эше икмыняр доку-
ментым ешараш шонат.

Тыгак Наталья Кожанова ден 
Ираида Долгушева шотыштат ну-
нын адвокатышт Нижегородский 
судын решенийжым обжаловат-
леныт.

Марий Элын ончычсо вуйла-
тышыж нерген ойлаш гын, Ин-
терфаксын палдарымыж почеш, 
суд залыште Леонид Маркелов 

лишыл е‰же-шамычым ныл ий 
наре ужын огыл да судым нунын 
дене вашлияш йєным ышташ йо-
дын. СИЗО-што шинчымыж жа-
пыште але марте тудын адвокат-
ше-влак дене веле краткосрочный 
манме вашлиймаш-влак лийы- 
ныт.

Тыгак Маркелов тудым колоний-
ышке вашкерак колташ йодын. 
«Тушто кеч уремыш, кечыш, лек-
тын, шўлалтен да уэш почеламу-
тым возаш тў‰ал кертам» манын.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Пєлек – та‰асымашке путёвко
1 июньышто футбол дене йоча-влак коклаште «Локобол-2021-РЖД» ке‰еж та‰асымашын 

региональный этапше эртен. Тушто республикнан тўрлє кундемже гыч 24 команде вийжым 
терген.

Тений турнирыште 2009-2011 ийлаште шочшо 
рвезе-влак коклаште се‰ышыш СШОР-1 (Йош-

кар-Ола) команде лектын. Тренерже – Андрей Руда-
лёв. Пєлек – регион-влак кокласе финалыш путёвко.

Матч-влак Йошкар-Оласе «Арена» манежыште 
эртеныт. Тушто Йошкар-Оласе команде-шамыч деч 
посна Козьмодемьянск ола, Красногорский посёл-
ко, Шойбулак, Азаново кундемла, Килемар, Совет-
ский, Оршанке, Юрино, Медведево районла гыч 
футболист-влак ушненыт.

– Та‰асымаш моткоч келшен. Йоча-влакым куа-
нен онченам. Иктешлымаш тыгай: марий футболын 

ончыкылыкшо уло, лишыл жапыште Россий кўк-
шытыштат мемнан-влакым ужына, – манын участ-
ник-шамычым саламлыме годым Марий Эл Футбол 
федерацийын президентше Владимир Филимонов.

Ты кечын команде-влак коклаште эн сай мод-
шо-влакым: Н.Жандарскийым («СШОР-1», тудак 
турнирын эн сай модшыжо лийын), К.Бордакым 
(«СШОР-2»), Ф.Лаптевым («САШПР-1»), М.Конако-
вым («Витязь») – саламленыт.

«Локобол-2021-РЖД» фестивальын финалже Ниж-
ний Новгородышто лиеш. Кунамже – лишыл жа-
пыште рашемеш.

Марий Эл – эн ончылно
Чодыра поянлыкым моштен кучылтмо шотышто Марий Эл Российыште эн ончыл верыш 

лектын.

Рослесинфорг 2020 ийысе паша лектыш почеш 
рейтингым ыштен. Регион-влакым 36 кри-

терий почеш акленыт. Чодырам кучылтмо, тудым 
пожар деч аралыме, пуше‰гым шындыме да ара-
лен кодымо, локтылшо организм-влак ваштареш 
кучедалме, чодыра законодательствым, финанс- 
экономике пашам шуктымым да молымат шотыш 
налыныт. Чылаже рейтингыш 82 субъектым пурты-
мо. Нунын кокла гыч Юл кундем федерал округын 6 
регионжо лу эн сай радамыш логалын. Татарстан, 

Вологодский ден Киров областьламат сай велым 
палемденыт.

Марий Эл – ик эн ончылно. Ончылийысе рейтинг 
дене та‰астарымаште тудо шке вержым ятырлан 
саемден кертын. Мутлан, чодыра фондым арен-
дыш пуымо шотышто мемнан кугыжанышыште ик 
эн ончылно кая. А теве чодырам шолып руымаш да 
законым пудыртымаш шотышто республикыштына 
сўрет куандарышыжак огыл.

С.НОСОВА

ПРОПОЛИСЫМ НАЛАМ
АКШЕ: 1 кг – 1800 те‰ге

Тел.: 8 902 672 46 34
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«Локобол-2021-РЖД»

Уверлан уло вер

2 июньышто тылын труженикше Р.Пигозина 
90 ияш лўмгечыжым палемден.

Раиса Дмитриевна Кужэ‰ер районысо Рўдє 
Шўргыялыште шочын. Еш кугу лийын: ава, иза-
ча да индеш икшыве. Изачаже прокурорын по-
лышкалышыжлан ыштен, сандене тудым я ик 
районыш, я весыш чўчкыдын колтеденыт.

Школым тунем пытарыме деч вара ўдыр пе-
дагогике училищыш пурен. Паша корныжым 
Казанский школ-интернатыште тў‰алын, 
туштак илыш пелашыж дене вашлийын. Мар-
лан лектын, куд йочалан ош тўням пєлеклен, 
но, чаманен каласыман, икмыняр шочшыжын 
ўмыржє моткоч кўчык лийын. Туге гынат 
лўмгече озан таче кум уныкаж ден уныкаже- 
влакын куд шочшышт улыт. А педагогике стаж-
ше – 31 ий.

Пашан ветеранже Раиса Пигозинам 90 ияш 
юбилейже дене Россий президент Влади-
мир Путин, Кужэ‰ер район администрацийым 
вуйлатыше Сергей Михеев, Кужэ‰ер муници-
пальный районым вуйлатыше Ольга Фокина, 
Кужэ‰ер районысо Калыкым социально об-
служиватлыме комплексный рўдерын пашае‰-
же-влак саламленыт да пе‰гыде тазалыкым, 
ласка шо‰гылыкым тыланеныт.

М.ИВАНОВА
Фотом Марий Элын Калык 

илышым вия‰дыме шотышто  
министерствыжын  
сайтше гыч налме

1 июньышто Кужэ‰ер рай-
онышто ГТО-м сдатлаш изи 
спортплощадкым торжественно 
почыныт.

Ты площадкылан оборудова-
нийым, «Демографий» наци-

ональный проект дене келшышын, 
«Спорт – илышын нормыжо» фе-
дерал проект почеш налме. Ту-
дым Кужэ‰ер кыдалаш общеоб-
разовательный школ кумдыкеш 
келыштарыме. Йоча-влакым ара-
лыме тўнямбал кечын у спортпло-
щадкыште икымше гана ГТО-м 
приниматленыт. Мероприятий-
ыште 50 утла е‰ участвоватлен. 
Тушко кугурак ийготан-влакат ку-
мылын ушненыт.

Фестивальын унаже-шамычым 
Марий Эл молодёжный полити-
ке, спорт да туризм министрын 
алмаштышыже М.Камаев ден 
Кужэ‰ер муниципал район вуйла-

тыше С.Михеев шокшын салам-
леныт.

– Тыге таза илыш-йўлам кучы-
шо-влак шукырак лийыт манын 
ўшанена, – палемден админи-
страций вуйлатыше. – Спорт- 

смен-шамычат, верысе калыкат 
физкультур да спорт дене кылым 
кучаш тў‰алыт.

Тений тыгайракак спортпло-
щадкым Оршанке районышто 
ыштышаш улыт.

Е.ЭШКИНИНА

Л™МГЕЧЕ

Пе‰гыде тазалыкым, 
ласка илышым…

Таза илыш-йўлалан  
кумыла‰ышт манын...
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Суд зал гыч


