3-шо лашт.

нош мым
ШУКЕРТАК
Удымо,
ЫНДЕ....

12-шо лашт.

ИУЛАМ
АРАЛЫМАШТЕ

Акше эрыкан

2001 ий ф евраль
го д с е к лектеш

ОИ-КА1-ГАШ А Р Ш А Ш

Ял суртшо дене сорал

ТИДЕ м отор порты м Параньга район Памашъялыште войзымо. Озаже - К угу Пумар и й йочасады ш те воспитательлан паш ам ыш тыш е Т.Печникова. П орты м п у гыч
чонымо, чапле, йон гы д о верандым ыштыме. Портын урем велысе, ты гак порткокласе
окна-влакы м м отор наличник сорастара. Печылан жаплан келшыше материалым кучылтмо. М оторы н ыштыме капка оралтылан ты гак волгыдо тусым пуа.

В. СМОЛЕНЦЕВ.
А вторы н фотожо.

2-шо лашт.

У В Е Р -А Н А Р

Ушымо лумеш погыненыт
Марий Эл Республикым вуйлатыше Л.Маркелов
Крымым Российыш портылтымо лумеш эртарыме
митингыште лийын. Йошкар-Олаште Ленин площадьыште эртыше пайремыш шуко е к погынен.
Тушко Марий кугыжаныш университетын шудо наре
волонтёржо толын. Вузласе студент, республик ден
ола кукшытан кучем-влакын екышт, мер пашаек-влак
погыненыт. Митинг-концерт Крымым Российыш портылтымылан кум ий теммылан полеклалтын.

Теният билетым
яра налын кертыт
Кугу Отечественный сарыште Секымылан 72 ий
темме кечылаште Российысе куртньыгорно холдинг
сарын инвалидше ден ветеранже-влакым фирмен
ный, пассажирский, писын коштшо да пеш писын
коштшо «сапсан» поездласе купеан вагонышто яра
кудалыштыкта. Слава орденын тичмаш кавалерже
ден Совет Ушемын Геройжо-влак «Сапсан» поездын
бизнес-классше дене яра пайдаланен кертыт.
Акций кечылаште, 2017 ий 1 гыч 10 май марте, кечмыняр гана кудалаш лиеш. Ветераным ик е к яра
ужатен коштын кертеш. Оксам тулыде, билетым кассылаште 2017 ий март кыдал гыч налаш тукалаш
лиеш. Умаште тыгай акций почеш республикыште
1123 билетым налыныт.

Тунемшыже-влак дене шочмо кундемыште
Озак оласе кугыжаныш консерваторийын педагогшо, профессор, Россий Федерацийын сулло артистше Галина Ластовка (Окунева) тений 70 ийым вачумбакше пыштен. Марий кундемыште шочын-кушшо
артистын марий искусствым виякдымаште надырже
кугу. Тудо кажне ийын Озак консерваторийысе тунемшыже-влакым Йошкар-Олаш конда. И.Палантай
лумеш культур да искусство колледжын академиче
ский факультетшын залыштыже концерт программе
дене калыкым куандарат. Ты гана концерт 24 мартыште лиеш.

Кодшо курымысо курчакым
ужын кертыда
21 мартыште Т.Евсеев лумеш национальный тоштерыште Республикысе курчак театрын 75 ияш лумгечыжлан полеклалтше выставке почылтын.
Тушто турло спектакльысе курчак-влакым, театрым
турло жапыште вуйлатыше да режиссёр-влакын
фотокартычкыштым, тыгак спектакль-влакын программыштым, буклетыштым ужаш лиеш.
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с/п

Пагыт паша

Эр шушо
кушкылым апрель
тукалтыште
Лум шулен пытымеке да мланде
шупшылалтмеке (тергаш куштылго рок кольмыш огеш пиж), апрель
тукалтыште йыракым ямдылаш
тукалаш лиеш. Эн ончыч йыракыш
редис, петрушко, пастернак, укроп,
лышташан салат, шпинат ношмым
удат да севок шоганым шындат.

КУНАМ Ш Ы Н Д Ы М АН ?
Йудым температур ноль деч улыко
волымым чарнымеке да мланде 5 см
келгытыште +3... +6 градус марте
ырен шуктымеке, йуштым сайын
чытыше кушкылым удат.
Тылзе календарь почеш удаш
келшыше йонан кече-влак:
салатым - 26-27 март, 4-5, 12-14,
22-23 апрель;
редис ден вуйшоганым (лук-репка)
- 12-14,25-26 апрель;
кинза ден моло ужар шудым 12-14 апрель.
Н О Ш М Ы М НОРТЫ М АН
АЛЕ УКЕ?
Эр шошым удымо петрушко, лыш
ташан сельдерей, шинчаланшудо да
салат ношмым вудыжгышто лочыктарен кийыктыман огыл. Ситышын
ырен шуктыдымо мландыште лочышо але шытыше ношмо пытен кер
теш.
Эфир уйлан поян петрушко ден
лышташан
сельдерей
начарын
шытен
лектыт.
Садлан
тыгай
ношмым эр шошым шындымекат
нортен удыман. Уке гын озым 8-10
кечылан вараш кодын лектеш.
Шинчаланшудо да лышташан салат
ношмым нортыдеат удаш лиеш.
Нуно мландын + 2 . +3 градус
марте ырен шуктымекат, пеш вашке
шытен лектыт. Тылечат писын
шытыктынеда гын, мландыш удымо
деч ончыч ношмым вудыжтараш
лиеш. Нине культур йушто деч
нимынярат огыт луд.
(Мучашыже лиеш.)
Мужыр лаштыкым

с/п

3-шо лашт.
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Сад-пакчазын школжо

Р осотам п и ки
киро
ватлы ме ж ап. Ю жо
сад -пакчазе «норго
озымым» огеш тургы ж ландаре. А рам
огы л : ш ере пуры с
д е н баклажан росоталан (ш окш ем ды ме теплицы ш те куш кеш гы н) тиды же
огеш ат кул. Вер да волгы до ситы ды м ы лан да м оло келш ен толды м о
усл ови й л а н
кор а
р о со та м
окна
ончы лно ончен куш таш куш ты лгы ж ак
огы л. Тунам ро сотам пикироватлы де
огеш ак л ий. Куш кы лы м локты лде, ты
сом ы лы м кузе ы ш тыман?

Ношмым шукертак удымо,
ынде...

®
Пикироватлыме
годым
кусарыме
йокгытыш
ешараш
мландым
ношмым
удымо составанымак
кучылтман.
Но

кеч-могай комплекс
ный
уя кдышым
шавалташ гын, эшеат
сай.
® Ношмо гыч ончен
куштымо
кушкыл
тыгыде вожым ордыжкыла ынже колтыл
манын, рудо ужашыште 1/3 ужашым коден,
парня мучаш дене
шижынрак
кучылтшаш 1 ведра вожым
мландыш
сайын чывьщталман.
Иокгытысо рок
шуйшо 1 ужаш тургыж ®
рокым але компостым, писын «шичше» да
тыгак 1 стакан ломы- вожым чыла вечынат
авалтыже
жым да 50 г азофоскан сайын
манын, пикироватлы

ме деч вара мландыш
вигак вудым шавыман.
® Ты сомылым шуктымо деч икымше 2-3
кече жапыште тура
кечыйол логалме деч
окна яндам кагаз дене
петырен,
росотам
арален умылтыман.
® Пикировкым ыштыме деч вара 10-12
кече коден, азотан (10
л вудлан - 10-15 г)
вишкыде
ешартыш
кочкышым пуыман але
оксидат-торф негызан
уякдышым кучылтман.

ПИКИРОВКЫМ ЫШТЫМЕ ГРАФИК ДА РАДАМ
Кушкыл

Кунам
пикироватлыман

Пикироватлыме деч
вара температУр

Могай келгытыш
шындыман

Томат

1-2 чын лышташ лекме
жапыште

Ношмысо лышташнер лышташ марте

Кечывалым + 2 0 _ +22 да
йудым +13^16 градус

Пурыс

2 чын лышташ
жапыште

Ношмысо лышташнер лышташ марте

Кечывалым +24... +26
да йудым + 1 6 .1 8 градус

Баклажан

2 чын лышташ лекме
жапыште

Кечывалым + 2 4 . +26
Ношмысо лышташда йудым + 1 6 .1 8 градус
нер лышташ марте

Ковышта

1-ше чын лышташ лекме
жапыште

Ношмысо лышташКечывалым + 1 8 . +20 да
нер лышташ марте
йудым + 1 0 .1 2 градус

лекме

шокшым але йуштым,
Сад-пакчазын опытшо гыч чот
сайын
чытен
кушко.

Томат умаште
лектышыж дене куандарыш
МОНДАЛТАШ тукалше ты
рецептым тошто газет гыч
возен коденам ыле. Аламогай амал дене тудым
вигак терген ончаш жап
лийын огыл. Кодшо ийын
томатым ончен куштымо ты
рецептым кучылтын ончышым.
Тидлан 3 л пурыман янда
атыш 2,6-2,7 л шинчыктыме
(хлордымо) вудым оптальым,
леве вудеш 100 г ру ден 0,5
стакан
сакырложашым
шулыктарыме
растворым
тышкак ешарышым.
ч____________________________

Ате акым марле дене
петырен, шокшо верыште
кучышым,
жапын-жапын
йокгытым рузалтышым. Ру
шуын чарнымеке, растворым
кучылташ тукальым.
1 стакан растворым 10 л
вудеш шуклыктарышым да
кажне томат йымак 1 л дене
шавышым.
Кекеж мучко томатлан кум
гана тыгай ешартыш кочкы
шым пуышым. Тылеч вара
томат вондо виякын нолталалте. Кеч-могай игечымат,

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

Кекежым томатыште йулышо пале ыш лий. Иуштым да
йурым ончыде, вондысо чыла
гаяк томат куын шуктыш да
октябрь марте шолдыра лек
тышыж дене мемнам орыктарен куандарыш. Эн тукжб
- нимогай фитофтор пале
шинчалан ыш перне. Очыни,
шулыктарыме ру раствор
гына огыл сай лектышлан
пайдале
шукалтышым
ыштыш. Чаплын ямдылыме
компост ден жап ден мульчым ыштымат полшышт. Но
тыге ончен куштымо мемнам
лектыш дене ыш ондале.

З.ЗАХАРОВА.
Медведево район.
_______________ )

4-ше лашт.
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КИД М АСТАР

АПШАТКУДЫЖО Строитель
уремысе 95-ше «а» портышто, ондаксе механический
заводышто, верланен.
„ - Кызыт таптыме узгарым
Йошкар-Олаште шуко фирме
ден посна апшат-влак ыштат,
умылтара
Сергей
Викторович. - Ме тыште
изак-шоляк
Сергей
ден
Алексей
Соломудровмыт
дене пырля пашам ыштена. Горнышто воштырым левыктен ончыктыш.
- Горным, апшаткудылан
кугу
чогытым
да
моло
инструментым шке ыштенна
да чумыренна. Тул дене
пашам ышташ пеш неле,
чытыш кулеш.
- Мый апшатлан шуко вере
тунемынам. Кызыт шуко про-

с/п

А.С оломудров.
- Шуко апшат шкаланже
лумын пеледышым тапта.
Тидыже апшатын “ визитный
картычкыже” манашат лиеш, мутланымашке вес кидмастар Алексей Соломудров
ушна.
- Апшатын мастарлыкшым
кидпашаж гоч ужаш лиеш.
Мутлан, таптыме пеледыш
ден розам, лышташым капкам
сорастараш пижыктат. Тыгак
моло турло узгарым ыштена:
ик озалан куртньо саварым
ыштен пуэна гын, весылан капкам.
-Тиде сомыл шкаланем
келша. Мылам куртньо дене
пашам ышташ куштылго.

“ ПЕЛ ШАГАТЫШТЕ РОЗА
ПЕЛЕДЫШ “ ШОЧЕШ” ойла Йошкар-Ола гыч
мастар апшат Сергей НИКОЛАЕВ
улам,ойла кидмастар.
- Апшат
иканаште
ок
шоч,
тудо свар
щик
да
слесарь.
Куртньым тап
тыме годым шуко
палыман. Чылажым писын
п а л е н Куртньо
розат
наёаш ок “ пеледалтеш” .
лий - туне___________
м м а н .
Тунам
веле
мастарлык
“толеш” . Южо секретшым
паша татыште веле ужын
кертат. Тулышто куртньым
мыняр жап ырыктыман, тудын
температуржым
шекланыман. Ырыктыме куртньын
таптыме жапшым палыман.

Апшат С.Николаев.
Таптыме деч вара, мутлан,
теве тиде роза пеледышым
мыняр жап да мо дене йукшыктараш
лиеш?
Шуко
секретшым мастар-влак огыт
ойло, тидыже опыт дене веле
погына.

Поснак кекежым йодмаш
шукемеш. Калык утларакше
печым
ышташ
йодеш.
Йодмым шукташ тыршена.

Лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.

Авторын фотожо.

с/п

Л уды н

лек, кулеш лиеш рончаш йоршынат куш-

Кырча-марча какаш
Шке ыштыме
пружин
КОГАРТЫМЕ вурс воштыр
гыч пружиным ямдылаш
нимо йосыжат уке. Окго
почеш окгым ыштен, спиральым путырыза, шовыным
йыгыза да йошкаргымешкыже ырыктыза. Тылеч вара
шовын
вудыш
колтыза.
Пружин ямде.
Южгунам мокгешат ышташ
перна. Мутлан, палемдыме
кужгытан
куртньывоштыр
кулеш лиеш, но кид йымалне
тудыжо уке.
Тыгодымак
тыгай куртньывоштыр гыч
ямдылыме пружин пордалеш. Тудым тыгак йошкаргымеш ырыктыза, тискиш
ишыктыза да пружиным
мучашыж гыч плоскогубцы
дене шупшса веле.

Поръек кид дене

Вургене полша

5-ше лашт.

СУРТО ЗАЛ АН
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Йонан шайбе
ТЫЛАНДА пружин шайбе
кулеш лийын, но тудыжо кид
йымалне уке. Болтыш иккок лончо полиэтилен плёнкым чиктен шындыза, ынде
умбачынже гайкым путыры
за. Тыге гайке чытырныме
годым веле огыл ок лушко,
эсогыл кенета чот тукнымо
годымат
верыштыже
пекгыдын шинча. Вет болт
ден гайке резьбашке логалше плёнко пекгыдемдыше
да чараклыше ушанле лончо
семын ойыртемалтеш.

Путыраш
куштылгырак
ЮЖГУНАМ отвёртко дене
тоштемше, рудакше винтым

Йонан кид шокш

тылго огыл. Мастар ек-влак
отвёрткыш тореш кучемым
келыштарат. Но тыгай узгар
кугемеш да нелемеш. А
теве отвёртко рудыш куд
лукан але квадрат гайкым
варитлен шындаш гын, чот
пижын шичше, рудакше гай
кым рончымо тыглай сравоч
полшымо дене путырен лукташ моткоч йонан лиеш.

Вашкузо
пусемеш
УРГЫЗЫН але тыглай канцеляр вашкузым пусемдышашлан, шумышашлан тыгыдын шлифоватлыме коваштым гына икмыняр гана
пучса. Эше ик йон уло.
Вашкузым пеш писын шумаш
кулеш
гын, кидышкыда...
имым налза. Ынде тудым
вашкузо
дене
«пучса».
Пучшо узгар окгым 15-20
гана тыге темдалмеке, вашкузо ятырлан пусырак лиеш.

Уян чиям шурыза

ПОЛИЭТИЛЕН плёнко парЙУШТО
игече
шогымо
никын
ораташкыже тукнымо
ПАЧЕР гыч иктаж-кушко годым кидшагатым ончалаш
кужурак
жаплан
кайыме
верыште
писын локтылалгодым электровийым йорты- манын, пижгомым шупшылын, теш. Тукнымо верыш уян
шашым ончылгоч паледа да кидвурго марте шуйнышо кид чиям шураш гын,
плёнко
шокшым нолталаш перна.
кужу
жап
аралалтеш.
Кид шокшыш шагат
ы
м
ве р а кд а ш
лу м ына к
изи кусен
г а й ы м
келыштараш
да
холодильникын йукшыктары- тушко эше
ше камерыштыже аралалтше молнийым
кочкыш ынже леве манын,
тушко
вургене
моклакам у р г а ш ,
веракдыза. Тудым полиэти вошткойшо целлулоид але
лен
плёнкыш
вудылза. пластик окнам ышташ гын,
Сайын кылмыше моклака кидшагатым ончалаш моткоч
йуштым 8-10 шагат арала.
йонан лиеш.

Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.

6-шо лашт.
t
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О ЗА ВА ТЕ

темыдыме вакуум лиеш.
Тышан бактерий погынен кертдымылан кора кочкыш кужу
жап локтылалтде аралалтеш.

Сай озаватын ой-какашыже

Лимон
арам ок лий

Тыге кужунрак
аралалтеш

КОЧКЫШЫШ иктаж-мыняр
чучалтыш лимоным пышташ
I кулмо годым цитрусым пелыгыч ида пуч, тыге тудо вашке
кошка. Фруктым пучкын ойырымо олмеш пусо мучашан иктаж
арвер дене ик-кок вере шуралтыман. Лимон сокым келгын
шутымо рож гыч кулеш наре
1темден лукман.

с/п

КУЧЫМО торык , умбал кужу
жап ынышт локтылалт манын.
кочкыш контейнерым але
йуышым опталме банкым
холодильникыште петыртышыж дене улыкыла савыралын аралыман. Унчыливуя
савыралме дене янда коргышто
йонтыт нимо дене

Уйыш
вес там ок пуро
ХОЛОДИЛЬНИКЫШТЕ улшо
моло вес продуктын пушыжым ынже «шупш» манын,
уйым юж пурыдымын чоткыдын петырналтше контейнерыште аралыман.

Пайремлан ямдылалтына

КОЛ МОРТНЬЫМ КУЗЕ ЧЫН ОИЫРАШ?
Коклан пайремлан налаш кулмо годы м, ондалалташ огыл манын, ш ергакан
мортньым кузе чын ойырышашым чыла озаватак ок пале. Калай атеш темдал возымо
маркировкан знакы м расш иф роватлен, м огай таман, кугы тан, нугыдылы кан,
искусственны й йон дене ончен куш тымо але укем , иктаж вес компоненты м
ешарымым чын рашемдаш неле.
Мортньо МбртньаМбртньо
кугыт ^
тус « там

Иошкар мортньышто улшо пайдале вещества

г ° рбуш°

П Белок & Каёьций С фосфор ** Шуко турло у я ^
A, D д а Е
Q J^p ЫЦЦ^алге, ошалгекислота
витамин
^нары нчалге
Качествы н па лы ж е-вл ак
Мортньо тичмаш, лаш- 4;£i Шукылан келшыше
тыргылдыме, ик т у с а н ......................................
Калай коргеш темден
лийшаш
Кижуч
возымо петыртышысе
маркировко
Моло вес компонен- ^ 3-4 мм
тым ешарыдыме
Шемалге-йошкарге
Лосось мортньо, 1
Умшаш
кочо там кодеш
ше сортлан шотУтыжым
вишлалтше кол (горкыде огыл
Кодама
бушо, кета, нерке)
_ _____
(форель)
Мортньо й ы - ^ 2 - 3 мм
Р уза л ты м е ке ,
рысе тазыла&£ Нарынчалге гыч ошалгебанке бульгы(оболочко) уты- <: нарынчалге марте
жым чоткыдо да * Шинчалан
шаш огыл
лушкыд ат ёий- Нерке
шаш огыл перке
Ингредиент-вла1
Атыш
оптымо, ф З мм
списке:
мортньо,
шинчал (мортньо некочкаш
йормо^Чевер-йош карге,
лыт деч 6 % деч шуко
жап, гОсТ аёе Ту ^ шемалге-йошкарге
лийшаш огыл) да ~
паёе, адрес ра0 «пыртак кочын чучшо таман
консервант
возымо лийшаш

э 7 мм
О
р
шулдо ак
й^Шышта/йге-нарынче, йо0Орыктары0е шулдо ак
каргын йылгыжше _
Икгай йыргешке формо, шы- ч Тамле
(моло
йошкар
Почмо атым 5 кече деч шуко / " таш тукалше пале деч посна -,мортньо деч коярак)
■ аралыман огыл
Чавич1
^
Селедко пушан
Чавыча
Ик
гана
кочкаш
6-7 мм
Кочмо годым пуеш пижемортньо дене 2-3 будылеш
? Иошкар тусан
тербродым ыштыман.
Пеш кочо таман

Аралыме правил

#

Искусственный мортньын палыже:

Хоёодильникыште араёы- *
ман, кылмыкташ ок лий

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

с/п

О ЗА ВА ТЕ

2017 ий 23 март
Ончылшовычым ушталына

«Мимоза» рулет

7-ше лашт.

«Ужга йымалне»
банан десерт

Кулеш : кокла кугытан вичкыж 3 лаваш,
Кулеш: 3 банан, 400 г торык, 100-150 г шуш250 г майонез, шолтымо 3 муно, 150-200 г муй, 6 кугу совла сакырложаш, 2 кугу совла
сыр, 1 банке сайра, укроп, ужар шоган (1 умбал, 1/2 стакан тыгыдемдыме кугы кылдыш дене).
вукш, 2 кугу совла какао.
1. Лавашым устембак шаралтен пыштыман.
1. Пушкыдо шушмуйыш 4 кугу совла сакырКажнышкыже вичкыжын майонезым йыгыман. л о ж а ш ы м
2. Икымшыш тёрко гоч нужымо муным, ко- е ш а р ы м а н ,
кымшыш сырым, кумшыш вилке дене (кон- совла
дене
с е р в ы с е темден, сайын
уйым йокта- туржман.
рен налман)
2. Шере варл а ш т ы р - тышыш торытылме сай кым
ешарырам шарал- м
а
н
тыман.
падырашан
3. Кажне ынже лий мал а в а ш
нын, темденлончо умбак рак варыман.
т ы г ыд е м 3. Эрыктыме бананым лопка таликгаш пыш
дыме укроп ден шоганым шавалтыман.
тыман, умбакыже шере торык вартышым
4. Икымше лышташым рулет семын путы- кужгын йыгыман. Эше ик бананым ешарыман,
ралман. Муно корган рулетым сыран лышташ адакат торыкан массым йыгыман. Кумшо батукалтышыш пыштыман да адакат путыры- нанымат торык массе дене турыс леведман.
ман.
5. Кумшылан кужгемше рулетым кол лыш Мучашлан таликгаште «изи курык» лийшаш.
4. Умбалыш 2 кугу совла сакырложашым,
таш тукалтышыш пыштыман да чоткыдын пукакаом ешарыман, лугыман.
тыралын мучашлыман.
5. Тиде кремым десерт умбак вичкыжын йы
6. Лаваш рулетым пакетыш путыралман,
гыман. Тыгыдемдыме кугывукшым шавалтен
йудлан (тыге тудо вошт шыкдаралтеш) холосорастарыман да холодильникыш 1 шагатлан
дильникыш коракдыман.
шындыман.

Марий кочкыш

Шырдан*
ОНЧЫЧ (кеч-могай) шылым
мясорубко гоч путырен ямдылыман. Тышке шульо шурашым, шолдыран падыштыме
шоганым, лавр лышташым
ешарыман, йокыштымо шем
пурысым, шинчалым шавал
тыман. Кукшо ынже лий манын, шыл-шураш вартышыш
вудым пыртак пыштыман,
сайын варыман.
Тиде вартышым тазылаж
деч эрыктыме кучымо сосна
пагар коргыш оптыман. Иыргешке формым пуэн, пагар
турым шурто дене ургыман.
Фаршироватлыме пагарыш
шинчалым умбачын йыгыман.
Пелтыме коям йыгыме салмаш
але
келгырак
каструльыш (кокга уло гын -

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

изирак чойн коршокыш)
шырданым веракдыман.
Сосна пагар сайын
паритлалтше манын (умбачын изи
леведыш
дене
темдалынрак петыраш
лийшын)
ончылгоч ырыктен
ямдылыме духовкыш 2 шагат
лан шындыман. Шырданым
(пагар турыс куын шумеш)
паритлен куктыман.
Духовко гыч лукмо шырда
ным икмыняр жап гыч изи
температуран духовкыш але
кокгаш эше ик гана эркын
коштен кукташ шындыман.
Ямде шырданым холодильникыште аралыман. Кочмо

семын пучкын лукман, ырык
тен але йуштымак кочман.

Ш ы рдан*
рушлаже
отварная круглая колбаса.
(Рецептым «Марийская на
циональная кухня» книга гыч
налме. Книгам «Марий Эл»
газет редакцийыште налаш
лиеш.)

8-ше лашт.

2017 ий 23 март

ТАЗАЛЫ К
Йодмыда почеш

ПАГАР ТУ
КОРШТА:
кузе эмлалтман да
мом кочман?

Шканет шке полшо

А л л е р ги й ы н а м а л ж е ^
Кум ияш эргым я кидшым йошкаргымеш
у ды ра, я ш оягоремжым... Д ерм атолог
нимо Уто-ситым ыш му, сандене аллер
голог деке каяш але йочам эскераш темлыш. Каласыза, пожалуйста, аллергийлан
мо амалым ышта?

(Мучаш. Туналтышыже 9-ше №-ан газетыште.)

кыллан ку0тылго лиймым 0ижыт, му0кыр
купнымым чарна манын ойлат.
Нине калык йон
дене эмлалтме жапыште, мутлан, пан
креатит тургыжландарыме годым, шулышым куштылемдаш
полшышо упражненийым ышташ пайдале, маныт.
Тыгай за рядкым ыштыман:
1.
О кы 0
южым 0укырак
нала 0
тыр0ыман да
тудым кор го
гыч
турыс
шукал лукман,
мо вартьшым кок ик- икмыняр жаплан 0угай ужа 0лан пайлы- лымым чарныман.
ман. Иктыжым эрдене.
2. Шулы0ым кучымо
весыжым кастене коч годым му0кырым корман. Эмлалтме годым гы0кыла 0уп0ыл пур2-3 кече кокла 0те тыман, кумыт марте
вес кочкы0ым кочка0 ва0кыде 0отлыман
огыл гын, э 0еат сай. вара му 0кыр турасе
Кечывал кочкы 0лан кова0тым лу0кыдемпаре 0 куктымо пакчасаска рагум ямды- демден, ончыко лук
ла0 лие0. лу кече ты- ман.
Нине упражненийым
гай диеты 0те лийме
кече
0 10 гана ы0та 0
деч вара тынарак кечым каналтыман да гын, пагар тун тургыжэмлалтме курсым уэ 0 ландарымыжым чара0, па0ажым палытукалман.
Темлыме
рецепт нак саемда0 да му0дене эмлалт0е-влак кыр оварымым чара0
икмыняр кече гыч кап- лие 0.

4-ш е
рецепт.
Ш ем ш ы дак
шураш+кучымо торык.
Тиде средствым эрдене 0ужене 0 йуа0
кастене ончылгоч ямдылыман. 0,5 л кучымо торыкы 0 1 стакан
0ем 0ы дак 0ура0ым
е 0арыман, 0ура 0ын
лочымыжым 12 0агат
вучалтыман. Шолты-

I

с/п

С.КОНЫШЕВА.
Советский район.
АЛЛЕРГИЙ пачер але порткоргысо пурак,
п ыр д ыж ыс е
покго, озанлыкы 0те пайдаланыме химий, кочкы 0 але синте
тический меди
камент деч вийым налын керте 0. Аллергий
палдырныме го
дым ку 0кыл негызе 0 ямдылыме эм дене пайдаланыман, нерым текыз вуд дене эрыктыман, кочкы 0
дневникым вудыман.

Региональная Общественная Организация
гражданам в избавлении
от зависимости Республики Марий Зл*
*а л к о го л ь н о й и та б а ч н о й з а в и с и м о с т и

t

t
Н АРКО Л О ГИ Я
за 1 с е а н с , а н о н и м н о .

I

Сеанс п р о в о д и т
п с и х и а т р - н а р к о л о г З А Х А Р О В В .Н .

|

1, 8, 23 и 29 апреля.

|

П РАКТИЧЕСКАЯ П СИ ХО Л О ГИ Я g
За 5 двухчасовых занятий.

с;

z

Занятия состоятся с 10 по 14 апреля.
|
Наш а д р е с : г. Й о ш ка р -О л а ,
у л . К р а с н о а р м е й с к а я , 21
(о с т а н о в к а “ А п т е ка № 1 ” ).
Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.
П р о консул ьтир уйте сь со спе ци ал исто м
о во зм о ж н ы х пр оти во по каза н иях.

ЫКЫШТЕ Т Е Ш Е РЕЦЕПТ

Ш

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

с/п

ТАЗАЛ Ы К

2017 ий 23 март

Куэ лышташнер. Калык медициныште ик эн кумдан кучылтмо, шуко черым эмлыше
средствылан шотлаш лиеш.
Куэ отварым организм гыч
шондым писын лукшо, верге
ден шум черлан кора кеч-могай пуалмым шорышо эм семын йуаш темлалтеш. 1 кугу
совла вартышыш 0,5 л шолшо
вудым ешарыман, 1 шагат
шинчыктыман. Шурымо отва
рым кечеш 3 гана 1-3 кугу со
вла дене подылман.
Лышташнер дене шындыме
спиртан настойым нелын иланен шупшылалтше, шуйшо, нужалтше сусырым, келге нузылтышым, эре ик семын шуко
жап кийыме дене могыр коваштеш лекше йорам торлатыше, чот лугыштарыше экземын, азышын турло формыжым писын луштарыше сред
стве семын капыш йыгаш кучылташ лиеш. 20 г коштымо вартышыш 70 п р о ц е н 
там 100 мл яндар спиртым
але ош аракам ешарыман,жапын-жапын рузалтен, 3 арня
шинчыктыман. Шурымо на
стойым юалге верыште аралыман.
Стоматит да пародонтит годым умша коргым эр-кас шуалтыман. 10 глышташнерыш 1
стакан шолшо вудым ешары
ман, 15 минут шолтыман да
шурыман.
Чурийыш лекше чунчам
«кошташ» 1 кугу совла коштымо вартышыш 1 стакан шолшо
вудым ешарыман, 20 минут
шинчыктыман. Шурымо отвареш мамыкым нортыман, тургыжландарыше верыш тушкыман. Тыгак отварым компрессым ышташ кучылташ
пайдале.
Ш опке лышташнер. На
стойым подагрым лыпландараш, шалме шумым (йудым),
малыме годым шиждымым, эмлаш, шондыгалта тазыла пу
алмым шораш, пужвудым чот
лукшо эм семын йуаш пайда-

9-ше лашт.
Кушкыл эмла

ЛЫ Ш ТАШ НЕР:
шошын икымше эмже
Эмым ямдылаш туры с почы лт ш укты ды м о, л о чышо лыш таш неры м гы на погы м ан. Вичкы жы н ш аj рен оптен, 25 градусан ш окш о верыш те кош ты м ан.
Кунар ваш ке кош ка, эмлы ш е варты ш ы н качествы j ж е тУнар пайдале лиеш . Кош кы м о ж апш ы м пи се м даш манын, куш кы л варты ш ы м кечеш 2 -3 гана пу; ды раты ман.
V
■

дыжго паритлалт пытымеш
ле. 1 изи совла
вартышыш
шолтыман, шурыман.
1 стакан
Авитаминоз годым 1
шолшо
кугу совла лышташне
рыш 0,5 л шолшо ву
вудым
дым ешарыман, 10-15
ешары
ман, пеминут
шолтыман.
тырыме эмаОтвар атым кужго лапчык дене путыралын, 3
лироватлыме
атыш опталын,
шагат
шинчыктыман.
вудан мончашМуйым ешарен тамлештате 15 минут парыме шурымо отварым
ритлен шинчыктыман. Вара
кечеш 3 гана йуман.
45 минут паре йукшыктарыме
Писте лышташнер. Калык
отварым шурыман. Кочмо деч медициныште тиде отварым
ончыч кечеш 3 гана 1 кугу со йыжык корштымым луштары
ше, пуалмым шорышо, йулалвла дене подылман.
Шопке лышташнер отвар тыме сусырым, йорам пушкыбронхысо пуалмым шораш демдыше, кокша нерым «пополша. Тыгыдемдыме 2 изи чшо», пуалын шуякше верым
совла лышташнерыш 1 стакан торлатыше средстве семын
шолшо вудым ешарыман, пе- йыгаш кучылтыт. Тазалыклан
тыртыш дене леведын, 15 ми пайда шукырак лийже манын,
нут шинчыктыман. Шурымо эмлалтме годым, икмыняр
тиде порцийым, изин-изин по- лышташнерым умшаште шувыл дене нортен, лекше сокым
дылын, кече мучко йуман.
Нелын иланыше сусырым, шупшман.
йорам, йулалтыме азышым, ге
Лышташнер дене салатым
моррой «пугыльмым», азам ыштен кочман. 100 г тыгы
пукшымылан кора шелыш- демдыме вартышыш лайым,
талтше чызе мучашым, йол да икмыняр чучалтыш олма уксукид йыжык чот пекын тур- сым, пыртак горчицым, тыгы
гыжландарымым
эмлыше демдыме шолтымо муным
мазьым шке ышташ лиеш. ешарыман да салатым сайын
Тидлан 1 ужаш лышташнерлан варыман. Тышкак сельдерей2 ужаш сосна коям налман. ым, петрушкым ,укропым пышСайын туржмо коштымо вар таш лиеш.
тышыш коям пыштыман, ву(Мучашыже лиеш.)

.
.
1 ШН Е ДЕ Ч
В ш ии взл,
V

.

Г

ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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10-шо лашт.
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с/п

Мокгысо ферме

ПРЕЗЕ ШОЧМО ПАГЫТ
(Туналтышыже 9-ше
№-ан газетыште.)
ШОЧШО презым ашныме
вута чучкыдынак гигиене
нормылан келшен ок тол.
Эн ончычак юж ок вашталт,
вентиляций уке. Шартышым
да терысым жапыштыже
огыт коракде, йушто вудым
йуктат. Мардеж коштеш
(сквозняк) гын, презе шодо
чер дене черлана, пневмо
ний авалта.
Полем амырга гын, микро
организм
погына,
тыге
инфекций черым шара. Чот
шыгыр
вуташте
шуко
микроб лиеш. Тыге инфек
ций погына да паратиф,
стрептококкоз, колибактериоз але вирус чер авалта.
Чер икмыняр инфекций
семын эрта да респиратор
але пагар-шоло синдром
гай палдырна. Иканаште
ылыжше
инф екций-влак
черым рашемдаш чараклат.
Диагнозым чын шындышашлан специалист-шамыч
лабораторий йоным кучылтыт, патологий материал
гыч возбудительым ойырат.
Кочкышым шулыктарыше
орган-влакын черышт да
нунын палышт инфекций
процесс-шамыч деч ятырлан
ойыртемалтыт.
Кочкышым
шулыктарыше
орган-влак
эн
ончычак
начарын пукшымылан да
удан
ончымылан
кора
вийым налыт.
Чучкыдын рахит вашлиялтеш. Кальций ден фосфор
вашталтмаш пужла, икмы
няр турло витамин ок сите

тидыже
лулегылан
пекгыдемаш амалым ок пу.
Чер тыге палдырна: вольык
эркын
кушкеш,
йолжо
кадырга, презе окшакла,
ордыжлужо
кужгемеш.
Тыгай чер годым шулымо
орган, кочкышым шулыкта
рыше
системе
начарын
пашам ыштат.
Ош чогашыл чер годым
белок да коя вашталтмаш
пужла. Тидыже рационышто
селен, Е ден А витамин
шагал улмо годым палдыр

толеш. Тыгай препаратвлак патоген микрофлорым
пытарат, иммунный системым пекгыдемдат да коч
кышым
шулыктарыше
орган-влакын
пашаштым
уэмден колтат.
Шодо черым эмлаш але
ты чер авалтен кертме
лудыкшым иземдаш аэрозольым кучылтыт. Тыгай
йон
пайдале
улмыжым
шукертак ончыктен. Вет эм
черле органыш вигак логалеш. Шыжыкташ антибио

на. Паралич лийын сека, тик да микроб ваштареш
шум начарын пашам ышта. кучылтмо препарат келша,
Конъюнктивит виякеш, шин- тыгак руным ойыраш, шулымо функцийым саемдаш,
чачора вудакакеш.
ышташ
Шодо, шоло, пагар пуал- дезинф екцийым
средстве
мым
чактарышашлан келыштарыме
икмыняр турло эмым йуктен пайдале.
Рационышто
пайдале
эмлат.
Пагар-шоло
чер
годым антибиотикым да вещ ества-влак огыт сите,
организм
нуным
моло препаратым кочкыш тыгак
шулыктарен
ок
керт
гын,
дене пырля пуат. Изи препрезе нелылыкыш логалеш.
зылан шор йоре луген йук
Презе нелытым эркын пога,
тат. Антибиотик деч посна турло узгарым кочкеш але
витамин да минерал компо- нула, пунжо йога, йол кучшо
нент-влакым пуаш шотлан вудакакеш.

Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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с/п

Йодмыда почеш

Тошто авам кузе
вашталташ?
Икмыняр омартасе ешын аваж е-влак кумш о ийым плат. Нуным тений самырык дене вашталтынем. Тидым кузе сайынрак да ушанлынрак ышташ?
В.СТЕПАНОВ.
Марий Турек район.
АВАМ вашталтыме турло йон уло. Тушечын иктыжым темлена.
Тошто авам муыт, кучат да лумын келыштарыме изи четлыкыш петырат, покшел рамыла коклашке сакат. Ик сутка эртымек, четлык гыч
коракдат, тудын олмыш самырыкым колтат. Самырык аван четлыкым ончычсо олмышкак
веракдат. Ик сутка гыч четлыкым почыт, авыртыш
олмеш вощине лышташ дене петырат. Туштыжо
олым пырче але име дене тыгыде кок-кум рожым
шутат. Омартам почын ончымо деч вара пашаче
мукш-влак лыпланат, вощине лышташым пурын
почыт да авам шкеак луктыт. Шукыж годым еш
шолдыра авам шкеж деке тушманле койышым ончыктыде уша. Ава изи капан да муным шукертсек мунчен огыл гын, пуштынат сека.

Кок ешым
иктыш ушынем
Лежак (лопка) омарташте кок ешым ашнем.
Ик ешыжын леток рожшо ончылно верланен
гын, весыжын - ш енгелне. Нектарым эн
ш уко погымо пагы т лишемме кечылаште
ко к ешым иктыш ушынем. Кузе тидым ыш
таш?
Л.ВАСИЛЬЕВ.
Советский район.
ЛЕЖАК омарташте (тушко иканаште 24 раме
марте шыка), кок ешым ашныме годым иктыш
ушышашлан ойырышо кыдежым коракдымек,
тукалтыш жапыште кок леток рожшымат почмым кодат. Вара шекгел летокым эркын-эркын
иземдат, тыгодымак ончылым кугемдат. Омарта
гыч чокештен лекмеке, мукш илемжым волгыдо
дене кычал муэш. Ончыл леток рожыш волгыдо
шукырак логалмылан кора пашаче мукш-влак , поснак самырык-шамыч, ончыл рож гыч утларак
чокештылаш тукалыт. Шекгел леток рож гыч пеш
шагал мукш чокештылаш тукалмек, тудым йоршеш петырат.
Лудшо йолташналан тидым шижтарена: лежак
омарташте кок леток рожшат ончылно лийшаш.
Тыгодым кок ешым иктыш ушаш ятырлан куштылгырак.

КАРАКА ЧОЯ КОЛ
(Умбакыже. Туналтышыже 2016 ий
39,41-47-ше да 2017 ий 1-9-ше
№-ан газетыште.)

КАРАКАМ кучымо ик тук секрет - чукгыкташ эн келшыше верым ойырен налын
моштыман. Кугу ерлаште, плотиналаште
карака тушкан ик вер гыч весыш куснылмо
корныжым пален налаш кулеш. Кажне
ерыште, экерыште карака тушкан ийын эртыме посна корныжо уло. Те йоршеш палыдыме вуд воктене улыда гын, тидым верысе колызо-влак деч умылен налаш уто
огыл. Но кажныжак чон почын каласаш кумылан огыл, сандене шкаланак эскераш
перна.
Изи вудышто, тушто эше кочкыш шагал
гын, ешарен пукшаш (при
кормка)
уто огыл.
Но келшы
ше верым
ойырен
налме поснак кулешан. Тыгайжылан
келге вы
нем вокте
не шочшо
омыжым
шотлат. Карака лачак тыгай кушкыл коклаште лияш йората.
Тидым рашемдыме: шолдыра каракам
келге вуд гыч таляка верыш ондален лукташ
йоршынат куштылго огыл. Тудо ондалчык
кочкышым налаш лудыкшыдымо вер гыч
гына лектеш. Теве лач тыгай вержым пален
налаш тыршыман.

НАЛАМ
прополисым, шыштым.
Тел.: 89026724634.
о_

Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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ЕКАТЕРИНБУРГЫШТО фоль
клор-этнографий мэрий кол
лектив ден мурызо-влакын
«Марий сем» концертышт эртен. Ончаш толшо-влак калыкнан поян йулаж дене палыме
лийыныт. Коллектив-шамыч ре
крут, калы к му рым, такмакым
муреныт, ойыртемалтше хореографийым ончыктеныт. «Чолга
шудыр» калык ансамбль шувырым, тумырым, балалайкым,
гармоньым устан шоктымышт
дене ойыртемалтын.
Свердловск областьын Куль
тур министерствыжын музей,
библиотеке, ведомство кокласе
программе-влак отделын вуйлатышыже Наталья Бабушкина
«Яндар памаш» ансамбльын
участникше-шамыч Кирилл ден
Алевтина Ишкуатовмытлан ма
рий калык йулам аралымашке
кугу надырым пыштымыштлан
министерствын Тауштымашыжым кучыктен.

М АРИ Й ТУНЯ

12-шо лашт.
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«Марий сем» йулам аралымаште кугу пашам шукта.

ТЕЛЫМ УЖАТЕНЫТ
«Чолман» газеты н палем ды м ы ж почеш , Б аш кортостаны се М иш кан селаш те телы м уж атены т, ш ош ым
ваш лийы ны т.

Калык шошым онайын да веселан вашлийын.
ТЕЛЫМ ужатыме пайремын
Удырамаш-влак тыгак кочтук сийже - мелна. Устем- кышым ыштен моштымаште
балне мортньо да умбал дене, мастарлыкыштым ончыктеныт.
моло турло корган, кокгаш Вич организаций кокла гыч
куэштме мелна шуко лийын, «Василек» йочасадын (Мас
тыгак перемеч ден турло ко- лена Оладьевна Сгущенкигыльымат темленыт.
нан) кондымо мелнаже изи-

ланат, кугыекланат пешак
келшен.
А удыр ден рвезе-влак Емелян сылнештарыме кокгажлан (терыш кычкыме имньылан) куаненыт. Культур портын уста пашаекже-шамыч
телым ужатыме пайремлан
поян программым ямдыленыт.
Турло спорт такасымаште,модмаште вийым тергаш лийын.
Т у н е м ш е - в л а к к о к л а ште Э к о л о г и й ид алык лан
полеклалтше
«Эн сай
шырчыкомарта» конкурсым
эртарыме. Тушко 30 йоча
ушнен. Мишкан селасе 2-шо
№-ан школын тунемшыжевлак И.Галимов, Л.Самиева
«Стандартный шырчыкомар
та», икымше лицей гыч Д.Миниев, «Кече» йочасад гыч
М.Ишкинин «Сувенир сынан
шырчыкомарта», Э.Ямиданова ден А.Абдуллина «Эко
шырчык омарта» номинацийлаште секены т.

Мужыр лаштыкым Л.ШАБДАРОВА

с/п
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13-шо лашт.

МУРО
КЕЛШЫМАШЫМ
ШОЧЫКТА

КОНЦЕРТ деч ончыч Татарстанысе Калык ассам
блей советын исполкомжым вуйлатыше Н.Владимиров да Казаньысе марий-влакын НКА-штын
председательже Л.Мусихина артист-влакым саламленыт да Агрыз рай
онысо Марий-влакын на
Казаньысе„ Калык-влакын келшымаш портыш тыш т Агрыз ционально-культурный аврайонысо «Йонгалт, гармонь йук!» ден «Ош вис-вис» ансамбль- тономийыштым вуйлаты
влакын концертышт эртен.
ше В.Кибатов ден «Ош
вис-вис» ансамбльым вуй
латыше
В.Осиповлан
Тауштымашым кучыктеныт.
Кок шагат жапыште сце
не гыч марий, татар, руш
муро-шамыч йокгалтыныт. Поснак Станислав
Петровын,Владимир Кибатовын, Федор Миляевын мурымышт калыкын
чонжым тарватен. Нуно
гармонь, баян, шиялтыш
дене шоктымышт дене
кажне екын кумылжым
налын моштеныт. А кон
церт деч вара артист ден
ончаш толшо-влак пырля
куштеныт. Умбакыжым
ансамбль-шамычын гастрольышт Агрыз районышто шуйна.

«Йонгалт, гармонь йук!» ден «Ош вис-вис» ансамбль-влак.

Мер йодышым
каШшеныт
М енделеевск оласе Ка
лы к келшымаш портышто
Татарстанысе Менделеев
ский муниципальный районын мер советшын заседанийже эртен.
ТУШТО районым вуйлатыше
В.Чершинцев, республикын
президентшын аппаратшым
вуйлатышын алмаштышыже
Татарстанысе президентын
департаментшым вуйлатыше
А.Терентьев лийыныт. Заседанийыште руш, татар, марий

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

кряшен, удмурт да республикыште илыше моло калыкын
мер ушемыштын екже-влак
ятыр кулешан йодышым
какашеныт, ончыкылык ыштышаш пашам палемденыт.

Кугыжаныш
арала
Уфа олаште илыше марий-влак 1917 ий 19 мартыште марий полк-влакын
верланыме оралтышкышт
миеныт.
ШУДО ий ожно тушто Уфасе гарнизонын марий салтак
ден изирак званиян офицер-

Л.МИХАЙЛОВА,
Л.ШАБДАРОВА.
С.Мурзинын фотожо.

влакын погынымашышт лий-|
ын. Тунам нуно Марий уше-j
мым ышташ кутырен келше- j
ныт. Кызыт тиде кок казар- i
мым ожнысо памятник се-!
мын кугыжаныш арала.

Москваште
марла куштат
Элнан рудолашгыже «Ма- !
рий Аршаш» куш гымо сту- \
дий почылтын.
ЗАНЯТИЙ-ВЛАКЫН кушто|
да кунам лиймышт нерген!
«Вконтакте» соцсетьын «Сту-!
дия марийского танца «Ма-!
рий Аршаш» лаштыкыштыже j
пален налаш лиеш.

14-ше лашт.

илыш иы ж ы н

(Мучаш. Туналтышыже 9-ше №-ан газетыште.)

- Коклаш ит пуро, эмлалтметлан мыколышт, уке гын ум- няр йодат, тунар о к
бакыже мо лиймым сам пуэм, но полипалыде кодын кер- цийыш заявленийым
тат, - торжан пелештыш рвезе. - Те
л е ф о н ы н
йы кгы ртыме
йукшым колын, ончыч
пыштыме верыш ончальым. Тушто шым
ужат, кид дене салон
мучко
ниялткален,
телефоным кычалаш
тукальым.
Пассажир
шинчыме велне коврикыште ужын, нолталаш кумык лиймек,
автомашинам
чытырналтме гай чучо.
Ала-куш ко керылтмем нерген умылы- ит возо. Ом пале,
шым. Ну, изиш по- йолташет-влак кузе
дылшо лийынамат, мыйым кычал муыкорно воктен ала- ныт, но торланымемогай шук ора ма- кет, эмлыше враченын шонен, уремыш тат мыйын умбак
лектын шым ончал, заявленийым тылат
кудал колтышым.
возыктынеже.
Корно воктене «ик- Ускырт йолташеттаж-ком» тукен йо- шамыч огыл гын, йурыктенам
манын шывуя мом ыштышоналтенат омыл. мем тачат пален ом
Нелеш ит нал, тыште нал ыле, очыни.

- Тый, айдеме сурет! Тыгай йушо
кузе рульыш шинчаш
тоштынат?!
Тыйын опкын оксат
мылам огеш кул!

Кай тышеч, шинчам
тетла тыйым ик ганат ынже уж! Ит чытыре мерак поч гай
заявленийым возаш
ом тукал! Тыйын гай
шакше айдемым по
лиций огыл, шугар
гына торлата, очыни.
Иктаж-куш ко вуйге
миен керылтмешкет
умбакыжат тыгак кудалышт, - уло корго
шолаш пурымо гай

МЫИ ДЕНЕМЖЕ
МОЛАН ВЕСЕ ЛИИШАШ?
КОЛО кум ийым эрталтыше удыр кумло вич ийым
вончышо, ватым ойырышо
поръеклан марлан лектым.
Ик ий гыч удыр йочана
шочо. Лач тылеч
вара
ешыште умылыдымаш лектедаш тукале. Марием мы
лам полшаш огыл, кеч-мом
ыштенам гынат, умбакем
чучкыдын келесырын ончен
пушкылаш
точен.
Кече
мучко мом ыштет, нимогай

2017 ий 23 март

сурт сомылкам шот дене ворандарен от шукто манын
шылталаш тукале.
Аважын ойлымыж почеш
Богдан икымше ватыж дене
шкенжым йоршын вес семын кучен. Вик ойлаш гын
таган йымалне илен манаш
лиеш, а мыйым гын турло
кырча-марчалан шылтала.
Паша гыч толмыжлан кумыж-совлам мушкын шуктымо огыл гын, тыгай тумам

с/п

Аня ылыж кайыш.
Чот лудмыж дене
айдемым
пуштын
кертше
рвезе
текгыл гыч кынелын
шуктыш ма уке - па
лате омсам петырыме
йук кро-оп
шоктен кодо.
Аня изиш лыпланыме гай лие. “ Илат
вет ош туняште ты
гай йырнык-влак” , семынже шоналтыш.
Пел ий эмлымверыште лийме жапыште ик гана вуйжым
ончыктыш.
Очыни, икмыняр ийлан шынденат кертыт манын лудын, ок
сам
тушкалташ
толын, ужат! Ш кенжым эше тыге куча,
пуйто нимо лийынат
огыл,
титаканат
огыл.
Палате омса почылто, да Геннадий
Степанович
пурен
шогале.
«Ну
мо,
Анюта, тыгай «ай
деме суретым» наказатлаш кулмо шотышто шонымашет
ыш
вашталт?»
удырын
шинчаш
тура ончен йодо.

тарватен кертеш! Йоча изи
гынат ,чыла шукташ тыршем.
Толмыжлан шокшо кочкышым шолтем, пачерыште
арулыкым эскерем.
Южгунам мариемын але
шке авам толын полшат гы
нат, Богданлан садак ок
келше. Каргашаш тукалаш
могай-гынат амалым муэш,
нигузеак келыштараш ок
лий. «Умбакыжат тыге кояш
тукалат гын, вашке кокымшо
гана шкет кодат», - аваже ик
гана веле огыл шинчашкыжак ончен шылтален.

(Мучашыже лиеш .)

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

с/п

КУЛЬТУР У В ЕР

2017 ий 23 м арт

КАНАЛТЕНА
МО ПЫРЛЯ?
Секымашын XXX идалыкше
лумеш
культур полат
27 март - «Шошым вашлийына» йоча кидпаша выставке
10.00
28 март - «Кошкин дом» йоча
спектакль
18.00
М.Шкетан лумеш
Марий кугыжаныш драме
театр
28 март - «Цилиндр» 18.00
30 март - «Айдеме
йоратымаш»
18.00
2 апрель - «Ойырледа? Огына
ойырло!»
15.00
Йоча да самырык-влаклан
театр-рудер
28 март - «Ачай, ачием!..»
18.00
30 март - «Обломов», или
«Теперь или никогда!»
J 3 .0 0
2 апрель - «Кай, кай Йыванлан»
16.00
(Олык Ипай лумеш Кугыжаныш
премийын лауреатше Ольга
Федотован бенефисше)

15-ше лашт.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
а д м и н и с трац и я го ро дс ко го о круга

«г о р о д й о ш к а р - о л а »

МАРИЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

75 лет фМарийскому отделению Ч/тюш театральных деятелей
ЙОШКАР-ОЛА ТЕАТРАЛЬНАЯ-2017
Национальная театральная премия им. Йывана Кырли
21

м арта /в т /
18.00 час.

ТОРЖ ЕСТВЕННОЕ О ТКРЫ ТИ Е ФЕС ТИ ВАЛЯ
М а р и й с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й театр']

СИЛЬВА

22 м арта / ср/
13.00 час.

18.00 час.

М а р и й с к и й го с у д а р с т в е н !

ЧИПОЛЛИНО
Марииский республик

.молодежи (ТЮЗ)

1КОГДА

ОБЛОМО
% 'Ч Ю К'ш-

23 м арта /ч т /
11.00 час.

ЗОЛОТОЙ КЛЮ

18.30 час.
Драма а t-м действии

24

марта /п т /
11.00 час.

> а м ы й м .^ К о н с т а н т и н о в а

МАРШ АКПА

Драма в 2-х действиях

д р а м ы !и м ? М .Ш к е т з н а

18.00 час.

ЭРГЫМААН
(«Приданое для
25 м арта /с б /
15.00 час.

27

марта /п н /
15.00 час.

Г о р н а м а р и й с ки й д ра м а ти

театр

(На сиене театра Ш кетана)

ОРЪЕН МЕЛ
Т О РЖ ЕС Т В Е

H 'b ie б л и н ы » )

0

ж ЧЕР
н е и -Т Е А т а д л ь н о и
,10Т7ерй*Л7тЗ?7йга
I * г им. Э.Сапаева)

премии

Республикысе курчак театр
1 апрель - «Дюймовочка»
11.00
2 апрель - «Машенька и Медведь”
11.00,13.00
Г.Константинов лумеш
академический руш
драме театр
31 март - «Тётки»
18.30
1 апрель - «В маленькой
усадьбе»
18.30
2 апрель - «Веселый Роджер»
11.00
Э.Сапаев лумеш опер да
балет театр
30, 31 март - (2 апрель) «Иисус Христос - супер
звезда»
18.00 (16.00)
Реклам е.

ВТБ24
Реклам е

САМЫРЫК МУРЫЗО
МАРИЙ СИЙГУДЫШ УЖЕШ
24 мартыште Марий сийгудышто самырык мурызо Катерина ШАБДА р «Шарналте мыйым» муро клипшын презентацийжым эртара. Тиде Катян икымше пашаже.
Мурылан мутшо ден семжым Марина Ки
риллова келыштарен. Аранжировкым Ма
рий Эл Республикын сулло артистше Олег
Славин ямдылен.
- Клипын съёмкыжо Йошкар-Олаште, Изи
Какшан экер дене, тыгак Волжский да
Медведево районлаште эртен, - палемдыш
Катя. - Оператор пашам Курыкмарий рвезе
Сергей Петухов шуктен.
Рекпаме

Лаштыкым А.БАЙКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

КАНЫ М Е СЕМ Ы Н

16-шо лашт.

Йооатыме муоына

Мутшо Н.Овечкинан,
Семже С.Милютинын.
«Каче-влак» группо мура.
Ко монден кертеш гын
Шочмо-кушмо ялым,
Ко гын ок йорате
Шке шочмо авам?
Лийын ок керт тиде
Нигунам ниго ден,
Г
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С'УДЫШТО вате ден марийым
ойырат. Судья ойырлышо-влак деч
азапыш шуктышо амал дене палдараш йодеш. Поръек кынел шогалеш да каласкалаш тукалеш:
- Ну вот, господин сУдья, шошо,
уремыште чевер кече онча, кайык
мура. Мужыр-влак ола уремыште,
кидпуан гыч налын, ласкан ошкедат. А мыйын шекгелнем вате “у
ий кожет кунам луктын кудалтет,
каласе, кунам луктын кудалтет?"
йыгыжтарен, уэш-пачаш туя!

16 МАРТЫШТЕ ЛЕКШЕ
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

СССР,

ен
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Воштылчык онгыр

Вуйчием

М арий
паты р

к

Керек-куш кает тый,
Керек-мом ыштет гын,
Шочмо ялым, мокгым
Шарналтет садак.
Да пеш неле годым,
Чонлан йосо годым
Эн шерге екетше
Ушыштет садак.

к

К у гу
кайы к
Турлымб
шуртб

К у гу
эр ге

ПРИПЕВ:
Теве мыйын ялем, теве мыйын суртем.
Окнажат кече велыш онча.
Ошкедем урем ден,
лишемам сурт декем,
А шум-чоным куан тул вучка.

пьесе

А

Г
Воро
ш илов

Ш т

С/П

Лийын ок керт тиде,
Палена чылан.

Шочмо
верем

СШ А,
ш та т

2017 ий 23 март
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