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МОРКО район Энерсола ял уремыште ятыр
сылне порт уло. Иктыже - верысе кидмастар
Руслан Степановын. Изак-шоляк Руслан ден
Алексей Степановмытым верысе ял калык
уста кидмастар семын палат. Нуно коктынат
чонымо пашам шуктат. Теве Руслан пу пӧртым калай окнасерга дене сӧрастарен.
Ялыште поснак Алексейын ыштыме окнасергажым моктат. Тудын пу гыч пӱчкеден лукмо

наличникше уремысе ятыр порт окнам сӧрастара. Порт оза-шамыч ямде окнасергам
тӱрлӧ семын, ойыртемалтшын, чиялтат.
М.СКОБЕЛЕВ.
Снимкылаште: Руслан Степановын пӧртшӧ; Алексейын пу гыч пӱчкедыме окнасергаже-влак.
Авторын фотожо.

2-шо лашт.

2017 ий 26 январь с/п

УВЕР-АҤАР

Пайлаланен ончыза

О ш кы лыш т куандары ш е

ЛЕКТЫШЫМ
САЕМДЕН
КЕРТЕШ

У Торъял районысо «Первый май» ялозанлык
артельын вольык ончышыжо-влак кодшо ийын кажне
ушкаллан шотлымаште 7008 килограмм шӧрым лӱштеныт.
КУГЫЖАНЫШ Погын депутат А.Новиковын вуйлатыме
артель республикысе ончыл озанлык-влак радамыште
ӱшанлын ошкылеш да ий еда сай сеҥымашке шуын толеш.
Кодшо ий лектыш почеш, озанлык историйыштыже икымше гана кажне ушкал деч 7 тӱжем утла килограмм шӧрым
лӱштымӧ кӱкшытыш шуын. Тыгодымак А.Блинован вуйла
тыме Шӱвылак фермын пашаче коллективше эшеат чот
куандарен: тудо 7382 килограмм дене шупшылын. Тысе
доярке-влак Р.Гусева ден Н.Щербакова кажне ушкалышт
деч кокла шот дене 7774 килограмм шӧрым лӱштеныт.

Кажне сад -пакчазе ш ке п а -\
\ ш ажым йоратен ышта. Тӱрлӧ \
\ пестицид д ен хим ий ӱяҥ ды - \
\ш ы м , л ийм е сем ы н ш а гал - \
j р а к кучы лташ тырш ен, таза \
\да ш олды ра лекты ш ы м он- \
\ чен куш та. В ет ш агалже го - \
•ды м п а кч а са ска м уж алы м е',
\ кевы ты ш те хи м и и ы м к у - \
\ чылтде ончен куш ты м о п а к- \
\часаска д ен ф рукты м муаш \
\ лиеш . Э кол оги й м огы ры м \
\ончалаш гы н, хи м и й ы м к у - \
\ чылтын куш ты м о ты гай пр о- \
\д укты н пайдаже палы нак й о- \
j м еш .
Ты годы м
ш уко \
\ сад -пакчазе, ш кан кел ы ш та-\
\ры м е проста йӧны м кучы л -\
\ты н, хи м и й д е не п а й д а л а -\
\ ны де, л екты ш ы м саем ден \
•кертеш . Ты годы м чоялы кат\
полш а:

Сай акым налын
«1-ше №-ан кинде завод» ООО-н ру деч посна
ямдылыме «Легенда Мари» киндыже «Качестве
гарантий» Россий кӱкыштан таза продукт конкурсышто аклаш лукмылан диплом дене палемдалтын.
КОНКУРСЫШТО пищевой да перерабатыватлыше про
мышленность, изи бизнес предприятий, кресаньык (фер
мер) озанлык-влак вийыштым тергеныт. Мемнан респуб
лик гыч намийыме «Легенда Мари» киндын чапше мӱндыркӧ шарлен. Рецептшылан Морко, У Торъял да
Медведево районлаште шымлыме ожнысо технологийым
налме , тыгак Российысе научно-шымлыше институт-влакын темлымашыштлан эҥертыме. Тиде кочкыш сату
Москваште эртыше «Шӧртньо шыже» агропромышленный
выставкыште 2012, 2013 да 2016 ийлаште шӧртньӧ
медаль дене палемдалтын.

Нылымше ком пле кс

• САЙЫН пеледалтше манын,
саскам
чумырышо
пушеҥгыш
пудам кыраш темлат. Пуаҥын
шоҥгемше
олмапу пеледмым
чарнен
гын,
тудым
уэш

Медведево районысо «Шойбулакский» племзавод»
акционер ушем Ежово кундемысе Ятман ял воктене
сӧсна ашныме куатле комплексым нӧлта.
ТИДЕ озанлык але марте Медведево районысо Купсола
ял, Советский район Алексеевский посёлко, Оршанке
район Кугунур села лишне сосна „комплексым чоҥен.
Тушто ончен куштымо чыла вольык «Иола» агрохолдингын
шыл комбинатышкыже колталтеш. Нылымше комплексын
негызшылан икымше свайым кодшо ий 9 июньышто кырыме ыле. Кызыт чоҥышо-влак оралте пырдыжым нӧлтат.
Объектым шушаш ийын тӱрыс нӧлтен шуктышаш улыт.
Тыште ончыкыжым талукышто 36 тӱжем соснам пукшен
ӧрдыктараш, перерабатыватлыше предприятийыш 4,8
тӱжем тонн шылым колташ тӱҥалыт.

Телымат чоҥат
Марий Турек районысо Сысоево велыш газ пуч
шуйналтеш.
КОСОЛОП села могырым газ пучым кодшо ий октябрь
кыдалне шупшаш тӱҥалме. Кужытшо 12 километрым
эртышаш. Але марте тышечын пелыже утлашке пучым
пыштыме. Проектын акше - 34,6 миллион утла теҥге.
Оксам «Газпром» акционер ушем ойырен. Лишыл жапыште «канде тул» Сысоево деч посна Акпатыр, Арып, Кугу
Вочарма , Малинкино ялласе 200 утла суртышто чӱкталтшаш. Тылеч посна газ дене школ, тӱвыра учреждений,
кевыт, ферме-влакат пайдаланаш тӱҥалыт. Тиде объект
деч вара газовик-влак 19,5 километр кужыт пучым Марий
Пыламарий села велыш шупшаш шонат.

помыжалтараш лиеш. Индийысе
садовод-влак кокос пальме дене
тыге
ыштат.
Помыжалтарыме
процедур пушеҥгылан йӧршын
эҥгекым ок ыште.
• Кушкыл пеледышым, кичкым,
пышкемалтышым (завязь) жап деч
ончыч
кудалта
гын, сульфат
магний (англичан шинчал, магне
зий сульфат) азап деч утарен кер-

Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ
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теш. Тиде естественный минералым,
леве вӱдеш шулыктарен, раствор
семын кУчылташ моткоч пайдале. 1
л пурыман атыш темыме леве вӱдеш
2 кУгу совла сульфатым шулыктарыман, сайын рӱзыман. Эмлыше
растворым, пеледалтме деч ончыч
тӱҥалын, саскам погымо марте кушкылыш 2 арнялан 1 гана чот шыжыктыман
• Кушкыллан вияҥаш кӱртньӧ моткоч
кӱлеш. Ты элемент огеш сите гын,
кушкыл лышташ лушкыдем нарынчаҥеш. Мландыште фосфор утыжымат шуко улмо дене тыге лийын кертеш. Локтылалтме сӱрет шинчаш
палдырнымеке, икмыняр рӱдаҥше
пудам леве вӱдыш пыштыман, икмы
няр жап гыч кушкылыш шыжыктыман. Ты процедур кушкылым писын
вияҥда, да лышташ нарынчаҥаш
тӱҥалмым чара.
• Поҥго чер ваштареш кучедалме
годым кочмо содо полшен кертеш.
3 л леве вӱдеш 1 кугу совла содым
шулыктарыман, ты растворым куш
кылыш шыжыктыман.
• Кушкылат шӧрым йӧрата. Южо
сад-пакчазе тудым вигак кушкыл
вургыш шыжыкта. Шулыктарыме
шорым вож ден лышташ тураш
шыжыкташ темлат. Тыгай процедурым эртараш шӧрым шулыктарыманак, но тудым утыжымат чӱчкыдын
кучылташ огеш темлалт.
• Вӱргене окса поҥго шарлыме деч
аралалташ полша. Кушкыл кушмо
йырысе мландыш икмыняр вӱргене
оксам ончылгоч урымо поҥгын спорыжым кӱчык жапыште пытара.
• Пундашеш кодшо «Кока-сола»
йӱыш атым насекомыйым «кучышо»
лӧдӧ семын кучылташ лиеш. Газан
вӱд атым (почмо аҥан)
саскам
погышо пушеҥге укшыш сакыман.
Но тиде йӧным кушкыл пеледалтме
жапыште кучылташ огыт темле.
• Йошкарушмен, отызан кушкыл,
брокколи, йӱрмӧр (спаржа) кушмо
йыраҥым ӱяҥдаш пу ломыжым
кучылташ пайдале. Кукшо кофе куча
розам, азалийым, рододендроным
сайын ӱяҥда.
• Пытартыш каҥаш южо сад-пакчазылан оҥайын чучеш гынат, кушкылвлакат музыкым йӧратат, маныт.
Шымлымаш ончыктен: джаз ден
классике музык йоҥгымо годым
кушкыл
писынрак
кушкеш.
Виноградым плантацийыште ончен
куштышо йот фермер-влак, лектышым писын налаш манын, ты йӧным
чӱчкыдын кучылтыт.

САД-ПАКЧАЗЕ
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Пеледышым ончышылан

Ӱяҥдышым
ит чамане, шаве
5.
Шӱрашым мушмо
йӱштӧ вӱд. Пеледышым
ончышо южо оза рисым,
шемшыдаҥым да тулеч
моло шӱрашым шӱалтыме
вӱдымат ок локтыл, вет
тушто кремний, кӱртньӧ,
магний да фосфор улыт.
6.
Шоган
шӱм
настой. Шоган шӱм настойышто черым пижыктыше
микрофлорым шулыктарыше вещества уло, маныт.
Тӱрлӧ микроэлементлан
поян настойым кушкыл
ӱмбак
шыжыктымым
тӱрыс келшыше, тудым
палынак
вияҥдыше
ӱяҥдышлан
шотлат.
Настойым тыге ямдылыман: 10-20
г шоган
шӱмыш 5 л леве вӱдым
ешарыман, 4 сутка шинчыктыман. Але писын
ямдылыме вес йӧн: шоган
шӱмыш 1 л шолшо вӱдым
опталман, 1-2 минут шолтыман, 2 шагат шинчыктыман. Шӱрымӧ настойым
пульверизатор дене куш
кылыш шыжыктыман.

(Мучаш. Тӱҥалтышыже
2-шо №-ан газетыште.)

7.
Апельсин
шӱм
настой. Пӧлемысе куш
кыл лышташыш, вургыш
эҥыремышвотым шупшшо
пудий, пеледышым локтылшо тыгыде копшаҥге
авалтыме
деч
кочо
настойым профилактикым
ыштыме семын шыжыкты
ман. Коштымо цитрус
шӱмыш 1 л шолшо вӱдым
ешарыман, 4-5 шагат шинчыктыман,
шӱрыман.
Пеледышыш пульвериза
тор дене шыжыктыман.
8.
Кушмым писемдыше алой сок. Ӱдымӧ
нӧшмын шытен лекме
жапшым писемдаш ты
настойым кучылташ пай
дале. Нӧшмым лазыртыме
вӱдыш икмыняр чӱчалтыш
алойым чӱчалтарыман да
8-20
шагат
кучыман.
Пӧлемысе
кушкылыш
шавыме вӱдышкат алой
сокым ешараш лиеш.
Ушештарыме семын:
кушмым писемдыше биостимуляторлан 3 ийым
эртыше, икмыняр кече
холодильникыште кучымо
алой лышташын сокшым
гына кучылташ лиеш.
___________________ >

Ыштен
ончыза
ЙЫРАҥЫШ нӧшмым чаткан ӱдашлан моло сад
инструмент дене пырля
кевытыште лӱмын ужалалтше, тӧр каш корным корышо, фотошто ончыктымо
гай икмыняр радаман маркерым кучылташ лиеш.
Мастар кидан суртоза ты
пайдале
ӱзгарым
шке
ыштен кертеш. Тидлан
улыжат фотосо семын
пужарыме вичкыж оҥаш
(икнаре коклам коден)

ден Р.ЧЕПАКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11.

кӱлеш наре рожым шӱтыман.
Тушан икгай кугытан пу
паҥга-влакым вераҥдыман.
Йыраҥыш ӱдымӧ годым
паҥга-шамычым
(рокыш
логалдымын)
кӱшкӧ
нӧлталын, корымо каш
корным кӱлеш семын
шуэмдаш але чӱчкыдемдаш лиеш.______________
РЕГЕНЧЫМ УЖАЛЕМ.
Тел.: 8 9 0 2 7 3 7 0 6 5 6 .
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У порт,

Тошто порт.

Уэм ды м е оралтым
ончалат, да чон куана
„КУЖЭҤЕР
район
Иӱледӱр
селаште
Колхозный уремысе
кок пачашан у порт
келшыш. Тыште Николаевмыт еш ила.
- Ты селаш Эҥыжсола ял гыч пелашем
Александра
Ар
кадьевна дене 1982
ийыште илаш толынна, - манеш суртоза Николай Поликарпович.
Колхозный уремыште
щит пӧртым пуышт.
Ятыр ий верысе озанлыкыште водительлан тыршенам, кум
йочам ончен куште.нна.
Умаште Андрей эр-

гыланна портым ышташ тӱҥална. Шошым
негызым пыштышна,
кеҥежым газосиликат
блок дене пырдыжым
нӧлтышна.
Каласкалыме
коклаштак Андрей сурторалтым, у пӧрткоргым
ончыкташ
тӱҥале. Пурымо годым
пӧртӧнчылнӧ
шогышо “ Позис” кылмыктыше лар шинчалан перныш.
- Тыгай лар кучылташ пеш йӧнан, поснак
ялыште.
Кеҥежым
погымо
чыла саскам тушко
кылмыкташ пыштена.
Ик
проблеме
ялыште газ уке - палдара самырык суртоза. - Пашам ышташ
Моско
областьыш
коштына. Илыме верым уэмдаш эре шо-

Ш окшемдыме вӱта

ненна. Теве оралте
пелен у пӧртым нӧлтышна. Кызыт 5х5
кумдыкан ик ужашыжым ыштен пытаренна. Тыштак вес
кыдеж лиеш. Ынде
отделкым тӱҥалман.
Портын кумдыкшо 7х10 метр. Воктенже
кеҥеж пӧртым ышташ
шонена.
Андрей шкафым, уна
пӧлемым шке келыштарен. Чоҥымо мате
риал семын молан
лачшымак газосили
кат блокым ойырен
налында манын йодмылан суртоза тыге
рашемдыш:
Блок шокшым
сайын куча, акше денат утыжым шергын
ок лек. Кумло санти
метр кужытан блок
кок кермычым алмашта. Пӧртым тӱж-

вал велым шокшым
кучышо
материал
дене ковыжымо. Тудын ӱмбач фасад панельым пижыктена, умылтара Андрей.
Ялыште ондак
порт пырдыжым шла
коблок дене ыштат
ыле, - мутланымашке
ушна ачаже. - Но ты
материал тазалыклан
пеш
аяр.
Теве
ялыште южыжо мончамат
шлакоблок
дене ышта. Коҥгам
олтымо деч
вара
мончаште блок гыч
ала-могай пуш лектеш, садланжат ты
материалым кучылташ ок йӧрӧ.
- Пӧртлан индеш
пачке
газосиликат
блокым налме. Кок
адам гыч силикат
лок коклаш кӱртньӧ
сеткым оптенна. Кы-

Блок дене оптымо лук,
Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ
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Беседке

М онча.

\

зыт кӱртньӧ кладоч
ный сетке олмеш стекловолокнаным
кучылтына.
Такшым
силикат блокым ушаш
лӱмын клей уло, но

5-ше лашт.
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тыге оптымо кладке
пеш шергын шуэш.
Блокын
формыжат
тӧр лийшаш. Оптымо
деч вара пырдыжым
шлифоватлаш кӱлеш,

а тидлан жап да ада- лынем: портым ышкат окса кӱлыт. Чыла таш окса, йӧн да кутидым шотыш налын, мыл лийышт, да эше
цементан растворым пашам ышташ ӧрканыман огыл.
кучылтынна.
Самырык чоҥышоМ .Скобелевын
влаклан теве мом ойфотожо.

ОКСАМ тичмашын пӧртылташ лиеш!
Транспортым виктарыме годым шке але весын титакшылан кора корно туткарыш логалаш
лиеш. Тыгай годым ОСАГО полис почеш техникым олмыкташ ситыше окса ойыралтшаш, шонет. Но шукыж годым страховой компанийын пӧртылтымӧ оксаже тидлан ок сите. Тугеже тудым кычалман.
«Правозащитник 12» рӱдерын юристше-влак тыгай йодышым тӧрлымаште тыланда полшат. Оценщик деке.судыш кошташ ок логал
- тиде пашам чылажымат шке ыштат. Иктым гына шарныза:
«исковой давность» манмым шотыш налын,ОСАГО полис
почеш 3 ий жапыште,КАСКО почеш 2 ий коклаште роскот оксам пӧртылташ лиеш.

Тылеч посла автомобиль эше у, заводышто лукмо деч вара 5 ий эртен огыл гын, машинан сату семын акшым йомдарыме роскотым (рушлаже УТС утрата товарной стоимости маналтеш) пӧртылташ
лиеш.

.

„
«Правозащитник 12» юрист рӱдер:
Йошкар-Ола, Кремлевский урем, 26, 6-шо офис.
Волжск, Строительный Урем, 3.
Тел. 35-25-50 але 89625882550, 89677569191.
E-mail: A_leshev@bk.ru
ТОЛЗА, ЙОДСА, тыште КОНСУЛЬТАЦИЙЛАН ОКСАМ ОГЫТ НАЛ.

ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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да

сайын

варыман.

Моторлык тӰняште Сакыраҥше мӱй утыжымат

Шке ыштыме маске полша
УЛЫЖАТ кок ингредиентым - ацетилсалицил кис
лотам (тудак «аспирин») да
мӱйым (кеч-могайым, сакыраҥшымат лиеш) - кучылтын, чурий коваштым келгын эрыктыше маскым шке
ямдылаш лиеш. Тиде вартышым
химий
(кислотан)
пилинг семынат кучылташ
пайдале.
Эман
пилинг
коваштым сайын шымарта,
куптырым йывыжаҥда, вита
мин дене пойдара.
Кислотам коя, тыгыде рожан,
куптыргаш тӱҥалше коваш
тым эрыктен свежаҥдыше
компонент семын косметологийыште кучылтыт. Келгын
эрыктыме чурий коваште
мӱйыштӧ улшо чыла пайдале
к веществам куанен налеш.

Иктаж могай амал
дене
мӱйым
кучылташ огеш
лий гын, аспириным
лай,
к е в ы т ы шт е
налме крем
дене вараш
лиеш.
3 таблетке
аспириныш
(кажнышкыже) 1 чӱчалтыш вӱдым чӱчалтарыман.
Вӱдым
шупшмылан
кӧра
«лӧчышӧ» таблетке пушкыдемеш. Пуркан шаланыше таблеткым лаштыртылаш куштылго.
0,5-1 изи совла мӱйыш
аспирин пудыргым ешарыман

моклакан гай чучеш гын, шере
вартышыш 1 чӱчалтыш вӱдым
ешараш темлат.
Кукшо яндар
чурий коваштыш маскым
йыгыман да
15 минут гыч
вӱдыжгӧ парняла дене вартышым
мушкын
кораҥдыман.
Тыгодым чот темдыман да коваштым
туржын йыгыман огыл.
Пушкыдо парня мучаш дене
шижын
ӱштман.
Тыгай
маскым арняш 1 гана ыштыман. Эмлыше маске чурийыш
лектедыше тыгыде чӱнчам
кошта да шапалгыше коваштылан тӱсым пурта.
-

RnillTOH4bl0 ончылно дене пойдаралтмыжлан кора

У пы м
ШУДО ВАРТЫШ САЕМДА
ВИСВИС - ӱп пырчым волгыдемда да вожым пеҥгыдемда.
Нуж - ӱп пырче мучаш шелалтмым чара да кушкылышто улшо витамин дене
пойдара. 3 кугу совла свежа
нуж вартышыш 1 л шолшо
вудым ешарыман, 1 шагат
шинчыктыман. Вуйым мушмо
деч вара ӱпым ты отвар дене
шӱалтыман. Кошкышо ӱп
пырче порсын гае шыма
лиеш.
Вӱдлокама (аир бо
лотный) - шукияш кушкыл отвар, ӱп йогымым
чара да ӱп
вожым
пеҥгыдемдаш полша.
Умла
пӱгы льм ӧ
(шишки хмеля) - вуй коваштеш лыге налме деч
арала да ӱпын структуржым саемда.

Вуйым мушмо деч вара
писте пеледыш отвар дене
ӱпым шӱалтымеке, шерме годым, шергешке пижын, ӱп
пырче шаланаш огеш тӱҥал,
моторын кия.
Куэ лыш таш отвар дене
ӱпым
шӱалтымеке,
вож
пеҥгыдемеш, писын кушкеш,
йогымым чарна.
Лопш удо вож (корень ло
пуха) - чиялтымылан кора
начарештше ӱпын структуржым саемда. Вожын витамин

ӱпписын кушкеш.
Йытын нӧшмӧ отвар дене
шӱалтыме ӱп йылгыжше лиеш,
ӱп пырче шелалтмым чара.
Пасу урвоч (хвощь поле
вой) - ӱп шелышталтмым да

йогымым чара, вожым пеҥгыдемда, писын кушкаш полша.
Соҥгыра почкалтыш (шал
фей) - ӱп йогымым чара.
Тумо шӱм отвар - ӱп
пырче шелалтмым, йогымым
чара, вуй коваштыште коям
лукшо туын (железан) пашажым нормышто кучаш полша
да лыге налын кертме деч
утара.

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

с/п 2017 ий 26 январь
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«Сурт-печын» коҥга ончылныжо

“ РЕШОТКАН МАНГАЛЕШАТ,
ДУХОВКЕШАТ КӰКТЕНА” , ойла М.Шкетан лӱмеш драме театрыште ыштыше Марий Элын
сулло артисткыже М.ПОЧТЕНЕВА
ТЕАТРЫШТЕ тудо тӱрлӧха
рактерам рольым модшо ар
тистке, а илышыште - моло
гаяк пелаш, ава, озавате. Пелашыже, тысе театрынак ик
эн уста актёржо Сергей Д а 
нилов, дене пырля кок эргым ончен куштат. Уло ешге
таза илыш-йӱлам эскерат,
спорт дене пеҥгыде кылым
кучат.
Телым ече дене,
кеҥежым эҥер, ер серлаште
яра жапым эртарат. Республикыште эртаралтше тӱрлӧ
таҥасымаште
вийыштым
тергат.
- Кочкаш шолтымаште кугу
мастар омыл, но тамлын коч
каш йӧратем, - мыскара
йӧре кутыра М.Почтенева. Ешыште Ирина акам дене
пырля кушкынна. Ача-ава
мӧҥгыштӧ уке годым тиде
паша эреак тудлан логалын,
садлан акам моткоч чот там
лын шолта, кӱэштеш. Шочмо

Курыкмарий
кундемыш
унала мийымеке, авам марий
калык кочкыш дене мемнам
вашлиеш. Кыравецым, тӱрлӧ
кӧрган подкогыльым, мелнам
ыштен пукша. Ончыч, кунам
мӧҥгыштӧ коҥга ыле, тушечын кӱктен лукмо кочкыш
эшеат тамлын чучын. Кужу

жап шикш пуш йӧре прейыктыме шыл шӱр, пареҥге, муно
плошко, олма лем - кочкын
от тем, - йоча жапшым шарналтен ойла артистке.
Тӱрлӧ кочкыш рецептым теа
трыште пырля пашам ыш
тыше йолташ ӱдыр-шамыч
икте-весылан вашла темлена. Мутлан, С.Строганован
рецептше почеш ыштыме
торыкан шарлоткым йочамвлак йӧратен кочкыт. Скумбрийым фольгаш пӱтыралын
кӱктымӧ рецептым костюмер
Л. Сергеева темлен ыле.
Моткоч тамлын лектеш. Ту
дым, пӱртӱсыш лекмеке, тул
ӱмбалне решоткан мангалыш, барбекюш радамлын
вераҥдылын
кӱктена.
Мӧҥгыштӧ духовкеш ыштена. Шке кояштыжак кӱктымӧ диетическийлан шотлалтше тамле кол уло ешлан
келша.

ФОЛЬГАШТЕ КӰКТЫМӦ
7. Фольгаш кол деч ончыч вичкыжын тореш
пӱчмӧ пареҥгым (1 порций коллан - 1 пареҥгым,
СКУМБРИЙ
1. Кылмыктыме колым левыктыман, кӧргы- пел але ик кешырым, шоганым), вара котлетым
жым лукман. Вуйге кӱктынеда гын, кол согам пышташ лиеш. Умбачын йыргешкын пӱчмӧ вичпӱчкын кораҥдыза, уке гын ямде кол кочырак кыж лимон дене петырыман. Пытартышлан
таман лиеш. Скумбрий олмеш кеч-могай скумбрийым вераҥдыман. Пар ден вӱдыжгӧ
(шкан келшыше) колым налаш лиеш.
тӱжвак ынышт лек манын, фольгам чоткыдын2. Иӱштӧ вӱдеш мушман, коштыман, колыш рак пӱтыралман.
шинчалым да йӧрварым йыгыман. Тудым
8. Кол пӱчкыш-шамычым решоткаш (пӱртӱпыштыдеат кӱкташ лиеш.
сыштӧ
- мангалыш, барбекюш) вераҥдыман
3. Тыгыдемдыме коштымо имбирь тамым
пӱсемден весемда. Иоҥыштымо тимьян, да духовкышто 30 минут кӱктыман.
9. Жап эртыме семын, духовко кӧргӧ гыч
пӱртньык йошкын пушым пытара.
4. Тамлештаралтын мариноватлалтше ма- лукмо колын кӱмыжым пӱйым эрыктыме паҥга
нын, 20-30 минут наре шинчыктыман.
дене фолга вошт кералын тергыман. Лекше
5. Жапыште духовкым 180 градус марте сок ошалге тӱсан - кол ямде. Ошалге-ал тӱырыктен ямдылыман.
сан - тугеже эше изиш шинчыктыман.
6. Мариноватлалтше колым фольгаш луктын
10. Ямде колын сокшым арам ышташ огыл
пыштыман. Фольган ик велже вудака (мато
манын,
фольгажым шаралтен почын, тудым
вый), весыже йылгыжше. Колым йылгыжше
талиҥга
семын кадыртен, тышеч вигак коч
велыш вераҥдыман. Тыге колым пӱтыралме
фольга кӧргыш шокшо пура, но тӱжвак ок лек. каш лиеш.
Колым пайрем ӱстембаке уна-влаклан шынКол шке сокыштыжо тамлын паритлалтын
кӱэш. Кол шӱм фольгаш ынже пиж манын, ту даш кӱктымӧ гын, тудым чаткан талиҥгаш кудым вераҥдыме деч ончыч пыртак нӧшмӱйым сарыман да свежа пакчасаска да ужар йӧр
чӱчалтараш лиеш.
шудо дене сӧрастарыман.
ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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Кушкыл эмла

Тергеныт - полша

Вӱрым
винегрет кожгата

Пулдырчо муным йӱза
ЙУШТӦ деч вара пелашем ден уныкам начарын Ужмылан вуйым
шияш тӱҥальыч. Ты жапыштак
шинчамлан
«Айболит» газетыште
пулдырчо мунын пайдалыкше нерген замет
ке перныш. Кок-кум рецептше дене пайдаланен ончаш кумылем
лекте.
Пелашемланат, уныкамланат эр еда ик пул
дырчо муно дене йӱктышым, а мунын яндар
шӱмышкыжӧ 1/4 изи
совла лимон сокым ешарышым
да 1 сутка шинчыктышым. Вес
кечын сокым лугалтышым, тышкак 100 мл вӱдым,
1/2 изи совла
мӱйым да 2 кӱчымӧ пулдырчо му
ным ешарышым.
Чыла тидым шоҥ
налмеш лугышым
да «пациентемшамычлан» йӱктышым.
Ты йӧн дене нуным 3
тылзе эмлышым. Пелашемынат, уныкамынат
шинча
пӱсылыкышт
саеме. (Кызыт гына
мунчымо муным йӱман
огыл!)
Пулдырчо муно тыгак
невроз, шӱм, верге
мокш чер, бронхиаль
ный астме, вӱр ситыдымаш, ужармужо, сакыр
диабет годым моткоч
пайдале. Вуй пӧрдмӧ,
«чыве шинча» тургыжландарыме, волгыдо
деч лӱдмӧ годымат
сайын полша. Эмлалт-

ме курс - 2-3 тылзе.
Кӱчымӧ муным эрдене
кочмо деч 30 минут ончыч йӱман, почешыже вӱдым. Мӱшкыран ӱдырамашлан кечеш 2-4
пулдырчо муным кочкаш пайдале.
Мыланна эше лум, иммунитетым пеҥгыдемдыше, илыш вийым
пуышо ик рецепт келша. Янда атыш сайын
мушмо 50 пулдырчо му
ным оптем, тышкак 10
лимонын сокшым темем. Йоҥгытым марле

КОМПЬЮТЕР лене пашам ыштыме голым
винегретым кочкаш пайдале.

ПАРЕҥГЕ клетчаткылан, калийлан да
крахмаллан поян,сандене ты пакчасаска
шинчыман пашам
ыштымылан кора
тазалыкым лунчыртен кертше червлакым чактараш
полша, мутлан, запорым, инфарктым.
Кешырысе каро
тин тазыла чоран
пашажлан полша, монитор ваштареш кужу
жап шинчыме годым «кукшо шинча», сокыр
лийме деч арала.
Йошкарушменыште гына улшо вещество
мокш да шоло рак деч арала. А кечыште
6 шагат деч шуко жап шинчыме годым лачшымак нине чер вийым налын кертыт.
Кылмыктыме ужар пурсаште глутамат
шуко, тудо нервым арала, сайын шонаш
полша.
Шинчалтыме киярыште улшо шӧр кис
лота лушкышо иммунитетым тӱрлӧ вирус
деч арала, а росол вуй корштымо годым
пайдале.
■ "

дене петырем да шокшо верыш 30 кечылан
шындем. Тылеч вара
муно да сок вартышым
шаршокте вошт колтем,
муно шӱмым кудалтем.
Вартышыш 1 стакан
коньякым темем да
йоҥгытым холодильникыш вераҥдем. Эмым
кечеш 1 гана 50 г дене
кочмо деч 30 минут ончыч йӱман. Вартыш пытымек, эмлалтме курсым 1 тылзе гыч угыч
тӱҥалаш лиеш.
О.ЗАХАРОВА.
Морко район.

Шекланыза!

"■

Клавиатурышто поҥго
Ӱдырамашын
компьютерыштыже
шолора палычке да моло осал
инфекций цеч посна эше кандидын
поҥгыжо лииын кертеш.
ОФИСЫСЕ компьютер кочкышым
шулыктарыше системым аяртен кертеш,
молан манаш гын клавиатур - черым
таратыше микроб-влакын эн йӧратыме
«йыраҥышт». Офисыш толмек, компьютер
дене пашам ыштыше 70 процент еҥ
кидшым ок муш, вигак монитор ваштареш
шинчеш. Иктешленрак каласаш гын, чыла
клавиатурышто шолора палычкым,
шӧртнялге
стафилококкым, поҥго
инфекцийым муаш лиеш. Мут толмашеш,
пӧръеҥын
дене
таҥастарымаште
ӱдырамашын
компьютерыштыже
инфекций 3 пачаш шуко, тушто эсогыл
кандидын поҥгыжо уло.

Мужыр лаштыкым М.ИВАНОВА

с/п 2017 ий 26 январь
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ТАЗАЛЫК
Ӧрыктара гынат.

ӰДЫРЕМ ЙӰМЫМ ЧАРНЫШ,
АЗАМ Ы Ш Т Ы Ш ...
27 ияш мотор Удырем аракалан огыл, а
сыралан кумылан ыле.
Иканаште 5 литр сы
рам йӱын кертын гы
нат, шкенжым алкоголиклан шотлен огыл.
Чот каҥгеште, шкен
жым эскерымым чарныш. Семынже мутланымым ужын, ушыжо
пудыранаш тӱҥалын
манынат шоненам.
Шкеж гаяк алкоголик
пӧръеҥ-шамыч дене
келшен, йӧра эше нуным мӧҥгышкӧ конден огыл.
Мыняр нервем «кочко», шинчавӱдем йоктарыш - Юмо гына
пала. Ны марийже, ны
икшывыже - шкенжым
да илышыжым кечын
локтылын. Тыгай ойго
деч шӱмем пуйто ужашын кӱрышталтын.
Айык улмыж годым, а
тыгайже пеш шуэн
лиеден, йӱмым чарнаш,
шкем кидыш налаш

сорвален
йодмем
умылышыла койын. Но
каслан адакат, манмыла, сосна гай толын.
Кодироватлалташат
келшыш, но чыташ
куатше ыш сите.
Икана газетыште
ала-могай ӱдырамашын серышыже шинчамлан перныш. Тудын эргыже алкого
лизм дене орланен да
тӧрланен... Николай
Чудотворецлан моли
тва полшен: кугу святойлан 40 кече почела
акафистым
лудын.
Мыят тиде акафистым
шортын-шортын лудаш тӱҥальым. Тиде
ончылий мартыште
ыле. 40 кече лудым нимо ыш вашталт. Икмыняр жап гыч моли
твам угыч
лудаш
тӱҥальым.
Июнь
тӱҥалтыште ӱдырем
мӱшкыраҥмыж нерген
увертарыш. Ончычшо
коктынат лӱдын кол-

тышна: икымше,
тудо тымарте
азам кудалтен
ыле, кокымшо,
мӱшкырым,очыни, йӱшывуя пижыктен. Йочам кодаш кутырен келшышна. Вес
кечын ӱдырем чылт
айык ыле. Куанемлан
да пиалемлан верым
муын омыл!
Икмыняр жап гыч
ӱдырем
йочажын
ачажлан марлан лекте. Веҥым пешыжак
ок келше, но мом ыштет: мом сулет, тудым
налат. Юмо мемнам
ок наказатле, ме шке
гына шкенам наказатлена, шкенан илышнам шке гына локтылына. Изиж годым
ӱдырем пелен пеш
шагал лийынам: пелашем дене ойырлы-

Коштымо емыж-саскам моткочак йӧратем. Палем, тудо шуко калориян. Коштымо
емыж-саскам ала кочмым чарнаш?
О.ПАВЛОВА.
Кужэҥер район.
ТЫГЕ, свежа дене таҥастарымаште коштымо
емыж-саскаште калорий шукырак. Мутлан, све
жа олмаште тудо 100 г шотлымаште 30 ккал
гын, коштымышто - 220 ккал. Коштымо олма
куштылго продуктлан шотлалтеш, сандене ту
дым мӱгинде, печене але кампет олмеш кочкаш
пайдале - кыдал огеш кӱжгем. Коштымо гру
ше ден олма уто нелытым кудалташ полшымышт деч посна эше организм гыч шинчалым
луктыт. Коштымо олмаште улшо пектин ден
бромелайн темме шижмашым виктарат. Кош
тымо деч вара нине емыж-саска витамин-влакым (РР, А, В, В2, С) да глюкозым арален кодат.
Коштымо грушо вещества алмашталтмашым
шотыш конда, неле металл-влакын шинчалыштым луктеш. Чай дене коштымо вишньым але
курагам кочкаш келша - тутло, шере, а тӱҥжӧ уто нелыт ок погыно.

*алкогольной и табачной зависимости

НАРКОЛОГИЯ

за 1 с е а н с , а н о н и м н о .

I

о

i

Сеанс проводит
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 .

28 января.
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О.КУРИЛЕНКО.
Киров область.

Кампет олмеш коштымо емыж-саскам

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении
от зависимостей Республики Марий Зл*
t

мо деч вара шочшем
нерген огыл, а тудым
пукшен-йӱктен-чиктен
лукмо нерген утларак
тургыжланенам. Ик
мыняр теҥгелан йӱдшӧ-кечыже
пашам
ыштенам, а ӱдырем
эре шкетын лийын.
Шотан рвезе-шамыч
дене чон лушкымеш
от йӱ, сандене шканже
келшыше кашакым
муын.
Юмылан чарныде
тауштем, вет тудо мыланна кок куаным колтен: ӱмаште мартыш
те уныкам шочо, ӱдырем тетла огеш йӱ.

Н аш а д р е с : г. Й о ш к а 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 к а № 1 ” ).
Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.
П роконсул ьтируйтесь со специа ли стом
о возм ож ны х проти вопоказан иях.
V

.
.
1АИ Ш 1ЫМЕ ДЕ Ч
ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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КА ( А ! ЫЗА.

10-шо лашт.

ВО ЛЬЫ К ОНЧЫШО

2017 ий

гийым
кунар
кучылтмо
кугыт
дене
кылдалтын.
Тидым
шотыш
налме огыл гын, пий
чот
орда
але
каҥгештеш, вийже
пыта. Кушкын шушо
пийлан
суткаште
чумыр нелытше гыч
2-3 процент кугыт
кочкыш
кулеш.
Чепыште але вольерыште
ашныме

Йодмыда почеш

Пий а й д е м ы н й о л та ш ы ж е
(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 2016 ий 45-46-ш о,
2017 ий 1-2-ш о № -ан газеты ш те.)
орланаш
ОНЧЕН
куштымо жап
пий
таза, чулым, туҥалеш.
Пийын тазалыкше,
йылгыжше
пунан
лийже
манын, и м м у н и т е т ш е
лийышт
сайын
пукшыман. пеҥгыде
манын,
пукшымо
эн
Кочкышыжо тыглаят,
тыглай
правилым
промышленностьын
Кукшо
лумын ямдылымат палыман.
кочкышым
нату
лийын
кертеш.
ральный
дене
варен
Капкайымал пинеок
келше.
гым але шуко титу- пуаш
Тидым
шотыш
лан пийын игыжым
налаш
огыл
гын,
налында - кажнывещества вашталтжым сайын пукшы
ме
радам
пужла,
ман.
Кеч-могай
шолысо микрофлор
янлыкым
ашныме н а ч а р е ш т е ш .
годым роскот деч Промышленностьын
посна
ок
лий. лукмо
кочкышым
Ӱстембал деч код- витамин да микроэ
шым але кевытыште лемент дене пойданалме эн шулдакан рыме.
Рационым
кочкышым пукшен варыме
годым
луктам манын шоне- г и п е р в и т а м и н о з
да гын, йоҥылыш лийын кертеш.
лийын кертыда. Пий
Суткаш
нормо
черлана гын, тудым могай
лийш аш ?
мӧҥгыштӧ
эмлаш шуко жап да Тиде
янлыкын
окса
кулыт. ашныме
Тыгодым янлык кужу нелытше да энер-

янлыклан службышто улшо але «пий
спорт» дене кылым
кучышо
дене
таҥастарымаште
кочкышыжат шагалрак кулеш. Кугу ийготан пий шагалрак
калорийым кучылтеш,
но
протеин,
коя
ам инокислота
да
белок
ончычсо
нарак кодшаш.
Шолдыра
урлык
45-70 килограмман
пийлан
чумыр
нелытше гыч сут
каште 30-24 килока
лорий кулеш, 15-30
килограмманлан 39-33 килокалорий,
5-10 килограмм ан
лан - 52-44 килока
лорий, а пеш изи
урлыклан (2-5 кило
грамманлан) - 65
килокалорий.
Пийын организм жылан
протеин,
белок, углевод, вита

26 январь с/п
мин, аминокислота
да микроэлементвлак поснак шуко
кулыт гын, коямат
рацион гыч турыснек кораҥдаш ок
келше.
Тӱҥжӧ
янлыкын нелытшым
эскерен шогыман.
Поснак
операций,
чер, игым ыштыме,
стресс
деч вара
шотыш налман. Пий
ӧрдаш туҥалын гын,
рационым вашталтыман.
Вуд эреак л ий
шаш. Тудо поснак
шуко
кудалыштме
деч вара, шокшо але
улыкшо вудыжгылыкан игече шогымо
годым
кулеш.
Организмыште вуд
шагал кодмо годым
пий черланен, эсогыл колен кертеш.
Вудым суткаште и к
гана вашталтыман, а
чот шокшо шогымо
годым тидым кок
гана
ыштыман.
Тендан
илыме
ялыште, посёлкышто
але олаште янлыклан пуч гыч толшо
вудым
(шолтымо
годым чайник коргеш йошкын налеш)
йуктеда гын, тудым
э р ы к т ы м а н .
Э р ы к т ы д ы м е
вудышто шуко шинчал, фосфор, хлор,
кальций уло да лач
тидлан кӧрак янлы
кын шондыгалташкыже ку погынен
кертеш.
Тидымат шотыш
налман: ава пий
шуко вудым йуэш
гын, тугеже авагудыжо шуйын пуалме
лудыкшым шижтарен кертеш.

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

11-ше лашт.

ТЕЛЕПРОГРАММЕ

30 ЯНВАРЯ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00,14.00, 15.00,03.00
Новости 09.50 Жить здорово!
12+ 10.55,03.20 Модный при
говор 12+ 12.15 Наедине со
всеми 16+ 13.20, 14.15,15.15
Время покажет 16+ 16.00
Мужское / Женское 16+ 17.00
Давай поженимся! 16+ 18.00
Первая студия 20.00 Пусть го
ворят 16+ 21.00 Время 21.35
Т/с "ГРЕЧАНКА" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00, 17.00,20.00
Вести 09.55 О самом главном
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" 12+ 17.40 Прямой
эфир 16+ 18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с "ДОКТОР АННА" 12+

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ Ь>

2017 ий 26 январь с/п

12+ 10.55 Модный приговор
12+ 12.15 Наедине со всеми
16+ 13.20,14.15,15.15 Время
покажет 16+ 16.00 Мужское /
Женское 16+ 17.00Давай по
женимся! 16+ 18.00 Первая
студия 20.00 Пусть говорят
16+ 21.00 Время 21.35 Т/с
"ГРЕЧАНКА" 16+

Вести. Местное время 11.55
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" 12+ 17.40 Прямой
эфир 16+ 18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с "ДОКТОР АННА" 12+

РОССИЯ 1

7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное
время. Вести Марий Эл. 9.00
“ Шӱмсем пӧлек”. Тендан серышда почеш концерт. 9.20 По
шкудем. 9.40“Шонанпыл”. Йочавлаклан передаче. 11.40Мест
ное время. Вести Марий Эл (на
мар. яз.). 14.40 Местное время.
Вести Марий Эл. 17.20 Мест
ное время. Вести Марий Эл (на
мар. яз.). 20.45 Местное время.
Вести Марий Эл.

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,17.00,20.00
Вести 09.55 О самом главном
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" 12+ 17.40 Прямой
эфир 16+ 18.50 60 Минут
12+ 21.00 Т/с "ДОКТОР
А Н Н А "12+

“ МАРИЙ Э Л ”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ Ъ>
7.07,7.35,8.07,8.35 Местное
время. Вести Марий Эл. 9.00
Пошкудем. 9.35 Кырык сирем.
11.40 Местное время. Вести
Марий Эл (на мар. яз.).14.40
Местное время. Вести Ма
рий Эл. 17.20 Местное время.
Вести Марий Эл (на мар. яз.).
20.45 Местное время. Вести
Марий Эл.

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00,14.00, 15.00,03.00
Новости 09.50 Жить здорово!

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ 24»
19.00 Вести. 19.10 Интервью.

2 ФЕВРАЛЯ.
ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00. 12.00.14.00, 15.00,03.00
Новости 09.50 Жить здорово!
12+ 10.55,03.20 Модный при
говор 12+ 12.15 Наедине со
всеми 16+ 13.20, 14.15, 15.15
Время покажет 16+ 16.00
НА КАНАЛЕ
Мужское / Женское 16+ 17.00
«РОССИЯ 24»
Давай поженимся! 16+ 18.00
19.00 Вести. 19.10 Интервью. Первая студия 20.00 Пусть го
1 ФЕВРАЛЯ.
ворят 16+ 21.00 Время 21.35
Т/с
"ГРЕЧАНКА" 16+
СРЕДА

7.07,7.35,8.07,8.35 Местное
время. Вести Марий Эл. 11.40
Местное время. Вести Ма
ПЕРВЫЙ
рий Эл (на мар. яз.).14.40
05.00, 09.20 Доброе утро
Местное время. Вести Ма 09.00, 12.00,14.00, 15.00,03.00
рий Эл. 17.20 Местное время. Новости 09.50 Жить здорово!
Вести Марий Эл (на мар. яз.). 12+ 10.55,03.30 Модный при
20.45 Местное время. Вести
говор 12+ 12.15 Наедине со
Марий Эл.
всеми 16+ 13.20, 14.15,15.15
Время покажет 16+ 16.00
НА КАНАЛЕ
Мужское / Женское 16+ 17.00
«РОССИЯ 24»
Давай поженимся! 16+ 18.00
19.00 Вести.19.10 Интервью. Первая студия 20.00 Пусть го
ворят 16+ 21.00 Время 21.35
31 ЯНВАРЯ.
Т/с
"ГРЕЧАНКА" 16+
ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ

“ МАРИЙ ЭЛ”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ 1»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,17.00,20.00
Вести 09.55 О самом главном
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00. 11.00, 14.00,17.00,20.00
Вести 09.55 О самом главном
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" 12+
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" 12+ 17.40 Прямой
эфир 16+ 18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с "ДОКТОР АННА" 12+

“ МАРИЙ ЭЛ”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ 1»
7.07,7.35,8.07,8.35 Местное
время. Вести Марий Эл. 9.00

С/п

2017 ий 26 январь

ТЕЛЕПРОГРАММЕ

12-шо лашт.

Пошкудем. 9.40 Туган тел.11.40
4 ФЕВРАЛЯ.
5 ФЕВРАЛЯ.
Местное время. Вести Ма
СУББОТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ
рий Эл (на мар. яз.).14.40
ПЕРВЫЙ
ПЕРВЫЙ
Местное время. Вести Ма
05.30,06.10
Наедине со все 05.30, 06.10 Х/ф "ДАЧНЫЙ
рий Эл. 17.20 Местное время.
Вести Марий Эл (на мар. яз.). ми 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Но РОМАНС" 16+ 06.00, 10.00,
20.45 Местное время. Вести вости 06.40 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ 12.00 Новости 08.10 Смеша
Марий Эл.
ДЕТИ" 12+ 08.00 Играй, гар рики. ПИН-код 6+ 08.25 Ча
монь любимая! 12+ 08.45 совой 12+ 08.55 Здоровье
НА КАНАЛЕ
Смешарики.
Спорт 12+ 09.00 16+ 10.15 Непутевые заметки
«РОССИЯ 24»
Умницы
и
умники
12+ 09.45 12+ 10.35 Пока все дома 12+
19.00 Вести. 19.10 Интервью.
Слово пастыря 12+ 10.15 К 11.25 Фазенда 12+ 12.15 Бак
3 ФЕВРАЛЯ.
75-летию Льва Лещенко. "Ты терии. Война миров 12+ 13.30
ПЯТНИЦА
помнишь, плыли две звез Открытие Китая 12+ 14.00
ПЕРВЫЙ
ды..." 16+ 11.20 Смак 12+ Теория заговора 16+ 14.50
05.00, 09.20 Доброе утро 12.10 Идеальный ремонт 12+ Х/ф "ВЫСОТА" 12+ 16.40
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но 13.10 На 10 лет моложе 16+
Юбилейный концерт Льва Ле
вости 09.50 Жить здорово! 14.00 Х/ф "ЖЕНЩИНЫ" 12+ щенко в Государственном
12+ 10.55 Модный приговор 16.00 Ээхх, Разгуляй! 12+
Кремлевском дворце 12+
12+ 12.15 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости 18.15 19.30 Лучше всех! 12+ 21.00
16+ 13.20, 14.15,15.15 Время Кто хочет стать миллионером? Воскресное "Время" 22.35
покажет 16+ 16.00 Жди меня 16+ 19.10 Минута славы 12+ Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ" 16+
16+ 17.00 Человек и закон 21.00 Время 21.20 Сегодня
РОССИЯ 1
16+ 18.00 Первая студия 20.00 вечером 16+
04.35 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ
Поле чудес 16+ 21.00 Время
РОССИЯ 1
ДУТ ЗНАТОКИ" 12+ 07.00
21.30 Золотой граммофон
04.45 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ Мульт утро 12+ 07.30 Сам
16+
ДУТ ЗНАТОКИ" 12+ 07.10 Жи себе режиссёр 12+ 08.20
РОССИЯ 1
вые истории 12+ 08.00, 11.20 Смехопанорама 12+ 08.50Ут
05.00, 09.15 Утро России
Вести. Местное время 08.20 ренняя почта 12+ 09.30 Сто к
09.00, 11.00,14.00, 17.00,20.00 Россия. Местное время 12+ одному 12+ 10.20 Вести-МоВести 09.55 О самом главном 09.20 Сто к одному 12+ 10.10 сква 11.00, 14.00 Вести 11.20
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Семейный альбом 12+ 11.00, Смеяться разрешается 12+
Вести. Местное время 11.55
14.00 Вести 11.40 Юмор! 14.20 Х/ф "ЗЛАЯ ШУТКА" 12+
Т/с "ДЫШИ СО МНОЙ" 12+
Юмор! Юмор!!! 16+ 14.20 Х/ф 16.20 Х/ф "КТО Я" 12+ 20.00
14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ" 12+ 17.40 Прямой "МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ" Вести недели 22.00Воскрес
эфир 16+ 18.50 60 Минут 12+ 18.00Субботний вечер 12+ ный вечер с Владимиром Со
12+ 21.00 Петросян-шоу 16+ 20.00 Вести в субботу 21.00 ловьёвым 12+
23.05 Х/ф "КУДА УХОДИТ Х/ф "ТЁЩА-КОМАНДИР" 12+
“ МАРИЙ Э Л ”
ЛЮБОВЬ" 16+
“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ Ь>

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ К»

«РОССИЯ 1»

10.20 Местное время. Вести
8 .3 0 Н о в о с т и кул ьтуры
Марий Эл. 8.40 Преобра Марий Эл. События недели.
7.07,7.35,8.07,8.35 Местное жение. 9.00 Утро на “ Куль
НА КАНАЛЕ
время. Вести Марий Эл. 11.40 туре” .
«РОССИЯ К»
НА КАНАЛЕ
Местное время. Вести Марий
13.55
А рт-м ари. 14.10
Эл (на мар. яз.). 14.40 Мест
«РОССИЯ Ъ>
Экспонат. 14.25. «Марий
ное время. Вести Марий Эл.
8.20 Интересы республики.
17.20 Местное время. Вести 8.40” Шӱмсем пӧлек” . Тендан Эл - лю ли разные, земля
ПФО. 20.45 Местное время. серышда почеш концерт. 9.00 одна». Видеоочерк.
Вести Марий Эл.
“ Шым гана висе” .
НА КАНАЛЕ
НА КАНАЛЕ
Свадебный фотограф.
«РОССИЯ 24»
Телефон:
(8362)
«РОССИЯ 24»
19.00 Документальное кино.
77-40-77.
Реклама.
19.00 Вести. 19.10 Интервью.
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ТУЛИГЕ, ЭҤЫРВОТ

Йолмыла почеш

Кайырвуйым
кузе ончен
кушташ?

КАРАКА ЧОЯ КОЛ

М ӱкшым ш укерте огыл ончаш тӱҥалынам.
Отарем воктенак пай шотеш налме мландем
верланен. Кызыт тушто шукияш шудым ончен
куш тем. Тиде мландыш эше нектарым ойырышо кайырвуйым (синякым) ӱдынем. Тиде куш кылым кузе чын ончен кушташ?

(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 2016 ий
39,41-47-ше ӓа 2017 ий 1-2-шо
№-ан газетыште.)

А.ГАВРИЛОВ.
Марий Турек район.
КУШКЫЛ мемнан дене олыклаште, чодыралаште
ятыр моло ир шудо семын ок вашлиялт. Мӱкшызӧвлак нӧшмыжым шке ӱдат, да вара урлыкаш йогымо
дене умбакыже шкеак кушкаш тӱҥалеш. Синякым
марлаже кайырвуй але кайырвеледыш маныт. Кушкыл шуэн вашлиялтше радамыш пура, сандене калыкыште тудын нерген чӱчкыдын ойлымым колаш ок
лий.
Кайырвуй - кокияш кушкыл. Ӱдымӧ деч вара вес
ийынже пеледеш. Кӱкшытшӧ - 100-180 сантиметр.
Пеледышыже шолдыра. Тӱҥалтыште кына тӱсан
лиеш, вара - волгыдо-кандалге. Пеледыш тӱшка вондын кӱшыл ужашыштыже лиеш. Вожшо келгыш
шыҥен пура.
Тиде кушкыл шуко нектарым да шыркам ойыра.
Специалист-влакын шымлымышт почеш, ик гектар
кушкыллан 4-5 мӱкш еш сита. Мӱй волгыдо-шышталге тӱсан лиеш, пушыжо кугунак ок шижалт, тыгодымак моткоч тамле. Вишкыде мӱй эркын пеҥгыдемеш, пеш тыгыде пырчаныш савырна, сайын аралалтеш. Шыркаже канде тӱсан.
1 гектар кумдыклан 3-5 килограмм нӧшмӧ кӱлеш.
Вераҥдыме келгыт - 1-3 сантиметр. Тыглай сеял
ке дене сошник гоч ӱдаш лиеш. Радам кокла - 30
сантиметр. Ӱдымӧ деч вара мланде ден нӧшмӧ коклаште кыл сайрак лийже, писын шытен лекше манын, каток дене лаптыртат. Ӱдымӧ пагыт - эр шошо
гыч июль тӱҥалтыш марте. Тӱҥжӧ - шытен лекше
озым пеҥгыдем шужо да телым сайын илен лекше.
Ӱдаш эн келшыше пагытлан эр шошым шотлат.
Кайырвуй нӧшмым шыжым, теле вашешат, ӱден ко
даш лиеш. Тыге шошым эррак да сайынрак шытен
лектеш. Но покшым, йӱштӧ толын шумо деч ончыч
гына ӱдыман. Тидым шотыш налаш огыл гын, шыжым
озым шытен лектын шуэш да тудым йӱштӧ налын,
локтылын сеҥа.
(Умбакыже лиеш .)

ВӰДЫШ кышкышаш ешартыш кочкышым ямдылышашлан негызым ончылогоч
шапашлат гын, тӱрысшӧ вӱд воктеке толмо годым варат, лугат.
Колым кучаш кайыме деч ончыч кастене кушкыл да чонан (животный) ужашвлакым ямдылат. Чонан-влак радамыш
тыглай але виля шукш (опарыш), йыл пурат. Кушкыл ужашым тыге ямдылат.
Шыдаҥ але шож шӱрашым термосыш
пыштат, тушко шолшо вӱдым опталыт.
Шӱраш йӱдвошт лӧча. Тудым, кол кучаш
толмеке, вӱдыш кышкышаш кочкышыш
ешарат. Тылеч посна эҥыримыш ондалчык кочкыш семынат кералаш лиеш.
Эҥер, ер воктеке толмеке, чыла ужашым
(компонентым) пластик ведраш лугат.
Лугымо годым вӱдым лачак кушто кучаш
тӱҥалшаш ер але эҥер гыч гына налыт.
Тылеч вара нарынче але йошкар кочкыш
чиям (краситель), тыгак ароматизаторым ешарат. Ароматизатор-влак рада
мыш ванилин але ик-кок пуч польский
ароматизатор пурат. Каракалан туттифрутти але карамель пуш келшат.

d
CD
о_

НАЛАМ
прополисым.
Тел.: 89026724634.

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

14-ше лашт.

ИЛЫ Ш ЙЫЖЫҤ

ШУКО ий келшыме
качемын, Андрейын,
Шнуй Валентин кечын
мыйым
куандараш
шонымыжым ончылсоч шижаш тӧчышым.
Иӧратыше-влакын кечыштым палемдыме
эрдене
садланжат,
очыни, моткоч весела
кумылан кынельым.
Ме вет икте-весынам
моткоч кужу жап па
лена да пырля эртарыме кажне татым
аклена. Тачат эрдене
пачер мучко шарлыше, йӧратыме айдемын уло чон шижмашым
пыштен
ямдылыме
тамле капуччино пуш
кынелтыш. Кухньо ӱстембалне мотор ош чайгоркаш шавыме шоколад
пудырго коклаште шинчамлан шӱм перныш.
«Андрейын чоныштыжо могай ныжылге
фантазий ила», - семынем
шоналтен
тауштынем ыле, но
тудо мыйым ончылтыш;
- Иӧратымем, Шнуй
Валентинын
кечыж
дене уло чон дене саламлем. Мемнан кокласе
йӧратымаш
илыш
корныштына
вашлиялтше чыла нелылыкым сеҥен лекташ полша. Пытартыш шӱлыш марте
тылат ӱшанле лияш
товатлем.
Костюм оҥ кӱсенже
гыч кафешке роман
тике шӱлышан кас
кочкышлан кок еҥлан
сертификатым кучыктыш.
- Тыгай поро да
азапланыше улметлан тау, йӧратымем!
- воктекше лишемын,
чот ӧндальым да
шупшальым.
- Светлана, паша
дене икмыняр шагатлан офисыш савырнен толам гын, нелеш
от нал? Коллеге-влаклан таче каслан па
шам радамлын умылтарынем ыле...

2017 ий

- Таче тыйын каныш
кечет ман шонышым.
- Шкежат каналташ
шоненам ыле, но эр
дене пеш писын шуктышаш паша уло манын йыҥгыртышт да
офисыш мияш кӱштышт. Нимом от ыште,
паша. Кайыде огеш
лий, нелеш ит нал!
- Туге гын, йӧра.
Чапле
специалист
деч посна нигузе
огеш лий, ужат? Шотым огыт му гын,
миен тол.
Шыман шупшалын,

ӱстембак луктын кудалтышым. Ты годы м
телефон йыҥгыртыме
шоктыш. Экраныште
кужун вучымо «йӧратымем» манын возымо буква-шамыч
волгалтыч. Ужмашлан
«колыштам» манын
вашештышым.
- Светлана, тиде те?
- Ко дене кутырем
ала палдареда ыле?
Андрей дене иктажмо лийын?! - вашмутым вучен шуктыде
телефоныш кычкырем.

пачер гыч лектын
кайыш... Кече мучко
пайремлан ямдылалтын, жап эртымым
шижын шым шукто.
Векат, Андрей мӧҥгӧ
огеш вашке. Телефон
дене йыҥгыртымыланат ала-молан ок вашеште. Тынар шыгыр
гын
веле?
Могай срочный па
шам ыштат?
Электрон шагатысе
цифр-влак шым шагат касым ончыктат.
Почмо фортычко гыч
уремыште йӧратыше
мужыр-влакын куан
йӱкышт шокта. Но кенета йомшо куан кумыл дене ондалалтме
шижмаш чоным ишен
йӱкшыктарышт. Ро
мантике
шӱлышан
кас?..
- Ну вот, пӧлеклыме
сертификат арам лие,
- йӱкынак пелештышым да мужыр шӱмым сӱретлыман кагазым
сумка
гыч

- Иыҥгыртымемлан
да телефонысо ӱдыамаш йӱклан ида ӧр.
узежым-можым вигак шижда, шонем.
Утым ойлыде, Андрей
дене когыньнан ко
клаште
шукертсек
йолташ
келшымаш
гына огыл манын вигак каласем. Шкеат
ужыда, тыгай пайрем
кечын мӧҥгышкӧ, тендан деке, огеш вашке.
Андрейын каласкалымыж почеш, те аҥыра
ӱдыржак огыдал. Чын
иктешлымашым ыштыза, арам шкендам
ида ондалкале. Поро
улмыжым шкан келшышын
кучылтын,
рвезым утыжым ида
азапландаре. Эрыкыш колтыза. Ончыкылык
илышыжым
чынжымак
тендан
дене чак кылдаш
шона гын, тендан дек
вашкышаш ыле, но...
Телефон пучышто
чӱчкыдӧ гудок-влак

26 январь с/п
йоҥгалтыч. Шӱм тӧрштен
лекшашла
кӱлтка. Кашын-кашын
туге ишен шында ны шӱлышым налаш,
ны шортын колташ
огеш лий. Илышыште
ик эн чот йӧратыме
лийше! Уке, лийше
огыл, кызытат йӧратыме, вет тудо уло
илышем. Иоча годсек
палыме! Тудын вес
ӱдыр? Кузе тетла ту
дын деч посна илаш
тӱҥалам? Кузе тудым
чон гыч ӱштын кудалташ? Андрейын эр
дене мыйым тыге
шакшын ондален кодымыжо вуй гыч ни
гузе ок лек.
Коридорышто кечыше пальтом вачӱмбак лупшалын, уремыш лектым. Оҥышто
пич, йоҥгыдын шӱлалташ юж ок сите.
Иӱштӧ юж чурийым
чывыштылеш, логарым кочо шинчавӱд
пикта. Эх, шортын
колташ ыле кеч! Шинчавӱдшӧ куш йомын?
Шкем кеч пыртак
лыпландараш
тыршем,
ала-кунам
икымше гана вашлийме верыш, парк
могырыш, йол шке
наҥгая.
Кас паркыште ик
мужырат
ок
кой.
Теҥгыл-влакат пуста
улыт. Мемнан шинчылтме теҥгыл воктен чарнен шогалын,
ушем дене эртышыш
куснышым. Икымше
вашлиймашым
ра
дамлын шарналташ
тыршем. Кокла ийготан пӧръеҥын воктен
теҥгылыш
толын
шичмыжымат шижын
шым шукто.
- Тыгай кастене калык коштдымо верыште шкет лияш
огыда лӱд? - йодмо
йӱкым колын, помыжалтме гай лийым.
(Мучашыже лиеш.)

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

15-ше лашт.

ИЗИ УДЫРЛАН МОТОР ТУВЫР
(Тӱҥалтышыже 2-шо №-ан газетыште.)
Ш окш : 2,5-ше №ан имыш 40 (44, 48)
оҥгым погыман. Иыргешке воштыран име
дене 1 радамым пидын мучашлыман да
радам
тӱҥалтыште
палым ыштыман. Мел
гладь дене 2 см пидман. Умбакыже тыге
пидман: *2 оҥгым
пырля - мел оҥго семын, 1 накид, тыге радам
мучашлалтмеш*. Мел гладь дене
2 см пидман да 3-шо
№-ан имыш оҥго-шамычым кусарыман.
1 радамым
мел
гладь дене пидмеке,
радам мучаште
1
оҥго гына кодмеке,
кажне радамым пидын савырныме деч
ончыч 1 оҥгым ешарыман. Тыге чылажге
49 (51,57) оҥго погынышаш.
Умбакыже тыге пид
ман: 4 (5,8) мел, *1ше схеме, 1 кӧргӧ вел,
5 мел, 1 кӧргӧ вел
оҥго*, 4 (5,8) мел
оҥго дене пидын му
чашлыман.
Кажне 3 (2,5, 2) см
пидмеке, спицыште
57 (61, 67) оҥго погынымешке, радам му
чаште 1 оҥгым ешарыман. Тӱҥалтыш гыч
14 (15, 16) см пидын
кӱзымеке, кажне могырысо пале тураште
4 оҥгым петырыман.
Умбакыже радам-шамычым тыгела-тугела
пидын толын, шокш
кужытым кугемдыман.
Тыгодым кок могырыштат кажне 2-шо

радамыште 1 гана 3,
1 гана 2 да 1 гана 1
оҥго дене петыры
ман. Тыге пидме деч
вара чыла оҥго-шамычым петырыман. 2шо шокшымат тыгак
пидман.
Погаш : вачын кок
могыржым ваш ушен
пӱшкылман. 2,5-ше
№-ан имыш 80 (86,
90) оҥгым погыман
да шӱй аҥ йырлан,
шовычым пидмыла) 6
радамым пидман да,
модельым ончен, чыла
оҥго-влакым петыры
ман. Вара кок могырым да шокшым ваш
ушен ургыман.
2-шо СХЕМЕ
га
га
га

могырысо
шӱй
аҥыште 2 см лопкытым кодымеке.
2 оҥгым пырля
мел оҥго, 1 накид
дене пидын, рожым
ыштыман.
Рожла ваштареш
4 полдыш-шамычым
ургыман.
Ф отош то ончыктымо семын, тувырысо оҥыш кок
велымат пеледышым урген пижыктыман.
1-ше ден 2-шо схемы
лам пидме пале-влак:
□

- мел м огы ры ш то - мел, кӧ р гӧ велыш те - кӧ р гӧ
оҥ го;
- мел могырышто - кӧргӧ, кӧргӧ велыште - мел онто;
Я - 1 мел оҥ гы м вес им ыш кусары м ан, 2 онты м мел
оҥ го сем ы н пырля пидм ан да пидде кусары м е онто
гоч ш упш ыл лукм ан;
- накид (ю ж о нто).
-| .ше СХЕМЕ

■
РЗ

и
и
га
га
га
га

б^оҥго

га в

Тӱрым пидме
СХЕМЕ

13 оҥго
3 /6 (18/24) тылзашлан, 9/12 тылзашлан.
Ушештарыме
семын:
шеҥгелым
ушымо годым кок велым тӱрыс шӱша аҥ
марте ургыман огыл:
4 полдышым полдышташ лийме кумдыкым
кодыман. Полдыш рожым ышташ пурла

СХЕМЫЛАН
пале-влак:
- ошо;
- ошалге-ал;
- ошалге-ужар;
'

- шемалге-ужар.

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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16-шо лашт.

Йӧоатыме

ӓ

м уры
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Ж Вараш кодынат
Мутшо Н. НИКИФОРОВ АН,
семже Е.БАХТИНЫН.

“

Эльвира ТОКТАШЕВА мура.
Пеледалт оралген садерем,
Зелеш мландышке шыже лышташ.
Зараш кодынат, шушпыкем,
(ас мурет нигӧлан колышташ.
Зараш кодынат, шумбелем,
0уйналтын корнетш.е тораш.
Йорен тул сескем шумыштем,
Тыршет тый арам ылыжташ.
Зараш кодынат, шушпыкем,
(ас мурет нигӧлан колышташ.
Зараш кодынат, шумбелем,
ыршет тый арам ылыжташ.
Изишак вучалтет, шушпыкем,
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ПӦРЪЕҤ, газетым лудшыжла, ватыжлан ойла:
- Удырамаш-влак утыжымат шуко
кутырат манын, эре ойленам. Тевыс, тыштат тидымак возымо.Тудо
ик кечыште 2200, а пӧръеҥ 1100
мутым веле ойла, маныт.
- Туге, но ик гана ойлымым ик
пӧръеҥат иканаште ок умыло. Тыланда чылажымат кок гана умылтараш логалеш шол!
® ® ®
БИБЛИОТЕКЫШ толшо пӧръеҥ
йодеш:
- “Пӧръеҥ - ӱдырамашын кӱштышыжӧ” науко сынан книгада уло?
- Фантастике - кумшо пачашыште!

..... 19'ян'ВАРьы ш Те "л Ек ш Е......
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Шошо жап савырналын толеш.
Пелед тузлана садерем,
Ала весе йукет колыштеш.
Арам ушанет, шумбелем,
Мо эртен, огеш лий пӧртылташ.
Чучкалтен уэш шудырем,
Чонемже уЖеш йораташ.
Изиш вучалтет, шушпыкем,
Шошо жап савырналын толеш.
Арам ушанет, шумбелем,
Чыла шарналташ вел кодеш.
Чоныштем у тул ылыжын,
А мемнан йӧратымашна
Кодын шеҥгелан.
Вараш кодынат, шушпыкем,
Кас мурет нигӧлан колышташ.
Зараш кодынат, шумбелем,
Тыршет тый арам ылыжташ.
Изишак вучалтет, шушпыкем,
Шошо жап савырналын толеш.
Арам ушанет, шумбелем,
Чыла шарналташ вел кодеш.
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