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Акш е эры кан

:

Ыштыш-кучыш келша гын, шум-чон куанаЛ

СОВЕТСКИЙ районысо Кужмарий селаште
Ленин
лумеш
колхозын
бухгалтерже
М.Кадрековын мӱндыркӧ волгалт шинчыше
пӧртшым ужын куаныде от керт, кумыл
нӧлтеш. Михаил Егорович пӧртшым шукертак
чоҥен, варажым тудым сӧрастарен толын.
Суртоза кок ушкалым, тынарак ӱшкыжым, ик
презым, ятыр вуй сурткайыкым, мӱкшым ашна.
Кургым ямдылаш шке техникыже уло.
Пелашыже Елена Владимировна тӱрлаш
мастар. Тудын пашаже-влак пӧрткоргым
сӧрастарат.
В. СМОЛЕНЦЕВ.
Авторын фотожо.
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УВЕР-АҤАР

У вӱтам чоҥымылан кора
Ш ернур районысо тӱшка ден фермер озанлыклаште
1216 ушкалым ашнат. Ончылийсе дене таҥастарымаште кӱтӱ 110 вуйлан ешаралтын.
ПОСНАК сай лектыш дене «Семёновский» племзавод»
акционер ушемын кумшо отделенийжын коллективше
тырша. Тыште у вӱтам пашаш колтымылан кӧра тӱкан шолдыра вольыкым 276 вуйлан ешареныт. Тидын шотыштак
ушкалым - 200 вуйлан. Тиде кечылаште тыште кажне
ушкаллан шотлымаште 21,2 килограмм дене шӧрым лӱштат. Пӱтынь районысо тӱшка озанлыклаште кажне ушкал
деч ӱмаште 5666 килограмм шӧрым лӱштымӧ да ончылий
се кӱкшытым 1108 килограммлан эртен кайыме. Кодшо
ийын шӧр лектыш чумыржо 1233 тоннлан ешаралтын.

Шке вий дене тӱзатат
Морко районысо Унчо велне илыше калык кундемым
тӱзатыме пашам кумылын шукта.
КОДШО кеҥежым Унчо селаште, Шлань ялыште шӱгарла
печым ачаленыт, уэш ыштеныт. Шланьыште тошто фермын
скважиныж марте пел километр чоло вӱд пучым шупшыныт
да тылеч вара тудым тӱрыснек «Холдинг Морки» ООО
кидыш кусареныт. Тиде ялыштак шке вий дене ик уремыште 200 метр кужыт корным ачаленыт. Депутат А.Оразаевын
полшымыж дене Шора эҥер гоч кӱварым ачаленыт. Кӱтӱчӧвлаклан йӱр, мардеж деч аралалташ лӱмынак будкым
чоҥеныт. Верысе калыкын тӱҥалтышыжлан полышым пуымо
программыш ушнен, телым мунчалтыме, хоккей дене модмо
верым ыштеныт.

Куд ялыш толшаш
У Торъял районысо Кугу Лумарий кундемыш пӱртӱс
газ толын шуын.
ШУКЕРТСЕК вучымо газым чӱктымӧ пайремыш эн ончыч
погынаш январь мучаште Танаксола ял калыклан пиал логалын. Уна семын ты куанле тат дене саламлаш район, ял
администраций, чоҥышо-влак толыныт. Кодшо ий мучаште
Чӱксола ял шотан илем кундемысе чыла ялыш газым пуртен
пытарымек, ты пашам Масканур кундемыште тӱҥалме.
Масканур села, Бахтино ял калыкым куандарымек, Лумарий
велыш кусненыт. Тыште чылаже куд ялыш газ толшаш.
Тылеч вара Кӱан Памаш, Васлисола, Эҥерӱмбал, Кугу Вӱръял,
Изи Вӱръял яллашке пучым шупшаш тӱҥалыт.

Могай лӱм утларак келша?
Оршанке районышто кодшо ийын 241 йоча шочын.
Тидыже ончылийсе деч кумытлан шукырак.
ЭН шуко, 79 икшыве, райрӱдыштӧ шочын. Марково ял
шотан илем кундемыште 51 йоча ош тӱням ужын, Шулко
велне - 38, Кугунур кундемыште - 31 икшыве. Чыла вереат шочшо-влак колышо деч шукынрак лийыныт. Тыгай
ойыртем ӱмаште 56 лийын. Ош тӱняшке толшо-влак
коклаште ӱдыр-влак шукынрак улыт. Эрге азалан утларакше Егор, Дмитрий, Артём, Иван лӱмым пуэныт гын, ӱдыр
йочан ача ден аваштлан Ксения, Дарья, Софья, Елизавета,
Анна келшеныт.

с/п

ШОШО лишемме дене пӱртӱс веле огыл, сад участкысе
чыла чонан помыжалтеш. Чаманен каласыман, чылаж годымак огыл ты пагытыште
мемнам куан вашлиймаш
вуча. Сад участкыште кишкым
(эше аярым лукшым) ужмеке,
оза кунар-гынат тургыжлана.
Вет тудо айдемын тазалыкшылан эҥгекым ыштен кертеш.
Шем кишкын сад-пакчаште
илаш тӱҥалмыж деч шекланыман. Такшым йӱштӧ вӱран
тӱшкаш пурышо пыжашысе
игыжлан лӱдыкшӧ огыл гын.
айдеме ӱмбак пеш шуэн ке-

рылтеш. Аралалташ кӱлмым
шижмек, айдеме ваштареш
шогалеш. Шукыж годым еҥын
шинчалан койдымын эҥыжвондо ден кугымӧр йыраҥысе
лышташ кокласе ӱмылыштӧ
ырен
кийыше кумыжвуян
кишке шып кораҥаш тырша.
Тошкалында, кидда дене логалында але пашам ыштыме
годым иктаж ӱзгар дене капышкыже тӱкненда гын, тудо
шижде чӱҥгалын кертеш.
Пакчаштыда кишке ила манын шонеда але икмыняр
гана шинчашкыда пернен гын.
кужу шулышан резинке кемым чиен кошташ тыршыза.
Иыраҥысе нугыдо кушкыл йымак кидым чыкыме деч ончыч
йӱк-йӱаным ыштыза. Кишкылан кораҥ шылаш жапым
пуыза. Тудо кече дене сайын
ырыктыме да кушкыл дене
изиш ӱмылтымӧ верыште
ласкан киен кертеш. Но тудлан илаш келшыше тыгай вер
пакчаште ынже лий манын,
арулыкым эскерыза. Участке

Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ
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САД-ПАКЧАЗЕ
Йодында? Вашештена!

КИШ КЫ М
КУЗЕ ПОКТЕН
КОЛТЫМАН?
Посёлко деч мӱндырнӧ огыл верланыше сад участкысе порт пелен нӧрепыште кеҥеж гоч (малаш шылмешкышт) шем да кумыжвуян кишке-влак плат. Очыни,
ала-кушто лишнак пыжашышт уло. Кугу йӧндымылыкым
лукшо кишкым сад-пакча гыч кузе поктен колташ?

М.ПЕТРОВ.
Волжский район
Приволжский посёлко.
кумдыкым шотышто кучен, тӱҥалеш. Тыгодым кугу лӱчыла лукым сайын эрыкты- дыкшым шижеш гынат, илыме
ман. Пакча мучко верын-ве- вержым садак коден ок кай.
рын кийылтше оҥа пӱчкыш,
Тидымат палыман: кишке
шифер катык, орален шын- дене поснак шошым ваш шодыме тыгыде укшан, лопка ген ӱчашаш шучко. Коваштым
лыш ташан кушкылым чу- куштымо да муным оптымо
мырымо ора - кишкылан пагытыште чот шижеш. Кеҥеж
йӱш тӧ лиймеш
шылын мучаште, лачшымак авгуилаш келшыше у лак «пы- стышто, кишке адакат лӱдыкжаш». Садлан озанлыкыште шын чолгаҥеш.
кучылташ йӧрдымӧ, кишке пыКишке деч пайдажат уло.
жашыш савыраш келшыше Тудо пакчасаска лектышым
шӱк-куштырам участке деч локтылшо муний (жаба),
умбакырак наҥгаен йӱлаты- ужава, коля, комак, удыр
ман.
гай тыгыде грызун-влакым
Эҥыж, кугымӧр йыраҥысе. кочкын ила. Но тыгодымак
пече воктен кушшо кужу ну- кугымӧр ден снегым кишке
гыдо шудым сава але газо- моткоч йӧрата. Тыгай годым
ным солымо агрегат дене жа- шоналташ логалеш: саскам
пын-жапын солыман. Узгарын ончен куштен, чапле лекты
кугу вибрациян йӱкшӧ киш
шым лӱдде погаш але участкым пакча гыч лӱдыктен колтен кертеш. Кишке эше пы- кыште озаланыше кумыжвуян
жашым келыштарен шуктен да той (медянка) кишке пологыл гын, кужу шудан верым шымо дене моло вредителькычалын, кече да уто шинча шамычым пытарымыжлан куадеч шылаш лийме верыш наш?
Кишкын ик эн кугу тушнушкын шылеш.
Кишке муным ырыкташ кел манже - шоҥшо. Шуркалыше
шыше условиян компост орам иман тиде изи янлык участпыжашыш савыраш йӧрата. кыште илыже манын, тудым
Садлан кушкыл орам порт але тышке лишемдаш чылажымат
Куголям.
нӧреп деч умбалне чумыры- ыштыман.
ман. Иган пыжашыжым кеч- шыҥшальым, удырым веле
могай кишке пытартыш вий огыл, тӱрлӧ кишкымат да момарте илаш-колаш аралаш лымат кочкын шагалемда.
ден Р.ЧЕПАКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11.

3-шо лашт.

Кишкым
лӱлыктылш ӧ
чапле «сонарзе» пакчаште
илыже манын. мом ышты
ман?
1. Кочо йӱышым (сырам але
йошкар аракам) изиш подылтен, шоҥшым пакчам оролышо чолга «салтакыш» савы
раш лиеш. Тидлан сырам
темыман талиҥгам у част кыште икмыняр вере шындылман. Кочывӱдым изиш подылшо шоҥшо шке илыме
кумдыкыштыжо
озаланаш
тыршыше чыла «конкурентым» кужу жаплан лыпландара. Опытан сад-пакчазе
кишке дене кучедалме ты
«йӱшӧ шоҥшо» але «венгр йӧным» ик эн пайдалылан
шотла.
2. Шӧрым пукшен ондален,
участкыш кондаш лиеш. Но
тидымат мондыман огыл:
шоҥшат кугымӧрым кочкаш
йӧрата.
3. Пырысат кишке игым
пуштеш. Адакшым чапле нерӱпшан да писын шижын тогдайыше янлыкын организмже
кишке аярым сеҥен кертше,
маныт. Кучен кондымо «йокмаж» дене моктанаш йӧратыше пырыс пуштмо кишкым
эн коймо верыш конден пыштен, озаж ончылно моктанен
модын кертеш.
4. Южо пий, поснак ягдтерьер опкын урлык, чыла
тӱрлӧ кишкым пурын пуштеш.
Кугу агрессиян шучко пийым
чодыраш коштшо сонарзе лӱмынак кишкым лӱдыкташ ончыко эрыкыш колта. Айдемылан лӱдыкшӧ ынже лий манын,
моло случайыште пийлан
нерлыкым чиктат.
5. Янлыкын пунжымат ку
чылташ лиеш. Пий, пырыс пун
моклакам
кишке
пыжаш
лийын кертме верыш пыштен
кодыман. Тыгай ӱпшан участкым кишке коден кая.

(Мучашыже лиеш.)
РЕГЕНЧЫМ УЖАЛЕМ.
Тел.: 89027370656.

4-ше лашт.

СУРТОЗА

Ивановмыт сурт.
ШОМАКЕМ
таче
Морко район Ок
тябрьский
посёлкышто илыше Ива
новмыт ешын пӧртшӧ
нерген лукнем. Ты
ешын суртшым посёлкышто образцовыйлан
шотлат.
Тушто лийме годым
озавате Надежда Вя
чеславовна теве мом
ойлыш:
- Пелашем Сергей
Алексеевич - тиде
посёлко гычак, мый
Морко район Изи Корамас ялыште кушкынам. Марлан толмеке,
ты посёлкышто илаш
тӱҥалынна. Пелашем
МарГУ-м тунем пытарен, труд, слесарь
паша предметым Ок
тябрьский школышто
туныкта. Мый тыштак
воспитательлан тыршем.
Тунам мылам 21,
тудлан 22 ий лийын.
Ушнымо деч вара
илаш вер кӱлын, садлан 1994 ийыште
пӧртым лӱдде ышташ
тӱҥалынна. Кум ий
гыч илаш пуренна.
Суртым ышташ пелашемын ачаже Алек
сей Иванович полшен. Тудлан моткоч
кугу тау. Ош кермычан пырдыжым чыла
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У пене, калитка омса.

“ ШОНЕН ЛУКМЕМ
ПЕЛАШЕМ
ИЛЫШЫШКЕ ПУРТА”

шке оптенна. Кудывече могырым мыланемат опташ логалын. Вара кӱварлан.
туврашлан, пырдыжлан оҥам чыла станок
гоч пелашем дене
коктын пужарен луктынна. Оҥа денак кыдеж пырдыжым пӧлемленна.
Уна
пӧлемыште
“ шупшыктымо туврашым” шке ыштыме.
Ынде кок пырдыжым
вашталташ шонена.
Такшым уна-влаклан
лачшымак тиде пырдыж ала-молан пеш
келша. Вес пӧлем-

влакым кызыт уэмденна. Теве ончалза:
нине
омса-влакым
кухньысо
ӱстелым

Сергей пелашем шке
ыштен. Кызыт тоштемше омсам вашталтенна, уна пӧле-

Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ
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Суртозан ыштыме
полко, кухньо ӱстел.
мыште веле яндан
омсам кодынена.
Варажым Надежда
Вячеславовна вес пӧлемыш пуртыш:
- Теве тиде полкым
мыйын эскизем почеш пелашем, ыштен.
Каминым
ЙошкарОлаште илыше Игорь
тулар йошкар кермыч
дене чаткан оптен.
Камин
пӧрткӧргым
сылнештара.
Йӱлышӧ тулым ончен,
пелен шогышо крес- Игорь тулары н 1
лыш йӧнан вераҥын оптымо каминжеЛ

тенна. Писын мушкылташ кухньо пелен
лӱмын
ванным
вераҥдыме.
Сурт-оралтым эре
уэмден
тӧрлатылына. Умаште у мончам ыштышна. Порт
ончылно палисадникым вашталтышна.
Ушкалым, презым, лудым ашнена. Тыге
жап дене тӧр илаш
тыршена.
Авторын фотожо.

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.

6-шо лашт.

2017 ий 9 февраль

ОЗАВАТЕ

с/п

7 . Рудаҥме деч
узгарым аралаш.
Озанлыкыште
кучылтмо ӱзгарым ара
лыме яшлыкыш по
рым
пышташ
кӱлешак. Изи моклака кӱлеш кӱртньӧ
ӱзгарым рӱдаҥмыж
Ю жо озавате кӱм ы ж -совлам , аты ш ӧ- деч аралаш тӱҥалеш.
ры м опты м о-ш ы нды м е ш каф яш лы 8 . Кухньышто куткыш те икмы няр пор моклакам арала кым пытараш.
Тиде
насекомый
да кӱлеш годы м кучы лтеш .
пор дене корымо линийым чытенак ок
дым шинчыккерт.
Кутко
тыман. Эрлан
коймо
верыш
тамга
йомпорым удырашаш.
лаш гын, нуно
4 . Ший кутышеч каят.
мыж-совла
7 . Сравочым
ден атышӧйоҥгыдын лукрым йылгыжташ.
тараш.
моКӧгӧн кӧргыштӧ неВилкым,
совлам клакам эре кучыман. лын пӱтырналтеш да
аралыме йоҥгыт кӧр- Тунам йӧратыме ик лукмо годым пижеш
гыштӧ пор моклакам арверат огеш шемем. гын, сравочыш порым
кучен, йылгыжше ар6. Купнымӧ деч эн йыгыман. Механизм
верым вӱдыжгымы- сай средстве.
кӧргысӧ уто вӱдыжлан кора шемеммыж
Шкаф
кӧргыштӧ, гым да лавырам пор
деч аралаш лиеш.
гардеробышто эре шупшеш, да кӧгӧн
5 . Сӧрастарыме свежа пуш лийже да уэш сайын тӱкылалтусым йомдарыме юж
пурыдымылан тын
почылташ
деч аралаш.
кӧра кӱпнышӧ пуш тӱҥалеш. Винт шляПылышкӧржым, ше- ынже кучалт манын, паш порым йыгаш
рым, кидшолым, шер- полкыш икмыняр мо- гын, отвёртко яклешгашым аралыме шка- клака порым пышты- таш огеш тӱҥал.
тулкышто
пор ман.

Йӧным мушо Йӧрым кочкеш

ПОР доскаш возымо
НАСТА В Е Л Е О ГЫ Л
Коя да уян
тамга палым колташ.
Тидлан
чиемеш
пижше свежа ӱян палыш порым йыгыман,
10 минут кучыман да,
кид дене туржын,
мушкын колтыман.
2 . Тувыр шӱшам.
шокшым ошемдаш.
Кажне мушмо деч
ончыч ош тувыр согаш, шокшыш ош по
рым вичкыжын йыген,
кеч-могай
куэмым
кужу жап ошымак кодаш да тӱсым шапалген
нарынчаҥмыж
деч аралаш лиеш.
3 . Замш йолчиемыш пижше тамгам
эрыкташ.
Набук, замш матерал гыч ургымо йолчиемыш
келгын
шыҥдаралт шуктышо
лавыран тамгаш по
рым йыгыман, 1 йӱ-

Полыш семын

ЙӰЛАЛТЫЗА ДА ЛАСКАН ИЛЫЗА
(Мучаш. Тӱҥалтышыже
4-ше №-ан газетыште.)
2-3 коштымо лавр лышташым
келшен
толшо
йоҥгытыш пыштен йӱлалтыман. Икмыняр жап гыч тамле
пуш уло пӧлемыш шарла.
Лавр лышташ яндарлыкым
шарыше, сай паша дене
чапландарыше
да
кугу
сеҥымашышке шуаш полшышо символлан шотлалтеш. Кушкылын ӧрыктарыше
ю виян юапшым шукерте
ожнак палемденыт. Кужу

N_________ __ __________

жап шонен коштмо шонымаш шукталтшак манын
лавр лышташым кучылтын
тӱрлӧ магический ритуалвлакым эртареныт. Южо
озавате
кызытат
лавр
укшым
пӧртыш
пурымо
омса ӱмбалан (азап лийын
кертме деч) аралтыш семын
кералеш.
Ты йӧр шудо полшымо
дене кугу шонымашын шукталтмыжым
лишемдаш
тӧчаш
ида
ӧркане.
Лышташеш
шонымашдам
возыза да тулым пижыктен

йӱлалтыза. Тидлан ӱшаненак ыштеда гын, шонымаш
шукталтешак.
Лавр лышташын
эфир
таман
свежа
ӱпшыжӧ
кухньышто коклан вашлиялтше шем кутко, таракан
гай тыгыде насекомыйым
лӱдыкта. Тыгодым йочавлаклан, суртышто илыше
янлыклан нимогай лӱдыкшым ок ыште. Лаврым свежанек погымым але коштымым кучылташ лиеш. Но
коштымым
йӱлалтымын
пушыжо виянрак да пайдалырак, маныт.

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА
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«Сурт-печын» коҥга ончылныжо

“Ешыште тыгай йӱла уло:
могай числаште шочынат,
лач ты кечын шочмо
кечым палемдаш

МОРКО районысо
Кабаксола ял ӱдыр
Татьяна
Пчёлкина
школышто тунеммыж
годымак «Ямде лий»
газет дене кылым ку
чен. 1985 ийыште Ан
тонов Ивук лӱмеш
премий дене палемдалтын.
Татьяна
Александровна
Олык Ипай лӱмеш
молодёжный
премийын
лауреатше,
Россий
писатель
ушем член^ич книган
авторжо. Тудын возымо почеламутшовлаклан семым келыштарыме
кудло
наре муро Марий Эл
радион эфирыштыже,
тӱрлӧ концертыште
йоҥгат. Шкеже «Кугарня»
газетыште
ышта.

«Памаш
сем»
икымше почеламут
сборникше 1992 ий

ыште печатлалт лектын. Вара - “ Мӧрчуий», «Кечын шӱмжӧ».
002 ийыште лекше
кок сборникше лите
ратур да искусство
областьыште Олык
Ипай лӱмеш премий
дене палемдалтын.
Куд ий гыч «Корнывожышто вашлиймаш»
(«Встречи на пере
путье») да «Нежно
стью буду» кок сбор
никше
ош
тӱням
жын.
«Нежностью
уду» книга родо-тукым калы к кышка-

- Мемнан ешыште тыгай йӱла
уло: могай числаште шочынат,лач
тудо кечын шочмо кечым палем
даш. 8 февральыште Настя ӱдыремлан 12 ий теме. Вес пайрем
13 февральыште лиеш. Тунам Ми
лена уныкаланна ик ий темеш.
- Мыйын авам, Зоя Пчёлкина,
кугу пайремлан эре палышым, перемечым, эчпочмакым, мелнам
коҥгаш кӱэштеш ыле. Кызыт шонен ӧрам: кузе чыла шуктен? Мый
утларакшым
пиццым, подкогыльым да эчпочмакым кӱэштам.
Кажне пайремлан тудым ӱстембалнем ужаш лиеш.
Руашым ямдым налам, а кӧргыжым шке ямдылем. Чыве, сосна
але ушкал шылым пӱчкедем, тынарак пареҥгым падыштем. Шо-

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

рыште
эртарыме
эстон
программе
полшымо дене ныл
(эстон, марий, руш да
англичан)
йылме
ӓене
печатлалтын.
арий Элын идалыкысе книгаже» (2008
ий) республиканский
конкурсышто «За сох
ранение и развитие
искусства книги» номинацийыште
Татьяна
Пчёлкина
лауреат лӱмым сеҥен
налын.
Т .П ч ё л к и н а -И в а нова Саша пелашыж
дене кум ӱдырым ончен куштат. Мария
ӱдырышт - М.Шкетан
лӱмеш драмтеатрын
актрисыже. М.Щ еп
кин лӱмеш кӱшыл те
атр училищым тунем
пытарен.

ганым (иктаж ныл-вич вуйым) пӱчкеден, кӧргылан ямдылымашке
ешарем. Шинчалым, южгунам пурысым шавалтем. Чыла сайын варем да 15 минутлан холодильникыш шындем. Вара кӧргым
шарыме руашыш оптем. Эчпо
чмакым 200 градус марте ырыктыме духовкышто 20-30 минут
кӱктем. Шыл кунар шуко, когыльо
тунар тутло.
- Морко районысо Волаксола
ялыште ача-ава суртышто у
коҥгам оптыктенам. Кажне гана
тушко мийымем годым фотошто
ончыктымо гай чевер ӱмбалан
мелнам кӱэштам. Кеҥежым модым погем да тӱрлымӧ тӱран ты
гай тыгыде когыльым (фотошто)
ешемлан ыштен пукшем.
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Йодмыда почеш

Кылмен черланыме деч вара чот кокырем...
Кылмен черланымек, чот кокыраш тӱҥальым. Мыняр
эмым йӱым - Юмо гына пала. Куштылгынрак чучмек, кокыртыш шке эрта шонышым, но йоҥылыш лийынам улмаш. Ынде адакат эмлалтман мо?
Е.АНТОНОВА.
Оршанке район.
ШОДО ден бронх-влак вӱдыжгӧ, мардежан да йӱштӧ
игечыште поснак орланат. Кужун шуйнышо кокыртыш ком
огеш тургыжландаре? Тургыжландара гала? Шукыжым
орландара! Кокыртышлан тӱҥ
шотышто ОРВИ - вирусан
пӱсӧ респираторный чер амалым ышта. Икмыняр жап
гыч бронх-влакым рун авалта.
Икымше кум кечыште тудо
пеш нелын ойыралтеш. Пӱсӧ
кокыртышлан кора бронхысо
тазыла чора пуалеш. Бронхит
годым тазыла чот лектеш.
Пӱсӧ форман бронхиальный

кокыртыш
кукшо, кенета
тӱҥалеш, кужун шуйна да утларакше йӱдым вияҥеш. Чыла
тиде икмыняр кече
гыч эрта, ынде ко
кыртыш дене пырля
рун
лекташ
тӱҥалеш. Лачшымак
тыште
тӧрланаш
тӱҥалшын йоҥылышыжо! Бронх-влаклан полшаш огыл
гын, кокыртыш утыжденат шуйнен кертеш. А идалыкын
йӱштӧ пагытше ситуацийым нелемда

Инфаркт деч вара
Кодшо ийын инфарктым чытен лектым. Шӱмын пашажым шотыш кондымо шотышто иктаж йӧным темлен кертыда мо?
А.ХАРИТОНОВ.
Волжский район.

1. Инфаркт деч вара рационыштыда шинчал ден вольык
коям иземдыза. Емыж-саска
ден пакчасаскам, поснак кешырым, баклажаным, шоганым, чеснокым, тыгак кугыпӱкшым, агытанорам утларак
кочса.
2. Шургыдам, шоягоремдам,
вачӱмбалдам, вачыдам, кидвургыдам, пулвуйдам чӱчкыдын туржса. А эше кечеш 3
гана 15-20 минут дене кидйолдам лупшкедылза.
3. Паркыште, уремыште ончыч эркын да пеш шукыжак

огыл коштса, вара ошкылдам
писештарыза, дистанцийымат

веле: айдеме шкенжым сайын
шижеш,но чыташ лийдымын
кокыра.
Тендан случайыште эмым
йӱдеат лиеш. Кызыт шодо да
бронх-влак кундемлаш йыгаш
келшыше алой але нулго негызан тӱрлӧ средствым ужалат. Ты ситыдымашым нуно
писын чактараш полшат.

кужемдыза, но нойымеш да
шӱм кундемыште коршташ
тӱҥалмеш огыл. Йӧн уло гын,
ерыште, эҥерыште, бассейныште ийза.
4. Кажне кечын 1 изи совла
алой але каланхой сокым
йӱза да шырпе вуй кугытан
мумиём йылме йымаке 2
гана пыштыза.
5. Инфаркт деч вара шӱмвӱргорно системылан со
лодко вож сайын полша. Тудым йоҥыштыза да 10 г
порошок дене напиткым
шолтыза. Эмлалтме курс 1 тылзе.
Инфаркт деч вара тазалыкым пеҥгыдемдыме ты ком
плекс ик еҥлан веле огыл
полшен. Реабилитаций го
дым медицине препаратым
йӱаш лиеш, тыгак врач-кардиологын консультацийышкыже кошташ кулеш.
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Редашийын серыш калтаж гыч)

«Давленийда изи, витне...»
КОДШО арнян анализым
сдатлаш коштым. Вӱрым пуымо
шотышто тымарте нимогаи утосите лиИын огыл: медик-влак
вӱргорным писын муыныт, умбакыже - тык да кына тӱсан вӱр
янда Иоҥгытыш чыр-чыр Иогенат темеш. Сандене кабинетыш
тургыжланыде пурышым, кидем
ӱстембаке пыштышым да мушкындем дене пашам ышташ
тӱҥальым. Ыш полшо, коеш. «И
кузе ынде мыланем вӱрым налаш? Йоршын нимо ок коИ.
Мушкындыда дене чолганрак
пашам ышташ кӱлеш! Колыда?
Мушкындыда дене пашам ыштыза!» - мане медсестра.
Мыят мушкындым я чумырем,
я колтем... Вара шижам: кидем
уло виИын туржеш. «Уке, садак
нимо ок к о и », - чаманен мане
самырык ӱдыр. Вес кидем темлынем гына ыле, име дене шуралтымым шижым. «Муо тугеже!»
- шоналтен лыпланышым. Арам
улмаш. Колам: «Ну пу вӱретым,
пу! Ок пу. Адакат шуралташ логалеш... Вес киддам пуыза» , Иӧрдымӧ рожыш ваткым пыштен темлыш медсестра.

Келгын шӱлалтышым да
ӱстембаке вес кидем пышты
шым. «Тыштат нимо уке. ДавлениИда изи, витне... Вӱдым
Иӱаш кӱлеш ыле!» - шылталенрак мане. Адакат - тык... ОИ,
коршта! «Ончо-ян, тиде киддат
огеш пу. Пу вӱретым, пу, манам!» - сорвала медсестра.
Ынде кидем туге пӱтыркалаш
да темдышташ тӱҥале - луэм
пудырта, шонышым. «Чыталтыза изишак... Вет вӱрдам алакузе налаш кӱлеш... Ну, чыла.
Кушеткыш шичса, 5 минут каналтыза», - ноИышо Иӱкын
мане медсестра.
Мом кӱштымыжым, мом темлымыжым чыла ыштышым, чыла
шуктышым. Пашаш миИымекем,
шокшым кергалтышым да име
дене шуралтыме верлам шымлен ончальым. Вӱр начарын Иогымо амалым умылышым: кок
ганажат вӱргорныш огыл, а воктекыже шуралтен улмаш...

И.НИКОЛАЕВА.
Йошкар-Ола.

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

за 1 с е а н с , а н о н и м н о .

Пӱйшыл
тетла ок
тургыжландаре
ПУЙШЫЛ изиэм годсек
орландарен: вӱр чот да
чӱчкыдын Иоген. Южгунам эсогыл киндым пурлын налын кертын омыл.
Тӱрлӧ мазь, процедур
(электрофорез, кварц, ла
зер) денат эмленыт, таблеткымат Иӱынам, оҥылашыш антибиотикан уколымат ыштеныт, но чер
ик-кок тылзе гыч угыч
пӧртылын.
МыИ тудым содыки эмлен кертым! ТениИ телым
шижым: шуктымо баклажаным кочмо деч вара
умша кӧргӧ 2-3 минут
Иӱла. ТыгаИ закуско деч
вара пӱИшыл ончычсо гаИ
волгыдо-Иошкар огыл, а
кына тӱсан лиеш. Баклажаным кече еда кочкым пӱИшыл гыч вӱр Иогымым
чарныш. Кызыт нимогаИ
уто-ситым ом шиж. ПӱИшыл тӧрланыш.

В.СЕРГЕЕВА.
Медведево раИон.

Пайпале каҥаш тазалыклан йолташ

Мӱшкыр йымалне
коршта

*алкогольной и табачной зависимости

t

!

Тергеныт - полша

I

Ты ситыдымаш поснак эр еда палдырна.
Шондо пеш нелын да изи порций дене лек12, 18 и 26 февраля.
| теш. Ш укерте огыл тушто вурым шеклаПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ з нышым. Тиде мо тыгай?

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 .

t

|

с;
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З.ЯКИМОВА.

Реклама.

Занятие состоятся 10 февраля.______ |

СоветскиИ раИон.

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 ьтируй тесь со спец иал и стом
о возм ож ны х противопоказаниях.

ЧЫЛА лиИын кертеш: циститат, онкологият... Диагнозым шындаш нине пале ден ситы
дымаш гына огыт сите. Жапым шуИкалыде,
врач деке каИыза, медицине шымлымашым эртыза.

V

.
.
1АЙ № Н Е ДЕ Ч
ямдылен. Тел.: 49-55-11.

.
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ВОЛЬЫК ОНЧЫШО

КАЛЫКЫШТЕ тыге ойлымымат колаш лиеш: коя кочкыш
организмлан ок келше, удам
веле ышта. Но тидым палаш
уто огыл: коя деч поена
нимогай вещеетва вашталтын ок керт.
Чын, пийлан утыждене коя
жаритлыме, тыгак пальме ӱян
удалан шотлымо кочкышым
пуаш ок келше. Янлыкын
капыштыже коя теле вашеш
кунар-гынат
погынышаш.
Тидыже кылмыме деч арала.
Кушкын шушо пийлан кажне
килограмм нелытшылан шотлымаште еуткаште 1,3 грамм
коя кӱлеш, пинегылан - 2,6
грамм. Пайдале коя теҥыз
колышто, оливке, кавун, кечшудо ӱйыштӧ ятыр. Коя организмыш кушкыл кочкыш дене
пырля еайын шыҥа.
Тыгай йодышат лектын кертеш: пийлан кочкышым кузе
чын ямдылаш. Янлыкым тӱжваке, яндар южыш, лукмо деч
ончыч але вара кочкышым
пуаш?
Специалиет-влак
яндар
южыш лукмо деч ончыч пукшаш темлат. Самырык немыч
овчаркылан, такеылан да моло
икмыняр еонар урлык пийлан
тич темше пагар дене кудалышташ ок келше. Ойлат,

2017 ий 9 февраль

с/п

Вольык огыл гынат

ПИЙ - АЙДЕМЫН
ЙОЛТАШЫЖЕ
(Умбакыже. Туҥалтышыже 2016 ий 45-46-шо,
2017 ий 1-4-ше №-ан газетыште.)

шолыжо пӱтырналтын кертеш.
Сай продукт гыч ямдылыме
пучымыш ден жапын-жапын
пуымо витамин - пийым пукшымо эн келшыше йӧн. Но те
«иекуеетвенный»
манме
урлыкым (шарпей, китай хох
латый, чихуахуа да моло)
ашнаш шонен пыштенда гын
эн ончычак финане йӧндам
шотыш налза. Тыгай урлыквлак чыланат аллергий дене
орланат. Нунылан кевытыште
налме чапле качеетван коч
кышым гына пукшыман.
Тидым кӱлешанлан шотлыман: пийлан промышленный
манме кочкышым пукшымо
деч вара тыглайыш куеарыме
деч вара икымше кок арня
пробиотикан бифидобакте
рий комплекеым пуаш шотлан толеш.
Пийлан пучымышым ямды
лыме эн еай рецепт уке.

Продукт кокла гыч мом
мыняр кучылтшашым янлы
кын могай улмыжым да
мыняр
пукшаш
кӱлмым
шотыш налаш кӱлеш. Ик
тӱрлӧ рационым ыштымек,
кок-кум
тылзе
жапыште
кажне кум-ныл арня гыч
янлыкым виеен ончыман.
Тыге те пийын утыждене
ӧрдымыжым але нелытым
пеш
эркын
погымыжым
пален налыда.
Пучымышым
ямдылыме
годым эн ончыч шылым шолтат. Шӱрашым да пакчаеаекам ямде лемыш ешарат.
Шӱраш ден пакчаеаека ямде
кочкышын 60 процентшым
айлышаш
улыт.
Лемым
ямдылыме годым чумыр коч
кышын 40 процентше кугыт
шылым але колым кучылтыт.
Чыве шӱйым але шӱрым
шолташ ямдылыме наборым
кучылташ
лиеш.
Чывым
вӱдыш пыштен, лемым шол
таш келша. Пийлан пуымо
деч ончыч шыл деч лужым
ойыраш кӱлеш.
Пучымышым шолташ ушкал,
коядыме еӧена шыл, пылыш,
кӧргарвер, яндар нӧргӧ келшат. Теҥыз колым арнялан
ик-кок гана деч шуко пуаш ок
йӧрӧ.
Лемым ямдылыме деч вара
каетруль гыч шылым, лум луктын
налыт, йӱкшыктарат,
ойыркалат да тыгыдемдат.
Лемыш шӱрашым пыштат.
Ямде лиймеке, пакчаеаекам
ешарат. Кешырым да йошкарушменым шолтымо годымат
пышташ лиеш. Нуно шолты
мо годым пайдале вещеетваштым огыт йомдаре.

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

11-ше лашт.

13 ФЕВРАЛЯ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

ТЕЛЕПРОГРАММЕ

2017 ий 9 февраль

с/п

10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 , 14.20, 15.15 Время пока
жет 16+ 16.00 Мужское/Женское 16+ 17.00 Давай поже
нимся! 16+ 18.00 Первая
Студия 16+ 20.00Пусть говорят
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с
"ГРЕЧАНКА" 16+ 23.15 Вечер
ний Ургант 16+

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 "КАМЕНСКАЯ" 16+ 14.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.40 Прямой эфир 16+ 18.50
60 Минут 12+ 21.00 Т/с "ОСИ
НОЕ ГНЕЗДО" 12+ 23.15 Вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ1

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»

05.00, 09.15 Утро России
05.00, 09.20 Доброе утро
09.00,
11.00, 14.00, 17.00 , 20.00
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но
Вести
09.55 О самом главном
вости 09.50Жить здорово! 12+
12+
11.40,
14.40, 17.20, 20.45
10.55 Модный приговор 12+
Вести.
Местное
время 11.55
12.15 Наедине со всеми 16+
Т/с
"КАМЕНСКАЯ"
16+ 14.55
13.20 , 14.20 , 15.15 Время пока
Т/с
"ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
12+
жет 16+ 16.00 Мужское/Жен17.40
Прямой
эфир
16+
18.50
ское 16+ 17.00 Давай поже
нимся! 16+ 18.00 Первая 60 Минут 12+ 21.00 Т/с "ОСИ
Студия 16+ 20.00Пусть говорят НОЕ ГНЕЗДО" 12+

7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное
время. Вести Марий Эл. 9.00
“ Шӱмсем пӧлек” . Тендан серышда почеш концерт. 9.20
“ Пошкудем”. 9.40 “Шонанпыл”.
Йоча-влаклан передаче. 11.40
Местное время. Вести Марий
Эл (на мар. яз.). 14.40 Местное
“ МАРИЙ Э Л”
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с
время. Вести Марий Эл. 17.20
"ГРЕЧАНКА" 16+ 23.15 Вечер
НА КАНАЛЕ
Местное время. Вести Марий
ний Ургант 16+
Эл (на мар. яз.). 20.45 Местное
«РОССИЯ1»
РОССИЯ1
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местноевремя. Вести Марий Эл.
05.00, 09.15 Утро России время. Вести Марий Эл. 9.00
НА КАНАЛЕ
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 , 20.00 “ Пошкудем” . 9.35 “ Кырык си«РОССИЯ24»
Вести 09.55 О самом главном рем” . 11.40 Местное время.
19.00 Вести. 19.10 Интервью.
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести Марий Эл (на мар. яз.).
16 ФЕВРАЛЯ.
Вести. Местное время 11.55 14.40 Местное время. Вести
ЧЕТВЕРГ
Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+ 14.55 Марий Эл. 17.20 Местное
ПЕРВЫЙ
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ время. Вести Марий Эл (на
17.40Прямой эфир 16+ 18.5060 мар. яз.). 20.45 Местное время.
05.00, 09.20 Доброе утро
Минут 12+ 21.00Т/с "ОСИНОЕ Вести Марий Эл.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, Но
ГНЕЗДО" 12+
вости 09.50Жить здорово! 12+
НА КАНАЛЕ
10.55 Модный приговор 12+
“ МАРИЙ Э Л ”
«РОССИЯ24»
НА КАНАЛЕ
19.00 Вести. 19.10 Интервью. 12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 , 14.20, 15.15 Время пока
15 ФЕВРАЛЯ.
«РОССИЯ1»
жет 16+ 16.00 Мужское/Жен7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное
СРЕДА
ское 16+ 17.00 Давай поже
время. Вести Марий Эл. 11.40
нимся! 16+ 18.00 Первая
ПЕРВЫЙ
Местное время. Вести Марий
Студия
16+ 20.00 Пусть гово
05.00, 09.20 Доброе утро
Эл (на мар. яз.). 14.40 Местное
рят
16+
21.00 Время 21.30 Т/с
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но
время. Вести Марий Эл. 17.20
"ГРЕЧАНКА"
16+ 23.15 Вечер
вости 09.50Жить здорово! 12+
Местное время. Вести Марий
ний
Ургант
16+
10.55 Модный приговор 12+
Эл (на мар. яз.). 20.45 Местное
РОССИЯ1
12.15 Наедине со всеми 16+
время. Вести Марий Эл.
13.20 , 14.20, 15.15 Время пока
05.00, 09.15 Утро России
НА КАНАЛЕ
жет 16+ 16.00 Мужское/Жен- 09.00 , 11.00, 14.00, 17.00 , 20.00
«РОССИЯ24»
ское 16+ 17.00 Давай поже Вести 09.55 О самом главном
19.00 Вести. 19.10 Интервью. нимся! 16+ 18.00 Первая 12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Студия 16+ 20.00 Пусть гово Вести. Местное время 11.55
14 ФЕВРАЛЯ.
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+ 14.55
ВТОРНИК
"ГРЕЧАНКА" 16+ 23.10 Вечер Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
ПЕРВЫЙ
ний Ургант 16+ 23.55 Ночные 17.40 Прямой эфир 16+ 18.50
05.00, 09.20 Доброе утро новости
60 Минут 12+ 21.00 Т/с "ОСИ
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но
НОЕ ГНЕЗДО" 12+ 23.15 Пое
РОССИЯ1
вости 09.50Жить здорово! 12+
динок
12+
05.00, 09.15 Утро России

С/п

2011 uu 9 февраль
“ МАРИЙ Э Л ”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное
время. Вести Марий Эл. 9.00
“Пошкудем”. 9.40 “ Изге мечет” .
11.40 Местное время. Вести
Марий Эл (на мар. яз.). 14.40
Местное время. Вести Марий
Эл. 17.20 Местное время.
Вести Марий Эл (на мар. яз.).
20.45 Местное время. Вести
Марий Эл.

ТЕЛЕПРОГРАММЕ
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ24»

19.00 Вести. 19.10 Интервью.

18 ФЕВРАЛЯ.
СУББОТА
ПЕРВЫЙ

12-шо лашт.
«РОССИЯ24»

19.00 Документальное кино.

19 ФЕВРАЛЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.15 Т/с "БЫВШИХ НЕ БЫ
06.10 Т/с "БЫВШИХ НЕ БЫ ВАЕТ" 16+ 08.10 Смешарики.
ВАЕТ" 16+ 08.00 Играй, гар ПИН-к код 0+ 08.25 Часовой
монь любимая! 12+ 08.40Сме- 12+ 08.55 Здоровье 16+
шарики. Новые приключения 10.15
Непутевые
замет
0+
09.00
Умницы
и
умники
ки
12+
10.35
Пока
все
дома
НА КАНАЛЕ
12+ 11.25 Фазенда 12+ 12.10
12+ 09.45 Слово пастыря 12+
«РОССИЯ24»
10.15 Николай Расторгуев. Па Открытие Китая 12+ 12.40 Тео
19.00 Вести. 19.10 Интервью.
рень с нашего двора 12+ 11.20 рия заговора 16+ 13.45 Х/ф
17 ФЕВРАЛЯ.
Смак 12+ 12.20 Идеальный ре "НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ"
ПЯТНИЦА
монт 12+ 13.20 На 10 лет мо
12+ 15.40, 17.25 Х/ф"СЛУложе 16+ 14.15 Концерт Зары
ПЕРВЫЙ
ЖЕБНЫЙ РОМАН" 12+ 16.40
05.00, 09.20 Доброе утро 12+ 16.10 Голос. Дети 12+ Чемпионат мира по биатлону.
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но 18.00 Вечерние новости 18.15 Масс-старт. Мужчины. Прямой
вости 09.50 Жить здорово! 12+ Кто хочет стать миллионером? эфир из Австрии 19.30 Лучше
10.55 Модный приговор 12+ 16+ 19.10 Минута славы 12+
всех! 12+ 21.00 Воскресное
12.15 Наедине со всеми 16+
21.00 Время 21.20 Сегодня ве "Время" 22.35 Клуб Веселых и
13.20 , 14.20, 15.15 Время пока
жет 16+ 15.50 Жди меня 16+ чером 16+ 23.00 Х/ф "ВА- Находчивых 2017 г. 16+
РОССИЯ1
16.40 Чемпионат мира по биат БАНК" 16+
лону. Эстафета. Женщины.
05.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
РОССИЯ1
Прямой эфир из Австрии 18.05
05.15 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" 12+
Первая студия 16+ 20.00 Поле
07.00 Мульт утро 12+ 07.30
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 ТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" 12+ Сам себе режиссёр 12+ 08.20
Голос. Дети 16+ 23.25 Вечер 07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. Местное Смехопанорама 12+ 08.50 Ут
ний Ургант 16+
ренняя почта 12+ 09.30 Сто к
время 08.20 Россия. Местное
РОССИЯ1
одному 12+ 10.20 Вести-Мо05.00, 09.15 Утро России время 12+ 09.20 Сто к одному сква 11.00, 14.00 Вести 11.20
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 12+ 10.10 Семейный альбом Смеяться разрешается 12+
Вести 09.55 О самом главном 12+ 11.00, 14.00 Вести 11.40 14.20 Х/ф "ОДНАЖДЫ И НА
ВСЕГДА" 12+
16.15 Х/ф
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
Вести. Местное время 11.55 14.20 Х/ф "А СНЕГ КРУЖИТ..." "СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ" 12+
Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+ 14.55 12+ 18.00 Субботний вечер 20.00 Вести недели 22.00
12+ 20.00 Вести в субботу Воскресный вечер с Владими
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
ром Соловьёвым 12+
21.00
Х/ф "ВЕРНОСТЬ" 12+
17.40 Прямой эфир 16+ 18.50
“ МАРИЙ Э Л”
“ МАРИЙ Э Л”
60 Минут 12+ 21.00 Юморина
НА КАНАЛЕ
16+ 23.35 Х/ф "ВО ИМЯ
НА КАНАЛЕ
ЛЮБВИ" 12+
«РОССИЯ1»
«РОССИЯК»
“ МАРИЙ Э Л ”
10.20 Местное время. Вести
8.30 Новости культуры Ма
Марий
Эл. События недели.
НА КАНАЛЕ
рий Эл. 8.40 Преображение.

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»
9.00 Утро на “ Культуре” .
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное
«РОССИЯК»
НА КАНАЛЕ
время. Вести Марий Эл. 11.40
15.10
Арт-мари.15.25 Экспо
«РОССИЯ1»
Местное время. Вести Марий
8.20 Интересы республики. нат. 15.40 Редкие кадры.
Эл (на мар. яз.) 14.40 Местное
8.40 “Шӱмсем пӧлек” . Тендан
время. Вести Марий Эл. 17.20
серышда почеш концерт. 9.00
Свадебный фотограф.
Местное время. Вести ПФО. “Шым гана висе” .
Телефон:
(8362)
20.45 Местное время. Вести
НА
КАНАЛЕ
77-40-77.
Реклама.
Марий Эл.

с/ п
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ТУЛИГЕ, ЭҤЫРВОТ

13-шо лашт.

Йодмыда почеш

Кайырвуйым
кузе ончен
кушташ?
(Умбакыже. Тӱҥалтышыже
3-4-ше №-ан газетыште.)

Кайырвуй нӧшмым ӱдымӧ йӧн дене палдарена. Эн
кумдан шарлыше - нӧшмым вес кушкыл Урлыкаш
деч посна ӱдат. Йӧре ӱдымӧ йӧнымат кучылтыт. Мутлан, эн келшышылан шӱльым шотлат. Тудо писын
кушкеш, ужар массым пога да вольыклан пукшаш солаш лиеш. Шудым 1-1,5 тылзе деч вара огыл солен
налман. Эше тидым палаш уто
огыл: ӱдымӧ годым шӱльӧ урлыкашым тыглай
ӱдымӧ
дене
таҥастарымаште
20-30процентлан
шагалрак
кучылтман. Тидым
шотыш налаш
гын, шӱльӧ шытен лекше кай
ырвуйым ок темде, нӧлталташыже йӧным пуа.
Кайырвуй нӧшмӧ дене пырля тыгак фацелийым,
рапсым, горчицым ӱдаш келша. Тыгодым пырля
ӱдымӧ кушкылым поген, солен налме деч вара кай
ырвуй уэш сайын кушкеш. Солымо годым отылым
10-12 сантиметр кӱкшытым кодат. Тидыже эн ончычак лумым кучаш йӧным ышта да тыге кайырвуй
кушкыл кылмен ок локтылалт.
Эше ик йӧн. Ты кушкыл нӧшмым шукияш шудо ур
лыкаш дене пырля ӱдат. Кокымшо ийжылан кайыр
вуй июнь кыдалне пеледеш, а шукияш шудым июль
тӱҥалтыште солен налыт. Тылеч вара кайырвуй
уэш кушкаш тӱҥалеш, нӧлталтеш да август мучаште
адак пеледеш. Варажым тыгай сӱрет икымше покшым толмешке палдырна. Тидыже теве мо дене
пайдале: шыжым нектарым да шыркам ойырышо
кушкыл ок пелед гаяк, сандене мӱкшлан нигушеч нимом погаш. Лач тунам кайырвуй утарен кертеш.
Ятыр мӱкшызӧ ,кайырвуйым шке отарже воктенсе
кумдыкыш ӱда. Удымӧ нормо - ик сотыклан 30-50
грамм нӧшмӧ кӱлеш.
Тиде кушкыл кеч-могай мландыште кушкеш.
Нӧшмыжӧ йога да шке семын нерештеш, вийым
пога. Пасушто ончен кушташ йӧн уке гын, коремлаште, эҥер серыште, яра кийыше моло мландыш
ӱдаш лиеш.

КАРАКА ЧОЯ КОЛ
(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 2016 ий
39,41-47-ше да 2017 ий 1-4-ше
№-ан газетыште.)

Каракам кучымо годым эҥыримыш могай ондалчык кочкышым пижыкташ? Ты
гай кочкышыжо ятыр тӱрлӧ уло. Утларак
чӱчкыдын кучылталтшыже-влак дене пал
дарена.
Кумдан палыме колызо Сабанеевын
возен кодымыж гычат пале: эн тыглай
ондалчык кочкыш - терыс йыл да шем
кинде. Тыгак йошкын шукш шотлан толеш. Ты шукш моткоч ныжылге, нечке манын каласаш лиеш. Аралашат ,эҥыримыш
пижыкташат куштылго огыл, сандене те
рыс йыл ик эн ончыл верыште шога.
Адакшым тыгай йылым мланде гыч кӱнчен лукташ нимо йӧсыжат уке.
Йылым ончылгоч ямдылаш лиеш. Тудым иктаж-могай ужар шудо лоҥгаште,
утларакше кӱренвуйышто, аралаш келша.
Йӱдвошт йыл мланде деч эрна веле
огыл, эше утларак тарванылшыш савырна да тамле шудо пушым авалта,
шыҥдара, вет карака тамле пушым мот
коч йӧрата.
Йылым
эҥыримыш
тӱрлӧ
се
мын пижык
таш лиеш.
Тудым эсогыл кӱрлын,
посна ужашыжыматвераҥдаш
шотлан толеш. Южгунам карака кӱрыштмӧ, пурмо
йылым утларак йӧрата. Сандене ик йыл
дене колым кучымеке, ондалчык кочкы
шым вашталташ ида вашке, тудымак уэш
эҥыримыш сайынрак кералза.
НАЛАМ
прополисым.
Тел.: 89026724634.

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

14-ше лашт.

ИЛЫ Ш ЙЫЖЫҤ

КАНДАШ шагат эрдене омсаш йыҥгыртыме йӱк помыжалтарыш. Шинчам туржын
почаш ошкыльым. Тӱркаҥше
ӱпан, мушкылтдымо чуриян
йолташем
омсалондемым
вончен шуктыш ма уке, шинчаж дене ала-кӧм кычалше
гай тыш-туш ончыштын вигак
тӱҥале:
- Саня, кыпте-копто пурен
шогалмемлан ит ӧр, но кызытак мыйым колыштшаш улат.

2017 ий 9 февраль

- Саня, кок ий ончыч ныл пачашан хрущёвко пӧртыштӧ
пачерым налмем палетыс.
Тушто йочаж дек илаш куснышо ковай илен маныныт
ыле. Тӱжвач ончалмаште тыглай, ойыртемалтдыме кок пӧлеман изирак пачер. Илаш
куснымек, эрлашыжымак кастене, йыҥгыр уло гынат, омсаш тӱкалат. Пошкудо перкала, очыни, шонен, омсам

с/ п

тыш дене кӱшкӧ соптыртатыш. Вич минутышто^ ныл
тошкалтышым кӱзыш. Иолжо
чо-от тургыжланда, витне, шоналтышым. Лектын полшынемат ыле, но ала-могай ӱпш
дене чот пыксалтмыже чарыш.
Эрлашыжым - адак тиде сӱретак. Валя тетла тыште ок
иле манын, эше ик гана раш
умылтарымеке, кува ӧрыктарышын йодо: «Тыйын киндет
уке?»
Шоҥгым чаманен, пел
Шонен ӧрат
батоным пӱчкын, колбаса пӱчкышым пыштен пуышым. Кочкыш пакетым оҥышкыжо шуралын, тошкалтыш дене ӱлык
волен кайыш. Варажым кажне
кечын йыгыжтараш тӱҥале.
Ик кечын оксам арымеш йодмешкыже.
Тылеч вара порт ончыл
Умылтараш лийдыме тӱрлӧ
историйлан ӱшаныметым шутеҥгылыште
шинчылтше
кертак палем. Ынде мый де
«тысе» кова-шамыч деч ончычсо оза нерген йодышт
нем лийше ӧрыктарыше историйым колышт. Тидын ушыжо
нальым. А нунышт пуйто йодпудыранен манын ит воштыл.
мемак вучен иленыт.
Каласкалаш тӱҥале гын
Тӱҥ, вож гыч кӧргынчын.
моло огыл, чынжымак ӧрмаш! почаш кайышым. “ Шинча» шоҥго ӱдырамашын лу-вемТыгайым да эше Ваня деч ко- вошт ончем - омса вес велне жым «шӱалтен пунчальыч».
лаш шоненак омыл. Кӱлеш- кува гай койшо ӱмылка шога. Кажне тылзын пенсийым араоккӱлым лудын, лийдыме кӱл- Омсам почым гын - ой, Юмо, калан кучылт пытарымек, по
дымашлан
ӱшанен,
вует арале, ваштареш тыгай соп- шкудо деч кочкышым, оксам
аҥыртылат манын, мыскара тыра шоҥго ӱдырамаш шога. йодышт коштеш манын шуйӧре мыйым игылтмыжлан Кӱпнен-пуал пытыше сур чу- дальыч. Садлан тиде пӧрнигунам нелеш налын омыл. рий. Тудын деч тыга-ай йытыштӧ тудлан нигӧ омсам ок
Ӧр т к ы шӧ
й о л т а шым гыжге ӱпш... ы-ый! Мыйым
поч, нигӧ нимом ок пу. Тыят
кухньыш эрташ ӱжым. Ваня ужын вигак «Валям кӱштӧ»
тетла ит чамане, тышке кошйолаш кӱсенже гыч коньякым мане (ончыч тыште илыше
таш ит туныкто манын чаӱстембак луктын шындыш. У- пачер оза Валя лӱман лийын).
у, вот тидыж дене чылт ӧрыкТудо тетла тыште ок иле рышт. Очыни, чыным ойлат:
тарыш! Иӧршын аракам йӱ- манын вашештышым. Тудо пуымо тӱжем теҥгем кова
дымӧ еҥ, ну, коклан пайрем ӱмбакем тугак туран онча да (пӧртылташ сӧрыш гынат)
годым, чылт символически
огеш кай. Ну, мыят ласкан че- мӧҥгеш ыш пу. Воктен пӧрманмыла,изи-иш подылын. А верласышым да шинча он- тыштӧ тиде куван уныкаже
таче эрден эрак аракам са- чылныжак омсам петыры- илымым “тысе-шамыч” дечак
кен толын да эше - конья шым. Кайыш-уке манын, омса пален нальым. Но уныкалан
кым...
«шинча» гыч эскерем. Тудо коваже йӧршын огеш кӱл. ИкКочывӱдым темкалышыжла, садак омса ваштареш шога. таж-кӧ тидын нерген тудлан
ӧрыктарыше историйжым ка Шоҥгын ӱмбакем ончымыжым ушештарен але шылтален ойласкалаш тӱҥале гын! Иод- капем дене омса вошт ши- лен гын, вигак «ырлен» вашаш шомакет монден, умшам жам. Вара какши тупшо дене шештен.
карен колыштат. Ваня ужды- омса велыш савырныш да,
тыки-туки окшаклен, тошкалмым ужшо гай кутыра:
(Мучашыже лиеш.)
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м
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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ПАИРЕМ ШУЛЫШЫМ ПУРТА
ТЫГАЙ болером
крючок дене пидаш
пеш проста. Тудым
кеҥеж кастене
йӱштырак игечыште
чияш келша. Тыглай
кечын чийыме
вургемым пайремлан
келшышым ышташ
лиеш: тувыр „ӱмбаке
чыкалтет - йӧрыш
веле.
Кулеш: BEGONI 250 г
(100 % хлопок, 169
м/50 г) шӱртӧ (тудо
ошалге-сур тӱсан лийшаш) да 2,5-ше №-ан
крючок.

110см

37см

Тидме направлений

1-ше ден 2-шо СХЕМЫЛАЛАН ПАЛЕ-ВЛАК:
- погымо юж онго-влак;
- юж онго;
накиддыме столбик;
1 накидан столбик;
3 юж онго дене погымо пико.

Пидме радам:
икымше схемым ончен,
проста узор дене пря
моугольник форман ик
полотно семын пидман. Тудым ик кидшокш гыч вес кидшокш марте пидын
кӱзыман. Полотнон кугытшо выкройкышто
ончыкталтын. Вара бо
лером кутынь пыштыман да кидшокш-влакым ушыман.
Выкройкышто ушымо
вержым кӱжгӧ линий
дене ончыктымо.
Вара болеросо кидшокш мучаш-влакым
веер сынан узор дене
пидын сӧрастарена (2шо схе м е ). Болерон
ончылжымат тыгак пидына. Кӱлеш гын, чиемын оҥжым крючок
дене пидме пеледыш
дене сӧрастараш
лиеш.

Лаштыкым С.НОСОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

КАНЫМЕ СЕМЫН

16-шо лашт.

Йӧоатыме
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Мутшо ден семже
Константин Зайнетдиновын.
Анатолий ЗАРЕЦКИХ мура.
Пеледышым кученам,
тый декет мый ошкылам.
Тиде кечым вученам,
«Вашлиям» шоненам.
ПРИПЕВ:
Улат икте шӱмыштем,
кузе тыйым мый ужнем.
Лыжга йӱкет колыштнем,
лий тый мыйын пеленем.
Тудлан
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КУКУ йӱкан пырдыж шагатын кажне
эрдене помыжалтарымыже шерым
темен шуктен гын, ик жаплан вес могырышкыла
савырен
сакыза.
Пушеҥге кӧргаш гыч шиштын чарныде перкалымыже вашке ушдам
пурта.

® ® ®

1

Чин

Ш ӱр а ш
культур

1

Эстон
мурызо

Ял
1

ӱзгар

Араб
кочкыш

№
артерий
I

1

Вӱды м
п е ты р а

4

Рак
тукы м
1

нерген сериалым онча гын?
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ЙӰДЫМ мален от керт гын, ала-кӧн
При;ue.it'
омешыже кончет, маныт. Мый ом
стве ен пале: кӧ тушто тылзе утла мыйын
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Икте улат шӱмыштем, кузе тыйым йӧратем.
Лыжга йӱкет колыштнем,
лий тый эре пеленем.
Олыкышко волена, кид кучен ошкылына.
Шыма шинчат - ончылнем,
чыла тушто мый луднем.
Припев тудак.
Кече гае волгалтат, чевер кечем тый улат.
Пеледышым кученат, пеледышем тый улат.
Икте улат шӱмыштем,
кузе тыйым йӧратем.
Лыжга йӱкет колыштнем,
лий тый эре пеленем.
Икте улат шӱмыштем,
кузе тыйым йӧратем.
Лыжга йӱкет колыштнем,
лий тый эре пеленем.
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