
6-шо лашт.

Кевытыш тарваныме 
деч ончыч
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ИУД МУЧКО 
КАНЫЗА

Акше эрыкан

9-ше лашт.

Тергеныт -  полша

ТАЗАЛЫК
“КОИЫШЛАНА”

ойла Кужэҥер район Руш Шой селаште илыше кидмастар Г. Чернов

ТАЧЕ Григорий Васильевичын онай суртыштыжо уна лийына.
- Ты пӧртыштӧ ынде визымше ий илена. Тудым тошто порт шенгелан ыштыме, -  манеш 

кидмастар.
(Умбакыже 4-5-ше лашт. лудса.)

М.Скобелевын фотожо.
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Шорык ден каза ешаралтыныт
У Торъял районышто кодшо ийын 9136 тонн 

шӧрым лӱштымӧ. Тидыже ончылийсе деч 724 
тоннлан шукырак.

ЭН кугу ужаш шӧрым, 7,8 тӱжем утла тонным, 
«Первый май» ялозанлык кооператив ыштен 
налын. Тыште вольыкымат ешарен толыт. 
Тыгодымак еҥ-влакын озанлыкыштышт ашныме 
ушкал ий еда шагалемеш. Ончылий еҥ-влак шке 
вӱташтышт 805 ушкалым кученыт гын, тений талук 
тӱҥалтышлан 740 вуй гына кодын. Тыгодымак шорык 
ден каза ешаралтыныт. Нуно икверешыже январь 
тӱҥалтышлан 2484 вуй шотлалтыныт. Тидыже ончы
лийсе деч 169 вуйлан шукырак.

Уэмдат, йӧнаным ыштат
Кужэҥер районышто тений шуко пачеран кок 

пӧртым тӱрыснек ачалат.
ОЛМЫКТЫШАШ икымше пӧрт райрӱдын 

Заречный микрорайоныштыжо верланен, кокым- 
шыжо -  Йӱледӱр селасе Строитель-влак уремыш- 
те. Мом ачалышашым ончылгоч рашемдыме: леве- 
дышым, фасадым, отмосткым олмыктат. 
Электровоштырым, тоштемше вӱд пуч-влакым 
вашталтат. Ачалаш кучылтшаш чумыр роскотын 
акше -  3,4 миллион теҥге. Окса республикын 
илыме верым капитально ачалыме фондшо гыч 
ойыралтеш.

Вӱд яндар -  тазалык сай
Марий Турек районышто йӱшаш вӱдым сита- 

рыме шотышто шагал огыл паша шукталтеш.
КОДШО ийын вӱд тулымо кундемыште арулыкым 

аралыме 6 кумдыкым, вӱдым тулен шапашлыме 17 
башньым, вӱдым налме 116 колонкым, 6 пожар 
гидрантым, 22 скважинын посна ужашыжым ачалы
ме. Тидлан ик миллион утла теҥге оксам кучылт- 
мо. Вӱдым налме южо кундемыште санитарный 
манме зоно уке. Уло гынат, тудым начарын кучат, 
вӱд пуч-влак тоштемыныт. Профилактике меро- 
приятий-влак шагал эртаралтыт. Калыклан пуэн 
шогымо вӱдын качествыже нормо дене келшен 
толшо.

Янлыкым ужнет -  тоштерыш тол

У Торъял районысо краеведений тоштер у 
экспонат дене пойдаралтын.

ТОШТЕРЫН пӱртӱс залже калыкыште шукертак 
чапым налын. Тышке изижат, кугужат кумылын 
толыт. Вет кажне еҥак, пӱртӱс лоҥгашке лектын, 
мемнан кундемыште илыше тӱрлӧ янлыкым, кай- 
ыкым шке шинчаж дене ужын ок керт. А тыште 
шордын, ирсӧснан, урын, сузын, шогертенын да 
молынат чучылыштым ужаш йӧн уло. Тиде рай- 
онеш шочын-кушшо, кызыт Тошто Торъял селаште 
илыше, ончычсо ялозанлык да продовольствий 
министр А.Егошин шукерте огыл тоштерлан узо 
ирсӧснан, пирын, таган, сузын чучылыштым пӧле- 
клен.

Йодында? Вашештена.

киш кы м
КУЗЕ ПОКТЕН 
КОЛТЫМАН?
(Мучаш. Тӱҥалтышыже 
5-ше №-ан газетыште.)

6. Колялан, куголялан, ужавалан, 
шыҥшальылан пошаш чаракым ышты- 
ман. Кишке автотранспортым шӱрен- 
ӱйлымӧ ӱпшым чытен ок керт. Адак- 
шым уло участке мучко (10 сотыклан -  
1 кг) кукшо горчицым шавыман. Пак- 
чаште тӱрлӧ вере чеснок, шоган йыраҥ 
мучко шарлыше ӱпш кишкым покта.

Кишкын кудаш кодымо тошто коваш- 
тыжым верештыда гын, тудым участке 
деч умбак наҥгайыман. Вет лачшымак 
ончыкыжым илаш шонымо вереш 
кишке коваштыжым (пале семын) ку
даш кода. Жап эртымеке, ты верыш са- 
дак пӧртылеш. Палемдыме вереш шке 
ӱпшым кодаш огыл манын, кийыше ко- 
ваштым чара кид дене тӱкыман огыл. 
Мунло кишке айдемын пушыжо по- 
чеш «шолышт наҥгайыме» коваш
тыжым кычал толын, ӱчым шуктен 
кертеш.

Кишке йӱлалтыме резинке ӱпшы- 
мат ок йӧрате. Ломыжан, йӱлышӧ 
мландым кораҥ каяш тырша. Сад-пак- 
чаште, участкыште кажне ийын шошым 
але шыжым орава покрышкым, кукшо 
шудым йӱлалтеда гын, кишке тышке ли- 
шемаш ок тошт. Тудо химий веще- 
стван пушыж деч шеклана, садлан 
соляркеш але гербицидеш нӧртымӧ 
лапчыкым участке мучко вераҥдылме 
кужу жаплан нуным поктен колта. Пу- 
шан средствым кевытыштат налаш 
лиеш.

Сад участкысе кушкыл укшеш ки
тай йыҥгырым але мардеж логалме 
дене лӱдыкшӧ йӱкым лукшо ӱзга- 
рым сакедылман. Тымыкым да ла- 
скалыкым йӧратыше кишке тыгай ве- 
рыште илаш ок тӱҥал.

Пагалыме лудшына-влак, тиде вре
дитель дене кУчедалме тендан ала 
шкендан секретда уло гын, редак- 
цийышкына возен колтыза. Нине 
каҥаш-шамычым шотыш налын, те
ний пакча пашадам ласкан да куш- 
тылгын ыштыза.

Темлыме каҥашна-влак участ
кыште кишке «керылтын» илыме 
деч утлаш полшат манын ӱшанена.

Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ
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Пагыт паша

НӦШМӦ САЙ ГЫН, 
ЛЕКТЫШАТ КУАНДАРЫШЕ

Але ӰДЫ1МӦ деч ончыч
кешыр НӦШМЫ1М кузе чын обработатлыман?

САЙ лектыш, кугу вожсаска 
дене куандарыже манын, кеч- 
могай нӧшмым ӱдаш шонымо 
деч икмыняр кече ончыч огыл. 
ятырлан ончыч налман. Кевыт 
гыч налын кондымо нӧшмым 
шошым вигак йыраҥыш ӱды- 
ман огыл, шытен лекме вий- 
жым вияҥдыман.

Кызыт ужалымаште шуко 
тӱрлӧ сорт кешыр уло. Такшым 
гын шуэн вашлиялтше , чаплын 
аралалтше урлыкым телымак 
налын ямдылыман. Иканаште 
шуко пакетым ида нал. Кешыр 
нӧшмӧ шытен лекме вийжым 
кок ий наре веле арала.

Тыгодымак ик сортым огыл, а 
тӱрлӧ нӧшмым 2-3 пакет дене 
налман. Иктыжым шытен 
лекме куатшым тергаш кучыл- 
таш лиеш. Тунам гына вес 
производительын нӧшмыжым 
ешарен налаш кӱлмым рашем- 
даш лиеш. Тергымеке , чынжы- 
мак лектыш деч посна огыда 
код.

Налме годым эн ончыч 
нӧшмым (упаковкышто цифр 
дене возымым) лачшымак 
могай жап марте кучылташ 
лиймым ончыман.

Кешыр нӧшмӧ тыгыде веле 
огыл, эше чот нелын шытыше. 
Чыла гаяк сорт 30-40 кече гыч 
веле нерешталтеш. Удымӧ деч

ончыч нӧшмын ӱмбал лончыж 
гыч кӱжгӧ дубильный веще
ствам мушкын колташ кӱлмым 
сад-пакчазе-влак сайын палат.

Кешыр нӧшмым обработат-

лыме йӧн моло вес нӧшмын 
деч изиш ойыртемалтеш. 
Нӧшмӧ ӱмбалнысе дубильный 
веществам мушкын колташ 
нелырак.

Кешыр нӧшмым кузе чын обработатлыман?

1. Вичкыж ситце лапчыкым налман. Тушко пакет гыч нӧшмым 
ястарыман. Икмыняр тӱрлӧ сорт гын, кажныжым посна лапчыкыш 
пыштыман. Вӱдеш мушкылтдымо биркым пижыктыман.

2. Лапчыкын кажне лукшым иктыш погыман, изи мешак семын 
вичкыж шӱртӧ дене але резинке (йӧнанрак да ӱшанлырак) дене 
кучыктыман.

3. «Мешакым» шокшо вӱдым темыман йоҥгытыш пыштыман 
але шокшо вӱд йогымо пуч йымалне 1 минут наре кучыман. 
Вӱдын температуржо 50 градус чоло шокшо лийшаш.

4. Йоҥгыт гыч лукмо нӧшмым леве вӱдым темыман атыш куса- 
рыман.

5. Кугу ойыртеман тыгай «душым» кечеш 3 гана 2 кече почела 
ыштыман.

6. Кок кече «чывылтымеке», нӧшмым авалтыше дубильный 
вещества мушкылтшаш.

7. Мешакысе резинкым кораҥдыман, нӧшмым пеҥгыде кагаз 
ӱмбак вичкыжын шарыман.

8. Кошкымекыже, кешыр нӧшмым йыраҥыш ӱдаш лиеш.

Пеледышым ончышылан

Кусарен шындыде огеш лий
Пӧлемыште кушшо пеле

дышым моткоч йӧратем. 
Поснак толкыналтше кор
най тӱрлӧ тӱсан фиалке 
келша. Палымемын ты 
пеледыш шинча ончылно 
кушмо гай чучеш, а мыйын 
тӱлыжген кошкат. Амалже 
могай?

О.ТИМОФЕЕВА.
Оршанке район.

ТЫГЛАЙ ончалмаште фиал
ке кычалтылдымыла чучеш 
гынат , сайын ончымым йӧрата. 
Ты пеледышым кусарыде 
ончен кушташ ок лий. Тудым

идалыкеш 1 гана уэмдыман. 
Тудын пеледмыжым вучеда, а 
кушкыл огеш пеледалт -  
амалже лачак тиде.

ПАЛДАРЕНА: кушкылын
чыла лышташыжым кусарен 
шындаш келшен ок тол. 
Тӱлаҥдаш лышташым кӧ эн 
ӱлыл радам гыч кӱрлын 
налеш, тудо чын огеш ыште. 
Вожым эн сайын колтышо 
лышташ -  ӱлычын кокымшо 
радамыште. Лышташым 
огыт пӱч, огыт кӱрышт, а 
парня мучаш дене чаткан 
пӱтыралын ойырат. Нӧргӧ 
лышташым фиалкым ончен 
кушташ келшыше рок дене 
темыме йоҥгытыш шынды- 
ман. Келге янда ате дене 
петырен, (20 кече наре) 
вожым колтымыжым  
вучыман.

РЕГЕНЧЫМ УЖАЛЕМ. 

Тел.: 89027370656.1

ден Р.ЧЕПАКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11.
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ойла Кужэҥер район Руш Ш ой селаште

Пийлан лӱмын ыштыме вер.

Тыгай шырчыкомарташте 
кайык куанен ила.'

илыше кидмастар Г.ЧЕРНОВ

-  Негызым 2007 ийыште пыштыме, а ныл ий гыч илаш пу- 
рышна. Пӧртын кугытшо - 6x9 метр, кумдыкшо - 100 кв. метр. 
Тудым эргым дене нӧлтенна, мансардым келыштарыме. Пыр- 
дыжым пеноблок дене оптымо. Тений шокшо шонданым ыш- 
тышна. Кызыт пелашем дене коктын илена. Кок ӱдыр ден ик 
эрге олаште улыт. Каникул годым уныка унала толеш. Ондак 
колхозышто трактористлан тыршенам, Донецкыште шахтыш- 
тат ыштенам. Ятыр ий Москош да моло вере чоҥаш кошты- 
нам. Ынде кок кеҥежым эргым дене чоҥаш коштына. Пӧрт-

'  П ___
/ I __ ДО,

“Профессор Бутаков”  
коҥгалан кухньышто вер 
йоҥгыдо.

Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ
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кӧргым, дачым пушеҥге дене 
сылнештарена. Заказчикым Ин
тернет дене шке кычалын 
муына. Нунат мемнан ыштыме 
пӧртым сайтыште ончат. Тид- 
лан лӱмын портфолиом ямды- 
ленна.

Теве порт тошкалтышым 
лопка оҥа гыч эрге дене кок ке- 
чыште погенна. Москошто оҥа

эре клеитлыме, тыгайжым сай- 
лан ом шотло. Жап эртымек, 
тудо кошкен шелышталтеш. 
Тошкалтышлан лопка оҥам ку- 
чылташ келшен толеш.

Жаплан «Профессор Бутаков. 
Студент» изи коҥгам кухнеш 
шынденам. Тудым 2005 ийыште 
налме. Сай логалын, кечыгут 
эркын йӱла. Туврашыште вен- 
тиляторым шынденам, шокшо 
юж мансардыш пура. Коҥгам 
эре эскерыман, пум пыштыман, 
ломыжым кораҥдыман, - кумы- 
лын палдара кидмастар. - Газ 
пурташ тӱньыкым ыштенам. На
сос станций вӱдым пӧрткӧргыш 
нӧлта, кӱвар йымалне 
вераҥдыме. Тушто вич градус 
леве. Тыгайыште пакча-саска

сайын аралалтеш. Мансар- 
дыште - малыме полем. Тудым 
МдФ-панель дене ковыжленам, 
моторын коеш, тыгодымак шок- 
шым куча. Малыме верыште 
18-20 градус шокшо.

Самырык-влаклан теве мом 
темлем:

Пӧртым ышташ 500 тӱжем 
теҥге окса лийшаш. Уло роско- 
тым сайын шотлыман. Эн 
шулдо пеноблок дене ыштыме 
пӧрт. Тиде окса 7х8 метр кугы- 
тан пӧртым леведыш марте нӧ- 
лташ сита. Теве селаште 
южышт пӧртым чоҥаш тылечат 
шуко оксам кучылтыт, а пӧрт 
эшеат ямде огыл.

Авторын фотожо.

ОКСАМ тичмашын пӧртылташ лиеш!
Транспортым виктарыме годым шке але весын титакшылан кӧра корно туткарыш логалаш 

лиеш. Тыгай годым ОСАГО полис почеш техникым олмыкташ ситыше окса ойыралтшаш, шо- 
нет. Но шукыж годым страховой компанийын пӧртылтымӧ оксаже тидлан ок сите. Тугеже ту
дым кычалман.

«Правозащитник 12» рӱдерын юристше-влак тыгай йодышым тӧр- 
лымаште 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 ро- 
скот оксам пӧртылташ лиеш.

Тылеч поена автомобиль эше у, заводышто лук- 
мо деч вара 5 ий эртен огыл гын, машинан еату ее- 
мын акшым йомдарыме роекотым (рушлаже УТС -  
утрата товарной етоимоети 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.

mailto:A_leshev@bk.ru
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Кулеш лийын кертеш

со м ы л ы м
КУШТЫЛЕМДАШ ЛИЕШ

□ Ӱстембак шарыме у клеён- 
кым иктӧр налме уксус да 
шӧр вартыш дене шӱалташ 
гын, шелышталтмыже деч 
аралаш лиеш.
□ Клеёнкысо пӱчмӧ палыш 
кӱчым чиялтыме тӱсдымӧ 
лакым кок велымат йыгаш 
гын, локтылмо верым шыл- 
таш лиеш.
□ Колбаса пӱчкышыш, горчи

це атыш кешырым але 
вичкыж лимон пӱчкышым 
ӱмбач пышташ гын, кужу 
жап свежа аралалтеш.
□ Мясорубко кӱзӧ нӱшке- 
мын? Мясорубко гоч кош-
тымо сукарам коётыза. □ Начарын нӱжшӧ тёркын 
Тыге нӱшкӧ кӱзӧ шумаётеш. «пӱйжым» наждак кагаз дене 
Тыгодымак шылан котлетым йыгаш гын, чӱчкыдын 
пӧрдалтараш панироватлы- кучылтмо ӱзгар уэш пӱсе- 
ме сукара ямде лиеш. меш.

Кевытыш тарваныме леч ончыч

ЙӰД МУЧКО КАНЫЗА
Локтылалтше матрасым кудалтен, весым 

налнем. Тудым ойырымо годым туткышым 
поснак молам ойырыман? Йӱдым помыжалт- 
де ласкан мален, организм сайын каныже 
да пайда лийже манын, могай матрасым 
ойырыман?

Н.КУДРЯВЦЕВА.
Звенигово район.

СПЕЦИАЛИСТ-ВЛАК 
пушкыдо матрасым 
налаш огыт темле.
Кече мучко нойышо 
тӱпрӱдӧ тыгайым «ок 
йӧрате». Но утыжым 
пеҥгыдат ок йӧрӧ 
манын ойлат. Капкыл 
чогашыллан йӱдвошт канаш огыл, а пашам ышта- 
шыже логалеш. Матрасым ойырен налме годым 
шичме, вочмо годым пружин блокын лывыргын 
кадыргымыжым да тӱҥалтыш тӱҥ положенийыш 
тыгак писын нӧлталтмыжым терген ойырыман. 
Чыла вечынат чоткыдын кучышо оратан матрас 
пайдалылан да йӧнанлан шотлалтеш. Тыгай пру- 
жинже кап нелыт темдыме верыште веле кӱчык 
жаплан формыжым вашталта. Кынел шичмеке, 
уэш тӱҥ положенийым налын нӧлталтеш.

,  Q  ЭРВЕЛ кундем гыч толшо поръеҥ * 
I уремыште шашлыкым тага шыл гыч i

ышта. Эрген ошкедыше пӧръеҥ воктек- 1 
ше лишемеш да йодеш:

-  Сосна шыл гыч ыштыме шашлыкда тендан 
уке?

-  Э-э, пагалымем, мый тылат ик секретым 
ойлем! Илымыж годым тиде тага тыгай с° сна

ыле, кызыт шарналтем да шыдем леклеш'.

Палдарыме семын
Ш  Ш  W  ■  ■  W

Могаи кушкыл уи 
ПАЙДАЛЫРАК?

Рафинироватлыме але рафинироват- 
лыдыме (эрыктыдыме)? Атыш пижык- 
тыме этикеткым шымлен, чыла оза- 
вате кушкыл ӱйын пайдале улмыжым 
але укежым умылен огеш шукто.

К.МАТВЕЕВА.
Советский район.

ШОКШО блюдым 
ямдылаш специа- 
лист-влак эрык- 
тыме да дезодори- 
роватлыме кушкыл 
ӱйым кучылташ 
т е  м -

лат. Молан? Тыгай 
кушкыл ӱй ырымыж 
годым огеш окис- 
лятлалт.

Салатыш ешараш 
гын, эрыктыдыме 
кушкыл ӱйым ку- 

пайдалы- 
Рафини- 

; а т л ы м е  
кушкыл ӱй 
д е н е  
таҥ аста- 
рымаште, 
т ы г а й -  
ыште ви
тамин шу- 
кырак.

УШЕШТАРЫМЕ СЕМЫН: этикетке ка- 
газыште «холестериндыме» манын во- 
зымо шомак -  гиде кочкыш продуктым 
писын ужалаш шонен лукмо рекламе 
ошкыл гына. Кушкыл ӱйыштӧ тыгакшат 
холестерин уке.

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА
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Пайрем ӱстембаке

«Икымше лум» 
салат

Кулеш: 200 г шолтымо чыве 
шыл,3 муно,80 г сыр,40 г кугы- 
пӱкш (грецкий),томдымо икмы- 
няр шем виноград, майонез, 
шинчал (тамлен ончен).

1. Чыве шылым, муным олым 
пырче семын пӱчкедыман.

2. Сырым терко гоч колты-

ман, пӱкшым тыгыдемдыман.
3. Кажне ингредиентым по

ена майонез дене варыман. 
Изиш (кӱлеш гын) шинчалым

ешарыман. Салат ӱмбалым 
сӧрастараш ситыше нӱжымӧ 
сырым поена талиҥгаш налын 
кодыман.

4. Салатницыш эн ончыч 
шылым, вара пӱкшым, сырым 
муным лончын оптыман.

5 . Салат ӱмбак, йырже
(фотосо семын) нӱжымӧ 
сырым шавалтен
сӧрастарыман. Мотор кояш 
икмыняр виноград падыра- 
шым ӱмбачын пыштыман.

«Чыве пыжаш»
Кулеш: 250 г шолтымо чыве шыл, 4 

муно, 130 г корейла ямдылыме кешыр, 
100 г сыр, майонез, шинчал (тамлен он
чен), ужар йӧр шудо.

1. Шолтымо чыве шылым лемышты- 
жак йӱкшыктарыман (тунам тудо сокан 
лиеш), олым пырчыла пӱчкедыман. Ты- 
гыдемдыме шылым салатникыш 1-ше 
лончылан шарыман. Умбачын майонез 
сеткым ыштыман.

2. 2-шо лончо -  корейла ямдылыме 
кешыр. Умбачынже адакат майонез сет
кым «шавыман».

3. Тыгыде рожлан тёркеш нӱжымӧ сы
рым 3-шо лончылан шарыман. Сыр 
ӱмбач тёркеш нӱжымӧ муношым вичкы- 
жын шавалтыман (4-ше лончо). Умба
чын майонез дене «леведман».

4. 5-ше лончо -  тыгыде рожлан тёр
кеш нӱжымӧ муноптем. Салатым фо- 
тошто ончыктымо семын ужар йӧр шудо 
ден нӱжымӧ кешыр дене сӧрастараш 
келшен толеш.

Пайрем ӱстембалне моторын койжо 
манын, кондитер насадке гоч темден 
лукмо майонез дене салат ӱмбалан пе- 
ледышым ышташ лиеш. Уналан лукмо 
деч ончыч, кочкышыш майонез келгын 
шыҥдаралтше манын, 1-2 шагат поле- 
мысе температурышто кучыман.

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

Чипе ӱмбалан оптымо 
кум тӱрлӧ таман закуско

«Сыран»

Кӱлеш: пеҥгыде сыр, помидор, укроп, петрушко, 
чеснок, майонез, лопка пластинан чипе, маслине але 
оливке.

1. Сырым тёрко гоч нӱжыман.
2. Помидорым, укропым, петрушкым тыгыдемды

ман. Чеснокым пресс гоч темдал лукман.
3. Чыла ком- 

понентым май
онез йӧре 
сайын варыман 
да изи совла 
дене (фотош- 
то ончыктымо 
семын), чипс 
ӱмбак пышты
ман.

Краб паҥган «Поянлык отро»

Кулеш: краб паҥга, ужар шоган , сыр, йошкар 
мӧртньӧ , майонез, чипс.

1. Сырым, краб паҥгам тёрко гоч нӱжыман.
2. Тамле вартышыш падыштыме ужар шоганым, 

йошкар мӧртньым ешарыман да майонез йӧре 
сайын варыман.

3. «Кӧргым» чипс ӱмбак изи совла дене налын 
пыштыман.

Кешыр «кӧрган» «Уна-влаклан»

Кӱлеш: нӱжымӧ кӱчымӧ кешыр, сыр, чеснок, май
онез да чипс.

1. Сырым тёрко гоч колтыман.
2. Кешыр-сыр вартышыш пресс гоч темден лукмо 

чеснокым, майонезым ешарыман да сайын варыман.
3. Кешыран вартышым чипс ӱмбак изи совла дене 

налын пыштыман.
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Йолмыла почеш
Иммунитетым 
пеҥгыдемдаш 

жап шуын
Тений телым ОРЗ дене 

кок гана черланышым. Им
мунитетым пеҥгыдемдаш  
жап шуын, коеш. Тидлан 
могай анализым сдатлы- 
ман?

Е.КОРОТКОВА.
Медведево район.

ОРЗ -  чӱчкыдын вашлиялтше 
чер. Тудо кажне кугыеҥым 
идалыкыште 1-3 гана авалта. 
ОРЗ да ОРВИ дене школышто 
тунемше-влак кок пачаш, шым 
ияш марте ийготан йоча-ша- 
мыч кум-ныл пачаш чӱчкыдын 
черланат. А кок ияш марте ий
готан икшыве талукышто 8-10 
гана черланен кертеш. Но 
тиде иммунитетын лушкы- 
мыжо да начареммыж нерген 
ок ойло, сандене поена ана
лизым сдатлаш да препара
тым йӱаш кӱлешыже уке. Шӱ- 
лымӧ корным авалтыше 
инфекций 7-10 кече дечат ку- 
жун шуйна, чер нер кӧргӧ, ло- 
гараҥ ту але бронх-влак пу- 
алме дене нелемеш гын, 
жапым шуйкалыде, врач деке 
кайыман. Тыгай годым имму
нитетым тергыме ала кӱле- 
шат.

Шояк, очыни...
Логарем шукертак кор- 

шта. Ончыч кумдан палыме 
ик спрейлан эҥертем ыле, 
кызыт шояк логалеш ала
мо -  ок полшо...

А.МАСЯКОВ.
Волжский район.

ЧЕР чӱчкыдын пайдаланыме 
эмлан тунем шуын, очыни. Ло- 
гар вес амал денат корштен 
кертеш. Мутлан, кужун шуй- 
нышо фарингит але ларингит 
дене орланыше-влак чӱчкы- 
дын мел шелмылан вуйым 
шийыт. Тыгай годым га
строэнтеролог деке каяш ут- 
ларак шотлан толеш. Логар 
нер кӧргысӧ воспаленийлан 
кӧрат чарныде корштен кер
теш.

Воштылмо деч 
вара кыжгымда
Кугун але кужун воштыл- 

мем деч вара логарыштем 
иктаж ш агат на ре кыж
гымда, южгунам эогыл ко- 
кырыкта. Шӱлымӧ корно 
пуалын гын веле?

И.ШАТУНОВА.
Йошкар-Ола.

ТИДЕ ситыдымаш логарын 
тазыла чораже кошкымо але 
аздаралтме дене кылдалтын 
кертеш. Кужун воштылмо да 
мутланыме деч вара лога-

рыште кыжгымдымылан, 
кукшо кокыртыш талышнымы- 
лан шуко еҥ вуйым шиеш. 
Нер дене начарын шӱлышӧ- 
шамычат южгунам логарыште 
кыжгымдымым шижыт. Кӧлан 
гын аллергийлан кӧра кӱп- 
нымӧ, пуалме шӱлаш чаракым 
ышта, весылан -  нерлун шӧ- 
рын кайымыже.

Йӱштӧ
лӱдыкшо огыл
Колынам, начар логарым 

пуйто йӱштӧ полшымо 
дене шуараш лиеш. А тиде 
лӱдыкшӧ огыл?

Н.ГОЛОВИНА.
Советский район.

ЛОГАРЫМ шуарыме тыгай 
йӧн уло. Айдеме лушкыдо ло- 
гаржым йӱштылан мороже- 
ныйым кочкын, юалге напит- 
кым йӱын, эсогыл ий 
падырашым шупшын тунык- 
тен кертеш. Тыгай сынан про
цедур органым инфекций 
ваштареш шоген кертшым 
ышта. Но тиде йӧн чылалан- 
жак келшен ок тол. Айдеме 
хронический тонзиллит дене 
орлана гын,утыждене йӱкшышӧ 
логар черланенат кертеш.

Эм эре шуко
Кызыт аптекыште логарым 

эмлаш тӱрлӧ спрейым, на- 
стойкым, пастилкым налаш 
лиеш. Нине препарат кокла 
гыч кудыжо виянрак?

Е.ПЕТРОВА.
Кужэҥер район.
ЛОГАР корштымо деч пол- 

шышо препарат-влак соста- 
вышт дене ойыртемалтыт. 
Тушто антибиотик, антисептик, 
луштарыше (пушкыдемдыше) 
вещества, эсогыл иммуномо- 
дулятор-влак лийын кертыт. 
Но корштышо логарын 
амалже шуко, сандене эм- 
лалтме деч ончыч специали- 
стын консультацийышкыже 
каяш гын, утларак шотлан то
леш.

'Т А З А ! Ы К ' 11 ТЫ К ) [ Н Е  Т Е М П Е  Р Е Ӧ Е 1 f l !
Мужыр лаштыкым М.ИВАНОВА
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Тергеныт -  полша

Кеҥежым 
ямдылем, 

телым эмлалтам
КЕҤЕЖЫМ куэ, пӱкшерме, 

вишне, шелковица лышташ, 
вӱршудо (зверобой), пӱчмы- 
шудо (тысячелистник), китай 
лимонник дене спиртан на- 
стойкым ямдылем. Грипп 
эпидемий талышныме годым 
арняш 4 гана пел стакан вӱ- 
деш 2 кугу совла дене налме 
тӱрлӧ настойкым пыштен лу- 
гем. Шке ямдылыме эмым 
эрдене кочмо деч ончыч 
йӱам, почешыже 10-20 г шӱш- 
мӱйым кочкам. Пеш сайын 
полша!

О.НОВИКОВА.
Волжский район.

Тазалык
«койышлана»

МЫЛАНЕМ -  74 ий.
Тазалыкем палынак
«койышланаш» тӱҥалын,
молан манаш гын тылеч

ончыч мый тудым арален, 
шотыш налын омыл. Ынде 
сулыкем касарем: гиперто
ний, радикулит, холецистит... 
«Айболит», «Сурт-пече» газет- 
влак полшымо дене веле 
илем, манаш лиеш. Врач-ша- 
мыч деке кошташ ом тырше 
-  шот уке гаяк, адакше шер- 
гын шуэш.

Йӱдым шӧн чот шупшеш. 
Тыгай орлыкым эн осал туш- 
манемланат ом тылане. Пы- 
тартыш жапыште меж носки 
дене малем, сандене изишак 
куштылгынрак чучаш
тӱҥалын. А шӧн шупшаш 
тӱҥалме годым йолем кӱшкӧ 
нӧлталам да йолгопа гыч

кӱшкыла чот туржам -  кор- i 
штымо писын эрта. Каҥашем| 
ала иктаж-кӧлан кӱлеш лиеш| 
манын возышым.

Е.ФЕДОТОВ.
Звенигово район.

Йыжыҥыш -  I 
кӱчымӧ 

пареҥгым
Телым йыжыҥ коршташ! 

тӱҥалме годым кӱчымӧ! 
пареҥге компресс дене эм -i 
лалтам. Вожсаскам сайынj 
мушкам да шӱмжыге нӱжем. 
Немырым марльыш вераҥдем j 
да пуалше йыжыҥыш пыштем,! 
бинт дене пӱтырен кучыктем. !

Южышт тыгай компрессым! 
шолтымо пареҥге дене ыш-| 
тат, но мыйын шонымаште, 
кӱчымӧ вожсаскаште уто вӱ- j 
дым шупшын лукшо да кор- i 
штымым лыпландарыше пай-! 
дале вещества шукырак. Кок! 
йӧнжӧ денат пайдаланен он- J 
ченам: кӱчымӧ пареҥге ком- j 
пресс утларак келша.

З.СМИРНОВА.
Марий Турек район.

Региональная Общественная Организация 
содей ствия  гражданам в  избавлении 

от зависимостей Республики Марий Зл*
*алкогольной и табачной зависимости

t  НАРКОЛОГИЯ I
за 1 с е а н с , а н о н и м н о .

Сеанс проводит  |
психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

18 и 26 февраля. |
t  ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ f

Z
js_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  С=,

Наш 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 те ка  № 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.

К у ш к ы л  эмла

АЛОКАЗИЙ да ВАРИКОЗ
Вӱргорно варикоз леч алоказий — поле- 

мысе кушкыл — полшен кертеш.

Кушкылын шоҥгемше лышташыжым пӱчкын 
налза. Алоказий -  аяран кушкыл, сандене со- 
кын тазыла чорашке логалмыж деч шекланы- 
за, а пашам мучашлымек, киддам сайын муш- 
са.

Лышташым янда атыш пыштыза, тышкак 1 
стакан календуло настойкым темыза, 10 кече 
шинчыктыза. Ямде эм дене тыге эмлалтса: ват
ке тампоным настойко дене нӧртыза да кор- 
штышо верыш йыгыза. Ты процедурым кажне 
кечын малаш вочмо деч ончыч ыштыза. Ало
казий корштымым лыпландара, пуалмым, кӱп- 
нымым шӧра, вӱргорным тонизироватла.

V

1АЙ Ш 1 Ы М Е  А Е 1 . . . В Р А . Г К А ( А ! Ы З А .
ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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.•* Пи й ы м  тӱрлӧ командылан туныкташ тӱжвач 
ончалмаште нелыла ок чуч, но тиде йӧршынат 
тыге огыл. Чын туныктымо годым веле шонымаш- 

ке писынрак шуаш лиеш.
Э Т \

2
Эн ончычак могай ӱзгар  

кӱлеш? Вуден коштмо 
шӱштӧ (поводок) да шӱяш 
(ошейник). Тыгак моктал- 
таш, кумылаҥдаш тамле 
кочкыш (шолтымо колбаса 
пӱчкыш, сукара, сыр, шыл 
але пийлан пукшаш лӱмын 
кевытыште налме кочкыш) 
пеленак лийшаш.

деке волтен колтыман. 
Тыгодым пий мом ышты- 
шаш? Кудал толшаш да 
шола йолда воктеке толын 
шичшаш. Но ныл йолан 
йолташда вигак лишемаш 
ок кӧнӧ, сандене вашешыже 
ик-кок йолтошкалтышым 
ыштыман. Пий командым 
чын шукта гын, тамле коч-

Йодмыда почеш

ПИЙ -  АЙДЕМЫН 
ЙОЛТАШЫЖЕ

(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 2016 ий 45-46-шо, 
2017 ий 1-5-ше №-ан газетыште.)

Тренировкым эртараш 
келшыше верым чын 
ойырен моштыман, лӱдык- 
шылыкымат шотыш налман. 
Мутлан, машина кудалышт- 
ме корно але йоча-влакын 
модмо кумдык воктене 
туныкташ келшен ок тол. 
Тыгак лишне вес пий-влак 
улыт гынат, туныктымо 
пийын тӱткылыкшӧ йомеш.

Командым чын шуктымо 
годым кажне гана пийым 
кумылаҥдыман. Командым 
раш, кугу йӱкын (но ш чкы- 
рен огыл) пуыман. Йӱкым 
кид денат келыштарен 
ончыктылман.

«Ко мне!» командым кузе 
пуымо нерген каласкалена. 
Тыгодым опытан специа- 
лист-влакын инструкций- 
ыштлан эҥертена.

Эн ончыч пурла кидым 
ваче кӱкшыт марте шуй- 
ыман да вара кенета эрде

кыш дене сии- 
лыман, пылыш 
ш е ҥ г е л ж ы м  
У Д ы р ы - 
м а н 
Д а

кумылаҥдыман: «Хорошо, ко 
мне!» манын ойлыман.

Тренировко деч вара 
вигак вӱден коштмо шӱш- 
тым чикташ да прогулко гыч 
наҥгаяш тыршыман огыл. 
Тыге ышташ гын, вес гана 
пуымо командыдам нача- 
рын шукташ тӱҥалеш. 
Чылажымат шот дене шук
тымо гын, пий икымше 
команде почешак дресси
ровщик деке толеш, йырым- 
йырже кудалышт налеш да 
шола йол воктеке шинчеш.

«Гуляй!» командым кажне 
пий эн йӧратымылан шотла.

Кид дене тыге ончыкты- 
ман: пурла кидым ончыкыла

кудалтыме семын 
шуйыман, тыго- 
дымак «Гуляй!» 
командым пуы
ман. Туныктышо 
еҥ пий воктеке 

чуч шичшаш, шола 
кид дене шӱяшым кучышаш, 
вӱден коштмо шӱштым 
рудышаш. Вара командым 
пуышаш да шӱштым 
мучыштарышаш. Пий тек 
эрыкыште кудалыштеш. 
Жапын-жапын тунемшым 
ӱжман да командым ушеш- 
тарыман. Кумылаҥдыме 

нергенат монды- 
, г > ,  ман огыл.

«Сидеть!»  
команде. 

К и д ы м  
кынервуй-  
ы ш т о 
к а д ы р т ы -  

ман да копа 
дене ончыкы

ла шуен 
ш о г а л м а н .  
К о м а н д ы м  
пуымеке, пий
лан мом шук
таш йодмым 
умылаш пол- 
шыман: шола 

кид дене изишак гына 
коварчым темдалман, а 
пурла кид дене шӱштым 
кӱшкыла нӧлталман. Пий 
шинчын гын, «Молодец, 
сидеть, хорошо!» манын 
ойлен мокталтыман.
Тыгодымак тупшо гыч ниял- 
тыман да тамле кочкышым 
пуаш мондыман огыл.

Шуко пий тиде командым 
писын умыла. Тендан деч 
10-15 метр коклаште улшо 
пийлан тыгай командым 
пуэда да ныл йолан йол
ташда кӱштымым сайын 
шукта гын, тугеже ончыкыжо 
туныктымо паша радамын 
эртышаш.

Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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20 ФЕВРАЛЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро

09.00, 12.00,14.00, 15.00,03.00 
Новости 09.50, 12.15 Х/ф 
"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 16+ 
13.20, 14.15, 15.15 Время по
кажет 16+ 16.00 Мужское/ 
Женское 16+ 17.00Давай по
женимся! 16+ 18.00 Первая 
студия 16+ 20.00 Пусть гово
рят 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 "КАМЕНСКАЯ" 16+ 14.55 
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+ 17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+ 21.00 Т/с 
"Я ВСЁ ПОМНЮ" 16+ 23.30 
Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+

“ МАРИЙ ЭЛ”
НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ Ъ>

7.07,7.35,8.07,8.35 Местное 
время. Вести Марий Эл. 11.40 
Местное время. Вести Ма
рий 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.

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ24»

19.00 Вести. 19.10 Интервью.

21 ФЕВРАЛЯ 
ВТОРНИК.
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 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 16+ 20.00 Пусть гово
рят 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 "КАМЕНСКАЯ" 16+ 14.55 
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+ 17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+ 21.00 Т/с 
"Я ВСЁ ПОМНЮ" 16+

“ МАРИЙ ЭЛ”
НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ Ь>

7.07,7.35,8.07,8.35 Местное 
время. Вести Марий Эл.9.00 
Пошкудем.11.40 Местное вре
мя. 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.

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ 24»

19.00 Вести.19.10 Интервью.
22 ФЕВРАЛЯ 

СРЕДА , 
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но
вости 09.50 Жить здорово! 
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 Вечер
ние новости 18.45 Человек и 
закон 16+ 19.50 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Голос. 
Дети 12+

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 "КАМЕНСКАЯ" 16+ 14.55 
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+ 17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+ 21.00 Т/с 
"Я ВСЁ ПОМНЮ" 16+ 

“ МАРИЙ ЭЛ”
НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ 1»

7.07,7.35,8.07,8.35 Местное 
время. Вести Марий Эл. 9.00 
Шӱмсем пӧлек. Тендан се- 
рышда почеш концерт. 9.20 
Пошкудем. 9.40 Шонанпыл. 
Йоча-влаклан передаче. 11.40 
Местное время. Вести Ма
рий 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.

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ24»

19.00 Вести.19.10 Интервью. 
23 ФЕВРАЛЯ 

ЧЕТВЕРГ. 
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
12+ 06.45 Х/ф "ОТРЯД ОСО
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
08.15 Х/ф "СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА" 12+ 10.15 Х/ф 
"ОФИЦЕРЫ" 12+ 12.10 Кон
церт "Офицеры" 12+ 13.45 
Т/с "НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ" 
16+ 15.50 Х/ф "БОЕВАЯ ЕДИ
НИЧКА" 12+ 18.00 Вечерние
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новости 18.10 Боевая единич
ка 12+ 19.45,21.20 Концерт к 
Дню защитника Отечества 
12+ 21.00 Время

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗ

БОЙНИКИ" 12+ 08.00 Х/ф 
"СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО" 
12+ 10.00, 14.20 Т/с "ЗАТМЕ
НИЕ" 16+ 14.00, 20.00 Вести 
18.05 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ" 12+ 20.40 Х/ф "ЭКИ
ПАЖ" 12+ 23.30 Х/ф "ЛЕГЕН
ДА №17" 12+

24 ФЕВРАЛЯ 
ПЯТНИЦА.
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Россия от края 
до края 12+ 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 06.45 Х/ф "КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА" 12+
08.25 Х/ф "ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ" 12+ 10.20 Х/ф 
"РАБА ЛЮБВИ" 12+ 12.10 
Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 
16+ 14.00 Т/с "НУЛЕВАЯ МИ
РОВАЯ" 16+ 16.00 Они хоте
ли меня взорвать. Исповедь 
русского моряка 12+ 17.15 
Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 
12+ 18.45 Юбилей Николая 
Расторгуева 12+ 21.00 Время
21.25 Х/ф "БАТАЛЬОН" 12+
23.45 Х/ф "ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ
НИ" 16+

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "КАНДАГАР" 12+

07.45 Х/ф "ЛЕГЕНДА №17"
12+ 10.35 Х/ф "ДЖЕН

ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 12+ 12.20,

14.20 Т/с "КЛЮЧИ ОТ ПРО

ШЛОГО" 12+ 14.00,20.00 Вес
ти 20.40 Х/ф "ЗАВТРАК В ПО- 

СТЕЛЬ"12+
25 ФЕВРАЛЯ 

СУББОТА.
ПЕРВЫЙ

05.30,06.10 Наедине со все

ми 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Но
вости 06.30Х/ф "ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ" 12+

08.00 Играй, гармонь любимая! 

12+ 08.45 Смешарики. Но

вые приключения 0+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 

Слово пастыря 12+ 10.15 

Смак 12+ 10.55 К юбилею ак

трисы. Вера Алентова. "Я по
кажу вам королеву-мать!" 12+

12.15 Х/ф "ЗАВИСТЬ БОГОВ"

16+ 14.40 Х/ф "ДАЧНАЯ

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ- 

ЛИ" 12+ 16.10 Голос. Дети 

12+ 18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать мил

лионером? 16+ 19.10 Минута 

славы 16+ 21.00 Время 21.20 
Сегодня вечером 16+ 23.05 

Х/ф "НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ"12+
РОССИЯ 1

05.15 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" 
12+ 07.10 Живые истории 
12+ 08.00, 11.20 Вести. Мест
ное время 08.20 Россия. 
Местное время 12+ 09.20 Сто 
к одному 12+ 10.10 Семейный 
альбом 12+ 11.00, 14.00 Вес
ти 11.40 Аншлаг и Компания 
16+ 14.20 Х/ф "ОДИН
ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГ
ДА" 12+ 18.00 Субботний ве
чер 12+ 20.00 Вести в суббо
ту 21.00 Х/ф "ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ" 12+ 00.55 Х/ф 
"ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ" 
12+ 02.55 Т/с "МАРШ ТУ
РЕЦКОГО" 12+

“ МАРИЙ ЭЛ”
НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ 1»

8.20 Интересы республики. 
8.40. Шӱмсем пӧлек. Тендан 
серышда почеш концерт. 9.00 
Шым гана висе.

НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ24»

19.00 Документальное кино. 
НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ К»

8.30 Но в о с ти  культуры Ма
рий Эл. 8.40 Преображение.
9.00 Утро на “Культуре” .

26 ФЕВРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

ПЕРВЫЙ
05.45,06.10 Наедине со все

ми 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Но
вости 06.40 Х/ф "ФИКТИВ
НЫЙ БРАК" 16+ 08.10 Сме
шарики. ПИН-код 0+ 08.25 
Часовой 12+ 08.55 Здоровье 
16+ 10.15 Непутевые заметки 
12+ 10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+ 12.15 Х/ф 
"СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 
12+ 14.00 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС" 12+ 15.45 Х/ф "ЭКИ
ПАЖ" 12+ 18.30 Лучше всех! 
Рецепты воспитания 12+ 19.30 
Лучше всех! 12+ 21.00 Вос
кресное "Время" 22.30 Клуб 
Веселых и Находчивых 16+

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "ЧАСТНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА" 
12+ 07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+ 10.20 
Вести-Москва 11.00, 14.00 Вес
ти 11.20 Смеяться разрешает
ся 12+ 14.20 Х/ф "ЦЕНА ИЗ
МЕНЫ" 12+ 16.15 Д/ф "УКРА
ДЕННОЕ СЧАСТЬЕ" 12+ 20.00 
Вести недели 22.00Воскрес
ный вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12

“ МАРИЙ ЭЛ”
НА КАНАЛЕ 
«РОССИЯ Ь>

10.20 Местное время. Вести 
Марий Эл. События недели.

Свадебный фотограф. 
Телефон: (8362)

77-40-77. Реклама.
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Йодмыда почеш

Кайырвуйым 
кузе ончен 
кушташ?

(Мучаш. Тӱҥалтышыже 3-5-ше №-ан газетыште.)

Кайырвуй мемнан кундемыште сайын кушкеш, 
шуко нектарым ойыра. Тудлан кеч-могай мландат 
йӧра. Марий Элыште нефть да газ пуч изи огыл ку- 
жытыш шуйналтын. Тудын ӱмбалне да лишне ни ку- 
ралаш, ни мландым кӱнчаш, моло пашам шукташ ок 
лий. Теве кайырвуй нӧшмым кышкаш гын, тушто удан 
огыл шочеш. Тудо вондер, пушеҥге гай ок нӧлталт. 
Кандалге пеледыш кундемым сӧрастара, тыгодымак 
мӱкшлан погаш нектарым ойыра.

1 кв. метр кумдык тыгай кушкыл пеледышыште не
ктарым да шыркам погышо иканаште 20-30 мӱкшым 
ужаш лиеш. Кайырвуй моло кушкыл дене таҥаста- 
рымаште кеч-могай игечыштат нектарым ойыра. 
Тыге пашаче мӱкш-влак тиде кушкылын пеледы- 
шыштыже эр гыч кас марте пашам ыштат. Эн чот- 
шо тушто 12-13 шагат жапыште ужаш лиеш.

Чын, кукшо игече да кукшо мардеж тиде кушкы- 
лынат нектарым ойырымо куатшым кунар-гынат 
иземда. Но моло кушкыл дечын тидыже ятырлан ша- 
галрак палдырна. Ик кечыште ик еш тиде кушкыл гыч 
6-8 килограмм марте мӱйым поген кертеш. Ик гек
тар кушкыл 800-850 килограмм мӱйым пуа, ик пе
ледыш -  0,8-2,5 миллиграммым. Ик гектарыште 250
500 миллион пеледыш волгалт тӱзлана.

Нектарым ойырышо моло кушкылын ик гектар 
кумдык гыч мыняр муйым пуымыжым ончыкте- 
на: эспарцет -  100-120 килограммым,люцерне -  30, 
умдылашудо (донник) -  200-300, икияш рапс -  60
100, кечшудо -  25-40, фацелий -  200-300, шемшыдаҥ 
-  70-100 килограммым. Тышечын теве могай ик- 
тешлымашым ышташ лиеш: ик гектар кайырвуй 
нектарым ойырышо иканаште икмыняр гектар вес 
тӱрлӧ кушкылым алмаштен кертеш.

Кайырвуй (синяк) мӱкшлан погаш
u a i f T a n u n u i  п м и г

КАРАКА -  
ЧОЯ КОЛ

(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 2016 ий 
39,41-47-ше да 2017 ий 1-5-ше 

№-ан газетыште.)

Каракам кучымо годым эҥыримыш пи- 
жыктышаш вес ондалчык кочкыш -  шем 
кинде нерген мутым луктына. Киндым 
нӧштылаш да, копа кӧргеш пӧрдыктылын, 
пеҥгыде шар гайыш савыраш гын, кара- 
калан чапле «сий» лиеш. Тушко эше 
кечшудо нӧшмӱйым, анис чӱчалтышым 
ешараш гын, кочкыш моткоч тамлын ӱп- 
шалташ тӱҥалеш.

Шем киндыш шулыктарыме сырым изи- 
шак ешараш шотлан толеш. Тыге вартыш 
утларак пеҥгыде лиеш. Южо колызо 
киндыш эше ваткым ешара. Тудат 
э ҥ ы р и м ы ш т е  
кочкышым сай
ын кучаш пол- 
ша. Опытан ко
лы з о - ш а м ы ч  
кинде нӧнчыкыш 
укропым,чабре- 
цым, эсогыл 
чеснокым (но 
чылажымат ика
наште огыл) 
ешараш темлат.

Кеҥежым карака южгунам пеш начарын 
чӱҥга. Тыгай годым манный пучымыш 
полшен кертеш. Тушкат тамле пушым 
шарыше тӱрлӧ ешартышым пыштен лу- 
гаш лиеш. Тыгай вартыш эҥыримыш 
сайын ок пиж гын, тудым шарик семын 
огыт пӱтырӧ. Изи пашкар дене эҥыриме 
йыр пӱтырен пижыктат.

Шож шӱраш пучымышат келша. Ты шӱ- 
рашым термосыш пыштат да ӱмбачын 
шолшо вӱдым опталыт. Тылеч посна шӱ- 
рашым чулкашке чот пидын шолтат. Шӱ- 
раш пырче ок пудешталт. Шолтымо шӱ- 
рашыш тыгыдемдыме кечшудо нӧшмым, 
свежа кучам опташ лиеш.

НАЛАМ 
прополисым. 

Тел.: 89026724634.

Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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(Мучаш. Тӱҥалтышыже 
5-ше №-ан газетыште.)

Кова тылеч варат эше 
шуко гана мый декем 
«унала» кошто. Тыгай уве- 
рым тудын нерген пален на- 
лмек, омсам почмым чарны- 
шым. Пералтыме йӱкым 
колын, «шинчаш» ончалы- 
нам. Тудо ик-кок минут пер- 
кален да савырнен ошкы- 
лын. Тошкалтыш перилыш

Шонен ӧратшЯМ
Ш Ш Ш

эҥертен, окшаклен, пыкше- 
пыкше пачаш гыч волен.

Вара трукышто толмым 
чарныш. Теҥгылыште шин- 
чылтше кова-влак дечак ту- 
дым шоҥго пӧртыш илаш 
колтымо нерген варарак па
лен нальым. Тӱкален кошт- 
мыжо эркын мондалте. Ты
леч вара кок ият эртыш...

Кок кече ончыч йӱдым ом- 
саш тӱкалтыме мондалтше 
йӱк помыжалтыш. Омса вок- 
тек лишемын, «шинчаш» кӱ- 
тем. О-опа... адакат саде 
«пошкудо». Шоҥго порт гыч 
мӧҥгеш конденыт але 
шкеже шылын толын? Он- 
чычсо гаяк тошто вургемже 
дене. Омса вошт шӱтен он- 
чышо гай мыйын ӱмбакем 
онча... Ик татлан мылам 
шучко лийын кайыш. Йӱдым 
кошташ огеш лӱд мо? Ик 
жап омса ваштареш шо- 
гылто да кӱшкыла каяш тар- 
ваныш... Ончычсыла огыл, 
йолтаган дене тошкалын, 
шеҥгекыла кӱза. Мыйын 
илыме пачер омса деч шин- 
чам ок кораҥде! Да эше 
тыге писын тарванылеш!

Тыгайым ужын, изиш оры- 
мат. Очыни, шоҥго пӧр- 
тыштӧ сайын онченыт, пук- 
шеныт. Вийым погышо кува 
тӧрланен, тошкалтыш денат, 
шеҥгекыла йолым налын, 
писын кӱзен кертеш, ужат?! 
Кӱшкыла кӱзен йомо. Эрла- 
шыжым йӱдым адакат тӱка- 
лат. Ну-у, ындыжым чытыма- 
нат огыл! Тиде пачер огыл, 
кӧргашан шиште пушеҥге! 
Тошкалтыш дене кӱшкыла

кӱзышӧ куван йӱдым перка- 
лен коштмыжо чот ӧрыкта- 
рыш.

А ончыгече эрдене пачер 
гыч лектам -  уремыште 
участковый, печатян кагазым, 
рӱзкалыше, шоҥго порт гыч 
толшо кок ӱдырамаш йы- 
гыжтарен коштшо кован 
уныкаж дене ала-мом ку- 
тыркалат. Омсаш йӱдым тӱ- 
калыше кован шоҥго пӧр- 
тыштӧ кок кече ончыч 
колымыж нерген уверым па
лен нальым. Тугеже мыйын 
омсаш йӱдым ко вара пер- 
кален шогыш. Чот ӧрын, ни- 
гӧлан нимом ойлыде, пашаш 
ошкыльым.

Теҥгече йӱдым мален 
кием, адакат тӱкалат! Да 
эше тыге чот! Шекланенак 
омса дек лишемым, янда 
«шинча» гыч ӧрын эскерем. 
Тудо!!! Чо-от лӱдын колты- 
шым! Поч манше гай мыйын

шинчаш тура-ан онча... 
Шкеже пуйто умбалнырак 
шога, а омса рӱзымӧ гай чы- 
тырналтеш! Тугай чот шу-уч- 
кын чучын колтыш, ик татлан 
шинчаште чыла вудакаҥе! 
Лӱдмем дене омса воктенак 
волен шичмем шым шиж. 
Малыме пӧлемыш нылйола 
соптыртатышым. Вакшы- 
шыш вочмекат, омса чытыр- 
налтмеш рӱзымым эше кужу 
жап колышт кийышым. Ӧрт- 
кымем дене ала ушым йом- 
дарышым, ала волгыжшаш 
велеш тӱкалыме йӱк шке 
лыпланен, ом шинче. Вол- 
гыжмеке, вургемым чий- 
ышым, мушкылтын шым 
шого. Холодильникыште 
шогышо коньякым нальым 
да, омса «шинчасе» янда 
вошт ваштарешла илыше 
пошкудын лекмыжым кӱтен 
шуктен, пачерым писын тӱ- 
кылышым. Подъездыште 
шкет кодаш огыл манын, еҥ 
дене пырля лектын куржым. 
Шижат, вигак тый декет.

-  Умылтарен ом керт: мо 
але кӧ ыле йӱдым. Кызытат 
шонен ӧрам. Шарналтен ой- 
лем да чытыраш тӱҥалам. 
Нигузе лыпланен ом керт, 
мылам мом ышташ темлет? 
-  янда чаркасе коньякым 
колт подыл шындыш Ваня.

-  А мом ыштат тыгай го- 
дым? -  ончыч ик гана веле 
огыл мыйым койдарен 
игылтмыжым ушештарен, 
ончычсо пачер озан фами- 
лийжым, лӱмжым тӱрыс па
лен налаш темлышым. 
Шоҥго еҥын чонжо вес тӱ- 
няште ласкалыкым муын, 
райыште лийже манын, чер- 
кыш каяш кӱштышым. Лӱме- 
шыже сортам шогалтен, лӱ- 
дыктыл коштшым ушташ 
йолташемлан темлышым. 
Вет тудо тетла тыште ок иле, 
унала толмыжымат чар- 
ныже^

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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Луктын кудалтыме деч ончыч

Пластик атылан -  кокымшо “ илышым”
КАЛЫКЫШТЕ манмыла, южо еҥын кидше 

чылаланак толеш. Ыштыш-кучышыжым он- 
чалат да порын кӧранен колтет. Нимо уке 
гыч озанлыкыште кучылташ йӧршӧ тыгай 
чапле ӱзгарым, арверым але настам ышта! 
Тудым пӧлек шотеш родо-тукымлан, палы- 
мылан кучыкташ, калыклан ончыкташ лач 
веле.

Лудшо еҥынат кидпашалан пижаш ку- 
мылжо лекше манын, яра пластик атым ку-

чылтын, ярсысе йоҥгытлан кокымшо “илы
шым” пуэна. Шӱкшак верыш кудалтыме деч 
ончыч мом ышташ лиймым сайын шона- 
лтыза. Мутлан, выньыкым, корзиҥгам, сум
кам але эше иктаж-могай вес настам...

Таче ме тыланда илыме верым, пакчакӧр- 
гым, кудывечым тӱзаташ полшышо тӱрлӧ 
сылнештарышым ышташ темлена. Сӱрет- 
влакым тӱткынрак шымлен ончалза да кид
пашалан пижса веле.

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

Ӱмыр имне
Мутшо Мардан Раян, 

семже Любовь Орлован.

Любовь ОРЛОВА мура.

Ӱжара вола кас велыш, мланде эркын савырна. 
Вот эше ик кече эртыш, тудым весе алмашта. 
Кече огыл, тиде, койын, мыйын ӱмырем эрта. 
Ко покта гын тудым писын,

кӧ гын тудым вашкыкта?

Ой, молан тый, ӱмыр имне,
вашкет писын йорталташ?

Тый эше от пале, витне, уке мыйын сай йолташ.
Юмо дечын йодын омыл

кайык семын чоҥешташ.
Неужели шочын огыл мыланемже сай йолташ?

Ала-кушто шып кастене
гармонь йӱк шыман шокта.

Умыр годым мужыр дене,
шӱм пырля лияш кӱшта.

Изи шӱмем, ит орлане, тыйынат лиеш пиал.
Иктым веле сайын пале:

пӱртӱс чылалан пайлен.

Ӱмыр имне, ӱмыр имне,
йортал ласкан, вашкыде,

Савыртышеш тый ит шӱртньӧ,
лакемат илен шуде.
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Воштылчык оҥгыр
-ЙӦРАТЫМЕМ, мый денем пиалан 

улат?
-  А куш пураш?

® ® ®
-  НУ мо, кас кочкышлан мом ыш- 

тенат? -  марий ватыж деч йодеш.
-  Моткоч йолагай голубецым.
-  Кузе умылаш, оҥай?
-  Ковышта -  балконышто, шыл 

фарш -  кылмыктыше камерыште.
® ® ®

-  ОЛЮ, тый изиш кӱжгемынат ала
мо? Ончыч кампетке гай улат ыле!

-  Кампетке гай шере лийынам,а 
кызыт торт гай шерге!
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