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Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

МЕДВЕДЕВО районысо Новотроицк посёлкышто Вой-
кинмытын мотор пєртышт келшыш. Сергей Петровичын 
оралтыже умбачынак волгалтеш. Суртоза «пу пєртыштє 
илаш сайрак» манеш. Тудым писын чо‰ымо. Пєрт пелен 
гаражым, мончам, беседкым да каныме верым ыштыме. 
Поснак пєртєнчылжє келшыш. Тудым пєртыш пурымо 
лукыш келыштарыме. Пєртын тўжвал тўсшє, архитек-
туржо, оралтын посна ужашыже-влак пеш ойыртемалт-
ше улыт. Тыгай сурт посёлкышто шагал.

М.СКОБЕЛЕВ
Авторын фотожо

Автомашинам  
виктарышылан
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Мужыр лаштыкым

Пакчасаска нєшмым 
ўдаш, кушкылым шын-

даш, кусарен шындаш 
келшыдыме кече. Мландым 

тарватыман огыл. Сад-пакча дене 
кылдалтше пашам вес кечыш кусарыза, озан-

лыкысе моло сомылым вора‰дараш, тамле коч-
кышым ямдылаш лиеш.

21 март дене кылдалтше калык пале-влак:
 Атыш вўдым темен, шертне укшым шынденыт. Тудо 

сурт-пече гыч ойгым, локтышым поктен луктеш манын 
ўшаненыт. Ончыкыжым пиалан вашталтышлан, улан 
илышлан корно почылтшо манын  ыштеныт.
 Идалык мучко куштылго кап-кылан лияш, пашалан 

шуаш манын, шертне кылдышым кылден, ешыште икте-
весым ваче гыч пералтеныт.
 Тыгак, укш гыч кўрлмє шертне пеледышым вуй-

ыш оптен, шовычым пидын маленыт. Тыге кушкыл вуй  
корштымым чара манын ўшаненыт.
 Вўдуам, шертньым пакчаш, тошкем ше‰гек шын-

даш лўдыныт, ешыште колышо лектеш манын лўдыныт.
 Шертне пеледалтын, а лум эше каен шуктен  

огыл – леве игече кужу жап шогаш тў‰алеш.
 Таче тўтыран гын, икмыняр кече почела эр еда 

кылмыктышаш.
 Каваште пыл-влак писын ийыт – шокшым вучо.
 Пасушто лум иктєр ок шуло, чо‰гата коеш – шыжым 

пакчасаска лектыш чапле лиеш.
 Таче кечан – шокшо ке‰ежым вученыт. Уремыш-

те йўштє да пылан – ке‰еж мучко тыгай игече шогаш 
тў‰алеш, маныныт.
 Вўд шуко – идалык чапле пакчасаска да шурно 

лектышан лийшаш.
 Ты кечын кугу пашам тў‰алман огыл, лектыш ку-

андарыше да чоным кандарыше ок лий. Ончыкылык шо- 
нымашым палемдымат шотлан ок тол.
 Шонен коштмо е‰ым таче вашлият але йєраты-

мым ужат – ончыкыжым тудын дене пиалан да кужу еш 
илышым илет манын ўшаненыт.

21 МАРТ –  
ТИЧМАШ ТЫЛЗЕ. 

Таче – йўд ден кече 
кужыт икгай лий-
ме кече. Тылеч вара 
шокшо кундем гыч 
турий чо‰ештен 
толеш.

Пєртым икмыняр  
озалан пайлаш ок лий

Ынде илыме верым чо‰ымо 
стандарт шотыштат икмыняр  
вашталтышым пуртымо.

20 м деч кўкшє огыл пєртым нєл-
тымє годым кумыт деч шуко пача-
шым ыштыман огыл. Тыгеже илыме 
верым куштылемдыме процедур по-
чеш регистрироватлаш лиеш. Эше 
ик ешартыш – участкым, руш ман-
мыла, садоводческийлан да ого-
родническийлан шеледаш тў‰алыт. 
Садоводческий манме мланде кум-
дыкышто гын, тушан оралтым чо‰аш 
лиеш. Огороднический статусан 
участкыште илыме верым нєлташ 
чарыме. Оралтым нєлтымє да ре-
гистрироватлаш тарваныме годым 
тидымат шотыш налман: пєртым ик-
мыняр озалан пайлаш (возаш) огеш 
лий.

М.ИВАНОВА

«Самырык тукым» – 
усталык памаш

29 мартыште Йошкар-Олаште 
«Самырык тукым» йоча усталык 
конкурс лиеш. Республикнан 100 
ияш лўмгечыжлан да Театр ида-
лыклан пєлеклалтше мероприя-
тий марла эрта. Тушко 7 гыч 15 
ияш марте талантан ўдыр-рвезе-
влак ушнен кертыт.

КОНКУРСЫМ Марий Элын Тў-
выра, печать да калык-влакын па- 
шашт шотышто министерствыжын 
полшымыж дене республикысе Ма-
рий тўвыра рўдер эртара.

Усталык шўлышан пайрем кушкын 
толшо тукымым шочмо марий йыл-
мылан шўма‰даш, уш-акылым пой-
дараш да вия‰даш йєным ышта, 
тунемме организаций ден тўвыра 
учреждений-влакын йоча-шамычым 
куштымаште ыштыме пашаштым 
ужаш полша.

«Самырык тукым» конкурс нерген 
уверым тыгай сайтыште муаш лиеш: 
http://mari-centr.ru.

А.БАЙКОВА

У закон

Конкурс
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Теле деч вара кушкыл помыжалтме деч ончыч 
нунылан инсектицидан да фунгицидан пе‰гыде 
аяран растворым (инструкцийым эскерен!) 
шыжыктыман.

Эр шошым кечывалым чот левештен да йў-
дым писын йўкшемден се‰а. Температур ваш- 
талтмылан кєра поснак пуше‰ге шўм шелыш-
талтын локтылалтеш, вет кечывалым кече 
ырыктымылан кєра пуше‰гын кўжгє укшыжо да 
вияш угылжо кошкат. Йўдым кылмыктыш шке 
пашажым ышта. Температур вашталтмылан 
кєра пуше‰ге шўм «пудешталтеш». Температур 
вашталтмым опытан пакчазат чарен ок керт, а 
пуше‰гын шўмжым ошемден, тудым куштыл-
гын арален коден кертеш.

Могай чия дене ошемдыман?
ЮЖО пакчазе известкам гына кучылтеш. 

Чия кужун чытыже манын, южыжо ты раство-
рыш шуным, олымым, терысым ешара. Тыгак 
тура кечыйол деч арален кертше да шукш-

копша‰гымат пытараш йєрышє лийже манын, 
тушко аяран фунгицид семын вўргене купо-
росым, ПВА клейым ешарат. Тыгай вартыш 
пуше‰ге шўм гыч телымат, шошымат ок тєр-
галт. Но шун ден ПВА лончо йымалне пуше‰ге 
шкенжым кузе шижеш? Вет кеч-могай кушкыл-
лан юж кўлеш. А тыге ыштыме дене тудо мы-
няр-гынат пужла.

Сад ўзгарым, препаратым ужалыме кевы- 
тыште тидлан лўмынак ямдылыме чиям ужа-
лат. Тудо пуше‰гылан нимогай зияным ок 
ыште, южым сайын колта, шыже гыч шошо 

марте огеш мушкылт. Ош чия ол-
меш лўмынак садыште кучылташ 
ыштыме агроволокном але шке 
ыштыме бинтым пўтыраш лиеш. 
Ош тўсан куэм кечыйолым куча, 
шўмым чот ок ырыкте, южым сайын 
колта – пуше‰ге «шўла». Тидыже 
йўштє да шелышталтме деч веле 
огыл, мера‰, коля да моло грызун-
шамычын кушкылым локтылмышт 
деч арала.

Тыгодым  ик изирак йєндымылык 
уло – леве игечыште куэм нєра, 
садлан жапын-жапын тудым руден 
коштыман. Пеш кўлешак гын, шўм 
катлыме деч пуше‰гын кўжгє ук-
шышкыжо кечывал могырым лопка 
о‰ам э‰ертен шогалташ лиеш.

Пуше‰гым аралыме йєн шагал 
огыл. Нунын кокла гыч эн сайжым 
да пайдалыжым ойырен налын гына  
моштыман.

Пагыт пашаОшемдаш, огеш кўл?
але Шукш-копша‰ге локтылмо  

да тўрлє чер пижме деч шошым пуше‰гым 
тўрыс чиялтыман але тў‰жым веле?

Мучаш. Т¢‰алтышыже 7-10-шо №-ан газетыште

Пуше‰гым кунам ошемдыман?
Чўчкыдын кылмыкташ да левешташ тў‰алмеке, 
тудым ошемдаш лиеш. Но тыгодым регион ойыр-
темым шотыш налде ок лий.! 

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Шоган шўмым ит кудалте
НЕФРИТ, цистит, пиелонефрит годым 3 кугу 

совла шоган шўмыш 2 стакан шолшо вўдым 
темыман, вартышым 30 минут шинчыкты- 
ман.

Пўсє цистит годым шоган шўм 
настойым 3-5 кече жапыште ке-
чеш 2 гана 1/4 стакан дене йў-
ман, хронический годым – 10 
кече жапыште кечеш 3-4 гана 
2 кугу совла дене.

Полангичке нєшмым шолто
КУГУ давлений орландарыме годым кошты-

мо полангичке нєшмє дене «кофем» шолтен 
йўман.

Полангичке нєшмым салмаште жаритлы-
ман, кофемолкышто йо‰ыштыман да тыглай 
кофе семын шолтыман. Кочырак таман, тутло 
пушан напитке тамже дене кофем ушештара. 
Йўышым мўй дене тамлештараш лиеш.

Пакчасаска салатым ыште
МОКШЫМ эрыкташ кўлеш гын, кокла ку-

гытан йошкарушмен ден кешырым, шопалге 
таман олмам кугу рожлан тёркеш нўжыман, 
ош вуян ковыштам олым пырче семын пўчке-
дыман да кид дене изишак туржман. Икнаре 
налме пакчасаскам пырля варыман, лимон 
сок, оливке але вес кушкыл ўй дене там- 
лештарыман. Тыгай салатым арняште кок-
кум гана кочман.

Шемшыда‰ым жаритле
ШОЛОРА тургыжландарыме годым шем-

шыда‰ шўрашым салмаш пыштыман да изи 
тул ўмбалне изишак жаритлыман, вара кофе-
молкышто йо‰ыштыман. Эрдене 1/2 изи сов-
ла шемшыда‰ ложашыш икмыняр чўчалтыш 
шолтымо юалге вўдым ешарыман, руаш гыч 
шарикым пўтырен кочман. Тидым кастенат 
ыштыман.

Темлыме йєн дене шкем сайын шижаш 
тў‰алмеш пайдаланыман.

Шемшыда‰ ложаш ден вўд шўйын пуалше 
верымат сайын эмлат. Тидланже клей гай 
вартышым тургыжландарыше верыш 15-20 
минутлан пыштыман.

™дырамаш, чўчырнен, кужу жап 
шинча гын, авагудыжо волен 
каен кертеш манме нерген ко-
лынам. Тиде чынак мо?

А.ЗАЙЦЕВА
Звенигово район

™ДЫРАМАШ таза гын, чўчырнен шичмыж дене 
нимогай органжыланат удам ок ыште. А теве 
запор дене чўчкыдын орлана, шукерте огыл 
азам нелын ыштен гын, авагудыжо волен каен 
кертме лўдыкшє уло. Тыгай годым чўчырнен 
шинчашат огеш темлалт, сандене, мутлан, кў-
варым лучо нылйола шогалын мушкаш.

Кугезе кован шондыкшо гыч
Йодмыда почеш

АНГИНЕ  
НИГУЗЕ  

ОК ЧАКНЕ
Индеш ияш эргым кажне ийын 
мартыште ОРВИ, грипп дене 
монь огыл, а лачшымак анги-
не дене орлана. Тений тиде че-

рым ончычсо гай препарат дене ала-молан 
сайынжак эмлаш ок лий. Ангиным ала ка-
лык йєн дене чактараш лиеш?

О.КОМАРОВА
Советский район

ТИЧМАШ лимоным тёркеш нўжыза да тиде 
немырым кок ужашлан пайлыза. Иктыжым там-
лен ешарыме сакырложаш дене варыза, весы- 
жым – мўй дене. Эмым холодильникыште ку-
чыза. Эрдене икшывылан сакырложашан ли-
моным пуыза, кастене – мўяным, но вартышым 
йўштє вер гыч ончылгоч лукса да пєлемысе 
температурышто кучыза.

Эргыдан мўйлан да цитруслан аллергий уло 
гын, тиде йєн дене ида пайдалане.

Ч™ЧЫРНЕН  
ШИНЧАШ ОК К™Л
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл*
* алкогольной и табачной зависимости

за 1 сеанс, анонимно.

Наш адрес: г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 21
(остановка «Аптека № 1»).

Сеанс проводит 
психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

• НАРКОЛОГИЯ

6, 14, 20 и 27 апреля. 

Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.
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Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Тергеныт – полша

ЭР. Ныл шагатат 
пеле. Эше малыме 
шуэш…

«Вашкеполыш» гыч 
йы‰гыртат:

– Оперблокым ям-
дылыза! Кызытак! Ап-
пендицит дене орла-
ныше рвезым кондена! 
Аваж дене пырля…

Ямдылышна… При-
ёмный покойыш лек-
тым. Кушеткыште, кор-
штымым пыкше чытен, 

лум гай ош чуриян ик-
таж 12 ияш рвезе шин-
ча. Ошкылын ок керт, 
йєрлеш веле. Парням 
дене перкален тер-
гышым да каласышым:

– ™стембаке.
А аваже тореш:
– Уке, ме кўзє йымак 

возаш тореш улына. 
Уколым ыштыза. Ме 
монастырьыш каена…

Тыгайым колын, эсо-
гыл пўжалт кайышым:

– Анализ лейкоци-
тын утыжденат шуко 
улмыжым ончыкта. 
Умыледа, кудалмыда 
годым эргыда колен 
кертеш. Шергакан жа-
пым гына йомдареда!

Но ава ок чакне, єпке 
мутымат ок чамане:

– А тый мыйым ит 
лўдыктыл! Эше каж-
ныже… туныкташ 
тў‰алеш!

Ситуацийым ваштал- 
тен кертдымем умы-
лен, шортмем, пыр-
дыжым чумымем шуын 
колтыш… Но ава садак 
операций деч шєр-
лыш.

Ик сутка гыч тиде 
рвезым ташлыше пе-

ритонит дене кондышт. 
Мўшкыр кундем тич-
машнек пытен… Сеп- 
сис… Медик-влакын 
кок бригадышт чот 
тыршышт гынат, рвезе 
колыш… Кє титакан? 
Врач-шамыч? «Тита-
кан-влаклан» преми- 
йым ышт пу, эше вы-
говорым тушкалтышт. 
Мыйымат «чот сєрва-
лен моштыдымемлан» 
єрдыжеш ышт кодо…

Окса кая да толеш, 
но айдеме илыш… 
Шке а‰ыра верчын 
шочмо йочам пытараш 
кўлеш ыле мо? Алят 
ом умыло…

С.ТОЛУБЕЕВ,
хирург.

Врачын дневникше гыч

Шортмо  
да пырдыжым 
чумымо шуэш

Шодым эрыкташ неле огыл…
КАСТРУЛЬЫШ темыме 1 л вўдым шолаш пур-

тыман, тушко эрыктыме да ужашын пўчкедыме  
400 г чеснокым, ик пўчкыш имбирьым, 2 кугу совла 
куркумам да пытартышлан 400 г сакырложашым 
(эн сайлан кўрен тўсан шотлалтеш) ешарыман. 
Вартышым изи тул ўмбалне вўдын пеле марте пу-
чымешкыже шолтыман, вара янда атыш опталман, 
йўкшымекыже, холодильникыш шындыман.

Отварым кажне эрдене кок кугу совла 
дене подылман. Тиде йєн шўлымє системы-
лан угыч «йол ўмбак шогалаш» полша. Но 
эмым кечеш кок гана, эрдене да кастене 
кочмо деч ончыч йўаш гын, эшеат сай.

Э.СОКОЛОВА
Медведево район
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ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  150-350
Ушкал шыл (1 кг) –  160-410
Темкален ужалыме нєшмўй (1 л) – 
 60-90
Кешыр (1 кг) –  20-35
Шоган (1 кг) –  25-40
Севок шоган (шындаш 1 кг) – 100-300
Паре‰ге (1 кг) –  25-35
5 л пурыман ведра паре‰ге – 110-120
Свежа ковышта (1 кг) –  45-50
Пекин ковышта (1 кг) –  100-130
Кабачок (1 кг) –  190-200
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
Полан (1кг) –  90-100
Печкеш шинчалтыме кияр, 
ужар помидор (1 кг) –  180-200
Мандарин (1 кг) –  100-110
Йо‰ыштымо тўрлє кукшо йєр 
(1 изи стакан) –  50-60
Чеснок (1 штук) –  20-30
Турнявєчыж (1 л) –  150-200
Ужар шоган, укроп, петрушко, кин-
за, салат (изи кылдыш) –  20-45
Салат лышташ (ик кылдыш) – 50-65
Олма (1 кг) –  65-110
Свежа томат (1 кг) –  100-250
Свежа кияр (1 кг) –  130-240
Редиске (0,5 кг) –  60-80
Кочушмен (1 кг) –  40-50
Шєр (1,5 л) –  80-90
™мбал (0,5 л) –  140-160
™мбал (сепаратор
гоч колтымо 0,5 л) –  220-240
Шўшмўй (0,5 кг) –  225-230
Торык (0,5 кг) –  130-150
Муно (1 тесте) –  62-100
Мўй (3 л) –                      1400-1500
Нужгол (1 кг) – 190-200
Чєнча (1 кг) –  150-180
Куэ выньык (иктыже) –  50-90
Тумо выньык (иктыже) –  100-110

Игече левештыме дене, очы-
ни, рўдє пазарыште шке ончен 
куштымо пакчасаскам ужалы-
ме радам палынак ешаралтын. 
Мутлан, Курыкмарий район гыч 
кондымо паре‰гым, йошкаруш-
меным, шоганым, кешырым, му-
ным, торгаен ончаш гын, темлы-
ме ак деч 5-10 те‰гелан шулдын 

налаш лиеш. Шошым шындышаш 
тўрлє (урлык) шоганым 100-300 

те‰геашым налаш темлат.

Пєръе‰ койыш

Тендан              первый сорт?..КАЧЕ –
але Могай шўдыр пале почеш  шочшо рвезе – эн сай пелаш

 Тынеш пуртымо годым шке сорта гыч весылан тулым 
чўктыкташ ок йєрє, маныт.
 Тынеш пуртымо кечын урген, пидын, межым шўды-

рен, вургемым мушкын огытыл. Чыла тыгай пашам тылеч 
ончыч ыштеныт але вес кечылан коденыт.
 Азам тынеш пуртен толмо марте суртеш кодшо-влак 

толшо єрдыж е‰ым, пошкудым пєртыш пуртен огытыл, 
капкам тўкылен шинченыт.
 Икшыве ончыкыжым йўшє ынже лий манын, поснак 

кресачажым, кресаважым руштмеш йўктен огытыл.
 Тынеш пуртымо кечын ача-авалан туманлаш ок 

йєрє, маныныт.
 Кидысе сорта йєрымым але камвочмым тынеш 

пуртымо татыште эскерыман. Черкыште палыдыме єр-
дыж е‰ йєрышє сортажым кресача але кресава деч азам 
тынеш пуртымо татыште ылыжташ йодеш гын, пуыман 
огыл.

Кугезе йўлам жаплен

Икшывыда куштылго 
капан лийже,
але Тынеш пуртымо годым шекланаш  

темлыме калык пале-влак

Умбакыже  лиеш

4-ше верыште. Виса (23 сентябрь – 23 ок-
тябрь). Романтике шўлышан, ўшанле, еш верч 
азапланыше, йєратыше пелаш. Чот йєратыме 

ватыжлан шуко ийым пырля илыме деч варат 
чон шижмашыж нерген ойлаш да эре чапле 

пєлекым кучыкташ тў‰алеш.
Ик кугу ситыдымаш: пєрткєргым эрыкташ, кўмыж-совлам 

мушкаш, кочкаш шолташ, икманаш, пелашыжлан полышка-
лаш ок йєрате.

3-шо верыште. Ирказа (22 декабрь – 20 январь). Тыланда 
ўдырамаш конкурент-шамыч лўдыкшє огытыл гын, тугеже ты 
шўдыр пале йымалан шочшо качылан марлан лекташ лўдман 
огыл. Ирказа – ўдырамашын чапшым волтыде, чыным шинчаш 
ласкан ойлен кертше, ўшанле улмыж дене молыланат келшен 
моштышо, ешыжым пагалыше, ўдырамашым чаманыше пе-
лаш. Кеч-могай ўдырамашын марлан лекташ шонымо пєръе‰. 
Тыгайым вес ўдырамашат еш гыч «на‰гаяш» тореш огыл.

Тудын ик ситыдымашыже гына. Ирказа эрыкым йєра-
та, садлан ўдырым марлан налаш ок вашке. Тидлан кєрак, 
очыни, ушым сайын шындыме да 
ончыкылык ватыжым сайын палы-
мыж деч вара веле марлан налеш.

Тў‰алтышыже 6-10-шо №-ан газетыште

Тў‰алтышыже 7-10-шо №-ан газетыште

Мужыр лаштыкым  Р.ЧЕПАКОВА 

Умбакыже  лиеш
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ден В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Шинчалтыме  
ковышта

10 литр вўдлан шотлымаш-
те 200 грамм шинчалым налам. 
Вўдшым памаш гыч кондем. Тудо 
пушкыдо да тутло. Шоган ден 
кешырым тыгыдемдем, тамлан 
«Антоновка» сорт олмам пыштем. 
Шинчалташ «Слава» але «Харь-
ковский» сорт ковышта келша.

Мыйын тўрлє кугытан, 300 литр 
марте пурыман, вочкем улыт. Пу 
вочко утларак келша. Ковыштам 
тыгыдыракшым 4 ужашлан, ку-
гуракшым 8 ужашлан шеледен 
пўчкедем. Тудым 20 сантиметр 
кўжгыт лончо дене оптем. Тудын 
ўмбаке тыгыдемдыме шоганым, 
кешырым да олмам пыштем. 
Адак вес лончым тыгак пыштем. 

Тич оптен темымек, шинчалан 
вўдым опталам. Ынде пу тыртыш 
дене петырем, ўмбакыже кўм 
пыштем. Тыге тудо ковыштам 
темдалеш. Шумо жапыште шо‰ 
налеш. Тудым кора‰ден, тыр-
тышым мушкын, адак темдалын 
пыштем. Вочкыжым юалге нєре-
пыш шындем. Тушто ковышта 
ок шопо, сайын шуэш. Ик тылзе 
наре шинчыктем. Утыждене чот 
юалгыште ковышта писын ок шу.

Шинчалтыме  
сєсна коя (шпик)

Сєснам шўшкылмеке, кєргы- 
жым луктам, 5 см кўжгытан 20 

сантиметр марте кужытан коям 
пўчкеден налам. Эмалироват-

лыме але пластмассе кўмыжыш-
тє пєрдалтарен шинчалтем. 

Шинчалжым там шот дене 
налам. Тыгодым коян ко- 

ваштыже кўшкыла лийшаш. Тыге 
кум суткам шинчыктем. Тылеч 
вара лавр лышташым налам, 
блендер гоч порошок гай лий-
мешке колтем. Чеснокымат, пу-
рысымат тыгак блендер полшы-
мо дене ямдылем. Специй ямде.

Писте яшлыкым (тудын там-
же тутло) налам, пундашышкы-
же шинчалым шавалтем. Тушко 
ямде специйым пыштем, вара 
коя лончым оптем. Ынде коян 
коваштыже мє‰гешла, ўлыкыла 
лийшаш. Эше чеснок пуш сайын 
шы‰ыже манын, тудым кояшке 
йыгем. Кажне лончым тыгай йєн 
денак оптем. Яшлык теммеке, 
коя пе‰гыде лийже манын, пер-
гамент кагаз дене сайын вўды-
лам. Петыртышыжым изи пуда 
дене пудален шындем да юал-
ге нєрепыш шындем. Тыште ик  
тылзе наре шинча. Тыге шпик 
ямде лиеш. 

Кид-йолжо 

Марий Турек район Китне ялыште илыше Г.Пасынков (снимкы-
ште) ўмыржє мучко колхозышто тракторым виктарен, фермер-
влак радамыштат лийын. Ынде куд ий сулен налме канышы-
ште гынат, яра ок шинче. Шке тракторжо уло, тудым пашашке 
луктеш, столярный мастерскойышто вагонкым, моло ўзга-
рым ямдыла. А эше тудо кочкышым ямдылаш мастар. 
Тудын кўэштме мелна пушкыдо да тутло, шинчалтыме 
ковышта ден сєсна коям (шпикым), манмыла, кочкын 
от тем. Тудын деке унала мийымына годым ме, жур-
налист-влак, чылажымат тамлен ончышна да рецеп-
тшым тыландат темлена.

чылалан толеш

Салмаш кўэштме мелна
8 литр пурыман пластик ведрам налам. Тушко кастене 3 ста-

кан манный шўрашым пыштем, ўмбакыже 1,5 литр левырак 
шєрым опталам. Чыла тидым сайын лугем да левырак верыш 
шындем. Шўраш сайын шулыжо манын, эр марте шинчыктем. 
Эрдене высший сорт шыда‰ ложашым ешарем. Вич кўчымє му-
ным налам, блендереш лугем. Тышке 5 кугу совла нєшмўйым, 
3 совла сакырложашым пыштем, ик пачке кукшо руым ешарем. 
Чыла тидым сайын лугем, руаш нєлталтше манын, шокшырак 
верыш шындем. Мелна вужга лийже манын, кўэшташ тў‰алме 

деч ончыч ик чай совла содым ешарем. Руаш сайын нєлталт шу-
меке, салмаш пыштен, тул ваштареш кўкташ шындем. Сайын кўшє 

мелна ўмбаке левыктыме шўшмўйым але нєшмўйым йыгем.

Мелнам тиде 
ко‰гаште 
кўэштеш
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Унчо селаште 
илыше кидма-

стар Генрих Вар-
фоломеевым чылан 
палат. Генрих Вале-
рьянович Унчо паза-
рышке верысе моло 
кидмастар семынак, 
шке кидпашажым 
ужалаш луктын ыле. 
Мотор модыш пєрт-
шє ден куымо стан-
же шинчалан вигак 
пернышт. Тудыжо 
ялысе изи пєртым 
ушештара.

– Тыгайым ышташ 
латвич кече кўлеш, – 
умылтара кидмас-
тар. – Мемнан ача-
ава тыгай пєртыштє 

иленыт, кўнчылам 
шўдыреныт. Илыме 
пу пєртнам ынде фо-
тографийыште веле 
ужаш кодеш. Орал-
тым тошто семынак 
погымо, шижалтеш 
тиде калыклан кел-
ша. Пєрткєргыштє 
модыш ўстембал, 
пўкен, малыме вер, 
ко‰га, пєртєнчыл 
улыт. Модыш пєр-
тым мыят  пўтырка-
лен ончышым. Ле-
ведышым изи о‰а 
дене ыштыме, ку-
чышо пырнялажым 
пўчкедыме. Изи пуда 
да шуруп дене ваш 
ушымо.

Ше‰ше селасе "Мастар кид"
студий гыч ўдырамаш-влак

    Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ

Йоча-шамычланат модыш пєрт келша

МОДЫШ ПЄРТ 

Морко район Унчыш ™арня 
пайрем годым мелнам тамлаш 
веле огыл, районла гыч шке 
кидпашажым ужалаш ятыр 
кидмастар толын ыле. Теве 
Ше‰ше селасе «Мастар кид» 
студий гыч вате-влак марий 
ўдырамаш вургемым, модыш 
курчакым, ластык гыч ыштыме 
сувенир-влакым ужалаш кон-
деныт. Поснак мыланем кур-
чакышт келшыш. Тыгайжым 
нигуштат от уж манаш лиеш.

Куымо стан ден пєрт макет

Р
ек

ла
м

е
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Генрих кидпаша-
лан профессио-
нально нигуштат 
тунемын огыл, чы-
лажымат шке шонен 
ыштен. Поснак пум 
шке гыч пўчкедаш 
тунемын.

Мутланымына го-
дым икте, весе, эр-
тен кайышыштла, изи 
пєрт тураш шогалыт, 
изи окнашкыже онча-
лыт, пєрт пелен фо-
тографийым ыштат. 
Шижалтеш, модыш 
пєрт ала-мо дене 
чонлан келша.

– Самырык год-
сек пу гыч пўчке-
даш йєратем, кызыт 
тыгай модыш нас-
та-влакым ышташ 
кумыла‰ынам. Утла-
ракшым  шкаланем 
ыштем, но йодын тол-
шылан тореш ом лий. 
Пу гыч тўрлє ўзгарым 
ыштен кертам, – ма-
неш кидмастар. – 
Южышт, изи пєртым 
ончен,  шерет ок тем, 
маныт. Теве тиде изи 
куымо станок пашам 
ышта. Тудын дене 
куд метр марте куаш 
лиеш.

Генрих Валерьяно-
вичын тыгай мастар-
лыкшылан куанаш 
веле кодеш.

ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Издер тыгаят лиешКидмастар шке пашаж дене палдара

Мотор курчакым кузе от налМодыш пєрт, пєртєнчыл

КАЛЫКЫМ КУАНДАРА

Реклама
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КАЖНЕ водительым 
тыгай йодыш тургыж-
ландара, очыни: маши-
на тарванен кудалме 
деч ончыч двигательым 
кузе чын ырыкташ? Вет 
чын ырыктен моштымо 
дене машинан «шўм-
жын кузе кырымыже» 
кылдалтын.

Кажне пала, двига-
тель пайдалын ышты-
же манын, ырыктыман. 
Лачак пашаче темпера-
турыш, 90-100 граду-
сыш, шуктымо годым 
веле топливе аныклал-
теш, мотор сайын па-
шам ышта. Но машина 
ўй ден йўкшыктарыше 
вишкыдын температу-
рыштым путайкалыме 
ок кўл. Датчик 90 гра-
дусым ончыкта гынат, 
ўйын температуржо 50 
градус дечат ўлыкшы-
рак лийын кертеш.

Южгунам тыгеат 
лиеш: чот йўштє годым 
двигательым пашашке 
колтымо годым ўй чы-
малт лектеш. Амалже – 

сезонлан келшыдыме 
ўйым темыме. Ко‰га 
лачак двигатель ырен 
шумеке веле шокшо 
южым пуаш тў‰алеш. 
Тидыже телым поснак 
кўлешан, вет йўштє 
машинаште нигєнат 
кудалмыже ок шу.

Моторым ырык-
тыде вигак кудалаш 
гын, мо лиеш? Двига-
тельым кеч-кунамат 
ырыктыман: телымат, 
ке‰ежымат. Тыге ыш-
таш огыл гын, моторым 
сайынак лунчырташ 
лиеш. Ырыктыде вигак 
тарванен кудалаш гын, 
вкладыш нєлталтын 
кадырген шинчеш. Ти-
дыже теве молан лиеш: 
распредвал кукшушто 
гаяк пєрдаш тў‰алеш. 
Тыге йыгалтме дене 
металлыште удыралме 
пале лиеш.

Гидрокомпенсатор 
тўкалаш, перкалаш 
тў‰алеш. Йўштє ўй 
двигательын кўшыл 
ужашышкыже миен 
ок шу да тўкалыме 
йўк шокта. ™й ырыме 
семын тидыже вара 
пыта.

Йўштє двигательым 
пашашке колтымо го-
дым чўчкыдынак тўж-
валне бензин пушым 
шижаш лиеш. Бензин 
йўлен ок шукто да 
пучышко чо‰ештен 
лектеш. Тыге топливе 
утыждене кая.

Яра оборот дене ав-
томашинам ырыкташ 
куштылгак огыл. Тыге 
ыштыме дене двига-
тельлан кугу нагруз-
ко лиеш. Эн келшыше 
йєн – 2-3 минутым 
машиналан яра обо-
рот дене пашам ыш-

тыкташ да вара ку-
далаш тў‰алаш. Газ 
педальым вигак чот 
тошкалаш ок кўл. Эр-
кын 2,5 тўжем обо-
ротышто кудалман. 
Тыге 3 километр деч 
шагал огыл эртыман. 
Тиде жапыште двига-
тель, ўй сайын ырен 
шуыт. Корнышто эр-
кын кайыме дене моло 
водительлан чаракым 
ышташ огыл манын, 
эн ончыч кудывечыште 
кудалышт савырны-
ман. Кече еда куда-
лыштме годым, кажне 
8-10 тўжем километ- 
рым эртымеке, ўйым 
вашталташ кўлеш.

Мужыр лаштыкым

Пинегым икымше гана уре-
мыш лукмым оза чытен-чытыде 
вуча. Тидыже мє‰гысє янлыкы-
нат илышыштыже вашталтышым 
ышта. Прогулкыш жапыштыже 
лукмо пинегым чын ончен куш-
тымо дене пеш чак кылдалтын.

Изинекак вес пий-влак дене 
кылым кучаш туныктыман. Ты-
гай кыл деч посна, кугурак 
лиймекыже, вес пий дене 
вашлийме годым шкенжым 
кузе кучашат ок пале. Тыго-

дым тудо чот лўдеш але чот 
опташ тў‰алеш. Тидыже пий 
озаланат, йырым-йыр улшо е‰-
влакланат ок келше. Но уре- 
мыште пинеге вес пий-влак 
дене гына кылым кучышаш 
огыл. 15-20 минутым оза пыр-
ля модшаш, воспитатлышаш 
але туныктышаш.

Шўяшымат ойырен налын 

моштыман. Тудо утыждене кугу 
але изи лийшаш огыл. Шўяш 
пинегын шўйжым сусыртен але 
пиктен кертеш манын лўдшаш 
уке. Пушкыдо шўяшым ойырен 
налат гын,  тыгай лўдыкшє ок 
лий.

Йўштє годым пинегылан 
шокшо вургемым чиктыман. 
Южгунам вўдыжгє игече годым 
мє‰гысє янлыклан комбинезо-
ным чикташ уто огыл. Тидыже 
лавыргыме деч арала. Но вур-
гемым лачак кўлеш годым веле 
чиктыман да игечын могай ул-
мыжым шотыш налман.

Икымше кечыла гычак ше-
раш, шинчам да пылышым 
эрыкташ, тыгак йўштылаш, 
фен дене кошташ, кўчым пўч-
кедаш туныктыман. Тидлан ту-
нем шуэш гын, варажым нине 
процедурым эртарыме годым 
пинеге шкенжым ласкан кучаш 
тў‰алеш.

Мє‰гысє  янлык

   ПИНЕГЫМАТ  
 ончен моштыман

(Мучаш. Тў‰алтышыже 8-10 
№-ан газетыште).

Автомашинам виктарышылан

Кузе чын ырыкташ?
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Шотыш налза

КОЛЫЗЫН ЛУКШО

В™Д ырыме семын тушто илыше 
кол-влакын чулымлыкышт ятыр-
лан ешаралтеш. Тидын шотыштак 
карпынат. Тудым мєртньым кыш-
кыме деч ончыч кўчык жапыште 
кучаш лиеш. Ты кол кужу теле деч 
вара чот шужа да кочкышым кыча-
лаш тў‰алеш. Но кучымо ўзгарым 
чын ойырен налмат сай лектышыш 
шуаш полша.

КУЖУ теле гоч карп тарванылде гаяк 
ила. Шапаш коя кўшеш. А шошым мєрт-
ньым кышкыме жап шуэш да мўшкы-
рыштыжє кугу верым кол шєр (молоки) 
але мєртньє айлат. Нунышт утларак ку-
гемыт. Тиде амал дене карп шуко коч-
кын ок керт да ондалчык кочкышым огеш 
тўкє гаяк. Мєртньым кышкыме деч вара 
чот шужа да тудым кучаш куштылгырак.

Карпым кучымо годым тыглай э‰ыр, 
э‰ыршўртє, име да катушко дене пайда-
ланат. Шошым ты кол вийдыме лиеш, сан-
дене тудым шупшын лукташ неле огыл.

Э‰ыртоям 3,5 метр кужытаным ойы-
рен налыт. Кужурак тоя дене тора гыч 
кучымо годым пайдаланат. Шошым карп 
ыраш тырша, сандене вўдын кўшыл лон-
чыжым ойырен налеш. Тыште вўд пи-
сынрак ыра.

Э‰ыршўртє тўсыдмє келша, тудын 
кўжгытшє 0,2-0,3 миллиметр гын, лачеш 
толеш. Поводоклан флюорокарбон ма-
териал келша. Вўдыш логалмеке, тудо 
койдымыш савырна.

Кодшо шыжым ик еш аваж дене пырля 
чо‰ештен каен ыле. Тыгодым омар- 
таште тулигат, мўят ситышын лийы-
ныт. Молан тыге лийын?

В.ВАСИЛЬЕВ
Морко район

Могай ™ЗГАР 
келша?

Ик еш авам йомдарен ыле. Ончы-
мем годым караш рожышто ик муным 
ужым. Тудым пашаче мўкш-влак вес 
ешын омартаж гыч конден кертыныт мо?

Г.ИВАНОВ
Кужэ‰ер район

Тыге лийын ок керт. Ты муным утларак вия‰ше му-
ныгудан икымше тыглай пашаче мўкш мунчен. Вара-
жым мунчышо тыглай мўкш-влак шукемыт, да муны-
жат ешаралтеш. Но тыгай муно исыр лиеш, тушечын 
авам тўжа‰ден кертдыме шўремўкш-шамыч гына 
шочыт. Эскерыме гыч тидым рашемдыме: караш рож 
деч єрдыжсє кеч-могай муным мўкш-влак тунамак 
кочкыт. А муным ик вер гыч весыш кусарыме ин- 
стинктышт уке.

Молан чо‰ештен 
каен?

ОТАРЫШТЕ тыгай сў- 
рет, чўчкыдын огыл гы-
нат, вашлиялтеш. Мўкш 
еш эн ончычак илаш кел-
шыдыме але йєндымє 
верыште шинчыше омар-
там коден кая. Такшым 
омарта шукыж годым иге 
ешым ойырымо пагытыш- 
те яраш кодеш. Ик ешак 
икмыняр игым ойыра гын, 
тунам чыла гаяк пашаче 
мўкш чо‰ештен кая.

Мўкш еш уда пушан 
омартам, утыждене кугу 
леток рожым але омар-
ташке вигак тура логал-
ше чот шокшо кечым ок 
йєрате. Тыгак омарта 
кєргыш логалме, когарш 
лывын карашым локтыл-

мыжо, тўрлє чер орлан-
дарыме годымат мўкш-
влак вес верым кычалын 
чо‰ештат. Эшеже вес 
еш кочкышыжым толен 
се‰а. Тыгодым ятыр 
мўкш кола, а кодшы-
жо чо‰ештен кая. Тыгай 
сўретат вашлиялтын: то-
лымо еш гыч чыла мўкш 
толышо дене пырля каен.

Конден кертын огытыл

НАЛАМ  А.Крупняковын кум том дене 
лекше «Гусляры» (Икымше книгаже – 

«Москва-матушка», кокымшыжо –  
«Вольные города», кумшыжо – 

«Марш Акпарса») книгаже-влакым. 

  8-902-672-46-34.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 25 марта. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «А У НАС ВО 
ДВОРЕ» 16+ 23.30 Большая игра 12+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России  09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «ГО-
ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 23.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 06.30  

Утро на МЭТРе 12+ 08.45  Программа 
«Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 21.30  Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 
17,00, 20.45 Местное время. Вести 
Марий Эл  9.00 Местное время. Вес-
ти Марий Эл (на мар. яз.) 9.28 Илыш 
мундыра 9.45 Шонанпыл

 на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 26 марта. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+ 
23.35 Большая игра 12+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «ГО-
ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 23.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 

06.30  Утро на МЭТРе 12+ 08.45  Про-
грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30  Наше время. 
Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.28 Пошкудем 9.40 Кы-
рык сирем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

26 МАРТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 28 марта. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+ 23.30 
Большая игра 12+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «ГО-
ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 23.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 

06.30  Утро на МЭТРе 12+ 08.45  Про-
грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30  Наше время. 
Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.28 Пошкудем. ФУМ

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 29 марта. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 Человек и закон 16+ 19.55 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Го-
лос. Дети 0+ 23.20 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «ГО-
ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 23.20 
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 06.30  

Утро на МЭТРе 12+ 08.45  Программа 
«Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 21.30  Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

77.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 17,00, 
20.45 Местное время. Вести Марий 
Эл  9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 «Шўмсем 
пєлек». Тендан серышда почеш кон-
церт 11.25 Местное время. Вести ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

28 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

29 МАРТА, ПЯТНИЦА

25 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 27 марта. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+ 23.30 
Большая игра 12+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «ГО-
ДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 23.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

ТВ «МЭТР»
06.00,  12.30,  18.00   Марий Эл  ТВ  12+

06.30  Утро на МЭТРе 12+ 08.45  Про-
грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30  Наше время. 
Итоги дня 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести 
Марий Эл 9.00 Местное время. Вести 
Марий Эл (на мар. яз.) 9.28 «Шўмсем 
пєлек».  Тендан серышда почеш кон-
церт

на канале «РОССИЯ 24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

27 МАРТА, СРЕДА
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Лаштыкым  Г.КОЖЕВНИКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

АФИШЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Т/с 
«ШТРАФНИК» 16+ 08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 09.00 Умницы и умники 
12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.20 Та-
тьяна Буланова. «Не плачь!» 12+ 11.15 
Теория заговора 16+ 12.20 Идеальный 
ремонт 6+ 13.10 Живая жизнь 12+ 14.40 
Праздничный концерт к Дню войск на-
циональной гвардии Российской Феде-
рации 12+ 16.25 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+ 17.50 Эксклюзив 16+ 
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 23.00 Легенды «Ретро FM» 12+ 
01.05 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.40 Мест-
ное время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
12+ 13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+ 
17.30 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести 
в субботу 20.45 Ну-ка, все вместе! 12+ 
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+

«МЭТР»
15.30, 01.30  Марий Эл ТВ 12+ 18.30, 
01.00 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

30 МАРТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.35 Т/с «ШТРАФНИК» 16+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.15 Х/ф «ШТРАФНИК» 
16+ 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.20 
Жизнь других 12+ 11.10 Теория заговора 
16+ 12.15 Главная роль 12+ 14.00 Русский 
керлинг 12+ 15.00 Три аккорда 16+ 16.55 
Ледниковый период 0+ 19.25 Лучше 
всех! 0+ 21.00 Толстой. Воскресенье 16+ 
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

РОССИЯ1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+ 06.35 Сам себе 
режиссёр 12+ 07.30 Смехопанорама 
12+ 08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 
Местное время. Воскресенье 09.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 
12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 12+ 13.40 
Далёкие близкие 12+ 15.15 Х/ф «Я ПО-
ДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 12+ 20.00 Вес-
ти недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+ 

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 
12.45 Программа «Пастырское слово» 0+ 
21.00 Марий Эл ТВ темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

31 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Россий президент В.Путинын кўштымыж почеш элнан 
правительствыже латкок направлений дене национальный 
проект-влакым ямдылен, нунын кокла гыч иктыже культур 
дене кылдалтын. Проектым илышыш шы‰дарыме шотышто 
республикыште могай паша ышталтеш? Марий Эл тўвы-
ра, печать да калык-влакын пашашт шотышто министр 
А.Иванов дене интервьюшто пален налыда.

Пытартыш жапыште шагал огыл кресаньык (фермер) озан-
лык личный подсобный озанлыкыш куснен. Амалже могай? 
«Тачысе темылан» лаштыкым шергалза.

«Тений «Марийская правда» газет Марий Элын туристиче-
ский брендшылан шотлаш темлыме Саликан сўретшым са-
выктен. Лач ик арня гыч «Марий Эл» газетеш Светлана Носо-
ван «Ала Салика, ала Салика огыл…» статьяже лекте. Тушто 
раш каласыме: темлыме тиде брендым нигузеат сайлан, ла-
чеш толшылан шотлаш 
ок лий…» Умбакыже 
«Тиде Салика огыл – 
йєршынат, тўвытат, 
нимынярат» матери-
алыште лудса.

«Марий Эллан 100 
ий темме вашеш» ру-
брике ты гана «Таза-
лыкым оксала от нал» 
материалым темла.

Кодшо арня 
тў‰алтыште Марий 
Элыш, композитор, 
СССР-ын калык ар-
тистше Андрей Эш-
пайын Мария уныкаже 
толын. Тудо самырык 
музыкант-влаклан Ан-
дрей Яковлевич Эш-
пай лўмеш фестиваль 
конкурсын жюришты-
же лийын. Тидын нер-
ген «Кочам пеш чот 
куана ыле» материа-
лыште лудса.

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

– А те мо, ончыко огыда эрте 
мо? ™мбал вургемдам кудаш-
са да – кухньыш, чайым пырля 
подылына!

– Ой, тау, огым. Мый икмы-
няр минутлан гына, книгалан.

– Могай книга тушто! Ончал 
теве, кузе чот кылменат! Тўр-

вет какарген шуктен! Кудаш, 
кудаш, нечыве койышланен 
шогаш! Когыльым кўэштын 
шым шукто, но э‰ыж варене 
дене чайым подылын, пыртак 
ырет!

Прихожийыш толын шогалше 
Надят мане:

– А мо, чынжымак, сай темлы-
маш. Ала пел шагат наре шин-
чена ыле, Зина? Мє‰гыштет 
садак киношто улат манын шо-
натыс!

Вес гана модо вареньым 
чайлан кондаш сєрен, Зина 
мє‰гыжє тарваныш.

– Ну вот, ужат, могай сайын 
да веселан шинчылтна. Пеш 
ласка ўдырамаш, чонеш пиж-
ше, келшыш.

– А мо сайже? – Надя єрын 
йодо.

– Ну кузе сай огыл? Проста, 
поро, тугеже...

– Ха, проста! Палет ыле гын, 
могай тудо проста да поро! 
Марийже, тылзе дене коман-
дировкышто автомашина каби-
ныште пий омартасыла илен, 
ешлан кугу оксам ышташ тєча! 
А тудо пашаштыже отдел вуй-
латышылан шке ласкалыкшым 
да порылыкшым «тушка».

– Ой, Юмыжат, чынжымак 

тиде ойго гын ойго. Тыге огеш 
лий манын, от чаре мо?

– Мыйын мо паша, кузе  
моштат, туге илат! – Надя кни-
гам лудаш тў‰але.

...Тылзе эртымеке, Праскови 
пашаш пураш шонен пыштыш. 
Мє‰гыштє чыла яндар, пижер-
ге-носким пидаш ок кўл, шўды-
раш меж уке. Диваным темден, 
телевизор ваштареш шинчыл-
тын шер темын. Пашаш, иктаж-
могай пашаш пураш! Пашам 
ыштен тунемше ялысе ўдыра-
маш шинчен туркен кертеш мо?

™дыржын пєртшє деч мўндыр-
нє огыл столовый пырдыжыш-
те когыльым кўэштме лотокым 
да кўварым мушкаш пашаш 
налме нерген увертарымашым 
ужо. Тевыс, Праскови гайрак 
ийготан тєпкатарак ўдыра-
маш лоток гыч шокшо тыгыде 
когыльо-шамычым ужалкала. 
Эй, теве, кидше модеш веле: 
шокшо когыльымат шуялта, 
оксамат кўсенышкыже шурал-
та. Модын шогылтшыла веле 
коеш. Праскови тудлан полшен 
ок се‰е мо? Кертеш, эше оласе 
деч писе ялысе ўдырамаш. Уна, 
ончыланже шогалтыме лоток 
гыч шыл пушан пар кузе лек-
теш. Эртен ошкылшо-шамычын 

шўвылыштым луктеш. Черетыш 
шогалын, пакетыш оптен каят.

Праскови ик жап ўдырамашын 
пашам ыштымыжым ончен шо-
гыш. Ала-можо моткоч лишы-
лын, ялысе гай чучын колтыш. 
Оласе калык єрыктарышын 
пашам ышта да кана. Пашада-
рым молан налмыштым умылен 
шукташат ок лий. А теве тиде 
ўдырамаш суап пашам ышта, 
шужышо-шамычым пукша.

– Пытыш, пытыш, тетла уке, – 
лоток-шамычшым погышыжла, 
ўдырамаш пелешткала.

– Ай, йоднем ыле да, – єрын 
тў‰але Праскови. – Мыят ужа-
лаш толнем да... Пашаш шога-
лаш могай документ кўлеш гын?

– Увертарымаш почеш, лото-
кым мушкаш мо? Нимат ок кўл. 
Оксам шотлен моштет? Айда, 
почешем столовыйыш пуро, 
налыт манын шонем.

...™дыржын паша гыч тол-
мыжым Праскови пыкше вучен 
шуктыш. Шке шонымо семын 
ыштылаш изиш каньысыр гы-
нат, йєным муын моштымыж-
лан куаныше. Но тыгай увер 
ўдыржылан ыш келше.

– Ну мом тый, авай! – кугу 
йўк денак мане. – Когыльым 
ужалкален шогылташ, да эше 
пєртем воктен! Мо тетла ни-
могай паша уке мо! Паша деч 
посна шинчен єрканенат гын, 
гардеробыш пуро тугеже!

Кодашыже 
кодым да...

Умбакыже лиеш

Умбакыже. Тў‰алтышыже 
9-10-шо №-ан газетыште
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™жаран куэр дене ошкылал колтем.
Шєртньє кечыйолжо корнемым волгалтен.
Весела йўк дене памаш вўд шыргыкта.
Самырык чонемым шижмаш тул ырыкта.

ПРИПЕВ:
Йєратет гын веле, сылне тиде ош тўня.
Меже икте-весым шокшын йєраталын моштена.
Шуялтем кидемым – чоткыдын тый кормыжто.
Муына пиалым коктын ўмыр корнышто.

™жаран йолгорныжын огеш кой мучаш.
Тудын тўрыш лектын, ит ярне тый вучаш.
Мыланем чын корным эр кече ончыктен:
Лупс каен шумешке, толам мый ончыкет!

ПРИПЕВ.
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14 МАРТЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

™ЖАРАН  
ЙОЛГОРНЫШТО

Мутшо Геннадий Сабанцев-Оярын,  
семже  Евгений Бахтинын

 
Марий 

паша гыч 
шыргыж толын 

пура. Кочкаш шин-
чыт – адакат вошты-

леш.
– Тый мо таче пеш весе-

ла улат? – йодеш ватыже.
– Паша гыч луктын кол-
тышт, – вашешта садет.
– Вара можо тыште ту-

нар о‰ай? – ватыже  
шыдешка.

– Мыйым шкетемым 
луктын колтышт, 

а молыштым 
шындышт...
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Йєратыме мурына
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А.Анисимов (калыкыште тудо 
Анаркуз лўм дене кумдан па-
лыме) 1990 ийыште Уржум ра- 
йонысо Тўм-Тўм пеле кыдалаш 
школышко пашаш миен. Молан 
лачак тушко кайымыжым ты-
герак умылтара: «1979 ийыште 
доцент Ю.В.Андугановын вуй-
латымыж почеш ме диалекто-
логий экспедицийыш миенна 
ыле. Тусо калыкын муро, ойпо-
го поянлыкше мылам моткочак 
чонеш пиже. 1990 ийыште школ 
директор А.Ф.Петрушиным 
«Марий ушемын» погыныш-
кыжо ўжым. Виче кундемыш-
те марий йылмым туныктымо 
йодыш виянрак тарванымеке, 
тудо мыйым пашашке нале. 
Тушто мый кок ий ыштышым. 
Тиде жапыште йоча-ваклан ма-
рий йылмым, сылнымутым да 
ИКН-ым туныктымо дене пырля 
ял калык денат вашла кутыр-
кален иленна. Туныктышо улам 
манын, нунын деч йотышнен 
омыл. Мє‰гешла, мый тушто 
фольклор ансамбльым чумы-
рышым. Тў‰алаш куштылгы-
жак огыл ыле. А кумылыштым 
нєлталаш, тыгодымак кумда 
илышым ончал савырнышт ма-
нын, 1991 ийыштак мый нуным 

Эстонийышке да Карелийышке 
фестивальлашке каяш таратен 
кертым. Ансамбльыште е‰-влак 
шагалла чучычат, эше Рой ялын 
коллектившым ушышым. Тыге 
Эстонийышке кудална. Нуно 
иктаж шым-кандаш е‰ым ву-
ченыт, а ме коло утла е‰ миен 
лектынна. Нуно нимом ышташ 
єрыныт. Но шотым муна, вет 
родо-тукым улына. «Хеллеро» 
ансамбльын е‰же-влак мылан-
на чыла йєным ыштышт, нунак 
фестивальын организаторжо 
улыт ыле. Верымат муыч, но-
мерна-влакымат копам чаманы-
де совен вашлийыч. Тусо тошто 
палыме-шамыч тидым тачат  
воштылал шарналтат. Тыге 
«Тўм-Тўм» лўман ансамбль дене 
кугу фестивальыш миен толна.

Мый эше тунам пел ставке 
дене тўвыра пєртыштат пашам 
ыштышым. 1991 ийышак мем-
нан коллективна августышто 
Сыктывкарыш II Финн-угор 
фольклор фестивальыш да но-
ябрь тылзыште Йошкар-Олаш 
Юл кумндемысе композитор-
влакын погынымашкышт миен 
коштна.

Калык манмыла, «е‰ ўмбалне 
илен кошташ куштылго огыл». 

Мыйым тунам пачерлан ялы-
се илалше оза деке пуртеныт 
ыле. Тудлан чылажак келшен 
огыл. Я «тулым шуко йўлалтет», 
я «тидым тыге от ыште» ман-
ме шомакым чўчкыдын колаш 
логалын... А школын шкенжын 
пачерже лийын огыл. Мый ай-
демыже мутланаш йєратыше 
улам. Эше уна-влак поче-поче 
толедат. Лийын газет пашае‰ 
Алеко Юзыкайн, тудо икымше 
гана финн студент Рўхо Грўн-
тальым конден. Мут толмашеш, 
Грўнталь ынде шукертсек Хель-
синки университетын профес-
соржо. Марла пеш яндарын да 
шыман кутыра... А мыйын озам-
влак ойлат: «Кандаш шагат деч 
вара тулым ит йўлалте…»

Кок ий тыге шуйныш. Мыла-
нем ик вере йокрокын чучаш 
тў‰але. Можыч, шыгырракы-
нат...»

1992 ийыште Аркадий Ани-
симов, Вўрзым район дене 
чеверласен, у тунемме ийлан 
Малмыж район Кугу Кетек кун-
демыш, кыдалаш школыш, ма-
рий йылмым туныкташ каен... 
Но тидын нер-ген – вес номе-
рыште.

Умбакыже лиеш

Виче кундемын ик акти-
вистше В.В.Унженин 1990 
ий 7 апрельыште «Марий 
ушемын» погыныштыжо 
тусо марий коклаш марий 
туныктышо-влакым пол-
шаш ўжын. Шомак яраш 
кодын огыл. Тиддеч вара 
шуко ма, шагал ма, тыгай 
ик айдеме лектын. Тиде 
Марий кугыжаныш уни-
верситетын марий йылме 
да сылнымут пєлкажым 
тунем пытарыше Аркадий 
Кузьмич Анисимов.

Виче кундемысе школлаште
Туныктымо пашан ветеранже А.К.Анисимовын  

каласкалымыж гыч

Тўм-Тўм пеле кыдалаш школ – 
2007 ийыште петырнымеке
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