
ПЕЧЕПЕЧЕ
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ2001 ий февраль 
годсек лектеш

Сад-пакчазе

2019 ий 

28 март,

изарня

12-шо (788)№

Вольык

ончышо

12+
СУРТСУРТ

2-шо лаштык

Мє‰гысє ферме

10-шо лаштык

ПУЛДЫРЧЫМ  
КУЗЕ  

АШНАШ?

АПРЕЛЬ:  
ТЫЛЗЕ  

КАЛЕНДАРЬ

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Параньга район Олор ялысе Палантай уремыште ты фотосо 
сурт-пече моло оралте деч утыжым огеш ойыртемалт, маны-
да? Тўткынрак ончалаш гын, суртозан чатка ыштыш-кучышы-
жо, оралтым молылан келшышын сєрастарымыже шижалтеш. 
Тўжвал ужашым, а лачшымак пєртєнчылым, верандым, мон-
чам, столярный мастерскойым, ик леведыш йымак пуртымо 
дене пеш йєнан.

Чыла шотыштат 
чатка, чонлан 

келшыше

Умбакыже 8-9-ше лашт.
Суртоза Валерий Романов – 
пєртшє ончылно Р.Чепакован  фотожо
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Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

АПРЕЛЬ: 
ЧАПЛЕ пакчасаска лектыш тылзын лачшымак могай 

шўдыр палыште улмыж годым нєшмым ўдымє, росотам 
кусарен шындыме дене чак кылдалтмым садовод-влак 

сайын палат, вет тылзе календарь полшымо 
дене кушкыл дене пашам ышташ 

да ты сомылым шукташ 
келшыдыме кечым 
рашемдаш лиеш.

Калык календарьым лышташлен
28 март (изарня) – Катлыше тылзе – Ирказаште. 

Кокла лектышан шўдыр пале. Теплицыш луктын шын-
даш, окна ончылно ончен кушташ вожсаскан сельде-
рей, йошкарушмен нєшмым росоталан ўдаш келшыше, 
йєнан кече. Йыра‰ыш эр луктын шындаш редискым, 
креным, чеснокым, ковыштам, кешырым ўдаш лиеш. Ту-
нам пакчасаска тўрлє черым, стрессым се‰ен лектеш 
да сайын аралалтеш.

Ты кече дене кылдалтше калык пале-влак:
 Колшыре-влак чо‰ештен толын шуктеныт – тугеже 

игече вашке левешта да ий кая.
 Кайык-шамыч вўдыштє йўштылыт – йўр толшаш.
 Пєрткайык-влак чот чогыматен йўкланат – ояр кече 

шогаш тў‰алеш.
 Ты кечын вўдшор эркын йога – идалык начар лек-

тышан лиеш.
 Таче вуйым мушкаш ок йєрє, уке гын лишыл е‰ 

дене кужу жаплан ойырлаш логалеш.
 Шинча ынже воч манын, кече шичме марте вурге-

меш булавкым пижыктен коштман.

2019 ий апрельыште  
тылзын фазыже

1-4 апрель – Катлыше тылзе.
5 апрель – У тылзе.
6-18 апрель – Кушшо тылзе.
19 апрель – Тичмаш тылзе.
20-30 апрель – Катлыше 
тылзе.

Титаканже… шошо
Шошо толмо, корнысо лум, ер 
ден э‰ерласе ий шулымо да вўд 
шарлыме дене Марий Элысе 
южо кундемыш корно йєршын 
гаяк петырна. Тидлан кєра пен-
сионер-шамыч окса деч посна 
ынышт код манын, Российын 
почтыжо апрельыште пенсийым 
тўлымє графикым вашталтен.

ТУДЫН дене келшышын, Звени-
гово районысо Липша почто кылын 
пєлкаже 5, 7 да 9 апрельыште пуы-
шаш пенсийым 2 апрельыште тўла, 
Чёрное Озеро почто кылын пєлкаже 
тиде кечынак 6, 7, 8, 11, 13, 15 да 18 
числалан пуа.

Юрино районысо Никольская Сло-
бода, Кугай, Растегаиха, Александ-
рово да Абросимово яллаште илы-
ше-влаклан пенсийым 8 апрельыште 
огыл, а 2 апрельыште тўлат.

Марий Турек районысо Верхний 
Мир, Новый Мир да Болгары яллаш-
ке пенсийым 3, 5 да 7 апрельлан  
тылзын кокымшо кечынже кондат.

Морко районысо Комсомоль-
ский посёлкышто илыше-влакын 14 
апрельыште налшаш пенсийышты-
мат 2 апрельыште пуат.

 
Субсидийым 

пе‰гыдемденыт
Марий Элыште йоча-влакын ке-
‰ежым лагерьлаште каныме да 
тазалыкыштым пе‰гыдемдыме 
кампаний тў‰алын.

КОДШО кечылаште Марий Эл пра-
вительстве председательын паша-
жым жаплан шуктышо Сергей Смета-
нин тидын шотышто пунчалым луктын. 
Тыгодымак организаций ден пред-
приятий-влаклан ойырышаш субси-
дийын кугытшым пе‰гыдемдыме: 
ола деч єрдыжсє лагерьыште 21 ке-
чаш сменыште каныше да тазалыкым 
пе‰гыдемдыше ик йочалан – 5084 
те‰ге, кечывалым лийме 21 кечаш 
лагерьыште каныше да кечыште 106 
те‰ге деч шагал огыл суммылан коч-
шо икшывылан – 1596 те‰ге.

М.ИВАНОВА

Пенсий фонд увертара

Ке‰еж каныш
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тылзе календарь
Пеледыш нєшмым  

ўдаш, шындаш,  
кусарен шындаш

Икияш 
пеледыш 

2, 7, 8, 11, 12, 
16, 17, 18, 20, 

21, 29, 30
Кокияш 
ден шукияш 
пеледыш 

7, 8, 11, 12, 
18, 20, 21, 

29, 30
Шоган да 
вож дене 
шукемше 
пеледыш 

2, 3, 18, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 

29, 30

Кушкылым кусарен шындаш, черенковатлаш
 да прививкым ышташ йєнан кече

Кушыл 
Укшым 
кусарен 
шындаш 

Укшым 
вожа‰даш 
кўчык ужа-

шыжым млан-
дыш уралаш 

При-
вивкым 
ышташ

Саскам пуы-
шо пуше‰ге 

2, 3, 7, 8, 
11, 12, 16, 
17, 18, 22, 
23, 24, 25, 

26 

– 

7, 8, 9, 
10, 11, 
12, 16, 
17, 20, 
21, 24, 
25, 26, 
29, 30

Виноград 

2, 3, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 16, 17, 
18, 22, 23, 

29, 30 

7, 8, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 
–

Пуншоптыр, 
шемшоптыр 

2, 3, 7, 8, 
11, 12, 16, 
17, 18, 22, 
23, 24, 25, 
26, 29, 30 

7, 8, 16, 17, 18, 
20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26 
–

Э‰ыжвондо, 
шем 
э‰ыжвондо 

7, 8, 11, 12, 
18, 22, 23, 

29, 30 
– –

Кугымєр, 
снеге 

7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 
17, 18, 22, 
23, 29, 30 

– –

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Паксасаска нєшмым ўдаш,  
росотам шке ямдылаш 

эн келшыше кече 

Культур Нєшмым ўдаш  
келшыше кече

Кияр 7, 8, 11, 12, 20, 21, 29, 
30

Томат 7, 8, 11, 12, 20, 21
Баклажан 7, 8, 11, 12, 20, 21
Кочушмен, 
редиске 

2, 3, 7, 8, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30

Шере пурыс 7, 8, 11, 12, 20, 21
Ужаргылан 
тўрлє йєр 
шудо (укроп, 
петрушко, 
шоган) 

2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 
29, 30

Чеснок 7, 8, 20, 21, 24, 25, 26
Ковышта 2, 3, 7, 8, 11, 12
Шоган 
(вуйлан) 

2, 3, 7, 8, 11, 12, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26

Паре‰ге 
2, 3, 7, 8, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30

Кешыр 2, 3, 7, 8, 18, 20, 21, 
24, 25, 26, 29, 30

Нєшмым ўдаш  
келшыдыме кече  –  

4, 5, 6, 19
! 



2019 ий  28 март4 С/ПТАЗАЛЫК

Кочкышат эмла

 Олма холестериным шага-
лемда. Тиде емыж-саскам каж-
не кечын кочкаш гын, холесте-
ринын нормыжо шотыш толеш.
 Мўят олма гаяк пайдале. 

2 изи совла мўйым 1 стакан 
вўдыш шулыктарыза да пўртўс 
эм семын йўза.
 Салмамуным ида коч. Ик 

чыве мунышто – холестеринын 
суткаш нормыжо. Муным чотак 
йєратеда гын, ошыжым веле 
кочса, вет чумыр холестерин – 
оптемыште. Салмамунылан ик 
тичмаш муным да кок муно-
шым кучылташ лиеш.
 Кўрка ден чыве шылым 

шолтен, паритлен але грильы-
ште ўй деч посна кўктен кочса, 

но коваштышт деч посна, мо-
лан манаш гын тушто коя ден 
холестерин шуко.
 Колым чўчкыдынрак коч-

са. Тушто холестериным ша-
галемдыше, вўрчу‰га да кугу 
давлений деч аралыше коя 
кислота-влак улыт. Тунецым, 
трескам да камбалам мыняр 
кертыда, тунаре кочкын керты-
да, а теве сельдьым, лососьым 
да сардиным арняште 400 г 
дене темлат.
 Умша кєргым йўлалтары-

ше шокшо кофем ида йў. Шол-
шо напиткыште холестеринлан 
шукемаш амалым ыштыше ве-
щества уло.
 Сєсна шыл нерген мон-

дыза. А теве кояжак огыл уш-
кал шыл холестеринын чот-
шым нормышто кучаш полша. 
Атеросклероз дене черланен 
кертше пєръе‰-шамычлан кече 
еда 200 г деч шагал огыл уш-
кал шылым кочкаш кўлеш.
 Кукшо (сухой) арака нер-

ген ида мондо. Диетолог-вла-
кын мутышт почеш, ик стакан 
напитке сай холестериным шу-
кемда. Мут толмашеш, йошкар 
арака пайдалырак.
 Кажне кечын пакчасаска 

ден емыж-саскам кочса. Ме-
нюшто нуно 500 г деч шагал 
лийшаш огытыл. Поснак чеснок, 
шоган, кабачок, кияр, цукини, 
кавун, баклажан пайдале улыт.

ИКТАЖ кок ий ончыч утыждене тургыжланы-
мемлан кєра гастрит дене черланышым: чар-
ныде гаяк укшинчыкта, мел шелеш, пагарыш-
те нелын чучеш. Медик-шамычын шымлымышт 
деч вара рашеме: организмыштем хеликобак-
терын бактерийже уке, но пагарысе та-
зыла чора чот пуалын. Врач диетым 
да пеш шуко эмым палемдыш.

Медицине препарат кокла гыч 
иктыже сайын полшыш гын, ве-
сыж деч нимогай пайдам шым 
шиж. Но палемдыме ситыдымаш-
влак тўрыснек ышт эрте. Тунам 
акам облепихе ўй дене эмлалташ 

темлыш. Шке жапыштыже тудат гастрит дене 
орланен, да йєндымылык деч тиде ўй веле 
полшен.

Акамын темлымыжым шотыш налын, кажне 
эрдене да кастене кочмо деч 30 минут ончыч 

облепихе ўйым 1 изи совла дене йўым. 
Тиде йєн дене 1 тылзе эмлалтым да чер 
деч йєршын утлышым!

Гастрит дене орланыше-влаклан об-
лепихе ўйым темлемак, вет тиде на-
туральный продукт организмлан ок 
полшо гын, уто-ситымат ок ыште.

В.АРХИПОВА
Морко район

Гастрит деч – ОБЛЕПИХЕ ™ЙТергеныт – полша

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

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Шўм-вўргорно черын тў‰ амалже – осал хо- 
лестерин. Шўка‰ше вўргорно – инсульт деке вик 
на‰гайыше корно. Вўргорно 30 ияш годым веле 

огыл, пенсийыш лекмекат, лывырге да яндар лий-
же манын, чын кочкаш кўлеш.

В™РГОРНЫЛАН 
чапле диете
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

ТАЗАЛЫК

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.

Л
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Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.

Кўлеш лийын кертеш

ЛУН пе‰гыдылыкшым денситометрий йєн 
дене кажне ўдырамашлан климакс деч ончыч 
тергыкташ темлалтеш, пєръе‰-шамычлан – 60-
65 ий деч вара. Тыгай шымлымашым лўдыкшє 
тўшкаш пурышо-шамычланат эрташ пайдале.

™дырамаш-влаклан лун 
пе‰гыдылыкшым кунам 
тергыктыман? Лум ик га-
нат пудыртымо огыл гын, 

тидым ыштыктыман мо?
О.МИКУТОВА.

Волжский район.

Пудырген
огыл гынат

КАЛЬЦИЙ негызан препарат шондыгалта 
кўлан кушкаш амалым ок ыште. Мє‰гешла, ор-
ганизмыште кальций ситыдыме годым шонды-
галташте кў погынаш тў‰алын кертеш.

Кальцийым 
йўаш лўдыкшє 

огыл?
Мыланем – 53 ий. Остео-

пороз да шондыгалта кў 
(фосфор-кальций шинчал) 
чер дене орланем. Тыгай 

годым кальцийым йўаш лўдыкшє огыл?
А.МАТВЕЕВ.

Морко район

Эрдене шєрым йў
КАНАДЫСЕ врач-влак эр еда шєрым йўаш 

але тудын дене лаштыртыме шўльым я кукуру-
зым лазыртен кочкаш темлат. Шанчызе-шамыч 
шєрыштє улшо протеинын кочкышым шулык-
тарыме пашам эркыштарыше, шужымым мон-
дыктарыше гормоным ышташ полшымыжым 
рашемденыт. Тылеч посна тиде йўыш вўрысє 
сакырым иземда. Тыгай уверат уло: шєрысє 
коя шўм-вўргорно чер деч арала. Шєрыштє, 
сырыште да йогуртышто вўр-
горно давленийым волтышо 
вещества, пуалшым шєрышє 
коя кислота улыт.

Тєрштылат – лум 
пе‰гыдемдет

ИЛАЛШЕ-ВЛАКЫН лушт лушкы-
дырак, сандене, пуре‰гаят гын, 
эрде шейкыштым пудыртен кер-
тыт. Тиде сусыр пеш кужун илана 
да тазалыклан нелылыкым ышта. Британ 
шанчызе-шамыч эрдылум пе‰гыдемдашлан 
кечыште кок минут тєрштылаш темлат.

Атеросклероз ок авалте
АРНЯШТЕ вич кече шокшо ванныш пураш 

гын, атеросклероз ок авалте, маныт япон врач-
шамыч. Вўд 50-60 градус шокшо лийшаш, а ты-
леч шокшо, но чыташ лийше – эшеат сай.

Тиде йєн тў‰алтыш йыжы‰ыште улшо ате-
росклерозым чактараш полша. Но гипертоник-
влаклан тудын дене пайдаланаш огеш лий.

Йодмыда почеш
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ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  140-350
Ушкал шыл (1 кг) –  150-410
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
5л пурыман ведра паре‰ге –  110-120
Свежа ковышта (1 кг) –  45-50
Кабачок (1 кг) –  190-200
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
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,
кинза, салат (изи кылдыш) –  20-45
Салат лышташ (ик кылдыш) – 50-65
Олма (1 кг) –  60-110
Свежа томат (1 кг) –  110-250
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) –  65-100
Мўй (3 л) –  1400-1500
Нужгол (1 кг) – 190-200
Карп (1 кг) –  200-210
Шылагол (1 кг) –  200-250
Сазан (1 кг) –  200-230
Минтай (1 кг) –  164-170
Куэ выньык (иктыже) –  50-90
Тумо выньык (иктыже) –  100-110

Эртыше арня дене та‰астарымаш-
те оласе рўдє пазарыште сату ак 
утыжым чот вашталтын огыл. Туге 
гынат ужалыме сатун сынже изиш 
вашталтын. Эше кум арня ончыч тў‰ 
шотышто уремысе павильонышто 
шокшо вургемым ужалат ыле гын, 
ынде шокшемдыме кєрган тўрлє 
шулышан резинке калошым, кемым 
налаш темлат. Торгаен ончаш гын, 
свежа киярым, помидорым, ужар шо-
ганым, петрушкым, салат лышташым 
5-8 те‰гелан шулдын налаш лиеш. 
Шошым шындышаш тўрлє (урлык) 
шоганым, нєшмым чыла вере гаяк 
ужалат.

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

Пєръе‰ койыш

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

2-шо верыште – Лев (23 июль-22 август). 
Вигак каласыман, ты шўдыр пале мотор ўды-
рым чот йєрата да тыгайымак веле марлан 

налаш шона. Ешыште тў‰ шотышто «ача-
ўдыр» вашкыл озаланаш тў‰алеш. Шке 
пелашыжым чаманен, арален ашна. Оксам 

ыштен налын моштышо, чоя койышан пєръе‰. Шергакан 
пєлекым кучыкташ йєрата. Но вес пєръе‰ын ватыжы-
мат ондалкален шыматаш тореш огыл.

1-ше верыште – ™дыр (23 август-22 сентябрь). Ты 
шўдыр йымалан шочшо пєръе‰ – пе‰гыде еш оза да 
ўшанле илыш йолташ. Неле илыш ситуацийыш логал-
меке, шылын ок йом. Ватыжым йєратыше суртоза пе-
лашыжлан кочкаш шолташ, пєртым эрыкташ полшаш 
ямде. Эре кугу оксам тўлыман пашам кычалеш. Про-
блемым кора‰ден моштышо. Ватыжым чаманыше, ик-
шывыжым йєратыше ача.

Чаманымыжлан кєрат ўдырым марлан налын кертеш, 
очыни, тидымак тудын лушкыдо ситыдымашыжлан шот-
лаш лиеш.

Мучаш. Тў‰алтышыже 6-11-ше №-ан газетыште 

 Тынеш пуртымаш – кугу пайрем. Садлан тыгай 
йўлам эртарыме годым юмынъе‰ шем тўсан вургемым 
черкыш чияш ок темле. Брюкым чиен, черкыш пураш – 
кугу язык. Тыгай юзо верыш лачшымак пулвуй деч изиш 
ўлыкырак урвалтан тувырым, юбкым гына чийыман.
 Тынеш пуртымо деч вара вигак мє‰гє кайыман. 

Кресача, кресава дек унала, иктаж чесым налаш ке-
вытыш але эше иктаж вес вере ожно пуреден коштын 
огытыл, уке гын Суксыжо икшывым начарын аралаш 
тў‰алеш манын лўдыныт.
 Тынеш пуртымо тувырым юзо шўлышым 

шы‰дарыме да черым эмлыше виян вургемлан шотле-
ныт да йочан чот нелын черланымекыже чиктеныт. Тєр-
ланымешкыже, єрдыж е‰лан перныдымын шинча вочмо 
деч шепка шєреш пыштеныт.

але Тынеш пуртымо годым 
шекланаш темлыме
калык пале-влак

Икшывыда
куштылго
капан лийже,

Кугезе йўлам жаплен

Мучаш. Тў‰алтышыже        
7-11-ше №-ан газетыште 
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Кўлыт: 500 г минтай, 2-3 
пўчкыш шыда‰ кинде, 100 
мл шєр, 3 помидор, 2 шо-
ган, 3 пўй чеснок, 1 кешыр, 1 
кўчымє муно, 50 мл кушкыл 
ўй, 0,5 изи совла дене шин-
чал, йо‰ыштымо шем пурыс, 
1 лавр лышташ, панироват-
лаш – сукара.

1. Котлетлан утыжым коя 
огыл (лу деч эрыктыме) кеч-
могай колым кучылташ лиеш. 
Кугурак кол шылым эше изи-
ракын пўчкедыман.

2. Эрыктыме шоганым ку-
бикла пўчкедыман. Кешырым 
кугу рожан тёрко гоч колты-
ман. Кинде пўчкыш-шамычым 
шєрыштє лазыртен кийыкты-
ман.

3. Кушкыл ўйым ешарыме 
салмаш шоганым пыштыман, 
шєртнялге тўсым налмешкы-
же, жапын-жапын варен жа-
ритлыман.

4. Кол ден чеснокым мясо-
рубко гоч колтыман. Кол деч 

вара киндым пўтырыман. Кол 
фаршым сайын варыман.

5. Тышкак жаритлыме шо-
ганым (пелыжым), муным, 
йо‰ыштымо пурысым ешары-
ман, шинчалтыман.

6. Ямде фарш дене кот-
летым ыштыман. Кажныжым 
ложашыште але йо‰ыштымо 
сукараш тушкыман да куш-
кыл ўйым ешарыме салмаште, 
чевер коман лиймешкыже, кок 
велымат жаритлыман.

7. Помидорым мясорубко гоч 
колтыман але кугу рожан тёр-
кеш нўжыман. Кушкыл ўйым 
ешарыме салмаште кешырым 
жаритлыман. Тышкак кодшо 
жаритлыме шоганым ешарыман.

8. Ты пакчасаска вартышыш 
нўжымє помидорым, 1 пўй 
чеснокым, лавр лышташым, 
кеч-могай йєрым ешарыман, 
шинчалтыман. Салмам петыр-
тыш дене леведман да 5 минут 
наре паритлен кўктыман.

9. Ынде котлет-шамычым 
кўктымє салмаш поче-поче 
луктын пыштыман. ™мбакыже 
томат маринадым опталман да 
180 градус марте ырыктыме 
духовкыш 20 минутлан шын-
дыман.

Котлетым шокшымат, йўшты-
мат кочкаш тамле.

Кечывал але кас кочкыш-
лан кол котлетым кочмо 
шуэш гын, ты рецепт лач 
веле лиеш. Адакшым ты 
рецепт почеш минтай кот-
летым ышташ жап шуко ок 
кай.

ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Кавунаным огыда йєрате? 
Тугеже ты рецепт кидыш-
кыда логалын огыл. «Ка-
вунаным» кочдымыжат ты 
кочкышым тамлен ончаш 
тореш ок лий. Адакшым 
писын, моторын да тамлын 
ямдылыме кочкышым за-
кусо, гарнир семын кочкаш 
лиеш. Шке кавун лийын 
шумеке, ик эн чўчкыдын 
ямдылыме кочкышыш са-
вырна.

Кўлыт: 500 г кавун (эрык-
тыме), 180 г лай, 20 мл вўд, 2 
кугу совла кушкыл ўй, 3 пўй 
чеснок, 0,5 изи совла паприке, 
укроп, петрушко, йо‰ыштымо 
шем пурыс, шинчал.

1. Кавуным кубикла пўчке-

дыман да кушкыл ўйым еша-
рыме салмаште пушкыдем-
мешкыже жаритлыман.

2. Ынде соусым ямдылыман. 
Тидлан лайыш тыгыдемдыме 
укропым, петрушкым, тыгыде 
рожан тёрко гоч колтымо чес-
нокым, йо‰ыштымо пурысым, 
паприкым ешарыман, пыртак 

шинчалтыман да кўкташ шын-
дыман. Шолтен чарныме деч 
икмыняр минут ончыч вўдым 
ешарыман, адакат шолтыман.

3. Чеснокан соусым кавун 
ўмбаке опталман да, петыр-
тыш дене леведын, изи тул 
ўмбалне эше 3-5 минут чоло 
паритлен кўктыман.

Лай-чеснок соусан 
кавун гарнир

Ыштен ончыза

Пайдале да тамле

Минтай котлет
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Романовмыт суртышто 
чаткалык шижалтешак. 
Кажне ўзгарын, арверын 
шке верже уло, нимо ша- 
ла ок кийылт. Пєрткєр-
гым ончал савырнымек, 
Таисия Павловна чылан- 
намат ўстелтєрыш ўжє. 
Кумылжым кодаш огыл 
манын, йєндымє гынат, 
келшаш логале. Шыл йє- 
ре жаритлыме тутло па- 
ре‰гым, свежалак койын 
кийыше вуйге шинчал-
тыме шўвылым лукшо ко- 
выштам, чаткан тўрлымє 
тыгыде йыра когыльым 
шунен-шунен пукшыш. 
Шокшо чайым мўй, кам-
петке дене йўктыш.

– Шинчалтыме ко-
вышта ўмаште шотыр-
татышын чаплын шин-
чалген ыле. У ий марте 
пытышат, угычын шин-
чалтышна. Шинчалташ 
лўмын кугу йо‰гытым 
кучылтына. Тудым юалге 
верыште шинчыктена, – 
чесшым шунымо татыш-
так озавате кутырашат 
жапым муэш. 

Вате-марий Романов-
мыт шкешт нерген пал-
дараш тў‰альыч:

– Шочынжо ме кокты-
нат Олор гычак улына. 
Латвич уреман Оло-
рышто ончыч 250 чоло 
пєрт шотлалтеш ыле, 
кызытшат тынарак, очы-
ни. Колхоз пытыме дене 
паша вер палынак ша-
галемын. Самырык-ша-
мыч Москваш, Нижний 
Новгородыш, Оза‰ыш 
пашаш кудалыштыт. 
Мемнан ялыште чылан 
марий улыт. Икте веле 
суас, Татарий гыч эко-
номистлан пашам ыш-
таш толшо. Ынде тудат 
марла сайын мутланаш 
тунем шуын. Мемнан ял 
гыч ўдырым татар качат 
марлан налше улыт. 

– Пелашем изинек ту-
лыкеш кодын да ончыч 
Волжский район Помар 
селасе йочапєртыштє, 
вара Волжскысо школ-
интернатыште кушкын. 
Очыни, садланжат кы-
зытат рушла кутыра, 
но марла чыла умыла. 
Ачаже колымеке, ешыш-
тышт вич йоча тулыкеш 
кодын. Изиж годым пу-
ракыште модын шинчы-
ше йочан йолжым колхоз 
председатель мотоцикл 
дене тошкен кудалын. 
Ала петырен шындат 
манын, чот лўдын да 
тудым йочапєртыш пи-
сынрак ужатен. Школым 
пытарымекыже, пела-
шем ончыч тракторист-
лан, вара сварщиклан 
тунем лектын. Армий 
деч вара веле ялыш то-
лын лектын.

Пырля илаш тў‰ал- 
меке, ме ончычшо Со-
ветский район Вят-
скийыште куд ий илен-

чонлан келшыше
Чыла шотыштат чатка, 

Мужыр лаштыкым  Р.ЧЕПАКОВА ямдылен.  

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Вольыкым ашнаш вер ситыше

Ванный

Душ

Кудывече велым ончымаште  
веранде
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Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

на. Мый «Рассвет» 
колхозышто бухгалтер-
лан, Валера механиза-
торлан пашам ыштенна. 
Тунам ты колхоз ик эн 
ончыл озанлык ыле. Но 
авамым нелын парали-
зоватлымеке, Олорыш 
пєртылаш логале. Вара 
пєртым чо‰аш пижна.

Пелашем 47 ий эре 
механизатор-комбай-
нерлан тыршен. Колхоз 
пытымеке, школышто 
труд предметым тунык-
тен, тушечынак пен-
сийыш лекте.

Пашам сайын ыш-
тымыжлан 1972 ийы-
ште  – «Знак Почёта» 
орден, 1999 ийыште – 
Марий Эл Республикы-
се ялозанлыкын сулло 
пашае‰же, кажне ийын 
эре Почётан грамотым 
кучыктеныт. Моктаныме 
гай лектеш гынат, ту-
дын ыштен моштыдымо 
пашаже уке. Сварщик, 
столяр пашам сайын 
пала, тидлан эргынамат 
туныктен.

– Ме коктын кум йо-
чам ончен куштенна. 
Кок ўдырна – Москваш-
те. Эргына ешыж дене 
Йошкар-Олаште ила. 
Ончыч мебельым ышты-

маште тыршен, а кызыт 
кондиционерым пачер-
лаш вера‰дылеш. Тевыс 
тиде кухньо гарнитурым 
налме огыл, коктынак 
ыштеныт. Малыме пєле-
мыштат пырдыж мучко 
кугу йо‰гыдо шкафым 
эргым ден пелашем 
келыштареныт. Тушто 
вер шуко: тышкат шын-
дылаш лиеш, опташат 
йєнан, – пєрткєргым 
ончыктышыжла, озава-
те шкаф омса-шамычым 
почедылын ончыктыш. – 
Газым пуртымо марте 
тыште ко‰га ыле, ынде 
олмешыже шифонье-
рым келыштарыме. Пєр-
тым ырыктыме шотышто 
нелылык уке, сандене 
ко‰гам пужен шуыш-
на. Тудым от олто гын, 
йўштє кермыч пєртысє 
шокшым веле шупшеш. 
Когыльым духовкыштак 
веле кўэштына. Йош-
кар-Олаште медицине 
училищыште тунемше 
Катя уныканат мемнан 
денак кушкын. Чылт 
ўдырна гай веле чучеш. 
«Кураж» куштышо ан-
самбльыш коштеш, му-
рашат мастар.

Таисия Павловна ден 
Валерий Терентьевич 

дене пырля тўжвал 
сурт-оралтымат ончен 
савырнышна.

– Мемнан пєрт ле-
ведыш йошкарге, да 
верандыжымат тыгай 
тўсан материал дене 
ыштыме. Монча тора-
ште огыл. Ик оралте 
йымалнак. Монча «олто 
да пуро» манмет, пеш 
вашке шуэш. Ке‰ежым 
Москва гыч унала тол-
шо ве‰ым кум гана да 
мойн мончаш пура. Куэ 
выньык дене икмы-
няр гана кыра. Ко‰гаш 
пєртєнчыл гыч олте-
на. Монча пєртєнчылно 
ласкан каналтен шин-
чаш вер шуко. Капым 
кырыме деч вара леве 
вўд дене чывылалташ 
монча кєргыштак лўмын 
душым келыштарыме. 
Пырдыж велкыла нєлта-
лалын кора‰дыме лєка 
йымалне кугу ванный 
шога. Йоча-шамыч гын 
тушто йўштылаш йєра-
тат. 

– А тевыс тыште – ко-

чегарке. Тушто вольы-
клан вўдым ырыкташ 
лўмын вер уло. Презым, 
кум казам ашнена, эше 
нуно кок пачам ыште-
ныт. Тений озанлыкна 
каза ферме гай манын, 
шке коклаштына мыска-
рам ыштен воштылына. 
Иктым чаманена, ве-
сым чаманена, тыге кум 
казат лие. Москваште 
илыше уныкана шєрым 
пеш йєрата. Тудлан 
кєрак коденна, да ынде 
илат, – Таисия Павлов-
нан поро улмыжо ши-
жалте.

Коеш, мончамат, ве-
рандымат, вўтамат, мас- 
терскойымат, гаражы-
мат – чылажымат мастар 
кидан суртоза шонен 
ыштен. Рабице сетке вес 
велне вольыклан йо‰гы- 
дын кошташ верым ыш-
тен. Тыштак – вўта.

– Тракторна ыле эше, 
тудым ужаленна да ма-
шинам налынна. Трак-
тор дене пелашем лу-
мым кудывече гыч пакча 
мучашыш шумеш шўкен 
луктеш ыле. 

Валерий Терентьевич 
шке мастерскойышкы-
жо пуртен ончыктыш. 
Тушто озанлыкыште ку-
чылтшаш ўзгар улыт: 
бензопила, электропи-
ла, электросварке... Ик-
манаш, пєръе‰ын озан-
лыкыште мо лийшаш, 
Валерий Терентьевичын 
чыла уло. Тыгай еш ялы-
ште шукырак лийышт 
ыле манын шонен, ва-
те-марий Романовмыт 
дене чеверласышна.

Кияр эше ик телым илен лекташ сита

Ача ден эргын ыштыме 
кухньо гарнитур

Озавате – ончен куштымо 
пеледышыж  воктене
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ТЫГАЙ йодыш, очыни, авто-
машинам виктарыше кажне 
водительым тургыжландара. 
Иктыже ик семын ойла гын, ве-
сыже – вес семын. Тыге шоны-
маш коклаште ойыртем кугу. 
Иктыже, манеш, шиныште дав-
ленийым ке‰ежымсе гайымак 
кодыман, нимомат вашталташ 
ок кўл. Кокымшын мутшо по-
чеш, резиным лукшо-влак ку-
нам могай давлений лийша-
шым ончыктат, палемдат да 
лачак тудлан э‰ертат. Но прак- 
тикыште йєршеш вес семын 
лектеш.

Чын, сатум ыштен лукшо-
влакын ончыктымыштым єрды-
жеш кодаш ок лий, вет нуно те-
стированийым эртареныт. Но 
тидым умылаш уто огыл: ре-
зиным ыштен лукшо ке‰ежым 

могай давлений лийшашым 
веле ончыктен, а телылан тудо 
вашталтшаш.

Опытан водитель-влак те- 
лым шиныш южым изишлан 
нормо марте тулен огыт шук- 
то. Молан? Теве молан: шины-
ште давлений изи гын, корно 
дене пижме (сцеплений) куат 
кугемеш. Чын, яндар асфаль-
тыште тидыже кугунак ок пол-
шо, а теве луман але яклака 
верыште ойыртем вигак пал-
дырна.

Мутлан, резиным ыштен лук-
шо южым 2,6 атмосфер марте 
тулаш кўлмым ончыктен гын, 
телылан 2,4 атмосферат кел-
ша. Терген ончыза: телым ты-
гай шине дене неле участкым 
сайынрак эртеда да виктара-
шат куштылгырак. Курыкыш-
кат кўзаш йєнанрак лиеш, лум 
лапашымат эртен кудалаш ка-
ньылырак. Тылеч посна маши-
на лакым, тыгак моло тєр огыл 
верым сайынрак эрта.

Тыште чылажат шотлан толеш 
манаш ок лий. Эн тў‰ ситыды- 
машыже – топливе роскот куге-
меш. Шотлен лукмо: 100 кило-
метрлан шотлымаште топливе 
0,2 литрлан шукырак кучылтал-
теш. Туге гынат корнышто те 
илышдам ятырлан куштылем-
деда. Тыгай ситыдымашыже 
пайдам утларак конда.

ПУЛДЫРЧЫМ диетический 
шылым да холестериндыме 
муным пуышо сурткайыклан 
шотлат. Тудо писын кушкеш. 
Шыллык урлык кок тылзашыж 
годым 160 грамм нелытым 
пога, а тыглай урлык мунчы-
шо пулдырчо – 100 грамм 
чолым. Кучен ончымо годым 
о‰ыштыжо коям шижаш лиеш.

Шым тылзаш сурткайык куш-
кын шушылан шотлалтеш.

Муно гыч чў‰гешталт лекше 
пулдырчо игылан икымше гана 
пукшымо кочкыш – шолтымо 
муно. Тудым шўм дене пырля 
тыгыдемдат. Кокымшо кечылан 
менюшко ик вуйлан шотлы-
маште 2 грамм торыкым пур-

тат. А кумшо кечылан кормуш-
кыш тыгыдын руымо ужаргым 
(кушкылым) пыштат. Умбакы-
же эркын торыкым шукемдат 
да муным шагалемдат. Кечеш 
вич гана деч шагал огыл пук-
шат. Йўкташ кўчымє торыкым 
кучылтыт.

Кок-ныл арняш игылан ком-
бикормам пукшаш тў‰алаш 
лиеш. Тушто коло куд процент 
марте протеин лийшаш, кало-
рийностьшо – 280 единице. 
Игым кечеш ныл гана пукшат. 
Тиде пагытым кушкын шушо 
сурткайыкыш савырныме тат-
лан шотлат. Пулдырчо муным 
сайын мунчаш ямдылалтше да 
таза лийже манын, тиде пагы-

тыште витамин ешартышым 
кугемдаш кўлеш. Кургышто 
50 процентлан Е, А витами-
ным кугемдат, а протеинын 
ужашыжым 15 процент марте 
иземдат. Тыге ава сурткайык 
муным варарак, сайын кушкын 
шумекыже, мунчаш тў‰алеш. 
Тидым палаш уто огыл: раци-
оныш шурно пырчым пуртыде, 
пулдырчо ок мунчо.

(Умбакыже лиеш.)

ПУЛДЫРЧЫМ кузе ашнаш?
Мый кодшо ийын палымем деч икмыняр пулдырчым 

ашнаш нальым. Тудын деч кузе ашныме, мом пукшы-
мо шотышто изишак йодыштым. Но мый рашрак пален 

налнем: тиде сурткайыкым кузе чын ончаш да пукшаш?
Г.МИХАЙЛОВ

Марий Турек район

Мужыр лаштыкым

Мº‰гысº ферме

ТЕЛЫМ ШИНЫШТЕ  
давлений могай лийшаш?

Автомашинам виктарышылан
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Йодмыда почеш

КОЛЫЗЫН ЛУКШО

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.

Ре
кл

ам
е

КОЛ начарын чў‰гаш тў‰алын гын, ту-
геже кидышкыда пижын кодшо кол тазы-
ла тидлан чаракым ышта. Икымше колым 
кучымо деч вара те киддам амыртеда 
да вара ондалчык кочкышым кучеда. 
Теве лач тидыжак вара коллан лўдык-
шє лийын кертмым шижтара. Начарын 
чў‰гымє годым да эше телым тендан 
темлыме кочкышым коден кая, весым 
кычалеш. Лач весыже тудым ок лўдыктє. 
Теве молан южо колызын костюмжо пе-
лен лапчыкым кылден шындыме. Колым 
куча, кидшым ўштылеш, адак уэш кучаш 
тў‰алеш веле.

Тыгай сўрет палдырна: колызо колым 
чў‰гыктымє годым ик сигарет почеш ве-
сым тўрга. Тыгодым южыжо мундштук 
дене пайдалана. Но тиде о‰айлан огыл, 
а кўлеш, да тыгай йєн дене пайдалана. 
Никотин да моло пуш ондак парняшке 
шы‰даралтыт, а вара – ондалчык коч-
кышыш. Кеч воблер, кеч блесна але чо-
нан ондалчык кочкышым пижыктыман 
мормышке дене кучо – кол ўпшым ши-
жеш, да чў‰гышаш кумылжат йомеш.

Бензин, керосин але солярке пуш кол-
лан ок келше – колым лўдыкта.

Чыла тидыже лачак кол начарын 
чў‰гымє годым веле палдырна. Вет кол 
кунам нечкылана – ок чў‰гє, эсогыл эн 
изи амалат кугу рольым модеш. Кунам 
кол шужышо, тудо ондалчык кочкышым 
вигак, шоналтыде, налеш. Санденак ко-
лызо-влак шошым да шыжым вучат. Лач 
тунам шагал огыл колым кучат.

Могай ПУШ  
ок келше?
Кол уто пушым ок йєра-
те, поснак – чулым огыл 
колым чў‰гыктымє го-
дым. Тудо ондак ондал-
чык кочкышым тўткын 
шымла, эскера.

МОЛАН ШОЛЫШТЫТ?
Мемнан дене мўкшым шукын ашнат. 
Кодшо шошым нуно омарташтым омша-
ник але пєртйымач тўрлє жапыште лук-
тыч. Иктышт 27 мартыште луктыныт гын, 
весышт – 1 апрельыште але эше изиш 
варарак. Тыге мўкш-влак икте-весын 

мўйыштым шолышташ тў‰альыч. Мўкшызє-ша-
мыч тыге ойлышт: тиде ик отарыште сиропым 
пуымылан кєра тыге лийын. Тиде чынак мо?

В.ВАСИЛЬЕВ
Марий Турек район

ЕШАРТЫШ кочкышым, ти-
дын шотыштак сакыр сиро-
пым, пуымо кеч-кунамат мўк-
шым тарвата, чулымракым 
ышта, пўртўсыштє нектарым 
кычалын каяш тарата. Мўк-
шызє-влак кокла гыч иктышт 
омарта-влакым ондак лукты-
ныт да эше сиропым пуэныт 
гын, ешартыш кочкышлан кєра утларак тарваненыт, 
тыге тиде ешын пайдале насекомыйжо-влак пошку-
дын варарак лукмо, ваштареш шогаш тунем шудымо 
ешышке керылтыныт. Тидым шотыш налын, шошым 
мўкшым тўжваке ик кечын лукташ тыршыман. Мут-
лан, мўкшызє-влак икте-весышт дене кутырен кел-
шен кертыт.

МЫНЯР ОМАРТАМ 
ВЕРА‡ДАШ?

Колынам, ик отарыште шуко омар-
там вера‰дыме дене мўй лектыш палы-
нак иземеш. Тугеже ик верыште мыняр 
омартам вера‰даш пайдале?

Г.ЗЫКИН
Кужэ‰ер район

ОНЧЫЛ мўкшызє-влакын шымлымышт почеш, пўр-
тўсыштє нектар шагал улман кундемыште ик верыш-
те 40 деч шуко огыл омартам вера‰даш темлалтеш. А 
эше сайрак – 20-30 омартам. Мутлан, шуко нектарым 
ойырышо шемшыда‰ пасу лишнак гын, 70 еш марте 
кучаш лиеш. Тыгодым ик отар ден вес отар кокла 3 
километр лийшаш. А теве писте ден вуйде‰ге шуко 
улман кундемыште ик отарыште 100 деч шагал огыл 
омартамат вера‰даш келша. Икте раш: кугу отар ол-
меш икмыняр тыгыдым ыштыме дене сай лектышым 
налаш лиеш.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 1 апреля. 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 «ПОДКИДЫШ» 
16+ 23.30 Познер 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 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 Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «НА КРАЮ» 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+ 08.55, 9.50, 

12.25  «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 Наше 
время 12+  21.30 Наше время. Итоги  
дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий 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 2 апреля. 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 «ПОДКИДЫШ» 
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 глав-
ном 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 Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+ 
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 10.25, 12.20, 
13.55 «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 Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

2 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 3 апреля. 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 гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ПОДКИ-
ДЫШ» 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто 
против? 12+ 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «НА КРАЮ» 
16+ 23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги 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». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

3 АПРЕЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.25 Сегодня 4 апре-
ля. 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 «ПОДКИДЫШ» 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 глав-
ном 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 Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «НА КРАЮ» 16+ 
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги 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 Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Пошкудем 9.40 
Туган тел

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 5 апреля. 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 
Человек и закон 16+ 19.55 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Голос. 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 Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Аншлаг и Ком-
пания 16+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 14.00, 19.30 

Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 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 концерт 11.25 Местное 
время. Вести ПФО

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

4 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

5 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

1 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

«Марий Эл» газет мом воза?

Тєрлатымаш
«Сурт-пече» газетын 21 мартыште лекше номерыштыже «Ма-

рий Эл» газет мом воза?» материалыште «Марий Эл тўвыра, пе-
чать да калык-влакын пашашт шотышто министр А.Иванов» олмеш 
«К.Иванов» лудман. Нелеш налаш огыл йодына.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Т/с 

«ШТРАФНИК» 16+ 08.10 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 08.55 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+ 10.20 К юбилею 
Владимира Познера. «Времена не выби-
рают» 12+ 11.15 Теория заговора 16+ 12.15 
Идеальный ремонт 6+ 13.15 Живая жизнь 
12+ 14.40 Концерт, посвященный 100-ле-
тию Финансового университета 12+ 
16.20 Кто хочет стать миллионером? 16+ 
17.50 Эксклюзив 16+ 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время 23.00 Главная  
роль 12+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.40 
Местное время. Суббота 12+ 09.20 Пя-
теро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное 
время 11.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ 
В КРАСНОМ» 12+ 13.40 Х/ф «ЦВЕТ СПЕ-
ЛОЙ ВИШНИ» 12+ 17.30 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 20.45 Ну-ка, 
все вместе! 12+ 22.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ»

«МЭТР»
15.30  Марий Эл ТВ темла 12+ 18.30 

Наше время. Итоги недели 12+ 22.30 
Концерт  «50 лет Театру оперы и балета 
им. Э. Сапаева» 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

6 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ШТРАФНИК» 16+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.35 Часо-
вой 12+ 08.20 Здоровье 16+ 09.20 Непу-
тевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15 Теория заговора 16+ 12.15 Ми-
хаил Пуговкин. «Боже, какой типаж!» 12+ 
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+ 
15.00 Три аккорда 16+ 17.00 Ледниковый 
период 0+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 
Толстой. Воскресенье 16+ 22.30 Что? 
Где? Когда? 23.45 Русский кёрлинг 12+

РОССИЯ1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+ 06.35 Сам себе 
режиссёр 12+ 07.30 Смехопанорама 12+ 
08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 Мест-
ное время. Воскресенье 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00, 14.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 12+ 14.10 
Д/ф «Валентина» 12+ 16.00 Х/ф «АНЮ-
ТИНЫ ГЛАЗКИ» 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 

12.45 Пастырское слово 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

7 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр
 31 март – «Чын улат – сай, пиалан гын – сайрак». А.Островский 
     ........................................................................................... 16.00 (12+)

Марий самырык 
театр

 30 март – «Торе-
швате солаште – то-
маша». М.Илибаева  
   ......................18.30 (12+)

Э.Сапаев лўмеш 
опер да балет  
академический 

театр
 31 март – «Маугли 
и Лия: история любви». 
Е.Шашин .......16.00 (12+)

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

16+

Р
е
кл

ам
е

Россий президент Влади-
мир Путинын кўштымыж почеш 
2019 ий 1 январь гыч элышты-
на латкок национальный проект 
илышыш шы‰даралтеш. Нунын 
кокла гыч иктыже – «Образо-
ваний». Тидын нерген Марий 
Эл образований да науко ми-
нистр Наталья Адамова дене 
вашмутланымашым лудса.

«Салика» национальный 
брендлан темлыме Саликан 
сўретше шотышто Йылмым, сы-
лнымутым, историйым научнын 
шымлыше В.М.Васильев лўмеш 
марий институтын специалист-
ше-влакын иктешлымашышт 

могайрак? «Тўрлє тўсан Ма-
рий Эл» лаштык палдара.

Республикыштына культур 
пашае‰-влак профессионал 
пайремыштым палемденыт. 
Кузе – «Тўвыра алан» лаштык 
палдара.

Марий Элыште общий обра-
зованийым пуымо тєнежлаште 
спорт ўзгар сита мо? «Пўсє 
йодыш» лаштык каласкала.

Шернур районысо «Марий ку-
малтыш» общинын е‰же-влак 
черетан отчёт погынымашым 
эртареныт. Вич ийыште мо-
гай паша ышталтын – «Тамга»  
лаштыкыште возымо.

Шергакан лудшына-влак! Шошо – подписке кампаний 
пагыт. 2019 ий кокымшо пелийлан тудыжо 1 апрель гыч 

тў‰алеш, сандене марла савыктышлан возалташ ида мон-
до! Ушештарена, тидым почто гоч веле огыл, электрон 

йєн денат ышташ лиеш, адакшым кажне почто отделенийыш-
те оксала налын кертыда. «Марий Эл» газет – марий калыкын 

газетше, тудым кажне марий лудшаш!

!

«Марий Эл» газетын кажне номерже молгунамсе семынак 
илышын чыла гаяк шєрынжым авалта
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

– А мо, мылам келшыш, – 
Праскови ок чакне.

– Мо дене келшыш? Тушто 
кече мучко кылмен шоген, ий 
моклакаш савырнет! Пашам 
муын тудо!

– Пашам ыштен, кузе кыл-
мет? Тевыс портышкем уло, у 
гаяк, пальто кўжгє, шокшо... 

Надя, аважым колыштын пы-
тарыде, кидшым лупшалын, 
кухньо гыч лекте.

...™дырамаш паша дене 
йо‰ылыш ыш лий. Чылажат 
келша: ик-кок кече лотокым, 
кўварым мушко. Арня гыч яра 
жапыште кухньысо ўдырамаш-
шамычлан когыльым кўэшташ 
полшаш шогале гын, столо-
выйысо-влакын ушышт кайыш. 
Праскови кока тугай чевер ко-
ман когыльым кўэштеш улмаш! 
Пушкыдо коман, тамле пушан 
шыл, ковышта, муно, рис, ик-
манаш, чыла тўрлє когыльыжо 
тугай тамле – кочмет годым 
йылмет нелат!

– Колышт-ян, Праскови ко- 
ка, – шкеж дек ўжшє вуйлаты-
ше мане. – Ынде тый кўварым 
мушкаш огыл, а ялысе ко‰гасе 
гай когыльым, перемечым 
кўэшташ тў‰алат. Ужат, сто-
ловыйышто, уремыште могай 
кужу черет шога! Тыгай мем-
нан нигунам лийын огыл. А 
кўварым, лотокым мушкаш ме 
е‰ым верештына. Келшет гын, 
пашадарым иктаж вич-шым 
тўжемлан ешарен тўлем. Мо-
лодец улат, паша деч от лўд, 
тыгай пашае‰ым аклыман! – 
вуйлатыше мокталтен колтыш.

Ай, ужалаш нимо йєсє огыл. 
Когыльым пуэдылын, калыкым 
пукшаш мо йєсыжє? Налше-
шамычшымат шукыштым ынде 
чурий дене пала, кажныж дене 
кутыра. Когыльым уремыш 
луктын гына шукта – эрдене 
кочкын шуктыдымо эртен ош-
кылшо самырык рвезе-ўдыр-
влак вигак лу-коло дене налын 
каят. Кечываллан кевытыш-
те ужалыше сатучо, пенсио-
нер-шамыч Праскови кокан 
когыльыжым авызлен ончаш 
толын шогалыт. Огыт єркане, 
черетыште шогат.

Кўэштме когыльым ик тылзе 
ужалымеке, вуйлатыше вич тў-
жемаш ныл кагаз оксам ўдыра-
машлан кучыктыш да мане:

– Праскови кока, тыйын ко-
гылет ден перемечетым мыят 
йєратен кочкам. Изи годым 
авамын кўэштме когыльыжым 
шарныктара. Пелашемланат, 
йочам-шамычланат пеш кел-
ша. Мемнан дене тутло ко-
гыльым ужалымым уло ола 
пала, очыни. Ончычсо кум  
тылзаш доходым ик тылзыш-
те луктына. Вот мо, ударнице, 
кок-кум кечым каналте, вийым 
поген тол.

– Тый ончы-ян, – ўдыржє 

мє‰гыштє єрын мане, – тыгай 
пашаланат тынар оксам тўлат 
манын шоненат омыл. Чынжы-
мак ударнице улат. Єрыктарен 
куандарет. Мемнан паша гы-
чат тендан дек столовыйыш 
когыльым налаш куржталмым 
кутырат. Эрла телевизорым 
олмыкташ мастер толшаш. 
Мє‰гыштє лияшет кўлеш.

Телевизорым олмыкташ тол-
шым пукшен колташ Праскови 
ялысылак ямдылалте. Пере-
мечым кўэште, шылым жарит-
лыш, шинчалтыме ковыштам 
оптен ямдылыш, пєлемым 
эрыктен шындыш.

Кудло ияш какширак капан 
пєръе‰ кечывал деч вара то-
льо. Инструментан изи чемо-
данжым пуртыш. Шып шўш-
калтен-муралтен, телевизор 
кєргыштє пургеде. Пашам пы-
тарымеке, квитанцийым шуя-
лтыш. Вичшўдє кумло те‰гем 
тўлымє олмеш Праскови куд-
шўдє те‰гем пуыш, кодшыжо 
ок кўл манын ойлынеже ыле, 
но пєръе‰ оксам пєртылтыш. 
Кўварыште шогышо чемодан-
жым нєлталын каяш тарваныш, 
но поро пашам ыштыше е‰ым 
пукшыде колташ Прасковин 
намысше ок пу.

– Айда, иктаж-мом пурал, от 
подыл мо?

– Ай, уке, жап шагал, паша 
шуко.

Кодашыже 
кодым да...

Мучашыже  лиеш

 Тў‰алтышыже  
9-11-ше №-ан газетыште
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21 МАРТЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

ЭРДЕНЕ пашаш тарваныме 
ок шу? Тугеже «Форбс» журна-
лым поч да шке фамилиетым 
кычал. Шыч му? Ну, тугеже чы-
малт писынрак пашаш!

* * *
ЕШ пиалемын секретше пеш 

проста: пелашемлан ямдылы-
ме чыла кочкышыш чеснокым 
ешарем. Тек тудлан нимогай 
заразе огеш пиж.

Ончо, ломбо пеледалтын,
Мардеж ден ло‰еш, чўчка.
Пуйто ўдыр, йєраталше,
Сўан кечыжым вуча.
Укшыш толын изи кайык,
Лў‰галталын муралта.
Муро семже юзо гае,
Мыланем тыге шокта.

Припев:
Икте-весым пагален,
Икте-весым арален,
Йєраталын илыза,
Илышлан куаныза.

Ломбо пеледалтме гае
Илышнаже кўчык пеш.

Такыртыме корно гае
Шарнымаш волгалт кодеш.
Тек ик татын кочо вий ден
О‰ым ойго шуркала.
Но вет таче, кайык лийын,
Шўм-чонемже муралта.

Припев:
Икте-весым пагален,
Икте-весым арален,
Йєраталын илыза,
Илышлан куаныза.

Мутшо Г.Сабанцев-Оярын, 
мурылан татар семым келыштарыме.

Снежана Орлова мура
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Йєратыме мурынаЙєраталын илыза
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1992 ий ке‰ежым Тўм-
Тўм кундемыште марий 
поэт, писатель, журна-
лист да мер пашае‰-
влак дене вашлийма-
шым эртаренна. Тушко 
поэт-влак Сем. Никола-
ев ден Василий Регеж-
Горохов, радиожурна-
лист Василий Иванов, 
музыкант Александр 
Иванов да молат мие-
ныт ыле. Варажым мый 
нунын дене пырля Мал-
мыж район Кугу Кетек 
кундемыш кудальым. 
Тыште мыланем Вўдтўр 
марий-влакын вурге-
мышт да шуйдаралтен 
муралтымышт ойлен 
моштыдымын келшен 
шинчыч.

Тиде жапыште Кугу 
Кетек кыдалаш школ-
лан лачак филологий 
шинчымашан тунык-
тышо кўлеш ыле. Сен-
тябрь гыч мыланем 
руш да марий йыл-
мым, ИКН-ым тунык-
таш ўшанен пуышт. Пел 
ийым мый тусо поро 
айдеме Н.И.Зайцевын 
мє‰гыштыжє иленам. 
Вара школ пачерым 
пуышт.

Шукертсек марла ту-
ныктыдымылан кєра 

йоча-влак дене ик йыл- 
мым муаш куштылгы-
жак лийын огыл гынат, 
мемнан кылна тєрла-
ныш. Мый туштат ан-
самбльым чумырышым, 
фольклор кружокым 
почым. Тыгак самырык 
ўдыр-рвезе ден кугые‰-
влак ансамбльым по-
гышым. «Кетек марий» 
лўмым пуышна. Кўчык 
жапыште сай програм-
мым ямдылен шуктыш-
на. Кетек кундемыште 
икымше гана Пеледыш 
пайремым эртарыш-
на. Вара тыгаяк пай-

ремым эртарен колташ 
мемнам Рожки манме 
селашке ўжыч. Тидлан 
моштымашна ситен. 
Вет ме «Кетек марий» 
дене 1993 ий январь 
тылзыштак Калык уста-
лык рўдер ўжмє почеш 
Йошкар-Олаште сайын 
выступатлен толынна.

Марий кумылым по-
мыжалтарыме сомы-
лна воранаш тў‰але. 
Но 1993 ий ке‰ежым 
мый денем ик «туткар» 
лийын кайыш. Йошкар-
Олаште шольымын тўш-
кагудыштыжо мыйын 

пеш кугу библиотекем 
кодын ыле. Ты оралтым 
олмыкташ тў‰алыныт. 
Мыланем, шуйкалыде, 
библиотекем кора‰даш 
але Кетекыш кондаш 
кўлын. Окса чўдылык 
да машина укелан кєра 
школ пашашке 10 август 
олмеш 20 августышто 
гына лектын кертым. 
Завуч И.Г.Гильмутдинов, 

мо лиймым шотыш нал-
де, мыйым школ паша 
гыч кора‰даш йодышым 
туран шындыш. Мыйым 
лачак шо‰гырак тунык-
тышо Кошкина гына 
пыдал налын ойлыш. 
Молышт тудым ышт ко-
лышт, шып шинчен эрта-
рышт. Тунам мый шокшо 
пушем дене йодмашым 
возен пыштышым.

Йошкар-Олаш толме-
ке, «Кугарня» газетыш-
те «Пыжанъю районысо 
Марий Ошай школыш 
туныктышо кўлеш» ман-
ме увертарымашым 
ужым да тушко каяш 
шонен пыштышым.

Р
е
кл

ам
а

Тў‰алтышыже 11-ше 
№-ан газетыште

Виче кундемысе школлаште
Туныктымо пашан ветеранже 

А.К.Анисимовын каласкалымыж гыч

Мучашыже лиеш

Кугу Кетек школ – 2011 ийыште
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