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Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Ончен шерет 
ок тем

ТИДЕ пєртын озаже-влак 
дене январь тылзыште ялыш- 
те палыме лийынна. Медве-
дево район Сеньканыште Бах-
тинмытын ужар тўсан суртышт 
умбачынак палдырна (сним-
кыште). Нуно окнам, капка 
ме‰гым, фасадым кў гыч ыш-
тыме пеледыш да кайык дене 

сылнештареныт. Декоратив-
ный фигур ден пеледышым 
ошо да йошкар чия дене чиял-
теныт. Ынде калык декоратив-
ный штукатурко дене фаса-
дым веле огыл, пєрткєргымат 
сылнештара.

Бахтинмыт ешартыш пєр-
тым чо‰ымо годым кызытсе 

жаплан келшыше тўрлє ма-
териалым кучылтыныт. Тудым 
металлочерепице дене леве-
дыныт. Поснак поликарбонат 
дене ыштыме пєртєнчылышт 
келшыш.

М.Скобелевын фотожо

Умбакыже 8-9-ше лашт.
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7 ФЕВРАЛЬ –  
ЧАПЛЕ ЛЕКТЫШАН КЕЧЕ
Ужаргынек кочкаш укропым, пе-
трушкым, шоганым да моло кеч-
могай пакчасаска нєшмым ўдаш 
йєнан. Шокшемдыме теплицыште 
ончен куштымо кушкыл росотам, 
тў‰ шотышо пеледышым, шу-
эмдаш да кусарен шын-
даш темлалтеш.

1. П.Апа-
к а е в . 

«Шемшы- 
да‰ – ош
п е л е -
дыш» кни- 

га – Р.Аптыка-
евалан (Пош-
кырт кундем 
Мишкан район 

Ардаш ял), Е.Васиевалан (Пош-
кырт кундем Калтаса район Ки-
ябак ял);

2. 2019 ийлан «Йєра, кеч 
уло гармонем» календарь – 
С.Светлаковалан (Звенигово 
район Юлъял), Е.Никитиналан 
(Шернур район Койсола ял), 
Н.Сандаковлан (Шернур ра- 
йон Кугу Торешкўвар ял), 
Л.Кузнецовалан (Шернур район 
Кугу Шокшем ял), В.Ильинлан 
(Морко район Кўчыкэ‰ер ял);

3. ™й ате – А.Черновлан (Ма-
рий Турек район Марий Купто 
ял);

4. Салатнице – И.Егошинлан 
(У Торъял район Корольо ял);

5. Бидон – М.Рябининлан (Ку-
жэ‰ер район Салтакъял села);

6. Шампур набор – 
А.Милютиналан (Шернур район 
Чылдемыр ял);

7. Плед – С.Гордеевлан (Па-
раньга район Ермучаш ял);

8. ™дырамаш колготко – 
А.Тереховлан (У Торъял район 
Човыксола ял);

9. Чай сервиз – Л.Филиппо- 
валан (Морко район Шордўр ял);

10. Стакан набор – 
Р.Андреевалан (Морко район 
Кортасэ‰ер ял);

11. Шўртє набор – А.Михай-
ловлан (Параньга район Павыл 
почи‰га ял);

12. «Яндар» ООО-н чайже – 
С.Егоровалан (Морко район 
Ше‰ше села), Г.Волковалан 
(Советский район ™шнур села), 

Н.Петуховалан (Советский ра- 
йон Кельмаксола ял);

13. Вакшыш шартыш – 
Г.Емельяновлан (Волжский ра- 
йон Курмузак ял);

14. Шўртє кўпшан солык – 
А.Ивановлан (Морко район Ко-
раксола ял);

15. «Мыскара» диск – 
В.Ильинлан (Морко район Кок- 
ласола ял);

16. Шўр кєршєк – О.Григо-
рьевалан (Параньга посёлко);

17. Рвезе тувыр – В.Кон-
дратьевалан (Морко район 
Шлань ял);

18. Марий библиогра-
фический энциклопедий – 
Л.Рябчиковалан (Советский по-
сёлко);

19. Салма – И.Никитиналан (Ку- 
жэ‰ер район Шўдымарий ял);

20. Янда формо – Л.Логи-
новалан (Волжский район Нур-
сола ял);

21. Салатнице набор – 
А.Шарабуевалан (Шернур рай-
он Куэрсола ял);

22. Менажнице – Л.Орло-
валан (Марий Турек район Ма-
рий Купто ял);

23. Шагат – З.Михайловалан 
(Морко район Кокласола ял);

24. Утюг – А.Ахметовалан 
(Морко район Кугу Маршан ял);

25. Фен – Е.Волковалан (Со-
ветский район Шуймучаш ял);

26. Кум литр мўй – 
Н.Ивановлан (Волжский район 
Усола Корамас ял);

27. Пуф – Г.Яку-
шевалан (Звенигово 
район Николаевский 
выселке);

28. «Ушкал» фарфор стату-
этке – З.Пекпулатовалан (Шер-
нур район Э‰ермучаш ял);

29. Книга комплект – 
Г.Кошкиналан (Советский район 
Кугу Руясола ял), Р.Ивановалан 
(Морко район Кораксола ял), 
В.Бердниковалан (Шернур ра- 
йон  Койсола ял), Л.Степанова-
лан (Медведево район Пиясир 
села), А.Фадеевлан (Параньга 
район Кугу почи‰га ял);

30. С.Байназовын дискше – 
Р.Конаковалан (Шернур район 
Куэр почи‰га ял);

31. «Марий Эл» газетын 
кокымшо пелийжылан под-
писке – М.Кузнецовалан (Йош-
кар-Ола);

32. Марий Эл Республикы-
се Йоча да самырык-влак- 
лан марий театр-рўдерыш 
ик тылзаш абонемент – 
И.Степановалан (Йошкар-Ола);

33. Г.Калитов. «Блеск че-
ремисской стрелы» книга – 
В.Созоновлан (Йошкар-Ола);

34. М.Шкетан лўмеш Марий 
национальный драме теат- 
рыш ик тылзаш абонемент – 
Г.Никоноровалан (Йошкар-Ола);

35. «Марий сандалык» жур-
налын кок ияш номерже – 
З.Николаевалан (Морко район 
Э‰ерсола ял);

36. «Амарис» фирмын ме-
бельым ямдылаш 3000 
те‰геаш сертификатше – 

В.Березинлан (Шернур 
район Пўнчерйымал  

ял).
37. Презе – В.Ва- 

раксинлан (Параньга 
район Памашъял).

«Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан 2019 ийын икымше 
пелийжылан возалтше-влакын квитанцийышт негызеш лотерей 

модылтмаш эртен. Редакцийын почтышкыжо чылаже 622 серыш-
квитанций пурен. 48 приз газетнан нине та‰же-влаклан логалын:

ПРЕЗЫН ОЗАЖЕ – Василий Вараксин

Лотерей модылтмаште се‰ыше-шамычым шокшын саламлена да 
ушештарена: призлан толаш тарванымыда деч ончыч тўрлє умылы-
дымаш лекме деч редакцийышкына 49-55-11 телефон номер дене 

йы‰гыртыза да чыла йодышдам радамлын рашемдыза.!
Мужыр лаштыкым М.ИВАНОВА ден



САД-ПАКЧАЗЕ

 Таче, кечывал деч 
ончычсо игечым эске-
рен, шушаш пел телын 
могай лийшашыжым 
рашемдаш тыршеныт.
 Лум лумеш, туге-

же шыже эр толеш да 
кужу лиеш, маныныт.
 Оралте пелен ки-

са вычыматыме йўк 
шокта – вашке  игече  
йўкшемда.
 Шогертен пуше‰-

гын ўлыл укшышкыжо 
толын шинчеш – ко-
клан-коклан пеш та-
лын пуышо мардеж 
вашке тарвана.
 Тиде кечын поро 

пашам ышташ тырше- 
ныт, но тидын нерген 
моктанен огытыл. «Юмо 
тидым тугакат ужеш» 
манын, языкыш пураш 
лўдыныт. Таче мыняр 
шуко поро пашам ыш-
таш йєн лектеш, колы- 
меке, узьмакыш лога-
лаш тунар ўшан шуке-
меш, маныныт.
 Пошкудо дене 

вурседылаш, кеч-
кєланат торжа шома-
кым пелешташ шекла-
неныт. Уда шомакын 
нелытше каласыше е‰ 
дек мє‰геш пєртылын 
кертме деч лўдыныт.
 Таче шўведылаш, 

ўпым, кўчым пўчкаш 
ок йєрє.
 Эрдене лўшты-

мє шєр атыш опталме 

годым велын кая гын, 
озавате вучыдымо 
куан уверым колеш.
 Ты кечын вольыкым 

эскереныт. Каза ден 
ушкал тўкышт дене ом- 
са велыш малат – туге- 
же шинча возын ма-
нын шоненыт.
 Эрденак лум лу-

маш тў‰алеш – шыже 
эр толеш. Таче могай 
игече шога – шушаш 
декабрь ден январь 
тыгаяк лийшаш улыт.
 Йўдым каваште 

шўдыр-шамыч янда-
рын йўлат – тугеже 
игече йўкшемда, пур-
гыж тарвана.
 Пырыс  чурийжым  

йолжо дене петырен 
мала – игече йўк-
шемда.
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Тиде кечын пожар лийын кертме деч аралтыш мутым 
пелештеныт. Тидлан, шўеш сакен коштмо ыресым пєрт 
пырдыжеш тўкен, тыге пелештыман:
Суртыштем Юмо ден аваже улыт,
Нимогай тул пєртым солалтен ынже керт.
Пырдыжеш шнуй вўдым шыжыктыме,
Юмылукышто юмо‰а оралтым арала.
Ме сурт гыч – нуно суртыш,
Нигунам тыште тул озаланен ынже керт.
«Аминь» манын, 3 гана пелештен, о‰ым ыресленыт.

™дышаш рок ямде?
Тудын могай улмыж ден нєшмын мыняр 

писын нерештмыже, ончыкыжым росотан 
вия‰мыже моткоч чак кылдалтыныт.

ФЕВРАЛЬЫН тў‰алтыш кечылаштыже кия-
рым, томатым, пеледышым ўдышаш рок вар-
тышым ямдылаш келшыше жап. Тидлан кеч-
могай пакчасаска культурым шындаш йєршє, 
терген ончымо вартышым шке ышташ лиеш.

Кўлыт: 1 ужаш – сєреман (дерновый) млан-
де, 2 ужаш – тургыж рок (перегной), 1 ужаш – 
шолдыра ошма, 2 стакан ломыж.

Тыгай вартышым ончылгоч, шыжымак ям-
дылен кодаш темлат. Февральыште тудым 
шокшо пєлемыш пуртыман. Кылмыше рок 
вартышым шулыктарыман. Тўрлє чер да за-
разе лийын кертме деч палыме йєным кучыл-
тын «эрыктыман», йо‰гытлаш темкалыман. Ты 
сомылым жапыштыже ыштен шуктымо огыл 
гын, кызытат ямдылаш лиеш.

Февральыште мланде дене пашам ышташ 
келшыше кече-влак: 6-10, 14-15, 18, 26-27.

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

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Диабет годым сусыр-
гымо да йора лекме 
деч:
 чарайола ида кошт. Чи- 

йыме деч ончыч йолчием 
кєргымат сайын тергыза;
 йолым кажне кечын 

мушса да вара коваштым 
коштыдымо кремым йыгыза;
 тамакым кудалтыза. Никотин вўр 

коштмо пашам локтылеш, а тидыже 
клеткылан уэмдалташ да шўйшє су-
сырлан иланаш чаракым ышта;
 камин, радиатор да грелке пол-

шымо дене ырыме годым когаргыме 
деч шекланыза;
 йўштыштє шокшо йолчиемым 

чийыза, уремыште 20 минут деч шуко 
ида кошт;
 ке‰ежым парня коклаш чиктыман 

йолчиемым ида чий;
 икмыняр йолчиемым алмаштыл-

алмаштыл чийыза;
 шыгыльым, тошкен пе‰гыдемдыме 

верым, вўдотызам шке ида кора‰де;
 пиктыдыме, коваштым йыгыдыме йол-

чием ден вургемым гына чийыза;
 душыш да ванныш шуко ида пуро: 

лєчышє коваште писын сусырген кертеш;
 коваштым пушкыдемдаш вазелиным 

але ўй негызан вес средствам ида йыге – 
нуно огыт шы‰даралт;
 шўйшє сусы- 

рым йод, водородын 
перекисьше да са-
лициловый кислота 
дене ида обра-
ботатле;
 коваште 

чот кошка гын, 
терапевт деке 
кайыза.

Тергеныт – полша

КОКЫРЕН орланымем го-
дым 1 стакан грушо сокыш 
1 десерт совла шуанвон-
дыгичке сиропым пыштен 
лугышым. Ямде напиткым 
кечеш 3 гана 1/2 стакан 
дене йўым. Тиде йєн дене 
вич кече почела эмлалт- 
мем деч вара умылышым: 
грушо сок эсогыл эн неле 
кокыртышым лыпландара.

Черланымылан кєра 
мє‰гыштє шинчыме жа-
пыште духовкеш кўктымє 
грушым шокшынек коч-
кым. Тудо гемоглобиным 

кугемдаш полша. Тиде 
йєн денат пайдаланышым:  
2 грушым эрыктышым, 
вилке дене лаштыртыльым 
да 2 изи совла мўй дене 
йєрышым. Тиде вартышым 
кечеш 2 гана, южгунам 
иканаштат кочкым.

А.ФЁДОРОВА
Волжский район

Йолтаган шелышталтеш?
КАСТЕНЕ малаш вочмо деч ончыч йолгопам шокшо 

вўдыштє паритлыза, пемзе дене шижынрак эрыктыза 
да шинчалан, но специйдыме коя дене йыгыза. Вара 
проста носким чийыза да малаш вочса.

Кок процедур деч вара шелышталтме вер илана. Тыге 
гынат эше кок кече эмлалтса.

Н.СУШЕНЦОВА
Оршанке район

Кокыртыш деч – свежа 
ГРУШО

Кўлеш лийын кертеш

ЧАРАЙОЛА  
ИТ КОШТ!

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

16 и 24 февраля. 

Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.
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Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Йодмыда почеш

ИКТАЖ тылзе ончыч 
пелашем эргымын вуй-
вичкыжыштыже вўр 
чу‰гам шекланыш. Тиде 
мо лийын кертеш ма-
нын тургыжланашат 
тў‰ална. «Нигуш миен 
керылтын омыл, нигє 
кырен огыл, вуемат ок 
коршто…» – лыпланда-
раш тєчыш эрге. Чога-
шылым пе‰гыдемдыме 
занятийыш коштмыжлан 
кєра вўргорныжо пу- 
дештын, шоналтышна.

Кум кече гыч вўр чу‰- 
га йомо. Эргына спорт- 
залыш кайыш да ада-
кат кандалгыше вуйвич-
кыжан пєртыльє. Тиде 
гана ме веле огыл, ачам 
ден авамат азапланаш 
пижыч. Вес кечын «чер-
лым» врач деке колтыш- 
на. Специалист рути-
ным, ноотропым палем-
ден да эмлаш тў‰алын. 
Эргынам куштылгырак 
пашаш кусараш сє-
рышт. Ик арня чыла сай 

ыле, но вара – адакат 
канде вуйвичкыж…

Врач магнит-резонанс 
томографийым ыштык-
таш темлыш. Проце-
дурыш тарванымыж 
годым эргына вуй-
жым мушко, да вўр 
чу‰га йомо… Кепкыж 
гыч чия пижеш улмаш!

Чылажат раше-
ме: эргынан эрдене 
душыш пурен лекмыж 
деч вара «какар» йо-
мын, а кастене кепкым 

чиен толмыж годым 
лектын… Но вет тудым 
врач терген!

С.КУКЛИНА
Йошкар-Ола

Эрге лўдыктыш…Мыскара йєре

Увертарымаш
13 февральыште 16 шагатлан Моско 
олан да областьын картше, «ОЯР» пси-
хологический терминологий тўнямбал 
академийым негызлыше да вуйлатыше, 
психолог, парапсихолог, эмлызе, лум 
тєрлатыше Эдуард Миннибаев «Таза-
лык» семинарым эртара.

ЧЕРЛАНЫМЕ амал мо дене кылдалтын? 
Айдемылан тудо молан кўлеш? Єпкем ку-
чымылан да титакым шижмылан кєра могай 
неле чер вия‰еш? Єпке ден титакым шиж-
маш кунам шочыт, рак, мочеполовой сис-
теме, пулвуй да йолгопа йыжы‰ дене кузе 
кылдалтыныт? Єпкем, титакым шижмаш 
ўдырамаш ден пєръе‰, лишыл е‰ да родо-
тукым, пашам пырля ыштыше йолташ-влак 
коклам кузе локтылеш? ™дырамаш вийым 
кузе пытара?..

™дырамаш ик пєръе‰лан веле нелеш налеш 
гынат, єпкеже чыла пєръе‰лан да Юмылан 
логалеш, молан манаш гын Юмо – пєръе‰ 
тукым гыч. Пєръе‰ улыжат аважлан нелеш 
налеш гын, єпкеже чыла ўдырамашлан ло-
галеш да окса толмо корным петыра. Кушто 
єпке ден титакым шижмаш улыт, тушто йєра-
тымаш уке…

Семинарым эртарыме вер: Йошкар-Ола, 
Печать пєрт (СССР Вооружённый Вийын  
70-ше идалыкше лўмеш урем), 6 пачаш.  
Лекше йодышым 89295212276 номеран те-
лефон дене рашемдаш лиеш.

Шинча пўсылыкым ара-
лен кодаш манын, кешырым 
лийме семын шукырак коч-
каш темлат. А мый шўргем 

нарынча‰ме деч лўдам…
О.ЯКОВЛЕВА

Параньга район

ЧЫН, кешыр сок шинча пўсылыклан мот-
коч пайдале. Но тудым кечыште 3 стакан деч 
шуко йўаш огеш темлалт, тунамжат, А витамин 
сайынрак шы‰даралтше манын, кушкыл ўйым 
ешарыман – тыгеже шўргє коваште огеш на-
рынча‰.

Шинча пўсылыкым саемды-
шашлан эше бананым, авокадом, 
лютеинлан поян моло емыж-саска 
ден пакчасаскам кочкаш пайдале.

Вуй чўчкыдын коршта, икте олмеш 
кокытла коеш, шинча шала-
на гын, жапым шуйкалыде, 
врач деке кайыман. Нине 
ситыдымаш глау- 
комо але катаркте 
нерген ойлат.

КЕШЫРЫМ  
мыняре  
кочман?
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ПАЗАР АК
Чоялыкат полша

Кеч ўшане, кеч уке...

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

Кошкышо киндым 
тыге «йо‰ыштем»

Сєсна шыл (1 кг) – 190-350
Ушкал шыл (1 кг) – 200-410
Шорык шыл (1 кг) – 380-450
Темкален ужалыме нєшмўй 
(1 л) –  60-90
Шўшмўй (0,5 кг) – 225-230
Пелтыме ўй (130 гр) – 250-280
Кешыр (1 кг) – 40-60
Шоган (1 кг) – 30-50
Паре‰ге (1 кг) – 35-40
Ковышта (1 кг) – 30-40
Йошкарушмен (1 кг) – 50-70
Мариноватлыме 
пундыштў‰во‰го (0,5 л) –  180-200
Мариноватлыме ошкурезе 
(0,5 л) –  250-270
Чеснок (1 кг) – 130-150
Турнявєчыж (1 л) – 150-200
Эрыктыме полан (1 кг) – 70-80
Ужар шоган, укроп, петрушко 
(изи кылдыш) –  20-25
Олма (1 кг) –  65-120
Свежа томат (1 кг) – 130-150
Свежа кияр (1 кг) – 120-150
Шинчалтыме селёдко (1 кг) – 156-160
Шєр (1,5 л) – 90-110
™мбал (0,5 л) – 100-120
™мбал (сепаратор 
гоч колтымо 0,5 л) –  240-250
Торык (0,5 кг) – 130-150
Муно (1 тесте) – 78-120
Мўй (3 л) –                            1500-1600
Куэ выньык (иктыже) – 80-100
Тумо выньык (иктыже) – 110-120
Ловал (1 кг) – 120-140
Нужгол (1 кг) – 190-200
Карака (1кг) – 100-120
Шылагол (1 кг) – 220-250
Минтай (1 кг) – 164-170
Меж шўртє (355 г) –                 950-1000
Мохер шўртє дене пидме пижерге 
(1 мужыржо) –  280-420

Кодшо арня дене та‰ас- 
тарымаште пазарыште ак 
утыжым вашталтын огыл. Чыла 
гаяк сатум шокшо павильонышто 
ужалат. Уремыште пижергым, 
носким, моло шокшо вургемым, 
выньыкым, капым мушмо моча-
лам, мариноватлыме по‰гым, 
турнявєчыжым, ял гыч кондымо 
муным налаш лиеш

ШЕМЫМ ма ошым, 
кошкышо кинде курикам 
ялысе ик озаватат арам 
ок ыште. Вольыкым, 
сурткайыкым пукшымо 
кормаш ешара але ик-
таж чесым ямдылыме 
годым панировко семын 
кучылтеш. Кўлеш лийме 
семын киндым тыгыдем-
ден «йо‰ышта».

Кочалге тамжылан кєра 
кевытыште ужалалтше панировко мыламат пешыжым 
ок келше. Кужун аралалтше манын, очыни, йо‰ыштымо 
кукшо вартышыш иктаж-мом ешарат гай чучеш. Сад-
лан тудым йєршын налмым чарненам. Мє‰гыштє шке 
йо‰ыштымо кинде вартыш тамлырак да тўжвал тўсшат 
чеверрак.

А тудым ямдылыме изи секретем тыгай:
Вичкыж полиэтилен пакетыш погымо кукшо але пу 

о‰аш вичкыжын шарыме курика-шамычым (фотошто 
ончыктымо семын) верын-верын пыштем. Пу йытырым 
уэш-пачаш коштыктен, курикам лаштыртылам. Тыгы-
демше пудырго ўстел мучко шаланыл ынже пыте манын, 
лаштыртылаш тў‰алме деч ончыч тудым яндар солык 
дене петыраш лиеш. Ик ужашым кагаз пакетыш опталме 
деч вара весым тыгак тыгыдемдем. Шыл, кол котлетым 
панироватлаш йєрышє лийже манын, тыгыде рожан тёр-
кеш ложаш гай лиймешкыже нўжам.

Палемдыме семын: панировкылан кужун кийыше, ко-
чалгаш тў‰алше чот кошкышо кинде курикам кучылтман 
огыл.

Н.НИКИТИНА
Шернур район

ОНЧЫКЫЛЫКШО пиалдыме ынже лий манын, 7 фев-
ральыште шочшо ўдырамашлан пеледышым ты кечынак 
кучыкташ огеш йєрє, маныт.

Тиде кечымак ожно окса дене кылдалтше йодышым 
шотыш кондымо кечылан шотленыт. Пазарыш ужалаш 
лукмо, торгайыме паша сайын кайыже манын, корныш 
тарваныме деч ончыч сакыр моклакаш юзо мутым пеле-
штеныт:

«Чаткан йўлышє чевер тул, мыйын сакырем ит тўкє. А 
е‰-влакын капыштым чыгылтылын, темлыме сатуэм на-
лаш пазарыш конден шогалте».

Йўлышє тулым ужалышаш сату ўмбач кум гана уэш-па-
чаш савыркален коштыктеныт. Пелен налме аралтышым 
лавкыште, е‰ шинчаш перныдыме верыште кученыт.

Ужалынет, тугеже...



2019 ий 7 февральС/П 7ОЗАВАТЕ

Ыштен ончыза

1 Лу деч эрыктыме селёдкым плёнкыш лук-
тын пыштыман. Куштылго чєгыт дене перкален 
але кўзє кыл ден темден, чаткан шарыман.

2 Колын кок пел ужашыжым икте-весышт дек 
чакрак пыштыман. Кєргє велысе шылышкыже сыр 
пастым кўжгын йыгыман. Тудо колыш сайын йы-
галтше манын, холодильник гыч ончылгоч лукман.

3 ™мбачынже тыгыдемдыме по‰гым, укро-
пым вичкыжын шавалтыман.

4 Тамлештарыме лончан селёдкым, ик велже 
гыч нєлталын, рулетыш чоткыдын пўтыралман, 

плёнкыж дене вўдылман. Кок мучашыжым вич-
кыж шўртє дене фотосыла кылдыман.

5 Пайрем марте жап шагал гына кодын гын, 
рулетым кылмыктыме камерыш 20-30 минутлан 
пышташ лиеш. Кылмен ок шукто, а пе‰гыдемше 
кол рулетым кўзє ден пўчкедаш куштылго лиеш.

6 Йыргешке рулетым шем кинде пўчкыш ўм-
бак пыштен, тыгыдемдыме ужар йєр шудо дене 
тамлештарен кочман.

Э.ЕФРЕМОВА
Морко район

Кол гыч тамле закуско кеч пайрем годым унам 
сийлаш, кеч еш дене ўстел йыр чумырген, тыглай 
кечын шем кинде ден кочкаш келшен толеш. Колым 
эрыктымым шотыш налаш огыл гын, тудым ямды-
лаш нимо йєсыжє уке. Но опытан озаватылан тиды-
жат йєндымє огыл. Ямде кол филемат налаш лиеш. 
Мый гын кевытыште налмым огыл, а шке шинчал-
тымым кучылтам.

Кўлыт: шагал шинчалтыме 1 селёдко, 150 г пушкыдо сорт сыр («Янтарь» гай ), 100 г 
мариноватлыме по‰го, изирак кылдыш укроп.

Кўлыт: 800 г шўм ден шодо, 1 кг мокш, 450 г сєсна коя, 9 кўчымє муно, 4 шоган, ик чы-
выштыш гыч – орегано ден тимьян, 1 изи совла дене шинчал ден йо‰ыштымо шем пурыс, 
икмыняр лавр лышташ, шем пурыс, шыл вартышым опташ 100 г наре эрыктыме карда але 
чарша (тудыжо лўмын гипермаркет гай кугу кевытыште ужалалтеш).

Селёдко рулет

1 Шўм ден шодым изи тул ўмбалне 40 ми-
нут наре шолтыман. Мокшым посна, вес ка-
струльышто, вўд шолаш пурымеке, эше 15 ми-
нут чоло шолтыман.

2 Тыгыдын пўчкедыме коям кукшо салмаш 
пыштыман. Тўрыс левымешкыже, изи тул ўмбал-
не пелтыман. Йыргешкын пўчкедыме шоганым 
тышкак ешарыман, сайын варыман. Шоганым 
шєртнялге тўсым налмешкыже жаритлыман.

3 Йўкшышє шўмым, шодым, мокшым, шога-
ным мясорубко гоч 2 гана колтыман. Ореганом, 
тимьяным, лугымо кўчымє муным, йо‰ыштымо 
шем пурысым ешарыман да сайын варыман.

4 Инструкцийым ончен, натуральный чаршам 
(оболочкым), уло гын кардам шокшо вўдыштє 

пыртак кучыман. Вара совла дене але лўмын тид-
лан кучылтмо насадке дене шыл вартышым чар-
ша кєргыш, колбаса семын темденрак оптыман.

5 Кўлеш верыште чаршам пўтыралман да ты 
верым шўртє дене чоткыдын кылдыман.

6 Ливер колбасам икмыняр вере име але 
пўсє мучашан па‰га дене шўткалыман.

7 Колбаса-шамычым (фотошто ончыктымо 
семын) каструльыш вера‰дылман. ™мбакыже 
шокшо вўдым опталман. Шем пурысым, лавр 
лышташым, пыртак шинчалым ешарыман да 
изи тул ўмбалне, вўд шолаш пурымеке, эше 25 
минут наре шолтыман.

8 Ямде колбасам икмыняр минут йўштє вў-
дыштє кучыман.

М.МИРОНОВА
Звенигово район

Ливер колбаса
Ойыртемалтше таман улмыжлан кєра, очыни, чыла е‰жак 

огыл кєргє арвер гыч ыштыме, поснак кевытыште налме 
ливер колбасам кочкеш. А тудым шке моткоч тамлын ыш-
таш лиеш. Газетым лудшо-влаклан ик проста рецептым 
темлем, ала иктажлан кўлеш лиеш.

ямдылен. Тел.: 49-55-11   
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Кудывечыште мемнам Валентина Николаев-
на ўдыржє да уныкаж дене пырля вашлие. Тудо 
шке ешыже да суртшо нерген тыге каласыш:

– Мый сулен налме канышыште улам. Ешыш- 
те профессий дене чыланат чо‰ышо улыт. 
Пелашем, Василий Михайлович, илымыж го-
дым тиде суртым чо‰ен. Шке жапыште тудо 
уста каменщик, штукатур, маляр, ко‰гам 
оптышо лийын. ™маште ко‰гам кора‰денна. 
Ко‰гажым туге марием сайын оптен – пужен 

ярненна. Мариемак пырдыжым чаткан шту-
катуритлен, тўрлє фигурым, йомакысе агы-
таным ыштен. Ынде нуным ўдыр-влак жа-
пын-жапын уэмден веле чиялтат.

Кудывечыш пурымо годымак шижалтеш – 
оза-влак шке суртыштым чаткан кучат. Ку-
дывечыште кажне о‰ам, кермычым чиялты-
ме. Монча тўньыкымат калай гыч ыштыме 
кєгєрчен-влак дене сылнештареныт. Теве 
налаш левашым, шонданым, пєртєнчылым, 
мончам. Тыгайжым шуэнрак ужаш логалеш.

Валентина Николаевна пелашыж дене Йошкар-Олаште 
стройкышто ыштымыж годым палыме лийын. Самырык ешлан 
илаш пєрт кўлын. Пєртым чо‰аш окса уке. Сандене вич ий 
Сибирьыште пашам ыштеныт. Кызытсе сурт олмышто ава-ачан 
пу пєртшє веле лийын. Вате-марий 1966 ийыште изирак пєр-

тым чо‰еныт. Кызыт кок 
ўдырыштат ешышт дене 
авашт дене илаш кус-
неныт. Еш кушкын, ну-
нылан илаш вер кўлын. 
Тыге ешартыш кок пєр-
тым чо‰еныт. Жап эр-
тымеке вўтам, лева-
шым, мончам нєлтеныт. 

    Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ
Ужар тўсан 
капка

Пєртыш пурымаште

Ончен шерет 

Кудывече гыч сурт тыге коеш

Тўньыкыштє кайык-влак 
модыт

Декоративный штукатуркын ик 
ужашыже

Мучаш. Тў‰алтышыже 1-ше лашт.



2019 ий 7 февральС/П 9КИДМАСТАР

Шке окса дене суртыш вўдым, пўртўс 
газым, электричествым 
пуртеныт. Ве‰ыжат, Ана-
толий Александрович, –  
к а м е н щ и к , 
и н ж е н е р -
строитель. 
Ынде суртышто 
уло чо‰ымо паша ва-
чымбакыже возын. Пєрт пыр-
дыжым шке вий дене оптеныт. 
Леведышым ышташ веле чо‰ышо-
влакым тарленыт. Икымше пачашы-
ште шокшо кўварым ышташ шонат, 
а кокымшыш тошкалтышым келыш-
тарат. ™дыр-ве‰ын кум эргыже уло. 
Никита – Йошкар-Оласе аграр-
ный колледжыште механиклан 
тунемеш. Артем ден Русланын 
чо‰ымо пашаште тыршат.

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

ок тем

У пєрт чо‰алтеш

Мотор шондан

Мончаончыл

Сылнештарыме окнасерга

Шырчыкомарта

Леваш
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Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

Пырысым эмлаш тўрлє пре-
паратым кучылтыт. Нунын кокла 
гыч иктыже – неостомазин. 
Тудо шерге огыл, паитлыме ам-
пулышто ужалалтеш. Шавыме 
годым растворитель южыш жап 
деч ончыч нєлталтын ок йом. Но 
йєндымылыкшє тыште: тий деч 
кўчык жап арала, раствор ку-
жун ок аралалт, тудым ямдылы-
ме кечынак кучылтман, препа-
рат сусырыш але шинчашке 
логалеш гын, аярта, пы-
рысын тазыла чорашкы-
же логалме годым умша 
гыч шо‰ йогаш тў‰алеш, 
нерве локтылалтеш. Сан-
дене пырысым фен дене 
коштыман але тыглаяк кош-
каш жапым пуыман. Тыгодым 
сурт янлык аяр вишкыдым ынже 
нуло манын, авырыше шўшам 
чиктыман.

Эмульсоид – инсектицид-
влак тўшкашке пурышо шыште 
гайрак вещества. Тудым вўдеш 
лугаш лиеш. 1 миллилитр рас-
творым 1 литр вўдеш варат. Ту-
дым пуныш шават, вара вартыш 
коваштеш кодеш. Аяр дене тўк-
нымеке, тий кола. Токсин вўрыш 
ок шы‰е, сандене пырыслан лў-
дыкшє огыл. Аярын вийже 1-2 

арня жап аралалтеш. 
Варажым коя ту дене 

мушкылт пыта, 
йомеш.

У э ш ы ж е 
адак кок 
арня гыч 

тиде пре-
парат денак об-

работкым ыштыман. Молан-
же-можо, муно-влакым аяр ок 
пытаре. Муно гыч шочмо жа-
план аярын вийже пыта. Тий 
тукымжым шараш йєршын 
кушкын ынже шукто манын, у 
тўрлє инсектицидым кучылташ 
кўлеш. Нунышт тыгай улыт: ди-
азинон, неостомазин, бутокс.

Чўчалтыш ден спрей-влак. 
Стронхголд, барс, фронт-
лайн, адвантэйдж, хартц 

чўчалтышым шўй чо‰гаташке 
шўрат да туп мучко шарат. Ту-
дым коя ту-влак шы‰дарат, 
вара тылзе жапыште коваште 
ўмбаке лектеш. Паразитым ик 
сутка гыч пытараш тў‰алеш. 
Личинке-влак инсектицидын 
вийыште улмыж годым лектын 
шуктат да аярген колат. Препа-
ратын ик ситыдымашыже уло – 
акше шерге.

Спрей – эмульсиод гайрак, 
но тушко ешартыш компонент-
влакым пуртымо. Сай могыр-
жо тыште: аэрозольым почме-
ке, вигак кучылташ огыл гынат 
лиеш. Атым чын кучылтмо го-
дым аяр ятыр тылзылан сита. 
Ситыдымашыже – акше шерге.

Шўйыш чиктыме аралы-
ше о‰гыш, шўяшыш инсек-
тицидым шы‰дарат. Тудо 
насекомый деч пел ий марте 
арала. Шўяшым чиктыме деч 
ончыч тийым эмульсоид дене 
пытарат. Ик тў‰ ситыдымашы-
же – аксессуарын посна ком-
понентше-влаклан пырысын 
аллергий лиеш. Сандене пел 
ияш деч самырык пырысигылан 
шўяшым чикташ ок темлалт. Ту-
дым тыгак игым пукшышо ава 
пырысланат чикташ ок келше. 
Чыла вере шушо пырысиге-ша-
мыч аярген колен кертыт.

Шампуньышто аяран веще-
ства уке. Лачак репеллент 

(насекомыйым лўдыктышє 
химический вещества) гына 
уло. Шампунь пырысигы-
лан веле шыжыкташ йєра. 
Йўштылмє деч вара шам-

пунь мушкылтын кая. Тий ден 
шуршо-влак йомыт. Ситыды-
машыже – кужу жап аралаш ок 
лий. Таче поктен колтымо насе-
комый эрла уэш пырыс ўмбаке 
керылтын кертеш.

Яндар верыште илыше да сай 
кочкышым кочшо пырыс сай ко-
ваштыж дене ойыртемалтеш. 
Капыштыже ситыдымаш уке 
гын, насекомыйлан нимом коч-
каш лиеш, тукымжым умбакы-
же шараш корно петырналтеш. 
Паразит насекомыйым шке жа-
пыштыже пытараш гын, пырыс 
эреак таза лиеш.

ТИЙЫМ кузе 
пытараш?

Сурт янлыкым ончышылан

Мучаш. Тў‰алтышыже  
4-ше №-ан газетыште

 
Пырысым тий 

ынже авалте манын,  
профилактикым эртарыман. 
Тидлан шуршо деч шўяшым  

кучылтман, пырысым келшыше 
условийыште ашныман, заводышто 
ямдылыме кочкышым пукшыман, 

малыме, илыме вержым  
инсектицид дене обрабо-

татлыман.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПУРСА – кушкыл кочкыш кокла гыч утла-
рак чўчкыдын кучылталтше ондалчык. Тидлан 
пурса сортым ойырен моштыман. Яклака ок 
келше, куптыран утларак шотлан толеш. Он-
дак тудым 12-20 шагат пєлемысе гай тем-
пературан, шинчалан вўдыштє нєртен шин-
чыктат. Лєчештарыме пурсам каструльыш 
пыштат, шинчалан свежа вўдым темат, изи-
рак тул ўмбалан шолаш пуртат. Вара тиде 
каструльым кугурак вўдан атыш кусарат да 
вўд мончашан 1-1,5 шагат шолтат. Паритлал-
тше пурса пырчын тичмаш шўм йымалныже 

пушкыдо лийшаш, но парня 
дене эркынрак темдал-

ме годым шаланышаш 
огыл.

Э‰ыримыш тич-
маш пурса пыр-
чым гына пижык-
тат. 5-8 №-ан 
э‰ыримым ку-
чылтыт, имыжым 
шўм йымаке ке-
рыт да вуйжым 

изишак тўжваке 
луктыт. Иканаште 

кок-кум пурсам почела-
почела пижыкташ лиеш.

Тошто, чот кукшо пурсам 
шолтымо годым шинчал олмеш вўдыш изи-
шак тыглай содым пышташ лиеш. Тыге пурса 
сайынрак шолеш. Но тыгодым шўмжє ынже 
пудешт манын эскерыман.

Ямде пурсам вўдан банкыште юалге веры-
ште аралат. Пурсам проводко дене, чичкан 
да донный э‰ыр дене кучымо годым кучы-
лтыт. Тудым пардаш, туршо, сазан, ловал 
сайын чў‰гат.

Консервироватлыме ужар пурса денат тыг-
лай пурса семынак пайдаланаш лиеш.

ПУРСА – 
сай ондалчык

 
КУКУРУЗО 
карп тўшкашке пу-
рышо колым кучымо 
годым кучылталтеш. 
Утларакше самырык, 
початке гыч вигак нал-
ме, келша. Сайын шушо, 
пе‰гыдемше кукуру-
зым шинчалтыме вўдеш 
шолтен пушкыдемдаш 
лиеш. Консервироват-
лыме кукурузымат 
кучылташ пай- 
дале.

ОМАРТАМ шок-
шемдаш мый ча-
ганвуй (рогоза) 
початкым кучыл-
там. Тиде шукияш 
кушкыл шинчыше 
вўд серыште, эр-
кын йоген эртыше 
таляка э‰ерлаште 
тўшка дене шочеш. 
Тудо кумшо ийжы-
лан веле пеледеш. 
Пеледмыж деч 

вара чаганвуйын початкыже ошалге але шемалге-
кўрен, бархат тўсым налеш. Початкым мый эше 
сентябрьыштак сайын шудымым погем. Утыждене 
шуэш гын, изиш тўкымє годымат вуйжо шалана.

Погымо вуйым кече вик логалман кўртньє лыш-
ташыш але чот олтен ырыктыме ко‰гашке пыш-
тем. Тыште тудо писын кошка, шуэш да сайын 
эрыкталтеш. Тылеч вара куэм гыч кўлеш наре кўп-
чыкшўргым ямдылем да чаганвуй початке мамы-
кым темем.

12 раман стандарт омартасе кўпчыклан 25-30 
початке кўлеш, єрдыжыш вера‰дышаш кўпчык- 
лан – 15-20 початке. Кўпчыкым темымек, урген 
шындем. Мамык комыля гай иквереш ынже чу-
мырго манын, эше икмыняр вере покшелне ур-
гем. Кўпчык ямде. Тудо куштылго, йєнан да омар-
таште шокшым сайын куча.

Г.ВАСИЛЬЕВ
Морко район

КОК пырдыжан омартам ыш-
тыме годым мўкшызє-влак он-
чылно йодыш лектеш: пырдыж 
кокласе яра верым мо дене те-

маш? Пилашўкыштє кутко-влак 
пошат, пужар шўк дене яра верым 

тичмашын темаш ок лий, шемшы-
да‰ шўм ден уржа арваште коля илаш йєрата. Чыла 
нине материалым терген ончымек, пален налынам: 
яра верыш опташ эн келшыше – иман пуше‰гын 
имыже. Тушто кутко да моло насекомый-влак огыт 
пошо, име ок пунышко да коля тудым ок йєрате.

В.ГРИГОРЬЕВ
Марий Турек район Прополисым налам. Акше: 1 кг – 1500 те‰ге.

Тел.: 8 902 672 46 34.
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ЧАГАНВУЙ –  
келшыше шокшемдыш

Шотыш налза Колызын лукшо

Шотлан толшыжо – 
                КОЖ ИМЕ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 11 февраля. 
День начинается 6+ 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 14.00 
Наши люди 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 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 
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.40 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 ТВ МЭТР: 
Новости 06.30 ТВ МЭТР: Марий Эл ТВ

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 12 февраля. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 
16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+ 14.00 Наши люди 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / 
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 

«ГАДАЛКА» 16+ 22.30 Большая игра 
12+ 23.30 Вечерний Ургант 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 11.40 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.40 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 23.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 ТВ МЭТР: 
Новости 06.30 ТВ МЭТР: Марий Эл ТВ

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл   
9.00 «Пошкудем» 9.45 Кырык сирем 
11.25, 17.00 Местное время. Вес- 
ти Марий Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

12 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 13 февраля. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 
16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+ 14.00 Наши люди 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / 
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+ 22.30 Большая игра 

12+ 23.30 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 11.40 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.40 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+ 23.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 ТВ МЭТР: 
Новости 06.30 ТВ МЭТР: Марий Эл ТВ

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл 9.00 
«Шўмсем пєлек». Тендан серышда по-
чеш концерт 9.45 «Шонанпыл». Йоча-
влаклан передаче 11.25, 17.00 Местное 
время. Вести Марий Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

13 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 15 февраля. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 
16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+ 14.00 Наши люди 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / 
Женское 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 11.40 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.40 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Петро-
сян-шоу 16+ 23.15 Выход в люди 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 ТВ МЭТР: 
Новости 06.30 ТВ МЭТР: Марий Эл ТВ
12:00 ТВ МЭТР: Тематический блок

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 «Шўмсем пєлек». Тендан се-
рышда почеш концерт 9.35 Из фон-
да Марийского телевидения 11.25 
Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 17.00 Местное время. Вес-
ти ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 14 февраля. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 
16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+ 14.00 Наши люди 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / 
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+ 22.30 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 
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.40 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, 
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00 ТВ МЭТР: 
Новости 06.30, 12.00 ТВ МЭТР: Марий 
Эл ТВ

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

15 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

11 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

АФИШЕ

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.55 Иг-
рай, гармонь любимая! 12+ 08.45 
Смешарики. Новые приключения 0+ 
09.00 Умницы и умники 12+ 09.45 
Слово пастыря 0+ 10.15 К юбилею 
актера. "Николай Еременко. На раз-
рыв сердца" 12+ 11.10 Теория заго-
вора 16+ 12.15 Идеальный ремонт 
6+ 13.20 Живая жизнь 12+ 16.20 Кто 
хочет стать миллионером? 16+ 17.50 
Эксклюзив 16+ 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время 23.00 КВН- 
2019 Сочи 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.40 
Местное время. Суббота 12+ 09.20 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Вести 11.25 Вести. 
Местное время 11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТ-
КА» 12+ 13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 12+ 17.30 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 
20.45 Один в один. Народный сезон 
12+ 23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАН-
НЫЙ ВЕТЕР» 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

16 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости 07.30 Смешарики. ПИН-код 0+ 
07.45 Часовой 12+ 08.15 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.10, 12.15 
Наедине со всеми 16+ 13.10 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+ 14.55 Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви 12+ 15.50 Три 
аккорда 16+ 17.45 Главная роль 12+ 
19.30 Лучше всех! 0+ 21.00 Толстой. 
Воскресенье 16+ 22.30 Что? Где? Ког-
да? 23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ 
ОБОЖАЕТ» 16+

РОССИЯ1

06.35 Сам себе режиссёр 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утрен-
няя 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 11.25 Да-
лёкие близкие 12+ 13.00 Смеяться 
разрешается 12+ 16.00 Х/ф «ЕДИНСТ-
ВЕННАЯ РАДОСТЬ» 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

17 ФЕВРАЛЯ,  
ВОСКРЕСЕНЬЕ

М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр
10 февраль – «Кє кечым пєртылта». А.Островский.......16.00 (12+)
14 февраль – «Тулар ден тулаче». Н.Арбан.....................18.00 (12+)
17 февраль – «Югорно». А.Спиридонов, А.Мокеев.......16.00 (12+)

Марий самырык театр
10 февраль – «Кунам толат, авай?» А.Петров,  

З.Долгова..................................................................................15.00 (12+)

Э.Сапаев лўмеш кугыжаныш академический  
опер да балет театр

14 февраль – «Кармен». Ж.Бизе.......................................18.00 (16+)
15 февраль – «Летучая мышь». И.Штраус.......................18.00 (12+)
16 февраль – «Золушка». С.Прокофьев............................16.00 (0+)
17 февраль – «Бременские музыканты». Г.Гладков........16.00 (6+)

16+Рекламе шотеш.

«Марий Эл» газетын черетан номерже эшеат «поян» да 
о‰ай.

«Тачысе кечылан Марий калык- 
ле конгрессын политик шўлышан 
шонымашыже уке. Чыла пашам 
Мер Ка‰аш дене пырля ыштена. 
Ме тудын ик ужашыже улына…» –  
каласен интернет-журналлан 
пуымо ик интервьюштыжо Марий 
калыкле конгрессын вуйлатышы-
же Евгений Кузьмин. Тиде кечы-
лаште ты мер организацийын па-
шам иктешлыме погынымашыже 
лийын. Чыла тидын нерген «Мо 
дене ила Мер Ка‰ашын ужа-
шыже?» материал каласкала.

Сайн эрге Сайгелде. Марий 
сылнымутын историйыштыже 
эше 1913 ийыштак «Марла кален-
дареш» савыкталтше «Кабан ер» 
поэмыж дене палыме. Тудыжо 
икымше марий поэмылан шот-
лалтеш. А тудын авторжо нерген 
ме шуко палена мо? «Виче вўдет 
йогалеш, Ош Вичышкет ушна-
леш…» материалым лудса.

«Патырлык» лаштык Советский 
район Немычродо ялеш шочшо, 
генерал-майор, Марий Эл Пра-
вительстве председательын ал-
маштышыже Степан Воронцов 
дене интервьюм темла.

«Театр илыш» лаштыкын унаже –  
М.Шкетан лўмеш Марий нацио-
нальный драме театрын актёр-
жо Павел Ефимов.

«Тошкалтышыште» Татарстан 
кундемын чолга марий ўдыр-
жє Екатерина Изергина дене 
палыме лийза.

Йошкар-Олаште «КЭС-БАСКЕТ» 
баскетбол лигын республик 
кўкшытан финалже эртен. Кузе? 
«Спорт» лаштыкым шергалза.

«…Коваште кўжгемеш, маныт. 
Уке, ок кўжгем. Юмым сєрвален 
кумалын ончышо шинчавўдан, 
ойган, лўдшє, єрткышє мужыр 
шинча-шамыч омеш ик гана 
веле огыл кончат. Тиде йєра, а 
эн шучкыжо – кидыште колышын 
шинчаже. Кунам тудым утарен от 
керт, от шукто, ок лий…» «Илыш 
йыжы‰» лаштыкыште «Ош тўня 
покта гын, вес тўня пурта» 
материалым лудса.

Шинчал атым молан петыры-
ман, могай кўмыж-совлаш шем 
вий погынен кертеш, могай пеле-
дышым мє‰гыштє ончен кушташ 
ок лий да моло о‰ай йодышлан 
вашмутым «Ю тўня» лаштык пуа.

…Сонян омыжо уке, вуйыш-
тыжо тўрлє шонымаш-влак 
пєрдыт… Кынелеш мо тудо ик-
таж-кунам вакшышыж гыч, йол 
ўмбакыже шогалеш мо?.. Врач-
влаклан ўшанаш гын, тудо тетла 
нигунамат кошташ огеш тў‰ал». 
Тидым кушто лудаш? «Сылны-
мут садвечыште» Татьяна Тру-
фанован «Лугыч лийше пиал» 
ойлымашыжым темла.

Пытартыш лаштыкыште Йош-
кар-Оласе «Благовещений баш-
не» тўвыра ончер рўдерыште 
почылтшо «Чарша ше‰гелне» 
выставке нерген лудса.

Пагалыме лудшына-влак! Илыш дене тєр ошкыл- 
неда – «Марий Эл» газетым лудса!
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11Умбакыже лиеш

Пєртєнчылан куда-
шын кодымо лавыран 
кемым йолыш тушкал-
тышым, капка век ош-
кыльым. Ты татыште 
пєртыштє, чот сусыр-
гышо ир янлыкын ур-
мыжмыжла, уло кєргє 
йўк дене пєръе‰ын 
мўгырен шортмым 
кольым. Мо тидыже 
Миклай чўчў мўгырен 
урмыжешыс?!

Чот лўдмем дене 
рези‰ге кемге пєртыш 
куржын пурышым. 
Кидше ден шўргыжым 
петырыше Миклай 
чўчў диваныште, тып- 
ландараш лийды-
мын, йўкын шортын 
кия. Уло капше чы-
тыра, вуйжым рўза… 
Курык гай пе‰гыде 
к о й ы ш - ш о к т ы ш а н 
шо‰го пєръе‰ын ур-
мыж шортмыжлан 
вуйысо ўпем копыж-ж 
шогале. Коеш, айде-
мылан чынжымак мот-
коч йєсє. Вачыж гыч 
кучен, Миклай чўчўм 
нєлталын, диваныш 

шындаш тєчем. Кух-
ньо гыч йўштє вўдым 
кондышым. Чытыры-
ше тўрвыж дек на-
миен, шо‰гые‰лан 
вўдым подылтышым. 
А тудо, тувыр шокш 
мучашыж дене шинча 
йыржым ўштын, «шўм-
чон ырыктышем, Нас-
тя, кузе тыге, молан 
тыге, молан тыге ва-
раш» чарныде, икты-
мак тўя. Нерым шуп-
шын шортшо пєръе‰ 
шинчавўдшым шыл-
таш тєчен, диван лу-
кыш э‰ертен шинче, 
шып лие.

Нимом ышташ єр-
мем дене вачыжым 
эркын тўкышыла йо-
дым:

– Миклай чўчў, ала 
« В а ш ке п о л ы ш ы м » 
ўжаш? Тевыс уло чу-
риет йўла, капет чы-
тыра!

– Огеш кўл «Ваш-
кеполышым» ўжаш, 
эргым. – Помыжалт- 
ме гай лие тудо. – 
«Вашкеполышет» чон 
корштымым эмлен ок 
се‰е. Шортмемланат 
ит єр, ит лўд. Настя – 

икымше да пытартыш 
йєратымашем. 

Уэш лекше шин-
чавўдшылан кєра 
шўлышымат налын 
ыш керт, адакат пич 
кайыш. Но тыгодым 
Миклай чўчў шкенжым 
ала-кузе кидыш нале. 
Да, окнаш ончен, кугу 
языкым касараш йєн 
лекме гай, вучыды-
мын, чонжым почаш 
тў‰але:

– Тушкалтен пуымо 
Пєкмєр лўмедышлан 

кєра ўмырем мучко 
тыгай лийынам манын 
ит шоно. Юмылан тау, 
кугу йєратымашын 
юзо тамжым мыят там-
ленам. Жапше годым 
мыйымат чот йєрате-
ныт. Настя дене йоча 
годсек палыме улына. 
Пєртнат ваштарешла 
лийын. Школышто 
«ўдыр ден каче» ма-
нын игылтыныт. Ар-
мий гыч служитлен 
толмемым кум ий ву-
чен. Коктынат ялыш- 
те илаш келшыше чап- 
ле профессийым на-
лаш тунемын лекна, 
сўаным ыштышна. Са-
мырык специалист се-
мын колхозышто пєр-
тым чо‰ен шындышна. 
Куанен гына иле. Куа-
ненак илышна. Но жап 
деч ончыч куаненна 
улмаш. Кум ийымат 
илышна, а Настя ок 
мўшкыра‰.

– Тендан кокла гыч 
ала-кудыдаже исыр 
манме шомак ялыште 
коштеш, – шкет кодмо 
татыште авам мылам 
йышт ойлен. – Кум 
ият эртыш, а самырык 
тунада алят исыр ма-
нын, ял ўмбалне вате-
влак игылтыт.

– Тыйже мом тынар 
тургыжланет, але чыла 
ончылно, – шыргы-
жальым тунам. – Куш 
вашкаш, шуэш, лийыт 
эше икшыве-шамычат.

– Шке палет, жап эр-
тенак эрта. Тый денет 
ик та‰аш-шамычын 
эрге-ўдырышт курж-
талыт, вараш ит код 
ыле, – авай чарныде 
тўя. Йєра, тунам мыс- 
кара йєре тудым лып- 
ландарышым.

А тудо пуйто вошт 
ужшо гай ончылгоч 
шижын. Ий почеш ий-
влак эртат, а йоча уке. 
Шым ийымат пырля 
илышна… Настя не-
лемаш огешат шоно. 
Ур гай куржталын, 
сурт сомылкам писын 
вора‰дара.

– Эргым, йочам ыш-
тен кертдымылан эн 
ончыч ўдырамаш ти-
такан. Ала тудо чер-
ле, садлан йочам ыш-
тен ок се‰е? Ала тый 
нєшмыдымє шочы-
нат? – тў‰ге-воже чы-
ным пален налаш тє-
чен, авай ўмбач-ўмбач 
йодышым пуэда.

– Ай, кўлеш-оккўлым 
ит ойлышт, – авамын 
шортмыжым ужын, 
ындыжым шыдеш-
кышым.

Такшым гын ешыш-
те мый куд ўдыр по-
чеш шымше шочшо, 
ик эрге, улам. Неуже-
ли нєшмыдымє улам? 
Юмо ынже пўрє. Ту-
геже тукымнам шу- 
йышо ок лийыс? А ял 
ўмбалне манеш-мане-
шан йодыш коштеш. 
Мемнан кокла гыч 
кудыжо исыр, мый… 
ала Настя? Вет тошто 
кугезе йўла почеш 
марлан лекше ўдыр 
идалык гыч йочам ыш-
тышаш, уке гын ялыш-
те тудым йєрдымылан 
шотлат. 

ЙОМЫН КОДШО  
СЕРЫШ

Тў‰алтышыже 3-4-
ше №-ан газетыште
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Пєлеклем тылат мый изи кечым –
«Ош кечем», – манат гын, йолташем.
Ырыкта чонетым тудо кечын –
Чевер кече дене ўчашен.
Пе‰гыде тазалык лийже манын,
Тумо укшым пєлеклем тылат.

Тумо укшыш вурсым велыкталын,
Вий-куатым ешарем, шижат?
Кумло-нылле ийым эртымеке,
Кидышкет эше кучен шинчат.
Мыйым порын-порын шарнымеке,
Вўдыжга дыр те‰ыз гай шинчат.
Ит чамане эртышым, ит вашке –
Ончылно вуча эше куан.
Илыш корно тек шуйна торашке –
Шоныметым тый эше муат.
Порылык ныжылгылык, моторлык дене вашлият 
да ўмыреш пырля лият.
Чон йодеш: ўшане. Да ўшаныме шуэш. Эре ўша-
ныме шуэш.

Эре ўшаныме шуэш
Йєратыме мурына

Мутшо Любовь Абукаеван,
семже Вячеслав Осиповын

– Йєраты-
мем, тый маникюр 

деч поснат моткоч мотор 
улат манын, Сергушем таче 

эрдене адакат куандарыш, – 
ўдырамаш йолташ ватыжлан 
моктана.

– Айда, ча‰га Сергушет-
лан ит ўшане. Чурий тўсетым 
пурташ кырча-марча косме-

тикым налаш оксажым 
пуаш чаманен да ты- 

йым ондалкалаш 
ойлыштеш да 

йєра.

ШЫРГЫЖАЛЫНА

™шаным йомдараш йєсє. Сай ден порым шонет –  
сай ден порым шукемдаш тыршет. Туге чучеш, 
пуйто чыла лиеш, чыла кертат.



Лаштыкым Л.ШАБДАРОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПОГЫНЫМАШЫШ чумыр-
гышо-шамыч резолюцийым 
пе‰гыдемденыт. Тушко икмы-
няр темлымашым пуртеныт. 
Тудын дене келшышын, марий 
калыкын интересшым кугы-
жаныш ден мер структурлаш-
те аралаш да нине организа-
цийла дене пе‰гыде кылым 
ышташ пунчалыныт. Ка‰ашын 
е‰же-шамыч регионысо ме- 
роприятийлашке, мер илышыш 
самырык тукымым ушымо, ну-
нын коклаште еш поянлык да 
тудын йўлажым арален коды-
мо нерген умылтарымашым 
эртарыме, калык йўлам пе-
регыме, тўвырам вия‰дыме 
нерген мутланеныт. Марий 
мер ушем, национально-куль-
турный рўдер, мурышо ден 
куштышо коллектив-влак ре-
гионысо мероприятийлашке, 
проектлашке, конкурслашке 
ушнышаш, пашаштым СМИ гоч 
ончыктышаш улыт, маныныт.

Тений Йошкар-Олаште лий-
шаш Пеледыш пайремышке 
Вятские Поляны гыч «Пеле-
дыш» фольклор коллективым, 
а 8-13 июльышто Морко райо-
нышто эртышаш Марий самы-
рык тукым слётыш регионысо 
ўдыр-рвезе-влакым колташ па-
лемденыт. Александр Иванович 
Макаровын кандидатуржым 
Киров областьыште Марий 
Элын полномочный представи-
тельже семын пе‰гыдемденыт. 
«Киров мари» НКА-н пашашкы-

же чулымынрак ушнымо нерген 
мутым луктыныт.

Марий-влакын тўшкан илы-
ме кундемлаштышт область 
кўкшытыштє Пеледыш пай-
ремым эртарыме йодыш дене 
Киров областьысе Марий тў-
выра рўдерыш темлымаш дене 
лекмым ка‰ашеныт. 2019 ийы-
ште Киров кундемысе район-
лаште национальный пайрем 
ден мероприятийым эртары-
ме планым пе‰гыдемденыт. 
Тылеч посна калыкнан йўла 
ойыртемжылан да самобыт-
ностьшылан э‰ертен, верла-
ште предпринимательстве 
пашам ворандараш йєным 
ыштыме шотышто кутыреныт.

Резолюций дене келшышын, 
тений Киров кундемыште ты-
гай марий пайрем ден ме- 
роприятийлам эртараш па-
лемдыме:
 Уржум район: Васнецов-

ский тўвыра пайрем (Уржум 
ола, июнь мучаш),

Кульшетовын фестивальже 
(Поса села, май-июнь),

«Сай мотор Уржум» фести-
валь (Уржум ола, ноябрь), фе-
стивальын гала-концертше 
декабрьыште эрта.
 Кильмезь район: Совет 

Союз Герой М.Зарецкихым 
шарныме лўмеш ял пайрем 
(Карманкино ял, июнь),

Писатель, журналист Ф.Мас- 
ловым шарныме лўмеш пай-
рем (Пикшинер, июль),

 Кикнур район: Марий 
тўвыра кече (Кикнур посёлко, 
21 июль,
 Лебяж район: ял пайрем 

(Изиморко ял, июнь),
Калык промыселым вия‰-

дыме кече (Лебяжье посёлко, 
август),
 Вятско-Полянский ра- 

йон: «У кинде» калык пайрем 
(Вятские Поляны посёлко, ок-
тябрь),
 Пижан район: Пеледыш 

пайрем (Марий Ошай ял, 8 июнь),
Марий тўвыра кече (Марий 

Ошай, 31 март),
 Санчурск район: «Мы- 

йын шочмо кундемем» (Сан-
чурск посёлко, июнь),
 Советский район: Чум-

былат кумалтыш (июнь),
Писатель да мер пашае‰ 

А.Конаковлан шарныктышым 
почмаш (Советск ола, апрель),
 Тужа район: Калык коч-

кыш пайрем (Покста ял, март),
Калык вургем пайрем (Покс-

та ял, сентябрь мучаш),
Кастене шинчылтмаш (Покс-

та ял, 3-4 ноябрь),
 Малмыж район: «Акпа-

тыр» пайрем (Кугу Кетек села, 
3 август),

Марий тўвыра кече (Малмыж 
ола, 17 февраль),
 Яра‰ район: Марий тўвы-

ра кече (Никулята села, 24 июнь).

Снимкыште: конференци- 
йыште кўлешан йодышым 
ка‰ашеныт.

1 февральыште Киров областьысе 
марий-влакын ка‰ашышт конфе-
ренцийым эртарен. Марий Эл гыч 
тушко Оньыжа Э.Александров, Ма-
рий Эл правительстве председа-
тельын икымше алмаштышыже 
М.Васютинын секретариатшым 
вуйлатыше Э.Чемышев 
миеныт.

МАРИЙ Т™НЯ 2019 ий 7 февраль16 С/П

Киров кундем

Вия‰дыман,  
аралыман, у шўлышым пуыман
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