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Л™ШТЫШ  
МО ДЕНЕ  

КЫЛДАЛТЫН?

5-ше лаштыкСад-пакчазе

АРТРИТ  
САМЫРЫКЫНАТ 

ЛИЕШ

10-шо лаштык

6-шо (782)№

12+

Пайдале ка‰ашТазалык

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

14 февраль,

изарня

12+
СУРТСУРТ

Вольык

ончышо

Мотор оралтыште  
куанен илет

ЯЛ СУРТШО ДЕНЕ СЄРАЛ

ЗВЕНИГОВО район Кож-
ласолаште Солнечный урем 
дене ошкылшыла, теве тиде 
пе‰гыде чапле пєрт шинчалан 
перныш. Тыгайже тушто шагал 
огыл. Кажныжым оза шке про-
ектше почеш чаткан чо‰ен.

Валерьян Борисович ден 
Любовь Алексеевна Семёнов-

мытын фотосо ты пєртыштым 
индеш ий ончыч чо‰ымо. Пєр-
тым сайдинг дене йытыран 
ковыжымо, пластик окнан, 
пече ме‰гым кермыч дене оп-
тымо, капкам ужар профна-
стил дене йытыран ыштыме. 
Икгайрак тўсан материалым 
ойырен налын, тудым моло 

оралтылан келыштараш тыр-
шыме шижалтеш. Пєрт, пєр-
тєнчыл леведыш гыч шулышо 
лум ден йўр вўдлан йоген во-
лаш йыргешке калай пучым 
чаткан келыштарыме.

Р.Чепакован фотожо

Умбакыже 8-9-ше лашт.
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Палашда
Ярми‰га тургым почылтеш
Ялозанлык да продовольствий 

министерстве Тўвыра, печать да 
калык-влакын пашашт шотышто 
министерстве дене пырля 2019 
ийлан палемдыме ялозанлык 
ярми‰га-влак тургымым почеш.

ИКЫМШЕ тыгай ярми‰га 2019 ий 16 
февральыште Чарла кремльыште эр-
таралтеш. Традиций почеш, олаште 
илыше да уна-влаклан чапле качестван 
ушкал ден сєсна, тыгак кролик, кўр-
ка, комбо, чыве, лудо шылым, шєрым 
да шєр кочкышым, чыве ден пулдырчо 
муным, чонан колым, паре‰гым, пакча-
саскам, фруктым, кинде ден кондитер 
сатум, вуйде‰ге чайым, емыж-саскам, 
по‰гым, мўйым да мўкшын пуымо моло 
продукцийым ужалаш тў‰алыт. Налше-
влакым 9 гыч 15 шагат марте вучат.

Вес ярми‰га 10 мартыште Чарла 
кремльыште лиеш да ™ярнялан пє- 
леклалтеш. Погынышо-влакым о‰ай 
мероприятий-влак вучат.

Пакчаште чо‰аш ок лий
Пакчалан ойырымо мланде – е‰-

влаклан канаш але шке кўлешлан 
ялозанлык кушкылым ончен куш-
таш келыштарыме кумдык. 

ТУШТО озанлык оралтым вера‰даш 
лиеш. Тышан пашаште кучылталтше ўз-
гарым але ончен куштымо пакчасаскам 
аралат. Но тиде оралтыже кусараш лий-
дыме (недвижимый) лийшаш огыл. 2019 
ий 1 январь гыч пакча участкыште ка-
питальный объектым чо‰аш чаралтеш. 
Тыгодымак тудым кугыжаныш кадастр 
учётыш шогалташ да права собствен-
ностьлан кугыжаныш регистрацийым 
эрташ чаралтеш. Тидым ешарыман: пак-
ча участкысе озанлык оралтым 2019 ий 
1 январь деч ончыч регистрироватлыме 
гын, оза улмо права аралалт кодеш.

В.СМОЛЕНЦЕВ

Медицине
Тергалташ эше ик йєн

Йошкар-Оласе 1-ше №-ан поликли-
нике Медицине профилактике отделе-
нийым почын. Тудын адресше: Петров 
урем, 13 а пєрт, 223-шо кабинет.

МЕДИЦИНЕ профилактике отделе-
нийыште 1-ше №-ан поликлиникыш 
пе‰гыдемдыме , тыгак 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 
1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 
1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 
1992, 1995, 1998 ийлаште шочшо паци-
ент-влак 8 гыч 15 шагат йотке диспан-
серизацийымат эртен кертыт.

М.ИВАНОВА Мужыр лаштыкым

КЫЗЫТ тиде дате самы-
рык-шамыч коклаште шнуй 
Валентинын, Йєратыше-вла-
кын кечышт семын палыме. 
Пайрем кастене икте-весым 
йєратымышт нерген чоным 
почыт, вашла пєлекым ку-
чыкташ тыршат.

Кушшо тылзе таче – Вўд йоктарыше шўдыр па-
лыште. Кушкылым шындаш, кусарен шындаш, 
нєшмым шыташ пышташ, пєлемысе пеледышыш 
вўдым шаваш огеш темлалт.

14 февральыште 
ожно шнуй Трифо- 
нын кечыжым пай-
ремленыт. Лачшы-
мак тиде кечым му- 
жыра‰аш йєршє ке- 
чылан шотленыт да 
сўаным ыштеныт.

Эрла (15 февральыште) – Сретене. Ты кечын кє 
е‰ын итаж-можым шолыштеш, илышыж мучко мыняр 
погым чумырен – чыла йомдарен кертеш. ™дыръе‰лан 
таче кўчымє муным шалаташ, шолтен але жаритлен 
кочкаш ок йєрє – исыр лиймылан ўшаненыт.

Калык  
КАЛЕНДАРЬЫМ 
лышташлен

Тыгай калык палым эскереныт, шукташ тыршеныт.
 Клатыште коля озаланымым шекланен шуктеныт гын, сор-

там чўктен, шнуй Трифонлан ўчызым поктен колташ йодыныт.
 Кайыкат таче шканже мужырым кычалеш манын 

ойленыт. Каваш ончалын, кайыкым ужаш тыршеныт. Мо-
гай кайыкым ужат, тугай койышан ончыкылык мужырым 
верештат ман шоненыт. Кисам ужшо весела, самырык 
да поро чонан ончыкылык пелашым вучен. Шемгорак 
чо‰ештен эртен – шо‰го качын йодаш толмыж деч лў-
дын илен. Шогертеным ужмыланат куанен огытыл. Каче 
утыжымат кутыраш йєратыше, йорга койышан да сайын 
шоналтыде ыштыше логалме деч шекланеныт.
 Марлан кайыше, но йочам ыштен кертдыме ўды-

рамашлан пеледыш аршашым ий дене тўрыс леведалт-
дыме ерыш, э‰ерыш кудалтыктеныт. Тыгодым ешыште 
икшыван лияш Юмо деч йодыныт.
 Йўдым кава яндар да шўдыран, тугеже шошо вараш 

кодын толеш, маныныт.
 Ожно ты жаплан клатыште пырче эше шуко кодын 

гын, шушаш ият лектышан лиймылан ўшаненыт.
 Шўдыр йога – шошо леве лиеш.
 Трифон кечылан йўкшемда, тугеже шошым эше ку-

жун вучен огытыл.
 Самырык мужыр ончыкыжым пиалан да кужу ўмы-

ран лийже манын, ты кечын ўдырым йодаш коштыныт.
 Трифон кечын сортам чўктен, колышым уштен огы-

тыл. Пўсє мучашан ўзгарым, кўзым, вўржым кидыш на-
лын огытыл. Портышкемым тумыштен, мончаш пурен 
огытыл. Салмавондо, выньык гоч вончен огытыл.

! 
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1. Мўй. 1 л леве вўдеш 1 
изи совла мўйым шулык-

тарыман да ты растворышто 
нєшмым 12 шагат шинчыкты-
ман. Вара тудым нєртымє лап-
чыкыш луктын оптыман. Вичкыж 
шем плёнко дене петырыман, 
шокшо верыш шындыман. Шы-
тен лекме татшым ужын шукташ 
манын, чўчкыдынрак эскерыман.

2. Шоган шўм. Кўшнє 
ончыктымо растворым 

тыглай вўдым кучылтын веле 
огыл, а шоган настой дене ям-
дылаш лиеш. Тушто нєшмын 
шытен лекме вийжым саемды-
ше да нєргє озымлан кушкаш 
шўкалтышым ыштыше шуко 
микроэлемент уло.

3. Кужу йол- 
ван вўдуа, 

шертне (ива) 
озымым ви- 
я‰дыше чапле 
стимулятор-
лан шотлалтыт. 
Пўчкедыме куш-
кыл укшым пыштыме 
атыш вўдым опталман, арня 
наре шинчыктыман. Кушкыл 
настойым нєшмым лазырташ, 
кусарен шындышаш укшым 
вера‰даш, росоташ шаваш, 
вожым писын ила‰дашлан ку-
чылташ пайдале.

4. Лумым, ийым шулык-
тарыме вўдат нєшмым 

писын нерештарыше виян. Ты 
вўдын структуржо шошым-
со пўртўс вўд гаяк. Лум вўд 
нєшмым вашке «помыжалта-
ра». Южо ий шошым лум пеш 
писын кая. Садлан опытан пак-
чазе, росоташ ийым, лумым 
шулыктарыме вўдым шаваш 
манын, холодильникыште кыл-
мыктыше камерыште куча.

5. Шокшо-йўштє вўд. 
Тудын температуржым 

кенета вашталтыме йєнат 
нєшмын шытен лекме вийжым 
палынак писемден кертеш. 
Тидлан вўдым темыман кок 
атым: иктыжым – шокшым (чай 
гай), весыжым – йўштым –  
ямдылыман. Осылымо марле 
мешакым ончыч шокшо, вара 
йўштє вўдыш 3-5 гана чыкал 
лукман, кажне гана 4-5 секунд 
наре кучыман. Тыгай йєн ик 
ий веле огыл кийыше, тошто 
нєшмымат «ылыжтен» кертеш.

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

САД-ПАКЧАЗЕ

 
АЛОЙ. Пел стакан 

вўдыш 8 чўчалтыш алой со-
кым чыпчыктыман. Ты растворышто 

нєшмым 4-5 шагат але 
йўдвошт шинчыктыман. 
Тыглай вўдыштє нєшмым 

кийыктыме деч ойыр-
тем вигак шижалт-

шаш.

Кок ий ончыч ола воктенысе ялыште участкым налме деч вара 
пакчасаскам шке ончен куштем. Лийме да моштымо се-
мын лектышым химий препаратым кучылтде кушташ 
тыршем. Нєшмє гыч тў‰алын лектыш марте шке ям-

дылыме натуральный препарат дене пайдаланен ончынем. Шытен 
лекме вийжым саемдаш манын, нєшмым обработатлаш могай ка-
лык йєным кучылташ лиеш?

А.ЗАЙЦЕВА
Оршанке район

НЄШМЫН шытен лекме 
ВИЙЖЕ САЕМЕШ

Лудшо – лудшылан

Лудшын йодышыжлан биолог А.Шкляров вашешта
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

ТАЗАЛЫК

Кўлеш лийын кертеш

Нойымо эрта
ПАША ок воране, а чоным пырыс удыра гын, олма уксус 

ванныш пураш темлем. Тудо чолгалыкым ешара, вийым 
пурта да тутлын ўпша.

Тыге, нойымо писын эртыже манын, шокшо ванным 
ыштыза, тушко кок чукыр олма уксусым ешарыза. 
Тиде ванныште 20 минут кийыза. Душышто ида чы-

вылалт, солык дене гына ўштылалтса. Но ванныш 
олма уксус деч посна эше тутло пушан шо‰ым еша-
реда гын, душышто чывылалтде огыда керт.

Мут толмашеш, вўд мыняр шокшо, процедурын 
жапше тунар кўчык лийшаш, уке гын чолга‰ме ол-
меш, мє‰гешла, лушкеда веле.

А.КОРОТКОВ
Медведево район

Остеохондроз  
годымат  
пайдале

МОДО пушкедыш деч веле 
огыл, остеохондроз дечат 
сайын полша. Тидланже 1 
кугу совла коштымо саскаш 
1 стакан шолшо вўдым еша-
рыман, 5-6 шагат шинчыкты-
ман. Вара кече мучко изин-
изин йўман. Эмлалтме курс 
– 1-2 арня.

Т.ИВАНОВА
Морко район

КОДШО ке‰ежым Шем те‰ыз серыште вер-
ланыше ик санаторийыште канышым. Пєле-
мыште коктын илышна. Пошкудем мыйын 
та‰аш, шонышым, но лу ийлан кугурак улмаш. 
Кузе тынар самырыкын коймыж нерген изин-
изин йодышташ тў‰альым да теве мом пален 
нальым.

™дырамаш иктаж нылле ияшыж гыч, манмыжла, 

юзо чайым йўэш. Тидланже 1,5 кугу совла дене 
налме йошкар пызлыгичке ден шуанвондыгич-
кым термосыш пышта, тышкак 1 стакан шолшо 
вўдым тема да вартышым йўдвошт шинчыкта. 
Кечывалым, шокшо але шолшо вўд дене варен, 
чай семын йўэш. Тыгодым умшаш-
кыже ны ужар, ны шем 
чайым огеш нал. А 
кофе нерген гын му-
тымат лукман огыл…

Т.КОМАРОВА
Советский район

Когартенда?
ИК чывыштыш куркума 

ден алой сокым йєры-
за, тиде немырым 
тургыжландарыше 
верыш лийме се-

мын чўчкыдынрак йыгыза.

Шондыгалта  
  лушкыдемын?
1 изи совла свежа шоган 

немырым тынарак олма не-
мыр да мўй дене йєрыза. 
Тиде вартышым кочмо деч 
30 минут ончыч кочса. Каж-
не гана свежа порцийым ям-
дылыза.

Йыжы‰ коршта?
1 изи совла дене налме лимон, 

апельсин сокым да кукуруз ўйым 
пырля йєрыза. Тиде вартыш дене 
хлопчатобумажный 
салфеткым витык-
тарыза да тур-
гыжландарыше 
верыш пыштыза, 
солык дене пўты-
ралза.

Лишай тургыжландара?
ТЫГЫДЕМДЫМЕ 100 г укроп 

шудыш 0,5 кг мўйым ешарыза да, 
луген-луген, вўд мончаште 1 ша-
гат кучыза. Шўрыза, кодшыжы-
мат пунчалза. Ямде мазьым тур-

гыжландарыше верыш йыгыза.

Икта‰аш улына,  
шонышым…

Тергеныт – полша
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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

2, 10, 16 и 24 МАРТА.

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

АДЕНОМИОЗ – тиде авагудын эндометри-
озшо. Икымше степень годым чер авагудо 
стенкын кумшо ужашыжым гына авалта. Тыгай 
диагнозым тў‰ шотышто УЗИ годым шындат, 
а гинеколог авагудын тылзаш деч ончычсо гай 
кугеммыжым ужеш.

Эндометриозым эмлаш огеш лий. Тудо ийготым 
погымо семын азам ыштен кертме вий лушкымы-
лан кєра шке эрта. Чер нигузеат ок тургыжланда-
ре гын, гинеколог дене жапын-жапын эскералтмат 
сита. Аденомиоз вия‰еш гын, врач эмлалтме йє-
ным темла. Тудо организмын гормон балансшым 
шотыш конда, корштымым лыпландара.

Тыгай диагноз годым эре ик гинеколог деке 
кошташ кўлеш, молан манаш гын тыге веле че-
рын «койыш-шоктышыжым» эскераш лиеш.

Мо тыгай  
 аденомиоз?

Шымлыме деч вара врач «I степенян 
аденомиоз» диагнозым шындыш. Тиде 
могай чер? Тудым эмлаш лиеш мо?

Т.МАКСИМОВА
Кужэ‰ер район

Артрит  
самырыкынат лиеш

Мыланем – 38 ий. Шукерте огыл док- 
тор «артрит» диагнозым шындыш. А мый 
тиде чер илалше ден шо‰го-влакым 
веле орландара манын шоненам… Па-
лынем ыле, самырык-влак артрит дене 
молан черланат?

А.ЗАГАЙНОВ
Марий Турек район

Йодмыда почеш

АРТРИТ дене самырык-влак веле огыл, эсо-
гыл йоча-шамыч черланен кертыт. Тидлан тўр-
лє амал уло:
→ cпортышто сусыргымаш. Трениров-

кышто але та‰асымаште чыла гаяк спортсмен 
сусырга (травмым налеш). Тиде йоча артритын 
эн кумдан шарлыше амалже. Врач-влакын му-
тышт почеш, чер тўрлын сусыргымылан кєрат 
вия‰ын кертеш, но шукыж годым – связке ден 
нєргє кўрышталтмылан, йыжы‰ лектын кайы-
мылан.
→ Кызытсе электрон устройство. Са-

мырык-влак телефон, планшет да 
компьютер деч посна ик кечат огыт 

иле. Нине гаджет парня да 
кидйыжы‰ остеоартрит-

лан вия‰аш амалым 
ыштыме деч посна эше 

тупрўдым да кутан кун-
демысе йыжы‰ым чот 

локтылыт.
→ Аутоиммунный чер. Тудын дене орланы-

ше йоча ден подростко-влак эше артрит дене 
черланен кертыт. Тиде состоянийыште айде-
мын иммунитетше бактерий ваштареш чолган 
кучедалеш да тыгодымак чылт таза клеткым 
пытара. Чыла тиде инфекциян тўрлє черлан да 
йыжы‰лан пуалаш амалым ышта.
→ Коя‰маш. Ушештарышна: артрит дене 

чылан черланен кертыт. Но уто нелытым, тыгак 
коям погымо годым тиде лўдыкшє эшеат куге-
меш. Тидыже уто нелытын йыжы‰ым темды-
мыж дене кылдалтын, тыгодым поснак пулвуй, 
тупрўдє орланат, а вараже нєргє кадырга да 
локтылалтеш.
→ Тамак. Ревматоидный артрит поснак та-

макым шупшшо-влакым авалта. Чер шылыж, 
йыжы‰ корштымылан вуйым ший-
ше-влакым, манмыла, ва‰енак 
коштеш. Шанчызе-влакын 
мутышт почеш, тамак ар-
тритым нелемда гына.

Кугезе кован шондыкшо гыч

Компресс «йўкшыктара»
ЙОЛГОПА йўла гын, кўчымє муноптемым 

1/2 изи совла тыгыдын йо‰ыштымо шинчал 
дене йєрыман. Тиде вартышым йолгопашке 
компресс семын пыштыман, ўмбачын целло-
фаным пыштен кучыктыман. Тиде процеду-
рым лийме семын чўчкыдын ыштыман.
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ПАЗАР АК

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 (250 г) –  250-280
Кешыр (1 кг) –  35-40
Шоган (1 кг) –  35-50
Паре‰ге (1 кг) –  30-40
Паре‰ге (5 л) –  100-120
Ковышта (1 кг) –  30-40
Йошкарушмен (1 кг) –  40-50
Мариноватлыме пундыштў‰во‰го  
   (0,5 л) –   180-200
Мариноватлыме ошкурезе (0,5 л) –
  250-270
Коштымо ошпо‰го (110 г) –  650-670
Коштымо пундыштў‰во‰го 
   (110 г) –  220-230
Печкеш шинчалтыме кияр, 
   ужар помидор (1 кг) –  190-200
Чеснок (1 кг) –  130-150
Турнявєчыж (1 л) –  150-200
Эрыктыме полан (1 кг) –  70-80
Кылмыктыме модо (1 л) –  240-250
Кылмыктыме кугымєр (1 л) – 150-160
Ужар шоган, укроп, петрушко, 
   кинза (изи кылдыш) –  20-25
Олма (1 кг) – 65-110
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
Чєнча (жерех) (1 кг) –  140-150
Ловал (1 кг) –  80-120
Нужгол (1 кг) –  190-200
Карака (1 кг) –  100-120
Шылагол (1 кг) –  220-250
Минтай (1 кг) –  164-170
Куэ выньык (иктыже) –  80-100
Тумо выньык (иктыже) –  110-120

Кодшо каныш кечылаште паза-
рыште ак утыжым вашталтме ыш 
шижалт. Пакчасаска сатум шокшо 
павильоныштат, уремыштат ужа-
леныт. Кылмыктыме кўгымєрым, 
модым, облепихым, шинчалты-
ме ковыштам, мариноватлыме 
по‰гым, турнявєчыжым, ял гыч 

кондымо муным налаш темленыт.

Пєръе‰ койыш

  Тендан  
первый сорт?..

КАЧЕ –

але Могай шўдыр пале почеш  
шочшо рвезе – эн сай пелаш

Пиал ден ойгым ваш пайлен илаш 
йєршє, ўмырлан келшыше качым кажне 
ўдыр вашлийнеже. Чаманен каласыман, 
тыгай пиал кажныжлан ок шыргыжал. 

Йо‰ылыш лияш огыл манын, му-
жырлан ойырымо годым лачшымак 
могай шўдыр пале-шамыч вашла эн 

сайын келшен толмыштлан э‰ерташ уто огыл.
Латкок шўдыр пале почеш эн сай пелаш лийша-

шым, тудын ончыкыжым ешыште шкем кузе кучаш 
тў‰алмыжым кажне ўдырамашыжак ок пале. Ас-
трологын темлыме радамже (рейтинг) икте-весым 
умылымо, кылым кучымо психологийым рашемдаш 
да пырля илаш ойырымо е‰ын йєршын палыдыме 
шєрынжым пален налаш полшен кертеш. Тидлан 
ўшанаш але уке – шке паледа.

 12-шо верыште – Йыгыр (21 май – 21 июнь). Ты 
пале йымалан шочшо пєръе‰ єрыктарыше, кокланже 
умылаш лийдыме койышан лийын се‰а. Нунын кокла-
ште лювыкат шуэн огыл вашлиялтеш. Вате улмо ўмбач 
е‰гавате дене койышланаш ок єр. Тидлан ватын окса-
жымат кучылташ ок вожыл. Но тыгодымак ўдырамашым 
умылышо, чаманыше, шинчаш пернышын сай велым 
ойыртемалтше койышан.
 11-ше верыште – Кол (19 февраль – 20 март). 

Тудын ик эн кугу ситыдымашыже – илышыштыже чыла-
жат кызытак да вигак куштылгын толшаш. Шке ўмбакыже 
кугу пашам пеш шуэн налеш. Садлан ватыже веле огыл, 
эше ава гай лияш ямде улыда гын, тендан коклаште ваш- 
умылымаш лийшаш. А уке гын, нелеш ида нал, кажныже 
шке «пушыж дене посна иеш». Ты шўдыр палын ик сай 
могыржо – ватыжлан ўшанле улмыжо.

Мужыр лаштыкым 

Умбакыже  лиеш
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ПЕЛЬМЕНЬЫМ ышташ, под-
когыльым тўрлаш руашым пе-
лашем шке ямдыла.

Шокшо вўдеш шолтымо 
годым подкогыльо-шамыч 
вашла ынышт пижедыл да 
ынышт почылт манын, руашым 
тўрлє семынат ыштен ончыш. 
Вўд гыч тў‰алын, ўмбале-
шат, торыкешат, шєрешат лу-
ген ончыш. Эн келшышыжым, 

манный шўраш ден ложаш да 
шєреш лугымо руашым, ям-
дылена.

Ушештарыме семын: мый 
гын «Макфа» але «Шебекин-
ский» ложашым да манный-
жымат нунынымак кучылтам. 
Вес фирмын ужалыме манный 
шўраш дене та‰астарымаште, 
нинын нарынчыракла да сай-
ракла чучыт.

Нєштылмє годым ложашым 
изин-изин ешарен, кўлеш 
кўжгытан руашым шарена.

Тыште кок татым шотыш 
налман. Иктыже – лачшымак 

манный шўраш ден шыда‰ 
ложашым пырля лугымо 
руаш дене подкогыльо 
тамле лиеш. Тўрлымє 
годым руаш кидыш йєр-
шын огеш пижедыл.

Весыже – нєштылмеке, под- 
когыльым вигак ышташ тў- 
‰алман огыл, руашым изиш 
кийыктыман, кеч 2 шагат наре, 
а йўдлан кодаш гын, эшеат 
сайрак «шуэш».

М.ЭЛЬТЕМЕРОВА
Марий Турек районР.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

 Еш озан йєратымыже – шурымо паре‰ге ден торыкым 
иктєр налме да йєр шудо дене тамлештарыме кєрган под-
когыльо.  Тыгай подкогыльым жаритлыме шоган дене пырля 
кочкаш тутло.
 Мыйын йєратыме – шурымо  паре‰гыш пыртак парит-

лыме ковышта ден жаритлыме шоганым пыштыме кєрган под-
когыльо. Тудым лайыш тушкен кочкаш йєратем.
 Йоча-влак тыгыдемдыме чыве шыл ден шурымо 

паре‰гым, жаритлыме ден шинчалтыме по‰гым йєре варыме 
кєрган подкогыльым поснак йєратен кочкыт. Икшыве-шамыч 
тудым пелтыме шўшмўеш тушкал-
тен кочкаш йєратат.

Чесда перкан лийже!

Кум тўрлє 
кєрган  

ПОДКОГЫЛЬО

Паре‰ге подкогыльо.  
Тышке тўрлє ешартышым  

пыштен, кочкышын  
тамжым эшеат саемдаш лиеш

К™ЛЫТ: 
2 стакан шыда‰ ложаш + 

1 стакан (нєштылмє годым ешарен 
пышташ), 0,5-1 стакан манный шўраш, 1 
стакан шєр, 2 муно, 1 изи совла шинчал, 

1 изи совла сакырложаш, 1 кугу 
совла оливке ўй.
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– Ончычшо вес пєртыштє иленна. Вара пе-
лашем дене когылянна Школьный уремысе те-
выс тиде пєртыштє кугурак пачерым пуышт, 
– эргыж ден шешкыжын пєртыштым ончыкташ 
кудалме годым шуко пачашан кермыч пєрт 
веке ончыктыш Серафима Васильевна. – Вара, 
мландым налын, эргыланна пєртым ыштышна. 
Пєртым да моло оралтым 3 ий наре чо‰енна, а 
2010 ийыште илаш пуренна. Тений лу ий теме. 
Мый шкежат ке‰еж гоч эргым ден шешкым 
дене улам. Сурт кокласе тўрлє сомылкам, пак-
чагєргыштє ышташ полшем. Паша шыгыр жа-
пыште пачерышкем малаш веле толам. Телым 
кастене телевизор дене иктаж передачым он-

чышыла, кидпашам ыштем. Тўрлє тўсан шўртє 
дене тапычкым пидедем. Иктаж 30 мужыр на-
рым ужалыме, пєлек шотешат пуэдыме.

Валерьян эргым «Электродвигатель» заво-
дышто шлифовщиклан, а Люба шешкым Крас-
ногорский посёлкышто эмлымверыште рентге-
нолаборантлан ышта.

Капка ончык толын шогалмекына, шешкыже 
налаш лекте, пєртыш ўжє.

Кудывечыш пурымаште пурла велыште лопка 
пенобетон дене чапле гаражым чо‰ымо. Вок-
теныжак – кугу монча. Йо‰гыдо монча пулды-
рышто – ласкан каналтен шинчаш те‰гыл. Тыш-
так – изирак пєлем. Туштыжо мужырын кылден 
сакыме кум радам дене куэ выньык-шамыч 
кечат. Вес лукышто кўртньє оратан, пушкы-
до шартышан лў‰галтышым ушештарыше сад 
те‰гыл ке‰ежым вучен шога.

Монча кєргыштат йо‰гыдо да волгыдо. 
Ошемдыме кермыч ко‰гаш вўдым ырыктыме 

Мотор оралтыште  

    Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

Мучаш. Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Мужырлен сакыме куэ выньык

Монча ко‰га

Гараж

Могай дене шонет,  
тугай кольмо дене  

лумым куо

Леведышан сад те‰гыл
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УЖАЛЕМ
Йошкар-Олаште рўдє уремысе ик 
общежитийыште 12 кв. м кумды-
кан, пластик окнан, кумда бал-
конан, чапле отделкан пєлемым 
ужалем. Ванный ден шондан – 4 
пєлемлан. Школ, йочасад, кевыт, 

вуз-влак лишне улыт. Автобус, троллейбус, 
маршрутко пєрт ончылсо остановкеш шога-
лыт. Ик оза. Пачерым ужалаш документ ямде. 
Ак – 480 тўжем те‰ге. Кутырен келшыме по-
чеш акым изиш волташ келшем.

Тел.: 8909 366 5899
ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

калай йо‰гытым йєнлын келышта-
рыме, лєкат кужу да лопка. Кўва-
рыш яклештдыме плиткым оптымо. 
Вўдлан лакыш йоген каяш решоткан 
изи оратам шинчаш перныдымын 
келыштарыме. Монча омсам йўштє-
шокшо коштмо деч шокшемдыме.

Пєрткєргыштат чылалан – сур-
тоза ден озаватылан, икшыве-ша-
мычлан, уна-влаклан – посна верым 
ойырымо. Кажне пєлемым тыште 
илыше-малыше, жапым эртарыше е‰лан 
келшышын сєрастарыме. Озаватын на-
дыржым палемдыде ок лий. Теве залыш-
те ик лукым тўрлє пеледышлан ойырымо 
гын, окнаште чеверын пеледалтше бего-
ний кєршєк радамын шогат. Ванный ден 
душ кабиным, шонданым йєнан пачерысе 
гаяк посна пєлемеш келыштарыме. 

Икманаш, тыгай чапле оралтыште куа-
нен гына иле.

Залын ик лукшо

куанен илет

Пєртыш пуртышо пластик омса

Озавате ден авалийшыже, чайым подылын,  
ыштышаш сомылым ка‰ашат

Кухньо

Ванный пєлемысе душ кабине
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Т™КАН шолдыра 
вольыклан кукуруз 
силосым тылзат пеле 
чарныде, тыгак теле 
тў‰алтыште лўшталт-
де шогышо тўж уш-
каллан пукшаш гын, 
м ў ш к ы р в у ш т ы ш т о 
кочкыш шулымо ра-
дам пужлен кертеш. 
Утларакше – шєр 
кислота погынымы-
лан кєра. Кукуруз си-
лосышто улшо про-
теин-влак пеш писын 
аммиакыш савырнат. 
Амалжылан шагал 
сакыр улмым шотлы-
ман. Тыге ынже лий 
манын, силос дене 
пырля концентратым, 
патокым але корма-
лык ушменым пуы-
ман. Тидым шотыш 
налман: кечываллан 
пуышаш кургым ика-

наште огыл, ужашын-
ужашын пукшыман.

Теле жапыште тўкан 
шолдыра вольыкым 
пукшымо годым утла-
рак ужашым айлыше 
люцерне сенаж налын 
кертеш. Тыгай курго 
шєр урлык вольык- 
лан утларак пай-
дале. Шудо дене 
та‰астарымаште се-
наж питательность 
ден витаминым 
сайынрак арала. Ты-
годымак силос дене 
т а ‰ а с т а р ы м а ш т е 
тушто кислота ша-
галрак.

Шєрыштє ўй ынже 
шагалем манын, се-
нажыш ик вуй вольы-
клан шотлымаште 
шўдє-шўдє витле 
грамм ацетатым але 
диацетатым ешараш 

кўлеш. Кукшо ком-
бикормам пукшымы-
лан кєра шўвылвў-
дыштє организмын 
пашажлан кўлшє 
веществам ыштыме 
да ойырен шогымо 
процессым писемда 
да шопыклыкым ша-
галемда. Тыге се-
наж силос ден шудо 
коклаште шога. Си-
лос ден шудо олмеш 
сенажым пукшымо 
годым организмыште 
нимогай вашталтыш 
ок лий да лўштыш ок 

изем. Но кеч-мо гы-
нат, сенаж ден сило-
сым пырля пукшымо 
годым лўштыш палы-
нак ешаралтеш.

Презым ыштыше 
ушкаллан концентра-
тым пукшымо поснак 
кўлешан. Тыгодым 
кечаш нормо латкок 
килограммыш шуын 
кертеш. Суткаште 
концентратым куд 
гана пуаш лиеш. Ик 
гана пукшымо годым 
кок килограмм деч 
шуко ида пу.

Мє‰гысє ферме

Лўштыш мо дене 
кылдалтын?

Тў‰алше водитель-влак автомашинаште уто 
тўрлє йот йўк шоктымым шотышкат огыт нал. Ти-
дым палаш кўлеш: йўк – кеч-могай водительын 
тў‰ полышкалышыже. Тудо тыланда раш каласен 
кертеш: машинаште мо пудырген, мом ачалаш 
кўлеш.

ИК передачым (ско-
ростьым) весыш кусарыме 
годым шодыртатыме йўк 
шокта. Тугеже синхрониза-
тор-влакым тергаш кўлеш. 
Очыни, нуно шолдыргеныт, 
да весе дене вашталташ 
кўлеш.

Капот йымалне тўкалы-
мыла, перкалымыла шокта 
гын, внутренний сгораний 
камерыште проблеме лек-
тын. Бензин дене пашам 

ыштыше мотор дизельын 
пашажым ушештара гын, 
цилиндрлаште детонций 
палдырна.

Капот йымалне – шўшкыш. 
Те шўшкымє але лыжгыме 
йўкым колыда гын, тугеже 
приводын да вентиляторын 
шўштыштым вашталтыман. 
Тыгай йўклан тўткышым 
огыда ойыро гын, лишыл 
жапыште аккумуляторда 
«шинчеш».

Машинам чарыме (тормо-
зитлыме) годым кочырта-
тыме йўк шокта. Машинам 
чарен шогалтыме жапыште 
чонлан келшыдыме кочырта-
тыме йўкым колыда гын, ту-
геже ступицын подшипникше 
локтылалтын. Тыгай йўк го-
дым тормозной колодко нигу-
намат титакан огыл.

Йот йўк шижтара
Автомашинам йєратышылан

Мужыр лаштыкым
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

КОЛЫЗЫН ЛУКШО

Прополисым налам.
Акше: 1 кг – 1500 те‰ге.

Тел.: 89026724634 Р
е
кл

а
м

е
.

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Пайдале ка‰аш

Йыл ок йылдыртате
Йыл дене опкын огыл тўшкашке пу-

рышо колым, южгунам мокшынчым, 
шылаголым, эсогыл нужголым кучаш 
лиеш. Мланде гыч кўнчен лукмо све-
жа йылым пу яшлыкыш лончо семын 
оптымо мокышто пел сутка шинчык-
тат. Мокым арняште ик гана мушкыт. 
У дене вашталташ гын, сайрак. Йылым 
оптыман атым кечыйол да йўр деч ара-
лат. Кужу жап аралыме годым терыс 
йыл кочо вўдым луктеш. А тудым кол 
ок йєрате. Сандене йылым кўчык жап 
веле аралаш лиеш.

Йошкын шукш – шы‰ан личинкы-
же. Волгыдо-йошкар тўсан, утларакше 
йошкынан але шинчыше вўдыштє ила. 
Тудым колызо-влак шыжым-телым-шо-
шым кучылталтше эн сай ондалчык 
кочкышлан шотлат. Но тудым аралаш 
куштылго огыл. Эн ўшанлын аралыме 
йєн – капрон чулкашке пыштен, шон-
данысе йоктарен 
колтымо бачокысо 
вўдыш вера‰даш.

Ава йомын гын
ЕШЫШТЕ ава иктаж-
могай амал дене йо-
мын але колен, свежа 

муно уке гын, тудын роль-
жым тыглай мўкш-влак 
шукташ тў‰алыт. Ну-
нын муныгудышт ку-

гемеш, да исыр муным мунчаш тў‰алыт. 
Варажым тыгай муно гыч шўремўкш-влак веле шочыт. 
Сай ешак пашадымыш савырна. Шўремўкш-влак 
пытартыш шапаш мўйым кочкыт. Вет пашаче мўкш-
влак нектарлан шагалрак да шагалрак чо‰ештылаш 
тў‰алыт, нуно шо‰гемыт, колат. Южгунам шўремўкш 
икмыняр шўдыш погына. Пуымо тўж але исыр авам 
вигак пуштыт, а авагудым пурын кышкат. Мом ыш-
таш?

Кокла кугытан ешым налыт, тудын аважым кучат, 
изи четлыкыш петырат да туткарыш логалше ешыш 
вера‰дат. Омарта-влакым верышт дене вашталтат. 
Сай ешын мўкшыжє-влак шке илемышт олмышто йот 
пєртым муыт, но тыгодымак четлыкыште шке авашт 
лиеш. Вес кечыжлан авам четлык гыч луктыт. Мун-
чышо тыглай мўкш-влакым пашаче мўкш-влак пуш-
тыт. Ава деч посна кодшо ешыш, четлыкыш петырен, 
у авам пуат. Тыге еш-влак умбакыже сайын пашам 
ышташ тў‰алыт.

Г.МИХАЙЛОВ
Звенигово район

МЫЙ мўкшым 
ынде ятыр ий ончем. 
Тў‰алтыште мўкш нер-
ген шинчымашыжат ша-
гал лийын. Ынде опытат 
кунар-гынат погынен.

Отарысе журнал нерген 
мутым лукнем. Тудо огеш 
лий гын, пуйто ала-мо ок 
ситыла чучеш. Мутлан, 
мыйын отарыштем кудло 
наре омарта уло. Каж-
не омарташте ава могай 
ийыште шочмым ушышто 
кучаш неле. А мый лач 
тидым радамын возем. Тыге могай омарташте авам 
кунам вашталтышашым раш палем.

Тиде веле огыл. Журналышке кунам икымше мўкши-
ге еш ойырлен лекмым, икымше мўйым кўзымым, те-
лылан мыняр кочкышым кодымым, кунам пєртйымаке 
пуртымым да шошым лукмым возем.

А.ГУБИН
Кужэ‰ер район

Кешырат 
келша

КОЛ кучымо годым кешырымат ку-
чылташ лиеш. Тудым пушкыдо лий-
мешке шолтат, кубик семын тыгыде 
падырашлам пўчкедат да опкын огыл 
колым кучымо годым кучылтыт. Кешыр 
утларакше донный э‰ыр дене кучаш 
пайдале.

Ужар вўдпорсын кўвар йымалсе 
свайыште, кўштє да кашкаште куш-
кеш. Ке‰ежым проводко дене кучымо 
годым шере‰гым чў‰гыкташ кучылтыт. 
Э‰ыримыш пижыктыме годым ярым 
семын имышке пўтырат. Тудын кужыт- 
шо 2 сантиметр чоло лиеш, а кўжгыт-
шє шырпе гай.

Журнал кўлешак
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 18 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 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 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 23.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.15, 06.45, 07.15, 12.45, 18.45, 22.00 

Новости на марийском языке 12+ 18.25 
Интервью с Татьяной Денисовой. На 
марийском языке 12+ 19.15 Программа 
«Проще простого» 12+

«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 19 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 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 23.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.15, 06.45, 07.15, 12.45, 18.45, 22.00 
Новости на марийском языке 16.50 Про-

грамма «Территория жизни» 12+ 18.30 
Кинопроект к 100-летию Марий Эл. Ре-
портаж на марийском языке. 12+ 19.15 
Программа «Прогулки по столице» 12+ 
21.45 Программа «АРТ-мастерская»12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести Марий Эл 9.00 Пошку-
дем  11.25, 17.00 Местное время. Вести 
Марий Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

19 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 11.30, 15.00 
Новости 09.25 Модный приговор 6+ 
10.25 Жить здорово! 16+ 12.00 Еже-
годное послание Президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному Собра-
нию 13.00, 17.00, 18.25 Время покажет 
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 Время 22.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+ 23.00 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+ 
12.00 Ежегодное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собра-
нию 13.00, 18.50 60 минут 12+ 14.40 Кто 
против? 12+ 17.00 Вести. Местное время 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 23.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.15, 06.45, 07.15, 12.45, 22.00 Новости на 
марийском языке 12.05 Программа «АРТ-ма-
стерская» 12+ 16.50 Программа «Проще про-

стого» 12+ 18.20 «Идалыкысе муро-2019». Ре-
портаж на марийском языке 12+ 18.30 Марий 
Эл ТВ 19.15 Программа «Территория жизни» 
12+ 00.45 Программа «АРТ-мастерская»12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 20.45 Мест-
ное время. Вести Марий Эл  9.00 «Шўм-
сем пєлек».  Тендан серышда почеш 
концерт 9.45 «Шонанпыл». Йоча-вла-
клан передаче 11.25, 17.00 Местное 
время. Вести Марий Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

20 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 22 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+ 23.15 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 Бенефис Елены Воро-
бей 12+ 23.25 Выход в люди 12+

«МЭТР»
06.15, 06.45, 07.15, 12.45, 18.45, 22.00 
Новости на марийском языке 12.15 
Программа «Колесим по краю» 12+ 
18.30 Интервью с Аленой Мочаловой. 

На марийском языке. 12+ 19.15 Про-
грамма «АРТ-мастерская»12+ 21.50 
Программа «Личный врач» 12+ 00.40 
Программа «Проще простого» 12+

«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 почеш концерт 
9.35 Из фонда Марийского телевидения 
11.25 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 17.00 Местное время. Вести 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 21 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 Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 23.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12

«МЭТР»
06.15, 06.45, 07.15, 12.45, 22.00 Ново-
сти на марийском языке 10.20 Про-

грамма «Свое ремесло» 12+ 14.50 
Программа «Колесим по краю» 12+ 
18.25 «Шинчаваш». На марийском 
языке. 12+ 18.45 Новости Марий Эл

«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 9.35 Изге мечет 11.25, 
17.00 Местное время. Вести Марий 
Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

22 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

18 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

«Марий Эл» газет мом воза?

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф 

«ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+ 07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
12+ 10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+ 12.15 Х/ф 
«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+ 13.50 Х/ф 
«ЭКИПАЖ» 12+ 16.35 Х/ф «9 РОТА» 16+ 
19.10 Концерт к Дню защитника Отече-
ства 12+ 21.00 Время 21.25 Х/ф «ТАНКИ» 
16+ 23.10 К 75-летию великого актера. 
«Янковский» 12+

РОССИЯ1

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» 12+ 08.55 Большой юби-
лейный концерт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова 12+ 11.00, 
20.00 Вести 11.25 Измайловский парк 
16+ 13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+ 
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+ 
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+ 23.10 
Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

«МЭТР»
13.50 Программа «Прогулки по столи-

це» 12+ 18.15 Программа «Проще про-
стого» 12+

23 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.30 Сме-
шарики. ПИН-код 0+ 07.45 Часовой 12+ 
08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые за-
метки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.10 
Наедине со всеми 16+ 12.15 Олег Янков-
ский. «Я, на свою беду, бессмертен» 12+ 
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+ 14.50 Любовь Успен-
ская. «Почти любовь, почти падение» 16+ 
15.45 Три аккорда 16+ 17.40 Главная роль 
12+ 19.30 Лучше всех! 0+ 21.00 Толстой. 
Воскресенье 16+ 22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+

РОССИЯ1

06.10 Сам себе режиссёр 12+ 07.00 
Смехопанорама 12+ 07.30 Утренняя по-
чта 12+ 08.10 Местное время. Воскре-
сенье 12+ 08.50 Юбилейный концерт, 
посвящённый 85-летию народного арти-
ста СССР В.С. Ланового в Государствен-
ном Кремлёвском дворце 12+ 11.05 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 12+ 13.10 Х/ф 
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 12+ 16.00 Х/ф «ШАГ 
К СЧАСТЬЮ» 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 23.00 
Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

«МЭТР»
13.50 Программа «Свое ремесло»12+

МАРИЙ ЭЛ»  
НА КАНАЛЕ «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

24 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пагалыме лудшына-влак! Илыш дене тєр  
ошкылнеда – «Марий Эл» газетым лудса!!

М.Шкетан лўмеш 
 Марий национальный драме театр
 21 февраль – «Элнет». С.Чавайн ......................18.00 (12+)
 23 февраль – «Человек из Подольска». Д.Данилов .....
      ................................................................................16.00 (12+)
 24 февраль – «™жында?» З.Хаким ...................16.00 (16+)

Марий самырык театр
 20, 21 февраль – «Страну родную защищая...» сылны-
мут-сылнысем композиций .......................................13.00 (6+)
 24 февраль – «Чодыраял Элыксандр». Т.Миннуллин ....
      ................................................................................15.00 (12+)
 27 февраль – «Зимы не будет» йомак. В.Ольшанский 
     ..................................................................................13.00 (12+)

Э.Сапаев лўмеш Марий кугыжаныш  
академический опер да балет театр

 21 февраль – «Юнона и Авось». А.Рыбников ...18.00 (12+)
 22 февраль – «Баядерка». И.Кальман ............18.00 (12+)
 23 февраль – «Маугли и Лия: история любви». Е.Шишкин 
    ..................................................................................16.00 (12+)
 24 февраль – «Корсар». А.Адан .....................16.00 (12+)

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?
16+

Тул шке корныштыжо нигєм 
да нимом ок чамане – чыла 
пытара. Республикыште пы-
тартыш жапыште пожар лий-
ме шотышто сўрет могай? 
Тидын нерген «Йєра, йєра» 
маныт, вара йўлат...» мате-
риалыште лудса.

18-22 февральыште Марий 
Эл Республикыште «Самы-
рык профессионал-влак» 
(WorldSkills Russia) регион 
кўкшытан VII открытый чемпи-
онат эрта. Тудо 18 февральы-
ште 10 шагатлан Йошкар-
Олаште, Самырык-влакын 
полатыштышт, торжественно 
почылтеш.

«™дырамаш корно» му-
жыр лаштык  Йошкар-Ола-
се «Добрый путь» транспорт 
компанийым вуйлатыше Ири-
на Бирюкова дене интервьюм 
темла.

Марий калык нерген моло 
калык-влак мом палат? Чын-
жымак мемнанат икмыняр 
княжестве лийын да ўдыра-
машна-шамыч талын креда-
лыныт мо? Йодыш-влаклан 
вашмутым «Марий калыкын 
«йомшо» историйже» мате-
риалыште муаш лиеш.

Афган сар шагал огыл ма-
рий ешлан ойгым конден. Ты 
кундем гыч совет войскам 
лукмылан тений – 30 ий. Тиде 
событийлан пєлеклалтше ма-
териалым «Патырлык» лаш-
тыкыште лудса.

«Искусство» лаштык тиде 
гана Марий Эл Республикын 
заслуженный артистше, Ма-
рий самырык театрыште 25 
ий тыршыше Шернур район 
Кугу Шокшем ялын ўдыржє 
Наталья Зуевас (Кораблёва) 
нерген каласкала.

«Марий Эл» газетын черетан номерже молгунамсе се-
мынак социальный илыш, медицине, образований, тў-
выра, экономике, ял илыш, спорт да моло йодыш дене 
кылдалтше материаллан поян.
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ИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

Ешыш кондымо вате 
йочам ок ыште гын, ту-
кымым шуяш йєрдымє 
ўдырамашым суртыш-
кыда пуртенда манын, 
марийжын ачаж ден 
аважым ожно койда-
рен игылтыныт.

™дырамаш-шамыч 
веле мо,  «Миклай, 
ўдырамаш дек кузе 
лишемшашым от пале 
мо, ала полшаш мияш» 
маншат лийын. Вот 
тыгай шомак деч вара 
Настям деч йўкшы-
мє гай лийым. А тудо 
тугай чапле озавате! 
Пєрткєргє эре ян-
дар, пакчагєргє тугай 
ару, ик шўк уке. Сурт-
вольык ден кайыквусо 
таза. Ушкал шєрым 
шуко пуа, кеч уло ро-
до-тукымлан йўктє, а 
мыйым нимо ок куан-

даре. Паша гыч мє‰гє 
толмеке, Настя кажне 
гана тутло чес да сай 
кумыл дене вашлиеш, 
а шинчаштыже… шыл- 
таш тыршыме титак. 
Ласкан гына мутла-
на, шуйналтын куш-
шо чечен пеледыш 
гай йырем пєрдеш. 
Мый тудын дене шке-
мым ырлыше янлык 
гай кучем: ны пелеш- 
тем, ны уке. А тудо – 
 эре ласкан:

– Миклай, йєраты-
мем, молан мый де-
нем тыге коят? Е‰ым 
ит колышт, лиеш йо-
чанат.

Шкеже мыйын велыш 
туп дене савырны-
мыж еда ончылсакыш 
мучаш дене шинча-
лукшым ўштылеш. 
Шортмыжым ужамат, 
адакат чаманен кол-
тем. Йєратенам ту-
дым, чот йєратенам. 

Ий почеш ий-влак йо-
гат, а йочана уке.

Икта‰ашем-шамыч 
икшывым ончен ноен 
пытеныт, а мый тачат –  
йочадыме. Кєраныма-
шын кочо тамже мыйым 
садак се‰ыш… Эше-
ат чот шыде лийым… 
Е‰ын суртышто пай-
рем годым йоча йўк 
шергылтеш, йўд муч-
ко тул йўла, а мемнан 
суртышто пуста. Йоча 
юарлыме олмеш куды-
вечыште коклан ушкал 
ломыжалта.

Мыйын шонымаште, 
Настя титакан… Тиды-
же тыге огыл, тудыжо 
шке верыштыже ок 
кие манын, ўдырамаш 
дек чўчкыдынрак пи-
жедылаш тў‰альым. 
Шолтымо кочкыш ок 
келше, да чылажат 
суртышто мыйын се-
мын огыл… Тыге Нас-
тя ўмбак икымше гана 
кидым кунам нєл-
талмемымат шижын 
шым шукто. Варажым 
кыренам мый тудым, 
чот кыренам… А тудо 
чыла чытен. Эмлы-
ше кува декат кош-
тын, ава лияш шонен, 
черкыште сортамат 
чўктеден, кўчызы-
лан оксамат пуэден. 
А уке, пиалан ава  
шижмашым палаш 
Юмо ыш пу!

Пытартыш гана кы-
рыме деч вара Настя 
ыш чыте. Эмлымве-
рыш кайыш да икшы-
вым ыштен кертше 
таза ўдырамаш улмыж 
нерген справкым кон-
дыш. Йоча шочдымо 

амаллан, очыни, ма-
рийда титакан ма-
нын, тўрлє анализым 
эрташ врачын пуэн 
колтымо кагазшым ку-
чыктыш. Вот тунамже 
ажгынен шогальым. 
Тый мо, ўдырамаш! 
Мыйым, тыгай таза 
пєръе‰ым, исыр ма-
нын титаклынет?! Ах, 
тый, анафема! Ада- 
кат – кредалмаш. Ой, 
эргым, Настя мый 
дечем мом гына ыш 
чыте, тыгайым туш-
манланат от тылане!

Черетан шургымаш 
деч вара, ял калык он-
чылно исыр туна ма-
нын, лўмжым шўкта-
рен, суртем гыч поктен 
луктым. Уло уремлан 
кычкырлен, вургем-
жым капка ончык лук-
тын кышкышым. Тиде 
«спектакльым» уло ял 
ончаш толын ыле. А ту- 
до шортеш да шып шо- 
га, шинчашкем туге ту- 
ра онча, пуйто уло 
кєргемым пунчалын 
луктеш.

Ужар шудо ўмбалне 
кийылтше вургемжым 
Настян колхоз ма-
шинаш оптымыжым 
шым ончо, шымат 
чеверласе. Йєратен 
налме ўдырамашем, 
уло яллан йєрдымыш, 
утыш луктын, ойы-
рен колтышым. «Ах, 
тый, намысдыме исыр 
ўдырамаш. Йочам 
ыштен от керт да мы-
лам йолам ыштынет. 
Шакше ўдырамаш, 
мыйым се‰ем манын 
шонышыч, ужат. Лек-
тын кай! Тетла тыйым 
ужмемат, колмемат 
ок шу!» – кєргыштем 
шыде кумыл ташлен 
шолеш.

Умбакыже лиеш

ЙОМЫН КОДШО
СЕРЫШ

Тў‰алтышыже 3-5-ше 
№-ан газетыште
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Авана нерген ямле муро   
Толжо ош тўняште шукем.   
Тудын деч ласка, тудын деч чолга, 
Маныт, тўняштат уке.    
Кушкыллан пуа илыш вийым  
Кече, чевер кече гына.    
Кечынак пуа вийым мыланна
Поро чонан авана.    

Припев:  
Авана эн шерге, авана чонлан эн лишыл,
Но каяш торашке, но каяш тораш перна коклан.
Да вашлийме жапым вучена кугу пайремла,
Чонышко тыгодым ныжыл муро гае
Шошо толеш – тиде ава.

Авана нерген ямле муро
Толжо ош тўняште шукем.
Тудын гай ушан, тудын гай шотан,
Маныт, тўняштат уке.
Икшыве пелен аван чонжо,
Икшыве пелен йўд-кечат.
Ынже лий мемнан самырык чонна
Кў пелен нигунамат.
Припев тудак.
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7 ФЕВРАЛЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Йєратыме мурына

      АВАН ЧОНЖО 
Мутшо Александр Селинын,  
семже Вячеслав Осиповын

 
Пайрем 

деч вара йолташ 
ўдырем супердиете 

манмышкет «куснаш» 
темлыш. Шинчаланым, 

шерым ит коч мане, 
йошкар аракам подылаш 

чарыш.
А мый шкеже гын теве 
мом шонем: тыгайым 

темлымыж деч вара 
тетла тудо мылам 

йолташ ўдыр 
мо?

Ш
ЫРГЫЖАЛЫНА?

А
кш

е 
эр

ы
ка

н.
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УДМУРТ Республикын 
калыкле книгагудышты- 
жо Вячеслав Абука-
ев-Эмгакым шарныме 
сылнымут вашлиймаш 
эртен. Лишыл йолта- 
шыж нерген Удмурти- 
йын калык писательже  
Вячеслав Ар-Серги ка- 
ласкален. Нуно В.Ар-
Сергин Марий кугыжа-
ныш университетыште 
тунеммыж годым палы- 

ме лийыныт, варажым 
марий да удмурт йыл-
мылашке сылнымутан 
произведенийым ятыр 
кусареныт. «Ижевск ма- 
ри» мер организаци- 
йын е‰же-влак В.Абу-
каев-Эмгакын мутшы-
лан возымо муро-вла-
кым йо‰галтареныт.

«Ший памаш» фон-
дын вуйлатышыже пи- 
сатель В.Красновын тем- 

лымыж почеш (ты ме-
дальым тудын поро ку- 
мылым ончыктымыж де- 
не ямдылыме) удмурт 
писатель В.Ар-Серги- 
лан, журналист, библио- 
текарь да мер илы- 
шыште чолгалыкым он-
чыктышо марий-влак- 
лан кучыктымо. Чылаже 
10 тыгай медаль Удмур- 
тийыш миен шуын. Ты 
суап надырым «Уста- 

лык кылым пе‰гыдемды- 
мылан да финн-угор 
сылнымутым вия‰ды-
мылан» налыныт.

Вячеслав Абукаев-Эм- 
гакым Удмуртийыште 
шукын порын шарнат. 
Йоча-влак «Ямде лий» 
дене кылым кучымышт 
годым тудын деч ре-
дакций лўм дене ваш- 
мутым наледеныт. Ку- 
гурак возышо-влаклан, 
мутлан, Иван Ямаков-
лан, творчествыжым  
шуараш полшымыжлан, 
книгам ямдылымаште 

сай ка‰аш дене кумы-
ла‰ден шогымыжлан 
таум ыштат. Вет писа-
тель шкежат ик гана ве- 
ле огыл Удмуртийыш 
толын коштын. Лўмлє 
сылнымут мастар-влак 
В.Романов, М.Фе-
дотов, В.Ар-Серги, 
В.Михайлов да моло 
денат пе‰гыде уста-
лык кылым кучен.

Н.ЯМАКОВ

Медаль КУМЫЛЫМ НЄЛТА
Удмуртий

Марий 
шўлышан 
ечыгорно

2 мартыште Та-
тарстан Республик 
Агрыз район Кадрек 
селаште «Марий 
ечыгорно-2019» 
та‰асымаш эрта. 
Тудо 10 шагатат 
пелылан тў‰алеш. 
Тушко ушнаш кумы-
лан-влак йодмашым 
28 февраль марте 
Кадрек ял шотан 
илемын исполко-
мышкыжо пуэн шук-
тышаш улыт. Тыгак 
kadrjakowo@mail.ru 
электрон адресыш 
возен колташ лиеш.

Татарстан

Вашлиймашын ик татше

Реклама
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