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6-шо лаштыкСад-пакчазе
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КУШТЫЛГО  

КАПАН ЛИЙЖЕ...

10-шо лаштык
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Кугезе йўлам жаплен

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

22 февраль,

изарня

12+
СУРТСУРТ

Вольык

ончышо

Умбакыже 8-9-ше лашт.

Шокшым  
кучышо  

 МЕДВЕДЕВО район Сенькан ялысе 
ик пєртым ончыктынем. Умбачынак 

коеш, чо‰ышо-влак кутко гай 
тыршат. Пален нальым: «Строймари» 

пєртым ыштыше предприятий 
гыч улыт. Нуно канаде технологий 

почеш пєртым sip-панель гыч ыштат. 
Панельжым организаций шкеак 

ыштен луктеш.
М.Скобелевын фотожо

У ЙЄН

ТЕРМОС-ПЄРТ
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Мужыр лаштыкым  

Нєшмым налшылан полышОксам уэш тўлыман?
Илышыште тўрлыжат лиеда. Мут-

лан, водитель удостоверенийым на-
лаш теорий ужашым сдатлаш южышт 
возалтыт да ты услугылан оксамат 
тўлат, но палемдыме кечын тушко 
миен огыт керт. 

ТЫГАЙ годым мом ыштыман: оксам 
мє‰геш пєртылтыман але лучо вес кечы-
лан возалтман да, уэш тўлыде, экзаме-
ным сдатлыман? Ты шотышто МВД-н 
Марий Элысе кугыжаныш инспекций 
управленийыштыже тыге ышташ лиеш 
манын рашемдат: пошлиным уэш тўлы-
де, вес кечылан возалтын, экзаменым 
кучаш йєн уло.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Тўвыра пєрт-влаклан — 
окса полыш

«Тўвыра» национальный проект 
дене келшышын республикысе вич 
культур пєртым уэмден олмыкташ 
окса ойыралтын, увертара Республи-
кын Тўвыра, печать да калык-влакын 
пашашт шотышто министерствыже.

ЛИШЫЛ жапыште Курыкмарий райо-
нысо Виловат, Морко районысо Кужер, 
Шернур районысо Лажъял, Юрино ра- 
йонысо Йўркына да Марий Турек райо-
нысо Карлыган тўвыра пєртлам олмык-
тымо паша тў‰алшаш.

А.БАЙКОВА

Молан вашталтын?
Газлан январьлан тўлаш квитанций 

ончычсо семын тылзын икымше де-
кадыж мучаште огыл, 1 февральла-
нак толын. Тидыже е‰-влакым кунар-
гынат єрыктарен. Молан тыге лийын?

«ГАЗПРОМ межрегионгаз Йошкар-Ола» 
ООО-што умылен налме почеш, тиде 
ушем 2019 ий январь гыч газ дене пай-
даланымылан квитанцийым ынде тылзын 
икымше кечылаштыжак намиен шукта. 
Вашталтыш законодательствын йодма-
шыж дене кылдалтын. Тидын дене пырля 
счётчик ончыктымым пуымо да тўлымє 
срок кусаралтыт. Газым пуэн шогышо 
ушем тылзын 20-шо числаж деч ончыч 
счётым тўлаш да счётчикын ончыкты-
мыжым увертараш темла. Тыгодым га-
зым кучылтмо кугыт ден тўлымє суммо 
вес тылзысе квитанцийыште шотыш на-
лалтеш.

В.СМОЛЕНЦЕВ

20-28 февраль марте Катлыше 
тылзе. Игечын могайрак улмыжым эскерен да 
лум келгытым ончен, садыште пуше‰ге укшым пўч-
кедаш тў‰алаш лиеш. Пуше‰ге тў‰ым тергаш, кайы-
клан кормушкым сакаш мондыман огыл. Эрла теплицыш 
томатым, эр шушо киярым, баклажаным, пурысым, 
ужаргылан шоганым, петрушкым, укропым ўдаш 
йєнан кече. Эр шушо урлык паре‰ым ярозиви-

зироватлаш тў‰алаш лиеш.

 Пакчасаска 
нєшмым налме 
годым тўрлє кугы-
тан пакет ўмбалан 
ик але иканаште 
икмыняр (F1, С, Р, 
N, F, V, Tm да ту-
лечат моло) буква 
дене шифроватлен 
«тойымо» увер шин-

чалан логалеш. Тыгай палым поснак йот элысе 
селлекционер-шамычын ыштен лукмо пакчасаска 
нєшмым оптымо пакет ўмбалан возат. Чыланжак 
огыл шотыш налыт ты буквам. Арам.

А вет буква-влак темлыме сортын але гибридын 
посна черым се‰ен кертмыж нерген шижтарат. Эн 
чўчкыдынжє «F1» манын возымо пале вашлиялтеш. 
Тиде буква дене гетерозисный гибридым ончык-
тат. Вет F1 гибрид культурым иктаж-могай вес ур-
лык дене ваш ушен уэмдыме годым пытартышыже 
саскам шукырак пуа. Игече вашталтмымат чыта, 
чер ваштареш шогымо вийже кугемеш. Уэмдыме 
гибридын ончычсо F1 тукымжо деч эшеат чапле 
лиймыжым гетерозис маныт. Тугеже тыге уэмдыме 
нєшмє F1 гибрид деч палынак виян лийшаш.

Пакет ўмбалнысе моло пале,  
буква-влак мом ончыктат:

А – альтернариоз (пакчасаска лышташ шемемеш, 
кукшын шўэш) черым се‰ыме куатше кугурак ма-
нын нерген палдарыше буква. Тыгай нєшмє кук-
шо да шокшо игечымат чыта, вўдыжє ситыше огыл 
але, мє‰гешла, шуко, мланде начар гынат, лўдык-
шє огыл.

CTV – кушкыл лышташым куптыртен локтылшо, 
вирус дене куснылшо (тудым калыкыште кияр мо-
заике чер маныт) чер ваштареш шоген кертмым он-
чыкта.

F – мланде гыч кушкылыш тыгыде вож гоч саскаш 
куснышо, аяр веществам лукшо фузариоз (кукшо 
шўйшо) по‰го черым се‰ен кертше культур нерген 
ушештарыше буква.

N – нематодо черым пытарен кертмыж нерген 
ойла.

Р – фитофторозым се‰ыше куатан.
Тm – кушкылысо фотосинтез процессым пужен 

кертше тамак мозаике ваштареш шоген кертше 
виян.

«Р» манын 
возымыжо  

мом ончыкта?
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ФЕВРАЛЬ: тылзе календарь

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Калык пале почеш лачшы-
мак таче операцийыш воз-
аш, пўйым эмлаш, а поснак 

пломбым пыштыкташ ок 
йєрє маныт. Шинчану-
жшо-влак ожно йоча-
лан шинчавочмым, тўрлє 

локтышым тиде кечын тєр-
леныт. Тугак кєранымаш деч 
кора‰аш тыршыман. Йўдым 
ужмо омо шукталтеш манын 
ўшаненыт. Шєр-ўмбал, то-
рык омеш конча – поянлык 
ешаралтеш, колотка коеш 
– илыш кужу лиеш. Кєгє-
ным ужшо суд дене кыл-
далтше азапыш логалын 
кертеш. Омо дене пакча па-
шам ыштеда – вашке пеш 
уда уверым колыда. Вош- 
тончышыш ончеда – шкеже 
але ешыште иктаж-кє нелын 
черланен се‰а. Имне кон-
ча але тудым кичкеда – чот 
ўшаныме лишыл е‰ тендам 
ондалаш шонен ила.

21 февральым ончыкыжым 
сўан ышташ шонышылан ты  
шотышто шоналташ келшы-
ше йєнан кечылан шотлат. 
Ожно каче-шамыч ты кечын 
ача-аваштым ўдырым йодаш 
колтеныт.

Тачысе кечылан калык пале:

 Комбо кудывечыште когоклен йўклана, лумышто йўш-
тылеш, тугеже ончыкыжым кужу жап леве игече шогаш 
тў‰алеш. Чыве кыдетла – игече левешта.
 Тўньык гыч лекше шикш мардеж пуалме дене млан-

дыш вола – лум поран тарвана.
 Пий лумышто пєрдалеш – игече левешта. Кудывече 

мучко кудалыштын, озаже ўмбак тєрштылеш – поран тар-
вана.
 Захарий кечылан йўштє – март шокшо лиеш.
 Тылзе йыр пўгє але йыргешке палдырныме гай коеш, 

тугеже вашке лум шулаш тў‰алеш.
 Таче чот йўштє гын, ончыкыжо тетла йўштє ок лий ма-

нын ўшаненыт.
 Телым колым кучышо колызо-шамыч ты кече деч вара 

тудын начарын чў‰гаш тў‰алмыжым шижыныт.

21 февраль – шнуй Заха-
рийын кечыже. Калыкыште ту-
дым Сорла кече семынат палат. 
Ончыкыжым уржа ден пакчасаска 
лектыш тўвыргє лийже манын, 
У тылзылан сорлам ончыктеныт. 
Лачшымак тиде кечын ожно тыг-
лай кресаньык пасу пашаште ку-
чылтмо сорлажым, моло ўзгаржым 
терген. Кўлеш гын, олмыктен, тєр-
латен, пасу пашалан ямдылалташ 

тў‰алын. Февральын пытартыш 
кечылаштыже чот йўштє гын, март 
шокшо лиеш, маныныт.

20-28 февраль марте Катлыше 
тылзе. Игечын могайрак улмыжым эскерен да 
лум келгытым ончен, садыште пуше‰ге укшым пўч-
кедаш тў‰алаш лиеш. Пуше‰ге тў‰ым тергаш, кайы-
клан кормушкым сакаш мондыман огыл. Эрла теплицыш 
томатым, эр шушо киярым, баклажаным, пурысым, 
ужаргылан шоганым, петрушкым, укропым ўдаш 
йєнан кече. Эр шушо урлык паре‰ым ярозиви-

зироватлаш тў‰алаш лиеш.

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

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

ТАЗАЛЫК

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

Кушкыл эмла Шканет шке полшо

И м м у н и т е т ы м 
пе‰гыдемдаш.

Куат пытымым, организм 
лушкымым шижаш тў‰алмеке, 
саска кушдымо пагытыште, 
поснак телым, пайдале да 
тамле компотым але коштымо 
шудо дене шолтымо чайым, 
отварым йўын, иммунитетым 
пе‰ыдемдаш лиеш. Мутлан:

Витаминан чай. Чайникыш-
те шолтымо вўдыш ик чывыш-

тыш дене коштымо жасмин пе-
ледышым, писте пеледышым, 
вўршудо (зверобой), кандывуй 
да мўкшпеледыш (мелисса) 
лышташым пыштыман. Со-
лык дене леведме йо‰гытым 
15 минут наре шинчыктыман, 
вара шўрыман. Тамле пушан 1 
чукыр леве чайым кажне эрде-
не йўман.

«Тазалык» коктейль. Тыгы-
демдыме 100 г пўкшыш (шу-

кышт фундукым налыт) 0,5 л 
шолтымо шєрым ешарыман. 
Тышкак 1 чывыштыш ванили-
ным да 2 кугу совла мўйым 
пыштыман. Шере вартышым 
15 минут шинчыктыман, сайын 
лугыман. Малаш вочмо деч 
ончыч, изин-изин подылын, 
пел стакан коктейльым кажне 
кечын тылзе наре йўман.

С.МАРТЫНОВА
Звенигово район

Теле мучаште да шошо тў‰алтыште орга-
низмлан пайдале-вещества-влак тунар огыт 
сите!.. Но аптекыш шергакан витаминым на-
лаш куржаш ида вашке. Эн кўлеш эмым пўртўс 

мыланна шке пуа.

Эмым налаш ида вашке!

Йо‰ыштымо йєр  
кокырымым чара

Калык йєн дене 
эмлалтше-влак куат-
шудын (девясил) юзо 
виян улмыжым да 
шуко чер деч полшы-
мыжым шукертсек 
палат. Нунын кокла 
гыч иктыже:
 2 кугу совла тыгыдемдыме коштымо куатшудо 

вожыш (аптекыште налмат йєра) 0,5 л йошкар ара-
кам ешарыман. Шолаш пуртыман да изи тул ўмбал-
не эше 10 минут наре шолтыман. Петыртыш дене 
леведман да 15 минут наре йўкшымыжым вучалты-
ман. Ты настойым кочмо деч 15 минут ончыч 50 мл 
дене кечеш 3 гана изин-изин подылман.
 Шке ыштыме тыгай эмат вий-куатым ешарен 

кертеш.
Ик ужар олмам изи рожан тёркеш нўжыман. 

Ынде саска вартышым келге тали‰гаш пыштыман 
да тышкак пел апельсин гыч темден лукмо сокым, 
тыгыдемдыме 5 кугыпўкшым, 2 изи совла мўйым 
ешарыман, сайын варыман. Тыгай тутло вартышым, 
кажне кечын але кечым коден ямдылен, иммуните-
тым пе‰гыдемдаш (1 порцийым) кочкаш лиеш.

В.АВДЕЕВА
Волжский район

Куатшудо, мыламат  
куатым ешаре!

Тўрлє йєрым ешарыман мўй иммуните-
тым веле огыл пе‰гыдемда, кокыртышым 
тєрла, кылмен черланыме дечат йўаш 
лиеш.

КАСТРУЛЬЫСО 3 л шокшо вўдеш 1 стакан 
мўйым шулыктарыман. Тышкак 1 чывыштыш 
гыч налме йо‰ыштымо йєр-шамычым: гвоз- 
дикым, имбирьым да кардамоным, 2 лавр 
лышташым – пыштыман. Ынде каструльым 
изи тул ўмбаке шындыман да 5 минут 
наре шолтыман. Подылаш лийме марте 
йўкшыктарыме тамле отварым кече мучко 
икмыняр гана йўаш лиеш.

Н.КИСЛИЦИНА
Советский район
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Р.ЧЕПАКОВА 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.

ИК кечыште (визыт дене) финикым, инжи-
рым, черносливым да курагам кочкаш оксам 
ида чамане. Коштымо фруктым кочмо деч 
вара икмыняр жап гыч чурий свежа‰мым, 
кўч пе‰гыдеммым, ўп йылгыжаш тў‰алмым, 
кочкышым шулыктарыше орган-шамычын 

пашам шагат гай куштылгын да писын 
ыштымыштым вигак шижыда.

И.КОЛЬЦОВА
Шернур район.

Кугезе кован шондыкшо гыч Ыштен ончыза

Кўлеш лийын кертеш

Й™ШТЄ пагытыште иммунитетым 
пе‰гыдемдаш да кочкышым шулыктарыме 
пашам саемдаш шытыше шыда‰ отвар пол-
ша. Тидлан 1 кугу совла шытыше пырчыш 1 
стакан шолшо вўдым ешарыман да 2 шагат 
петырен шинчыктыман. Вара ты вартышым 
изи тул ўмбалне шолаш пуртыман, 10 минут 
шолтыман, пыртак йўкшымыжым вучалтыман 
да шўрыман. 1/3 стакан отварым кочмо деч 
пел шагат ончыч кечеш 3 гана тылзе наре йў-
ман.

В.РЯБЧИКОВА
Марий Турек район

Шуанвондыгичке  
немыр ман...

Ты кушкыл шуко вере 
кушкеш. Саскажым 
поген кошташ да те-
лым иммунитетым 

пе‰гыдемдаш шолтен 
йўаш нимо йєсє огыл.

Тидлан каструльыш 
2-3 л йўштє вўдым те-
мыман. Тышкак 30-50 г  

наре леве вўдеш шўалтыме кичкым ешарыман 
да изи тул ўмбалне 15-20 минут наре шол-
тыман. Отвар йўкшымек, тудым посна атыш 
шўрен налман. Каструль пундашеш кодшо шу-
анвондыгичкыш (шиповник) адакат 1 стакан вў-
дым ешарыман да шолтыман, шўрыман. Ончыч 
шўрымє шудо вўдым опталман.

Ямде витаминан вўдыш 100 г сакырложашым 
ешарыман. Изи тул ўмбаке шындыман.

Отварын шолаш пурымекыже, йўштє вўдеш 
шулыктарен, 2 кугу совла паре‰ге крахмалым 
каструльыш изин-изин луген ешарыман. 3-5 
минут гыч витаминан пайдале немыр ямде.

Е.ХРОВОВА
Куженер район

Кылмен черланенат? 
Шоган отварым йў!

Тидлан 1 кугу совла тыгыдемдыме шоган шў-
мыш 1 изи совла йо‰ыштымо солодко вожым 
(корень солодки) ешарыман. Йо‰гытыш 2 ста-
кан вўдым опталман да изи тул ўмбалне 20 ми-
нут наре шолтыман. Вара тышкак 2 кугу совла 
тыгыдемдыме шуанвондыгичкым пыштыман да 
адакат икмыняр минут шолтыман. Тул ўмбач 
кора‰дыме каструльым со-
лык дене пўты-
ралман, 2 ша-
гат наре шокшо 
верыште шин-
чыктыман, вара 
шўрыман. Кечеш 
3 гана 1/3 стакан 
дене изин-изин 
подылын йўман.

Коштымо фруктым 
коч

Шытыше шыда‰  
телым эшеат тутло
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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 (130 гр) –  250-280
Кешыр (1 кг) –  35-40
Шоган (1 кг) –  32-50
Паре‰ге (1 кг) –  30-40
Паре‰ге (5 л) –  100-150
Ковышта (1 кг) –  30-40
Йошкарушмен (1 кг) –  40-50
Мариноватлыме ошкурезе (0,5 л) –
  250-270
Коштымо ошпо‰го (110 г) –  650-670
Печкеш шинчалтыме кияр, 
ужар помидор (1 кг) –  190-200
Чеснок (1 кг) –  130-150
Турнявєчыж (1 л) –  150-200
Полан (1 кг) –  40-80
Снеге варене (0,5 л) –  180-200
Тўрлє кол консерве –  22-78
Кылмыктыме модо (1л) – 240-250
Кылмыктыме кугымєр (1 л) – 150-160
Ужар шоган, укроп, петрушко, 
кинза (изи кылдыш) –  20-25
Крен (изи кылдыш) –  50-70
Олма (1 кг) –  65-110
Свежа томат (1 кг) –  130-150
Свежа кияр (1 кг) –  150-180
Гранат (1 кг) –  140-150
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) –  69-110
Мўй (3 л) –  1500-1600
Чєнча (жерех 1 кг) –  140-150
Ловал (1 кг) –  80-120
Нужгол (1 кг) –  190-200
Карака (1кг) –  100-120
Шылагол (1 кг) –  220-250
Минтай (1 кг) –  164-170
Куэ выньык (иктыже) –  80-100
Тумо выньык (иктыже) –  110-120

Те‰гече пазарыште ак утыжым 
вашталтме ыш шижалт. Уремыште 
кылмыктыме шоптырым, пєчыжым, 
кугымєрым, модым, куэ ден тумо 

выньыкым, коштымо да мариноват-
лыме по‰гым ужалат гын, павильон 
кєргыштє эрвел гыч кондымо пак-
часаскам, пўкшым, ужар петруш-
кым, укропым, шоганым темлат. 

Шке озанлыкыште ашныме комбо, 
лудо, чыве кодшо арнянат ужалы-
маште ыш кой, те‰гечат шинчалан 

ыш перне.

 
Кўлыт (4 е‰лан шотлы-
маште): 10 паре‰ге, 2 шоган, 2 шере 
йошкар пурыс, 10 пўй чеснок, соуслан – 0,5 
стакан шолтымо вўд (кўчымє торыкымат кучыл-
таш лиеш), 4 кугу совла кушкыл ўй, шинчал, 
йо‰ыштымо пурыс, изи кылдыш 
укроп – тамлен ончен.

Пєръе‰ койыш

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

Мужыр лаштыкым 

1. Азан кресачаж ден 
кресаваже вес верам 

кучышо, пырля илыше вате 
ден марий лийшаш огытыл. 
Аракам подылаш да моло 
осал койыш ден кылым ку-
чымымат черке огеш пагале.

2. Йочадам е‰ кидыш 
кучыктымо е‰ын 

ўшанле улмыжым сайын па-
лыман. Вет коклан тынеш 
пуртымо годым лушкыдо 
аралтышан изи йоча ўмбак 
черым «пижыктыме» да пиал 
корным шўкал кертыда.

3. Ты йўлам (таинствым) эртарыме татыште черкыш- 
те кресачаж ден кресаваже, коктынат улыт гын, 

моткоч сай. Но когыньыштымат иквереш ышташ йєн уке 
гын, шнуй вўд дене капшым чывылтыме деч вара эрге 
азам пєръе‰, а ўдырым ўдырамаш попын кидше гыч со-
лыкыш, тидлан лўмынак ямдылыме яндар куэмыш пўты-
рал налшаш.

Кугезе йўлам жаплен

Икшывыда  
куштылго  

капан лийже,
але Тынеш пуртымо годым шекланаш  

темлыме калык пале-влак
Калык пале почеш тынеш 

пурташ але пурташ кел-
шыше эн сай кече-влак.
Февраль 21, 27
Март – пўтє тылзе
Апрель 4, 11, 18, 22, 28
Май 2, 6, 10, 12, 16, 24
Июнь 3, 8, 12, 18, 22, 24, 28
Июль 4, 7, 21, 29
Август 2, 4, 16, 22, 26, 28
Сентябрь 14, 16, 28
Октябрь 3, 9, 18
Ноябрь 2, 8, 12, 14, 16, 18
Декабрь 24, 27

Умбакыже  лиеш

10-шо верыште. Пикшызе (23 ноябрь – 21 
декабрь). Романтикым, ласкалыкым, еш верч 

азапланымым йєратеда – тугеже чыла тидым 
тудо пуэн ок керт. Йокрокланымым шиж- 

меке, е‰гаватым муын, а кўлеш гын, тудын дек 
кудалтен каен кертеш. Шкеж гаяк романтике шўлыш деч 
умбалне улшо ўдырамашлан тыгай пєръе‰ келшен толеш.

9-ше верыште. Скорпион (24 октябрь – 22 ноябрь). 
Шонымашда вашла келшен ок тол гын, пырля илаш йєсє 
лиеш. Ойлымыж семын огыл гын, «чў‰галмыжым» вучо 
веле. Тиде палылан сай пашалан кумыла‰дыме, жапын-
жапын мокталтыме шомакым ойлаш ида чамане.

Т¢‰алтышыже 6-шо №-ан газетыште

Умбакыже  лиеш
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Пайремлан ыштен ончыза

Шолтымо йошкаруш-
меным, кешырым, му-
ным (кажныжым посна 

тали‰гаш) кугу рожан тёрко 
гоч нўжыман.

Тали‰гасе кажне пак-
часаскам, муным майо-
нез але лай, але нуным 

когыньыштымат йєре варыме  
соусеш посна варыман.

По‰гым тыгыдемдыман. 
Эрыктыме колым изи 
кубикла пўчкедыман.
Ынде кажне лончым 
ўмбала оптыман: 1-ше 

лончо – йошкарушмен вар-
тыш (пелыж наре пыштыман), 
2-шо – по‰го, 3-шо – кешыр, 
4-ше лончо – муно вартыш, 
5-ше – йошкарушмен вартыш 
(кодшыжо), 6-шо селёдко.

Кумылда уло гын, са-
лат ўмбалым тыгыдем-
дыме ужар шоган дене 

сєрастараш лиеш.

 
 

 
  Шоганым, пурысым (кажныжым посна) ты-
гыдемдыман.
 Кушкыл ўйым ешарыме шокшо салмаште, 

чевер тўсан лиймешкыже, шоганым жаритлы-
ман. Вара тыгыдемдыме пурысым ешарыман да 
изи тул ўмбалне 10 минут наре эше кўктыман.
 Эрыктыме паре‰гым шинчалан вўдыштє 

шолтыман. Вўдшым тўрыс кышкалман огыл, ик 
ужашым налын кодыман.

 Шокшо паре‰гымак шокте гоч темден лук-
ман. Ынде паре‰ге немырыш шоган йєре жарит-

лыме пурысым пыштыман, сайын варыман.
 Ямде пакчасаска вартышым, ўмбал гай 

нугыдылыкан вартыш лиймешкыже, налын 
кодымо паре‰ге лемеш шулыктарыман, 

сайын лугыман.
 Ынде ты вартышым 4-5 см кўжгытын келгырак 

тали‰гаш луктын пыштыман. ™мбалжым тєремды-
ман да 2-3 шагатлан юалге верыш шындыман. 
 Пытартышлан чеснокан соусым ямдылы-

ман. Эрыктыме кажне чеснок пўйым тыгыде 
рожан тёрко гоч колтыман. Нўжымє вартышым 
соуслан келшен толшо атыш пыштыман. Шин-
чалым, йо‰ыштымо пурысым тушкак шавалты-
ман. Шолтымо вўдым (уло гын кўчымє торыкым) 
ешарыман. Соусым сайын лугыман.
 Ямде студеньыш тыгыдемдыме ужар укро-

пым, шоганым шавалтыман. Посна порцийлан 
пўчкедыман. Чеснокан соусым ўмбакыже опта-
лын кочман.Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Весемдыме  
«ужган СЕЛЁДКО»
По‰гым ешарымеке «ужган селёдко» 
салатын тамже ойыртемалтшын тутло 
лиеш.

Кўлыт: 1 кугу йошкарушмен, 1 кешыр, 2 муно, 1 кол, 150 г ма-
риноватлыме по‰го, майонез але лай (тидыжымат, тудымыжат 
икнаре налын, йєре вараш гын, соусын тамже эшеат сай лиеш).

1.

2.
3.
4.

5.

Паре‰ге студень

Паре‰ге студеньым иктаж гана кочкын онченда? 
Да эше шере йошкар пурысым ешарыманым? Пай-
рем ўстелыште шкешотан ты кочкыш уна-шамычым 
єрыктара, очыни. Ик гана ыштен ончыза, ала тылан-
дат келша да ончыкыжым тудо чўчкыдын ямдылыме 
чесышкыда савырна.

 
Кўлыт (4 е‰лан шотлы-
маште): 10 паре‰ге, 2 шоган, 2 шере 
йошкар пурыс, 10 пўй чеснок, соуслан – 0,5 
стакан шолтымо вўд (кўчымє торыкымат кучыл-
таш лиеш), 4 кугу совла кушкыл ўй, шинчал, 
йо‰ыштымо пурыс, изи кылдыш 
укроп – тамлен ончен.
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– Ме тудын йодмыж по-
чеш теве тыгай пєртым по-
гена, – ойла организацийын 
пашае‰же Алексей Головин. – 
Пєрт неле огыл (куштылго), 
негызшым винтан свай дене 
ыштыме. Тыгай панель гыч 
пєртым телымат, ке‰ежымат, 

3-4 арняште чо‰аш 

лиеш. Эн ончыч ме пєртын 
мыняр пачашан, кумдыкшо, 
отделкыже могай лийшашым 
да моло шотыштат оза дене 
кутырен келшена. Вара млан-
де участкыште суртым кушко 
шындаш йєнанрак верым он-
чена да озалан темлена.

Чо‰ышо-влак жаплан кел-
шыше материалым кучылтыт. 
Пєртлан каркасым брус ден 
о‰а гыч погат. Вара sip-па-
нельым пижыктат. Тыге ыш-
тыме шокшым кучаш полша. 
Покшелныже – пенопласт, а 
кок могыр гыч осп-панельым 
(шанчашым кучылтын ышты-
ме плита) клеитлыме. Пыр-
дыжын кўжгытшє – 174 мм. 
Панель 1,25 метр лопкытан. 
Икымше пачашлан панельын 
кўкшытшє 2,8 метр, а кокым-
шылан – 2,5 метр. Тўжвачын 
фасадым вичкыж да лывырге 
черепице дене комыжлат. От-
делкым шуко ыштыман огыл. 
Садлан чо‰ымо материал 
шагал кўлеш. Пєлемыште 

Шокшым 
ТЕРМОС-

Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ

Сенькан ялыште 
илыше ик  
суртоза тыгай  
панель гыч  
пєртым чо‰аш  
кумылан лийын

Sip-панель

Пєрт чо‰алтеш

У йєн дене чо‰ымо пєрт 
урем гыч тыге коеш

Мучаш.  
Тў‰алтышыже 1-ше лашт.
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шупшмо тувыраш, кўварвалне – 
ламинат, пырдыжыште – гипсо-
картон. Кўртньє омсам да пла-
стик окнам шындат. Садлан огыл 
мо тудым “термос – пєрт” ма-
ныт. Пєртыш шокшым, канали-
зацийым, вўдым пуртат, южлан 
кошташ вентиляцийым ыштат.

– Теве ик ўдырамашын телым 
пєртшє йўлен ыле, – палдара Ру-
дольф Рыбаков. – Тудлан ик ар-
няште тыгай панель гыч пєртым 
писын ыштенна.

“Мый тыгай изи пєртлан пеш 
куаненам. Суртым ик электрора-
диатор ырыктен кертеш,” – куа-
нен каласен ыле озавате.

У  ЙЄН

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

кучышо
ПЄРТ

УЖАЛЕМ
Йошкар-Олаш-

те рўдє уремысе 
ик тўшкагудышто 
12 кв. м кумды-
кан, пластик окнан, 
кумда балконан,  

чапле отделкан пєлемым ужалем. 
Ванный ден шондан – 4 пєлем-
лан. Школ, йочасад, кевыт, вуз-
влак лишне улыт. Автобус, трол-
лейбус, маршрутко пєрт ончылсо 
остановкеш шогалыт. Ик оза. Па-
черым ужалаш документ ямде.  
Ак – 480 тўжем те‰ге. Кутырен 
келшыме почеш акым изиш вол-
таш келшем.

Тел.: 8-909-366-58-99

Фасадым тыге комыжлат

Пєрткєргыштє

Чо‰ышо-влак Р.Рыбаков 
ден А.Головин
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Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

Аваж пелен ашны-
ме годым сєснаиге 
шєрым ситышын йўэш, 
тыге писын кушкеш. 
Но шєр деч поснат 
ашнаш лиеш. Мутлан, 
шўльє кышал дене. 
Тудым тыге ямдылат: 
1 литр шолтымо леве 
вўдыш 350 грамм 
шўльє шўрашым паш-
тат да 3-3,5 шагат 
шинчыктат. Шўрымє 
вартышым иге-влак- 
лан яндарымак пуат 
але тушан концентра-
тым лугат.

Игым ава деч посна 
ашныме годым эн 
шагалже куд гана ик-

нарак жапым коден 
пукшат. Пагар-шоло 
ынже пужло манын, 
кормушкышто код-
шо курго шопымо деч 
эскерыман. Атым кече 
еда мушман, арнялан 
ик гана – шолшо вўд 
дене. Кертме семын 
нєрє да чоштыра кур-
гым ондакрак пукшаш 
туныктыман. Ке‰ежым 
ужар кургым кучылташ 
тыршыман. Нужым, 
клевырым, люцерным 
солен ешарыман. А те-
лым ужар шудо олмеш 
нєрє кургым – ушме-
ным, кешырым, тур-
непсым – кучылтыт. 

Сайын ончымо да 
пукшымо годым 
кок тылзаш иге 
18-20 килограмм, 
а южгунам 25 ки-
лограмм нелы-
тым шупшеш.

Куштымо жапыште 
(доращиваний годым) 
игылан шўльє, шож шў- 
раш кышалым, пурса 
немырым, шоктышым, 

тыгыдемдыме кукуру- 
зым, обратым, тувыр- 
тыш вўдым, нєрє курго 
кокла гыч кешырым, 
паре‰гым, ужар шу- 
дым пукшат.

Шолтымо паре‰гым 
концентрат дене 
йєрат, ке‰ежым туш-
как тыгыдемдыме 
ужар шудым ешарат. 

Телым шолтымо паре‰гым 
витаминан шудо ложаш, 
ўстембалне кодшо дене 
нугыдо кышал гай лий-
мешке луген пуат. Яндар 
вўдым посна пуат.

! 

АВТОМАШИНАШТЕ аптечке – 
тиде икымше медицине по-
лышым пуаш келыштарыме на-
бор. Тушко мом пыштышашым 
закон дене пе‰гыдемдыме. 
Тудо кажне машинаште лий-
шаш. 2019 ийыште техосмотрым 
эртыме годым аптечкыште мо 
лийшаш, могай вашталтыш-
влак палдырнат?

Правительствын пунчалже 
дене келшышын, автомашинам 
могай условийыште виктараш 
чарымым ончыктымо. Тушечын 
иктыже – аптечке укелык. Лег-
ковой автомашинаште, грузо-
викыште, автобусышто, ораван 
тракторышто аптечке лийшаш. 
Административный правонару-
шений кодексын 12.5 статьяш-
тыже тиде йодмашым шукты-

дымылан штрафым тўлыктат.
Южо е‰ тыгеат шоналтен кер-

теш: аптечкыште мо лийшашым 
палем, сандене тудым шке-
ат поген кертам. Кеч-мо гынат 
сертификат дене келшышын 
погымо ямде наборым налаш 
сайрак. Тунам ГИБДД инспек-
торын нимогай йодышыжат 
лийын ок керт.

Аптечкыште мо улшым жапын-
жапын тергаш кўлеш. Ала кучыл- 
таш лийме жапше эртен? Кокла 
шот дене вич ийлан ик гана ту-
дым тўрыснек вашталтыман. 
Но южо компонентшым ончычак 
вашталтыман, кучылташ лийме 
жапше эртымым вучыман огыл.

2010 ий деч вара аптечке шо-
тышто кугу вашталтыш лийын. 
Эн ончычак эм препарат-вла-

кым кора‰дыме. Ынде тушто 
валидол ден корвалол, йод ден 
зелёнко, нитроглицерин, аналь-
гин, аспирин уке улыт. Нине 
препарат-влак ДТП жапыште 
икымше полышым пуымо го-
дым огыт кучылталт, сандене 
нунын деч кора‰ыныт да вўр 
йогымым чарыше средстве-
влаклан утларак кугу тўткышым 
ойыреныт. Тыге аптечкын ку-
чылташ лийме жапше ятырлан 
ешаралтын.

Кызыт аптечкын кокла акше – 
200 гыч 400 те‰ге марте. Чы-
лажат кушто налме да модель 
дене кылдалтын. Пелен ешар-
тыш средствым налаш нигє 
ок чаре. Медикамент-влак 
пе‰гыдемдыме составыште уке 
улыт. Но нуно корнышто южгу-
нам огыт кўл манаш ок лий, сан- 
дене водитель тидым ончылгоч 
шотыш налшаш. Мутлан, те 5х5 
кугытан чумыр бинтым кучыл-
тында гын, мє‰гешыже аптеч-
кыш тыгайымак пыштыман. Ту-
дым 5х7 але 5х10 кугытан дене 
вашталташ ок лий.

Автомашинам виктарышылан

Мє‰гысє фермеАВА деч  
поснат лиеш

АПТЕЧКЕ могай  
лийшаш?
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Шотыш налза

Т ™ Н Я М Б А Л Н Е 
илыше насеко-
мый-влак кокла 
гыч ик эн о‰айлан 
поденкым шотлат. 
Тудо нимом ок коч, 
эсогыл умшаже 
уке, кочкышым шу-

лыктарыше системыже йєршеш вия‰ын 
огыл. Шоло олмышто юж шўвыро‰ веле 
верланен. Тидлан кєра тудо кужу жап да 
куштылгын южышто чо‰ештылын кертеш. 
Тўжвачын ончалмаште шудышырчыкла 
коеш. Улыжат ик кече веле ила. А теве 
личинкыже вўдыштє кок ий наре ила. Ли-
чинке гыч копша‰гыш савырнымекыже, 
южыш кўза, ушнаш мужырым кычалеш. 
Пўртўс ончылно шке парымжым шуктыме-
ке, узо вигак кола, а ава эн ондак муным 
пышта, вара веле ты тўням коден кая.

Теве тыгай копша‰гын личинкыжым икса 
гыч сеткан корка але кольмо дене кошта-
лын луктыт. Тыгай ондалчык кочкыш, эр 
шошо гыч тў‰алын, шыже марте колым 
чў‰гыкташ лачеш толеш. Такшым тыгай 
личинкым кол кучымо верыштак погаш 
лиеш. Тудым икмыняр кече чонанымак ара-
лышашлан юж логалман банкым налыт, вў-
дыжгє мокыш пыштат да юалге пычкемыш 
верыш шындат. Эн келшыше вер – нєреп 
але холодильникын ўлыл ужашыже. Кечеш 
ырымым ок чыте.

КОЛЫЗЫН ЛУКШО

Ик кече  
веле илаВарроатоз пудийын мўкш ешлан кугу 

э‰гекым конден кертмыж нерген чыланат 
сайын палат. Тудо Марий Элнан чыла кунде-
мыштыже шарлен. Пудийым пытарыме йєн 
ятыр уло. Таче иктыж дене палдарем.

ШОШЫМ мўкшым тўжваке лукмеке, ава пудий 
муным мунчаш тў‰алмыж деч ончыч вигак тулиге 
личинкыш ок кусно, мўкш капыштак лиеш. Сан-
дене тиде жапыште келшыше обработкым ыштен, 
мутлан, аярым шы‰дарыман тасмам сакален шук-
таш, кўлеш. Ава пудий тулигыш кусна гын, тудын 
ваштареш кучедалме йєнын пайдалыкше ятырлан 
иземеш.

Эн шуко пудий шўремўкш тулигыште лиеш. 
Тушто тудо пашаче мўкшын тулигыштыже лийме 
дене та‰астарымаште кум кечылан шукырак ила. 
Тиде жап пудийлан тўжа‰ шуаш, муным пышташ 
сита. Сандене ешым шўремўкшлык тулигым пыта-
рыме денат арален кодаш лиеш.

Тидлан тыгай йєным кучылтам. Омарташке 
магазиныш вера‰даш келыштарыме кок рамым 
(тудо тыглай рамын пелыж кўкшыт лиеш) сакем. 
Тў‰алтыште иктым вера‰дем, куд-шым кече гыч 
– кокымшым. Нине рамыш ава пашаче мўкшлык 
муным мунча. А раме йымалне вер кодеш, тышкы-
же мўкш-влак шўремўкшлык карашым шупшын 
сакат. Тушко ава муным мунча, да личинкым 
шыште дене петырымеке луктын налам. 
Петырыме шыштым пўчкам да улшо 
личинкым почкалтем. Личинка дене 
пырля варроатоз пудият пуре‰гая. 
Рамым уэш сакем. Тушко ава адак 
мунча, да личинкым ончычсо семы-
нак кора‰дем.

В.ВАСИЛЬЕВ
Марий Турек район

ПУДИЙЫМ  
кузе пытараш?

ямдылен. Тел.: 49-55-11

ШУКШ изи «пєртыштыжє» вўд ўмбалсе пу  
шўкшакыште, торышто ила. «Пєртым» чо‰аш  

максымтара (личинки ручейника, шитик)  
тыгыде ошмам, шўйшє пуше‰гым, лышташым да 

вондым кучылтеш. Тудым «пєрт» гыч лукде,  
вўдыжгє юалге верыште аралат.

Максымтаран  
шукшыжо –  

сай ондалчык
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 25 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 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+ 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00, 22.00 Но-

вости на русском языке 12+ 06.30, 
19.30, 22.30 Новости на марийском 
языке 12+ 16.40 Программа «АРТ-ма-
стерская» 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 26 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 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
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»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00, 22.00 Но-

вости на русском языке 12+ 06.30, 
19.30, 22.30 Новости на марийском 
языке 12+ 16.40 Программа «Прогул-
ки по столице» 12+ 16.55 Программа 
«Свое ремесло» 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 Пошкудем  
9.35 Кырык сирем 11.25, 17.00 Местное 
время. Вести Марий Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

26 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 27 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 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+ 23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00, 22.00 Новости 
на русском языке 12+ 06.30, 19.30, 22.30  

Новости на марийском языке12+ 10.50 
Программа «Свое ремесло» 12+ 14.50 
Программа «Проще простого» 12+ 16.40 
Программа «АРТ-мастерская» 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 
9.25 Пошкудем 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

27 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 1 марта. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 14.00 
Наши люди 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 Че-
ловек 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 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Юморина 
16+ 23.40 Выход в люди 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00, 22.00 Но-
вости на русском языке 12+ 06.30, 

19.30, 22.30 Новости на марийском 
языке 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 Ма-
рийского 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 28 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 
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+ 23.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 07.00, 12.30, 19.00, 22.00 

Новости на русском языке 12+ 
06.30, 19.30, 22.30 Новости на ма-
рийском языке 12+ 08.55 Програм-
ма «Территория жизни» 12+ 14.50 
Программа «Колесим по краю» 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 Пошкудем 
9.25 ФУМ 9.35 Изге мечет 11.25, 17.00 Мест-
ное время. Вести Марий Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

1 МАРТА, ПЯТНИЦА

25 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 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 06.20 Х/ф 
«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+ 08.10 
Играй, гармонь любимая! 12+ 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.15 Михаил Поречен-
ков. Обаятельный хулиган 12+ 11.10 
Теория заговора 16+ 12.15 Идеальный 
ремонт 6+ 13.25 Живая жизнь 12+ 
16.15 Церемония открытия зимней 
Универсиады-2019 г. Прямой эфир 
19.10, 21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал Мадрид – Барселона" 
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 11.20 Вести. 
Местное время 11.40 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО! ВХОД РАЗРЕШЁН» 12+ 13.40 Х/ф 
«ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+ 17.30 При-
вет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в суб-
боту 20.45 Один в один. Народный 
сезон 12+ 23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

2 МАРТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.15 Х/ф 
«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+ 07.45 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 12+ 13.00 Х/ф 
«БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...» 16+ 
15.00 Леонид Гайдай. Бриллиантовый 
вы наш! 12+ 15.55 Главная роль 12+ 
17.35 Три аккорда 16+ 19.25 Лучше 
всех! 0+ 21.00 Толстой. Воскресенье 
16+ 22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+

РОССИЯ1

04.40 Т/с «СВАТЫ» 12+ 06.40 Сам 
себе режиссёр 12+ 07.30 Смехопа-
норама 12+ 08.00 Утренняя почта 
12+ 08.40 Местное время. Воскре-
сенье 09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+ 10.10 Сто к од-
ному 12+ 11.00 Вести 11.20 Далёкие 
близкие 12+ 12.55 Смеяться разре-
шается 12+ 16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У 
ЛЖИ» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

3 МАРТА,  
ВОСКРЕСЕНЬЕ

М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр
24 февраль – «™жында?» З.Хаким....................................16.00 (16+)
3 март – «Салика». С.Николаев..........................................16.00 (12+)

Марий самырык театр
27 февраль – «Зимы не будет» йомак. В.Ольшанский.........13.00 (12+)
1 март – «И эту дуру я любил...» А.Яхонтов.....................18.30 (16+)
2 март – «Тый улат мыланем ныжыл йўр» концерт..........15.00 (16+)
3 март – «Приключения Чиполлино». А.Бадулин,  

   А.Чутко......................................................................................11.00 (4+)

                      – «Корнывож пеледыш». Д.Кораблёва.....15.00 (12+)
Э.Сапаев лўмеш кугыжаныш академический  

опер да балет театр
24 февраль – «Корсар». А.Адан........................................16.00 (12+)
26 февраль – «Травиата». Дж.Верди................................18.00 (12+)
28 февраль – «Щелкунчик». П.Чайковский.......................18.00 (0+)
1 март – «Здравствуйте, я ваша тётя!» О.Фельцман......18.00 (12+)
2 март – «Юнона и Авось». А.Рыбников............................16.00 (12+)
3 март – «Чиполлино». К.Хачатурян....................................16.00 (0+)

16+Рекламе шотеш.

Шерге лудшына-влак! «Марий Эл» газет – ма-
рий калыкын газетше, сандене тудо кажне ма-
рийын суртыштыжо лийшаш.

«Марий Эл» газетын кажне лаштыкше о‰ай, чоным тарва-
тыше, шонаш таратыше, у шонымашым шочыктышо:

Россий президент Влади-
мир Путинын Федеральный 
Погынлан посланийже тений 
могайрак? Тидын нерген газе-
тын икымше лаштыклаштыжак 
лудса.

Ты кечылаште литературо-
вед, фольклорист, филологий 
науко кандидат, Н.К.Крупская 
лўмеш Марий пединститутын 
почётан профессоржо, Марий 
АССР наукын заслуженный де-
ятельже, Россий Федераций 
кўшыл школын заслуженный 
пашае‰же Иван Ивановлан 
85 ий темеш. Тудын дене ваш-
мутланымашым «Лўмгече» лаш-
тык темла.

Литератор Мирон Айгильди-
ным шочмыжлан тений 1 фев-
ральыште 80 ий темын. Тудын 
нерген «Мыят шке семынем 
пелештынем...» материалыш- 
те лудса.

«Ял илыш» лаштык пўтынек 
Кужэ‰ер район Йўледўр кун-
демлан пєлеклалтын.

«Патырлык» лаштык ты гана 
Параньга район Кугу Пумарий 
школышто физкультур, ОБЖ, 
технологий предметлам тунык-
тышо, Россий Федераций обра-
зованийын почётан пашае‰же, 
Марий Эл Республикын сул-
ло туныктышыжо Леонид Фа-
деев нерген каласкала.

«Чарша шойычын» унаже – 
дирижёр, композитор, Ма-
рий АССР-ын заслуженный 
артистше, Россий Федера-
ций искусствын заслужен-
ный деятельже Иван Егоров. 
Тиде кечылаште тудо 70 ияш 
лўмгечыжым палемда.

«…Теле кас. Чыланат кастене 
канат. Соня ден аваже носким 
пидын шинчат. Омсам ала-кє 
тўкалтыш. Пєртышкє почталь-
онка Зина пурен шогале…» По-
чтальонка могай уверым кон-
ден? «Сылнымут садвечыште» 
Татьяна Труфанован «Лугыч 
лийше пиал» ойлымашыжым 
умбакыже темла.
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ИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

Поктен лукмеке, Нас- 
тя пуйто вўдыш пуре‰- 
гайыш. Тетла тудын нер-
ген нимом колын, ны 
шкенжым ужын омыл. 
Куш йомо, мо лие… Юмо 
пала.

А чонлан садак ньыге-
нюго чучын. Йўдым шор-
тынам гынат, калыкыш- 
те ончыктен омыл. Тылеч 
вара суртышкем ик ўды-
рамашым веле огыл кон-
денам. Икшывым ышты- 
дымыштлан луктын кол-
тенам. Настя гаяк шор-
тын кайышат лийыныт.

Икана, ватылыкеш пур-
тымо ик ўдырамаш дене 
чот шургымо деч вара, 
чылажат кумыкталте. 
Тудо тазалыкем тўрыс 
тергыме амал дене мый 
дечем шолып анали-
зым ыштыктен кертын 
да кидышкем «исыр» 
справкым кучыктыш. А 
туштыжо, чыла анали-
зым иктешлыме почеш, 
тукымым шуяш йєрды-
мє, шочынак тыгай ул-

мем нерген кужун се-
рыме. Йєра эше тидым 
мє‰гыштє, коктын гына 
улмына годым кучыкта 
ыле гын. Калык деч во-
жылде, правлений кон-
торышто саде каргыме 
кагазетым лудын пуыш 
да мылам кучыктыш. 
Очыни, ўдырамашын чы-
тышыжланат мучаш то-
леш. Вот тунам ўмбакем 
шолшо вўдым опталме 
гай чучын колтыш. Ты-
нар ий ўдырамашым ти-
таклен илымемлан тугай 
чот намыс лие, пуйто 
шинча ончылнем чыла 
пычкемышалте. Кеч ял 
уремыш тетла нигунамат 
ит лек. Тылеч вара ялы-
ште мыйын нерген ку-
тырыдымо е‰жат кодын 
огыл, очыни.

Колянымыж дене авам 
чот черланыш да тетла 
ыш кынел, кўчык жапыш- 
те шулыш. Йєра эше 
ачамлан тыгай намысым 
чыташыже пўрен огыл –  
сар годымак колен.

Исыр улмым чытен 
кертде, шочмо вел гыч 
куржым – тендан ялыш 
толын лектым. Ынде 

Пєкмєр гай илем. Па-
лет, эргым, ом шылте, 
таза пєръе‰ улам. Юмо 
куатымат пуэн, но еш 
пиал деч посна коден. 
Уло илышем ача пиалым 
палыде эртыш.

Сай ма, осал, калык 
ончылно намыс огыл, 
кертмем семын эре па-
шам ыштенам. Йогыла-
нен илен омыл. Но йўд 
еда неле вакшкўн кочыр-
танен пєрдмыжє чоным 
темда. Настям тыге арам 
титаклымемлан шкем 
нигунам проститлен 

ом се‰е. А вет мемнан 
коклаште тыгай волгы-
до да яндар йєратымаш 
илен. Икте-весынам 
туге йєратенна, тыгай 
ныжыл шомакым вашла 
ойленна. Могай улам, 
тугайым йєратен, йочам 
ыштыктен кертдымем 
пален гынат, нигунамат 
игылтын огыл. Пырля 
илыме годым «Микла-
ем, йєратымем, чытал-
те, чыла лиеш, йочанат, 
кугу ешнат. Але вара 
тыгай яндар йєратымаш 
деч йоча огеш лий? ™ша-
нем, лиеш!» манын. Тиде 
мый тыгай шакше айде-
ме улам! Настям поктен 
колтымо деч вара тынар 
ўдырамаш дене илен 
ончышым, а шарналташ 
нимом, шўм-чонышто пу-
ста. Чонышто ир мардеж 
озалана. Тоштые‰-влак 
чыным ойленыт: чапле 
пум олтымеке веле туло-
то волгыдын да шокшын 
йўла, а шўкшыжым кеч-
мыняр савыркале – шин-
чам кочшо шикшым гына 
луктеш. Чынжымак, нигє 
мыйым Настя гай йєра-
тен огыл, – эртышым 
шарналтен, Миклай чўчў 
кугун шўлалтыш. – Илыш 
деч чот йєратыме е‰ым 
уло яллан намысыш пур-

тымемым ўмыр мучко 
шарнен илаш тў‰алам. 
Тунам ваштарешем кеч 
ик уда шомакым пелеш- 
тыже ыле… Кугу шин-
чаж гыч ташлен йогышо 
шинчавўдшє – кызытат 
шинча ончылнем… Эх, 
эргым, айдеме кєргыш-
тє мыняр шыде, торжа-
лык, кєранымаш, шак-
ше койыш… – шо‰го 
пошкудо адак нюсленак 
шорташ тў‰але, но тур-
гыжланымыжым се‰ен йо- 
до: – Эргым, тый кузе-
гынат адресшым ра-
шемдаш тєчє. Вашлияш 
пўралтын огыл улмаш 
гын, кеч шўгар ўмбакы-
же, вуйым савен, йырнык 
койышем проститлаш 
сєрвалаш каем. Кай, эр-
гым, мылам моткоч неле 
йўдым чытен лекман. Че-
верын, – мане да, кєргє 
шижмашлан эрыкым 
пуэн, чытен ыш се‰е, 
адакат шортын колтыш.

Айдемын вучыдымын 
почылтшо драмыжым 
мучаш марте пален нал-
меке, Миклай чўчўн пєрт 
омсажым эркын петы-
рен, кудывечыш лектын 
шогальым. Да, каваш-
те моткоч шуко шўдыр. 
Тыгодым пуйто иктыже 
мылам чўчкалтыме гай 
чучо. Неле шонымаш 
дене мє‰гє мийымеке, 
мыят малаш веле возым, 
но омо ок тол. Очыни, 
шо‰го пєръе‰лан веле 
огыл, мыламат йўд муч-
ко илышыште ыштыме 
йо‰ылышым вискален-
тєрлаш логалеш. Эр 
велеш гына нералтен 
колтымо гай лийым. Но 
кўтўчын рашкалтыме 
йўкшє кынелтыш. Кы-
нелмеке, вигак окнаш 
вуйым чыкышым. Ял 
кўтў, пуракым тўргыктен, 
уремыште иеш, а колхоз 
имне орваште Миклай 
чўчў шинча. Райрўдє ве-
лыш, очыни, вокзалыш 
кая. Вараш кодын толшо 
серыш шо‰го пєръе‰ым 
корныш тарватыш.

ЙОМЫН КОДШО
СЕРЫШ

Мучаш.  
Тў‰алтышыже 3-6-шо  

№-ан газетыште
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Автобус гыч лектын, йолгорныш тошкальым,
Чодыра гоч эртальым шўмбел ялышкем.
Кок ер гоч вончалын, чашкерым шергалын,
Лектам вургыжалын капка ончыкем.

Суртем, мыйым ужын, шыман шыргыжалын,
Эрталше жапемым уэш шарныкта.
Мотор шошо эрым, сур шўшпыкын мурым
Шўмбел йолташем ден тунам колыштна.

Тўня помыжалтмым, эр кече нєлталтмым,
Чон вургыжын, тўткын тунам эскерен,
Йєратыме тулым чоннаже тарватыш,
Пўртўс курымешлан мемнам мужырлен.

Ош йўксыла койын, ваш-ваш шыматалын,
Ший ер ден пыжашым илаш чо‰енна.
Поян шочмо мланде тичмаш кинде гае,
Шке ямжым чыла пєлеклен мыланна.
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14 ФЕВРАЛЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Автобус гыч 
лектын
Мутшо Ольга Горбунован,  

семже Вячеслав Осиповын

– Судит- 
лалтше, тый мо-

лан кевытче ўмбак 
кўм кудалтенат да 

са‰гажым шўтенат? – 
титаклыме пєръе‰ деч 

судышто йодыт.
– Тиде кў огыл, а ке-

вытчын «свежа» манын 
ужалыме киндыже 

ыле, – вашешта 
садет.

Ш
ЫРГЫЖАЛЫНА?

А
кш

е 
эр

ы
ка

н.

Йєратыме мурына
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Йєным муат –  
тєр илет

ТАТАРСТАН Республикысе 
Агрыз районысо Буймо марий 
ял рўдє илемлан шотлалтеш. 
«Колхоз» манме умылымашат 
тушто пытенжак шуын огыл. 
Ончычсо вольык ферме да 
комплекс-влак чылан гаяк ара-
лалт кодыныт. 

Но тыгодымак тыште кидан-
лан мастар е‰-влакат ятырын 
улыт. Теве нунын кокла гыч 
иктыже – Александр Григорь-
евич Дмитриев (снимкыште). 
Ке‰ежым тудо, шке манмыж-
ла, «чодыраш каен йомеш» да 
шыже марте туштак ила. Тидлан 
лўмынак шкет шинчен кодшо 
пєртым налын, чыла шотыштат 
келыштарен. Эр шошымак туш-

ко мўкш ешым луктеш, шкежат, 
ўжара денак кынелын, кас марте 
мўкш гаяк тырша. Тыршымыже 
арам ок лий: ятыр фляге мўйым 
налеш. Тыгодымак пакчагєргым 
ончен кушташат вий-куатшым 
ок чамане. Тудын паре‰ге пак-
чажат кугу, йыра‰ыште кешыр, 
ковышта да моло тўрлє вож- 
саска ден емыж лы‰ кушкыт, 
сай лектышым пуат.

Пелашыже Эльза Алексан-
дровна вашлиймына годым 
воштылал каласыш: «Чо-
дыраж гыч шупшын 
от лук гын, телыланат 
илаш кодеш. Сандене 
мый ял гыч грузовой 
машинам тарлем 
да паре‰гыжге-
к о в ы ш т а ж г е -
к е ш ы р ж ы г е 
пырче кодыде оптен 
кондем…» Мутат уке, тиде мы-
скара, но чынжат уло.

Александр Григорьевич па-
шам йєратымыже да уло кумы-
лын ыштымыж дене гына огыл 
ойыртемалтеш. Ты кундемыш-
те самырык годсек вий-куатан 

патыр семын чаплана. Кира 
спорт тудлан эн лишыл. 1998-
1999 ийлаште Агрыз районын 
абсолютный чемпионжо лийын. 
Оза‰ыштат ик гана веле огыл 
се‰ыше-влак радамыш лектын. 

Суртоза телым Буймыш пєр-
тылеш. Тудо ты кундемыште 
ик эн чапланыше портышкем 
мастарлан шотлалтеш. «Шке 
пашатым шкеак аклен мошты-
шаш улат. Южо вере межым ик 
ярым ден вес ярымым пыртак 
гына ушат, тыгай портышкем 

пушкыдын чучеш гынат, 
вашке лунчырга, чоткы-

дылыкшым йомда-
ра. А мый ярым ден 
ярымым икте-весе 
коклашке вашла 
чык-чык лиймеш-
ке ушем. Санде-
не, мыйын ыштыме 

портышкемым ночко игечы-
ште чиен коштат гынат, ни вўд 
ок вите, ни туртын ок шич».

Теве тыгай кумылзак да ма-
стар кидан айдеме Буймо кун-
демыште ила.

В.Козловын фотожо

МАРИЙ Т™НЯ

БУЙМО школын ончычсо 
директоржо Ишпай Михай-
ловын дневникешыже во-
зен кодымыж почеш, тусо 
марий-влак 80 ий ожнат 
«Сўремводо» йўлам шук-
теныт. Кас велеш рвезе-
влак тўшкан погыненыт да 
кажне сурт-оралтысе кап-
кам, омсам, печым, вўта 
лукым, тыгак вашлиялтше 
кўварым да молымат пыз-
ле воштыр дене лупшен, 
урем мучко эртеныт. Вара 
ял мучаште тулым олтеныт, 
пычал дене лўйылтыныт. 
Тыге ял гычын осалым пок-
теныт. Эрлашыжым кумал-
тышым эртареныт.

Сўремводо
Йўла

Портышкем чынжымак чапле!

Реклама
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