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ПАГАЛЫДЕ, ПЫРЛЯЖЕ 

МОЛАН ИЛАШ?

Пытартыш жапыште 
пєртлан окнасергам 

кузе да могайым гына 
огыт ыште?! Иктышт 

ямдым налыт, весышт 
иктаж кидмастарлан пу 
гыч лўмынак ыштыктат.

А теве Кужэ‰ер 
районысо Э‰ыжсола 

ялын тў‰ уремыштыже 
верланыше тиде пєр-
тын кўшыл окнажлан 

да посна шинчыше ве-
рандылан наличникым 
сурт озавате, Валенти-

на Ефремовна Антро-
пова, шкеже ыштен!

Окнасергам… 
озавате ыштен!

Кидмастар

Умбакыже  
8-9-ше лашт.

М.Скобелевын  фотожо
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Мужыр лаштыкым

Жап деч ончыч, утыжым вашкыде, марты-
се волгыдо кечан кечын нєшмым ўдышє пакча-
зын пе‰гыде росотан лияш ўшанже утларак кугу. 
Теве мо ойга‰дара: тылзе утла кушшо росота 
южгунамже кок-кум кечыште шулен йомеш. Амал-
же – шемйол чер. Ты черым сайын се‰ыше сорт- 
шо уке гаяк.

Ида ондалалт!
Пенсионер-влакым окса шо-
тышто тўрлын ондалкалыме 
случай шукеммылан кєра 
Россий Пенсий фондын Ма-
рий Элысе пєлкаже илалше 
е‰-шамычлан тўткырак лияш 
да мошенникын оптышыш-
кыжо логалме деч шекланаш 
кўлмє нерген шижтара. 

Икымше, палыдыме-влакым 
илыме верыш пурташ огеш 

кўл. Кокымшо, Россий Пенсий 
фондын пашае‰же-влак пєрт да 
пачер еда огыт кошт, а чыла услу-
гым яра шуктат.

Пенсий шотышто иктаж тем-
лымаш кокытеланымашым лук-
теш гын, 8-800-100-16-80 но-
мер дене «шокшо линийыш» яра 
йы‰гырташ лиеш.

Номерже  
вашталтын

Россий Пенсий фондын фе- 
деральный колл-рўдерже  
телефон номержым ваштал-
тен. Ынде пенсий дене кыл-
далтше чыла йодышым у  
8 800 600 4444 номер дене 
рашемдыман.

Ушештарена, Пенсий фон-
дын колл-рўдержым граж- 

дан-шамычын пенсий закон шо-
тышто лекше йодышыштлан тич-
маш вашмутым пуаш ыштыме. 
Российыште илыше-влак тушко 
сутка мучко яра йы‰гыртен кер-
тыт.

Россий Пенсий фондын Марий 
Элысе пєлкажын шокшо линийже 
ончычсо 8 800 100 16 80 номер де-
нак пашам ышта. Клиент службын 
специалистше-шамыч консульта-
цийым кажне паша кечын пуат.

Но! Специалист деке 
йы‰гыртыме деч ончыч лекше 
йодышлан вашмутым Консульти-
рований рўдерыште але фондын 
сайтыштыже («Илыш ситуаций-
влак» разделыште) кычал ончаш 
темлалтеш.

М.ИВАНОВА

Пенсий фонд МАРТ: 
™ДАШ йєсє огыл, 

арален КОДАШ йєсє

РОСОТАН икте-весыж дек 
утыжымат чак шогымыж-
лан, нугыдын кушмыжлан, 
южын да рокын чот вўдыжгє 
улмыштлан, пєлемым шуэн 
южтарымылан кєра шемй-
ол вия‰еш. Шопо мландат 
черлан вашке ылыжаш ама-
лым ышта. Пикироватлы-
ме деч вара росота ты чер 
дене чўчкыдын черлана. 
Лачшымак молан ылыжын 
кертме амалжым пален, ча-
пле нєшмым таза мландыш 
ўдыман.

Росотам кушташ ямды-
лыме мландысе заразым 
пытараш нєшмым ўдымє 
деч 1-2 кече ончыч рокыш  
(70-90 градусан) шокшо вў-
дым (5 л вўдлан – 1,5 г), мар-
ганцовко растворым ша- 
выман.

Марганец кушкылын млан- 
де гыч кочкышым нал-

ме вийжым мыняр-гынат 
локтылеш манын, тыгай 
дезинфекцийым ыштымым 
чыла специалистшак пайда-
лылан ок шотло. Мландыш 
нєшмым ўдымє деч 1-2 кече 
ончыч биофунгицидан рас-
твор кокла гыч иктыжым – 
алирин-Б але гамаирым (5 л 
вўдлан – 1 таблетке), трихо-
циным (5 л вўдлан – 3 г) – 
 шаваш темлат.

Обработкым ыштыде ужа-
лыше фирмын нєшмыжым 
ўдымє деч 1-2 шагат он-
чыч фитоспорин-М раство-
рышто (инструкцийым он-
чен) лазыртен шинчыкташ 
кўлеш. Превикур Энерд-
жи фунгицидым мландыш 
нєшмым ўдымє деч ончыч 
веле огыл, тылеч вара кок 
арня эртымек (озым лекмек,  
2 л вўдлан – 3 мл раствор) 
шаваш лиеш.
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Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

САД-ПАКЧАЗЕ

тылзе календарь

28 февраль (изарня).  
Катлыше тылзе – Ирказаште. 

Тиде шўдыр пале кокла лекты-
шан (вожын кечыже). Теплицеш 
шпинатым, сельдерейым, порей 
шоганым, редискым, кешырым, 
йошкарушменым ўдаш йєнан 
кече. Шокшо теплицыште ончен 
куштымо кушкылыш йыра‰ыште 
шўкшакым кора‰дыме, шукш-
копша‰ге ваштареш кучедал-
ме кече. Нєшмым ўден куштымо 
кушкылым пикироватлаш лиеш. 
Йо‰гытысо шоган, чеснок озы-
мым шокшо теплицыш, парникыш 
луктын шындаш йєнан. Шоган да 
вож дене шукемдыме пеледышым 
шындыман. Кукшо, кылмыше са-
дысе пуше‰ге укшым пўчкын 
кора‰даш, прививкым ышташ 
келша. Ковыштам шинчалташ йє-
нан кече.

Пакчасаска росотам шке ямдылаш  
нєшмым ўдаш эн келшыше кече

Культур Нєшмым ўдаш келшыше кече
Кияр 10, 11, 12, 15, 16
Томат 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24
Баклажан 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24
Кочушмен, редиске 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Шере пурыс 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24
Ужаргылан тўрлє йєр 
шудо (укроп, петруш-
ко, шоган) 

10, 11, 12, 15, 16, 23, 24

Чеснок 23, 24, 25, 26, 27
Ковышта 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 28, 29

Пеледыш нєшмым ўдаш да шындаш эн сай кече

Икияш пеледыш 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 
24

Кокияш да шукияш 
пеледыш 10, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 28, 29

Шоган да вож дене 
шукемдыме пеледыш 1, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Пєрт, пачер окна ончыл- 
нысо кумдык росотам 
ончен кушташ пешы-
жак келшыше вер огыл. 
Волгыдо ситыдымылан, 
утыжымат шокшо да кук-
шо юж лышташым пи-
сын коштымылан, йўштє 
окнаште вожын кылмы-
мыжлан кєра росота неч-
кышланен кушкеш. Нєргє 
кушкыл кум тылзе наре 
тыгай верыште шога да 
эше тынарак теплицыште 
але пакчаште кушкеш.

Кушкыл укшым кусарен шындаш, черенковатлаш 
да прививкым ышташ йєнан кече

Кушкыл Укшым куса-
рен шындаш

Прививкым 
ышташ

Саскам пуышо 
пуше‰ге

22, 26, 27, 28, 
29

1, 2, 10, 11, 12, 15, 
16, 19, 20, 23, 24

Пуншоптыр, 
шемшоптыр

15, 16, 22, 26, 
27, 28, 29 – 

Э‰ыжвондо – – 
Кугымєр, снеге – – 

 2019 ий мартыште  
тылзын фазыже

1-5 март – Катлыше тылзе.
6 март – У тылзе.

7-20 март – Кушшо тылзе.
21 март – Тичмаш тылзе.

22-31 март – Катлыше 
тылзе.

Нєшмым ўдаш  
келшыдыме кече  –  

5, 6, 7, 21
! 
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НАСТОЙКЫЛАН 1 см куты-
шан шытышым кучылтыт. Ту-
дым йўштє вўд дене мушкыт, 
коштат, тыгыдемдат. Ямдылы-
ме шытышым 0,5 л пурыман 
янда атыш оптат, а‰ марте 
иктаж кок парня вочмо наре 
верым кодат. Вара ош аракам 
але 45 градус пе‰гыдылыкан 
спиртым темат. Йо‰гытым пе-
тырат да шокшо, пычкемыш 
верыш 2 арнялан шындат, кече 
еда рўзалтат. Вара шўрат (на-
стойко шемалге-кўрен тўсан 
лийшаш), шемалге тўсан янда 
кленчаш темат, юалге верыш 
шындат.
 Пўйшылым пе‰гыдемдаш 

кўлмє годым 1 ужаш настой-
кым тынарак вўд дене луш-
кыдемдыман да тиде раствор 
дене умша кєргым шўалтыман 
але примочкым ыштыман.
 Кокырымо, бронхит дене 

орланыме годым паре‰ге 
шытыш настойкым о‰ыш, ту-
пыш (пулышсовла ужашыш) 
йыгыман, вара шокшын пўты- 
ралтман.
 Чўнчам, шўйын пуалше 

верым, кокшам 1 кугу совла 
настойко да 2 кугу совла вўд 
вартыш дене обработатлыман. 
Тиде раствор денак бинтым 
але хлопчатобумажный сал-
феткым нєртыман да коршты-
шо верыш икмыняр шагатлан 
але йўдлан пыштыман, повязке 
дене кучыктыман.
 Псориаз але экземе го-

дым настойко дене примочкым 
ыштыман, тудым 2 шагат ку-
чыман. Коваште шижше, шыма 
гын, 1 ужаш настойкым 3 ужаш 
вўд дене лушкыдемдыман.
 Паре‰ге шытыш настойко 

корштышо йыжы‰ымат эмла. 
Тидланже паре‰ге шытышым 

мясорубкеш пўтырыман але 
блендерыште тыгыдемдыман 
да немыр гыч сокым пунчал 
налман. 1 ужаш сокым 2 ужаш 
ош арака дене йєрыман, вар-
тышым 5 кече шинчыктыман. 
Ямде настойкым тургыжлан-
дарыше йыжы‰ыш кечеш 1-2 
гана йыгыман, меж шовыч дене 
шокшын пўтыралтман, носким 
чийыман. Йўдлан компрессым 
ышташ пайдале. Тидланже 
хлопчатобумажный салфеткым 
але марльым настойко дене 
нєртыман да тургыжландары-
ше верыш пыштыман. ™мба-
чын шокшемдыман да 2 шагат 
деч шагал огыл жап кучыман. 
Настойко диклофенак да ибу-
профен семынак корштымым 
лыпландара, сандене тудым 
артрит, артроз, остеохондроз 
годым йыгаш пайдале. Ту-
дын дене эмлалтме деч вара 
йыжы‰ палынак лывырга.

Паре‰ге шытыш дене тўрлє чер деч тўрлє эмым ям-
дылаш лийме нерген колынам. Нине рецепт дене 

ала палдареда ыле? Ямде эм могай чер деч 
пайдале?

И.КОНЫШЕВ
Советский район

Йодмыда почеш

ПАРЕ‡ГЕ ШЫТЕН?  
Томаша огыл!

Тромбоз деч полша
Шкат ыштем, тыландат темлем

ЙОˆЫШТЫМО 100 г мускат пўк-
шыш 0,5 л ош аракам темем, кече 

еда рўзалтен, 21 кече шинчык-
тем, вара шўрем. Настойкым 
кочмо деч 30 минут ончыч, 1/4 

стакан вўдыш 20-30 чўчалтыш 

дене шулыктарен, кечеш 3 гана йўам.
Эм пытымек, 10 кече каналтем. 

Тиде радам дене эмлалтме 5 кур-
сым эртем.

Н.КОРНИЛОВ
Медведево район

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

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении
от зависимостей Республики Марий Эл*
* алкогольной и табачной зависимости

за 1 сеанс, анонимно.

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

Сеанс проводит 
психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

• НАРКОЛОГИЯ

2, 10, 16 и 24 марта. 

Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.

Л
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Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Ш™ЙШЄ отит годым 
1 кугу совла тыгы-
демдыме лопшу-
до лышташыш 1 
стакан вўдым темыман, 
вартышым изи тул ўмбалне 5 минут 
шолтыман, 30 минут шинчыктыман. 
Шўрыман да кечеш 3 гана 1/2 стакан 
дене йўман.

Пылыш пўсылыкым саемдаш ма-
нын, лопшудо сокым нугыдеммеш-
кыже шолтыман. Ямде эмым пылыш 
рожыш кечеш икмыняр гана йыгы-
ман. Сокым холодильникыште кучы-
ман.

Базилик сок
ПУАЛШЕ пылышым базиликын 

свежа сокшо сайын эмла. Тидланже 
кушкыл сокым пылыш рожыш кечеш 
икмыняр гана 5 чўчалтыш дене чў-
чалтарыман.

Адакат – чеснок
КОЛМО нервын невритше да пы-

лыш петырныме годым чеснокын 1 
пўйжым немыр гай лиймеш турж-

ман да 2-3 чўчалтыш камфар ўй 
дене йєрыман. Вартышым 
марльыш пыштыман да пы-
лыш рожыш чыкыман, когар-

таш тў‰алмеш кучыман. Тиде процедурым 
кече еда малаш вочмо деч ончыч ыштыман.

Шотыш налза
Кушкыл эмла

Кугезе кован шондыкшо гыч

В™РЫШТЄ – ПЛАСТИК!

ИЛЕН-ТОЛЫН, врач-влак янда, фарфор атышєр, чойн 
кєршєк да салма дене угыч пайдаланаш тў‰алаш, а 
микроволновкышто ырыкташ келшыше контейнер деч 
шєрлаш темлат.

Тыгай иктешлымашым шанчызе-шамыч Финлян-
дийыште, Италийыште, Японийыште, Нидерландыште, 
Польшышто, Великобританийыште, Австрийыште да 
Российыште илыше-влакын анализыштым шымлыме 
деч вара ыштеныт. Микропластик айдеме организмыш 
пластик ате да кленча гыч логалеш. Тудо тыгак пуч 
дене толшо вўдыштє, южо сорт сыраште (пиво), эсогыл 
йўрыштє уло. Пластик иммунитетым лушкыдемден, 
пуалше черлан вия‰аш амалым ыштен, тыгак ор-
ганизмыш ртуть ден пестицидым пуртен кертеш 
манме лўдыкшє уло.

Йол ПУАЛМЫМ чарна
4 кугу совла йытын нєшмыш 1 л 

шолшо вўдым темыман. Шолаш 
пуртыман да изи тул ўмбалне 
эше 10 минут кучыман. Шокшын 
пўтыралын, 1 шагат шинчыкты-
ман. Шокшо отварым кечеш 
6-8 гана 1/2 стакан дене 
шўрыде йўман. Тиде йєн 
дене 2 арня эмлалтман.

Лопшудо лышташ
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен.

Икшывыда 
куштылго  

капан лийже,

Сєсна шыл (1 кг) –  180-350
Ушкал шыл (1 кг) –  190-410
Шорык шыл (1 кг) –  370-450
Темкален ужалыме нєшмўй 
                                   (1 л) – 60-90
Шўшмўй (0,5 кг) –  225-230
Пелтыме ўй (130 г) –  250-280
Кешыр (1 кг) –  35-40
Шоган (1 кг) –  30-50
Паре‰ге (1 кг) –  30-40
Паре‰ге (5 л) –  110-150
Ковышта (1 кг) –  30-40
Йошкарушмен (1 кг) – 40-50
Мариноватлыме ошкурезе 
                                (0,5 л) – 250-270
Печкеш шинчалтыме кияр, 
           ужар помидор (1 кг) – 190-200
Чеснок (1 кг) –  130-150
Турнявєчыж (1 л) –  150-200
Полан (1 кг) –  40-80
Изимєр варене (0,5 л) –  180-200
Кылмыктыме модо (1 л) –  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) –  120-150
Свежа кияр (1 кг) –  140-180
Шєр (1,5 л) –  80-110
™мбал (0,5 л) –  100-120
™мбал (сепаратор
              гоч колтымо 0,5 л) – 240-250
Торык (0,5 кг) –  130-150
Муно (1 тесте) –  69-100
Мўй (3 л) –                              1500-1600
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
Шинчалтыме мойво (1 кг) –  142-150
Шинчалтыме селёдко (1 кг) –  156-160
Куэ выньык (иктыже) –  80-100
Тумо выньык (иктыже) –         110-120

Кодшо арня дене 
та‰астарымаште рўдє пазарыш-
те ак утыжым вашталтын огыл. 
Но те‰гече тўрлє пакчасаска 
нєшмым темлыше-влак ятырын 
улыт ыле. 1 пакет пакчасаска 
нєшмым 10 те‰ге гыч тў‰алын 
60 те‰ге марте акеш ужалат. Ты-
гак ужар шоганым, укропым, пе-
трушкым, кинзам, ял гыч конды-
мо шєрым, торыкым, ўмбалым 
торгаен ончаш гын, 5 те‰гелан 
шулдын налаш лиеш.

 Шоналташ тарватыше  
кум историй

1 Кужу жап чо-от шокшо шогымо деч вара икана ялы-
се калык йўрым кондаш Юмым сєрвалаш лекташ 

кутырен келша. Кумалаш лекме кечын чылан ик вере чу-
мыргат. Но юмылташ толшо е‰ кокла гыч ик эрге веле 
пеленже зонтикым конден. Тиде шонымылан ўшанымаш.

2 Кунам ме изи йочам кўшкє, южыш, кудалтена, 
шукыж годым лўдмє олмеш ньога юарлен шыр-

гыжеш. Ачажын уэш кидышкыже кучымыжым тудо са-
дак шижеш. Тидат йєратымылан кугу ўшан.

3 Кажне кастене малаш вочмына годым эрла-
шыжым илыше кынелына ма уке – огына пале, 

но эрдене кычкыраш кажне гана будильникым шын-
дена. Эрласе кече садак лиеш манын, ончыкылык 
ўшан дене илена. Тугеже ўшан мучаш марте ила ман-
ме арам огыл калыкыште коштеш, очыни.

 Тў‰алтышыже 7-ше №-ан газетыште

 Калыкыште мўшкыран ўдырамашым кресавалан 
шогалташ ок йєрє, маныт. Ача ден ава йочаштын ўмыр-
жым кўчыкемдаш лийме деч шекланеныт.
 ™дырамаш шке толмо кечылаште кресавалан шогал-

шаш огыл.
 Тынеш пурышо (кугые‰ гын) шочмо иза-шольыжым, 

ака-шўжаржым кресачалан але кресавалан шогалты-
шаш огыл – ончыкыжым илышыште пиал ок лий.
 Марлан кайыдыме ўдыр кресавалан икымше гана 

ўдыр азалан шогалшаш огыл – ончыкыжым шкеже йоча-
дыме лийын кертеш. Мариян лиймекыже веле эрге йо-
чан кресаваже лийын кертын.

але Тынеш пуртымо годым шекланаш  
темлыме калык пале-влак

Кугезе йўлам жаплен

Пєръе‰ койышТендан КАЧЕ –  
   первый сорт?..

але Могай шўдыр пале почеш шочшо рвезе – эн сай пелаш

Умбакыже лиеш

8-ше верыште – Рак (22 июнь – 22 июль). Калыкыште 
гын ты шўдыр йымалан шочшо пєръе‰ – уло ешлан «мил-
лионым» ыштен моштышо чапле пелаш манын шоналташ 
лиеш. Но мє‰гє толын пура гына – ыштышаш кумылжо 
йомеш. Диваныш шєрын возын, телевизорым ончен кияш 
ситыше вий веле кодеш. Мє‰гыштє тыге огеш кийылт 
гын, тугеже, очыни, вес ўдырамашын диваныштыже ка-
налта. Садлан могай пашам ончыкыжым ыштыкташ шо-
нымым эре ушештарен, палдарен шогаш тыршыман.

Тў‰алтышыже 6-7-ше №-ан газетыште
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Пайрем вашеш

Пєръе‰-влаклан

Кўлыт: (2 е‰лан шотлымаште): 2 муношо, 30 г сакырложаш, 2 кугу совла нўжымє шоколад.

1Муношыш изин-изин сакырложашым еша-
рен, шере вартышым, нугыдо шо‰ан лий-

мешкыже, миксер дене варыман. Миксер уке 
гын, тудын олмеш венчикымат кучылташ лиеш, 
но тидлан жап шукырак кўлеш.

2Ынде ты вартышыш шоколад пудыргым 
ешарыман, адакат сайын варыман.

3Силикон формочкын 1/3-шо ужашыш-
кыже (кажне лакыш) вартышым пышты-

ман да микроко‰гаш 30-40 секундлан шын-
дыман.

Пайрем ямым пурташ да десерт моторын 
койжо манын, тудым сєрастарыман.

4Таляка тали‰гаш вишкыдырак джемым 
але чевер тўсан вареньым опталман да 

покшеке йўкшыктарыме «отром» (фотосо се-
мын) вера‰дыман. Тыге кажне «отрон» шке ре-
льефше ден сўретше раш койыт.

Кўлыт: 250 г торык, 100 мл кофе (кукшым огыл, шол-
шо вўдеш шулыктарымым!), 3 кугу совла сакырложаш, 
5 кугу совла лай, 2 изи совла пўкш, лончо дене катка-
лыме икмыняр шоколад.

1Торыкыш пел стакан 
шем кофем, 3 кугу 

совла сакырложашым 
ешарыман. Икгай нугыды-
лыкан вартыш (крем гай) 
лиймешке, миксер дене 

лугыман. Луген 
чарныме деч он-
чыч 5 кугу совла 

л а й ы м 
пышты-
ман.

2Ынде стакан але бо-
кал пундашыш пыш-

тыме персик, киви, сливе 
пўчкыш але эше икаж-мо-
гай вес фрукт ўмбак шере 
вартышым опталман.

3Десерт сєралын кой-
жо да эшеат тутло 

лийже манын, ўмбакыже 
лаштыртылме 2 изи совла 
пўкшым (могай келша, ту-
гайым) изи курыкла койшын 
пыштыман да кок пўчкыш 
шоколадым ешарыман.

Шушаш ™дырамаш пайрем кечын йєратыме 
е‰дам куандарен єрыктарынеда? Тугеже 
«йєратымем, тылат отром пєлеклем!» 
шомак дене эрым тў‰алаш лиеш. 
Тамле да мотор десертым ышташ 
нимо неле огыл, адакшым тудым 
ямдылаш жап шуко ок кай.

«Ийын коштшо отро»

Тў‰алтышлан мотор форман стаканым але бокалым 
ямдылыман. Йо‰гыт пундашыш фруктым, мутлан, 

персикым, пыштыман, вет пайрем кечын тудо уто ок лий. 
Икманаш, кєлан мо келша.

Эн ончыч десертын негызшым ямдылыман. Тидлан торык 
ден кофем пырля варыман. Ваш ушаш лийдымыла чучшо 
компонент-влак пєръе‰лан огыт келше ман шонеда? Арам!

ПАГАЛЫМЕ ўдырамаш-влак! 
Шошо вашеш юбкыда шыгырын 
чучаш тў‰алын? Ка‰гешташ тє-
чен, шкендам ида индыре! Кумыл-
дам арам ида волто. Тыгай кап-
кыл сєраллыкым юбкыда тетла 
шы‰дарен ок се‰е гын, кўлдымыш 
лекше ты ластыкым чаманыде лук-
тын кудалтыза!

***
КЕЧ-МОГАЙ ўдырамашын суртыш-

тыжо эн йєратыме посна 
пєлемже уло. Тушто тудо 
кузе шона, жапым туге 
веселан эртара. Шонал-
та – тутло шўрым шолта, 
шоналта – кўмыж-совлам 
мушкеда, шоналта – аракам 
шолта...Тел.: 49-55-11   

Пўкшан да шоколадан десерт
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Уке, йо‰ылыш 
возен манын ида 
шоно. Чынжымак, 
суртоза огыл, а 
ватыже пу гыч 
пўчкеден луктын!

Окнасергам… 

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Такшым ме ик теле кечын Кужэ‰ер районы-
со Йывансола (Купсола) йочасадыш миенна 
ыле да, тусо пєртєнчылнє, кєргыштыжє пыр-
дыжлаште, эсогыл ко‰гаште моткочак йыты-
ран сўретлымым ужын (снимкылаште), тидым 
кє ыштымым умылаш веле пурен лекташ шо-
нышна. Каласышт: тыште чылажымат изирак 
воспитательлан ыштыше Валентина Ефремов-
на (кўшыл снимкыште) келыштарен. Сўрет-
ше-влак икшыве-шамычын, ача-аваштын веле 
огыл, тевыс, мемнан гай вучыдымын толын 
лекше уна-влакынат шинчаштым сылне улмышт 
дене кузе куандарат! Пеледыш, янлык-шамыч, 
йомакла гыч персонаж-влак – кажныже кумы-
лым савыра.

Тунам тў‰алтыште уста сўретче, кеч лўмын 
тудо нигуштат шинчымашым поген огыл, а шке 
семынже веле тунемын да чонжо йодмо почеш 
гына сўретла, тыгерак каласкалыш:

– Сўретлаш шукертак тў‰алынам. Лачшы-
мак кунамжым кызыт раш каласенат ом керт. 
Пашам шканем келша гын, молыланат келша, 
шоненам да ты шотышто утыжым тургыжланен 
омыл.

А тылеч вара каласымыже ўдырамаш нерген 
тиде статьям возаш таратыш. Тудо мане:

– Сўретлыме пашам-влак мє‰гыштат улыт. 
Туштыжо эше верандылан окнасергамат шкеак 
ыштенам.

Тыгайым колын, паледа, єрмем дене ик  
жаплан эсогыл шыпланышым. А вара, о‰айын 
чучат, ик йодыш почеш весым пуэдышым:

– Пу гыч шке пўчкын луктында? Тыгай сомы-
лым ўдырамаш ыштыме нерген але марте такше 
ужмо веле огыл, колмат огыл ыле. Тыгай кумыл-
даже кунам лектын? Пу гыч икымше гана пўч-
кеден шогымыдам ужын, пелашда мом ойлен?

   Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА ямдылен.



2019 ий 28 февральС/П 9КИДМАСТАР

М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11

Шкеже ок палдаре гын, тиде ўды-
рамаш пєръе‰ паша кокла гыч  шу-
кыжым ыштен мошта манын, кє шо-
налта ыле?..

– Тыгай пашалан пелашемын 
чытышыже огеш сите, санде-
не мылам нимомат каласен 
огыл, – шыргыжал пелештыш 
Валентина Ефремовна. – Пу 
гыч пўчкеден ончышаш ыле 
манын, шукертак шоненам, но 
тў‰алашыже гына эре кидем 
шуын огыл. А вич ий наре ончыч 
у верандым ыштенна, да окна-
лан наличник кўлын. Тыге тудым 

шкеак пўчкедаш тў‰альым. 
Пєрт окна-влакланат ямды-
лем ыле, но ынде кидем кор-
шта да тидым ыштен ом керт. 
Кеч электропила, дрель, моло 
ўзгар дене кызытат кокланже 
шогылтам.

– ™дырамаш улмым шотыш 
налде, пєръе‰ынлан шотлалт- 
ше пашам ыштымыда нерген 
пален налмеке, е‰же мом ой-
лаш тў‰алеш манын, вожылын-
аптыранен огыдал? – пєръе‰ 
сомыл кокла гыч шукыжым 
ыштен кертмыж нерген кала-
сымыж дене Валентина Еф-
ремовна адакат 
є р ы к т а р ы ш а т , 
йодде шым чыте.

– Молан вожыл-
шаш улам? Тыгай 
нерген шоненат 
омыл. Мый вет 
е‰лан ойлаш огыл, 
а шканна кўлын да 
чон йодмо почеш 
уло кумылын ыш-
тенам, – пытар-
тышлан каласыш 
чолга, тыгодымак 
моткочак шыма 
койыш-шоктышан 
кидмастар.

озавате ыштен!
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Автомашинам виктарышылан

КАЖНЕ автомаши-
наште топливе мыняр 
улмым ончыктышо 
датчик уло. Тудым он-
чен, водитель бакыш-
те мыняр бензин але 
солярке кодмым ра-
шемда. Топливе ша-
гал кодмеке, йошкар 
але нарынче лампычке 
чўкталтеш. Лампыч-
ке чўкталтмеке, эше 
мыняр кудалаш лиеш, 
тидыже автомашина 

озалан могай э‰гекым 
ыштен кертеш?

Бакыште топливе 
шагал кодмо годым 
тў‰ нелылыкым шке 
ўмбакше насос на-
леш. Тыге тудо паша 
утыждене чот логал-
мылан кєра ыра. Ты-
годым горючий тудлан 
йўкшыктарыше виш-
кыдылан шотлалтеш. 
Тудыжо шагал гын, на-
сос пудырген кертеш.

Кудалыштме семын 
баке пундашыште 
шундык (отложений) 
погына. Тудым лачак 
конструкцийым пужен 
гына кора‰даш лиеш. 
Но водитель-влак ти-
дым огыт ыште. Ба-
кыште шагал топли-
ве лиеш гын, шундык 
насосыш логалеш, 
фильтр ден форсун-
кым шўка‰да.

Южгунам води-
тельлан кужу корным 
эрташ перна, запра-
вочный пунктшат то-
раште верланен. Тыге 

бакыште топливе ша-
гал кодеш да йошкар 
але нарынче лампыч-
ке чўкталтын кертеш. 
Тидын деч вара эше, 
шагал гын, 60 киломе-
трым кудалаш лиеш. 
Автомашинам лукшо-
влак, правил почеш, 
пўтынь бак гыч 8 про-
цент топливе кодмо 
годым лампычкылан 
чўкталташ йєным ыш-
теныт. Тидыже лишыл 
АЗС марте кудалаш 
ситышаш. 

Мый пинегым налнем. Но мо-
гай урлыкым налаш да тудым 
кузе ончен кушташ ом пале?

М.ИЛЬИН
Марий Турек район

ПИЙ шуко тўрлє урлык уло. 
Илышыште шкем чолган ку-
чышо-влаклан, мутлан, цверг-
пинчер, фокстерьер, карлик 
шпиц келшат гын, ласкалыкым 
йєратыше-шамычлан француз 
бульдог, пекинес, японский 
хин, мопс утларак шотлан то-
лыт. Тыгодым пийлан мо кўл-
мым, озан шкенжын йєнжымат 
шотыш налман. Мутлан, чи-
хуахуа але той-терьер йўштє 
игече шогымо годым тўжваке 
лекдеат чыта гын, цвергшна-
уцер кече еда свежа южышто 
лияш, кудалышташ йєрата.

Пун шотышто тидым каласы-
ман. Кужу пун моторын коеш, 
но тудым шотышто кучаш жап 

ден ешартыш роскот кўлыт. 
Чара урлык (китайский шурка 
вуян чара) йўштє годым кыл-
ма. Эше тидым шотыш налза: 
ешыштыда пийлан нигєнат ал-
лергий уке? Южгунам эсогыл 
коваште лыгылан, ойырлен 
лекше коялан аллергий лийын 
кертеш.

Пинегым кок-кум тылзашым 
налаш келша. Но чўчкыдынак 
игым писынрак мє‰гє налаш 
тыршат, тидлан озажат тореш 
огыл. Эсогыл ик тылзашымак 
пуэн колта. Варажым игым он-
чышо у оза нелылыкыш лога-
леш.

Ик тылзаш пинеге шке семын 
кочкаш тунемын шуэш. Тыго-

дымак эше ава шєрым йўэш. 
Тыге тазалыклан кўлшє чыла 
ферментым налеш. Кок тыл-
заш деч ончыч ава деч ойыры-
мо иге келшыше питательный 
веществам ок нал. Тидыже 
варажым иммунитетыште да 
кочкышым шулыктарыше ор-
ганлаште раш палдырна.

Кандаш арняш иге ака-шў-
жар, иза-шольо деке тўрыс 
тунем шуэш, айдеме дене кы-
лым ыштыме икымше опытым 
пога. Тиде пагытым иге ава пе-
лен илен да лўдыкшым шижын 
огыл гын, варажым тидыже 
кушкын шушо пийын койыш-
шоктышыштыжо палдырна.

Умбакыже лиеш

Мє‰гысє ферме

Пинегымат  
ончен  
моштыман

Мужыр лаштыкым

Мыняр кудалаш  
лиеш?
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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

Йодмыда почеш

Шыл кармын шукшыжым тыге ма-
ныт. Тудо, э‰ыримыш пижыктымеке, 
пе‰гыдын шинча. Шере‰гым да моло 
колым чў‰гыкташ келша. Тудым пила-
шўкыштє аралат. Шукш икмыняр кечы-
ште, куколкыш савырнен, карме лийын 
кертеш. Кол кучаш кайыме годым виля 
шукшым шукырак налаш тыршыман, 
вет утларак ужашым колым пукшаш 
вўдыш кышкаш перна. Шукшым ара-
лыме атым вынер лапчык дене сайын 
петыраш кўлеш.

Шудышырчыкым утларакше нўк-
тым, вишкыльым, туршым, пардашым 
чў‰гыктымє годым 
кучылтыт. Кучымо 
насекомыйым юал-
ге верыште аралаш 
кўлеш. Шудышыр-
чыкым погымо 
банкыш олык кушкылым 
пышташ шотлан толеш. Тидым шотыш 
налаш огыл гын, насекомый кужу жап 
илен ок керт.

Кишкывуй (ракывот) шыл пады-
рашым талдаш, ловал сайын чў‰гат. 
Ситыдымашыже тыште: э‰ыриме гыч 
чўчкыдын мучышта.

Майысе копша‰ге. Шошо 
мучаште-ке‰еж тў‰алтыште южышто 
чо‰ештылыт. Проводко йєн дене, 
э‰ырым лупшалын кучымо годым 
пайдале. Шулдыржым кора‰дат да 
э‰ыримыш керыт. Шукшыжымат кол 

йєрата. Тудым шўйшє те-
рысыште, садысе ўян 

мландыште муаш 
лиеш. Шукш ут-

ларакшым донный 
э‰ырлан келша.

Шошым мўкшлан ешартыш коч-
кыш семын сироп дене пырля 
шолтымо нуж, чай, вўршудо, 
шуанвондыгичке да айдемылан 
пайдале моло кушкыл ден саска вартышым 
пуаш лиеш мо?

Г.КАПИТОНОВ
Морко район

Мемнан дене шемшыда‰ пеледме 
деч вара тўшка озанлыкын ўдымє 
кечшудо пеледе. Игече кукшо шо-

гыш, сандене кечшудо вуйышто пеле-
дыш дене пырля шуко клеян вишкыде койын. 
Шыжым еш-влак вийыштым чот йомдарышт. 
Шонем, тиде клейыш ятыр мўкш пижын да ко-
лен. Тидлан кєрак еш-влак иземыныт, очыни.

В.НИКИТИН
Шернур район

Теле кыдалнак икмыняр мўкш еш пытен. Молан?
Г.ГУБИН

Кужэ‰ер район

М™КШЛАН ешартыш 
кочкыш семын тўрлє 
шудо ден саска вар-
тышым пуымо ок кўл. 
Айдемылан мо пайдале, 
мўкшлан йєршынат ок 
келше, эсогыл э‰гекым 
ыштен кертеш. Тидым 
палаш кўлеш: мўкш шин-

чал, витамин, микроэле-
мент да илышлан кўлшє 
моло веществам тўрыс-
нек шыркам (пергам) 
кочкын ситара. Сандене 
омарташте эреак, поснак 
шошым, сай качестван 
перга лийже манын тыр-
шыман.

ЧЫНАК, еш-влак тыгай амал дене вийыштым йомда-
рен кертыныт. Мўкшызє-влак кечшудо пеледышыште 
колышо ятыр мўкшым ужыныт. Тыгодым пайдале насе-
комый-влак, клей дене варналтын, кечшудо вуйыштак 
пытеныт.

Амалже тўрлє лийын кертеш

ТЕЛЕ – мўкшлан эн неле 
пагыт. Еш тўрлє амаллан 
кєра пытен кертеш. Ла-
чак колышо ешым шымлен 
гына тў‰ амалжым ра-
шемдаш лиеш. Тыгодым 
палаш кўлеш, кузе ешым 

телылан ямдылыме, коч-
кышым мыняр кодымо, 
мўкш могай условийыш-
те телым эртарен да ту-
леч молат. Йодышым тыге 
гына шынден, колымо 
амалым рашемдаш неле. 
Сандене колышо мўкшым 
лишыл ветлабораторийыш 
(тудыжо шуко вере кок 
районлан икте гына ко-
дын) шымлаш колтыман. 
Тушто гына колымо ама-
лым рашемден кертыт.

Титаканже –  
кечшудо пеледыш

Вартыш ок келше

Виля шукшат 
пайдале
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 4 марта. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 13.55 Наши 
люди 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 Ве-
черние новости 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 22.30 Экс-
клюзив 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 

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

вости на русском языке 12+ 06.30, 19.30 
Новости на марийском языке 12+ 07.55, 

08.55 Программа «Эзотерра» 12+ 12.20 
Программа «От чистого истока» 12+ 14.50 
Программа «Личный врач»  12+ 18.50 
Программа «Колесим по краю» 12+ 21.50 
Программа «Переходя на личности» 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»

19.00 Вести. 19.10 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 5 марта. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 13.55 Наши 
люди 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 Ве-
черние новости 18.50 На самом деле 
16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+ 22.30 Экс-
клюзив 16+ 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. Прямой эфир 16+ 
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 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 языке 12+ 08.50 Программа «Эзо-
терра» 12+  10.15 Программа «Прогулки по сто-

лице» 12+ 12.20 Программа «Железное кредо» 
12+ 14.50 Программа «От чистого истока» 12+ 
16.45 Программа «Проще простого» 12+  18.50 
Программа «Территория жизни» 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 кон-
церт 9.45 Шонанпыл 11.25, 17.00 Местное 
время. Вести Марий Эл (на мар. яз.)

НА КАНАЛЕ «РОССИЯ24»

19.00 Вести. 19.10 Интервью

5 МАРТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 6 марта. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 13.55 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 Эксклюзив 16+ 
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+ 

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

сти на русском языке 12+ 06.30, 19.30, 
22.30 Новости на марийском языке 12+ 
07.55 Программа «Эзотерра» 12+  08.50 

Программа «Прогулки по столице» 12+ 
14.45 Программа «Проще простого» 12+  
16.35 Программа «АРТ-мастерская» 12+ 
21.45 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 
«Шўмсем пєлек».  Тендан серышда по-
чеш концерт 11.25, 17.00 Местное вре-
мя. Вести Марий Эл (на мар. яз.)

НА КАНАЛЕ «РОССИЯ24»

19.00 Вести. 19.10 Интервью

6 МАРТА, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 7 марта. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 13.55 Наши 
люди 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 Ве-
черние 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 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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+ 23.25 Юбилейный вечер 
Михаила Жванецкого 16+

«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+ 07.55, 08.50 Программа «Эзотерра» 
12+  12.10 Программа «От чистого исто-
ка» 12+ 14.45, 21.50 Программа «Про-
гулки по столице» 12+ 16.40 Программа 
«АРТ-мастерская» 17.50 Программа «Пе-
реходя на личности» 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 11.25, 17.00 Местное время. 
Вести Марий Эл (на мар. яз.)

НА КАНАЛЕ «РОССИЯ24»

19.00 Вести. 19.10 Интервью

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф 

«МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 06.45 Х/ф «ТРИ 
ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+ 08.20 Х/ф 
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+ 10.15 Х/ф 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 0+ 12.15 
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+ 
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+ 
15.35 Будьте счастливы всегда! 16+ 
17.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+ 19.40, 21.20 
Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+ 
21.00 Время 22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+ 
00.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+

РОССИЯ1

04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ- 
КИ» 12+ 08.40 О чём поют 8 Марта  
12+ 11.00 Вести 11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
12+ 13.20 Петросян и женщины 16+ 
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+ 19.10 
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 21.20 Х/ф 
«ЛЁД» 12+ 23.40 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина 12+  02.30 Х/ф «ГЛЯ-
НЕЦ» 12+

«МЭТР»
15.40 Гала-концерт «Песенка года-

2018» 0+

7 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

8 МАРТА, ПЯТНИЦА

4 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 06.15 Х/ф 

«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+ 08.10 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 09.00 Умницы и ум-
ники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.15 К 
85-летию Юрия Гагарина. «Звезда по име-
ни Гагарин» 12+ 11.20, 23.00 Чемпионат 
мира по фигурному катанию среди юнио-
ров 0+ 12.15 Алексей Баталов. «Как долго 
я тебя искала...» 12+ 13.25 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 6+ 16.20 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 17.50 Эксклю-
зив 16+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 00.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» 12+

РОССИЯ1

04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+ 08.55 
Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+ 11.00 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+ 
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+ 17.30 
Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести 20.30 
Один в один. Народный сезон 12+ 23.00 
Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+

«МЭТР»
9.00 Гала-концерт «Песенка года-2018» 

0+ 15.30 Концерт «Марий Эл Радио» в 
честь 13-летия радиостанции 12+

9 МАРТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф 

«СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+ 07.45 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 Не-
путевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.10 Теория заговора 16+ 12.25 Х/ф 
«ЖЕНЩИНЫ» 6+ 14.20 Татьяна Буланова. Не 
плачь! 12+ 15.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Женщины. Прямой 
эфир из Швеции 16.25 О чем поют мужчины 
16+ 18.20 Чемпионат мира по биатлону. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции 19.10 Лучше всех! 0+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Что? Где? Когда? 22.40 Чемпионат 
мира по фигурному катанию среди юнио-
ров. Показательные выступления 0+

РОССИЯ1

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+ 06.30 
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+ 10.30 Сто к одному 12+ 11.20 
Х/ф «ЛЁД» 12+ 13.50 Елена Степаненко 
«Бабы, вперёд!» 16+ 16.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА С ПРОШЛЫМ» 12+ 20.00 Вести неде-
ли 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

«МЭТР»
09.10 Концерт «Марий Эл Радио» в честь 

13-летия радиостанции 12+

10 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Марий Эл» газет – илыш дене тєр ошкылшо марий 
 калыкын газетше, сандене тудым лудса, налза, 
пошкудылан темлыза, пагалыме йолташна-влак!!

М.Шкетан лўмеш 
 Марий национальный драме театр
 3 март – «Салика». С.Николаев 16.00 ......................(12+)
 5 март – «Человек из Подольска». Д.Данилов ....18.00 (12+)
 8 март – «Юмынўдыр» .......................................18.00 (12+)
 9 март – «Тый кондышыч шошым» концерт .....16.00 (12+)
 10 март – «Сєсна поминка». Г.Гордеев .........16.00 (16+)

Марий самырык театр
 2 март – «Тый улат мыланем ныжыл йўр» концерт .......15.00 (16+)
 3 март – «Корнывож пеледыш». Д.Кораблёва 
        ...............................................................................15.00 (12+)
 5 март – «Недоросль». Д.Фонвизин ...............11.00 (12+)
 10 март – «Изуремыште кугу сўан». В.Абукаев-Эмгак 
        ...............................................................................15.00 (16+)

Э.Сапаев лўмеш Марий кугыжаныш  
академический опер да балет театр

 3 март – «Чиполлино». К.Хачатурян .................16.00 (0+)
 6 март – «Романтическое путешествие» орган музык кас 
        ..............................................................................18.00 (12+)
 8 март – «Тыланда, шергакан ўдырамаш-влак!» концерт 
         ..................................................................................18.00 (12+)
 9, 10 март – «Следствие ведёт Кот в сапогах». Е.Шашин
         ............................................................................. 16.00 (3+)

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?
16+

Молгунамсе семынак «Марий Эл» газет тендам, пагалыме 
лудшына-влак, у да о‰ай материал-влак дене куандара.

2019 ийыште Волжский рай-
онлан 80 ий темеш, сандене 
газетын тў‰ материалже-влак 
ты кундемын ик эн виян да 
чолга е‰, тыгак предприятий, 
организаций-влаклан пєлек- 
лалтыныт. Тыге номерыш-
те «Приволжский» сурткайык  
фабрике, «Москва» ялозанлык, 
Сотнур селасе ургымо цех, 
Волжск оласе «Секрет» мотор-
лык салон, «Любимая аптека» 
аптеке сеть, фермер-влак Ксе-
ния Борисова да Александр 
Лесников, Чодыраялыште 
илыше марий  чонан Венера 
Большакова нерген лудса.

«100 ийлан – 100 ялыш»  
лаштык тиде гана Кужэ‰ер ра- 
йон Э‰ыжсола ялын калыкше  

да илышыж нерген каласкала.
Афган сар. Шагал огыл ма-

рий ешыш тудо ойгым кон-
ден. «Патырлык» лаштыкы-
ште Йошкар-Олаште илыше, 
Морко район Ямбатыр ялыш-
те шочын-кушшо Эдуард Гав-
рилов дене палдара.

«Эртышын кышаже» лаш- 
тыкыште «Виче вўдет йога- 
леш, Чолманышкет ушналеш…» 
материалым умбакыже лудса.

«Сылнымут садвечыште» 
Ипполит Лобановын «Ферме-
рын чон корштышыжо» ойлы-
машыжым темла.

Кужэ‰ер район Йўледўр 
селаште верланыше тоштер-
пєртын озаже кє – «Фотолаш- 
тык» палдара.
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

– Ончемат, Тамара, те кам-
петкым йєратеда?

– А тетла эше мом ышташ 
кодеш, Алексей? – йодыш де-
нак кочын вашештыш ўдыра-
маш. – Уремыште – теле. Ты-
гай луманым да пургыжаным 
шукертсек ом шарне. Октябрь 
мучаштак йўштє мардеж лум 
орам чумырен шындыш. Йўд-
шє-кечыже мардеж лўшка, лу-
мым пўтырен нєлта. Корнымат 
нимолан эрыкташ – почешак 

петыра. Шоссе корныш лумым 
келын лекташ неле.

Пєртыштат йўштє. Олтет гы-
нат, садак ок ыре. Урем дене 
эртен кайышыже, кє ок пале 
гын, кок пачашан пу пєрт шок-
шо да йо‰гыдо манын шона, 
очыни. Илен ончыде от пале 
шол...

Пєртын кокымшо пачашы-
же веле илаш йєрышє. ™лыл- 
жым вольык леваш денат 
та‰астараш лиеш. Чыла вечын 
йўштє пура. Мом ойлаш, шєрын 
кайыше гай коеш. Кўвар йымач 
йўштє кўза. Пєрт чот тоште-
мын. Кугу сар кайыме жапыш-
те ончыч тыште Ленинград гыч 
эвакуироватлен кондымо руш 
еш-влак иленыт. Куш кает, чы-
тен иленыт. Сар деч вара кочо 
илышышт деч шылаш тєчышє, 
куснен толшо-влакат. А ынде 
Тамара Игнатьевна орлана... 
Кок ий ончыч илаш пуртымо 
пєръе‰жат уке дене иктак...

– Ужамат, те шергакан кам-
петкым веле кочкыда? – ку-
тырыде шинчаш огыл манын, 
Алексей йодшын коеш.

– Мыйын ынде улыжат ик куан –  
«Белочка» кампеткым кочкаш, – 

адакат шыпланыш ўдырамаш. 
Окнаш ончалын, ты пєртыш 
илаш куснымыжым шарналтыш. 
Вич ий ончыч олаште комму-
нальный пачерысе пєлемжым 
вашталтен, можо тудым тышке 
илаш кондыш? Илаш толмыж 
шошым пєрт воктенысе клумбы-
со мландым кўнчыш, флоксым 
шындыш. Южгунам, шошо кас- 
тене канде костюмжым чиен, 
шляпажым упшалын, чатка сум-
кажым кидыш налын, таптыме 

йолгорно дене шоссе корно 
дек ошкеден. Кужу капан, мо-
тор капкылан шинчаш перныше 
ўдырамаш. Умбачын ончымаште 
ўдыр гай веле койын. А лишыч –  
иктаж нылле ияш чатка ўды-
рамаш. Тунам эше пєръе‰-
шамычын ўмбакыже ончы-
мыштым шижын. Пеле пуста 
автобусыш шинчын, посёлко 
рўдыш кином ончаш пытар-
тыш сеансыш кудалын. Вара – 
мє‰гє.

Шошо мучко шкет ыле. 
Ке‰ежат, шыжат тыгак эртышт. 
Телыланат нигє денат палыме 
лияш ыш тєчє. Шижде, вич ият 
лектын возо. Олам кудалтен, 
молан тышке тольо? Мом кы-
чале? Мом муо?

Юмо, серлаге! Жап могай 
чот писын эртыш! Пуйто ала-
кє шагат умдым кусаренак 
шогыш. А шонымаш тугаяк: 
ончычсылак йєратыме лийме 
да илыме шуэш. Шинча коло 
ий ончычсылак моторым кыча-
леш. Вара молан тыге писын 
чурий шапалга, куптыр лекте-
да? Капкыл эше самырыкын 
ончыкта гынат, чурий ийготым 
ужала. Тўрвє кок велне коваш-

те кечалтын, а ончыч шинчаон-
чалтышат йўлен...

– Вара чўчкыдын «Белочка» 
кампеткым налын кочкыда? – 
пєръе‰ Тамара Игнатьевнан кєр-
гє монологшым лугыч ыштыш.

– Такшым тылечат чўчкы-
дын кочкаш лиеш ыле, очыни. 
А тыге – пашадар да аванс 
налме деч вара веле... – эх, 
кампеткым налын пукшашат 
тептерет ок сите манше гай 
ўдырамаш вашештыш.

Тыге йодыштын шинчылтше 
пєръе‰ – тудын пелашыже... 
Да-а-а, кеч-мом ман, айдеме 
чонеш ок пиж гын...

Дачыж гыч толшо сад-пакча-
зе дене кок ий ончыч палыме 
лие. Икмыняр ийлан кугурак, 
шкеж гаяк шкет пєръе‰ым 
илаш пуртыш. Ынде тудо ваш-
ке пенсийыш лекшаш. Мом 
ыштет, очыни, тылеч самы-
рык тетла тудлан пўралтын 
огыл улмаш. Келшыме самы-
рык рвезыжым Афган сар гыч 
колышым кондышт. Мотор-
лыкшым да йєратымашыжым 
рвезе пеленже на‰гайыш... А 
тидлан Тамаран шо‰гылыкшо 
гына кодо. Икте-весым пага-
лыде, умбакыже пырляже мо-
лан илаш?..

– Кочса, кочса, Тамара, мый 
нимом ом ман...

– Пуста‰ше чонеш нимо ко-
дын огыл, Алексей...

– Уке, уке, нимом ида ойло. 
Кочса йєратыме кампеткы-
дам... Таза гына лийза... Тений  –  
леве теле... Тыгай пиалан те-
лым шукертсек вученам...

ПАГАЛЫДЕ, 
ПЫРЛЯЖЕ  

МОЛАН ИЛАШ?..
але Кокла ийготан  

ўдырамашын чон йодмыжо
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Пелашемлан 23 февраль-
лан могай о‰ай пєлекым 
ыштышым. Эрдене 6 шагат-
лан кынельымат, «рота, кы-
нелаш» кычкыральым. Тар 
шўрашым пыштен пуышым. 
Кўварым мушкыктышым, 
паре‰гым эрыктышым. 
Пєрт йыр ик гана куржта-
лын савырныш. А мо, шоне-
да?! Пєръе‰лан пєлеклалт- 

ше пайрем салтакын ик 
кечыж семынак эр-
тыш!

Вашлийынна коктын ик кастен,
Пиал шинчаштына чўчкен.
Киднажым кидышке кучен,
Кок шўм чыла йырваш монден.

Припев:
А лум велеш, велеш, велеш, велеш,

Мемнан кышанам йєршын леведеш,
Но тый кодат лач мыйын ушыштем,
Ом мондо тыйым, мый палем.
Каваште шўдыр-влак, йўлен,
Мемнам онченыт кєранен.
Кок кєгєрченла йєратен,
Ме ваш онченна ўшанен.
Припев тудак.
Чон ныжыл семым, куанен,
Моштен онал ме арален.
Ок кўл ты верчын ойгыраш,
Кодеш кокланже шарналташ.
Припев тудак.

Ом мондо тыйым
Йєратыме мурына

Мутшо Р.Кудрявцеван,
семже Е.Рыбакован

Марина Садова мура
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Лаштыкым Лайд ШЕМЙЭР ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

АГРЫЗ районысо марий ялла 
гоч кудал эртыме годым тыгай 
сўрет вигак шинчалан перна: ик 
ялыштат пеле сўмырлышє пєрт 
але оралте уке. Шкем тыге па-
галымашын ик пе‰гыде амал-
жылан спортым шотлыман.

Тидымак мут да шинчалан 
койшо пример-влак дене Буй-
мо школышто лиймына го-
дым директор Э.И.Михайлов 
пе‰гыдемдыш.

Эдуард Иванович Ижевскысе 
ялозанлык институтым тунем 
пытарен. Ятыр ий озанлыкым 
вуйлатен. 2014 ий гыч тудлан 
школым ўшанен пуэныт.

Тудак 2009 ийыште ты кунде-
мыште «Мари лыжням» тарва-
тен. Икымше гана Буймо ялыш-
те эртареныт, да та‰асымашке 
75 ечызе ушнен. Умбакыже 
та‰асаш кумылан-влакын чо-
тышт эреак кушкын: 2010 
ийыште Пелемешыште 185 
ечызе та‰асен, 2011 ийыште Кє-
легешыште – 160, 2012 ийыште 
Буймышто – 302, 2015 ийыште 
Пелемешыште – 310… 2018 ийы-
ште Буймышто юбилейный 10-
шо «Мари лыжня» эртен. Тушто 
ече дене куржаш шонышо-влак 
эшеат шукырак лийыныт. Ынде 
тышке Татарстанысе Чалла, 
Алабога, Казань, Мамадыш, Аг-
рыз гыч веле огыл, Йошкар-Ола, 
Башкортостанысе Нефтекамск, 
Бирск ола да Мишкан села, Уд-
муртийысе Сарапул ден Ижевск 
олала, Грах, Карагєл, Изи Пурга 
да моло район гычат толыт.

Тиде кечын ече ўмбаке изиж- 
ге-кугужге шогалыт. Кажне 
ийын посна ялысе организатор-
влак чыла сомылым да роско-
тым шке ўмбакышт налыт. Буймо 
школым гын ече спортын пыжа-
шыжлан шотлаш лиеш. Садла-
нак нуно районысо да республи-
кысе та‰асымашлаште эреак 
се‰ыше-влак коклаште улыт. 
Мутлан, республикысе «Надеж- 
да Татарстана» та‰асымаште 
ынде мыняр ий годсек 2-шо ве-
рым налыт. Школын тунемшы-
же Эдуард Павлов 2018 ий гыч 
Татарстанын сборный коман-
дыштыже та‰аса. Тений фев-
ральыште тудо Сахалиныште 
эртыше «Дети Азии» йоча-вла-
кын I Тўнямбал спорт модмаш-
тышт вийым терген.

Р
е
кл

ам
а

Ече корно шуйна 
шийын да тойын, 

але Буймо кундемысе  
«Мари ечыгорно» ўжеш

Тений тыгай та‰асымаш 
да марий пайрем 2 мар-
тыште Татарстан Респуб- 
ликысе Агрыз районы-
со Кадрек ялыште эрта, 
300 утла ечызе та‰асаш 
лекташ ямдылалтеш.

Ече аралыме 
пєлемыште
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