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2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

7 март,

изарня

12+
СУРТСУРТ

Вольык

ончышо

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

«Орина кован  
шўшерже гыч...»

 21 февральыште Йошкар-Оласе Калык арвер 
сымыктыш тоштер-пєртыштє «Кўртньывоштыр тўр» 

лўман ончер почылтын. Авторжо – семмастар да 
кидмастар Сергей Милютин. Кидмастарын пашаж 
дене пырля ожнысо марий вургемым ончыктымо.

М.Скобелевын фотожоОнчерым почмо годым Умбакыже 8-9-ше лашт.
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Мужыр лаштыкым  

Ке‰ежымсе опыт гычЯрми‰гашке вучат
Шушаш рушарнян, 10 мартыште, Чар-

ла кремльыште ™ярнялан пєлеклалтше 
ялозанлык ярми‰га лиеш. Тудым Ял- 
озанлык да продовольствий, Тўвыра, пе-
чать да калык-влакын пашашт шотышто 
министерстве-влак пырля эртарат.

ОНДАКЫСЕ семынак олаште илыше да уна-
влаклан чапле качестван ушкал ден сєсна, ты-
гак кролик, кўрка, комбо, чыве, лудо шылым, 
шєрым да шєр кочкышым, чыве ден пулдырчо 
муным, илыше колым, паре‰гым, пакчасаскам, 
фруктым, кинде ден кондитер сатум, вуйде‰ге 
чайым, емыж-саскам, коштымо по‰гым, мўйым 
да мўкшын пуымо моло продукцийым ужалаш 
тў‰алыт. Шке сатуштым ужалаш пошкудо ре-
гионла гычат толшаш улыт. Налше-влакым 9 
гыч 15 шагат марте вучат.

В.СМОЛЕНЦЕВ

Акций

Ик тылзе яра тергат
Республикысе туберкулёз эмлыме 

диспансер мартыште калыкым флюо-
рографий йєн дене яра терга.

УЖАРМУЖО дене кучедалме тўнямбал 
кечылан (24 март) пєлеклалтше акций 1 гыч 
29 март йотке эрта. Тиде жапыште диспан-
серыште регионысо калыкым шуматкече 
да рушарня деч моло кечын 8 гыч 15 ша-
гат марте Пролетарский урем, 60-шо Б пєрт 
адрес дене вучат. Кумылан-шамыч 9 гыч 11 
шагат жапыште врач-фтизиатр дене мутла-
нен, тыгак лекше йодышыштым 42-65-00 
номеран ўшан телефон полшымо дене ра-
шемден кертыт.

У закон

Пакчасаскам ужалаш  
патент кўлеш

2019 ий 1 март гыч шке пакчасаскам 
ужалымылан налогым тўлаш логалеш. 
Ынде сад-пакчам кучышо кажне е‰, 
ончен куштымо лектышыжым ужалаш 
шона гын, амалкалчын (индивидуаль-
ный предприниматель) патентшым нал-
шаш. Тыгодым тудын деч тыгай нало-
гым кучаш тў‰алыт:
 Россий Пенсий фондыш – 29354 те‰ге;
 идалыкыште 300000 те‰ге деч изи огыл 

парышыж гыч 1 процент;
 ОМС фондыш – 6884 те‰ге;
 идалыкаш патент – 20000 те‰ге.
Пакчасаскам официально огыл ужалы-

ше-влакым полиций орган ден налог служ-
бо административно мут кучаш шогалтен, 
тыгак 500 гыч 2500 те‰ге марте штрафым 
тўлыктен кертыт.

М.ИВАНОВА

Шке ыштыме 
«Байкал»  

пайдалырак
Ты ўя‰дыш рецепт дене нылымше ий 

пайдаланем. Мыламат, пошкудо-шамыч-
ланат тудо моткоч келша. Шуко жап кевы-
тыште налме япон бактерийым, «Байка-
лым», «Сияние» ўя‰дышым кучылтынам, 
а вара тудым шке ямдылаш тў‰альым.

ТИДЛАН кугу ванныйыш 1 ведра вольык 
але кайык терысым, чодыраште погымо лыш-
таш йєре варыме 1 ведра тургыж рокым, 
1 ведра ломыжым, 3 л пўрым (100 г руыш 
а‰ деч изиш ўлыкырак леве вўдым ешары-
ман, пыртак сакырложашым але вареньым 
ешарыман, арня наре шинчыктыман), 200 г 
коштымо шем кинде комым, 1 л шопышо шєрым 
але кўчымє торыкым, пакча гыч 1 кольмо мландым 
ешарен, а‰ дене тєр вўдым опталын, пырля сайын 
варыман. Йўр, шўкшак логалме деч вартышым 
плёнко дене леведман да 10 кече шуын шинчык-
тыман. Вара ванныйысе 1 корка ты ўя‰дышым 10 л  
пурыман леве вўдыш ешарен шулыктарыман 
да пакчасе кеч-могай кушкыл йыра‰ыш, ке‰еж 
мучко (жапын-жапын) шавыман. Шке пакча гыч 
налме микроорганизмым кучылтын, чап-
ле лектышан пайдале пак-
часаскам ончен кушташ 
лиеш. Тыге чыла пак-
часаскам, кок пачаш 
шагал шынден, шуко 
лектышым налаш 
йєн лектеш.

Л.ТИШКОВА
Звенигово район
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Ты кече дене кылдалтше пале-влак:
 Ты жаплан шемкорак ден вараксим 

чо‰ештен толын шуктеныт – шошо рўж-
ге толеш.
 Ешыште кє эн ончыч шемкорак тўш-

кан шокшо кундем гыч чо‰ештен тол-
мыжым ужеш, тудо идалык мучко пиалан 
лиеш.
 Таче шемкоракым ужшо е‰ идалык 

мучко пиалан лиеш. Идалык тўвыргє 
паша лектышан лийшаш.
 Таче пылан, йўштє да мардежан 

игече, тугеже ке‰еж йўран лиеш. Тўты-
ра ўлыкє вола, тылзе мучко пылан игече 
шогаш тў‰алеш.
 Турий мурымо йўк шокта – шошо эр 

толеш.
 Пўнчє ден кож вуй йўк-йўаным лук-

тын лўшкат – вашке шокшо толеш.
 ™дырамаш ты кечын вараксимым 

икымше гана ужын гын, кужу жап самырык 
чуриян кодаш да куптыр деч утлаш манын, 
ожно шўргыжым шєр дене шўалтен.
 Ты дате (7 март) тичмаш тылзылан 

толеш гын, пасуш да пакчаш терысым 
лукташ ок лий – шўкшудо шуко лиеш, 
маныныт. Ты сомылым тылзын пытартыш 
чырыклан коденыт.

 Суртышто умдыла ынже лий манын, 
ожно мландым куралме годым е‰ шогавуй 
йымачын ик кормыж рокым налын, пєрт 
луклаш шавалтеныт. Тыге ыштыме деч 
вара тетла умдыла огеш лий, маныныт.
 Ты кечын ковыштам шындаш гын, ту-

дым шукш-копша‰ге шўткалаш ок тў‰ал 
манын шоненыт да чапле лектышлан 
ўшаненыт.
 Таче лум лумеш, поран тарвана – ту-

геже эше шошо кужун ок тол.
 Каваште пыл эркын иеш да кўшнє 

кеча – тугеже ик-кок кече гыч йўр йєр-
шан лум тў‰алеш да тыгай игече кужу 
жап шогаш тў‰алеш.
 Але марте лум йывыжа – идалык на-

чар пакчасаска лектышан лиеш. маны-
ныт. Лум шўштыра да пушкыдо – шурно, 
пакчасаска лектыш чапле лийшаш.
 Шемгорак пыжашым опташ тў‰алеш – 

игече левешта.
 Марлан кайыдыме але ўдырым нал-

дыме самырык е‰лан вараксим пыжашым 
шалаташ ок йєрє, ешлан от шу маныныт. 
Кє тидым таче кечын ышта – шўргышкыжє 
тамга ден арава лекташ тў‰алеш манын 
шоненыт, садлан тидым ышташчареныт.

7 март (изарня). Кушшо тылзе – Кол шўдыр палыште.  
Нєшмым ўдаш келшыдыме кече. 

Таче Москвасе поро пиалан  
Матронушка аван мощыжым мумо кече.

Теплицыште, окна 
ончылно кушшо куш-
кыл мландым пуш-
кыдемдаш, росотам 
шуэмдаш йєнан жап. 
Кушкылым тўрлє чер 
авалтен кертме да 
шукш-копша‰ге пошы-
мо деч обрабатыват-
лаш лиеш.

КАЛЫК КАЛЕНДАРЬЫМ ЛЫШТАШЛЕН 
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«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

ТАЗАЛЫК

Йодмыда почеш«Миокардит» маныт…

МИОКАРДИТ – тиде шўм чо-
гашылын пуалше черже. Тудлан 
чўчкыдынжє вирусан але бак-
териян инфекций-влак амалым 

ыштат. Эмлаш огыл гын, чер 
писын вия‰еш. Но черланымым 
жапыштыже рашемдаш гын, 
миокардитым тичмашнек эм-

лаш лиеш. Диагнозым рашем-
дышашлан МРТ, ЭхоКГ, ЭКГ гай 
шымлымаш-влакым эртыман.

Ача-авалан ка‰аш: тўрыс 
эмлен шуктыдымо икшывым 
школыш але йочасадыш ида 
колто. ОРВИ да грипп деч вара 
йочам физкультур деч утары-
ман. Инфекциян чер дене ор-
ланымыж деч вара икшыве пи-
сын ноя, начарынрак тунемеш 
гын, тудым, жапым шуйкалы-
де, врач деке на‰гайыман.

Кугылогар черым «тушкалтеныт»
«СУРТ-ПЕЧЕ» газетым лудшо пагалыме 

йолташ, кугылогар черым калык медицине 
полшымо дене эмлыме годым врачын па-
лемдыме препаратше денат пайдаланаш 
кўлеш. Йодмыда почеш калык медицинын 
икмыняр рецепштым темлена:
 Кугылогар чер тургыжландарыме годым 

чын кочкаш кўлеш. Кече еда 0,5 л паре‰ге, 
сельдерей да кешыр сокым йєре варен 
йўза. Паре‰ге, йошкарушмен да кияр сок 
вартышат пайдале. Тыгай сок терапий, ра-
цион гыч шыл ден кол кочкышым тўрыснек 
кора‰даш гын, черым кўчык жапыште эмла.
 Те‰ыз ковыштам (ламинарий) кочкаш 

пайдале. Тудын дене ямдылыме порошокы-
мат кечеш 2-3 гана 0,5-1 изи совла дене вўд 
йєре йўаш лиеш. Эмлалтме курс – 30 кече.
 1 кугу совла кугыпўкшын (грецкий пўкш) 

кыдежышкыже 1 стакан шолшо вўдым те-
мыза, тиде вартышым йўкшымешкыже шин-
чыктыза. Кечеш 2 гана 1/2 стакан дене коч- 
мо деч 30 минут ончыч йўза.
 Фейхоа саскам мясорубкеш пўтырыза. 

1 ужаш немырым 1 ужаш сакырложаш дене 
йєрыза да вартышым холодильникыш шын-
дыза. Кечеш 2-3 гана 1 кугу совла дене коч- 
мо деч 30 минут ончыч подылза.

Тыгак 1 кугу совла свежа фейхоан тыгы-
демдыме лышташышкыже 1 стакан шолшо 
вўдым темыза, 30 минут шинчыктыза. Мўй 
дене тамлештарыме настойым кечеш 2 гана 
1 стакан дене йўза.

Январь кыдалне ўдырем ангине дене 
нелын черланыш. Кызыт врач-влак 
тудлан «миокардит» диагнозым шын-
дат. Каласыза, тиде чер лўдыкшє мо? 
Тудым кузе эмлат?

О.ГУРЬЯНОВА
Морко район

Диспансеризацийым 
эртымем годым эндо-

кринолог щитовидный 
тун кугеммыжым рашем-
дыш да йод негызан пре-
паратым йўаш темлыш. 
Палынем ыле, кугылогар 
дене кылдалтше черым 

калык медицине полшымо дене эмлаш огеш 
лий мо?

М.ЖИРНОВ
Волжский район

Нылйола кудалыштса
МЫЛАНЕМ – улыжат 40 ий. Йыжы‰ем коршташ 

тў‰алын: я пулвуйышто, я вачыште, я кынерву- 
йышто…

Ик физиотерапевт кече еда изи йочала (но сал-
такла огыл!) нушкаш темлыш. Тў‰жє – пурла кид 
ден шола йол ик жапыште ончыко кайышт, вара – 
мє‰гешла. Тыгеракын пєлем йыр иктаж кум гана 
савырныман. Утыждене толашыман огыл, уке 
гын йыжы‰лан уто нагрузко лиеш. Тиде сай-
жак огыл.

Изи йочала кажне эрдене нушкын кош-
там, кеч ўшаныза, кеч уке – 
йыжы‰ем тургыжландарымым 
чарнен.

Ю.НИКОЛАЕВА
Шернур район

Шкат ыштем, тыландат темлем
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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

10, 16 и 24 МАРТА.

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

Кўлеш лийын кертеш

Кугезе кован шондыкшо гыч

Скипидар ырыкта
СКИПИДАР гай проста, но тыгодымак виян 

средстве нерген шукынжо монденытат, 
очыни. Тиде натуральный продуктым 
пўнчє киш гыч ямдылат да аптекыш-
те ужалат. Тудым йўашат, йыгашат 
лиеш. Мутлан, айдеме, калык ман-
мыла, лужо марте кылмен гын, пел 
чукыр шєрым ырыктыман, тышкак 
ургымо име вуйыш налме скипида-
рым чўчалтарыман. Шєр да скипи-
дар вартышым йўман да вакшышыш 

вочман, сайын леведалтман.
Кєн кид-йолжо эре кылма гын, скипидар мазь 

(аптекыште ужалат) дене пайдаланыман. Кова-
ште йымак пурышо эм вўр коштмо пашам эсо-
гыл вичкыж вўргорнышто вия‰да. Тыгодым кид-
йол коваште изишак йошкарга да ыра. Тыгай 
процедур поснак илалше-шамычлан пайдале. 
Но подростко-влакынат кидышт канде лийын 
кертеш. Тидыже вўрын начарын коштмыж нер-
ген ойла. Тылеч посна йолгопаште да кидко-
паште биологически чолга точко-влак улыт, 
сандене, кид-йолым скипидар мазь дене йыген, 
чумыр организм ден могырым ырыкташ лиеш.

Вўргорно ок оваре
ПУАЛШЕ вўргорныш паре‰ге сокым кечеш 

икмыняр гана йыгаш гын, варикоз чакна. Тиде 
чер деч тыгак паре‰ге сок дене нєртымє по-
вязке полша.

Кокыртыш чакна
2 кугу совла нўжымє олмам тынарак мўй 

дене варыман, тышкак 1 кугу сов-
ла нўжымє шоганым ешарыман. 
Кечеш 4-7 гана 1 изи совла 
дене подылман.

Тиде йєн дене кокыртыш эр-
тымеш эмлалтман.

Вўдотыза пыта
МАЛАШ вочмо деч ончыч йолым шокшо вў-

дыштє лазыртыза, кукшын ўштса да вўдоты-
зашке лимон пўчкышым пыштыза, бинт дене 
пўтырен кучыктыза.

4 кече гыч вўдотыза тєргалтшаш.

Полангичке  
морсым йўза

КЫЛМЕН черланымыда ок шу? 
Тугеже кечеш кеч ик гана 1 стакан 
полангичке морсым йўза.

Тидланже 1/2 стакан полангичкын свежа 
сокшым 1 л шокшо вўд дене йєрыза, тышкак 
сакырложашым тамлен ешарыза да 6 шагат 
шинчыктыза. Тыгай морсым кечеш 1 л наре 
йўын кертыда.

Куатшудо вожым 
шолтыза

ОТИТ деч 1 кугу совла тыгыдемдыме ку-
атшудо (девясил) вожыш 1/2 стакан вўдым 
темыза, вўд мончаште 1 кугу совла отвар 
кодмеш паритлыза, шўрыза да кажне пылыш 
рожыш кечеш икмыняр гана 2-3 чўчалтыш 
дене чўчалтарыза.

Шўшмўйым шупшса
Кукшо кокыртыш да ларингит орландарыме 

годым щёлочан йўыш пайдале, тиде ырык-
тыме минеральный вўд, содан 
шєр да паран ингаляций. Ты-
гак шўшмўй пўчкышым шуп-
шаш да кўкшырак кўпчыкышто 
малаш лиеш – тиде йєн йўдым 
кокырымо деч полша.

Шканет шке полшо
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Кўлыт: 1 л шєр, 2 кўчымє муно, 
шаршокте гоч колтымо 500 г шыда‰ 
ложаш, 2 кугу совла кушкыл ўй, 1,5 кугу 
совла сакырложаш, шинчал – тамлен ончен.
 Кўчымє муным лугымо изи каструльыш 

сакырложашым ешарыман, сайын лугыман. 
Пел литр шєрым изиш ырыктыман, шинчалым да 
кўчымє муно ден сакырложаш вартышым ты руа-
шыш ешарыман.
 Ынде моклака ынже лий манын, тиде вартышыш 

изин-изин ложашым шавалтен, икгай нугыдылыкан 
руаш лиймешке, сайын лугыман.
 Ямде вартышыш пыртак кочмо содым, шинчалым 

да кушкыл ўйым ешараш лиеш.
 Мучашлан руашыш кодшо пел литр шєрым еша-

рыман, сайын лугыман, 10-20 минут наре шинчыкты-
ман да кушкыл ўйым йыгалтыме салмаште мелнам 
кўэшташ тў‰алман.

ПАЗАР АК

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 (250 гр) –  130-150
Кешыр (1 кг) –  35-40
Шоган (1 кг) –  35-50
Севок шоган (шындаш 1 кг) – 100-120
Паре‰ге (1 кг) –  25-45
Ковышта (1 кг) –  40-50
Пекин ковышта (1 кг) –  100-110
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
Печкеш шинчалтыме кияр, 
ужар помидор (1 кг) –  180-200
Мандарин (томдымо 1 кг) – 100-110
Чеснок (1 штук) –  20-30
Кавун (1кг) –  40-50
Турнявєчыж (1 л) –  150-200
Полан (1 кг) –  40-80
Ужар шоган, укроп, петрушко, кинза, 
салат (изи кылдыш) –  20-25
Волгенчыво‰го (1 кг) –  340-350
Олма (1 кг) –  65-110
Свежа томат (1 кг) –  160-190
Свежа кияр (1 кг) –  160-250
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
Карп (1 кг) –  200-210
Шылагол (1 кг) –  200-250
Сазан (1 кг) –  200-230
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
Мимозо (ик укш) –  10-150
Тюльпан (иктыже) –  30-70
Роза (иктыже) –  120-150

™дырамаш пайрем лишемме рўдє 
пазарыштат шижалтеш. Пазарыш 

пурымаштат, кєргыштыжат чыла вере 
мимозо укшым, тюльпан, роза пеле-
дыш аршашым ужалат. Ужалымашке 

теплицыште ончен куштымо редисым, 
ужар шоганым, укропым, петрушкым, 
кинзам, лышташан салатым, свежа 

волгенчыво‰гым (шампиньон) темлат. 
Свежа киярлан да помидорлан ак па-
лынак кўзен. Ял гыч кондымо шєрым, 

торыкым, ўмбалым торгаен ончаш гын, 
10 те‰гелан шулдын налаш лиеш.

Пєръе‰ койыш

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

 Азан гаяк лўман пєръе‰ым кресачалан шогалташ  
шекланеныт.
 Шнуй вўдыш чыкен лукмо деч вара йочам пўтыралме 

солыкым ава вигак кора‰дышаш да у вургемым чикты-
шаш. Кудашме вургемым е‰ шинчаш перныдыме верыш-
те кугу лиймешкыже аралыман.

Кресача ден кресавалан шогалше-влак мом ышты-
шаш улыт?

1. Кресава азалан тынеш пуртышаш тувырым, солы-
кым (пелёнкым) пєлеклышаш. Южо ава тидым ыш-

таш веслан ок ўшане, садлан шкежак налын кертеш.

2. Икшыве-влак, кушкын шумекышт, икте-весышт 
дене ынышт вурседыл,  вашла келшен илышт ма-

нын, ожно ешыште шочшо кажне азам тынеш пурташлан 
эре ик солык ден тувырым кучылтыныт. Ты йўлам шук-
тымо деч вара тудым шнуй вўдым ешарыме леве вўдеш 
шўалтеныт да шондык пундашыш аралаш пыштеныт. 
Тыге коча деч ачалан, ача деч йочалан куснылшо, юзо 
шўлышым ик гана веле огыл налше шнуй вургем тўрлє 
локтыш моло осал деч аралыше виян лиймыжлан, тукы-
мым пе‰гыдемдаш полшымыжлан ўшаненыт.

3.Кресачалан, кресавалан шогалшаш е‰, азам ты-
неш пуртымо деч ик тылзе ончыч черкышке пурен, 

юмыне‰лан чонжым почын, языкшым касарышаш. Попын 
кидше гыч шнуй вўдым подылын, прчесым подылшаш, осал 
вий деч эрналтшаш. Вара веле языкдыме шочшым черкыш-
те кидышкыже кучен шогышаш.

Кугезе йўлам жаплен

Икшывыда куштылго 
капан лийже,
але Тынеш пуртымо годым шекланаш  

темлыме калык пале-влак

Умбакыже  лиеш

Умбакыже  лиеш

7-ше верыште. Шорык (21 март – 19 ап- 
рель). Торжарак койышан ўдырамашын ки- 

дыште тудо шкем гына пагалыше, кычалты-
лаш, «єргедылаш» йєратыше, туманлыме 
годым туран вашештен пуышо, шортарен, 

чактарен кертше пєръе‰ыш савырна. Но шыма да ласка 
койышан, пєрткєргым яндарын кучышо, шотан, чытышан 
ўдырамаш пелен эн ўшанле еш вуй, суртоза лиеш.

Тў‰алтышыже 6-8-ше №-ан газетыште

Тў‰алтышыже 7-8-ше №-ан газетыште

Мужыр лаштыкым 
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™ярня арня

1. Эн ончыч кумшо лончы-
лан «руашым» ямдылы-

ман: геркулесым але шўльє 
шўрашым лай йєре варыман, 
лєчаш кора‰ден шындыман.

2. Икымше лончылан пе‰- 
гыде руашым ямдылы-

ман. Тидлан уржа ложашыш 
кўчымє муным ешарыман, 
шинчалтыман да пе‰гыдын 
нєштылман. Руашым йытыр 
дене вичкыжын шарыман. 3. Ынде комым кушкыл 

ўйым йыгалтыме салмаш 

пыштен кўктыман. Икымше лон-
чын кўын шумекыже, ўмбакыже 
нугыдо вартышым кокымшо 
лончылан (кўчымє торык йєре 
варыме шўльє ложашым) шары-
ман. Икмыняр минутлан петыр-
тыш дене леведын кўктыман.

4. Кокымшо лончын кўын 
шумекыже, кумшым ша-

рыман. Кум лончан мелнам, 
петыртыш дене леведын, 2-3 
минут наре кўктыман. Вара ту-
дым савыралман да чевер тў-
сым налмешкыже кўктыман.

5. Тул ўмбач кора‰дыме 
мелна ўмбак левыктыме 

шўшмўйым йыгыман.

Кўлыт: 500 г кўчымє торык, 1 стакан шєр, 2 кўчымє 
муно, 1,5 стакан  шыда‰ ложаш, 1 кугу совла сакыр-

ложаш, 0,5 изи совла шинчал, 1 изи совла кочмо 
содо, кушкыл ўй.

1. Пыртак ырыктыме вишкыде торыкыш 
муным, сакырложашым, шинчалым, кочмо 

содым ешарыман да сайын лугыман.
2. Ынде ты вартышыш изин-изин ло-

жашым ешарыман да, моклака ынже 
лий манын, чарныде лугыман.

3. Шолаш пуртымо марте ырыкты-
ме шєрым, руашым лугымо годымак 
изин-изин ешарыман. Мучашлан ру-
ашыш 1-2 кугу совла кушкыл ўйым 
пыштыман.
4. Кушкыл ўйым  

йыгалтыме салмаште 
мелнам кўэшташ 

тў‰алман.

Пушкыдо 
МЕЛНА – 
озаватын 
кумылжо
Кўлыт (икымше лончылан): 1,5 стакан уржа ложаш, 2 муно, 

шинчал – тамлен ончен;
кокымшо лончылан: 1 стакан шўльє ложаш, 1,5 стакан 

кўчымє торык;
кумшо лончылан: геркулес (але шўльє шўраш), 1,5 стакан 

лай, жаритлаш – кушкыл ден шўшмўй (тамлен ончен ешарыман).

Кўлыт: 1 л шєр, 2 кўчымє муно, 
шаршокте гоч колтымо 500 г шыда‰ 
ложаш, 2 кугу совла кушкыл ўй, 1,5 кугу 
совла сакырложаш, шинчал – тамлен ончен.
 Кўчымє муным лугымо изи каструльыш 

сакырложашым ешарыман, сайын лугыман. 
Пел литр шєрым изиш ырыктыман, шинчалым да 
кўчымє муно ден сакырложаш вартышым ты руа-
шыш ешарыман.
 Ынде моклака ынже лий манын, тиде вартышыш 

изин-изин ложашым шавалтен, икгай нугыдылыкан 
руаш лиймешке, сайын лугыман.
 Ямде вартышыш пыртак кочмо содым, шинчалым 

да кушкыл ўйым ешараш лиеш.
 Мучашлан руашыш кодшо пел литр шєрым еша-

рыман, сайын лугыман, 10-20 минут наре шинчыкты-
ман да кушкыл ўйым йыгалтыме салмаште мелнам 
кўэшташ тў‰алман.

ШЄРЕШ  
лугымо

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

К™ЧЫМЄ ТОРЫКЕШ лугымо
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Сергей Шернур район Чылдемыр ялеш 
шочын. Йочаж годымак марий сем келшен. 
Садлан, школым пытарымеке, тудо И.С. Ключ-
ников-Палантай лўмеш республикысе тўвыра 
да сымыктыш колледжыш да тушеч калык се-
мўзгар пєлкаш тунемаш пура.

2015 ийыште шочмо ялыштыже кугезе Ори-
на коважын тошто сўан вургемже шинчашкыже 

Мучаш. Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

  «Орина кован 
шўшерже

 гыч...»
 Орина кован шўешпидышыже

Ожнысо шўешпидыш

Кидмастарын  ямдылыме  шўйсакыш-влак

Кидмастар шке пашаштыже тыгай ўзгарым 
кучылтеш

логалын. «Шўшержым уэмдаш гын сай ыле», – 
шонкален Сергей. Тыге шийаршашым, шўешпи-
дышым, ўштым уэмда. Тунамак Сергей марий 
вургемым шымлаш тў‰алеш. Тудо умылен: ожно 
финн-угор кидмастар-влак вургемым сылнешта-
рашлан пўтырымє воштыр ден левыктен лукмо 
ўзгар-влакым кучылтыныт. Тудым ыштымаште 
шке технологийже лийын.

Марий калык акрет годсекак вургемыште 
йўкым лукшо сакыш ден алгам,  кидшолым, шў-
шерым, ший полтыш ден ший оксам кучылты-
ныт. А ший окса эн сай аралтышлан шотлалтын. 
Кечыште йылгыжше ший оксаже мом шога! ХIХ 
курымышто ший оксаш рожым шўташ чареныт, 
сандене кидмастар-влак ший воштырым, ший 
оксам, шерым, каури ракушкым, чеканкым, пол-
тышым, йолвам кучылташ тў‰алыныт. А теве 
вургемым сєрастараш шергакан кўм кугезына-
влак шагал кучылтыныт.

Тыге С.Милютин тошто технологийым шым-
лен да воштырым пўтыраш тунемын.

– Той да нихром воштырым муаш куштыл-
гырак – налаш лиеш, – ойла тудо. – Сандене 
сєрастарыме ўзгарым ышташ той, нихром гай 

Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Авторын фотожо ден 
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фоторепродукцийже. Тел.: 49-55-11

 Ший окса дене ыштыме сакыш

Кугу сакыш

Пылышкєрж

 С.Милютин

9 

МАРТЫШТЕ

  16.00
 шагатлан   
тў‰алеш

М.ШКЕТАН Л™МЕШ МАРИЙ КУГЫЖАНЫШ ДРАМЕ ТЕАТР

"Тый 
кондышыч 

     шошым"

Пайрем концерт

Билетым театрын кассыштыже 11.00 шаг. гыч 19.00 шаг. марте  
(14.00-15.00 шаг. перерыв) шуматкечын да рушарнян 11.00 шаг. гыч 
16.00 шаг. марте налаш лиеш. Тел.: 45-16-04, 78-13-78 (касса) w

w
w

.s
hk

e
ta

n.
ru

Рекламе

М.ШКЕТАН Л™МЕШ 
МАРИЙ КУГЫЖАНЫШ ДРАМЕ ТЕАТР

8 МАРТ

ЮМЫН™ДЫР
КГ 

18.00

      "Дочь Бога" мюзикл 12+

Билетым театрын кассыштыже 11.00 шаг. гыч 19.00 шаг. марте (14.00-15.00 шаг. 
перерыв) шуматкечын да рушарнян 11.00 шаг. гыч 16.00 шаг. марте налаш лиеш.
Тел.: 45-16-04, 78-13-78 (касса) www.shketan.ru

Р
е
кл

ам
е

воштырым кучылташ тў‰алынам. Нуно огыт 
рўда‰. 

Сергей 2018 ийыште Марий кугыжаныш 
университетыште уэш ямдылыме курсым эр-
тен да декоративно-прикладной студийым 
почын.

Кидмастарын ойлымыж почеш, тиде сомыл 
неле, мастар тўткє да чытышан лийшаш. Па-
лыман, могай воштырым кучылташ лиеш, 
могайжым пўтыраш лиеш – чыла шотыш 
налман. Сергейлан тиде шотышто ой-ка‰аш 
дене Екатерина пелашыже полша. Пела-
шыжын ойлымыж почеш, Сергейын гай кид-
паша-влак уке улыт. Тудо ўдырамаш-влаклан 
келшыше тўсым, стильым кычалеш.

– Пелашемын темлымашыжым шотыш на-
лам, – ойла кидмастар. – Жаплан келшыше 
сакышым, шергашым, те‰геан кєржым, ал-
гам ыштылам.

Кызыт Сергей кидпашажым кок направле-
ний почеш ышта: сценылан да этнографий 
сынан вургемлан келыштара.

– Ончыкыжым алгам, кидшолым да сыл-
нештараш йєрышє моло ўзгарым левыктен 
лукташ шонымашем уло, – шке ойжым му-
чашлыш кидмастар.

Сакыш

Той воштыр гыч ыштыме шергаш-влак
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Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

ИК тылзаш пинегылан икым-
ше прививкым ыштат. Тидыже 
ончыкыжым янлыкым чер деч 
аралаш тў‰алеш. А ныл тылзаш 
деч кугурак пинегым налме го-
дым, палыдыме верыш логал-
меке, тудлан стресс лиеш, у 
условийлан нелын тунем шуэш. 
Адакшым шкеж гаяк ийготан иге 
тўшкаште жапым кужун эртара 
гын, варажым айдеме коклаш-
те лияш неле лиеш. Тыгай игым 
туныкташ да воспитатлаш йєр-
шынат куштылго огыл.

Пинегым пачерыште ашнаш 
тў‰алыда гын, илыме вержым 
ойырен налын моштыман. Ма-

лаш келыштарыме вержым 
пєлемын шып лукыштыжо 

ыштыман. Мутлан, унам 
вашлийме пєлемыш-
те, но коштмо верыш-
те огыл ойыраш келша. 
Малыме вер шокшо ба-
тарей воктене але юж 

коштмо тураште лийшаш огыл.
Малаш чехолан пушкыдо 

огыл матрасым ойырат. ™мбач 
чиктышым луктын налын муш-
каш але весым налаш лиеш. 
Пинегым кужу жаплан шкет-
шым кодаш палемдыме гын, 
четлыкым налаш кўлмє нерген 
йодыш лектеш. Южо е‰ тыгеат 
манын кертеш: янлыкым молан 
тыге индыраш? Тыгай шоны-
маш йо‰ылыш. Четлыклан чын 
туныктымо годым тудо шылын 
возаш келшыше вер лийын 
кертеш. Мутлан, чот юарлыше, 
лўшкышє икшыве, тыгак шерым 
темыше уна-влак деч шылын 

але тыглай гына каналташ во-
зын се‰а.

Четлыкыш кеч-могай жапыш-
те пурен кертше манын, омсам 
эреак почмым кодыман. Пи-
негым кужу жаплан шкетшым 
кодымо деч ончыч тудын дене 
модман. Модмо да сайын кочмо 
деч вара четлык кєргешак ма-
лен колта. Помыжалтмекыже, 

четлыкым петырыме манынат 
ок тургыжлане. Варажым йєр-
шешлан тунем шуэш.

Пачерыште пинеге шкетын 
кодеш гын, чыла электровош- 
тырым, пўсє, янда, тыгак не-
лын кертме тыгыде ўзгарым 
кора‰даш да шылташ кўлеш. 
Шергакан ўзгарым (оксам, до-
кументым, шергакан йолчи-
емым, электроникым) пинеге 
логал кертдыме верыште ара-
лыман, чыла шкаф омсам, пос- 
нак эмым да быт химийым ара-
лыме тумбычкым, сайын петы-
рыман.

(Умбакыже лиеш) 

ИК арня деч утла яра 
шогышо машиналан 
э‰гекым ыштен кер-
теш. Тиде пагытыш- 
те машина сайынак 
кылмен шуэш. Уэш 
ылыжтыме тудлан шок 
семын лиеш. Поснак 
автомашина у огыл, 
150-200 тўжем кило-
метрым кудалын гын.

Эн ончычак элек-

тронике туткарыш ло-
галеш. Сигнализаций 
уло гын, батарей гыч 
энергийым эреак на-
лын шогаш тў‰алеш. 
Батарей у огыл, кум-
ныл ий кучылталтын 
гын, зарядым писын 

йомдара. Машина йєр-
шеш электровий деч 
посна кодеш. Аккуму-
ляторым луктын налаш 
да мє‰гє пурташ, йўд-
лан зарядный устрой-
ствыш ушаш перна.

Машина кок-кум арня 

яра шога гын, эше ик 
вучыдымо тутар лийын 
кертеш. Аккумулятор 
кылмен се‰а. Заряд 
деч посна электро-
лит ийыш савырна. 
Чот йўштє годым ий 
батарейым иша да 
пластмассе коробка 
шелын кертеш. Вара 
левешта, электролит 
шула да мотор отсекы-
се ужашлашке йога. 
Дистиллироватлыме 
вўдан кислота вартыш 
шлангыш, моло ужа-
шыш логалеш. Тыге 
замыканий лийын кер-
теш але датчик пашам 
ыштымым чарна.

Мучашыже лиеш

   ПИНЕГЫМАТ  
 ончен моштыман

Мє‰гысє  янлык

Туткарыш  
пуртен кертеш

Автомашинам виктарышылан

Южо машина кок- 
кум арня дене лум 
йымалне тарваныде 
шога. Тыге туд-
лан кугу лўдыкшє 
лийын се‰а.
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КОЛЫЗЫН ЛУКШО

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Тиде ондалчык кочкышым, вўд йымач, 
йошкын гыч шўрен лукмо шукшым, эре-
ак сымыстарыше лийже манын, вигак 
вўдан банкыш пыштат. Вара нєртымє 
лапчыкын ик пелышкыже пыштат да ко-
кымшо пелыж дене ўмбачын леведыт. 
Чыла тидым пу коробкашке вера‰дат. 
Атын леведышыже рожлан лийшаш.

ЛАПЧЫК деч поснат лиеш. Коробкаш-
ке вера‰дыме деч ончыч шукшым кагаз 
ўмбаке 15-20 минутлан вичкыжын шарен 
кошташ пыштат. Коробкасе шукшым икгай 
температуран шокшышто аралат. Утларак 
келшышылан пальтон кєргє кўсенжым шот-
лат. Но кап пелен утыждене чак аралаш ок 
келше.

Шукш писын ынже локтылалт манын, ту-
дым арален моштыман. Эн тыглай йєн – йо-
гышо вўдыштє аралаш. Шукшым кўртньє 
проволко гыч ыштыме каркасыш але кугу 
рожлан калай банкыш оптат да, марле дене 
вўдылын, вўдыш колтат. Кол кучаш кайыме 
годым банке гыч кўлеш наре шукшым лук-
тын налыт.

Йошкын шукшым аралыме эн тыглай да 
ўшанле йєн – паре‰ге кучашке колташ. 
50 грамм шукшлан шўмжым эрыктыме да 
шолдыра тёркеш нўжымє кокла кугытан ик 
паре‰ге сита. Нўжымє паре‰гым пунчалын, 
уто крахмал вишкыдым кора‰дат. Ямде ку-
чам яндар лапчыкыш вичкыжын шарат, вара 
шукшым оптат да ўмбачын куча денак ле-
ведыт. Лапчыкым юалге верыш аралаш  
пыштат.

МЫЙЫН мўкшотарем чодыра воктене верланен. 
Кутко-влак, манмыла, чонышкемак витареныт. Эсо-
гыл омарта кєргышкє, раме-влак ўмбаке пыштыме 
шокшемдышыш пыжашым оптат, шўкым нумалыт. 
™ждымє уна-влакым лўдыктен колтышашлан ку-
далыштме корнышкышт шолшо вўдым шавенам, 
омарта йолыш солидолым йыгенам, но нимоат пол-
шен огыл, кутко-влак тугак чолга кодыныт.

Ачам ден авам ўмырышт мучко мўкшым онче-
ныт, тыгодым чывым эреак ашненыт. Мыят чывым 
нальым, нунылан омарта коклаште кошташ эрыкым 
пуышым. Варажым раш лие: чыве-влак, кутко пы-
жашым удырен, тушечын муным луктын чў‰гат ул-
маш. Тыгай туткарым кутко еш-влак чытен кертын 
огытыл да отар гыч каен йомыныт.

А.НИКОЛАЕВ
Морко район

ЙОШКЫН ШУКШЫМ  
кузе аралаш?

Тамак полша

КУТКЫМ 
ЧЫВЕ  

Л™ДЫКТА

Шотыш налза

ИК шыжым мый кок начар ешым иктыш ушышым. 
Ваш ынышт кредал манын, мўкш-влакын ўмбакышт 
ўпшычмє (нюхательный) тамак шикшым колтышым. 
Тидым тыге ыштышым. Шикшарым ылыжтышым, 
йўлышє шўй ўмбаке икмыняр чывыштыш тама-
кым кудалтышым, ик омартажын леток рожышкы-
жо шикшым колтышым. Вара кокымшо омарта-
жын леведышыжым, вынерым кора‰дышым да, 
мўкшан рамым луктын налын, икымше омарташке  
почкалтышым. Авам изи четлыкыш петырышым, 
вынер дене авырышым да, дымарьыш эше икмы-
няр чывыштыш тамакым пыштен, леток рож гыч чот 
гына шикшым колтышым. А кокымшо омартажым 
кора‰дышым. Икмыняр жап гыч мўкш-влак лыпла-
нышт да чо‰ештылаш тў‰альыч. Нимогай кредал-
машат, ваш-ваш пуштедымашат ыш лий.

Тылеч вара еш-влакым ушымо годым ўпшычмє 
тамакым але махоркым гына кучылтам. Но, чама-
нен каласыман, ўпшычмє тамакым але махоркым 
ужалымаште эрежак от му. Южгунам папиросым 
кучылтам. 4-5 папиросым налам, лаштыртем да 
дымарьыш пыштем. Тыгай йєнат моткоч полша.

В.ВАСИЛЬЕВ
Шернур район
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 09.25 Сегодня 11 марта. День на-
чинается 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 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ШИФР» 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Новости на марий-
ском языке 12+ 06.30 Утро на МЭТРе 
12+ 08.45 Программа «Эзотерра» 12+ 
08.50 Программа «От чистого истока» 
12+ 10.20 Программа «Проще простого» 
12+ 12.15 Программа «Свое ремесло» 

12+ 14.00, 19.30 Наше время 12+ 17.50 
Программа «АРТ-мастерская» 12+ 19.15 
Программа «Территория жизни» 12+ 21.17 
Программа «Прогулки по столице» 12+ 
21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 Илыш мундыра

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 09.25 Сегодня 12 марта. День начи-
нается 6+ 09.55 Модный приговор 6+ 10.55 
Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя 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 «ШИФР» 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 Корчевни-
ковым 12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто 
против? 12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Новости на марийском 
языке 12+ 06.30 Утро на МЭТРе 12+ 08.45 
Программа «Эзотерра» 12+ 10.20 Программа 
«Переходя на личности» 12+ 12.05 Програм-
ма «Прогулки по столице» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 17.45 Программа «От чисто-

го истока» 12+ 19.15 Программа «Колесим по 
краю» 12+ 21.15 Программа «Свое ремесло» 
12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.)  9.25 Пошкудем 11.25, 17.00 Мест-
ное время. Вести Марий Эл (на мар. яз.)

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

12 МАРТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 09.25 Сегодня 13 марта. День начи-
нается 6+ 09.55 Модный приговор 6+ 10.55 
Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя 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 «ШИФР» 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Новости на марий-
ском языке 12+ 06.30 Утро на МЭТРе 12+ 
08.45 Программа «Эзотерра» 12+ 10.10 
Программа «От чистого истока» 12+ 12.10 
Программа «Проще простого» 12+ 14.00, 
19.30 Наше время 12+ 17.50 Программа 

«Прогулки по столице» 12+ 19.15 Програм-
ма «Личный врач» 12+ 21.15 Программа 
«АРТ-мастерская» 12+ 21.30 Наше время. 
Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 Шўмсем пєлек. Тендан се-
рышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

13 МАРТА, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 15 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 поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 18.50 Чело-
век и закон 16+ 19.55 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Голос. Дети 0+

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+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Новости на марий-
ском языке 12+ 06.30 Утро на МЭТРе 

12+ 08.45 Программа «Эзотерра» 12+ 
14.00, 19.30 Наше время 12+ 21.30 
Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл 9.00 
Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 Шўмсем пєлек. Тендан 
серышда почеш концерт 11.25 Мест-
ное 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 14 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 поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 18.50 На са-
мом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с «ШИФР» 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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Новости на марий-

ском языке 12+ 06.30 Утро на МЭТРе 
12+ 08.45 Программа «Эзотерра» 12+ 
14.00, 19.30 Наше время 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий 
Эл  9.00 Местное время. Вести Марий 
Эл (на мар. яз.) 9.25 Пошкудем. 9.40 
Туган тел

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

15 МАРТА, ПЯТНИЦА

11 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

АФИШЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 На-
едине со всеми 16+ 07.00 Х/ф «ЦАР-
СКАЯ ОХОТА» 12+ 08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.20 Королевы льда. Нежный возраст 
12+ 11.20 Теория заговора 16+ 12.20 
Идеальный ремонт 6+ 13.15 Живая 
жизнь 12+ 15.00 Чемпионат мира по 
биатлону. Эстафета. Женщины. Пря-
мой эфир из Швеции 16.25 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 18.15 Чем-
пионат мира по биатлону. Эстафета. 
Мужчины. Прямой эфир из Швеции 
19.45 Эксклюзив 16+ 21.00 Время 
21.25 Сегодня вечером 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.40 
Местное время. Суббота 12+ 09.20 Пя-
теро на одного 12+ 10.10 Сто к одному 
12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное 
время 11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 
НЕ БЫЛО» 12+ 13.40 Х/ф «РАДУГА В 
ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+ 17.30 Привет, Анд-
рей! 12+ 20.00 Вести в субботу 20.45 
Один в один. Народный сезон 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

16 МАРТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.10 Наедине со всеми 16+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.35 Х/ф «ЦАР-
СКАЯ ОХОТА» 12+ 07.45 Часовой 12+ 
08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые 
заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+ 
15.00 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Прямой эфир 
из Швеции 15.55 Три аккорда 16+ 
17.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции 18.40 Русский керлинг 12+ 
19.40 Лучше всех! 0+ 21.00 Л.Толстой. 
Воскресенье 16+ 22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+

РОССИЯ1

06.35 Сам себе режиссёр 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя 
почта 12+ 08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+ 09.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Сме-
яться разрешается 12+ 14.00 Далёкие 
близкие 12+ 15.30 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» 12+ 20.00 Вести 
недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

17 МАРТА,  
ВОСКРЕСЕНЬЕ

М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр
8 март – «Юмынўдыр».........................................................18.00 (12+)
9 март – «Тый кондышыч шошым» концерт......................16.00 (12+)
10 март – «Сєсна поминка». Г.Гордеев.............................16.00 (12+)

Марий самырык театр
10 март – «Изуремыште кугу сўан». В.Абукаев-Эмгак..15.00 (16+)
14 март – «И эту дуру я любил». А.Яхонтов.........18.30 (16+)

Рекламе шотеш

«Марий Эл» газетын 8 мартыште лекше номерже кєлан 
пєлеклалтын шонеда? Конешне, ўдырамаш-влаклан!

«Марий Эллан 100 ий темме 
вашеш» лаштык тале кугыжа-
ныш пашае‰ Опиня Войконо-
ва нерген каласкала.  

«™дырамаш корно» мужыр лаш- 
тыкын унаже – республикнан ик 
эн чолга е‰же, «Деловой ўды-
рамаш-влакын ушемыштым» 
чумырышо да вуйлатыше Окса-
на Татаринова. Мо тугай ўды-
рамаш пиал, кызыт могай кугу 
шонымаш дене ила – чылажат 
«Ешыште тыглай ўдырамаш 
лийман» материал каласкала.

«…Чурийвылышыже сылне. 
Ваче марте кечыше ошалге ўпшє 

вуйжым савырымыж еда вуж-вуж-
вуж гына коеш. Капкылже сорта 
гай чатка – ошкыл колтымыжым 
эре ончымет шуэш… Разве тыгай 
ўдыр келшыде кертеш?» Кужэ‰ер 
район Токтайбеляк селаште 
илыше Агния Актуганова нер-
ген «Тый улат мыланем илыш 
вий» материал палдара.

«Сылнымут садвечыште» У 
Торъял район ™лыл Ядыкплак 
ялын ўдыржє, республикнан уста 
педагогшо, Россий писатель 
ушем член, поэт Татьяна Очее-
ван авалан пєлеклалтше сы-
лнымут аршашыжым темла.

«Марий Эл» газет – илыш дене тєр ошкылшо марий 
калыкын газетше, сандене тудым лудса, налза, пошку-
дылан темлыза, пагалыме йолташна-влак! Ушештаре-
на, марла савыктышлан электрон подпискымат ышташ 

лиеш. Пелийлан возалтме ак – 400 те‰ге, а идалыклан – 
700. Газетым Интернет полшымо дене луднеда, тугеже «Ма-
рий Эл» газетын сайтышкыже пурыза. Подпискым ыштыме 
нерген ужашым почса – тушто электрон йєн дене газетлан 
возалтме нерген сайын умылтарен возымо. Тыгак ыштеда –  
газет электрон адресышкыда PDF-формат дене толаш 
тў‰алеш. Мемнан дене пырля лийза, шерге лудшына-влак!

13 март – 
«Готическая 
с и м ф о н и я » 
орган му-
зык кас.......... 
......18.00 (12+)

15 март – 
«Беда от неж-
ного сердца». 
В .Солло г у б 
......18.00 (12+)

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

16+

Э.Сапаев лўмеш Марий кугыжаныш  
Академический театр
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

НОЯБРЬ пайремлан ўдыржє 
дек икмыняр кечылан унала 
толмеке, чот черле, ка‰гештше 
да шапалгыше чуриян шоч-
шыжым чаманенат колтыш. 
Пачерыштыж-е-е! Кушто мо 
кийымым кок арня кычалаш 
кўлеш, очыни. Верын-верын 
кийылтше вургем, тўрлє кыр-
ча-марчаш керылтын камвозат 
гын, мє‰геш от кынел гай чу-
чеш. Арня дене мушдымо кў-
мыж-совла раковиныште тич. 
Тидым ужын, Праскови ох да 
ах манын, вуйым шийын, ўдыр-
жым вурсашат тў‰алнеже ыле, 
но чаманыш. Ах, Юмыжат, ста-
кан дене вўдым шуялтышы-
жат тылат нигє уке! «Вўдым 
шуялтышыжат уке, шол» шо-
нымаш мє‰гыштыжє илымыж 
годымат ушышкыжо ик гана 
веле огыл толын пернен ыле. 
Но мє‰гыштыжє ты шонымаш 
тынаржак лўдыктен огыл гын, 
олаште-е... Садлан ик-кок тыл-
зылан олаш кодаш келшыш.

Но кугу сур пєрт-влак коклаш 
илаш куснымыж деч вара йок- 
рокланаш тў‰але. Умылаш 
лийдымыже теве мо. Йырым-
йыр калык, а шот дене нигє 
дене мутланаш. Ик-кок шома-
кым нигєлан пелешташ ок лий. 
™дыржє ны пошкудыжым ок 
пале, ны пашаж гыч тудын дек 

нигє унала ок тол. Вот тылат 
чыла шотыштат йєнан илыш 
олаш толын шуын!

– Ой, Юмыжат, тиде илыш 
мо! ™дыржє чылт чодырасе 
ир янлык гай ила улмашыс! 
Чыла деч шып да йышт! То-то 
але марте нигє марлан налын 
огыл. Икана кастене, келшен 
толшо татым верештын, йодо:

– Мо тый, ўдырем, эре шкет 
да шкет? Шкежат нигуш, тый 
декетат нигє. 

™дыржє книга лаштык деч 
вуйжым нєлтале.

– А тый кузе шонышыч? Ялы-
сыла мо? – нелеш налме гай-
рак йодыш денак вашештыш. – 
Мылам, авай, йолташ ўдыр-
влак огыт кўл. Мылам латкан-
даш ий огыл, о‰ырешлен кош-
таш кумыл уке!

– Вара мо, шо‰го кува улат 
мо? Теве пєрт кудывечыш он-
чем да шо‰гые‰-шамычат ик-
те-весышт ден келшат, вашла 
унала коштыт. А тыйын паша, 
икта‰ашет-влак садак улыт 
огыл мо?

– Икта‰аш-влак! – ўдыржє 
єкым воштылаш тєчыш. – Шу-
кертак марлан лектын пытеныт. 
Жапышт уке нунын мый денем, 
темлымет семын, унала пуреды-
лын кошташ. Эше йодышет уло?

– Да мо тиде тыгай, калтак... – 

Праскови єрмалген колтыш, – 
Мо калык коклаште илена 
огыл мо... Але вара мутланаш 
йєрышє е‰ат олаште нигє уке?

Икана, кевыт гыч толшыжла, 
ўдырамаш те‰гылыш каналташ 
шинче. Тевыс тыштак йоча-влак 
модын куржталыт. Праскови 
ялысе кажне йочам лўмжє дене 
пала. Пошкудыжо коклан йоча-
жым ончалашат кода ыле. Йо-
ча-влак ўмбак ончалят, ўдыра-
мышын чонжылан каньысырын 
да йокрокын чучын колтыш.

Ик изи падырашыжым Прас-
кови вара ыштыш, кумло кок 
ияш ыштыш. Но кызыт икшы-
ве-шамыч ўмбак ава шижмаш 
дене огыл, эшеат пушкыдын да 
ныжылгын онча. Очыни, уныка 
уке верч йокрокланен азаплана...

Праскови воктеч кок ўды-
рамаш эртен кайышт да мўн-
дырнє огыл шогальыч. Икты-
же ўдыржын подъездыштыже 
илыше ўдырамашла коеш. Эше 
тунам єрынат ыле: умбачынрак 
ончет – самырык мотор ўдыр, 
лишкырак толат, нылле ий деч 
шагалжым от пу... Праскови 
тудын эргыжымат пала, уна, 
матрос футболко дене модын 
куржталшыже.

– Бобровын авалийшыже ку-
далын! – кугу йўк дене мутла-
на пошкудо ўдырамаш. – Ынде 
нигє дене кодаш. Тидым куш 
чыкыман гын?

Кеч-мом ыште, но Праскови олашке ўдыр-
жє дек илаш каяш шкенжым нигузе тарва-
тен ыш керт. Пенсийыш совхоз гычак лек-
те. Сад-пакчаште шогылташыжат нелырак 
лие. Шо‰го чер-шамычет эркын-эркын 
шке нергенышт палдараш тў‰альыч. Но 
ўдырамаш пуйто садак ала-мом тугайым 
вуча. ™дыржын кенета черланымыже ту-
дым олаш тарванаш таратыш.

Кодашыже 
кодым да...

Умбакыже лиеш
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Коклан ош тылзан йўдым омо пыта,
Коклан ныжыл муро семат пожалта.
Тыгай годым шўм-чон рвезештын уэш,
Мондалтдыме та‰ым вашлийме шуэш.

Уремыште, вачыш ваш-ваш э‰ертал,
Тўня кєранен кертме мужыр эрта.
Тый, тылзе, пыл ло‰гышко таче ит кай,
Йўдвошт кундемнам волгалтаре ший гай.

Ок кўл ўмылет кайык гай мужырлан,
Пычкемыште корно йомеш ўмырлан.
Ой, тылзе, палет тый мемнан пагытнам,
Тугеже чеверын – ойганже мутнам.

Тунам ме шкенам тергена шонышна,
Ура чон ден ўчым ваш-ваш ыштышна.
Садлан тылзан годым омем кўрылтеш,
Садлан ныжыл муро чонеш логалеш.
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Йєратыме мурына

– Ну... мо, ўдыр-влак, 8 Мар-
тым пайремлаш тў‰алын огыдал 
эше? Ой... мо лиеш... мо лиеш 
гын... шоналташ лўдам. Нине вет 
тыланда десантник-шамыч огы-
тыл... Тиде ўдырамаш-влак!

* * *
Кок йолташ ўдыр вашлийыны-

тат, иктыже весыжлан ойла:
– Шого, тый эшеат кўжгемынат 

ала мо!
– Тиде эше изиш пытенам! Тый 

мыйым тылзе ончыч ужат ыле 
гын! Чылт тыйын гаяк улам ыле!



Лаштыкым В.КОЗЛОВ ямдылен. Тел.: 49-55-11
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КАДРЕК ялыште 
вашлийын мутланы-
мына годым ик участ-
никше Ю.Николаев 
тыге палемдыш: «Ме 
идалыкыште тўрлє 
вере 30-32 концертым 
шындена. Коклаштына 
коктынжо пенсионер 
улыт, кумытын тўвы-
ра пєртлаште ыштат, 
а молышт тўрлє па-
шам шуктен шогат. 
Кундемыштына ўды-
рамаш гармонистна 
иктат уке. Тыште ма-
рий ял-влакше шукы-
нак огытыл, сандене 
татар яллашке чўчкы-
дын лектын коштына. 
Мемнан концертыш-
кына нуно кумылын 
да шукын погынат, 
тидлан южгунам єры-
нат колтена. Програм-
мыштына марий сем, 
муро гына огытыл. Ме 
тыште марий-влак-
шат татар семымат 
йо‰галтарена, муры-
мат шергылтарена. 
Вуйлатышына Вла-
димир Кибатов пеш 
сайын татарла ойла, 
концертым вўда. Чыла 
тидыже икте-весе 
коклаште умылымаш 

кылым куштылгын 
муаш полша. Калыкат 
лы‰ак погына. Теве 
кодшо гана Салауш 
ялыште 100 утла е‰ 
чумыргыш. Чўчкыды-
нак тыге лиеда.

Татарстан Респуб- 
ликысе тўрлє конкур-
сышто эреак участ-
воватлена. Теве 2018 
ийыште кумшо верым 
се‰ен нална. Тиддеч 
ончыч Марий Элыште 
гран-прим налын тол-
на.

Кушто выступатлен 
шуктымынам ончалаш 
гын, географий пеш 
кумда. Лийынна пош-
кудо Удмуртийысе Са-
рапул олаште, Можга, 
Карагєл районлаш-
те, Башкортостанысе 
Нефтекамскыште, а 
Татарстаныште Чал-
ла, Мамадыш, Менде-
леевск кундемлаште 
да моло вереат. Ума-
кыжат корнына тўр-
лє верлашке шуйнаш 
тў‰алеш…»

Ты мутланымаш 
февраль кыдал-
не ыле. Вот ынде 
«Гармонь йўк» ан-
самбльым 9 мартыш- 

те Шайра кундемыш-
те изин-кугун вучат. 
Ты кечын Нурмучаш 
Шайра тўвыра пєр-
тыштє регион-влак 

кокласе «Шокто, 
шокто, гармонем!» I 
фестиваль эртарал-
теш. Гармонь пайрем 
11 шагатлан тў‰алеш 
да кумдан палыме 
музыкант-композитор 
Василий Очетовын 
шочмыжлан 100 ий 
теммылан пєлеклал-
теш.

М.Скобелевын  
фотожо

Вашкыл

 «Гармонь йўк» – 
Шайраште

Татарстанысе Агрыз районысо 
Буймо-Кадрек кундемыште 
«Гармонь йўк» ансамбль 
(снимкыште) индеш тале 
гармоньчым ушен шога. Тудым 
Красный Бор участковый 
эмлымверын тў‰ врачше, 
тысе Пелемеш ялын шочшыжо 
Владимир Дмитриевич Кибатов 
вуйлата. Ансамбль кум ий ончыч 
гына шочын гынат, Татарстаныште 
веле огыл, Марий Элыштат, моло 
кундемыштат палыме да вучымо.
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