
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

ВИЧЕ  
КУНДЕМЫСЕ 
ШКОЛЛАШТЕ

3-шо лаштыкСад-пакчазе

РЕДИСЛАН  
ВЕЛЕ  
ОГЫЛ

16-шо лаштык

13-шо (789)№

12+

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

4 апрель,

изарня

12+
СУРТСУРТ

Вольык

ончышо

Кырлян почи‰га ялыште
Ял суртшо ден сєрал

Урем могырым Поповмытын суртышт тыге коеш

ТИДЕ пєртын озашт дене март тылзыште Марий Турек район Кырлян почи‰га 
(рушлаже По речке Ноля) ялыште лиймына годым палыме лийынна. Ялжат пеш о‰ай 

лўман. 25 суртышто 100 е‰ ила. Тыште шуко о‰ай пєртым чо‰ымо. Теве Поповмытын 
нарынче тўсан пєртышт, тыгаяк тўсан палисадник умбчынак палдырна. Пєртым 

тўжвачын кермычым ушештарыше пластик панель дене комыжленыт.
М.Скобелевын фотожоУмбакыже 8-9-ше лашт.
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Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

Кок процентлан кўза
Россий Пенсий фондын  
увертарымыж почеш, 1 апрель 
гыч кугыжаныш ден социальный 
пенсий кок процентлан кўза.

Пенсийым элысе пенсионерын 
илен лекташ лийме эн изи кугыт-
шын кўзымыж дене келшышын нєл-
талме. ™маште тудо 1,02 процент 
лийын.

Индексаций деч вара Марий  
Элыште социальный пенсий кокла 
шот дене 8554 те‰ге лиеш, инва-
лид йоча ден шочынак I группо ин-
валид-влакын пенсийышт – 12681 
те‰ге, а ача-ава деч посна кодшо 18 
ияш марте икшыве-шамычын пенси- 
йышт – 10568 те‰ге.

Закон почеш кокымшо пенсийым 
налше-влакынат пенсийышт кўза. 
Тиде тўшкашке военный травмым 
налше инвалид, Кугу Отечественный 
сарын участникше, военнослужа-
щий-шамычын тулык ватышт, ача-
авашт да «Жителю блокадного Ле-
нинграда» знак дене палемдалтше 
граждан-влак пурат.

Икманаш, апрельыште Марий Элы-
ште 17677 пенсионерын пенсийжым 
кўзыктат.

Лўдде кудал,  
уныкам!

Марий Элын бюджетше школ ав-
тобус кудалыштман корнын 300 
наре участкыжым олмыкташ 160 
миллион те‰гем ойырен.

ТУДЫН заказчикше – «Марийскав-
тодор» кугыжаныш казённый тєнеж, 
подрядчикше – «Марий Эл Дор-
строй» АО.

Контракт дене келшышын, у 2019-
2020 тунемме ий тў‰алме марте  
республикысе 2650 километр ку-
тыш корным автомашина дене кудал 
эрташ лийшым ышташ, тыгак кел- 
шыше корно палым да 20 утла све-
тофорым шогалташ палемдыме.

М.ИВАНОВА

Пенсий

ШОКШО Васли, кечан Васли кечын эр эрдене, кече ян- 
дарын але кава ше‰гек шылын лекмыжым ончен, шыжым 
уржа да пакчасаска лектыш могай лиймым мужедыныт. 
Озавате-шамыч кече гай йыргешке калачым кўэштыныт. 
Лачшымак ты кече деч вара шошо толмо шижалтеш, 
оралте ўмбач вўд чот чўчаш тў‰алеш, маныныт.

Ты кече дене кылдалтше моло калык пале-влак:
 Каваште кандалге пыл-влак ийыт гын, вашке леве 

йўрым вучыман.
 Лум кайыме вер вашке э‰ыремышвот дене леве-

далтеш, идалык начар лектышан лиеш.
 Куткышуэште лум эн ончыч йўдвел могырым шула, 

ке‰еж кужу да шокшо лийшаш. 4 апрельлан лум кут-
кышуэште кечывалвелым каен шуктен гын, ончыкыжым 
юалге да пылан ке‰ежым вучыман, маныныт.
 Йўр йўрмє годым кече онча – игече вашке вашталтеш.
 Кече «йўлен» шинчеш – шушаш арнян ояр игече 

шогаш тў‰алеш.
 Таче корак ден ча‰а лум вўдыштє йўштылыт – ваш-

ке левешта, тўшкаш чумырген, чот йўкланен чогыма- 
тат – лум лиеш.
 Колшыре-шамыч ўлыч чо‰ештат, тугеже шокшо ли-

шемеш, э‰ерыште, ерыште вашке ий тарвана.
 4 апрельлан пєртйымалне паре‰ге шытыш лектын 

шуктен, шошо эр толеш.
 Ты кечын черланыше е‰ кужу жап ок тєрлане.
 Таче лачшымак могай пырче шуко да сайын шоч-

шашым мужедыныт. Кастене клат гыч тўрлє пырчым – 
уржам, шыда‰ым да молымат – пєртєнчык луктын, 
йўдлан коденыт. Эрдене кудо пырче ўмбалан утларак 
пєрыш налын, тыгай пырче сайын шочмылан ўшаненыт.

Эрла (5 апрель) – У тылзе. Кушкылын 
да мландын каныме кече. Пакчасаскам 
ўдаш, шындаш, кусарен шындаш ок йєрє.

! 

4 апрель (изарня) –   
Кече Авам жаплыме кече. 

Кушкылым шындыме да кусарен шындыме 
деч посна моло пашам ышташ келшыше йє-
нан кече. Пакчасаска нєшмым ўдаш рокым ям-
дылаш, теплице кєргыштє мландым кўнчаш, 
ўя‰дышым шаваш лиеш.

Школ корно
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ВЕТ йўран эр шошым картон нєргє кушкы-
лым уто вўдыжгє деч арала. А кукшо игечыште, 
мє‰гешла, йыра‰ыш чўчкыдын вўдым шавыме 
деч кандарен, вўдыжгым кужун кучен кушташ 
полша.

Тў‰алтышлан тыгай каркаслам вера‰дылаш 
келшыше мланде ден верым пакчаште палем-
дыман. Вара писе кўзє ден лотокысо кажне 
лакын пундашыжым (1-ше ден 2-шо фото) 
ончыктымо семын пўчкын ойырыман. Ынде, кар-
тон оратасе рожла гоч тўжвак лекше йыра‰ысе 
рок редисым ончен кушташ ситыше лийже ма-
нын, кажне посна каркасым мландыш темден, 
поче-поче вера‰дылман. Тылеч вара веле ре-
дис нєшмым кажне «кыдежыш» ўдыман. ™мба-
чын 1,5-2 см кўжгыт рокым, ошмам але тор-
фым шавалтыман, рокым изиш вўдыжтарыман  
(3-шо ден 4-ше фото).

Йєным мушын лектышыже куандарыше

Фотошто ончыктымо муным аралыме  
картон лотокым кеч пакчаш,  

кеч теплицыш лышташан салатым,  
базиликым, кешырым шындаш  

келшыше ората семын кучылташ йєнан. 
Тыгай коробкам шапашлен кодаш йєсє 

огыл. А шулдо йєным кычалын муын 
моштышо озан кўлешан каркас эре кид 

йымалныже лиеш. Опытан южо сад-пак-
чазе редисым ўдаш лачшым тудымак 

веле кучылтеш.

Редислан веле огыл...

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Ошмам кучылтмын пайдаже шукырак:

1. Ошман вашкен ыры-
мыжлан кєра вожсаска 

писын кушкеш да вашке шуэш. 
Иктаж 7-10 кече гыч ужар росо-
та лектеш.

2. Йўран игечыште шуп-
шын лукмо редисат ян-

дарак кодеш.
Ты йєн дене шындыме редис- 

кым мульчироватлаш да шу-
эмдаш огеш кўл. ™дымє нєшмє 
арам ок йом. Шуэн шындыме 
вожсаска икте-весыжлан куш-
каш чаракым огеш ыште.

2

1

4

3
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ПОЛАНГИЧКЫМ нєшмыжге 
лаштыртылза. Тиде немыр гыч 
сокым темден лукса да кечеш 
3 гана 2 кугу совла дене кочмо 
деч ончыч подылза. Вуй чўч-
кыдын коршта гын, полангичке 
сок дене кок арня деч шагал 
огыл жап эмлалтса.

Вес йєнат уло. 1 кугу совла 
полангичкыш 1 стакан шолшо 
вўдым темыза. Саскам совла 
дене лаштыртылза. Сакырло-
жашым тамлен ешарыза да 
изишак шинчыктыза. Кечеш ик 
гана чай семын йўза.

Южгунам вуй чыташ лийдымын 
коршта. Нимо ок полшо: ны эм, ны 

свежа юж, ны упражнений… Тиде 
ситыдымаш деч ала кугезе кова-
на-влакын пайдале рецептыштым 
темледа?

Т.ПЕТРОВА
Кужэ‰ер район

Йодмыда почеш

Вуй корштымо деч

АЯРГЫМЕ але аллергий орландарыме 
годым 2 изи совла виноград але йытын 
нєшмыш 1 стакан шолшо вўдым темы-
ман, вартышым йўкшымешкыже шинчык-
тыман. Ямде настойым кечеш 2 гана пел 
стакан дене йўман.

 Амал-влак
ТИДЕ ситыдымаш тургыж-

ланыме але стрессым чыты-
ме дене кылдалтын, маныт. Но 
тремор манме черын вес амал-
же-шамычат улыт.

Стресс деч посна тремор кугу 
физический нагрузко але не-
лым нєлтыштмє деч вара пал-
дырна, поснак айдеме тидлан 
ямдылалтын огыл гын. Санде-
не кид эсогыл сад-пакчаште 
пашам ыштыме але кевыт гыч 
неле сумкам нумал толмо деч 
вара чытыра.

Стресс ден физический на-
грузко лийын огытыл, но кид 
садак чытыра гын, мом ыш-
тыман? Могай эмым йўмы- 
дам шотыш налза: южышт си-
тыдымаш семын але дозым 
нормо деч кугемдыме го-
дым кидлан чытыраш амалым  
ыштат. Тремор аракам йўмє  
але тамакым палынак шуко 
шупшмо годымат вия‰ын кер-
теш.

 Могай врач деке?
КИД палемдыме амал-влак 

деч посна чытыра гын, врач 
деке кайыман, эн ончычак – не-
вролог деке. Неврологий дене 
кылдалтше южо чер кидын изи-
шак але жапын-жапын чытыры-
мыж дене тў‰алеш. Невролог 
стандарт почеш шымлыме деч 
посна эше магнит-резонанс 
компьютер томографийыш кол-
тен, энцефалограммым ыштык-
тен кертеш.

Невролог нимо уто-ситым му- 
ын огыл? Тугеже эндокринолог 
деке кайыман. Кид щитовидный 
тун пашаже пужлымо але сакыр 
диабет годымат чытыра. Диаг-
нозым шындашлан икмыняр 
анализым сдатлаш кўлеш.

 Илышдам  
вашталтыза

СИТЫДЫМАШЫМ кора‰даш 
манын, илышдам вашталтен он- 
чыза. Тидланже ик жапыштак ма- 
лаш вочса да кынелза, расписа- 
ний почеш кочса. Рацион гыч ко- 
чо да шинчалан блюдым, кофем, 
чайым, газироватлыме напиткым 
да аракам кора‰дыза. Тамакым 
кудалтыза. Уто нелытда уло гын, 
икмыняр жап шерым, ложашан 
изделийым монь ида коч. Уто са- 
кыр эндокринный системын па- 
шажым локтылеш да вара кид-
лан чытыраш амалым ышта. Ма- 
лаш вочмо деч ончыч ванныш пу- 
рыза, свежа южышто коштса. Фи- 
зический нагрузкым лийме се- 
мын иземдыза, нелымат уты- 
жым ида нєлтышт. А теве йолын 
коштмо да куржталме дене та-
залыклан пайда гына лиеш.

Профилактике ден эмлыме 
йєн огыт полшо гын, психо-
терапевт деке кайыман. Тре-
морын амалже тўжвач ончал-
маште койдымо депрессий але 
психике дене кылдалтше вес 
ситыдымаш денат кылдалтын 
кертеш.

Пытартыш жа-
пыште кидем 
чытыра. Молан?

Н.ИВАНОВА
Морко район

Кид молан чытыра?

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

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
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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

6, 14, 20 и 27 апреля. 

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

Гипертоний 
деч – ИК СТАКАН  

КЕЧШУДО НЄШМЄ
УТО нелытым погымемлан кєра тазалы-

кем тургыжландараш тў‰але. Эн ончычак 
давлением кўзыш. Йолташ ватем кастене 
вўдым йўаш да кочмо шумо годым кечшудо 
нєшмым сўвызен кочкаш темлыш. Тиде йєн 
пуйто шужымым мондыктара да уто нелы-
тым кудалташ полша. А кечшудо нєшмыштє 
эше шўмлан пайдале калий уло.

Тыге мый кечшудо нєшмым кас еда  
сўвызен кочкаш тў‰альым. А эше йолташ  
ватемын темлымыж семынак арняш 1 гана  
отварым ямдылышым: сайын мушмо 0,5 
кг кечшудо нєшмыш 2 л вўдым темышым,  
изи тул ўмбалне 2 шагат шолтышым.  
Настойым йўкшымешкыже петырен шин- 
чыктышым да вара 
шўрышым. Тудым кечеш  
1 гана 1 стакан дене  
йўым.

Икмыняр жап гыч дав- 
лением нормыш тольо,  
2-3 арняште 5 килолан 
пучышым.

В.ДМИТРИЕВА

Волжский район

Шинчыман 
паша мо дене  
лўдыкшє?

КОК ий ончыч кече мучко гаяк йол ўмбалне 
шогаш логалын: вашлиймашыже, командиров-
кыжо – шинчаш жап лийын огыл. А вара мы- 
йым должность дене кўзыктышт, да офисыш-
те пашам ышташ тў‰альым. Ончычшо пеш ку-
аненам ыле, но ик тылзе гыч писын нойымым, 
шўлыш петырнымым шижаш, уто нелытым по-
гаш тў‰альым. «Шагал тарванылат, – амалым 
рашемдыш врач. – Умбакыже эше гипертоний, 
вўргорно варикоз вийым налын кертыт, гормон-
влакын пашашт пужлен се‰а. А инсулиным ыш-
тен лукмо паша пужла гын, сакыр диабет дене 
черланен кертат».

Чот лўдым. Паша вер келша, тудым ваштал-
таш – Юмо аралыже. Чылажымат шонкален  
вискалышым да яра жапыштем утларак тарва-
нылаш кумыла‰ым. Ынде:
 транспорт дене кудалме олмеш йолын коштам;
 кечываллан каныме годым уремыш лектам, 

15-20 минут куржталам;
 каныш кечылаште диваныште ом кийылт, а 

ешге чодырашке але паркыш каена, велосипед 
дене кудалыштына, модына.

Конешне, южгунам диваныште мален, кни-
гам лудын, телевизорым ончен кийыме шуэш, 
но мый шкемым уремыш виеш луктам. Шке жа-
пыштыже сакыр диабет дене орланыше кочам 
гай ынем лий.

…Иктаж тылзе гыч чыла ситыдымаш эртыш. 
Сандене, пашам шинчен ышташ логалеш гын, 
яра жапыште тарванылаш тыршыза. Опытем 
пе‰гыдемден: йол ўмбалнат чын уло!

В.ГОРИНОВ
Йошкар-Ола

АЯРГЫМЕ але аллергий орландарыме 
годым 2 изи совла виноград але йытын 
нєшмыш 1 стакан шолшо вўдым темы-
ман, вартышым йўкшымешкыже шинчык-
тыман. Ямде настойым кечеш 2 гана пел 
стакан дене йўман.

Аяргаш куштылго,  
тєрланаш неле

Кўлеш лийын кертеш

Шкат ыштем, тыландат темлем

М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен.

Сєсна шыл (1 кг) –  140-350
Ушкал шыл (1 кг) –  150-410
Темкален ужалыме нєшмўй 
                               (1 л) –  60-90
Кешыр (1 кг) –  30-35
Шоган (1 кг) –  30-40
Севок шоган (шындаш 1 кг) –  170-300
Паре‰ге (1 кг) –  25-35
1 мешак паре‰ге 
        (35 кг – 18 те‰ге дене) – 630-650
Свежа ковышта (1 кг) –  50-55
Кабачок (1 кг) –  190-200
Баклажан (1кг) –  230-250
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
Мандарин (1 кг) –  100-110
Йо‰ыштымо тўрлє кукшо йєр 
                     (1 изи стакан) –  50-60
Чеснок (1 штук) –  20-30
Турнявєчыж (1 л) –  150-200
Ужар шоган, укроп, петрушко, 
  кинза, салат (изи кылдыш) –  20-40
Салат лышташ (ик кылдыш) –  60-65
Олма (1 кг) –  65-110
Свежа томат (1 кг) –  140-170
Свежа кияр (1 кг) –  110-160
Шово (квас, 1,5 л) –  25-55
Прессоватлыме ру (100 г) –  12-20
Редиске (300 г) –  60-70
Кочушмен (1 кг) –  40-50
Шєр (1,5 л) –  80-90
™мбал (0,5 л) –  140-160
™мбал (сепаратор
              гоч колтымо 0,5 л) –  220-240
Шўшмўй (0,5 кг) –  225-230
Торык (0,5 кг) –  130-150
Муно (1 тесте) –  67-100
Мўй (3 л) –                          1400-1500
Нужгол (1 кг) – 190-200
Карп (1 кг) –  200-210
Шере‰ге (1 кг) –  100-120
Шылагол (1 кг) –  200-250
Сазан (1 кг) –  200-230
Куэ выньык (иктыже) –  50-80
Тумо выньык (иктыже) –  90-100

Йошкар-Оласе рўдє пазарыште 
сўрет палынак вашталтын. Эше 
кодшо арнян уремысе павильо-
нышто тў‰ шотышто паре‰гым, 
йошкарушменым, шоганым, 
нєшмым, шинчалтыме по‰гым 
да йўштым чытыше южо пакча-
саскам ужалат ыле гын, те‰гече 
свежа киярым, помидорым, шере 
пурысым, ужар шоганым, петруш-
кым ятыр вере налаш лиеш ыле. 

Чоялыкат полша

Фольга – алюминий гыч 
ыштыме йылгыжше вич-
кыж материал. А ты ма-
териалын статистический 
электричествым кора‰ден 
кертмыже, вургемыш 
шы‰даралтше порошокын 
куатшым вия‰ден, чиемым 
эшеат яндарын мушкаш 
полшен кертеш.

Тидлан фольгам, фотошто 
ончыктымо семын пўтыра-

лын, икмыняр пе‰гыде изи 
моклакам ыштыман да ба-
рабанысе вургем коклаш 
кудалтыман. Тыге ыштыме-
ке, порошокым ончыкыжым 
палынак шагал кучылташ 
лиймым, вургемын эшеат 
яндарын мушкылтмыжым 
шижаш тў‰алыда.

Ик гана пўтырымє фольга 
моклакам пел ий наре бара-
бан кєргыш пышташ лиеш.

Барабан кєргыш  
фольгам кудалте...

але Вургем мушмо 
машинаш алюминий 

моклакам молан  
пыштат?

Вет пєрткєргє сомылым ворандарыше ик озаватат 
солык деч посна серлаген ок се‰е. Чўчкыдын пайда-
ланыме дене пижедылме тамган кидўштыш сур лап-
чыкыш савырнен шукта. Тудым ошемдаш могай-гына 
йєным огыт кучылт. Чапле манын моктымо, кевытыш-
те налме вишкыде химий вартышат тыгайым кокланже 
эрыктен колтен ок се‰е.

МЫЙ гын ынде йєным муын 
моштышо пошкудо озава-
тын пайдаланыме проста 
йєнжым кучылтам. Кушкыл 
ўйым ешарыме єрыктарыше 
шке ыштыме шулдо вартыш 
шапалген шуктышо солыкым 
тугай писын ошемда.

™й шкетше кидўштышым 
локтылеш веле гын, моло 
кўлешан компонент-ша-
мычым ешарен, химий 
реакцийым тарватыше 
вартышым ыштен, коям, ла-
вырам шулыктарыше сред-
ствыш савырна.

Тидлан 1 ведра шолшо 
вўдыш 2 кугу совла кушкыл 

ўйым, вара 2 кугу совла вур-
гем ошемдышым (отбелива-
тель – вишкыдым огыл, кук-
шым!) да 0,5 стакан вургем 
мушмо порошокым ешары-
ман да сайын лугыман. Тыш-
как солыкым пыштыман, изи 
тул ўмбак шындыман. Вўд 
шолаш пурымо деч ончыч 
тулым йєрыктыман, ведрам 
петыртыш дене леведман. 
Раствор левымешке, солы-
кым ведраште кийыктыман, 
вара йўштє вўдеш шўялты-
ман. Тыге ыштыме дене кел-
гыш шы‰даралтын шуктышо 
коя, ўй тамгат йомеш. Солык 
лум дечат ошо лиеш.

Лум дечат ошо
але Коя-ўй тамган солыкым 

кузе ошемдаш?

ПЄРЪЕ‡-ВЛАК йєратыме ўдырама-
шыштлан «курыкымат тылат верч са-
выралаш ямде улам» манын сєрат. 
Но але марте ик савыралме курыкат 
шинчаш пернен огыл.
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Селёдко закуско

МЫСКАРА кумылан пєръе‰ 
ватыж ден е‰гаватыжлан ик 
санаторийышкак путёвкым 
пєлекла. Каныме деч вара 
вате мє‰гыжє пєртылеш да 
марийжылан фотографий-ша-
мычым ончыктылаш тў‰алеш:

– Тиде Люся. Тудын дене 
ик номерыш логалынна ыле. 
А тидыже Света. Ик ўстел 
коклаште шинченна. 

Марийже, фотосо е‰гаваты- 
жым тогдаен шукта да йодеш:

– А тыдыже кє? – кузе илы-
мыжым палаш тєчен йодеш.

– А... Тиде Лена. Ик эн 
кугу яжар! Ик йўдымат сана-
торийыште ыш мале. Каж-
не кечын эре у пєръе‰ дене 
шўра‰ыштыле.

Пєръе‰ шып лиешат, кочо 
уверым эркын «нелын колта». 

Икмыняр кече гыч 
е‰гаватыж дек толеш. 
Тудынат тынарак фото, 
о‰ай шарнымаш... Фо-
тографийым ончымышт 

годым садет ватыжын кар-
тычкыжым ужын шукта да, ти-
дыже кє, манын йодеш.

– Ой, тиде Таня. Тугай ушан-
шотан ўдырамаш! Ме тудым 
ресторанышкат, паркышкат, 
шашлыкым кочкашат эре 

пырля ўжынна. А тудо ни-
гушкат ыш лек. Кузе 

марийже мийыш, эре 
коктын коштыч. Икте-
весышт деч ик татла-
нат ышт ойырло. Пеш 

чесле мужыр!

1 Тў‰алтыште шоганым ма-
риноватлыман. Тидлан вўдыш 
уксусым, сакырложашым еша-
рыман, сайын лугыман да ма-
ринадыш тыгыдемдыме шога-
ным ешарыман, 30 минут наре 
кучыман.

2 Лужым эрыктыме селёд-
кым тыгыдыракын пўчкедыман.
3 Кешырым шке мариноват-

лаш але ямдым налаш лиеш.
4 Ынде келге тали‰гаш чыла 

пыштыман, кушкыл ўйым еша-
рыман да сайын варыман.

5 Колан вартышым уржа 
кинде шултыш ўмбак кўжгын 
йыгыман да паре‰ге йєре 
кочман. Пайремлан ямды-
лыме закускым ужар салат 
лышташ дене сєрастараш 
лиеш.

Писын да простан ямдылаш лиймыжлан кєра 
ты кочкыш шуко озаватылан келшышаш. Тудым 
кас кочкышлан ешлан кочкаш ышташ, пайрем 
годым унам сийлаш ямдылаш йєндымо огыл.

Кўлыт: 200-300 г шинчалтыме кол, корейла ма-
риноватлыме 300 г кешыр, 1 шоган, 1 изи совла са-
кырложаш, 9 %-ан 1 кугу совла уксус, 100 мл вўд.

1 Кугу рожан тёркеш кешы-
рым нўжын, шоганым тыгы-
демден, паре‰гым эрыктен 
ямдылыман, кажныжым посна 
тали‰гаш пыштыман.
2 Кушкыл ўйым пыштыме 

келге салмаште але утятни-
цыште, шєртнялге тўсым нал-
мешкыже, шоганым жаритлы-
ман.

3 Шўм ўмбачын уто коям, 
чаршам кора‰ден, пелыгыч пў-
чман да салмаш ешарыман, 5 
минут наре кўктыман. Вара ло-
жашым шавалтыман да адакат 
сайын варыман.
4 Лайым, вўдым ешарыман, 

жапын-жапын луген, изи тул 
ўмбалне кўктыман.
5 Пытартышлан паре‰гым, 

йо‰ыштымо йєрым ешарыман, 
лавр лышташым пыштыман да, 
петыртыш дене леведын, 15 
минут наре кўктыман.
6 Тулым йєртымеке, пе-

тыртышым почде, утятницым 
5 минут шинчыктыман. Вара 
веле паре‰гыш тыгыдемдыме 
ужар шоганым, петрушкым але 
укропым ешарыман.

Кеч духовкеш, кеч мультиваркеш паритлен кўк-
тымє ты кочкыш пеш тутло лийшаш. Чыве шўм 
ден паре‰гым пырля паритлыме кочкыш жар-
койым алмаштен кертеш.

Кўлыт: 200 г чыве шўм, 400 г паре‰ге, 80 г кешыр, 
80 г шоган, 2 кугу совла кушкыл ўй, 3 кугу совла лай, 
1 изи совла йо‰ыштымо кукшо йєр, 1 кугу совла ло-
жаш, 2 лавр лышташ, ужар шоганым, петрушкым, 
укропым тамлен ончен ешараш лиеш.

Перкан лийже

Чыве шўм йєре паритлыме паре‰ге

ШЫРГЫЖАЛЫНА
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Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.  

Суртоза Борис Нико- 
лаевич пєрт ваштаре- 
шысе пакчаштыже теп- 
лице кєргыш лумым 
кышка ыле. Пакча пе-
ленак пу артана коеш. 

Кудывечыште мемнам 
Борис Николаевичын 
ачаже, Николай Петро-
вич, вуча ыле. Тудо шке 
жапыштыже колхо-
зышто трактористлан, 
ороллан, водительлан 
тыршен. Кызыт сулен 
налме канышыште.

Пелашыже Людмила 
Арслановна 
Марий Ту-
рекысе Ий 

полатыште адми-нис-
траторлан ышта. Бо-
рис Николаевич кызыт 
– ялын старостыжо. 
Кугурак ўдыржє Мар-
ГУ-што фармацевтлан 
тунемеш, изиже йоча-
садыш коштеш.

– Тиде суртым ачам 
1969 ийыште чо‰аш 
тў‰алын, – палдара 
суртоза. – 2000 ийыш- 
те ешартыш пєлемым 
чо‰енна. Пєртым эре 
уэмдена. Шукерте 

огыл тўжвач кермыч 
пырдыжыш пеноплек-
сым пижыктенна, вара 
тудым пластик панель 
дене комыжленна – 
тыге шокшым куча.

Поповмыт 20 сотык 
мландыште паре‰гым 
шындат, а 10 соты-
кышто шудым ўдат. 
Нуно ушкалым, тунам 
да презым ашнат. Он-
чыч ушкалым ятырак 
кученыт. Тидыжым 
монча лукышто ке-
лыштарыме бидон 

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Кырлян
почи‰га ялыште

Б.Попов

Суртоза теплицыш лумым кышка

Кок Т-40
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ЛУДШО ЙОЛТАШ-ВЛАК! 
1 апрель гыч Россий почтылаште 2-шо пелийлан возалтме кампаний тў‰алын

Марий кундемыште газетлан возалтме ак:

«Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) (индекс – П3197) – 805,44 те‰ге
«Марий Эл» (кугарня, 24 лашт.) (индекс – П3214) – 498,30 те‰ге
«Марий Эл» + «Сурт-пече» (индекс – П3213) – 1047,00 те‰ге
«Сурт-пече» (индекс – П3205) – 481,56 те‰ге

ПОДПИСКЕ-2019

ате-влак ушештарат. 
Кудывечыште кок Т-40 
трактор шога. Ялыште 
илет гын, технике эре 
кўлеш: шошым кура-
лаш, кораш да тулеч 
моло пашалан. Вўташ- 
те 15 чыве ден кок агы-
тан пырчым чў‰гат. 
Урлыкшо пеш о‰ай – 
чыве чапа пыстылан.

Изаже, Олег Никола- 
евич, воктенак ила. Ну- 
но чодыраште сонар- 
лен коштыт, э‰ерыш 
колым кучаш лектыт. 
Шукерте огыл Борис 
Николаевич республи- 
кысе сонарзе-влакын 
та‰асымаштышт Ма-

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Каваным тыге пўчкыт

Чыве чапа пыстылан

ПєртєнчылКудывече гыч пєрт тыге коеш

рий Турек команде 
верч та‰асен да сона-
рзе коклаште эн сай 
лўйкалыше лийын.

– Сонарзе семын 
теве мом каласынем. 
Мемнан кундемысе 
чодыраште ир янлык: 
маска, шордо, пўчє, 
мера‰ – уло. Южо ян-
лыкым шке ужынам.
Жап улмо годым сона-
рыш лектына.

Тудым пычал да лоп-
ка ечыж дене войзен 
нальым.

Пакчаште ора дене те- 
рыс, воктенак шудо ка-
ваным вера‰ден. Ши-
жалтеш, тышке озалан 

чўчкыдын лекташ ве-
рештеш. Нуным йол-
горно уша. Пеш о‰ай 
йєным кучылтеш: шу-
дым каван гыч бен-
зопила дене пўчкын 
налеш. Тыге, манеш 

Борис Николаевич, ка-
ван шудо ок шалане, 
шудым кўраш ок кўл. 
Пўчмє кугытшо ик метр 
наре лиеш. 

Пакча ше‰гелне кў-
сото коеш.

Йошкар-Олаште рўдє уремысе 
ик тўшкагудышто 12 кв. м кум-

дыкан, пластик окнан, кумда балконан, чапле от-
делкан пєлемым ужалем. Ванный ден шондан –  
4 пєлемлан. Школ, йочасад, кевыт, вуз-влак лиш-
не улыт. Автобус, троллейбус, маршрутко пєрт 
ончылсо остановкеш шогалыт. Ик оза. Пачерым 
ужалаш документ ямде.  Ак – 450 тўжем те‰ге. Ку-
тырен келшыме почеш акым изиш волташ келшем.

Тел.: 8-909-366-58-99

УЖАЛЕМ

Рекламе

Рекламе шотеш
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Автомашинам виктарышылан

Тў‰алтышыже 12-шо  
№-ан газетыште

ПУЛДЫРЧЫМ пукшымо го-
дым тудын кушкын шумыжым, 
ийготшым шотыш налыт. Мун-
чышо 100 сурткайыклан шот-
лымаште ик тылзыште 90 ки-
лограмм курго кўлеш. Тиде 
жапыште 2000 муным налаш 
лиеш.

Муным шукырак мунчышт 
манын, кок-кум компонент 

гыч шогышо вартышым пук-
шаш шотлан толеш. Белок, коя 
ден углевод улман курго муно 
шўмлан ышталташыже йєным 
пуа.

Кушкын шушо пулдырчо сут-
каште 25-30 грамм кургым 
кочшаш. Тыглай комбикормам 
кучылтмо годым тудым торык, 
кол але соя дене пойдарыман. 
Протеиным кок пачаш кугем-

дыме годым кок оптеман му-
ным налаш лиеш. Пулдырчым 
утыждене пукшаш ок келше. 
Коя лиеш да мунчымым чар-
на. Ужар шудым але нереш-
талтше шурным пукшымо сай 
лектышыш шуаш полша. Шуко 
белокан да вўдыжгылыкан шке 
ямдылыме кургым свежанек 
пукшыман. Локтылалтше курго 
аярешта. Тыгак утыждене шуко 

пуымо шинчал тазалыкшылан 
э‰гекым ыштен кертеш.

Шке гыч ямдылыме кургын 
рецептше тыгай лийын кертеш: 
1 кг шыда‰ пырче, 100 г шож, 
400 г кукурузо, 5 г лу ложаш, 
3 г нєшмўй. Минерл ешартыш-
влак кокла гыч 5 грамм дене 
ракыводым, порым да шинча-
лым вараш лиеш. Белок ешар-
тышлан торыкым, шолтымо 
колым, шыл фаршым кучыл-
таш пайдале. Тыгак ужар куш-
кылым да муно шўмым ушаш 
шотлан толеш.

МАШИНА дене виян кудал-
ме, эртен кайыме, курыкыш 
кўзымє годым нагрузко еша-
ралтмылан кєра двигательын 
оборотшо кугемеш. Автомаши-
нашке эше передаче коробкым 
автоматическийым шындыме 
гын, температур чотак кўза.

Кудалме годым автомаши-
нан узел ден агрегатше-влак- 
лан кугу нагрузко логалеш. 
Йўкшыктарыше вишкыде ден 
ўй шокшым налшылан шотлал-
тыт. Тидыже двигательым йы-
галт пытыме деч арала.

Кудалыштме деч вара мото-

рым вигак йєртымє годым ко-
ленчатый вал шогалеш да чыла 
узел ден механизм, тидын шо-
тыштак ўйлышє системе, пашам 
ыштымым чарна. Тыге виеш 
йўкшыктарыме системе ок 
ыште. Утыждене чот ырымылан 
кєра локтылалтше двигательым 
ачалаш веле кодеш, вет ўйлы-
мє системе каналлаште налше 
когар двигательлан тичмаш куа-
тын пашам ышташ чаракла.

Моторым чарыме дене тыгак 
помпа чарнен шогалеш. А ту-
дыжо тосоллан але антифриз-
лан йўкшыктарыме системе гоч 

каяш полша. Тыге чот ырыше ўй 
шогымо верыште когар налеш.

Опытан водитель-влак тем-
лат: зажиганийым йєртымє 
деч ончыч моторым кеч ик ми-
нутым яра режимыште пашам 
ыштыктыман. ™йлымє да йўк-
шыктарыме системе тиде жа-
пыште температурым нормыш 
конда. Турбинан автомашинан 
озаже-влакат палышаш улыт: 
турбинымат пашам ыштымым 
чарнымыж деч ончыч йўкшык-
тарыман.

Мє‰гысє ферме

ПУЛДЫРЧЫМ  
 кузе ашнаш?

Южо водитель машина дене кудалме 
деч вара моторым вигак йєрта. Спе-
циалист-шамыч тыге ышташ огыт 
кўштє. Нуно зажиганий сравочым 

йєртымє деч ончыч моторлан изишак яра 
оборот дене ышташ темлат.

Мужыр лаштыкым

Моторым вигак  
ида йєртє
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

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

Тел.: 89026724634 Р
е
кл

а
м

е
.

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Йодмыда почеш

Кодшо шыжым, сентябрь мучаш-
те, мўкш-влакын тўжваке чо‰ештен 
лекмышт годым тўшкаште шўремўк-
шымат ужым. Шошо марте тудо ара-
лалтеш да мўкшавам тўжа‰ден кер-
теш мо?

Г.ВАСИЛЬЕВ
Марий Турек район

Молан паре‰гым аралыме пєрт- 
йымаке телылан мўкшым пурташ 
ок йєрє?

В.МОИСЕЕВ
Шернур район

Иге ешым посна омарташке колтымеке, ик- 
иктат пеле тылзе гыч иге ешым ойырен кертеш 
мо?

М.СТЕПАНОВ
Советский район

Паре‰ге дене пырля  
ок келше

ШУКО колызылан шошо ий деч эр-
ныше вўдыштє каракам кучымо гыч 
тў‰алеш. Тиде кол чоя, ты пагытыште 
тудым кучаш йєршынат куштылго огыл.

Апрель мучаште, май тў‰алтыште 
карака ылыжеш. Тудо чот шужышо да 
кочкаш кычалеш. Таляка верлаште вўд 
12-15 градус марте ыра. Тыге тудо вўд 
кушкыллан ылыжашыже амалым ышта. 
Тыгай верышкак карака толеш – леве 
вўдыштє ыраш, помыжалтше тўрлє 
шукшым кочкын, вийым ешараш. Писын 
йогышо йўштє вўдым карака ок йєрате.

Тыгыде карака шошым ташлыше вў-
дым йєрата. Чодыра ерым пагала. 
Тыгай верлаште шолдыра кол шагал 
чў‰га. Каракам кодшо ийысе омыж йы-
малне кычалман. Тушто вўд леве лиеш. 
Тиде пагытыште ешартыш кочкышлан 
(прикормка) кугу тўткышым ок ойыро. 
Ондалчык кочкыш кокла гыч чонаным 
утларак йєрата. Э‰ыримыш терыс йы-
лым, иканаште икмыняр йошкын але 
виля шукшым пижыкташ келша. Эрде-
не, лу шагат деч вара, кече кўшкє нєл-
талтмеке, чў‰гаш тў‰алеш.

Мєртньым кышкымыж деч ончыч, вў-
дын температуржо 10 градус лишке 
ырен шумеке, чот кочкаш пижеш. Тиде 
пагытше 2-3 арня шуйна.

Ешартыш кочкышым утыждене кыш-
кыме ок кўл. Лачак изин-изин гына ко-
лым ик верыште кучышашлан шуыман. 
Карака кече мучко чў‰га. Но утларак 
шолдыраже эр-эрдене логалеш.

Вўд 15 градус марте ырымеке, мєрт-
ньым кышкаш тў‰алеш. Тиде пагыт май 
мучашлан – июнь тў‰алтышлан келшен 
толеш. Кол чў‰гымым йєршеш чарна да 
кеч-могай ондалчык кочкышланат тўт-
кышым ок ойыро. Тугеже тиде пагытыш- 
те каракам кучаш тыршыманат огыл.

Ш Ы М Л Ы З Е - В Л А К 
теле гоч илен лекше 
шўремўкшын нєшмыш-
тыжє чонан спермато-
зоидым муын огытыл. 
Туге гынат шуко мўк-
шызє эр шошым авам 

тўжа‰дыме случай нер-
ген ойла. Вет эр шошым 
шочшо шўремўкш ота- 
рыште эше уке. Тугеже 
южо шўремўкш шошы-
мат тўжа‰ден кертме 
куатшым ок йомдаре.

ПАРЕ‡ГЕ телым вў-
дыжгым ойыра. Ту-
дыжым юж шы‰дара. 
Ошма рокан кукшо 
пєртйымалне юж гыч 
вўдыжгым мланде 
шупшеш. А теве шунан 
пєртйымалне южышто 
вўдыжгє утыж- 
дене лиеш, мланде 
ок шупш. Чыла тидыже мўкш ешлан ешартыш нелы-
лыкым луктеш. Шўйшє паре‰гат ешлан удам ыштен 
кертеш. Тылеч посна паре‰гылан да пакчасаскалан 
чўчкыдын пурымо мўкшым тургыжландара.

Кокымшо гана  
колтен кертеш

КЕРТЕШ, но тыгай сўрет шуэн ваш-
лиялтеш. Амалже – омарта шыгыр, чот 
шокшо, пўртўсыштє нектар шагал, па-
шадыме самырык мўкш шуко.

КАРАКАМ  

КОЛЫЗЫН ЛУКШОТўжа‰денат кертеш

шошым кузе кучаш?
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 8 апреля. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ПОДКИ-
ДЫШ» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 08.45, 10.10 
Программа «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 

Наше время 12+ 15.00 50 лет Театру 
оперы и балета им. Э. Сапаева. Концерт 
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.) 9.28 Илыш мундыра 9.45 
Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 9 апреля. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ПОДКИ-
ДЫШ» 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 «ИСПЫТАНИЕ» 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 08.45, 13.55 
Программа «Эзотерра» 12+ 09.50 

«Спорт в Марий Эл» Интервью с Лидией 
Батюковой 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, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.)  9.28 Пошкудем 9.40 Кырык 
сирем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

9 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 10 апреля. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«СЫН» 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 Ве-
сти. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека 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 «ИСПЫТА-
НИЕ» 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 08.50, 12.25 

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, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.28 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

10 АПРЕЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 12 апреля. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.50 Человек и 
закон 16+ 19.55 Поле чудес 16+ 21.00 

Время 21.30 Голос. Дети 0+

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 Петро-
сян-шоу 16+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 

06.30 Утро на МЭТРе 12+ 08.55, 10.30 
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.) 9.28 «Шўмсем пєлек». 
Тендан серышда почеш концерт 11.25 
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 11 апреля. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+ 
13.30 Командный чемпионат мира по 
фигурному катанию. Прямой эфир из 
Японии 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 «СЫН» 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 Т/с «ИС-
ПЫТАНИЕ» 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 

06.30 Утро на МЭТРе 12+ 08.50, 12.25 
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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести 
Марий Эл  9.00 Местное время. Вести 
Марий Эл (на мар. яз.) 9.28 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

12 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

8 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

АФИШЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 16+ 
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+ 08.55 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+ 10.15 
Алла Пугачева. «А знаешь, все 
ещё будет...» 12+ 11.15, 12.15 
Алла Пугачева. И это все о 
ней... 12+ 16.50 Алла Пугачева. 
Избранное 16+ 18.30 Максим 
Галкин. Моя жена – Алла Пуга-
чева 12+ 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время

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 Ве-
сти 11.20 Вести. Местное вре-
мя 11.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+ 
13.45 Х/ф «КТО Я» 12+ 17.30 
Привет, Андрей! 12+ 20.00 Ве-
сти в субботу 20.45 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 22.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

13 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.40 Часовой 12+ 08.15 Здоро-
вье 16+ 09.20 Непутевые замет-
ки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15 Теория заговора 16+ 12.15, 
18.35 Подарок для Аллы 12+ 
16.10 Ледниковый период 0+ 
21.00 Толстой. Воскресенье 16+ 
22.30 Что? Где? Когда

РОССИЯ1

06.35 Сам себе режиссёр 12+ 
07.30 Смехопанорама 12+ 08.00 
Утренняя почта 12+ 08.40 Мест-
ное время. Воскресенье 12+ 
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Вести 11.20 С 
днём рождения, Алла! 12+ 14.25 
Откровения мужчин Примадонны 
12+ 15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

14 АПРЕЛЯ,  
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Шергакан лудшына-влак! 1 апрельыште «Марий Эл» газет-
лан возалтме подписке кампаний тў‰алын. Тидыжым почто 
гоч веле огыл, электрон йєн денат ышташ лиеш, адакшым 
кажне почто отделенийыште оксала налын кертыда. Налза, 
лудса «Марий Эл» газетым да йолташ-влаклан темлыза!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 
Ола шотан Марий Турек адми-

нистрацийым Алексей Суворов 
шукерте огыл вуйлаташ тў‰алын. 
Тудын дене интервьюм «Ял 
илыш» лаштыкыште лудса.

Тиде самырык е‰ Марий Эл 
мучко йолын коштеш да кундемна 
нерген каласкалыше «Пешком по 
республике» фильмым ышта. Кє 
тудо тугай, кузе лўмжє, кушеч –  
«Марий Эл» мучко йолын» ма-
териал каласкала.

Республикыштына чылаже мы-
няр культур учреждений уло? 
Нуно таче могай условийыште па-
шам ыштат? Мо тургыжландара – 
«Ялысе тўвыра пєрт, кузерак 
тый илет?» материал палдара.

Чарныде шортшо йочам кузе 
лыпландараш, вуй корштымым 
кузе чараш, шийвундым кузе 
ешараш, кужу жап самырык 
лийын кодаш – «Ю тўня» лаштык 
палдара.
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

– Могай тушто паша! Колет 
гынат, паша кум кечылан ко-
деш, маныт ялыште. Арам мо 
чесым погенам. Ала ик чар-
кам подылат ыле?

Пєръе‰ воштылалын, Прас-
ковим ончале да мане:

– Ну, йєра, савырен кертыч. 
Чаркат кушто, кондо тугеже 
пыртак подылам!

Пєръе‰ пеш чаткан аракам 
темыш, когыльым кочко, шы-
лым пурлале да мане:

– М-м-м могай тамле чес. 
Ватылыкешат пурташ лиеш. 
Айда мый декем илаш, пачер 
кугу. Ныл ий ончыч ватем ко-
лымыж деч вара шкет гына 
илем. Икте-весылан э‰ертыш 
лийына ыле.

– Ай, кўлеш-оккўлым ит ой-
лышт. Коч, коч, теве, могай 
какши коштат.

– Воштылын огыл, товатат. 
Тевыс мыйым тыгай номе- 
ран телефон дене муаш 
лиеш, – манят, визиткыжым 
ўстембаке пыштыш. – Шо-
налте, йы‰гырте. Пагар 
йора орландара... Шокшо 
кочкышым шолтен пукшы-
шо ўдырамаш уке, паша кок- 
лаштак тышеч-тушеч пурла-
лат да, – пєръе‰ эше ала-
мом ойлынеже ыле, но ты жа-
пыште пачерыш Надя пурен 
шогале.

Тудын пурымыжым колын 
шуктыдымо Праскови чурк 
лийын кайыш. Телевизорым 
олмыктышо ўстел кокла гыч 
кынелын шогале.

– Ну, пеш кугу тау. Кайышым, 
йы‰гырте, – кўштен кодыш.

– Тыште эше мо тыгай? – 
пурен шогалше ўдыржє єрын 
йодо.

– Ай, чайым подылаш шын-
дышым. Чыла олмыктен ко-
дыш, чынжымак, мастар ки-
дан пєръе‰. Иктаж-мода 
пыта гын, йы‰гыртыза, мане. 
Фамилийже – Семёнов...

– Семёнов манат, мот-
коч о‰ай, – Надя пўкеныш 
шинче, йырныше чурийым 
ыштен, кынервуйжо дене 
ош аракам єрдыжкырак 
кора‰дыш. – Палет, авай, 
шукертсек тылат ойлынем. 
Молан кўлеш чылаштым, 
унам ыштен, пукшен-йўкташ 
тєчет? Ялысе койышетым 
мондо!

– Мо поро е‰ым пукшен-
йўктен колташ тиде ялысе 
уда койыш, ужат?

– Поро! Ха-ха! Нунылан ик-
таж-мо кўлеш гын, чылан сай 
улыт! Нунын деч иктаж-мом 
йодын ончо! Тунам чынжымак 
могай улмыштым пален на-
лат!

– Мо, ўдырем, иктаж-кєжє  
ончыч поро лийшашыс  
огыл мо? – Праскови эркын  
йодо. – Тый шкеже поро 
да ласка чонан от лий гын, 
сайжым кушеч вучыман. 
™мбакет ончем да єрам. Ачат 
тыгай огыл ыле, мыят е‰лан 
осалым шонышо омыл. Тый-
же кє гай шыде чонан улат?

Тыге туран ойлымыжлан 
ўдыржє, пўкеным кор-р-р 
шўкалын, ўстел кокла гыч 
кора‰ кайыш, а Праскови ўс-
тембачын эркын чесым погаш 
тў‰але. Мом ыштет, тунемын 
Праскови простан, ялысыла 
илаш. Но оласе илыш йєр-
шын вестўрлє улмаш, туд-
лан умылыдымо. ™дыржым 
чаманен, кодашыже кодо да, 
но илышыже мє‰гысє гай 
йо‰гыдо да ласка огыл шол.

Кодашыже 
кодым да...

Мучаш. Тў‰алтышыже  
9-12-шо №-ан газетыште
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Ит єпкеле, шылтален,
Нелешат ит нал, та‰ем.
Жап эрта – чыла шула,
Йўштє ош лум чинчыла.
Тиде теле шып кастен
Мый шым мошто каласен,

Кузе шўдыр-влак йўлат,
Кузе тый мылам кўлат.

ПРИПЕВ:
Тый ончал,
Мыйын шинчашкем ончал,

 та‰ем.
Огеш мошто тудо йўштын 

ондален.
Йєратен,
Тыйын лўмешет мура чонем,
Тый дечет посна уке ласка

омем.
Лийына ме шўлыкан,
Лийына тора йўкан.
Вашлиялме корнынам

Пургыжтен шында поран.
Ик ончалтыш каласа
Кок йєратыше шўмлан,
Кузе шўдыр-влак йўлат,
Кузе тый мылам кўлат.

ПРИПЕВ ТУДАК.
Теле йўштыштє ырен,
Пєрдына ме лум пелен.
Пуйто ош пеледыш-влак
Пеледалтын, шып волат.
Тиде волгыдо кастен
Тыланет мый каласем,
Кузе шўдыр-влак йўлат,
Кузе тый мылам кўлат.

ПРИПЕВ ТУДАК.
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28 МАРТЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

 
ВАСИЛИСА  

Премудрая шо-
лашкыла кидшым 

лупшал колта – ер 
сўретлалт шинчеш. 

Пурлаш лупшалеш – ер 
мучко ош йўксє-влак ияш 

тў‰алыт. Эше 100 грам-
мым «лупшалеш» – ты-

лечат о‰ай галлюци-
наций-влак кояш 

тў‰алыт.
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Йєратыме мурына

   Кузе тый  
мылам кўлат

Мутшо Надежда Никитинан,  
семже  Станислав Шакировын

Станислав Шакиров мура
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1990-ше ийла тў‰алтыште 
Пыжанъю районысо Марий 
Ошай кыдалаш школышто 
марий йылмым эн ончыч ту-
ныкташ тў‰алыныт. Тунам 
В.В.Унженин гай ура чонан е‰-
влаклан кєра Виче кундемын 
марий шўлышыжє угыч по-
мыжалтме гай лийын. Садлан 
верчынак лач тыште Киров об-
ластьысе марий тўвыра рўдер 
почылтын.

Эн ончыч марий йылмым да 
сылнымутым туныкташ Марий 
Ошай кыдалаш школыш Марий 
кугыжаныш университетым ту-
нем пытарыше Ю.А.Апаев то-
лын. Ик жап гыч тудым Шернур 
район Чисола ялын шочшыжо 
Лидия Ивановна Изергина ал-
маштен.

1993 ий сентябрь тылзыште 
Л.Изергинан йоча дене шинчы-
мыж пагытлан марий йылмым 
туныкташ Аркадий Кузьмич 
Анисимов тышке толеш. Ва-
ражым, 1994 ий ноябрь тылзе 
гыч, тудлан ИКН-ым, сўретлаш 
да мураш тунныктымо урок-
влакым ўшанен пуат. Тыгодым 
лач предметым предмет семын 
туныктымо дене гына ок сер-
лаге. Икмыняр у темлымашым 
ышта. Мут толмашеш тыгайым 
палемдаш лиеш: школым да 
тыгодымак тўвыра рўдерым 
вуйлатыше В.Унженин дене 
пырля уло финн-угор-калык-
влак нерген школышто йоча-

влакым, а тўвыра рўдер гоч 
калыкым кумдан палдарен 
шогаш. Тидлан нуно лўмынак 
программым ямдыленыт да 
Киров областьысе Тўвыра де-
партаментыш ка‰ашаш колте-
ныт. Тушечше тыгайрак ваш-
мут лийын: «Вот кузе, вот куш 
лупшалтарынеда…» Чаманаш 
гына кодеш, тунам тиде про-
граммылан э‰ертыш лийын 
огыл.

Марий куштымашлан кумы-
лан ура чонжо А.Анисимовым 
верысе «Пеледыш» ан-
самбльыш конда. Тыгерак 
1994 гыч 1997 ий марте тыш-
ке баяным шокташ да у про-
граммым ямдылаш полшаш 
коштеш. Тиде жапыште икмы-
няр жап пел ставке дене тў-
выра пєртыштат пашам ышта. 
Тидыже областьысе тўвыра 
рўдерым О.Шубина, вараже 
А.Овчинникова вуйлатыме го-
дым лийын. Но варажым йол 
корштымылан кєра тушечын 
каен.

Марий Ошай школышто 
А.Анисимов 1993 гыч 2007 
ий марте тыршен. Икманаш, 
латкуд ийым Виче кундемы-
се марий йоча-влаклан шин-
чымашым пуаш, нуным илыш 
корныш лукташ вий-куатшым, 
мошымашыжым пуэн. Кызыт 
ынде латкок ий пенсийыште. 
Марий Ошай ялыштак ила.

Ийгот да тазалыклан кєра 

тудлан чўчкыдынак вес кундем-
лашке лектын кошташ ок ло-
гал гынат, ме тудым тўрлє ма-
рий-влак погынымаште, муро 
да куштымаш пайремлаш- 
те ужына.

Виче кундемысе марий 
илышын ончыкылыкшо, йыл-
мым да тўвырам арален кодымо 
йодыш кузерак ворана манын 
йодмылан тудо вашешташат 
єрмалгыш. Амалже чылалан 
раш: ял калык «шо‰гемеш», 
самырык-влак шагал улыт да 
нуныштынат ялеш пыжашым 
опташ кумылышт уке.

А.Анисимовын эше ик паша 
лектышыжым палемдыман. 
2015 ийыште тудын тарва-
тымыж почеш, телефон дене 
чылаштымат «йол ўмбак шо-
галтымыжалан» кєра Кўльмыж 
(Кильмезь) районышто «Вўд-
тўр мураршаш» конференций 
сынан кугу мероприятийым 
эртарен колтеныт.

Виче кундем йоча-влакым 
туныктымаште кугу вий-куа- 
тым пыштыше А.Анисимов та-
чат волгыдо шонымаш дене 
ила.

Снимкыште: 2017 ийыште 
Советск олаште эртыше «Марий 
ушемын» 100 ияш лўмгечыжым 
пайремлыше-влак. Марий 
Ошай гыч «Пеледыш» ансамбль 
дене пырля толшо  А.Анисимов 
кумшо радамыште пурла гыч 
кумшо шога.

Виче кундемысе школлаште
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