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ИЙ ТАРВАНЫМЕ  
ДЕЧ ОНЧЫЧСАЛМАМУНО

ТИДЕ снимкым тений март кыдалне Марий Турек районысо Аимке ялыште лий-
мына годым ыштыме. Вигак коеш: кок пачашан тиде пєртын озаже моторлыкым, 
сылнылыкым йєрата, акла да пагала. Палисадникше ден капкажым кўртньє да 
кермыч гыч ыштыме. Пєртым жаплан келшыше материал дене сєрастарыме. Пе-
чыжат волгалт шинча.

В.СМОЛЕНЦЕВ
Авторын фотожо

Тыгай пєртыштє 
илыме шуэш!
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Шуко шошан ешлан

Ко‰гамат, тўньыкымат  
олмыкташ полшат

Социальный вия‰маш министер-
ствын увертарымыж почеш, тений 
пожар лўдыкшыдымылыкын правил-
жылан келшен толдымо электро- 
оборудованийым, ко‰гам да тўньы-
кым олмыктымылан ыштыме 134,4 
тўжем те‰геаш роскотым шуко шоч-
шан индеш ешлан пєртылтымє.

АДРЕСНЫЙ манме социальный по-
лышым ик е‰лан шотлымаште илен лек-
таш лийме кугыт деч шагалрак доходан 
шуко шочшан еш-влаклан Марий Эл 
правительствын пунчалже почеш пуат.

Компенсацийым налшашлан ача-ава 
кокла гыч иктыже илыме верысе ола 
але район администрацийыш йодмаш 
дене мийышаш. Документ пакетыш ты-
гак паспортшын, шуко шочшан ешын 
удостоверенийжын, кусараш лийдыме 
погылан собственность права нерген 
документын копийыштым (пелен ори-
гиналымат налшаш), ешын составше да 
пытартыш кум тылзысе доходшо нерген 
справке-влакым пыштышаш.

Тылеч вара лўмын чумырымо комис-
сий сурт озанлыкым терга да олмыкты-
мо пашан кўлешлыкшым рашемда.

Тений тиде пашан роскотшылан чыла-
же 300 тўжем те‰гем ойырымо.

М.ИВАНОВА

Палашда

Корным петырат
Республикыште 10 апрель гыч 9 

май марте кугу нелытан транспор-
тлан кудалышташ корно петыр-
налтеш. Тидын шотышто пунча-
лым Марий Эл правительствыште 
пе‰гыдемденыт.

ТИДЫН годымак палемдыман: пасса-
жирым, кочкыш продуктым, вольыкым, 
эмым, ўя‰дышым, почтым шупшыкты-
шо автомашиналан да моло кўлешлан 
келыштарыме транспортлан кудалыш-
таш чарыме огыл. Тыгак ГИБДД, МВД, 
МЧС, ЖКХ службын спецтехникыштат 
ончычсо семынак кудалышт кертыт.

Республикысе МВД УГИБДД-н дан-
ныйже почеш, лишкыл жапыште тидын 
нерген палдарыше корно пале ден не-
лытым тергыше висам вера‰дат.

Р.ЧЕПАКОВА

11 апрель (изарня). У тылзе – Ракыште. Тиде 
шўдыр пале чапле лектышанлан (лышташ кече) 
шотлалтеш. Пакчасе теплицыш ковышта, тыглай, 
шнитт-шоган, чернушко-шоган, кресс-салат, лыш-
ташан горчице, укроп, немычпурса нєшмым ўдаш 
келшыше кече. Ончыч шындыме кушкыл росотам 
пикироватлаш йєнан.

Таче кушкыл вожлан минеральный да органиче-
ский ўя‰дышан ешартыш кочкышым пуыман. Икияш 
да шукияш пеледыш нєшмым ўдаш, декоративный 
кушкылым шындаш шотлан толеш. Кушкылыш аярым 
шыжыктыман огыл. Вожсаска дене кушшо да ампель-
ный кушкылым тўкаш ок темлалт.

Прививкым ышташ садыште кушкыл вургым пўч-
кедаш келша. Емыж да саскам пуышо вондым, 
пуше‰гым шындаш да кусарен шындаш лиеш.

Калык палым эскерен, ожно ты кечын куэрлаш 
коштыныт. Пуше‰гым єндалын, сок коштмым ко-
лыштыныт. Вўд шуко гын, вашке игече шокшемды-
мым вученыт.

Ты кече дене кылдалтше калык пале-влак
 Таче игече могай, 11 октябрьыштат тыгайы-

мак вученыт.
 Куэ гыч вўд шуко йога, тугеже ке‰еж йўран 

лиеш, маныныт.
 Кўдырчє эр кўдырта – шошо мучко юалге иге-

че шогаш тў‰алеш.
 Таче йўран – шыжым шўльє сайын шочшаш.
 Пыл-влак ик могырыш писын ийыт – игече пи-

сын шокшемда.
 Ча‰а-влак тўшкан-тўшкан чо‰ештылыт, кече 

пыл ше‰гелан шинчеш, тугеже йўр толеш.
 Шогертен пыжашым ўлан опта – ке‰ежым чўч-

кыдын кўдырчє кўдырташ тў‰алеш.
 Кўседык (чибис) ўлнє чо‰ештылеш – ояр да 

кукшо игече кужун шога.
 Куэ ончыч сєралга гын, кукшо да ояр, а нєл-

пє лышташ писынрак лопка‰еш – ночко да йўран 
ке‰ежым вученыт.

11 апрель йўдым ужмо омо 7-10 кече гыч 
шукталтмылан ўшаненыт. Таче шочшо-
влак поро да тыматле койыш-шоктышан 
лийыт. Нунылан аралтыш семын кордун да 
цикрон дене сєрастарыме арверым чияш 
темлалтеш.

Пагыт паша

КАЛЫК КАЛЕНДАРЬЫМ  
ЛЫШТАШЛЕН
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Киярым ўдымє тылзе – АПРЕЛЬ  Йыра‰ коклаште

КАЖНЕ нєшмым 
вигак посна стака-
ныш шындаш гын, 
сайын лекмыжлан 
ўшан шукырак.

Кызыт шуко сад-
пакчазе обработат-
лыме чапле качест-
ван гибрид нєшмым 
налеш. Тыгай сор-
тым ўдымє деч он-
чыч ны вўдыштє ла-
зыртен кийыкташ, 
ны ырыкташ, ны де-
зинфиц иров а тлаш 
огеш кўл. А обраба-
тыватлыдымым ро-
кыш ўдымє деч он-
чыч 60 градус марте 
ырыктыме шокшо 
верыште 2-3 шагат 
наре але, окна он-
чылан 1 лончын ша-

ралтен, тура кечы- 
йол йымалне 1-2 
кече кучаш гын, сай-
рак. Нєшмысє зара-
зым пытараш 1 про-
центан марганцовко 
растворышто 25-30 
минут наре кучаш 
уто ок лий. Шытен 
лекме вийжым еша-
раш ломыж (1 стакан 
вўдлан – 1 изи сов-
ла) растворыш пыш-
тат.

Нєшмым тылеч 
вара 1,5 см келгыт 
вўдыжгє леве млан-
дыш кералман да 
йо‰гытым плёнко 
дене леведман. Шок-
шо (27-28 градусан) 
пєлемыште кийы-
ше нєшмым терген 

ончаш кўлеш. Озым 
3 кече гыч шытен 
лекшаш. Ты татым 
чўчкыдын эскеры-
ман, уке гын плёнко 
йымалне нєшмысє 
лышташнер (подсе-
мядольное колено) 
утыжымат шуйнен 
кертеш. Тыге ынже 
лий манын, нереш-
таш тў‰алше озы-
мым волгыдо сайын 
логалме юалгырак 
(15-18 градус) ве-
рыш 4-5 кечылан 
кора‰дыман. Вара 
уэш 18-25 градус 
шокшышкак пєртыл-
тыман.

Киярыш леве вў-
дым гына шавыман. 
Росотам ончен куш-
тымо йо‰гыт изирак 
гын, кажне кечын 
нєлталтмыжлан кєра 
вўдым стаканыш 
чўчкыдын шавыман. 
Но йо‰гытысо млан-
де утыжым вўдыжгє 
лийшаш огыл.

Пайдале нугыдо 
растворым кучыл-
тын, нєргє кияр ро-
сотам писын локты-
лаш лиеш. Садлан 
ешартыш кочкышым 
йо‰гытыш пеш ше-
кланен шавыман.

Озым нерештме 

деч вара 2 арня эр-
тымеке, ушкал те-
рыс, ужар шудо (10 
ужаш вўдлан – 1 
ужаш настой) ешар-
тыш кочкышым ша-
ваш лиеш. Ик стакан 
настой 8-10 росота 
вожлан ситышаш.

Пакчасе тепли-
цыш, парникыш, 
йыра‰ыш луктын 
шындыме деч 1-2 
кече ончыч росо-
таш минеральный 
ўя‰дышан (1 л вўд-
лан – 1 г мочевине, 
1,5 г калий суль-
фат, 4 г суперфос-
фат) растворым 
шавен вия‰дыман. 
Тудым комплексный 
ўя‰дыш денат ал-
машташ сай. Игече 
шокшеммеке, ро-
сотам кече, мар-
деж, юалге дек эр-
кын-эркын туныктен 
шуараш тў‰алман. 
Кече волгыдо, мар-
деж пуалме деч ту-
немын шушо росота 
варажым вес вере 
кусарен шынды-
мым куштылгын чы-
тен лектеш. Сайын 
илана, киярым эр 
шошымак пуаш 
тў‰алын се‰а.

Пакчасе йыра‰ыш луктын шындыме 
марте росота 20-25 кечаш лийын шужо 
манын, кияр нєшмым апрель кыдалне 
ўдыман, вет утыжымат шуйнышо росота 
кусарен шындымым нелын чыта. Вожшо 
мландыште нелын илана, мардеж пуал-
ме денат сусырген кертеш. Жап дене 
келыштарен, инструкцийым шуктен ўды-
мє нєргє кияр росота палынак куштыл-
гын вожым колта да саскамат эр пуаш 
тў‰алеш.
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«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

ТАЗАЛЫК

Йодмыда почешШєн шупшеш…

ШЄН тў‰ шотышто йолвур-
гышто, эрдыште да йолгопаш-
те шупшеш. Тудо йєршын ву-
чыдымын авалтен кертеш, но 
утларакше йўдым витара.

Чер тўрлє амал дене кыл-
далтын кертеш. Эн кумдан 
шарлышылан организмыште 
вўд ситыдымаш шотлалтеш. 
Шуэн йўыда, чот пўжалтыда 
гын, организмда шуко вўдым 
йомдара, тудын дене пырля – 
чогашылын туртмыжым да им-
пульсшым эскерыше электро-
литымат. Тудын ситыдымыж 
годым йолышто шєн молгу-
намсе деч чот шупшеш.

Шуко е‰ юалге пєлемыште 
малаш йєрата. Тыгай тўшкаш 
пуреда да йўдлан фортычкым 
почыда але вентиляторым чўк-
теда гын, йолдам одеял дене 
петыраш ида мондо. Йўштє 
ден шєн шупшмо чер кокласе 
кылым тымартеат рашемдыме 

огыл, но амалым чо-
гашылын лывыргылы-
кым йомдарымыж да 
пе‰гыдеммыж дене 
умылтараш лиеш.

Пашаште кечыгут 
але смене мучко йол 
ўмбалне шогеда гын, 
тиде спорт трениров-
ко дене иктєр аклалтеш. 
Кужу жап орландарымы-
лан кєра йол чот ноя, пос- 
нак нелым нумалыда 
гын.

Шєн шупшмо амал 
спорт тренировко денат 
чак кылдалтын. Тўрлє упраж-
ненийым кужу жап ышташ 
гын, чогашыл мыняр-гынат 
пе‰гыдемеш, да шєн шуп-
шмым чарна. Но занятий деч 
вара икмыняр шагат гыч нойы-
мылан да шєр кислота погыны-

мылан кєра чогашылыш-
те шєн шупшаш тў‰алын 

кертеш.
Чыташ лийдыме гай 

йєсє годым мом ышташат, 
кушко пурашат от пале. 
Тиде ситыдымаш деч 
утлымо икмыняр калык 
йєн уло.

 Лачшымак кузе 
полшымыжым нигє 
ок пале гынат, шу-
кынжо шєн шупшмо 
деч тыглай шовын 
дене пайдаланат. 

Тудым йўдлан простынь йымак 
пыштат. Типше да маркыж шо-
тышто нимогай ойыртем уке, 
чыла тўрлє йєра. Тиде йєнын 
пайдалыкшым терген ончаш 
нимынярат йєсє огыл.
 Физический тренировко 

деч ончыч спортсмен-влак мо-
гырыштым тўрлє упражнений 
дене ырыктат. Тыгеже чогашыл 
сайынрак пашам ышта. Тидын 
дене келшышын, шєн шупшмо 
годым шокшо душыш пураш 
шотлан толеш. Тыгак тургыж-
ландарыше верыш чогашылым 
ырыктыше компрессым пыш-
таш лиеш.
 Кияр, ковышта але помидор 

росолышто шинчал, сакыр да 
уксус улыт. Организм гыч пўж-
вўд дене пырля лекше шинча-
лым росолым йўын пєртылтен 
кертыда. Тиде йєн чогашыл 
чымалтмашым контрольышто 
кучышо микроэлемент-влакым 
шукемдаш полша.
 Балерине-влак шєн шупш-

мо деч бананым кочкаш тыр-
шат. Тушто чогашыл туртмым 
да корштымым лыпландарыше 
калий шуко.

Йўд еда витарыше тиде 
ситыдымаш деч ала тен-
данат темлымашда уло? 
Возыза, йы‰гыртыза. Пай-
дале ой-ка‰ашдам вучен 
кодына.

Кўпнет гын, кавуным коч
КАВУНЫН пушкыдыжым кугу рожан 

тёркеш нўжыман да кечыште але духов-
кышто коштыман, йо‰гытыш пыш-
тыман да аптечкыште кучыман.

Кўпнымє годым 1 изи совла ка-
вуным вўд йєре йўман.

Мазь огыл, чудо!
ЭКЗЕМЕ тургыжландарыме годым 2 кугу совла куэ тегы-

тым, 1 кугу совла шокшо серам, 1/2 кугу совла шыштым, 1 
кугу совла уксус эссенцийым, 4 кугу совла нєшмўйым пырля 
сайын варыман.

Ямде мазьым тургыжландарыше верлаш вичкыжын йыгы-
ман. Тўрыс тєрланен шумеш эмлалтман.

Кўлеш лийын кертеш

Йўд еда йолыштем шєн 
шупшеш. Тиде ситыды-
маш деч калык йєн дене 
утлаш лиеш мо?

З.ИВАНОВА
Параньга район
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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

14, 20 и 27 АПРЕЛЯ.

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

КОЧУШМЕНЫМ пеш шагал е‰ йєрата, а 
арам. Тушто пайдале органический кислота, 
минеральный шинчал, витамин, фермент, фи-
тонцид, эфир ўй, белок да аминокислота шуко. 
Тиде пакчасаска вещества алмашталтмашым 
саемда, иммунитетым пе‰гыдемда, кочкышым 
шулыктараш полша, кумда спектран пўртўс 
антибиотик семын аклалтеш, организм гыч уто 
вўдым луктеш.

Кочушменын шудыж деке 3-5 см лишкырак 
ужашыштыже С витамин эн шуко, покшел ужаш 
сакырлан поян, «поч» – горчичный ўйлан.

Крен черым таратыше бакте-
рий-влакым пытара, пуалмым 

шєра. Тиде пакчасаска 
кочушмен гаяк кочо да 
пайдале. Коваштыш 
крен сокым кече еда йы-

гаш гын, арава деч утлаш 
лиеш. Кевытыште налме крен деч пайда шагал, 
промышленный переработко деч вара тушто 
клетчатке веле кодеш. Эм шотеш свежа вожым 
налман. Тудым тёркеш нўжыман да лимон сок 
дене йєрыман. Тылеч посна 2 кг свежа поми-
дор, 400 г крен вож, 1 стакан нєшмўй да шин-
чал (тамлен) дене крен аджикым ышташ лиеш. 
Тудым арня жапыште кочкын пытараш кўлеш.

Горчице кочушмен да крен гаяк пайдале, но 
эше неврит деч сайын полша.

Пагар-шолора чер пўсемме, гломеруло-
нефрит, шукерте огыл инфаркт лийме годым 
тиде пакчасаскам кочкаш огеш темлалт.

Грейпфрутышто коям пытарыше инозитол 
ден пектин улыт, тиде емыж-саска аппетитым 
луктеш, кочкышым шулыктара, мокшын паша-
жым саемда. Тылеч посна вўргорнын пашажым 
саемда, холестериным шагалемда, нерв сис-
темым тонизироватла, вуйушым пе‰гыдемда, 
тўткышым пўсемда, нойымым пытара. Грей-
пфрут эн пайдале емыж-саскалан шотлалтеш, 
поснак шўмжє ден кыдежше шергакан улыт.

Чай лулан пайдале. Тудо менопаузо дене 
кылдалтше остеопороз да лун моло черже деч 
сайын полша. Ты шотышто 
поснак полифеноллан та-
уштыман. Тудо клеткын ге-
нетический материал-
жым С витамин деч 25 
пачаш сайын арала. Ты-
леч посна чай вўргорнын 
стенкыжым пе‰гыдемда, 

Кочо,  
но моткочак пайдале

давленийым нормыш конда, вўрчу‰гам пыта-
ра, иммунитетым саемда, аллергийын икмы-
няр видшым эмла, рак дене черланен кертме 
деч арала. Шєр дене тамлештарен йўаш гын, 
вергысе да шондыгалтасе кўм тыгыдемда.

Пагар йора да верге чер пўсемме, омо 
йоммо, глаукомо годым пе‰гыде чайым 
йўаш огеш темлалт.

Кофе II типан сакыр ди-
абет да мокш рак дене 

черланыме деч арала, 
стрессым чытен лек-
таш полша, вуйдоры-

кын шўлымє рўдержым 
вия‰да, организм гыч хо-

лестериным луктеш. Кофеште 
углевод, коя, белокла койшо ушалтмаш (соеди-
нений), тўрлє минерал ден микроэлемент улыт.

Сыра шинчалан пайдале. Йўышыштє улшо 
антиоксидант-влак шинчакўн клеткыжым ара-
лат. Сыра шўлымє да вўр коштмо пашам шо-
тыш конда, кочкышым веле огыл, тыгак вергыш 
да шондыгалташ погынышо кўм шулыктараш 
полша, катаракте деч арала. Ырыктыме напит-
ке логарым эмла. Поснак шемалге сорт сыра 
пайдале.

Шанчызе-влак сырам кечыште 0,5 л деч 
шуко йўаш огыт темле.

Шўм чер деч шоколад арала. 60 г шем шо-
колад вўргорным пе‰гыдемда, вўр коштмо 
пашам саемда, вўрчу‰га погынен кертме лў-
дыкшым иземда. Тылеч посна ты продуктышто 
улшо кофеин ден теобромин пашам кумылын-
рак ышташ, усталыкым вия‰даш амалым ыш-
тат, кугу нагрузко годым полшат. Шєран шоко-
ладын тыгай пайдалыкше уке.

Кочкыш эмла
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Пайдале да кўлешан

Мужыр лаштыкым  Л.КАМАЛЕТДИНОВА 

Чыташат ок лий – 
омо темда…

 
ТЫГАЙ 
АНЕКДОТ УЛО:

эрдене пашашке 
толын шуат веле – 
кочмо шуаш тў‰алеш. 
Кечывал лишан  
омо пызыра да эре 
туге чучеш, пуйто 
мє‰гє каяшат 
жап шуын.

ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  70-330
Ушкал шыл (1 кг) –  250-500
Темкален ужалыме нєшмўй (1 л) – 
 60-90
Кешыр (1 кг) –  40-50
Шоган (1 кг) –  35-40
Севок шоган (шындаш, 1 кг) – 150-330
Паре‰ге (1 кг) –  20-35
1 мешак паре‰ге – 1 кг 25 те‰ге дене
Свежа ковышта (1 кг) –  70-75
Кабачок (1 кг) –  200
Баклажан (1 кг) –  230-250
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
Мандарин (1 кг) –  70-110
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) –  25-40
Салат лышташ (ик кылдыш) – 60-65
Олма (1 кг) –  45-90
Свежа томат (1 кг) –  145-250
Свежа кияр (1 кг) –  100-120
Прессоватлыме ру (100 г) –  12-20
Редиске (300 г) –  50-60
Кочушмен (1 кг) –  40-50
Шєр (1,5 л) –  80-90
™мбал (0,5 л) –  150-160
™мбал (сепаратор
гоч колтымо 0,5 л) –  220-240
Шўшмўй (0,5 кг) –  240-260
Торык (0,5 кг) –  130-150
Муно (1 тесте) –  62-100
Мўй (3 л) –                              1400-1500
Нужгол (1 кг) –  200-250
Карп (1 кг) –  200-210
Шере‰ге (1 кг) –  80-100
Шылагол (1 кг) –  350
Сазан (1 кг) –  80-280
Куэ выньык (иктыже) –  70-80
Тумо выньык (иктыже) –  90-100
Лўмегож выньык (иктыже) – 150-170
Калош –  100-250

Вашке Кугече пайрем толын 
шуэш. Тидыже Йошкар-Оласе 

рўдє пазарыштат шижалтеш веле 
огыл, коеш. Молан манаш гын  
утларакше муным, тудым чия-
лташ да сєрастараш плёнкым, 
сўретым, чиям налаш темлат.
Тиде арнян рўдє пазарыште  
тўрлє кочкыш ден сатулан ак 

тыгай ыле:

Тиддеч утлаш… чай полшен 
кертеш. Но тыглай огыл,  
а имбирь гыч ямдылыме.

! 

Мом шылташ, паша верыште южгунамже ты-
гай шижмашак авалта. Поснак – кечывалым омо 
темдаш тў‰алме годым. Эшеат чот – шошым, 
шудо лекташ тў‰алмеке.

ТУДО малыме шумым веле огыл пытара, тыгак, ты 
чайым йўмеке, вўр сайын кошташ тў‰алеш, вий-куат 
ешаралтеш. Имбирь кылмен черланыме деч арала, ырык-
та, вўрым вишкыдемда, кочкышым сайынрак шулыктараш 
полша. Тыгак тудо атеросклероз да кокырымо годым пай-
дале, иммунитетым пе‰гыдемда, организм гыч шлак ден 
токсиным луктеш. Икманаш, «шєртньє» гай кушкыл!

Чайым тыге ямдылыман.
0,5 литр вўдлан кўлыт:
1. Свежа имбирь вож (3-4 см).
2. Кардамон – 2 стручок.
3. Корице (ик чывыштыш).
4. 1 изи совла ужар чай.
5. 3 изи совла (шукыракат лиеш) пеледыш мўй.
6. Гвоздике (кумыл шот дене).
7. Пел лимон.
Вўдым шолташ шындена. Шолаш тў‰алмекше, мўй деч 

молыжым пыштена да тул ўмбалне 3-4 минут кучена. 
Изишак йўкшымекше, леве чайыш мўйым ешарена да 
йўына.
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«Сурт-печын» ко‰га ончылныжо

ямдылен. Тел.: 49-55-11 Мучашыже  лиеш

Таче ме тыланда Кужэ‰ер районысо Йывансола ялысе тўвыра 
пєрт пелен чумырымо «Мурсескем» ансамбльын ик эн чолга участ-
ницыже Вера КАМЕНЩИКОВАН (снимкыште) салмамуно рецептшым 
темлена. Ыштен ончыза, ала тыландат келша.

– НЫЛ кугу паре‰гым эрыктена да шолтена, вара вўдшым ястарена, – 
палдара Вера Алексеевна. – Паре‰гым луйык (немыр) лиймешкыже 
шурена, тушко кок кугу совла пелтыме ушкал ўйым ешарена. Ынде 
шым кўчымє муным тўчен пыштена, тушкак шым совла шєрым (1 
мунылан 1 совла шєр), там шот дене шинчалым пыштена да сайын 
лугена. Салмам ырыктена да ўйым йыгена. Вара ямдылыме вар-
тышым салмаш пыштена. Салмам ко‰гаш шўкалына да сасло‰га 
дене петырена. Ко‰га утыжым шокшо лийшаш огыл. Пел шагат 
наре гыч салмамунын ўмбалже чевергымеке луктына, салмам 
о‰аш кумыктена да пўчкедена. Кочкыш ямде! 

Вашке ик эн йєратыме да вучымо  
Кугече пайрем толын шуэш. Тудлан озавате-влак 

ончылгочак ямдылалташ тў‰алыт: пєрткєргым,  
сурт-оралтым шотыш кондат, эрыктат, йытыраят, 

икмыняр кече ончыч пурам шолтат да тулеч молат.  
А шолтымо пураж дене чылан гаяк, мутат уке, 

окрошкым ыштат. Меат таче тыланда тудым  
ямдылыме икмыняр рецептым темлена.

САЛМАМУНО

ПЕРКАН ЛИЙЖЕ!

 Чыла йєрварым тыгыдын пўчкедена.
 Ик атыш пыштена, тушкак ўмбалым, вара изишак вў-

дым (мє‰гешла огыл, уке гын ўмбал сайын огеш лугалт да 
сєралын огеш кой) ешарена.
 Лимон сокым темден луктына (кид дене темдыме дене 

та‰астарымаште, соковыжималке дене шукырак лектеш) 
да ешарена.
 Ынде кодшо вўдым (мынярым кўлешлан шотледа, ту-

наре: нугыдо лийже манын 
шонеда гын, шагалрак, 
вишкыдым йєратеда гын, 
шукырак) опталына.
 Шинчалым, сакырло-

жашым шавалтена да изи-
шак шинчыктена.

Кўлыт: 50 г ужар шоган ден укроп, 200 г свежа кияр, 
100 г редис, 130 г шолтымо чыве шыл, 4 шолтымо 
муно, 400 г шолтымо паре‰ге, 400 г 20%-ан ўмбал, 
фильтр гоч колтымо да йўкшыктарыме 1,5-2 литр 
вўд, 1,5 лимонын сокшо, 1 кугу совла сакыр, 1 кугу 
совла шинчал.

Лимон сок дене окрошко

 Шылым, шоганым, киярым,  
муным, петрушкым, укропым пўч-
кедена.
 Кефирыш вўдым пыштена да 

пырля лугена, шинчалым ешарена.
 Ынде чылажымат ик атыш 

пыштена да варена.
 Пытартышлан ик муным пе-

лыгыч пўчкын пыштена.

Кўлыт: 150 г вўд, 300 г кефир, 
100 г шолтымо шорык шыл, 30 г 
ужар шоган, 60 г свежа кияр,  
1 шолтымо муно, там шот дене 
укроп, петрушко, шинчал, сє- 
растараш – 1 шолтымо муно.

«Ашхабадский»  
окрошко

Пайремлан ямдылалтына
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– ПУ дене пўчкедаш изи-
нек йєратенам, – палдара 
Владимир Павлов. – Ту-
намак ятыр фигурым ыш-
тенам. Тўрлє полкым, та-
буреткым йолташ-влаклан 
пєлекленам.

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Тачысе унана – кидма-
стар Владимир Павлов. 
Тудын дене Йошкар-
Олаште мастерскойыш-
тыжо вашлийын мут-
ланышна. Владимир 
Михайлович олаштак 
шочын-кушкын. Тудым 
кидпашалан ачаже, Ми-
хаил Александрович, 
шўма‰ден. Ачаже –  
кумдан палыме кидмас- 
тар Павлов-Тихонов ту-
кым гыч, шке жапыште 
уста столяр, плотник 
лийын.

Окнасерга мастар
– 2000 ий гыч Козьмо-

демьянскыште илем, –  
шкеж дене палдараш 
тў‰але В.Павлов. – Тышке 
ешем дене лўмынак илаш 
кусненам. Амалже икте – 
Козьмодемьянск олаште пу 
гыч пўчкеден лукмо тош- 
то пєрт, сай оралте-влак 
аралалт кодыныт. Ойырте-
малтше да о‰айын ыштыме 
о к н а с е р г а , 
п є р т є н ч ы л , 

флигель, мезонинан пєрт- 
ла мыланем пеш келшат. 
Тиде олам республикыште 
эн сєраллан шотлем. Йєра-
тыме сомылым шукташ шке 
студийым почынам. Онда-
кысе кидмастар-влакын 
секретыштым пален налаш 
о‰ай ыле. Тыге окнасерга-
влакым уэмдаш шоненам, – 

шонкала кид-
мастар.

Ачажын суртшо

В.Павлов да пашаже-влак

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

Владимир Павловлан тўр-
лє вере пашам ышташ ло-
галын. Шке жапыштыже ту-
ныктышо лийын, ДТЮ-што 
йоча-влакым калык семўз-
гар да гитар дене шокташ 
туныктен.

Кидпашажым тўрлє кон-
курсыш ончыкташ луктын. 
Теве Зеленодольск олаш-
те, Раиф монастырьыште 
ий гыч ыштыме фигур-вла-
кым Михаил Гришаев дене 
ыштеныт.

– Шукерте огыл ™ярня 
пайремлан «Динамо» ста-
дионышто (снимкыш-
те) модыш имньым ыш-
тенам, – шыргыжалын 
шарналта кидмастар. –  
Тидлан пуше‰ге сорым 
йыр шудым кандыра дене 
пўтырен шынденам. Имнет 
толшо уна-влаклан, поснак 
изи йоча-шамычлан, кел-
шен. Нунышт, воктекыже 
шогалын, пеш шуко фотом 
ыштеныт.

Вара Владимир Михайло-
вич кидпашажым, модыш 
имньыжым, Йошкар-Оласе 
уремыште арален кодымо то-
што пєртым, йоча-садыште 
пўчкеден лукмо скульптур-
влакым, ачажын суртшым да 
кидпашажым ончыктыльо.

Пєръе‰ым эше ик йо-
дыш тургыжландара: ре-
спубликыште реставра-
ций пашам виктарыше, 
лицензироватлыме орга-
низаций уке. 

– Реставрацийым палы-
ше специалистым, сўрет-
чым ятыр ий туныктыман, 
а жап эрта. Тоштыжо то-
штемеш, сўмырла, йўла, 
а тыглай специализиро-
ватлыме организаций уке, 
садлан республикыште 
реставраций пашам 
ышташ лицензийым 
огыт пу. О‰ай пу 
пєрт-влак жап дене 
тоштем пытат. Ту-
дыжым эре аралы-
ман да уэмдыман. 
Тидыжым южо сур-
тоза веле шукта. 
Марий Элыште ре-
ставраций пашам 
ыштыше, тошто ўз-
гарлан профессио-
нальный акым пуы-
шо специалист-влак 
уке улыт. Лицензий 
Татарстан, Угарман, 
Чуваш кундемласе 
о р г а н и з а ц и й - в л а -
кын веле, а паша-
жым Марий Эл гыч 
к и д м а с т а р -ш а м ы ч 
шуктат.

Козьмодемьянск оласе тошто пєрт

Ачажын плотник ўзгар ден  
ўстембалже

Ачан ыштыме шкаф
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Автомашинам виктарышылан

Пулдырчым пукшышаш 
кургым ямдылыме годым 
комбикормашке тўрлє 
вартышым ешарат. Ку-
куруз энергийым пуышо 
кургылан шотлалтеш. 
Тудын 40 процентшым 
лу ложаш але шолтымо кол 
дене пырля йєрат. Шўльым 
ондак плёнко деч ойырат. 
Тиде пырчыште микроэле-
мент ден витамин-влак улыт. 
Ошшыда‰ шукырак муным 
мунчаш полша. Отызан пыр-
чыште (пурсаште) белок, коя 
да аминокислота-влак улыт. 

Кол але лу ложаш белокан 
ешартыш семын палдырна. 
Торык, кўчымє торык, шолты-
мо муно белоклан поян улыт. 
Кормалык вожсаскам да ужар 
кургым тыгыдемден пуат. 
Паре‰гым шолтен пукшат. 
Минерал ешартыш семын 
порым, ракывотым, шаргўм, 
муно шўмым пукшат. Ямде 
вартыш пулдырчым ончымо 
йєным куштылемда.

Мунчышаш ава пулдырчым 
вич тылзаш улмыж годым ойы-
рен налыт. Тудын рационыш-
кыжо рум, кучам, шудо ложа-
шым пуртат.

Пулдырчым шўшкылаш ям-
дылыме годым мє‰гє ус- 

ловийыште    мом   пукшыман?
Муным икмыняр гана пўк-

тышє шо‰го пулдырчым шыл-
лан пукшен єрдыктарат. Тыгай 
сурткайыклан бройлер чывы-
лан келшыше комбикормам 
пукшат. Кукурузым ешарат, 
шолтымо пурсам кучылтыт. 
Пукшен єрдыктарыме годым 
кешырым пукшаш гын, шыл 
утларак келшыше тўсан лиеш. 
Но ўпшышє кочкышым пукшы-
ман огыл. Тидыже шыллан уда 
пушым пуэн кертеш.

Пукшен єрдыктарышаш узо 
ден ава сурткайыкым посна 
вера‰дат, шыгыр пычке-
мыш четлыкыш колтат да 
ныл кече жапыште рацио-
ным вашталтат. Тыгай па-

гыт ныл арня шуйна. Сутка 
жапыште пуымо кургым 30 
грамм марте кугемдат. Пук-
шен єрдыктарыме мучашлан 
сурткайык 160 грамм нелы- 
тан лийшаш. Пулдырчым эсо-
гыл пачерыштат четлыкыште 
ашнаш лиеш. Мемнан респу-
бликыште тыгай примерже 
ятыр.

Мє‰гысє ферме

Мучаш. Тў‰алтышыже  
12-13-шо №-ан газетыште

ПУЛДЫРЧЫМ кузе ашнаш?

УТЛАРАК ужаш водитель ав-
томашина двигательыште про-
изводительын темлымыж по-
чеш але чўчкыдынракат ўйым 
вашталта, тыгак техобслужи-
ванийым эртара. Но южгунам 
аныклыме шот дене але ужа-
лымаште ончыч кучылтмо ўйым 
огыт муат, йодышышт лектеш: 
вес маркан да производи-
тельын лукмо ўйым кучылташ 
лиеш мо? Тыгак шуко водитель 
тыге ойлымым колын: тўрлє у 
ўйым кучылтмо годым двига-
тельым шолдырташ лиеш але 
машина вес семын пашам ыш-
таш тў‰алеш. Тиде чынак мо?

Тиде йєршынат тыге огыл, 

йо‰ылыш шонымаш. Те двига-
тельыш кызыт лукмо кеч-могай 
ўйымат темен кертыда. Но ту-
дым ыштен лукшын темлыма-
шыжым шотыш налза. ™йын 
качествыже, пижмыже (вяз-
кость), типше тендан машина-
дан двигательжылан келшен 
толшо да те тудым кучылташ 
шонеда гын, чын лийыда. Но 
тыгодым ўйым ойырен налме 
годым тўткырак лийза, меха-
ник дене ка‰ашыза але Интер-
нетыште уверым кычалза. Тен-
дан гаяк маркан да моделян 
автомашинаште кє могай ўйым 
кучылтеш, тугайланак э‰ерташ 
тыршыза.

Иктешлен, тыге каласаш 
лиеш: ўйым вашталтыме годым 
тўрлє марканым кучылтын кер-
тыда. Кызыт ятыр тўрлє ўйым 
ужалат. Но сай качестваным 
ойырен налын, те автомаши-
надан двигательжын куатшым 
кугемден кертыда, ончылгоч 
йыгалт, тўганен пытыме деч 
арален се‰еда. Эсогыл двига-
тельын пашажым утларак шып 
ыштышыш савыраш лиеш.

Могай ™ЙЫМ ойырен налаш?

Мужыр лаштыкым

 
Узо пулдырчо 

шўкшудо нєшмым, тарым 
чў‰гаш йєрата. Тудлан белок 

семын личинкым, ужар кушкы-
лым пуаш пайдале. Атыште 
яндар вўд эреак лийшаш.
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Колызын лукшо

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Лудын лек, кўлеш лиеш

Нужгол кунам чў‰га?
ШОШЫМ мєртньым эн ончыч нужгол 

кышка, сандене тудым тидын деч ончыч ку-
чат. А мєртньым кышкымыж деч вара нуж-
гол сутланаш тў‰алеш, мо логалеш, тудым 
руалткала. Тугеже мєртньє кышкыме жа-
пым пален моштыман. Вет тиде пагытыште 
тудо нимом ок коч.

Телым вўд ўмбал лончышто 0 градус 
лиеш, йымалне – 4 градус марте леве. 6-7 
градус марте ырымеке, нужгол мєртньым 
кышкаш тў‰алеш. Тиде жапше март му-
чаш-апрель тў‰алтышлан келшен толеш.

Нужгол таляка вўдыш кусна. Южгунам 
тўшкан погынат. Ик шолдыра ава да ик-
мыняр тыгыде узо лиеш. Южгунам таляка 
вўдыштє нужголын тупшымат ужаш лиеш. 
Тидын дене браконьер-влак пайдаланат, 
корсака дене шурат.

Каракам телымат кучаш лиеш, но 
игече шокшемдымеке да вўд кисло-
род дене пойдаралтмеке, чулымлык-
шо ятырлан ешаралтеш.

ТИДЕ кол моткоч чоя да шекланен чў‰га. 
Э‰ыршўртым 0,10 мм кўжгытаным налыт. 
Э‰ыримыш ондалчык кочкыш семын йош-
кын але виля шукшым, йылым, лопшудо 
когарш лывын личинкыжым пижыкташ 
шотлан толеш. Тыгеат лиеда: ий тарваны-
ме деч ончыч кучымо годым кушкыл он-
далчыкат сай лектышым пуа. Киндым, ру-
ашым, паритлыме геркулесым кучылташ 
лиеш. Тидым шотыш налман: вўд йогышо 
гын, утларак пе‰гыде ондалчык келша. 
Мормышке денат кучен ончаш лиеш. Тыго-
дым поводоклан э‰ертат.

Шошым ий ўмбач кучымо годым карака 
утларакше кечывал лишан але изиш вара-
рак чў‰гаш тў‰алеш. Тыгак ешартыш коч-
кышым вўдыш кышкаш уто огыл. Белокан 
кочкыш утларак келша. Тўрлє йылым, йош-
кын шукшым кучылтыт. А вўд йогышо гын, 
тудым тўрлє пучымыш дене пырля кышкат.

Ий тарваныме  
деч ончыч

Те пуше‰гыш омартам шынденда да эше ик мўк-
шиге ешат пурен огыл гын, тидым шотыш налза:

1. Омарташтыда эн шагалже 6 раме лийшаш. Ты-
шечын кок рамыжым кукшо карашаным сакыза. 

Молыжо вощинанат лийын кертыт. У еш тидымат шо-
тыш налеш: омарта ончыкыжым вия‰аш келшыше мо?

2. Омартан ончыл ужашышкыже прополисан 
вынер лаштыкым сакыза.

3. Леток рожыш, омартан кєргє могыр пырдыжлаш-
кыже мўкшпеледышым (мелисса) йыгыза.

4. Мўкшавам сымыстарыше апирой средст-
вым кучылтса.

5. Леток рожыш да кєргє могыр пундашыш пропо-
лисым йыгыза.

М.МАКСИМОВ
Кужэ‰ер район

Арымшудо полша
П™РТ™СЫШТЄ кок тўрлє арымшудо уло: кочо да 

йошкар тўсан. Тыште кочыж нерген ойлалтеш.
Отарыште чўчкыдынак тыгай сўрет палдырна: ик 

еш весын кочкышыжым шолыштеш. Тыге вашпиж-
маш, икте-весым пуштедымаш ылыжыт. Эсогыл ава-
штым пуштын кертыт.

Тыгай уда койыш палдырныме годым мый тыге 
ыштем. Леток ончык 3-5 вондо арымшудым пыштем. 
Тудым мый кушкыл сайын кушкын шумеке погем да 
коштем. Тыге шошымат тудым кучылташ лиеш.

Арымшудым пыштымеке, шолышташ тарваныше 
мўкш-влак толмым чарнат. Но кунам тыгай йєнат ок 
полшо, чо‰ештен шичме ончыл о‰ашке олымым але 
шудым пыштем. Тыгодым тидым шотыш налам: олым 
але шудо леток рожым ынышт петыре. Омартан оза-
же-влак олымышто але шудышто яра верым муыт, ту-
дын гоч омарташке пурат, мє‰геш лектыт, а шолыш-
таш толшо-шамыч эрташ лўдыт, вашке коден каят.

Г.ГУБИН
Шернур район

Чо‰ештыше мўкшигым 
тыге кучем

Шотыш налза
ОМАРТА гыч чо‰ештен лекше 

мўкшиге ешым чылаж годымак 
ужын шукташ ок лий. Тыге тудо 
палыдыме верыш чо‰ешта. 
Тыгай ешым кучаш манын, 
пуше‰гылашке лўмын келыш-
тарыме омартам шындат. Ты-
гай йєн дене мўкшан лияш шо-
нышо е‰лан ой-ка‰ашем.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00, 

Новости 09.25 Сегодня 15 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 «ЗОРГЕ» 16+ 
23.30 Большая игра 12+

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 14.45 Кто против? 12+ 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» 12+ 23.00 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.50, 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, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий 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 16 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 «ЗОРГЕ» 16+ 
23.30 Большая игра 12+

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+ 23.00 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 8.50, 10.25 

Программа «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги 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 Изге мечет 11.25 Местное 
время. Вести Марий Эл

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+ 23.30 Большая игра 12+

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+ 23.00 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 06.30 

Утро на МЭТРе 12+ 08.55, 10.10 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 Марий Эл

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

17 АПРЕЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.25 Сегодня 18 апре-
ля. 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 / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+ 
23.30 Большая игра 12+

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+ 
23.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 08.55, 10.45 
Программа «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги 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 Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 

Новости 09.25 Сегодня 19 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 
Человек и закон 16+ 19.55 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Голос. Дети 0+ 
23.40 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 Х/ф «РОДСТ-
ВЕННЫЕ СВЯЗИ» 16+

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

06.30 Утро на МЭТРе 12+ 08.45, 12.25 Про-

грамма «Эзотерра» 12+ 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

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

19 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

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

«Марий Эл» газет мом воза?

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от края до края 

12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.40 Х/ф 
«ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+ 08.10 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 08.55 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.10 
Рихард Зорге. Подвиг разведчика 16+ 
11.15 Теория заговора 16+ 12.10 Идеаль-
ный ремонт 6+ 13.15 Живая жизнь 12+ 
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета 12+ 16.20 Кто 
хочет стать миллионером? 16+ 17.50 Экс-
клюзив 16+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+ 21.00 Время 23.05 Х/ф «НАЧАЛО» 0+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 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 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 
ПАМЯТЬ» 16+ 13.50 Х/ф «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» 16+ 17.30 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 23.10 Х/ф «ВЫБОР» 16+

«МЭТР»
10.45, 12.45 Программа «Эзотерра» 

12+ 15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 
Наше время. Итоги недели. 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

20 АПРЕЛЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.10 Теория заговора 
16+ 12.15 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы 12+ 13.10 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 0+ 15.15 Три аккорда 
16+ 17.05 Ледниковый период. Дети 0+ 
19.30 Лучше всех! 0+ 21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+ 22.30 Что? Где? Когда? 16+ 
23.55 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ» 18+

РОССИЯ1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+ 06.35 Сам себе 
режиссёр 12+ 07.30 Смехопанорама 12+ 
08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 Местное 
время. Воскресенье 12+ 09.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Смеять-
ся разрешается 12+ 14.15, 01.30 Далёкие 
близкие 12+ 15.50 Х/ф «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮ-
БЛЮ» 16+ 20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
08.50, 10.55 Программа «Эзотерра» 

12+ 12.00 Наше время. Итоги недели 
12+ 12.45 Программа «Пастырское сло-
во» 12+ 21.00 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр
 13 апрель – «Эх, кушто ўдырым муаш?» А.Попов ...16.00 (12+)
 14 апрель – «Нєнчык патыр» йомак. Н.Кузьминых ...11.00 (6+)
                     – «Йорга вате». А.Волков .........................16.00 (12+)
 18 апрель – «Вий-ар – ме». С.Кантерво, В.Панченко, Е.Сойни
           ................................................................................... 18.00 (12+)
 20 апрель – «Йєратымаш да кєгєрчен-влак». В.Гуркин  ...16.00 
(12+)

Марий самырык театр
 14 апрель – «Кай, кай Йыванлан». Н.Айзман ...........15.00 (16+)
 19 апрель – «Вася Тёркин — мой герой» сылнымут-сылнысем 
композиций  ...........................................................................13.00 (12+)

Э.Сапаев лўмеш опер да балет академический театр
 12 апрель – «Кармен». Ж.Бизе ...................................18.00 (16+)
 13 апрель – «Беда от 
нежного сердца». В.Соло- 
губ .......................16.00 (12+)
 14 апрель – «Мистер 
икс». И.Кальман 
    .......................16.00 (12+)

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

16+

ШЕРГАКАН ЛУДШЫНА-ВЛАК!  
1 апрельыште «Марий Эл» газетлан возалтме под- 

писке 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!

!

«™дырамаш корно» му-
жыр лаштыкын унаже –  
У Торъял район Кўан Памаш 
ялыште илыше Нина Орлова.

Кызыт профессионал обра-
зованийым пуышо заведений- 
лаште черетан тургым. Рес- 
публикысе И.С.Палантай лў- 
меш тўвыра да сымыктыш кол- 
леджын академический му-
зык факультетыштыжат тыгак. 
Тидын нерген «Колледжыш 
тунемаш пураш шонеда 
мо?» материал каласкала.

«Патырлык» лаштык Бай-
конурышто космодромышто 
30 ий пашам ыштыше, кызыт 

Йошкар-Олаште илыше Ана-
толий Говорухинлан пєлек- 
лалтын.

Йошкар-Оласе вузлаште 
таче йот элла гыч толшо 2 
тўжем наре студент шинчы-
машым налеш. Нунын кокла 
гыч иктыже – Узбекистан гыч, 
Марий кугыжаныш универси-
тетыште фармацевтлан ту-
немеш. Чыла тидын нерген 
«Тўрлє тўсан Марий Эл» 
лаштыкыште лудса.

«Сылнымут садвечыште» 
лаштык «Юрий Байгуза: поэт 
але драматург» материалым 
темла.

«Марий Эл» газетын черетан номерже молгунамсе 
семынак социальный илыш, медицине, образований, 
тўвыра, экономике, ял илыш, спорт да моло йодыш 

дене кылдалтше материаллан поян.

Реклама
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

– «Санаторийыште, очыни, 
сай, а мє‰гыштє сайрак», – 
колхозышто ынде латвизымше 
ий председательлан шогышо 
Николай Сергеевич шке се-
мынже шоналтыш. Диспансе-
ризацийым эртымыж годым 
врач мо кўлеш – чыла ыш-
таш кўштыш. Вўр анализым, 
рентген ден кардиограмме 
снимкым кондыктыш, шўлыш 
налмыжым да южым тўжвак 
шўлалтен лукмыжым колышто. 
Эше вес семын шуко-шуко то-
лаштарыш, а вара «иктешлы-
машым» ыштыш:

– Шўмда тендан, Нико-
лай Сергеевич, шалитлаш 
тў‰алын. Нормо деч палынак 
кора‰ын кыра. Ну-у, мом ой-
лем: тиде м-м... ишемий че-
рын икымше палыже манашат 
лиеш.

– Ты тўняште витле кок ийым 
илем, но але марте шўмемын 
«йо‰ылыш» кырымыжым ши-
жын омыл ыле. Кыра, да йєра, 
вик ойлаш гын, омат шиж. 
Могай эше тушто ишемий да 
мойн? – пєръе‰ докторлан 
шонымыжым каласыш.

– Ну... таче кечын огыда шиж, 
но жапыштыже серьёзно огы-
да эмлалт гын, пе-еш ваш-
ке шижыда, – врач пе‰гыдын 
каласыш. – Тазалыкдам шо-
тыш кондаш да, ончыкыжым 
колхозыштыда паша сайын 
вора‰же манын, санаторийыш 
эмлалташ каяш темлем. Эн 
пайдалыже Кисловодск. Тушто 
шўмдам эмледа, минеральный 
вўдым йўын, пагардамат тєр-
латеда. Кызыт – март мучаш, 
апрель – тыландат, колхозла-
нат каналташ эн сай жап. Шур-
ным ўдаш тў‰алме тургымлан 
канен пєртылын шуктеда.

Кисловодскысо минераль-
ный источник манметым, 
Йўдвел Кавказын южшо ден 
пўртўсшым доктор туге чот 
моктыш – Николай Сергееви-
чын чонжо тарваныш. Алгаш- 
тарымыжым чытен ыш се‰е, 
каяш кєныш.

– Ну мо, Кисловодск гын, 
Кисловодск, – мане да корныш 
погынаш тў‰але.

– Тый тушто, Коля, мартысе 
коя пырыс гай утыжым йорга-
ланен ит йогылане, шотым па-

лен кане, пайдалын да кўлын 
эмлалт! – ватыже кошарвар-
няжым рўзалтен мане.

Эрдене эргыж-влак да ва-
тыж дене чеверласен, Оза‰ыш 
поездыш кудале. Кечывал деч 
ончычак вокзалыш толын шуо, 
а Кисловодскыш поезд ка-

стене вич шагат лишан гына 
тарвана манын умылтарышт. 
О-ой, шым шагат наре по-
ездым вучен шинчылташ – ма-
наш веле! ™дырамаш семын 
кевытлаште перныл коштмы-
жо шуэш мо? Тоштерыште ик 
гана веле огыл лийын. Автома-
шина дене шинчын кудалышт-
ше е‰ын ола уремыште тынар 
шагат йол ўмбалне коштмыжо 
ок шу. Садлан киоскышто кум 
тўрлє газетым нале. Лашты-
кышт – ит єркане, луд веле –  
кужун ситат. Вучымо залы-
се те‰гылыш йєнлын пурен 
шинче, газетшым лышташлаш 
тў‰але.

– Ну, кузе вара тушто, Кис-
ловодскыштет, веселан канал-
тышыч? – пылышыжлан сол-
ныш.

– Ай, нимо уке манмаште чы-
таш лиеш... – ўдырамаш йўк 
вашештыш.

– А можо ыш келше?

– «Кўжгє чондай» манме ве-
села компаний уке ыле.

– А мо тыге?
– Очыни, пагытше тыгай... 

Нунак, «витле ыр-шамычет», 
веле толын темыныт.

Пєръе‰ ўмбак чоян ончалын, 
койдарен-мыскылен, самырык 

ўдырамаш-влак воштыл кол-
тышт. Курортыш тарванышы-
же, колхоз председатель ўм-
бак шыргыжалын ончалын, 
лыжган пелештыш:

– Нелеш ида нал! Те‰ыз се-
рысе пляжыште кутырымо 
гай шижын шуктыде лектын 
кайыш.

Ала ваштарешла шинчыше 
Пампалчын шыма йўкшє, ала 
шкенжын кутыраш йєратымы-
же, но Николай Сергеевич са-
мырык мотор ўдырамаш деч, 
«витле ыр-шамычет» толын те-
мыныт манмыдаже мом ончык-
та манын, єрде йодо.

Садетат нимом шылтыде 
умылтарыш:

– Курортышто самырык 
ўдырамаш-влак канаш толшо 
витле ияш пєръе‰-шамычым 
«витле ыр-шамычет» манын 
койдарен лўмдылыт.

Умбакыже лиеш

ОМАТ ШИЖ,  
КЫРА, да ЙЄРА...



2019 ий 11 апрельС/П 15КАНЫМЕ СЕМЫН
С

К
А

Н
В

О
Р
Д

4 АПРЕЛЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Л
.Г

И
М

А
Е

В
 я

м
д

ы
л
ен

– ОЛЬОШ, 
поро, шыма, ласка да 

эше тутлын кочкаш шол-
тен, проститлен моштышо 

ўдырамашым вашлият гын, 
мом ойлет ыле?
– Салам, авай, манын, пе-
ленем чот єн-

д а л а м  
ыле.

Ш
ЫРГЫЖАЛЫНА

Шўшпык мурым колыштын,
Кас каваш ончем.
Йўдшє-кече вургыжын
Мыйын шўм-чонем.
Шуко пагыт вучышым
Воктекем толмет.
™шанен йєратышым,
Сакле пеленет!
Припев: ™мыр мучко вучымо
Пиалем улат.

Кид кучалын ошкылмо,
Лийын чылажат.
Шўм йўла, ок мондо
Сылне пагытнам.
Шўдыр корно, волгыдо,
Арала мемнам.
А эр велеш кава
Ал ўжарам шава.
Кертат мо тый, та‰ем,
Тул вошт пырля эртен?
Шинчаш ончен вучем
Вашмутым тый дечет.
Мєр пагыт – чоныштем
Да омыштем.

Пўрымаш йолгорнышто
Пызле тул йўла.
Ойленат, ик ойышто
Чон йўкет ила.
Пуйто угыч волгыдо
Пурыш чонышкем.
Йєратем да ом колто,
Иле шўмыштем.
Припев: ™мыр мучко вучымо
Пиалем улат.
Кид кучалын ошкылмо,
Лийын чылажат.
Шўм йўла, ок мондо
Сылне пагытнам.
Шўдыр корно, волгыдо,
Арала мемнам.

Иле шўмыштем
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Эльвира Попова мура

чием
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ТИДЕ материалым во- 
заш тў‰алмеке, ала-ку-
шеч вигак кугу марий 
поэт Валентин Колум-
бын почеламут корны-
лаже ушыш толын ке-
рылтыч:

Марий урем – 
Сибирьыште.

Вет тиде моткоч сай!
Сибирьыште, 

ялт ирыште,
Тыгай чап шке ок шоч…

Шукышт умбакыжат 
шарнат: «Шинчам пўял 
пелештышым: – Кузе 
илет, земляк? А икшыве 
кугешнышын: – Земляк, 
да сибиряк!..»

Да, тиде кудло ий он-
чыч лийын. Ик айдеме 
ўмыр. Тунам Сибирь 
кундемым тўзаташ ма-
рий-влакат эшелон де- 
не каеныт… Но кузе ва- 
раже нине «сибирь зем- 
ляк-влакын» илыш пў- 
рымашышт савырнен – 
вес гана.

Сибирь шомакын пеш 
кугу кундемым авалты-
мыжым шотыш налын 
тарватена тусо тачысе 
марий шўлыш нерген 
икмыняр шомакым. Тид-
лан самырык-влакын 
кузе илымыштым он-
чал лекме полша. Зем-
ляк-влак, иктыш ушнен, 
ятыр олаште да посёл-

кышто – Сургутышто, 
Нижневартовскышто, 
Нефтеюганскыште, Са- 
лехардыште, Фёдоров- 
скийыште, Лянторышто, 
Пытъяхыште да моло 
вереат – тўрлє ушемыш- 
ке ушненыт. Пытартыш 
жапыште нунын пашаш-
тым «Марий ушем» вик-
тарен шога. Моланже 
раш: ты ушемын е‰же-
влак утларак чолга, мер 
пашалан да шке шочмо 
тўвырам, эртыме кор-
ным арален кодаш ку-
мылан улыт. Икымше 
гана тыгай кугу погы-
нымаш марий сўрет-
че Ю.Таныгинын тыр-
шымыжлан кєра 2006 
ийыште эртен. Тушко 
Марий Эл гыч регион-
влак кокласе «Марий 

ушемын» е‰же да моло 
мер пашае‰ат ятырын 
миеныт. Тиддеч вара 
нунын мер паша кумы-
лышт утларак почылтын. 
Верысе администра-
цийыште ыштыше-вла-
кынат шинчашт марий 
мер пашае‰-влакын 
чолга, усталык кумы-
лан улмыштым вигак 
ужын, сандене власть 
могырымат кўлеш се-
мын аклен шуктеныт. 
Тў‰алтыште тыгай рў-
дыверлан Фёдоровский 
посёлко шотлалтын. 
Икмыняр ий гыч тушко 
университет шинчы-
машан, «Вийар» уше-
мын чолгае‰же Раисия 
Сунгурован пашашке 
мийымекше, самырык 
вий куатлынрак ушнен 

да Сургут олаш куснен. 
2019 ий 8 февральыште 
Сургут «Марий ушем» 
кугыжаныш регистра-
цийым официально эр-
тен да ынде Хант-Ман-
си автоном округысо 
ятыр кундемыште, ма-
рий-влак илыме вер- 
лаште, шке поро со- 
мылжым шукта.

Чыла тидыже Ханты-
Мансийск олаште эр-
тыше, Тўп калык йылме 
идалыклан пєлеклал-
тше, 500 утла е‰ым 
чумырышо форумым 
почмаште толшо уна-
влакым муро пєлек 
да чапле ончер дене 
вашлияш Сургут «Ма-
рий ушемлан» ўшанаш 
амалым ыштен. Эсогыл 
«Аргументы и факты» да 
моло икмыняр газетысе 
статья вуймут-влак ты-
гайрак лийыныт: «Фо-
рум марий куштымаш 
дене тў‰алын». Тидыже 
тусо марий-влак верч 
кугешнымаш кумылым 
луктеш да ончыкылан 
ўшаным ешара.

Марий Эл гыч офи-
циальный делегацийым 
Марий Эл правительст-
ве вуйлатышын икымше 
алмаштышыже Михаил 
Васютин намиен. Тудо 
ятыр чолгае‰лан Ма-
рий тўвыра, печать да 
калык-влакын пашашт 
шотышто министерст-
вын Таумутшым кучык-
тен.

Сургут «Марий уше-
мын» ончержым да ма-
рий муро-куштымаш 
койышыжым Россий Фе- 
дераций президентын 
администрацийжым 
вуйлатыше Магомед-
салам Магомедов да 
ХМАО-Югран губерна-
торжо Наталья Комаро-
ва онченыт да, аклен, 
тыланыме шокшо му-
тым ойленыт.

Фотом Сургут  
«Марий ушемын»  

фондшо гыч налме

Марий ола – 
Сибирьыште

Кугу форумым почмаште

«Марий ушемын» вуйлатышыже Раисия Сунгурова 
 М.Магомедов ден Н.Комарова дене мутлана.


	Суртпече1
	Суртпече2
	Суртпече3
	Суртпече4
	Суртпече5
	Суртпече7
	Суртпече8
	Суртпече9
	Суртпече10
	Суртпече11
	Суртпече12
	Суртпече13
	Суртпече14
	Суртпече15
	Суртпече16

