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ОМАТ ШИЖ, 
КЫРА, ДА ЙЄРА...

ТЫЛЗЕ  
КАЛЕНДАРЬ:  

МАЙ

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Пєрткєргыжє волгыдо лийже
КАЖНЕ пєртын чо‰алтме историйже уло. Марий Турек 

район Аимке ялыште илыше Николай Геннадьевич Смоленцев 
шке ешыже да пєртшє нерген каласкалыш. Ялжат пеш мотор 
кундемыште верланен. Чодыра, вўд – чыла лишне. Сандене 
тыште илаш, пєртым чо‰аш кумыл шукыштын уло.

Смоленцевмытын канде леведышан, ошо да нарын-
че тўсан пєртышт умбачынак палдырна (сним-
кыште). Пєртын кєргыжым пеноблок дене 
оптымо, тўжвачын – облицовко кермыч 
дене. Пырдыжым кермыч да гип-
сокартон дене ыштыме. Проектым 
суртоза шке ямдылен. Кумдык- 
шо – 145 квадрат метр. Суртышко 
тулым, вўд пучым, пўртўс газым 
пуртымо.

М.Скобелевын фотожо

Умбакыже 8-9-ше лашт.
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МАЙ: Сатулан поян ярми‰га
Йошкар-Олаште Чарла кремль- 

ыште «Шернур районын кечыже» 
ялозанлык ярми‰га эртен.

ЯРМИˆГАШТЕ витле утла сатучо 
шке продукцийжым темлен. Ужалы-
маште шыл, шєр кочкыш, мўй, тўр-
лє шудым ешарыман вуйде‰ге чай, 
пакчасаска, паре‰ге, кинде ден кон-
дитер, сувенир сату лийыныт. Нуным 
Марий Эл деч посна Чуваш Республик 
ден Киров областьла гыч конденыт.

Шернур районын творческий кол-
лективше-влак ужалыше ден нал-
ше-шамычын кумылыштым нєлтышє 
концертым ончыктеныт. Олаште 
илыше ден уна-влак «Шернур сыр 
завод» ЗАО-н шєр продукцийжым 
тамлен ончен кертыныт. 

1 майыште «Оласе пикник» ялозан-
лык ярми‰га лиеш. Тудым Йошкар-
Ола администраций ден Ленин лў-
меш тўвыра полат эртарат. Ярми‰га 
13 гыч 17 шагат марте Ленин лў-
меш тўвыра полатыште лиеш.

5 майыште Чарла кремльыште  
9 гыч 15 шагат марте «Волгыдо ку-
гече» ялозанлык ярми‰га лиеш. Ту-
дым Йошкар-Ола ден Марий епар-
хий пырля эртарат.

В.СМОЛЕНЦЕВ

Пудий шужен помыжалтын
Марий Элыште пудий пурлмо 

икымше случай-влакым реги-
стрироватлыме.

КОДШО кечылаште республикы-
се медицине тєнежлашке кандаш 
е‰, ты шотыштак латныл ияш мар-
те кум йоча, пудий пурлмылан вуй-
ым шийын толын. Копша‰ге пурымо 
случайым Йошкар-Олаште, Звени-
гово, Шернур, Волжский да Оршан-
ке районлаште регистрироватлыме. 
Пудий инфекций дене черланыме 
увер эше уке.

Газетым лудшо пагалыме йолташ-
влак, пўртўсыш лекмыда годым пу-
дий пурен кертдыме вургемым чийы-
за, мє‰гыш пєртылмекыда, шкендам 
йол гыч вуй марте тергыза. Пудий  – 
изи, но осал копша‰ге.

М.ИВАНОВА

Пенсий

Роспотребнадзор увертара

Садыште тўрлє черым, шукш-копша‰гым пытараш 
йєнан жап. Емыж-саскам пуышо кушкылым, вондым са-
дыш шындаш, кусарен шындаш келша.

Калык пале почеш, таче маскан вынем гыч лекме 
кечыже. Ты кече деч вара мера‰ кечывалымат куда-
лышташ тў‰алеш. Тудо ялыш толын лектеш,  тугеже 
оралтыш тул пижын кертме лўдыкшє кугемеш. Урем, 
корно гоч кудалын эрта гын, ойго лийшаш деч утлаш 

ок лий, маныныт. Южгунам ты  пале эшеат шучко, 
лишыл е‰ колымо нерген, уверым колшаш 

нерген ончылгоч шижтара манын лў-
дыныт.

Ожно кужу корныш лекше ай-
демылан сайым тыланыме 

семын корнет гоч мера‰ 
кудал ынже вончо манын 
тыланеныт.

Ты кече дене кылдалтше моло калык пале

  Мланде кошкен шуын гын, йыра‰ым ышташ 
тў‰алман веле.
  Вондышто, кўчык пуше‰гыште э‰ыремышвот шуко 

да нугыдо, тугеже шокшо да кужу ке‰еж толмылан ўша-
неныт.
  Ты кечылан шертне тўрыс пеледалтын шуктен – 

ояр, шокшо ке‰еж шогышаш.
  Шошо Илян кечын йўр йўреш – майын тў‰алтыш 

кечылаштыже йўран игече шогаш тў‰алеш.
  Таче шокшо – шыжым пакчасаска лектыш сай лий-

шаш.
  Кужун кечалтше йолван вўдуа (ива) пушкыдын овар-

ген, тугеже тылеч вара йўштє лийшаш огыл.
  Таче йўдым ужмо омо 7-10 кече гыч шукталтшаш.
  Таче шочшо йочан ончыкыжо сай суртоза але оза-

вате лиймылан ўшаненыт. Нунылан сердолик але коралл 
кў гыч ыштыме сєрастарыме кидшолым, шўшерым але 
моло арверым нумалаш темлалтеш.

Теплицыште ончен куштымо вожсаска 
йыра‰ыш органический ешартыш ўя‰дышым 
шаваш, мландым пушкыдемдаш, росотам 
шуэмдаш келшыше кече. Кушкылыш вўдым 
шаваш огеш темлалт.

25 апрель – Шошо Илян кече. Катлыше тылзе – 
Ирказаште. 

Ты шўдыр пале кокла лектышан. Йыра‰ыш кабачокым, 
кавуным, пурсам, кешырым, петрушкым, редисым, шо-
ганым шындаш келшыше кече. Кольраби, сельдерей, 
йошкарушмен, пеледышан ковышта росотам луктын 
шындаш лиеш. Паре‰гым шындаш ямдылыман. Томат 
росотам теплицыш луктын шындаш жап.

! 
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тылзе календарь

ямдылен. Тел.: 49-55-11

25 апрель (изарня). Катлыше тыл- 
зе – Ирказаште. Кокла лектышан 
шўдыр пале.

Рок ырен шуктымо гай чучеш гын, 
пакчаш кабачокым, кавуным, пурсам, 
кешырым, петрушкым, редисым, шога-
ным ўдаш лиеш. Кольраби, сельдерей, 
йошкарушмен, пеледышан ковышта 
нєшмым йыра‰ыш луктын шындаш йє-
нан кече. Ырыктыме томатым теплицыш 
луктын шындаш лўдыкшє огыл. Тылеч 
ончыч парникыш, теплицыш шынды-
ме вожсаска кушкылыш органический 
ешартыш кочкышым пуаш, йыра‰ысе 
шўкшудым кора‰даш, мландым пушкы-
демдаш сай. Тыгак емыж-саскам пуы-
шо вондо ден пуше‰гым кўчыкемден 
пўчкедаш, прививкым ышташ лиеш.

Пакчасаска росотам шке ямдылаш  
нєшмым ўдаш эн келшыше кече

Культур Нєшмым ўдаш келшыше кече

Кияр 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, 31

Томат 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 
28, 31

Баклажан 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 
28, 31

Кочушмен,  
редиске 1, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31

Шере пурыс 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 
28, 31

Ужаргылан тўрлє 
йєр шудо (укроп, 
петрушко, шоган)

1, 8, 9, 10, 17, 18, 26, 27, 28, 31

Чеснок 17, 18, 21, 22, 23
Ковышта 1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28
Шоган  
(вожсаскалан) 1, 20, 21, 22, 23, 31

Паре‰ге 1, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31
Кешыр 1, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 31
Кочо пурыс 7, 13, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 28

Пеледыш нєшмым ўдаш, шындаш да кусарен 
шындаш эн сай кече

Икияш пеледыш 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
26, 27, 28

Кокияш да  
шукияш пеледыш

1, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 26, 27, 28, 31

Шоган да вож дене 
шукемше пеледыш 11, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28, 31

Кушкылым кусарен шындаш, шындаш, черенковатлаш да прививкым ышташ йєнан кече

Кушкыл Кушкылым кусарен  
шындаш

Прививкым 
ышташ

Укшым шындаш 
кўчык ужашыжым 
мландыш уралаш

Саскам пуышо 
пуше‰ге

1, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 
22, 23, 26, 27, 28, 31

1, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 
21, 22, 23 –

Виноград 1, 13, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 
28 – 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 31
Пуншоптыр,  
шемшоптыр

1, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 
22, 23, 26, 27, 28, 31 –  13, 14, 15, 16, 17, 18, 

20, 31
Э‰ыжвондо,  
шем э‰ыжвондо 1, 13, 14, 17, 18, 26, 27, 28 – –

Кугымєр, снеге 1, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 26, 27, 28 – –

 
2019 ий  

майыште  
тылзын фазыже

1-4 май – Катлыше тылзе.
5 май – У тылзе

6-18 май – Кушшо тылзе
19 май – Тичмаш тылзе.

20-31 май – Катлыше 
тылзе.

Нєшмым ўдаш  
келшыдыме 

кече  – 4, 5, 6, 19 ! 
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«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Сайын мален темман
ОМО кумыл дене чак кылдал-

тын. Пе‰гыдын, сайын да пай-
далын малаш манын, икмыняр 
ка‰ашым шотыш налаш уто 
огыл:
 кугые‰лан 8 шагат малы-

ман. 22-23 шагатлан возаш 
тыршыман. Организм лачшы-
мак тиде жапыште лушка, да 
айдеме ласкан мален колта;
 кас кочкышым малаш вочмо 

деч 2 шагат ончыч ыштыман. 
Лачшымак малаш вочмо деч 
ончыч шєр негызан шопалге 
напиткым йўаш, пакчасаскам 
да емыж-саскам кочкаш лиеш. 
Утыждене кочкаш тыршыман 
огыл, но шужышат малаш во- 
заш огеш темлалт;
 малаш вочмо деч ончыч 

пєлемым южтарыман. Южын 
температуржымат эскерыман – 
пєлемыште юалге лийшаш. Эн 
келшыше температурлан +20-
22 градус шотлалтеш;
 малыме вер ны пушкыдо, 

ны пе‰гыде лийшаш огыл, тудо 
могырлан келшен толшаш;
 омо пайдале лийже манын, 

эре ик жапыште возаш да кы-
нелаш тыршыман.

Гигиеным эскерыман
КАПКЫЛЫМ, ўпым, кўчым да ум- 

ша кєргым яндарын кучыман. Вур- 
гем ден йолчиемымат эскерыман.

Жапым чын шеледыман. Тид-
ланже тудым эр гыч кас марте 
кузе эртарымым эскерыман. 
Суткасе 24 шагат тыге шелалт- 
шаш: 8 шагат – пашалан, 8 ша-
гат – канышлан (тышке спор-
тымат обязательно пуртыман) 
да 8 шагат – омылан. Физ-
культурлан, вўд процедурлан, 
свежа южлан жапым ойыраш 
мондыман огыл. Икманаш, жа-
пым аклаш да тазалыкым са-
емдашлан кучылташ тунемман.

Зарядкым ыштыман
ТАЗА илыш-йўла зарядке дене 

чак кылдалтын. Тудо организ-
мым помыжалтара, кумылым 
нєлталеш. Эр зарядкылан кап-
кылым лывыртыше, шўлышым 
нормыш кондышо упражнений-
влакым ойырен налман.

Жапыштыже кочман
ТАЗА илыш-йўлан эше ик тў‰ 

ужашыже – пайдале кочкыш:
 кечыште 4-5 гана да эре ик 

жапыште кочкаш тыршыман;

 рационыш тўрлє кочкышым 
пуртыман;
 шолдыран йо‰ыштымо ло-

жаш дене пыштыме микронут-
риентлан поян киндым кочман;
 рационыш кече еда шєрым, 

бифидобактерий дене пойда-
рыме шєр негызан продуктым 
пуртыман. Арняш 2 гана нату-
ральный торыкым кочман;
 коя шыл ден шыл продук-

тым, ты шотыштак колбаса шо-
тан изделийым коядыме шыл, 
кол, кайык, муно да отызан 
кушкыл дене алмаштыман;
 кече еда шукырак пакчаса-

скам, емыж-саскам кочман, 3-5 
тўрлє тўсан сокым йўман;
 шинчалым шагалемдаш 

тыршыман. Тыгодым йодироват-
лыме шинчалым гына кочман;
 рацион гыч уксусым, май-

онезым, кетчупым, кочо таман 
йєрым кора‰дыман;
 шере продуктым лийме се-

мын шагалрак кочман, поснак 
газироватлыме напиткын кугыт-
шым эскерыман, кара-
мельым умшашкат 
налман огыл;

Мо тыгай «ТАЗА ИЛЫШ-Й™ЛА»?
Шуко е‰ манмыла, кызыт таза илыш-йўлам кучаш 
модно да нимынярат неле огыл, тидлан улыжат ик-
мыняр тў‰ правилым шуктыман.! 

Пытартыш жапыште таза илыш-
йўла нерген чыла вере ойлат да 
возат. Тений идалык мучаште куд-
ло ияш лиям. Тазалыклан вуйым ом 

ший гаяк. Чыла черым йол ўмбалнак эртарем. 
Врач декат шуэн коштам. Палынем ыле, «таза 
илыш-йўла» манмыже лачшымак мом ончык-
та? Ала йо‰ылыш илем да…

З.АТЛАШКИНА
Звенигово район

Йодмыда почеш
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

 кече мучко яндар вўдым йў-
ман. Тудо организм гыч осал 
токсиным луктеш, адакше коч-
кышым шулыктараш полша;
 утларакше пареш кўктымє, 

шолтымо але кўктымє кочкышым 
кочман;
 кочкыш эре свежа лийже. 

Шўймє да шумо деч тудым лучо 
изин-изин ямдылыман;
 продуктым налме деч он-

чыч ямдылыме да аралаш лийме 
жапшым шотыш налман.

Осал койыш  
дене чеверласыман
ОСАЛ койыш деч утлаш куштыл-

го огыл, но таза илыш-йўла ден 
тудын коклаште нимогай кыл уке. 
Тамак ден арака айдемын паша-
жым мыняр-гынат чараклат, соци-
альный статусшым волтат, черла-
наш амалым ыштат.

Спортышто –  
моторлык да тазалык
АЙДЕМЫН тазалыкше веле огыл, 

моторлыкшат физкультур дене чак 
кылдалтыныт. Физически чолга е‰-
шамыч депрессий дене шуэнрак 
орланат, сайын малат. Тидымак 
шотыш налын, чонлан келшыше 
физкультурым ойырен налман.

Кўлеш лийын кертеш

УТО  
НЕЛЫТЫМ 
УТЫКТАРА

Тиде вартыш коваште ден 
ўплан пайдале, пагар-шоло-
ра корнын, шўм чогашылын 
пашаштым саемда, тыгак уто 
нелытым кудалташ полша.

ВАРТЫШЛАН 120 г кочушмен, 3 
лимон, 4 кугу совла мўй, 2 кугу 
совла корице, 1 изи пўчкыш им-
бирь кўлыт. Кочушменым, им-
бирьым да лимоным блендеры-
ште тыгыдемдыман. Вартышыш 
мўй ден корицым ешарыман да 
сайын йєрыман.

Уто нелытым кудалташ кўлмє 
годым пайдале немырым кочмо 
деч ончыч кечеш 2 гана 1 кугу 
совла дене кочман. Эмлалтме 
курс – 3 арня. Вара 3 кече ка-
налтыман да курсым эше ик гана 
эртыман.

И.ФИЛИППОВА
Советский район

Єпкем ит кучо
ТУДЫН осал пуалшыш савырнен 

кертмыжым шукертак пе‰гыдемденыт. Ти-
дымак шотыш налын, єпкем погыман огыл, а 
колтыман, обижатлыше е‰ым проститлыман.

Єпкем «дельфинын шортмыжо» манме йєн 
сайын луштара. Тудын дене изи йоча-влак 
палыде пайдаланат. Нунын нюслен шорт- 
мыштым шекланенда? Южым кєргышкє кок 
гана кўчыкын налыт, ик гана – кужун. Шар-
налтышда? Теве тидак «дельфинын шортмы-
жо». Тудо, кєргыш каен, пе‰гыдем шудымо 
єпкем луштара.

По‰гым «пого»
ПАРНЯ ден кўчым авалтыше по‰гым 

пытараш манын, тургыжландарыше 
верлаш мандарин сокым йыгыман.

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

5, 11, 19 и 25 мая.

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

Л
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Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.

Тергеныт – полша



2019 ий 25 апрель6 С/ПОЗАВАТЕ

ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  70-300
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
Свежа ковышта (1 кг) –  70-75
Кабачок (1 кг) –  200
Баклажан (1 кг) –  230-250
Йошкарушмен (1 кг) –  35-50
Мандарин (1 кг) –  80-110
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) –  140-250
Свежа кияр (1 кг) –  50-120
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) –  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) –  60-100
Шылагол (1 кг) –  350
Сазан (1 кг) –  70-280
Куэ выньык (иктыже) –  70-80
Тумо выньык (иктыже) –  90-100
Лўмегож выньык (иктыже) –  150-170
Калош –  100-250

Вучен шуктышна: кок кече гыч 
Кугече пайрем толын шуэш. Ти-
дыже Йошкар-Оласе рўдє паза-
рыште ты арнян поснак чот ши-
жалте: муным, тудым чиялташ да 
сєрастараш плёнкым, сўретым, 
чиям, подставкым, тыгак искус-
ственный пеледышым эн шукын 
налаш темлат.

Тиде арнян рўдє пазарыште тўр-
лє кочкыш ден сатулан ак тыгай:

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

– Фима, молан тый у пакетик чайым 
налынат?

– Але марте йўмыштыжє ынде эсо-
гыл шўртыжє кўрлын да…

– Мо вара? Уэш ургалташ кидет уке мо?

ШЫРГЫЖАЛМЕ ЙЄРЕ

Йєным мушо йєрым кочкеш

«Кокымшо илышым» пуа. Натуральный коваште гыч 
туфльо, сумка, ўштє, моло улыт гын, нуным эн ончычак 
чай пакетик дене йыгалтыза да пушкыдо куэм дене ўш-
тылза. Тылеч вара кеч-можат у гай йылгыжаш тў‰алеш.

Уда пушым пытара. Йолчием кєргє удан ўпшалтеш 
гын, кастене кєргышкыжє пакетикым пыштыза. Эр мар-
те нимогай пуш огеш код.

Корштымым чара. Мутлан, кечыште чот йўленда, а 
кид йымалныда нимогай крем, моло эм уке гын, корш-
тымым чараш йўштє чай пакетик полшен кертеш.

Шинчалан полыш. Мален 
темдымылан кєра шинча йымал-
не шемалге пале лектеш. Тудым 
писын пытараш кўлеш гын, ты 
верыш чай пакетикым 15-20 ми-
нутлан пыштыман.

Йошкаргымым пытара. Ка-
сым «веселан» эртаренда да эр-
лан шинча йошкарген, нойышын 
коеш гын, кок чай пакетикым морозильникыште кылмык-
тыман, вара шинчагомдышыш пыштыман.

Чай ванне. Шудо чайым йўаш пайдале веле огыл, ту-
дын гыч эше чаян ванныйым ышташ лиеш. 3-4 пакетым 
тушко пыштыза да ты вўдыштє икмыняр минут кийыза. 
Кужу жап мален колтен кертдыме-влаклан тыгай ванне 
поснак пайдале. Тудо коваштымат йывыжам ышта.

Кудалташ ида вашке

Умбакыже лиеш

Изи пакетан чайым йўмеке, тудым вигак луктын 
кудалтеда? Арам! Тиде пакетикым тылеч варат 
эше кузе гына кучылташ огеш лий?!
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 ™стембаке пўртўсын ылыж-
мыжым палдарыше ужар коч-

кыш йєрварым, пеледышым, 
кевытыште налме але шке 

к е л ы ш -
т а р ы м е 
кайык пыжашым вера‰даш 
келшен толеш.
 ™стел пу гыч ыштыме гын, 

утларак сай. Тыгай годым ўс-
тембал шартышым пышташ 
огыл гынат, лиеш.
 ™стел покшеке ва-

зыш шындыме пеледышым 
вера‰даш гын, моткочак сыл-
нын кояш тў‰алеш.
 Шере кочкыш ўмба-

лым тортлык мастике дене 
сєрастараш гын, тиде кумы-
лым утларак нєлталаш полша.
 Мастик гыч тўрлє фигур-

кым, пеледышым, молым ыш-
таш лиеш.ямдылен. Тел.: 49-55-11   

«Кугыжан пасхе»
Ожно торыкым кочмым 

пўртўсын теле деч вара по-
мыжалтмыж дене, поянлык 
дене кылденыт, санденак 
Кугече пайремлан тудын 
гыч тўрлє сийым ямдыле-
ныт.

Иктыже – пасха. Тудо Гол-
гофым ушештара да тиде амал 
денак ныл лукан. Христиан-
шамыч пасхым идалыклан ик 
гана гына ыштат.

Тудым ямдылаш 9-18 % 
нугыдылыкан 1 кг торык 

кўлеш. Торыкым изи рожан 
сито гоч колтыман. Тылеч 
вара теве мом ыштыман:

1. 200 г изюмым мушкына.
2. Сливочный ўйым (200 

г) холодильник гыч луктына, 
пєлемысе температур марте 
ырыктена да тыгыдемдена.

3. 33 % деч шагал огыл ну-
гыдылыкан шєрвалым (250 г) 
шолтена.

4. Каструльыш 300 г сакыр- 
ложашым, 5 муноптемым, 1 
изи совла ванильный сакы-
рым    пыштена да ошеммешке 
лугена.

5. Ынде тудым шолтымо 
шєрвалыш опталына, тыгы-
демдыме сливочный ўйым 
ешарена да эше лугена, вара 
тушкак торыкым, изюмын пел 
ужашыжым пыштена.

6. Тиде вартышым пасхым 
кўэштме формыш опталына, 
лекше уто вўдым йоктарен 
кора‰дена да холодильникы-
ште 7 шагат шинчыктена.

7. Пасхын кўлеш формым 
налмекше, тушеч луктына, 
кодшо изюм да моло ингре-
диент дене сєрастарена.

Шушаш рушарнян, 28 апрельыште, ик 
эн вучымо да йєратыме Кугече пайрем 
толын шуэш. Тудлан чыланат кызытак 
ямдылалтыт: пєртым эрыктат, окнам 
мушкыт, моло кўлешым ыштат.

Кугечылан ўстембалне тў‰жє – чиялты-
ме муно лийшаш. Но православный йўла 
почеш, эше куличым, пасхым ыштыман. 
Кокымшо кочкышыжын рецептшым таче 
тыланда темлена.

™стел сий

Кугечылан кажне озавате ўстелжым моторын сєраста-
раш тырша. Тидым кузе эшеат сылнын ышташ лийме 
икмыняр ка‰ашым темлена.

Фрукт
да пўкш 

дене пасхе
ТИДЕ пасхат кўшнє 

пуымо рецепт почешак 
ямдылалтеш. Ойыртемже 
икте гына – изюм олмеш 

тыгыдемдыме пўкш ден 
свежа фрукт але цу-

кат кучылталтыт.

Тек ўстембалнат 
«пўртўс ылыжеш»

Пайрем вашеш

Кугу кече –
Кугече – лишемеш
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Николай мемнам уре-
мыште вашлие. Тудо 
Кужэ‰ер район Кўшыл 
Нольдўр ялеш шочын-
кушкын. Марий Турек 
районыш 1998 ийыште 
илаш толын. Пелашыже 
Татьяна Анатольевна – 
кевытче. Кум йочашт уло: 
Лев, Варвара, Игнат. Ны-

лымшым вучат. Пєртым 
ышташ Смоленцевмыт 
ава капиталым кучылты-
ныт да самырык еш про-
граммышкат ушненыт.

Кухньышто плиткым 
суртоза шке оптен, икым-
ше пачашыште шокшо 
кўварым, тошкалтышым 
ыштен.

– А обойым авамын 
шўжарже, Зинаида Ни- 
колаевна Кардакова, 
клеитлаш полша, – умы-
лтара Николай Геннадь-
евич. – Армий деч ва- 
ра Йошкар-Оласе куль-
тпросветучилищым ту- 
нем пытаренам. Вара 
илаш Марий Турек по-
сёлкыш толынна. Па-
шаш Йўдвелыш, Мо-
скош кошташ верештын. 
Москошто шуко паче- 
ран монолит пєрт чо‰ы- 
маште плотниклан, мон-
тажниклан, арматурщи-
клан тыршенам. Тыгай 
пашам 11 ий шуктенам.

Ялышке чо‰ымо ма-
териалым кондаш пеш 
шергын шуэш. Кер-
мычым Йошкар-Ола, 
молыжым Шернур гыч 
конден. Пєрт пырдыжым 

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

 Кухньышто – шокшо кўвар

Газовый котёлым 
тыге «шылтен»

Чатка  тошкалтыш

Пырдыжым тыге 
ыштыме

Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.  

Пєрткєргыжє 
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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

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Рекламе шотеш

оптен. Кладкым ыш-
таш полышкалышыже 
лийын.

– Пєрт проектыш-
те чылажымат шотыш 
налман – кушто элек-
тропроводко, канали-
заций, вўд... Пєртым 
проект почеш ышташ 
йєнанрак. Пєртйыма-
лым кўнчен омыл, вў-
дыжгє лиеш, шонем. 
Кўварым тыге ыш-
тенам: 30 см ошма, 
вара – цемент стяжке, 
шокшо кўвар, поли-
пропилен труба (шок-
шо кўварлан лўмын 
келыштарыме), вара – 

5 см стяжке, ўмбачын 
– плитке. Ке‰ежым 
нєрепым, мончам ыш-
тен шукташ шонем.

Газовый котелым 

кухньысо шкаф кєргыш 
келыштарен. Суртозам 
икте веле тургыжлан-
дара – ялышке сай 
корно уке.

Кудывече гыч пєрт 
тыге коеш

Йошкар-Оласе Фестивальный 
уремыште верланыше вич пача-
шан кермыч пєртыштє, кокымшо 
пачашыште, 13,3 кв. м кумдыкан 
пластик окнан, кўртньє омсан 
волгыдо пєлемым ужалем.

Шокшо ден йўштє вўд – пє- 

лемыштак, электроплита уло.
8 пєлеман секцийыште – 

ванный, вургем мушмо 
пєлем, 2 шондан.

Пєлемым ужалаш 
документ ямде.

Акше – 410 тўжем 
те‰ге.

Тел.: 8-902-466-20-81

УЖАЛЕМ

Рекламе

Йошкар-Олаште 
рўдє уремысе ик 
тўшкагудышто 12 
кв. м кумдыкан, 
пластик окнан, кум- 
да балконан, чапле 
отделкан пєлемым 
ужалем. Ванный 
ден шондан – 
4 пєлемлан. Школ, 
йочасад, кевыт, 
вуз-влак лишне 
улыт. Автобус, 
троллейбус, мар-
шрутко пєрт он-
чылсо останов-
кеш шогалыт. Ик 
оза. Пачерым ужа- 
лаш документ ям-
де.  Ак – 390 тўжем 
те‰ге. Кутырен 
келшыме почеш 
акым изиш вол-
таш келшем.

Тел.:  
8-909-366-58-99

Р
е
кл

ам
е

волгыдо лийже

У монча

Тєрлатымаш
2019 ий 18 апрельыште 

лекше номерыште «Мас- 
тар е‰ым муаш неле – 
тудо эре пашаште» ма-
териалыште «Советский 
район Алексеевский по-
сёлкысо Се‰ымаш уре- 
мыште чатка пєртым чо‰ен» 
манын лудман.

УЖАЛЕМ
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Мє‰гысє ферме

Т™РЛЄ сурткайык ешыште 
узо икнаре лийын ок керт. Ик 
узо лудылан вич ава кўлеш, ик 
узо комбылан – ныл ава, узо 
кўркалан – лу ава, ик агытан-
ланат – тынарак чыве.

Эр мунчаш тў‰алше чыве 
(южгунам – ныл тылзашак) ва- 
ражым сайын мунчышыш са-
вырна.

Сурткайыкым ашныме вўта-
ште кўвар олмеш мланде гын, 
шыжым шарыме шартышым 

телылан кора‰дыме ок кўл. 
Тудо шокшым сайын кучаш, 
аралаш тў‰алеш. Но шошым 
чылажымат кора‰дыман, эрык-
тыман да шєр известка дене 
обработатлыман. Шєр извест-
ка – тиде вўд ден йўлатыдыме 
известка вартыш.

Комбым могай урлыкым аш-
наш? Эн сайлан холмогорский 

урлыкым шотлат. Тудын не- 
лытше 8 килограммыш шуэш, 
а талукышто 50 марте муным 
мунчен се‰а. Тыгай ойыртем 
уло: комбо ийгот кугемме дене 
мунчымо куатшым ок йомда-
ре, самырыкше годымсо нарак 
мунча. Тидым чыве, лудо да 
кўрка шотышто от каласе.

Чыве, лудо, кўрка дене 
та‰астарымаште комбын пы-
жашыжым вес верыш кусараш 
ок лий. Тыге ыштеда гын, ком-
бо пўктымым чарна.

Самырык сурткайыкын ра- 
ционышкыжо кертме семын  
йырам (обратым) пурташ 
кўлеш. Йыра – тиде шєр деч 
ўмбалым, ўйым налме деч  
кодшыжо. Тудо ошалге-яндар 
тўсан лиеш. Йыраште вита- 
мин ден микроэлемент-влак 
ситышын улыт. Сандене са- 
мырык сурткайык ок черлане, 
писын кушкеш.

КЕˆЕЖ лишемме семын во-
дитель-влак автомашинаш-
тышт шипан шиным тыглайлан 
вашталтат. Тыгодым шинышке 
нелытым (вулно падырашым 
баланс семын келыштарат) 
ешарен пижыктат. Тыге ора-
ва сайынрак, иктєр пєрдаш 
тў‰алеш.

Дискыште телымсе шиным 
ке‰ежымсылан вашталтыме 
годым балансировкым ышты-
ман. Тидын деч посна ок лий. А 
теве водитель телымсе шинан 
оравам дискыш пижыктыме 
ке‰ежымсе ямде шинан дене 

вашталта гын, балансировкым 
ышташ кўлеш мо?

Машинам кучылтмо руковод-
ствышто ончыктымо семын, 
орава-влакым 10-15 тўжем 
километрым эртыме деч вара 
балансироватлаш кўлеш. Вет 
шине-влак йыгалтын пытен, 
локтылалтын кертыт да орава-
ште дисбаланс лийын кертеш.

Специалист-влак тыге тем-
лат: орава-влакым машинаш-
ке шындыме деч вара (поснак 
нуно кужу жап киеныт гын), 
шке формыштым налышт ма-
нын, икмыняр кече кудалышташ 
кўлеш. Тылеч вара рашемдаш 
уто огыл: балансировко кў- 
леш мо? Тыгодым эскерыман: 
автомашина кузе кудалеш, ви-
браций але тайныштме пал-
дырна мо?

Мужыр лаштыкым

АГЫТАНЫН 
мыняр чывыже 

лийшаш?

Балансировкым кажне 
ийын ыштыман мо?

Автомашинам виктарышылан

Оравалан балансировкым 
 тыгай годым ыштат:

1. 15 тўжем километрым 
эртымеке;

2. Лакыш логалме дене 
орава локтылалтын, 

сусырген кертын. Тыго-
дым вибраций, виктарыме 
ораваште (рулевое колесо) 
перыме, тўкымє гай чучеш, 
машина лў‰галтеш;

3. Машинам чўчкыдын 
эркыштарымылан (тор-

мозитлымылан) кєра рези-
не иктєр огыл йыгалт пы-
тен; 

4. Дискыш вес тўрлє 
шиным вера‰дыме;

5. Дисклан прокаткым 
ыштыме але пудыргы-

мо деч вара ачалыме.
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Колызын лукшо

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ЙОДЫШ. Виян еш, авагудым шуп-
шын, игым ойыраш ямдылалтеш. 
Тиде омартам мый игым колташ 
йєратыдыме ешын илемже дене ваш- 
талтынем. Тыгодым чыла авагудым 
пытарынем. Тыге ыштыме дене иге ешым 
ойырымо деч утлаш лиеш мо?

ВАШМУТ. Иге еш ойырлымым лачак виян ешым 
начар куатан, мутлан, отводко айлыме, омарта де- 
не вашталташ гын веле чараш лиеш. Чо‰ештылше 
шуко мўкшым йомдарыше еш лишыл жапыште иге 
ешым ок ойыро.

КАРАКА, вўд 12 градус марте ырымеке, 
сайын чў‰гаш тў‰алеш. Ший тўсан он- 
дакрак кочкышым кычалаш пижеш, а шєрт-
ньє тўсан утларак шокшым йєрата. Карп 
эшеат чотрак шокшым пагала. Тиде па-
гытше апрель мучашлан толеш. Тунам эр 
кылмыктыш пыта да игече левешта. Карп 
таляка верыш кусна, вет тушто вўд писын-
рак ыра. Э‰ер сер дене ошкылмо годым 
чўчкыдынак тышечын келгыш писын ийын 
кайыше карп-влакым ужаш лиеш.

Карп кодшо ийысе омыж коклаште лияш 
йєрата. Тушто кочкыш шуко. Мый, мутлан, 
омыж коклаште кок-кум окнам ыштем, 
тушко кочкышым кышкем, а шкеже вес ве-
рыште чў‰гыктем. Ты верыште чў‰гымым 
чарна гын, тиде омыж коклашке толам да 
э‰ыримыш пижыктыман ондалчык коч-
кышым колтем. Карп шукак ок вучыкто, 
э‰ыримыш пижешат. Но ты верыште эре-
жак лияш ом темле. Вўдыш э‰ыримыш пи-
жыктыме ондалчык кочкышым чўчкыдын 
кышкыме колым лўдыкта. Эше э‰ыриме 
омыжыш пижын кертеш. Тунамже лишыл 
кундемысе чыла колым лўдыктыл пыта-
рет.

Но мый шошым карпым кучаш эн чот 
йєратем. Тудо шужышо, кушкыл шагал, 
сандене чўчкыдын э‰ырыш пижеш.

Чоным почын ойлем, шолдыра колым 
шуэн кучем. Мемнан дене тудо шагал. Ик 
килограмм деч нелырак нужголым шол-
дыралан шотлена. А карп-влак гын 1,2-1,5 
килограмман логалыт.

Г.МИХАЙЛОВ
Оршанке район

Э‰ерыште ий каен 
пытыме деч вара 
утларакше нужголым 
кучаш шотлан толеш. 
Тиде пагытлан тудо мєртньым кыш-
кен шукта да кочкышым кычалаш 
тў‰алеш. Ты жапыштак карака чулы-
мештеш, тудымат кучаш лиеш.

КАРП кунам
          чў‰га?

ЙОДЫШ. Омартам мланде деч лап-
кашке але кўкшыш вера‰даш пайда-
ле?

ВАШМУТ. Омарта йымаке кырыме 
ме‰ге-влак але вес тўрлє подставке 20-30 
сантиметр лийыт гынат, йєра. Тыгай кўкшыт ўм-
баке вера‰дыме омарташте мўкшызє кадыргы-
де, пўгырныде пашам ыштен кертеш. Тидыже по-
снак илалше е‰-влаклан келшен толеш. Омартам 
ончыктымо деч лапканрак вера‰даш гын, мўкш-
влаклан шокшо лиеш. Но ке‰ежым тыгай омар-
ташке мардеж шагал логалеш да мўкшлан тушто 
утыждене шокшо.

ЙОДЫШ. Мыйын мўкш омартам-
влак шуко корпусан улыт. Кажныш-
тыже леток рожым ыштыме. Могай 
летокшым кўшыллан шотлыман?

ВАШМУТ. ™лыл леток рожлан пундаш деке 
лишылым шотлат. А молышт чыланат кўшыл улыт. 
Но нуным правиллан э‰ертен гына почман. Корпу-
сым тулигым ончен кушташ шындыме гын, тыште 
леток рожым почман. Чын, леве игече шогымо го-
дым гына. А теве корпусым мўйым опташ шынды-
ме гын, тыште леток рожым почаш ок лий. Тыгай 
сўрет теве молан палдырна: тулигым мўкш-влак 
леток рож деке лишкырак вера‰даш тыршат, а 
мўйым – эн ше‰геке, эн торашке.

ЙОДЫШ-ВАШМУТ
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 29 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 "ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2" 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 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 Х/ф "СОСЕДИ. 
НОВЫЙ СЕЗОН" 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 
06.30  Утро на МЭТРе 12+ 08.45, 9.55  

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. Вес-
ти 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 30 
апреля. День начинается 6+ 09.55 
Модный приговор 6+ 10.55 Жить 
здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское/Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Пусть го-
ворят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "ПО 

ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2" 
12+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Х/ф "СО-
СЕДИ. НОВЫЙ СЕЗОН" 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 06.30  
Утро на МЭТРе 12+ 11.20  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

30 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 
Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+ 08.10 
Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 0+ 10.10 
Жизнь других 12+ 11.10 Теория 
заговора 16+ 12.20 Лариса Лужи-
на. Незамужние дольше живут 12+ 
13.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" 0+ 15.00 Шаинский на-
всегда! 12+ 16.50 Кто хочет стать 

миллионером? 16+ 18.20 Эксклю-
зив 16+ 20.00 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.20 Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ-2" 12+ 23.20 На 
ночь глядя 16+

РОССИЯ1

05.10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" 12+  07.00 
Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 12+ 10.00 
Сто к одному 12+ 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 11.25 Вести. Местное время 
11.40 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 12+ 
14.25 Т/с "ЗАТМЕНИЕ" 12+ 17.00, 
20.25 Т/с "ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" 12+ 
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+

«МЭТР»
06.00, 14.00 Программа "Перехо-
дя на личность" 12+  06.55, 05.05 
Программа "АРТ-мастерская"12+  
07.45 Программа "Сделано со 
вкусом" 12+   19.30 Программа 
"Своё ремесло" 12+ 

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.50 
Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 0+ 10.10 
Жизнь других 12+ 11.10 Теория за-
говора 16+ 12.10 Леонид Харито-
нов. Падение звезды 12+ 13.10 Х/ф 
"СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" 0+ 15.00 
Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ" 
0+ 16.50 Кто хочет стать миллио-

нером? 16+ 18.20 Эксклюзив 16+ 
20.00 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.20 Голос 12+ 23.45 Х/ф "ПЕРЕ-
ВОЗЧИК-2" 16+ 01.25 Х/ф "СМЕРТЬ 
НЕГОДЯЯ" 16+

РОССИЯ1

05.10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" 07.00 Т/с 
"СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 12+ 10.00 Сто 
к одному 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.25 Вести. Местное время 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 14.25 Т/с 
"ЗАТМЕНИЕ" 12+ 17.00, 20.25 Т/с 

"ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" 12+ 23.20 При-
гласите на свадьбу! 12+ 00.30 Т/с 
"ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН" 12+

«МЭТР»
06.00, 14.00 Программа "АРТ-ма-
стерская"12+ 06.50 Программа 
"Своё ремесло" 12+ 07.35 Програм-
ма "Сделано со вкусом" 12+  08.55 
Программа "Эзотерра" 12+ 15.00 
Концерт. 50 лет Театру оперы и ба-
лета им. Э.Сапаева 12+ 19.30 Про-
грамма "Переходя на личности" 12+

2 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

3 МАЯ, ПЯТНИЦА

29 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00 Новости 06.15 Т/с "АННА 
ГЕРМАН" 12+ 08.15 Играй, гармонь, 
в Кремле! 12+ 10.00 Первомайская 
демонстрация на Красной площади 
10.40 Я вижу свет 12+ 12.10 Х/ф "КО-
РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" 0+ 13.35 
Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 0+ 15.25 Х/ф 
"БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+ 17.10 Х/ф "ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ" 0+ 19.00 

Шансон года 16+ 21.00 Время 21.20 
Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ-2" 12+ 23.20 На ночь глядя 16+ 
00.15 Т/с "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ" 16+

РОССИЯ1

05.10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" 12+ 07.00 
Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 12+ 10.30 
Юбилейный концерт Филиппа Кир-
корова 12+ 14.00, 20.00 Вести 14.25 
Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ" 12+ 
17.00 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 12+ 19.00 
100ЯНОВ 12+ 20.30 Х/ф "НОВЫЙ 
МУЖ" 12+ 00.30 Т/с "ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН" 12+

«МЭТР»

06.00, 14.10, 04.35 Программа 
"Своё ремесло" 12+ 06.55, 19.35  
Программа "Проще простого" 
12+ 07.45 Программа "Сделано 
со вкусом" 12+ 13.20 Программа 
"Экспериментаторы" 12+ 13.40 
Программа "Широкий экран" 12+

1 МАЯ, СРЕДА
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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 
"АННА ГЕРМАН" 12+ 08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 08.55 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.10 Жизнь других 12+ 11.10 Теория 
заговора 16+ 12.15 Татьяна Самойло-
ва. "Ее слез никто не видел" 12+ 13.15 
Х/ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" 0+ 15.00 Живая 
жизнь 12+ 16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+ 17.50 Эксклюзив 16+ 
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 23.00 Главная роль 12+ 00.45 
Х/ф "ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО" 16+

РОССИЯ1

05.10 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" 12+ 07.00 
Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 12+ 10.00 
Сто к одному 12+ 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 11.25 Вести. Местное время 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 14.25 
Т/с "ЗАТМЕНИЕ" 12+ 17.00, 20.25 Т/с 
"ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ" 12+ 23.50 Меж-
дународная профессиональная музы-
кальная премия "BraVo" 12+            

«МЭТР»
10.20 Программа "Эзотерра" 12+ 15.30 
Марий Эл темла 12+ 16.00 Идалыкысе 
муро-2018 6+ 18.30, 01.00 Наше вре-
мя. Итоги недели 12+ 05.05 Программа 
"Секретная кухня" 12+

4 МАЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с "АННА ГЕРМАН" 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.45 Ча-
совой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.10 Жизнь 
других 12+ 11.10 Теория заговора 16+ 
12.20 Валерий Гаркалин. "Грешен, ка-
юсь..." 12+ 13.30 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 
16+ 16.10 Три аккорда 16+ 18.30 Лед-
никовый период 0+ 21.00 Время 21.20 
Т/с "ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕ-
НИ-3" 12+ 23.20 Д/ф "Гвардии "Кам-
чатка" 12+ 00.25 Х/ф "НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО" 16+

РОССИЯ1

04.55 Т/с "ТАМ, ГДЕ ТЫ" 12+ 07.00 Т/с 
"СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ" 12+ 10.00 Сто 
к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.25 
Вести. Местное время 11.40 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+ 14.00 Выход в люди 
12+ 15.15 Х/ф "БОЛЬШОЙ АРТИСТ" 
12+ 21.00 Х/ф "ГАЛИНА" 12+ 00.50 Де-
журный по стране 12+                            

«МЭТР»
10.10, 11.50 Программа "Эзотер- 
ра" 12+ 12.00 Наше время. Итоги 
недели 12+ 12.45 Программа «Пас-
тырское слово» 12+ 21.00 Марий Эл 
темла

5 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

М.Шкетан лўмеш
Марий национальный драме театр

25 апрель – «Салика». С.Николаев ..........................18.00 (12+)
30 апрель – Театр тургымым петырымаш
– «Элнет». С.Чавайн .......................................................18.00 (12+)

Марий самырык театр
26 апрель – «И эту дуру я любил...». А.Яхонтов .....18.30 (16+)
30 апрель – Театр тургымым петырымаш
– «Торешвате солаште — томаша». М.Илибаева ......18.30 (12+)

Э.Сапаев лўмеш опер да балет
академический театр

25 апрель – «Жизель». А.Адан ...................................18.00 (12+)
27 апрель – «Баядерка». Л.Минкус ..........................16.00 (12+)
28 апрель – «Ромео и Джульетта». С.Прокофьев ...16.00 (12+)

Республикысе курчак театр
27 апрель – «Бармалей». К.Чуковский .......................11.00 (3+)
28 апрель – «Машенька и Медведь». В.Швембергер 11.00 (3+)

Г.Константинов лўмеш руш драме
академический театр

25 апрель – «Сердце не камень». А.Островский ..18.30 (12+)
26 апрель «Аферисты». А.Островский .....................18.30 (16+)
28 апрель – «Вот такие пирожки!» Е.Крылатов, Н.Кузьминых 
.............................................................................................11.00 (3+)
– «Корсиканка». И.Губач ...............................................18.30 (14+)
29 апрель – «Земля Эльзы». Я.Пулинович ...............18.30 (16+)
30 апрель – «Чудо-папа». И.Миногин ........................10.00 (6+)
– «Обед из трёх блюд плюс салат со скандалом». 
Н.Прибутсковская ................................18.30 (16+) Рекламе шотеш

«Марий Эл» газетын шу-
шаш номерже тў‰ шотышто 
Марий талешке, Се‰ымаш 
кече-влаклан да Звенигово 
районлан пєлеклалтын:

Марий талешке кече 1990 
ийла тў‰алтыш гыч кажне 
ийын 26 апрельыште кугыжа-
ныш пайрем семын палемдал-
теш. Тудын кўлешлыкше нер-
ген Марий Эл Кугыжаныш 
Погын председательын ал-
маштышыже Анатолий Ива-
нов дене вашмутланымашым 
«Кугезына-влак эре чолга 
лийыныт» материалыште 
лудса.

Звенигово районлан тений 
– 95 ий. Юл воктене, Провой 
велне кызыт кузе илат, мыняр 
организаций ден предприя-
тий уло, предприниматель-
влакын пашашт 
кузе вия‰еш? 
Можыч, колында: 
Сусло‰гер по-
сёлкышто ыштен 
лукмо фанерым 
Европыштат на-
лыт. Чыла тидын 
да моло нер-

ген 10-15-ше лаштык-шамыч 
кумдан каласкалат.

«Сылнымут садвечыште» ты 
гана поэт Анатолий Тимирка-
евын «Чавайнын отыж гай 
улына ме, марий-влак» по-
челамут аршашыжым темла.

4-ше лаштыкыште Морко 
район Семисола ялын эргыже, 
кызыт Москошто илыше ге-
нерал-лейтенант Валерий 
Краев дене палдара.

«Онар» лаштыкын унаже- 
влак – Медведево район Юби-
лейный посёлкышто илыше ва-
те-марий Кугергинмыт.

Эртыше кечылаште Йошкар-
Оласе С.Г.Чавайн лўмеш кни-
гагудышто Алексей Григорье-
вын живопись сынан ончерже 
почылтын. Тидын нерген «Сы-
мыктыш» лаштык палдара.

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?
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16+
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– Но мый эше толынам манын 
палемдалтын шуктен омыл, 
садлан писынрак кўлеш ыле.

– Тыште шинчышылан чыла-
штлан «пеш писын» кўлеш, – са- 
де пєръе‰ак пе‰гыдын руале.

Вучышо-влакын кутыркалы-
мышт гыч Николай Сергеевич 
умылыш: ала-кє уколым шын-
дыктынеже, ала-кудыжлан эм 
гына кўлеш... Кырча-марча 
веле, ик минуташ паша, а мед-
шўжар омса воктеныже тынар 
е‰ым поген ситарен. Лыпланаш 
кўлеш шонен, пўкеныш пурен 
шинче. Кок шагат гыч вучышо 
кокла гыч коктын веле кодыч. 
Медшўжар, кабинет гыч лек-
шыжла, вашке толам манын, 
пеле йўкын каласен кодыш. 
Николай Сергеевич, «мылам 
улыжат лу минутлан градусник 
кўлеш, а кумшо шагат вучен 
шинчылтам» манын, медшўжар 
деч йодаш тєчыш.

– Ласкан каналташ толында – 
ида вашке, каныза.

Пєръе‰ын капшылан то ке-
нета шокшо, то йўштє лийын 
кайыш. Кабинет воктен шкет 
кодмекше, тергыше ўдыр ада-
кат ала-куш лектын ошкыльо. 
Ындыжым тудо ышак чыте, 
кужу коридорышто медшўжа-
рым поктен шуо, кертмыж се-
мын ласкан ойлаш тыршыш:

– Колыштса-ян, тиде тендан 
почеш ом шўра‰ыштыл! Но 
ала-могай кўлдымашлан, гра-
дусниклан, пел кече наре тен-
дан омсада воктен шогылтам.

Пўркыт гай шкем ласкан ку-
чаш тєчышє «юмынўдыр» мане:

– Ах, тыланда градусник – пу-
стяк, а мылам... Пытартыш ко-
дын... Палатке еда нумал пыта-
реныт – поген шукташ ок лий. А 
ужалымаште уке. Дефицит...

Ты татыште Николай Серге- 
евичым пуйто ияже чывыштале 
ала-мо. Кўлеш-оккўлым ойлен 
пытарыш. Чот сырен колты-
мыж дене, канаш толшылан йє-
нан лийже манын, пашам кузе 
ышташ кўлмє нерген туныктен 
нале. Кугу йўкын мутланымаш-
ке йєра дежурный врач куржын 

толын шуктыш. А Николай Сер-
геевич ўмбач шолем гай шол-
дыра пўжвўд йога.

– Мылам тендан деч нимо 
огеш кўл! Кўлешемат уке кўчызє 
гай почешда кум шагат дене 
куржталаш! Эмлыза моло-ша-
мычым, а мылам мє‰гє марте 

поездыш билет деч моло нимо 
огеш кўл! Ом мешайкале, ышты-
за ласкан шке пашадам! Кє кел-
ша – эмлыза, а мылам, каненам 
манын, путёвкешем печатьым 
шынден колтыза, да чеверын!

Дежурный врач «юмынўды-
рым» лыжган шылтален нале да 
тыгак ласкан пєръе‰ланат лы-
планаш темлыш. Умылаш лий-
дыме «кўлдымє конфликт» сана-
торийысе эн шыма да чытыше 
медшўжар дене кузе лийын 
кертмылан єрын, Николай Сер-
геевичлан врач умылтараш 
пиже. Адакшым кє дене, «со-
лидный айдемын лишыл родо-
тукымжо» дене, кычкыркалаш!

...Ко‰ылайымалне ишыме 
градусник ик татыште «ныл-
ле» марте кўзыш. Тудым шкет-
лан айлыме ик окнан пєле- 
мыш – изоляторыш – тыман-
меш ужатышт. Николай Серге-
евич йырым-йыр ончале да, ну, 
вот, санаторийыште канышым 

манын, семынже шўлыкын шо-
налтыш.

...Но тудым шкетшым ышт 
кодо. Пел шагат гыч дежурный 
врач тольо, банкым шындыш. 
Эше ик шагат гыч уколым ыш-
тен кайышт. Йўдлан микстур ден 
эмым кондышт. Кум кечыште 

пєръе‰ тунар эмым йўє, тына-
рым илышыж мучко йўын огыл.

Кокымшо, кумшо, нылым-
ше кечын врач-терапевт-влак 
путёвкеш шындыме диагнозым 
шымлен кайышт. Санаторийыш-
те шкенжым кучен моштыдымо, 
кычалтылаш йєратыше «нерв-
ный черле» толын манме увер 
пеш писын шарлыш. Николай 
Сергеевичым кє гына ыш тер-
ге?! Дежурный врач гыч тў‰алын 
медицине тєнежым вуйлатыше 
марте. Кажныже пўтыркала, ко-
лыштеш, тупшым перкала, ку-
дашыкта, темлымашым ойла, 
рецептым возен кода. Поснак 
тєнежым вуйлатыше кокла ий-
готым вончышо изирак капан 
ўдырамаш йєраш тєча. Кыдал 
марте кудашаш кўштыш, туп-
шым перкален нале. Кажне он-
чымыж еда «шў-лыза, шў-лы-за» 
эре пе‰гыдын шўлаш кўштыш.

ОМАТ ШИЖ,  
КЫРА, да ЙЄРА...

Умбакыже лиеш

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

Тў‰алтышыже  
14-15-ше №-ан газетыште
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Морко велне ила ик моторжо,
Кажне йўдым конча омешем.
Кўштенам унала, огеш тол шол,
Миен ом керт шкежат, мом ыштем?

Пеле кўшє олма гай чурийже
Ошемал йошкаргалын шога.
Ик ияш воштыр гае капкылже
Пеш лывырге, ныжыл, чолга.

Морко велне ила ик моторжо,
Кажне йўдым конча омешем.
Кўштенам унала, огеш тол шол,
Миен ом керт шкежат, 
                  мом ыштем?
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18 АПРЕЛЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Ий-влак  
эртат, ар-

ня-шамыч поче-
поче вўд гай йогат.

Илышыштат шинчаш 
перныше вашталтыш-
влак лийыныт. Капын 

пушкыдо ужашыже он-
чыч лў‰галтыш кандыра 

кокласе а‰ысыр о‰аш 
тўрыс шы‰даралтын гын, 

ынде тудым автома-
шина сиденьыш кузе 

шы‰дарышашлан 
тургыжланаш  

логалеш.
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Йєратыме мурына

   Морко  
велне

Мутшо Анатолий Бикын,  
семже  Нифонт Сидушкинын
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ТИДЛАН Пыжанъю 
кундемын тале мер 
пашае‰же Владимир 
Васильевич Унженин-
лан ятыр тыршашыже 
логалын. Тыштак тудо 
шке сўретше-влак он-
черым ямдылен. Па-
лемдыман, тудо Киров 
областьысе да Марий 
Эл Республикысе тўвы-
ран сулло пашае‰же.

А.Конаков лўмеш тош- 
тер-лукым почмаште 
Советский район вуй-
латыше С.Галкин, Пы-
жанъю район вуйла-
тышын алмаштышыже 
С.Скрипин, Советский 
индустрий-педагогике 
колледжын вуйлатышы- 
же А.Михеева, Шернур 
посёлко гыч А.Ф.Кона- 
ков лўмеш ончер-ком-
плексын вуйлатышыже 
Т.Гусева, Кукнур тўвы-
ра пєртын вуйлатышы-
же А.Конаков, верысе 
«Вўрзым марий» наци-
онально-культурный ав- 
тономий вуйлатыше 
А.Петрушин, Мер Ка‰аш 
вуйверын е‰же А.Куд- 
рявцев, «Марий уше-
мын» вуйвержым вуйла-
тыше В.Козлов, Марий 
Эл Республик вуйла-
тыше пелен Киров об-

ластьысе марий-вла- 
кын полномочный пред-
ставительже А.Макаров 
да ятыр молат лийыныт.

Тыгак ты пайремым сє- 
растараш «Вўрзым вел» 
марий коллектив лўмын 
толын. Советск оласе 
самырык студент-влак 
нимогай марий коллек-
тивын выступленийжым 
нигунам ужын огытыл. 
Но можо єрыктарыш, 
«ай-й, мылам тиде йєр-
шын о‰ай огыл» манме 
олмеш икмыняр жап 
гыч нуно шкештат эсо-
гыл кандырам пунен 
куштымо о‰гыш кумы-
лын ушнышт.

Вашлиймашын эн ви- 
ян шўлышыжє – тиде 
марий тўвыран Виче 
кундемыш шы‰ен пуры-
мыжо. Вет ожнат Кукар-
ка слободаште марий 
илыш дене кылдалтше 
пеш кўлешан событий-
влак лийын шогеныт.

Докладым ыштыше 
да мутым ойлышо-влак 
чыланат историй кылым 
да икте-весе дек вашла 
коштын илымым кумдан 
палемденыт. Вет лач 
ты ола воктенак марий 
калыкын ик эн пагалы-
ме верже – Чумбылат 

курык – верланен. XIX 
курымышто тывел ма-
рий-влак Кукарка гоч 
кумда тўняшке лекты-
ныт, Пижма да Виче 
э‰ерла дене умбакыла 
каеныт. Кукарка гочынак 
1889 ийыште Оза‰ ола 
гыч ик батальон салтак 
ныл волостьысо марий-
влакым авалтыше пуды-
ранчыкым тыпландараш 
толын. 1903 ийыште 
Кукарка слободаште 
Виче кундемыште ик 
эн ончыч учительский 
семинарий почылтын. 
Да тудым 1908 ийыш-
те ончыкылык чолгае‰ 
Александр Конаков ту-
нем лектын. Варажымат 
икмыняр марий е‰ тиде 
семинарийыште шин-
чымашым поген.

А 1917 ий сентябрьыш- 
те тыште Виче кундемы- 
се  марий-влакын пеш  
кугу погынышт эртен. 
Тушто Виче марий-вла- 
кым туныктымо, тўвы- 
раштым вия‰дыме, 
школ-влакым почмо, ту- 
ныктышо кадрым ямды- 
лыме, шке илышым шке 
виктараш туныктымо 
шотышто ятыр йодышым 
шынденыт да кертмышт 
семын  илышыш  пуртеныт.

Ончыкшымат тиде кыл 
сай саска дене пе‰гы- 
демже манын, тоштер 
почмашке толшо-влак 6 
пунктан Пунчалмутым 
пе‰гыдемденыт. Кўчы-
кын каласаш гын, ну-
нышт тыгайрак улыт:

– Виче воктенысе ма- 
рий илыман районлаш-
те историй наследийым 
кумдан шараш;

– тысе газетлаште 
марий калыкын погын-
жо, чолгае‰-влак нер-
ген шукырак савыкташ;

– 6-7 районысо то-
штер-влаклан XX курым 
тў‰алтышысе историй 
наследийым кумдан 
палдараш чыла йєным 
кучылташ темлаш; 

– районласе марий 
мер организаций-вла-
клан, национально-
культурный автономий-
влаклан верласе кучем 
полшыжо манын, нунын 
деке темлымаш дене 
лекташ да молат.

Снимкылаште: куге-
зе кылым шотлен тол-
шо власть кучем е‰, 
студент да уна-влак; 
В.Козлов тоштерын ди-
ректоржо А.Михеевалан 
«Марий Эл» редакций 
да «Ару Элнет» тоштер 
лўм дене экспонатыш 
савырныше книга-вла-
кым пєлекла

ТОШТЕР  

19 апрельыште Киров область Советск оласе педколледжын  
тоштерыштыже марий драматург да кугыжаныш пашае‰  
Александр Конаков лўмеш тоштер-лукым официально почмо.

кок кундемым лишемден
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