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«Оралтым пєртвуй гыч 

чо‰аш огыт тў‰ал», – 

 Ял суртшо
 дене сєрал

ойла Звенигово район  
Олыктўр ялыште  
илыше Геннадий  

Александрович  
ЛЕБЕДЕВ

Шым ий ончыч Василий эргыжлан тыгай чатка пєртым чо‰ен. Кок пача-
шан суртышт умбачынак палдырна. Кўрен тўсан саварым, леведышым 
ыштыме. Пече ме‰гым, окнам да пєрт лукым нарынче кермыч дене оп-
тымо, а пырдыжым – ошо дене. Пєртым, мончам, ке‰еж пєртым бетонан 
тротуар уша.

М.Скобелевын фотожо Умбакыже 8-9-ше лашт.

Йодмыда почеш Пайдале ка‰аш
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Мужыр лаштыкым  

Лўдыкшє ынже лий манын
Марий Элыште 13 май гыч 21 июнь 

марте «Частник» профилактике опе-
раций эрта.

ТУДЫМ Марий Эл Республикысе Гостех-
надзор департамент корнышто трактор, 
самоходный дорожно-строительный да 
моло машина, прицеп дене лўдыкшыдымє 
деч посна кудалыштме, безопасность тех-
никым эскерыме да йырым-йырысе сре-
дам аралыме шот дене эртара. Операций 
годым районласе ден олаласе тў‰ кугы-
жаныш инженер-инспектор-влак ГИБДД 
пашае‰-шамыч дене пырля регистраций 
правилым шуктымым да техосмотрым эр-
тымым, самоходный машинам виктараш 
праван, эксплуатаций да моло документ 
улмым, тушко жапыштыже возымым тергат.

Правилым шуктымым пудыртылшо-вла-
кым, закон дене келшышын, администра-
тивно мут кучаш шогалтат.

В.СМОЛЕНЦЕВ

Пудий «пашажым» тў‰алын
Тенийысе эпидсезонышто Марий 

Элысе эмлымверлашке 220 е‰, ты 
шотыштак 14 ияш марте 62 йоча, пу-
дий пурлмылан вуйым шийын толын.

КЫЗЫТЕШ пудий инфекций дене черла-
ныме случайым регистрироватлыме огыл.

Палемдыме чот гыч шукырак е‰же – 43 
икшыве ден 112 кугые‰ – кодшо арнян сад-
пакчаште да шўгарлаште азапыш логалын.

Айдеме капкыл гыч луктын тергыме 14 
копша‰гыште пудий боррелиозын возбу-
дительжым мумо.

М.ИВАНОВА

Поезд расписаний вашталтын
Технический амаллан кєра май пай-

рем деч вара 6452-шо №-ан приго-
родный поездын Табашино – Йош-
кар-Ола станцийлаш кудалыштме 
расписанийже вашталтын.

Поезд тарваныме жап:
Табашино станций гыч – 5.01
151-ше км – 5.13-5.14;
Турша – 5.23-5.24;
137-ше км – 5.36-5.37;
Нужъял – 5.44-5.45;
131-ше км – 5.50-5.51;
126-шо км – 5.57-5.58;
Нолько – 6.06-6.07;
Аксаматово – 6.21-6.22;
108-ше км – 6.27-6.28.
Йошкар-Ола станцийыш поезд 6 шага-

тат 35 минут эрдене толын шушаш.
Р.ЧЕПАКОВА

Пагыт паша

16 май (изарня). Кушшо тылзе – Висаште. 
Ты шўдыр кокла лектышан. Пакчаш киярым, каба-
чокым, кавуным, пурсам, немычпурсам ўдаш шот-
лан толеш. Тўрлє сорт пеледышым, декоративный 
вондым, розам шындаш, кусарен шындаш келша. 
Кушкылыш чер ден шукш-копша‰ге деч аярым 
шыжыкташ ок темлалт. Эмлык шудым ямдылаш 
келшыше пагыт.

Калыкыште ты кече озымым ўдышє Мавран, 
шєрым пуышо Мавран кечыж семын палыме. 
16 май деч вара олыкышто шудо вольыклан тем-
меш кочкаш ситыше лийын шуэш. Ушкал тылеч 
вара кўтў гыч темше толаш да шєрым шуко вол-
таш тў‰алеш.

Таче тўрлє сорт ковышта росотам йыра‰ыш 
луктын шындаш йєнан кече. Тудым чер да шукш-
копша‰ге деч аралаш манын, кушкылым пакчаш 
луктын шындыме деч вара ўмбакыже шнуй вўдым 
шыжыктеныт да юзо шомакым пелештеныт.

КАЛЫК КАЛЕНДАРЬЫМ  
ЛЫШТАШЛЕН

Ты кече дене кылдалтше моло  
калык пале

 Озымым ўдышє Мавран кечыж вашеш шўш- 
пык кужун мура – чыла тўрлє кушкыл писын пе-
ледалтеш.
 Ломбо 16 май марте пеледалтын шуктен гын, 

тугеже игече вашке йўкшемда.
 Эрдене лупс кўжгын возын – тений кияр лек-

тыш сай лийшаш.
 Шєрва (ясень) лышташ тўрыс почылт шуктен 

огыл, а тумо ужарген шогалын – кукшо ке‰еж 
шогаш тў‰алеш.
 Комбо ден лудо шулдырышт дене лупшат – 

игече вашке вашталтеш.
 15 гыч 16 май йўдым ужмо омо писын шук-

талтеш.
 Таче шочшо-влак тамлын кочкаш шолтен мош- 

тышо лийыт. Нунылан аралтыш семын турмалин 
ден хризолитым нумалаш келшен толеш.
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ЧАПЛЕ паре‰гым ончен кушташ ке‰еж мучко тынар 
шуко пашам ышташ логалеш, а шукш чыла лектышым 
рок йымалне кўчык жапыште локтылын пытара. Ту-
дын озаланымыжым шўткалыме паре‰гым кўнчен 
лукмеке веле пален налаш лиеш. Тудо, нєшмє гыч 
тў‰алын, чыла тўрлє вожым кочкын кертеш, нимом 
ок шўкал. Паре‰гым луктын налмеке, шушо вожсас-
каш кусна. Садлан тудын деч эн куштылго арал-
тыш – профилактике.

Жапым ончылтен,  
пашам ыштыман,

але Паре‰гым воштыршукш  
шўткалыме деч кузе аралаш?

Пагыт паша

Ты вожсаскам локтылшо ты вредитель 
моло шукш-копша‰ге деч палынак лўдыкшє. 
Колорад копша‰ге личинкым ужар шудышто 
вик ужаш лиеш гын, ты шукш ден личинкыже 
рок йымалне илыше осал паразит улыт. 
Личинкыжак вич ий наре ила.

Ты копша‰ге верын-верын коеш гын, 
тудым пытараш калык йєным  

кучылташ лиеш:

1 Йыгыжге копша‰ге деч аралалташ пакчаш 
аралыше кушкылым (сидератым), поснак горчи-
цым, май тў‰алтыштак ўдыман, 10 см наре лийын 
шумекыже кўрман да пакча мучко кышкыман. 
Мландым корыктымо але йыра‰ым кўнчымє годым 
рокыш урыман. Воштыршукш отызан культурым, 
рапсым, шыда‰ым ок йєрате. Георгин пеледыш 
пушат ты шукшлан йыгыжге.

2 Паре‰гым эре ик вере ончен куштыман огыл. 
Но ялысе пакчаште (вес пакча укелан кєра) ти-
дым ышташ нелырак. Садлан ик культурым весе 
дене алмаштылын шындыман.

3 Мланде шопылыкым иземдыман, рок нєчка лий-
шаш огыл. Тўрлє кайыкым пакчаш лишемдаш шырчы-
комартам шукырак сакыман, пуше‰ге укшлаш шўра-
шым пыштыман рожлан йо‰гытым вера‰дылман. 
Йолвашудым (пырей) вигак кора‰дыман.

4 Тудым пытарыме вес калык йєн – тыгыдемды-
ме муно шўм. Тудым ке‰еж мучко пакчаш шавыме 
паре‰ге лектышым ок локтыл.

5 Чот шопо (3-4 сутка шинчыше) нуж, шыгыльы-
шудо (чистотел) настойым кучылтыт. Тидлан 100 
г тыгыдемдыме ужар шудым 10 л вўдыш ешары-
ман, арня чоло шинчыктыман. Шўрымє настойым 
йыра‰ыш шавыман.

Тиде вредитель пакчаште мот-
коч шуко гын, калык йєн дене ту-
дым пытараш моткоч йєсє. Шудо 
настойын полшымыжлан ўшан ша-
гал. Садлан тыгай годым аяран хи-
мий препаратым кучылтде, нигузе 
тудын деч утлаш ок лий.

Паре‰гым шындаш тў‰алме 
деч ончыч урлыкаш вожсаскам 
«Престиж», «Актара» (инструк-
цийым шымлен, дозым ышты-
ман) дене обработатлыман але 
кажне лакыш аяран «Базуди-
ным», «Починым» шавалтыман. 
Нине препаратым кучылтмо деч 
вара участкыште воштыршукш 
ден медведке палынак шагалем-
шаш.

Южо сад-пакчазе сульфат ам-
монийым ден аммиак вўдымат 
(1 кв. м – 20-30 г) шава. Но ты-
годым шавыме амммиак растворын 
паре‰ге вожыш огыл, а лачшымак 
йыра‰ коклаш логалмыжым шекла-
ныман.

Паре‰гым шындыме годым ла-
кыш пел але 1 литр марганцовко 
растворым опталмат воштыр-
шукш деч аралалташ полшы-
шаш. Тидлан 10 л вўдеш 5 г раство-
рым шулыктарыман да помидорым, 
кешырым, йошкарушменым шынды-
ме йыра‰ыш шавыман.

Южо пакчазе «Капкан», «Зем-
лин», Провотокс» препаратымат 
сайын полша манын мокта.
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«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

ТАЗАЛЫК

Коваштыш лектедыше арава ден тамга 
кече дене веле огыл кылдалтыныт. Тиде 
ситыдымашлан весат амалым ышта.
→ Мокш, верге да моло орган дене кылдалт- 

ше южо чер тургыжландарыме годым коваш-
тыш тўрлє тўсан да кугытан тамга-влак лек-
тедат.
→ Южо е‰ын генетикыжак тыгай: йўлалтыме, 

йўштє налме, чўнча деч кодшо сусыр вер кужу 
жап ок илане, варажат йошкар але кўрен тўсан 

тамга семын кодеш.
→ Косметический пилинг 

дене ала утыжденат пай-
даланеда? Вет палемдыме 
гай ситыдымашлан тў‰ шо-
тышто пєръе‰-влак огыл, а 

ўдырамаш-шамыч вуйым шийыт. Да лачшымак 
нуно коваштым виеш самырыкемдаш тыршы-
ме дене орланат. Шўргє, могыр коваште уты-
ждене кукшо огыл гын, тудым виеш «нўжаш» 
кўлешлыкшат уке.
→ Мўшкыр пижме деч препаратым кужу жап 

йўмє годым чурий покшеке да шўргє начкашке 
тамга-влак лектедат, нуно хлоазмым ушешта-
рат.
→ Эмын аннотацийыштыже тамга лектын 

кертме нерген ушештарыме гын, тудым врачын 
темлымыж почеш весе дене алмашташ кўлеш.
→ Организмыште южо витамин ситыдыме го-

дым коваште кошка, лыгешталтеш але тамга 
дене авалталтеш.
→ Биологически чолга ешартышым йўыда 

гын, витамин ден минералым лучо натураль-
ныйым налза, а синтетическийым огыл.
→ Пляжыште эн лўдыкшє арверлан мобиль-

ный телефон шотлалтеш: фотографироватлал-
таш йєратыше-влак коваште раклан вия‰аш 
амалым ыштат. Гаджетыште излучений уло, 
тылеч посна тудо эше кечын куатшым вия‰да.

Йодмыда почеш

Арава молан лектеда?

1 Ончылно озадыме але кўтлышє икмыняр 
пийым ужында гын, нунын деке ида лишем. Тиде 
верым йыр эртен кайыза. Янлык-влакым эске-
рыза, но шинчашкышт ида ончо – тидым нуно 
шыдешкымаш семын аклат. Вигак писын ошкы-
лаш ида тў‰ал, савырненат ида ончал, икманаш, 
пий тўшкан тўткышыжым ойыраш ида тырше.

2 Озадыме пий воктеч эртен каяш кўлеш? 
Тугеже пеленда колбаса пўчкышым, сосискым 
але киндым налза. Пий воктекыда шыдын ыр-
лен лишемеш гын, тудлан кочкышым кудалты-
за: «сийым» авызлымыж годым лийме семын 
писынрак (но куржын огыл!) шылза, мутлан, 
лишыл кудывечыш, кевытыш, подъездыш, эсо-
гыл – подвалыш. Пуше‰гышкат кўзаш уто огыл.

3 Озадыме, перныл коштшо пий-влак икмы-
няр е‰ ўмбаке пеш шуэн кержалтыт. Тидымак 
шотыш налын, пий тўшка улман верлаште шке-
тын ида кошт.

4 Пий-влак авыреныт? Нуным єрыктараш тыр-
шыза: кенеташте зонтым почса, тєршталтыза, 
кидда дене кўм кудалтыме, тоя дене шелме се-
мын лупшалза. Янлык-шамычын єрткен шогал-
мышт годым, туп дене савырныде, эркын торлыза. 
Эше ик йєн – пий ўмбак кугу йўкын кычкыралза.

5 Пий тўшка улман верыште пинеге дене ида 
мод. Тудын верч «тукымжо» кушкед оптен кер-
теш.

6 Шыматаш шонен, 
палыдыме пийым шке 
деке нигунамат ида 
ўж. Тудо кочкышым 
пуэда манын лише-
мын кертеш, а шыма-
таш тарванымекыда –  
пурлын.

Кўтлышє пий  
авырен гын…

Озадыме але кўтлышє пий тўшкан 
авырымыж годым мом ыштыман, кузе 
лийман?

В.ТИМОФЕЕВ
Параньга район

Палынем ыле: кова-
штыш я арава, я тўр-
лє тўсан тамга молан 
лектедат? Тиде си-
тыдымаш кече дене 
кылдалтын але тудлан 
ала-мо весе амалым 
ышта?

Е.ГРИГОРЬЕВА
Морко 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

19 и 25 мая.

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

Тергеныт – полша Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

Йолтаганым «пукшо»
КАВУНЫН ярыман ужашыжым кудалташ 

вашкыман огыл. Тудым йолтага-
ныш компресс семын пышты-
ман. Икмыняр процедур деч 
вара йолын тиде ужашыже 
йывыжа да шыма лиеш.

Давленийым тыге волто
ГИПЕРТОНИЙ, атеросклероз 

годым 50 г кугымєрыш 200 
мл шолшо вўдым темыман, 2 
шагат шинчыктыман да кечеш 

3-4 гана 50 мл дене йўман.

Шо‰гылык деч утло
ШОˆГЫЛЫК деч эм уке, но организ-

мыш самырыкештарыше гормоным 
шы‰дараш лиеш. Шымлы-
маш рашемден: чўчыр-
нен шичме да йоллан 
нагрузкым ыштыме 
годым самырыклык 
гормон утларак ыш-
талтын лектеш. Гор-
мон ешаралтмым ку-
мыл нєлталтме, вий 
пурымо дене шижаш лиеш.

Вўдым шинчал  
шупшын луктеш

ТИДЫМ изиэм годсек шарнем. Ачамын 
йолжым ўшкыж чумалын, да пулвуйышкыжо 
вўд погынен, чумыр йыжы‰же пуалын. Вў-
дым эмлымверыште шприц дене кум гана 
шупшыл луктыныт, но тудо угыч да ончычсо 
деч шукырак погынен. Ачамын пашаштыже 
ала-кє шинчал дене эмлалташ темлен.

Поро ой-ка‰ашым шотыш налын, ачам 
шолдыра шинчалым ко‰гаште сайын кош-
тыш, хлопчатобумажный носкишкыже пыш-
тыш да тургыжландарыше пулвуйышкыжо 
вера‰дыш, вичкыж меж шарф дене пўтыра-
лын кучыктыш. Шинчалым ик татланат ыш 
кора‰де, кукшо дене гына вашталтыш. Тыге 
пулвуйжо гыч чумыр вўдым шупшыл лукто.

Шукерте огыл пошкудемын вўд чер (во-
дянке) дене орланымыжым пален нальым. 
Тудлан ачамын эмлалтме йєнжым темлен 
ончышым – полшыш. Мўшкырыштыжє вўд 

кодын огыл гынат, шинчал мешак дене эше 
кум тылзе кошто. Кызыт шкенжым 

пеш сайын шижеш, сад-пакча-
штыже шогылтеш…

Н.РОМАНОВА
Звенигово район

Мланде паша  
кидым пытара

ПАКЧАМ кўнчымє, йыра‰ым ыштыме, 
нєшмым ўдымє деч вара кид чот шелыш-
талтеш. Тыгай годым кевытыште але ап-
текыште налме кремлан огыл, шке ямды-
лыме мазьлан э‰ертем.

1 ужаш пийылме (чернокорень), кияршу-
до (окопник) да лопшудо вож вартыш ден 2 
ужаш сєснан кєргє кояжым изи тул ўмбал-
не 30 минут паритлем. Вартышым шўрем. 
Ямде мазьым кидыш веле огыл, 
шўргышкат йыгем.

Пийылме эше шўйыш лек-
ше шыгыльым пытара, купты-
рым шымарта.

Палемдыме кушкыл кокла 
гыч иктыже огеш лий гынат, 
мазь садак сайын полша.

И.ВОРОНКОВА
Волжский район

 
Весылан 

полшышо 
тазарак лиеш 
да депрессий 
дене шуэнрак 

орлана.
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

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) –     200-800
Паре‰ге (1 кг) –         20-35
Свежа ковышта (1 кг) –          55-65
Кабачок (1 кг) –             100
Баклажан (1 кг) –     130-250
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) – 20-40
Салат лышташ (ик кылдыш) –          60-65
Олма (1 кг) –          40-90
Свежа томат (1 кг) –       110-250
Свежа кияр (1 кг) –         30-120
Редиске (ик кылдыш) –          30-40
Кочушмен (1 кг) –          40-50
Кугымєр (1 кг) –            380
Кугымєр (ик стакан) –             100
Черешне (ик стакан) –             100
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) –          45-70
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) –        80-150
Калош –      100-250

Кызыт – пакчагєргым шынды-
ме пагыт. Тидым шотыш налынак, 
Йошкар-Оласе рўдє пазарыште 
ты арнянат утларакше пакчасаска 
ден пеледыш нєшмым, вожым, 
тўрлє деч тўрлє сорт шоганым на-
лаш темлат. Эсогыл кугымєр ден 
черешньымат ужалаш тў‰алыныт.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Йєным мушо йєрым кочкеш

Пўйым веле огыл 
эрыкта

 Тудо совлам 
ошемдаш келшен толеш. 
Пастым совлашке йыгы-
ман да 5 минутлан коды-
ман, вара мушман. У гай 
лиеш!

 Мебель, вургем але 
ковер гыч кофе, чай але 
йошкар арака палым 
кора‰даш манын, пастым 
йыгыман, 10 минутлан 
кодыман, вара ўштман 
але мушман.

 Салма чот шемемын 
але рўда‰ын гын, тушкат 
пастым йыгыман, изишак 
вучалтыман да мушман.

 Ванныйыште кафель 
лавырген гын, пастым 
ўмбакше йыгыман да 15 
минут гыч пе‰гыде губко 
дене ўштыл кора‰дыман.

 1 литр вўдыш изишак 
пастым ешараш да ян-
дам, воштончышым 
йыгаш гын, нуно вў-
дыжгымым чарнат.

 Йолчием ош 
пундашан да ла-
вырген? Тушко па-
стым йыгаш, изиш 
вучалташ да муш-
кын колташ гын, 
уэш ошын волгал-
таш тў‰алеш;

 шы‰а, моло 
чо‰ештылше пурлыныт 
гын, адакат тудым йыгал-
тымак полшен кертеш;

 пўйым эрыктыме пас-
те корштымым веле огыл 
чара, тыгак пуалшым пы-
тара, шўяш тў‰алмым 
чактара;

 мланде пашам ышты-
меке, кўч йымалне лавы-
ра погына. Тудымат пасте 
полшымо дене куштыл- 
гын мушкын колташ 
лиеш;

 вургемыш але ик-
таж куэмыш помаде ло-
галын гын, ты верыш па-
стым йыгыман, 10 минут 
вучалтыман да леве вўд 
дене мушкын колтыман. 
Пале деч, манмыла, «пу-
шат» огеш код!

Пўй эрыктыме пастым кушто 
да молан гына огыт кучылт?!
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Ончылсакышым ўшталына

ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Тыге ямдылалтеш: колым 
эрыктена да ужашлан пўч-
кедена. Кешырым мушкына, 
эрыктена да терко гоч колте-
на. Шоганым кубик семын пўч-
кедена.

Ынде 1 литран банкым на-
лына да тушко лончын-лончын 
колым, пакчасаскам да спе-
цийым пыштена, шинчалым 
шавалтена. ™мбакыже кушкыл 
ўйым ешарена. Банкым фольга 

дене петырена да ырыктен ям-
дылыме огыл, а йўштє духов-
кыш шындена, вара иже тудым 
чўктена да кокла температу-
рышто 40 минут наре кўктена. 
Кол ямде! Перкан лийже!

Гарнирлан пюрем, макаро-
ным ямдылаш лиеш. Янда 
банке олмеш шун кєршєкымат 
кучылт кертыда.

Кол… банкыште

Тў‰алтышыже 17-ше 
№-ан газетыште

"По‰ган" соус

400 г шампиньоным шол-
тыман да тыгыдын пўчке-
дыман, тушко 4 кугу сов-
ла нўжымє хреным, 100 г. 
майонезым, 100 г. ўмба-
лым, там шот дене шинча-
лым да пурысым ешары-
ман.

"Томатный" соус

200 г томатный кетчу-
пыш 2 кугу совла кушкыл 
ўйым, 2 пўй чеснокым (ты-
гыдемден), петрушкым, 
там шот дене шинчалым, 
пурысым пыштыман да 
лугыман.

"Оливковый" соус

200 г майонезыш 100 г 
оливкым, 2 пўй чеснокым 
тыгыдын падыштен пыш-
тыман, тышкак 1 лимонын 
сокшым, там шот дене 
шинчалым, пурысым ша-
валтыман да лугалтыман.

Йошкарушменан соус

100 г ўмбалыш шолты-
мо изирак йошкарушменым 
тёрко гоч нўжен пыштыман, 
тышкак 100 г. майонезым, 
тыгыдемдыме 1 шоганым, 
шинчалтыме 1 киярым, 2 кугу 
совла креным пыштыман да 
варыман.

Чеснокан соус

2 муным, 2 кугу совла (ку-
рыктен огыл) шинчалым, там 
шот дене чеснокым, шем да 
йошкар пурысым, 1-2 кугу 
совла кушкыл ўйым, 1 ли-
монын сокшым але изишак 
уксусым, 1/3 стакан кефи-
рым ик атыш пыштыман да 
блендерыште лугыман.

Умбакыже лиеш

Тўрлє таман соус

Таче ме тыланда колым салмаште але духовкышто 
противеньыш пыштен огыл, а банкыште ямдылаш тем-
лена.

Кўлыт: кокла кугытан 2 скумбрий, 1 кешыр, 1 шоган, 2-3 
кугу совла кушкыл ўй, 4-5 пурса пурыс, 2-3 лавр лышташ, 
там шот дене шинчал.
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Суртыш пўртўс газым, вў-
дым, электротулым пуртымо.

– Пєртын проектшым шке 
ыштенам, – ойла Геннадий 
Александрович. – Шукерте 
огыл ке‰еж пєртым нєлтен-
на. Пєртєнчылнє лўмын шок-
шо кўварым шарыме. Урем 
гыч пурымеке, вигак шокшо 
пєлемыш логалат. Адакшым 
йолчием сайын кошка.

Зал ден кухньо пеш ойыр-
темалтшын койыт. Окнаш-
ке римский чаршам сакыме. 
Кокымшо пачашыш кўзаш 
мотор тошкалтышым келыш-
тарыме. Тушто – малыме 
пєлем. Окна гыч ялышт мо-
торын коеш.

– Чо‰ышо-влаклан теве 
мом темлем. Пєртым 
чо‰аш тў‰алынат гын, ту-
дым пытарен шуктыман. 
Окса лийшаш. Руш ман-
мыла, чыла могырым вис- 
калыме деч вара веле у пєр-
тым чо‰аш пижман.

Пєрт чо‰аш шагал огыл ок- 
са кая, сандене сметым ыш-
тыманак, тыгак проект лий-
шаш. Тудын почешак чо‰ымо 
материалым налман. Чо‰ымо 
материалым налме годым  
пеш тўткє лийман. Сай мате-

Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.  

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Ке‰еж пєрт

Тошкалтыш

Кухньо

Изигапка

«Оралтым пєртвуй гыч 
чо‰аш огыт тў‰ал»
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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

Йошкар-Оласе Фе-
стивальный уремыште 

верланыше вич пачашан кермыч пєртыш-
тє, кокымшо пачашыште, пластик окнан, 
кўртньє омсан, 13,3 кв. м кумдыкан вол-
гыдо пєлемым ужалем.

Шокшо ден йўштє вўд – пєлемыштак, 
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 Йошкар-Олаште рўдє 
уремысе ик тўшкагу-

дышто 12 кв. м кумдыкан, пластик окнан, 
кумда балконан, чапле отделкан пєлемым 
ужалем. Ванный ден шондан – 4 пєлемлан. 
Школ, йочасад, кевыт, вуз – чылажат лиш-
не. Автобус, троллейбус, маршрутко пєрт 
ончылсо остановкеш шогалыт. Ик оза. 
Пачерым ужалаш документ ямде.  
Ак – 390 тўжем те‰ге. Кутырен 
келшыме почеш акым изиш 
волташ келшем.

Тел.: 8-909-366-58-99Р
е
кл

ам
е

УЖАЛЕМ

Рекламе

риал шергакан, но 
кужун чыта. Тиде 
кугу пашам еш, 
лишыл родо-влак де- 
не ка‰ашен ышты-
ман. Тудым нєлташ, 
пр офе ссиона ллан 
ўшаныман. Нунын 
дене чо‰ымо жа-
пым кутырен кел-
шаш кўлеш, уке 
гын окса роскот 
арам лиеш, – рада- 
мын каласкала сурт- 
оза.

Пакчаштыже, мон-
ча пелен, теплицым 
келыштарыме. Тушто 
кызыт суртоза чы-
вым ашна. Нунышт, 
озам ужын, омса 
дек вашкат, пакчаш 
лекташ тєчат. Ты-
шеч ше‰гелне садер 
коеш. Тушто суртоза 
изи садерым шын-
даш, ерым сылнеш-
тараш шона.

Пакчаште лум шу-
лен, мланде то-
планен. Пўртўсым 
йырым-йыр шошо 
авалтен. Тыш- 

те вержат пеш мо-
тор. Кўкшака сер 
гыч Элнет, Юл э‰ер-
влак койыт. Колым 
кучаш келшыше вер. 
Икманаш, иле веле, 
но самырык-влаклан 
тыште паша вер уке, 
садлан шукышт Мо-
скошто, Оза‰ыште 
тыршат. Йочасад, 
школ, ФАП да моло 
социал объект-влак 
уке улыт. Шке жа-
пыштыже лўмлє е‰-
влак дачым кученыт. 
Кызыт вес сўрет – 
нуным ужалат. Нал-
ше-влак пошкудо 
кундем гыч толедат.

Теплицыште чывым тыге кучат

Пошкудо сурт

КАЖНЕ МАРИЙ, ПЕЛЕННА ЛИЙ!
16-26 майыште ПОДПИСКЕ ДЕКАДЕ эрта

Тиде жапыште «Марий Эл» ден «Сурт-пече» 25 процентлан шулдырак!
«Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) (индекс – П3197) – 699,60  те‰ге
«Марий Эл» (кугарня) (индекс – П3214) – 434,04  те‰ге
«Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) + «Сурт-пече» (комплект) (ин-

декс – П3213) – 907,98  те‰ге
«Сурт-пече» (индекс – П3205) – 433,44 те‰ге (Марий Эл деч моло 

кундемыште ак весе)

Подписчик-влак 
коклаште лотерей  

модылтеш.

Ик тў‰ приз – 
ПРЕЗЕ

2019 ий 2-шо пелийлан
ПОДПИСКЕ

Рекламе шотеш
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ЭН ончычак теорий дене па-
лыме лийына. ИКЫМШЕ ЙО-
ДЫШ – ушкал мом да мыняр 
кочкеш? Ынде тудлан илыме 
верым ямдылена. Тудо ушкал-
лан йєнан да лўдыкшыдымє 
лийшаш. Свежа юж эре ло-
галшаш, но мардеж коштшаш 
огыл. Ынде ситыше шудым ям-
дылена, пырчым шапашлена.

Термин дене палыме лийына. 

Туна (тёлка) – тўжа‰дыдыме 
тўкан шолдыра вольык. Тўж 
туна (нетель) – презым ышты-
мыж марте икмыняр тылзе ко-
деш. Кунам тудо презым ышта, 
икымше гана лийше ушкалыш 
(первотёлка) савырна. Икым-
ше гана лийше ушкал кокым-
шо презым ышта гын, тичмаш 
ушкалыш савырна.

Ынде – мом да кунам налме 

шотышто. Южо оза вольык-
шын фотографийжым рекла-
ме шотеш ончыкта. Но тудо 
снимкым южгунам лўмынак 
йєндымє вер гыч ышта. Мут-
лан, ушкалын вуйжым, нержым 
шолдыран фотографироватла. 
Тидыже мыняр шєрым пуэн 
кертмыж нерген нимынярат ок 
ойло. Ушкалым єрдыж гыч тич-
маш капшым фотографиро-
ватлыме гын, чыла гаяк ужаш 
лиеш. Шєран ушкалын вуйжо 
кугу огыл, коваштыже вичкыж, 
а мўшкыржє йо‰гыдо лийшаш. 
А теве водар кугыт тендам он-
даленат кертеш. Кугу водар 
чылаж годымак шєран ушкал 
нерген ок шижтаре.

Ончена: ушкалын тупшо тєр 
мо? Южо ушкалын таз лу ончыл- 
ныжо ала-могай лаке, поргем 
гай пале уло. Озаже тыге ойла, 
пуйто ушкал тєр верыште ок 
шого да тыге сугырген. Эше 
тыгеат ойлаш тєча: ушкал пре-
зым ыштен гына, вашке тєр-
лана. Чынжым гын ушкаллан 
минеральный вещества шагал 
логалын. Тыгай ушкалын туп-
рўдыжє ок тєрлане, тек тиде 
вольык озаж денак кодеш.

Ушкалым ойырен налаш – манаш веле. Вольык ончы-
маште у е‰ улыда гын, тиде йєршынат куштылго паша 
огыл, вет оксам нигєнат арам йомдарымыже ок шу.

МАШИНАМ уэш терген лекса, 
нимогай экшыкат лийшаш огыл. 
Шине жаплан келшыше лий-
шаш, тушто нимогай уто-сите 
палдырнышаш огыл, вет орава 
(шине) машинаште ик эн кўле-
шан ужашлан шотлалтеш. Ша-
паш оравам налаш ида мондо.

Корныш лекме деч ончыч мо-
торышто ўйын кўкшытшым да 
качествыжым, аккумуляторын 
зарядшым тергыза. Тормоз ко-

лодкым ончен лекса. Нуно тич-
маш лийшаш улыт. Вет тидын 
дене айдемын илышыже кыл-
далтын. Телым гын машинам 
ырыктыше системе сайын ыш-
тышаш. Тыгак кондиционерын 
пашажым терген лекташ уто 
огыл. Чыла документым ончен 
лекса.

Эртышаш корныдан маршрут-
шым да планым палемдыза. 
Кажне ныл шагат гыч каналташ 
шогалаш йєн лийже. Нойымым 
кора‰даш сай компаний але 
эркын йўкланыше радио пол-
шат. Но тиде гына омым садак 
ок алмаште. Сандене канал-
таш, жапыштыже малаш ида 

мондо. Корнышто гостинице 
ок логал гын, корно воктен ида 
вера‰. Волгалтарыме заправ-
кыште але калык коштмо моло 
верыште шогалза.

Пелен уто погым налаш ида 
тырше. Тудо шуко верым на-
леш да ешартыш нелытым 
веле ышта. Пелен эн кўлешан 
медикаментым пыштыман ап-
течкым налаш ида мондо. Эше 
кочкыш да вўд шапаш пелен-
да лийже. Мутлан, печеньым, 
олмам, пўкшым, консервым 
пышташ лиеш.

Корныда пиалан лийже!

Умбакыже лиеш

Мє‰гысє ферме

Ушкалым
ойырен налына

Мужыр лаштыкым

Кызыт пагытшак тугай, 
шукын жапым корнышто 
эртарат. Тидлан автомаши-
нам ойырен налыт. Ям-
дылалтдыме е‰лан кужу 
корно неле лиеш. Южгунам 
азап мартеат шукта. Сан-
дене мемнан ой-ка‰ашна 
пайдале лиеш ман шонена.

Корныш 
тарваныме деч ончыч…

Автомашинам виктарышылан  
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Колызын лукшо

РАМЫН ўлыл ужашыштыже шўремўкшлык караш изи-
шак уло гын, тудым кучылташ, омарташ сакаш лиеш. 
Но кунам тыгай караш раме покшелне верланен да 
тудо шуко гын, йєндымылыкым луктеш, вет омарташ 
сакыме годым ава тушко мунча да шўремўкшак веле 
шочеш. А ешлан тынар шуко шўремўкш огеш кўл. Еш 
игым ойыраш ямдылалтеш гын, шўремўкшым поснак 
шуко ончен кушта. Тыгак авам «шып» вашталтыме го-
дым тыгай сўрет палдырна. Тыгай карашым удырен 
налаш, кора‰даш гынат, мўкш-влак олмышкыжо садак 
шўремўкшлык карашымак шупшын шындат. Тыгайым 
шыштылан пелташ веле кучылташ лиеш.

Кукшо караш моткочак кўлмє годым мый тыгай йє-
ным кучылтам. Пўсє кўзє дене рамыште шўремўкшлык 
караш ужашым пўчкын луктам. Тылеч вара йырже ка-
рашым вощине марте удырен налам, пўчмє олмыш 
вощиным пижыктен шындем. Тўржым темдалам. Ту-
мышан рамым пашам сайын ыштыше ешлан пуэм, 
тудо карашым писын тєрла. Тумыш йыр караш иктєр 
форман ок лий. Но тидыже кугу туткарак огыл. Иге еш 
пуымо тыгай карашым писын ачала. Тыгак кодшо ийы-
се аван еш тидым чулымын ышта.

М.МАКСИМОВ
Морко район.

КАРАКА ден карпым кучаш тарваныме 
деч ончыч те игече условийым шотыш 
налыда гын, сай лектышыш шуыда.

Волгыдо кече ден чот шокшо коллан 
огыт келше. Вўд ыра, да кол юалге 
пундашыште жапым эртара. Карака 
ден карп 20-25 градус левым йєра-
тат. Атмосферысе давленийымат шо-
тыш налман. Карп тўшкашке пурышо 
коллан давлений кунар ўлыкшє, тунар 
келша.

Изи мардеж кугу чаракымак ок 
ыште, а теве виян пуалме годым сай 
лектышым вучышаш уке. Шыве-шыве 
йўршє йўран годым кол утларак чолган 
чў‰гаш тў‰алеш.

Колым кучаш эн келшыше жап – эр 
ўжара кояш тў‰алме годым, кече шич-
ме да йўран игече деч вара. Кол шок-
шым ок йєрате, пылан юалге годым 
кече мучко чў‰гыктен кертыда.

Вошткойшо яндар вўдыштє кол утла-
рак эскерыше, тўткє лиеш, а лавыран 
вўдыштє ондалчык кочкышым ок уж.

Игече келшыше – 
лектыш сай

П™РТ™СЫШТЄ нектар уке але пеш шагал годым 
мўкш омартам почын ончаш гын, вес ешын мўкшыжє-
влак кочкышым шолышташ тў‰алын се‰ат. Но шошым 
да шыжым ревизийым ыштыме, авам вашталтыме го-
дым, игым колташ ямдылалтмым тергаш садак почын 
ончыде ок лий.

Вес ешын мўкшыжє-влак ынышт керылт манын, лў-
мын ыштыме палаткылан э‰ерташ лиеш. Тудым мар-
деж деч аралалташат кучылташ йєнан. Тыгай палат-
кым 3,5Х3,5 сантиметр сечениян рейке дене ыштем. 
Периметр дене шотлымаште каркасын размерже ты-
гай лиеш: кужыт – 2 метр, лопкыт – 1,3 метр, кўкшыт – 
1,8 метр. Тўжвачын марльым шупшам. Марле олмеш 
полиэтилен плёнкымат кучылташ лиеш. Куснылмо го-
дым йєнан лийже манын, каркасын ше‰гел стойкыш-
кыжо кок изи оравам йєнештарем. Омартам почын он-
чаш тў‰алме деч ончыч тышке яшлыкым, дымарьым, 
стамескым да молымат ондакак намием.

Г.ИВАНОВ
Звенигово район

Палатке полша

Шўремўкшлык
карашым тыге тєрлем

Шолдыра каракам 
кузе кучаш?

ЭН ончычак келшыше жапым ойырен 
налман. Шолдыра каракам кучынеда 
гын, эр эрдене, ўжара лекме годым, 
кучыман, вет лач тиде жапыште тудо 
кочкышым утларак чолган кычалеш. 
Э‰ырым келге вўдыштє кучаш йєр-
шым ойырен налман.

Карака виля шукшым, йылым, шож 
шўрашым але руашым сайын налеш. 
Нине ондалчык кочкышым «бутер-
брод» семын келыштарен пижыкташ 
гын, эшеат сай. Тылеч посна ондалчык 
кочкышым ароматизироватлаш лиеш. 
Мутлан, корвалол, анис, ваниль, эсо-
гыл керосин дене.

Шотыш налза
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 20 мая. 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 гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "МАМА 
ЛОРА" 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 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "ВСЁ 
МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ" 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 
06.30  Утро на МЭТРе 12+ 12.25, 13.50  

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 21 мая. 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 21.15 Чемпионат мира 
по хоккею 2019 г. Сборная России – 

сборная Швеции. Прямой эфир из 
Словакии 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 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "ВСЁ 
МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ" 12+ 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00  Марий Эл ТВ 12+ 06.30  
Утро на МЭТРе 12+ 13.55 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. Вести Марий Эл (на мар. 
яз.)  9.28 Пошкудем  9.40 Кырык сирем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

21 МАЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.25 Сегодня 23 мая. 
День начинается 6+ 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 
16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние Новости 18.50 На самом 
деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "МАМА ЛОРА" 
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 главном 12+ 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с "ВСЁ МОГЛО 
БЫТЬ ИНАЧЕ" 12+ 23.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»   
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 10.25, 12.05  

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. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.) 9.28 Пош-
кудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 24 мая. День 
начинается 6+ 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское /Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.50 Человек и 
закон 16+ 19.55 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Три аккорда 16+ 23.35 
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 Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Х/ф 
"МОИ ДОРОГИЕ" 12+

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

12.20  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, 14.25, 17,00, 
20.45 Местное время. Вести Марий 
Эл  9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 «Шўмсем 
пєлек». Тендан серышда почеш кон-
церт 11.25 Местное время. Вести ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

24 МАЯ, ПЯТНИЦА

20 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 22 мая. День 
начинается 6+ 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское/Женское 16+ 18.00 Вечерние 
Новости 18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время
21.30 Т/с "МАМА ЛОРА" 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 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "ВСЁ 
МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ" 12+ 23.20 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

06.30  Утро на МЭТРе 12+ 13.55  Про-
грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30  Наше время. 
Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий 
Эл 9.00 Местное время. Вести Марий 
Эл (на мар. яз.) 9.28 «Шўмсем пєлек».  
Тендан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

22 МАЯ, СРЕДА
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

АФИШЕ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.25 Х/ф 
"ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ" 0+ 08.10 
Играй, гармонь любимая! 12+ 08.55 Ум-
ницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.15 Охотник за головами. В объек-
тиве – звезды 16+ 11.15 Теория загово-
ра 16+ 12.15 Идеальный ремонт 6+ 13.20 
Живая жизнь 12+ 16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+ 17.50 Эксклюзив 16+ 
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 23.10 Х/ф "ДОВЛАТОВ" 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.15 По 
секрету всему свету 12+ 08.40 Мест-
ное время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро 
на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное вре-
мя 11.40 Х/ф "КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-
СТЬЯ" 12+ 13.40 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ" 12+ 17.30 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 
Ну-ка, все вместе! 12+

         «МЭТР»
10.20 Программа «Эзотерра» 12+ 15.30, 
01.30  Марий Эл ТВ 12+ 18.30, 01.00 
Наше время. Итоги дня 12+ 00.40 Про-
грамма  «Проще простого» 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

25 МАЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф "ПРОЕКТ "АЛЬФА" 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.40 Часо-
вой 12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непу-
тевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.10 Теория заговора 16+ 12.20 Ма-
рина Неелова. "Я умею летать" 12+ 13.30 
Х/ф "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 16+ 15.25 Стас 
Михайлов. Все слезы женщин 12+ 16.35 
Все для тебя 12+ 18.50 Ледниковый пе-
риод 0+ 21.00 Толстой. Воскресенье 16+ 
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+

РОССИЯ1

04.20 Т/с "СВАТЫ" 12+ 07.30 Смехопано-
рама 12+ 08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 
Местное время. Воскресенье 09.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Сме-
яться разрешается 12+ 14.05 Далёкие 
близкие 12+ 15.40 Х/ф "СИНЕЕ ОЗЕРО" 
12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+                           

«МЭТР»
10.25, 11.55 Программа "Эзотерра" 12+ 
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 12.45 
Программа «Пастырское слово» 12+ 
01.45 Программа «Проще простого» 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

26 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Марий самырык театр
19 май – Театр розового слона. О.Емельянова   11.00 (0+)
20 май – «Вишневый сад». А.Чехов ......................15.00 (12+)
21 май – «Вася Тёркин — мой герой» сылнымут-сылнысем 
композиций ...............................................................14.00 (12+)

Э.Сапаев лўмеш опер да балет                         
академический театр

19 май – «Следствие ведёт Кот в сапогах». Е.Шашин ......
........................................................................................16.00 (3+)
22 май – «Время Баха» орган музык кас ..............18.00 (12+)
25 май – «Летучая мышь». И.Штраус ...................16.00 (12+)

Рекламе шотеш

Газетын кажне лаштыкше 
о‰ай да уверлан поян.

Республик мучко пасу паша 
кузе ворана? Тидын нерген 
«Ялозанлык» лаштык пал-
дара.

«Эн вучымо да кўлешан 
кунам толын шуэш?» мате-
риал мо нерген, шонеда? Ко-
нешне, У Торъял кундемысе 
«канде тул» шотышто.

«Демографий» нацпроек-
тын тў‰ шонымашыже – йо-
чан кум ийым шуктымыж 
марте отпускышто улшо ўды-
рамашлан илыш дене тєр 
ошкылаш йєным ышташ, а эн 
тў‰жє – айдеме тукымым ум-
бакыже шуяш кумыла‰даш. 
Тидын нерген Марий Эл 
образований да науко ми-
нистр Н.Адамова дене ин-
тервьюшто лудса.

«™дырамаш корно» мужыр 
лаштыкын унаже – Волж-
ский район Пўнчысола ялы-
ште шочын-кушшо, а кызыт 
ешыж дене Йошкар-Олаште 
илыше Елизавета Паскаль.

Тений апрельыште га-
зетыште Мария Матуко-
ван «Черемис сўан» ста-
тьяже савыкталтын. Тудлан 
«Йўксавышым» «Сўан але 
оръе‰ым шолыштмаш?» 
лаштыкыште лудса.

«Марий Элын» унагуды-
жо» лаштык 
Пошкырт кунде-
мын чолга марий 
ўдыржє Алевтина 
Баязитова дене 
палдара.

М.Шкетан лў-
меш марий на-

циональный драме театры-
ште республикын 100 ияш 
лўмгечыж вашеш уэмден 
олмыктымо паша кая. Тушеч 
фоторепортажым «Искусст-
во» лаштык темла.

Пўртўс пеледме, ылыжме 
пагытым кє ок йєрате? Лач 
тыгай сылне жапыште марий 
калык Агавайремым эртара. 
Тудын нерген «Тамга» лаш-
тыкыште Марий Элысе «Ма-
рий кумалтыш» рўдє марий 
юмыйўла ушем вуйлатыше 
Василий Смирновын матери-
алжым лудса.

80 ийым эрталтен гынат, 
тудо чўчкыдынак кидышкыже 
ручкам налеш да почеламут 
корнылам шочыкта. «Сылны-
мут садвечыште» лаштык 
поэт Эврик Анисимовын «Кыч-
кыде ом чыте алашам» поче-
ламут аршашыжым темла.

Пагалыме лудшына-
влак! 16-26 майыште Рос-
сийын чыла почто отделе-
нийыштыже «Марий Эл» 
газетлан Подписке декаде 
эрта. Палемдыме жапы-
ште марла савыктышлан 
25 процентлан шулдынрак 
возалташ лиеш! Молгу-
намсе семынак подписчик-
влак коклаште лотерей 
модылтеш, тў‰ призше – 
презе!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

Р
ек

ла
м

а

16+
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ОМАТ ШИЖ,  
КЫРА, да ЙЄРА...

Умбакыже лиеш

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

Нерве шотышто чыла сай, 
тылеч ончыч шўмат тургыж-
ландарен огыл манын умыл-
тараш тєчыш. Палатысе пош-
кудыж семынак бассейныш 
кошташ, эмлыше гимнасти-
кым ышташ, моло дене пырля 
турист походыш миен толаш 
кумыл уло манын ойлыш. Но 
черле-шамыч врачым огыт ту-
ныкто, кылмен черланыме деч 
вара могай бассейн... турпо-
ход шўмланда лўдыкшє ма-
нын, врач пе‰гыдын каласыш.

Кумылжо волымым шижын, 
самырык врач лыпландарыш:

– Тыланда кызыт тў‰жє – 
аутотренинг ден ласкан ка-
налтен коштмаш. Кажныжлан 
шыргыжман. Пырля каналтен 
кошташ самырык ўдырамаш 
дене палыме лийын кертыда! 
Ласкан каныза, а мый тендам 
уло кумылын эмлаш тў‰алам.

Мо гынат, самырык рвезе 
торжажак огыл. Тек аутотре-
нинг лийже. Тидыже кечывал 
деч вара веле. А эрдене нар- 
зан ванне да кок стакан шин-
чалан вўдыштым кузе-гынат 
йўман, пєръе‰ семынже шо-
налтыш.

Николай Сергеевич моктымо 
ванныйышкышт миен тольо. 
Тыглай ванный, нимо ойыр-
темалтшыже уке. Яндар вўд 
дене та‰астарымаште, тыгай-
ыште кийыме деч вара капеш 
ала-могай тыгыде шўвыро‰ 
лектедыш. Каплан сай, но ты-
гай процедур шўм кырымым 
чўчкыдемда гын, вара тунарак 
пайдале мо, ала, ала. Адак-
шым ты ванныйыш возаш ша-
гатат пеле черетым вучыман.

Фонтан гыч йоген лекше нар- 
заным стаканыш темен йўмє 
залже – йомак полат. Тыште 
кажныже нарзаным вашкы-
де, изин-изин подыл йўэш. 
Николай Сергеевич, каныше-
шамычым эскерен, теве мом 
шиже. Кажныже, пуйто кўле-
шан порысым шуктышыла, 
ончыкыжым тєрланымыжлан 
ўшанен, тышечын кая. Кагазы-
ште ончыктымо семын, каж-
ныжын – шке нарзанже. Куды-
жо тыйын – шарныман.

Эх, калтак, палатысе пош-
кудыжо йо‰ылыш лийын. До-
ломитан ырыктыме нарзаным 
йўмє олмеш сульфатан кок 
стакан йўштє вўдым лєчкыш. 
Йо‰ылыш лиймыжлан мўш-
кыржє барабан гай лєчен шин-
че. Пайдале процедур клизме 

дене мучашлалте. «Нарзан 
тутло огыл!» манын, уло сана-
торий воштыльо.

Йомак полат деч вара аутоген-
ный тренировкыш тарванышт. 
Тидыже мо тыгай манын, пе-
ленже процедурым вучен шин-
чыше пошкудыж деч йодо. А-а, 
кўчыкын умылтараш гын, тиде  
шкешотан лекций, вара – шке 
нерген сайым шонкалымаш, а 
вара – тамле омо. Рашрак ой-
лаш гын, шкендым шке лыплан-
дараш тыршен малтыктымаш.

Вара тиде аутотренинг? Йо-
крок лекций, шкем шоныктымо 
деч поснат, тыгайым колыш-
тын, омо шке толеш, а поснак 
– ялыште колхоз пашам ышты-
ме деч вара!

Пошкудыжо воштыл колтыш:
– Лекций о‰ай, да омыжат 

тамле! Тиде тылат нарзаным 
йўмє гай огыл, вара эше ситар-
тышыжлан клизмым шындат!

Кок шагат вучен шинчыме 
деч вара латвич е‰ым пеле 
пычкемыш пєлемыш ўжын 
пуртышт. Нуным чиялтыме ош 
ўпан ўдырамаш шыргыжалын 
вашлие.

– Вўдышє, – палатысе пошку-
дыжо пылышышкыже шып мане.

Саде ўдырет пушкыдо крес- 
лыш шинчаш темлыш. Каж-
ныжын йєнан вера‰ын шукты-
мекыже, вычыматыше йўкшє 
дене лекцийым лудаш тў‰але. 
Тўрлыжымат ойлыш. Шагал-
рак шыдешкаш, Кавказысы-
лак шукырак ужар йєр шудым 
кочкаш, шке тазалыкым кўлын 
эскераш темлыш.

Николай Сергеевич иктым 
гына шарнен кодо: «Ужар  
шудо – тиде витамин».

Вара вўдышє креслыштак 
вуйым простынь дене леве-
даш кўштыш. Шыма семым 
чўктыш:

– Те ласка улыда... Тендам 
нимо ок тургыжландаре... 
Капда лушкыдемше... Шўлаш- 
да куштылго да йо‰гыдо... 
Вий-куат ешаралтмым шижы-
да...

Тў‰алтышыже 14-17-ше 
№-ан газетыште
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– ТЕМЛЫМЕ 
эмым молан йўмым 

чарненда? – врач паци-
ентше деч йодеш.
– Мо, тудыжо тунар кочо 

да.
– А те эмым вўд дене пыр-

ля нелмыда годым коньяк 
манын шонен йўза.

– Тугеже лучо коньякым 
йўмем годым тиде моткоч 

пайдале эм манын 
шонаш тў‰алам.

Ш
ЫРГЫЖАЛЫНА

Ошо, ошо, ландыш ошо,

Пеледеш гын, уке гын.

Та‰ем тиде сылне шошым

Пєртылеш гын, уке гын.

Уло мыйын солыкем,
Канде тўран, ош йолван.
Уло мыйын йолташем,
Пограничник, орденан.

Куржын пурем, куржын  
    лектам
Окна ончыл 
        садышкем.
Йолташ, тылат           
 письмам возем
Колхоз паша 
          кокла гыч.
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Йєратыме мурына

Мутшо ден семже  
палыдыме авторын

Ошо, ошо, ландыш ошо
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ТАТАРСТАН Республикысе 
Актаныш районышто улы-
жат ик марий ял гына. Лўм-
жат шкешотан: ялысе е‰же 
Йўштє Памаш манын лўмда, 
кагазеш Марий Суксо манын 
сералтеш. А эн тў‰жє – тысе 
марий-влак шке илыш куа-
тышт да чолгалыкышт дене 
чотак ойыртемалтыт. Можо 
єрыктара – тиде ялыште пуй-
то чыланат мер пашае‰ улыт 
да могай-гынат мероприя-
тийым, пайремым, паша со-
мылым мучашдымын эртарен 
шогат.

Ынде мыняр ий годсек, 

пўтынь Татарстанысе марий-
влакым иктыш ушен, ваш кел-
шен илыме амал дене волейбол 
дене модмо турнирым эртарат. 
Тушко ынде воктен районла-
се марла моштышо-влак гына 
огыл, тыгак марла мыняр-гынат 
кутыралтен колтышо татар да 
одо-влакат ушнат, шке вийыш-
тым тергат, вашла палыме 
лийыт – тыге марий йылмым 
пагалымаш да калык кокласе 
келшымаш шочыт.

Но Марий Суксо (пытартыш 
жапыште утларакше тыге ма-
нын лўмдат) умбакыжат ты 
кундемыште тыгаяк чолга 
койышыжым весылан ынежак 
пу. Ик мероприятий почеш 
весе эртаралтеш. Тыште эсо-
гыл йўр укеан кукшо ке‰еж 
годым «Йўр пучымышым шол-
тымо» йўлам шуктат. Воктен 
илыше-влакат марий-влакын 
вий-куатыштлан утларак да 
утларак ўшанат да пагалат.

Вет тыште, погынен, весе-
лан да пайдалын жапым эр-
тарымаш пуйто нигунам огеш 
эксе. Теве телым имне дене 
кудалыштыт, У ийлан пошку-
до татар ялыш миен, марий 
саламлымашым эртарат.

А тенийысе шошо пагыт пос- 
нак лектышан да ушеш код-
шо лийын. 13 апрельыште  

марий «Ший памаш» ден та-
тар «Асыляр» самодеятель-
ный коллектив-шамыч пошку-
до Муслюм районысо Марий 
Пўлер ялыш концерт дене 
миеныт. Палемдыман, Пўлер 
марий-влак чылан гаяк та-
тарла мутланен моштат, эсо-
гыл вашке татарыш савырнат 
манме лўдыкшат уло. Тиде 
концертым ончыктымо дене 
ыштен налме оксам пўтынек 
неле чер дене орланыше изи 
Регинам эмлаш пуэныт.

Тиде кечылаштак Йўштє Па-
маш ўдыр-влак Надежда Су-
раметова ден Инна Ирдугано-
ва Москошто LR лўман немыч 
кампанийын эртарыме биз-
нес-кампанийыште лийыныт. 
Икманаш, тўнямат ончалыныт, 
марий калыкын чапшымат 
кўшкырак нєлталыныт.

Ик ял дене торлен илыше 
марий-влак кугезе йўлаш-
тым чылажымак арален ко-
ден кертын огытыл гынат, 
шке кугезыштым жаплат. 24 
апрельыште нуно шўгарлаш-
ке погынен лектыныт да вес 
тўняш кайыше родо-тукы-
мыштым тўшкан уштеныт. 
Ятырышт «Сорта чўктыш» 
йўламат шуктеныт.

26 апрельыште, Марий та-
лешке кечын, «Единый Рос-

сийын» ялысе чолга е‰ышт 
эсогыл пуше‰ге шындаш лек-
тыныт, калыкымат ушеныт.

27 апрельыште Марий Сук-
со школын тунемшыже Павел 
Суарметов Санкт-Петербур-
гышто «Мый президент лиям 
ыле гын!» лўман очный ту-
рышто участвоватлен.

1 майыште ялысе «кова-
влак» Мамыкай памаш вокте-
не мондалтше маёвкым эрта-
реныт. Галина Михайлова ден 
Тамара Султангалина тутло 
пучымышым шолтеныт, пўтынь 
ял калыкым сийленыт (сним-
кыште). Йоча-влак тўрлє мо-
дыш дене юарлен модыныт. А 
кастене Марий Суксышто кугу 
дискотекым эртареныт. Эсо-
гыл лишнысе пошкудо татар 
ялла гыч чыла самырык тушко 
погынен толын.

Тыгодымак палемдыман, 
таче кечын нине нєлтшє ку-
мылан е‰-влак чылан гаяк 
я кыртмен шошо тургымым 
шуктат, я сурт-оралтым тєр-
лат, я фермер семын тыршат. 
Вес корно уке, маныт нуно.

«МариУвер» Интернет- 
сайтысе Е.ИРДУГАНОВАН 

увержым кучылтмо.
Фотом  "МариУвер" сайт 

гыч налме

Ик ял – кумда марий шўлыш
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