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Эртыше кечылаште Йош-
кар-Олаште В.И.Ленин лў-

меш площадьыш-
те школ ярми‰га 
лийын. Е‰-влак 
шуко кочкыш сатум, 
пеледышым, пєр-
тарверым кидпаша-
влакым налын кер-
тыныт. Ярми‰гашке 
ятыр пакчазе икым-
ше шошо пеледыш 
росотам ужалаш 
луктын. Калык по-
снак нунын йыр пєр-
дын. Теве Медведе-
во район Цибикнур 
села гыч Надежда  
Смиренская гера-
ньым, гладиолусым, 
петунийым, каллым, 
пионым, бегонийым 
ужален. Тыгак – шо-
шым тўзланыше 

икымше пеледыш-влакым. Над-
ежда каласыш: 

– Садыш тўрлє сай урлыкаш 
пеледышым шындаш лиеш. Тудо 
ятыр ий пакчазе-влакын садыш-
тым куандараш тў‰алеш. Но 
мом, да кунам шындаш, ончыл-
гоч шоныман.

Ярми‰гаште теве мо єрыкта-
рыш. Севок шоган апрельыште 
ик килограммже 300 те‰ге лийын 
гын, пайрем кечылаште – 600 
те‰ге. Тыгай ак дене ужалаш ни-
могай чаракым от ыште – пазар 
тудо пазарак.

М.Скобелевын фотожо

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Умбакыже 8-9-ше лашт.

ЯРМИ‡ГА  
мастар-влакым  
уша



2019 ий 23 май2 С/ПУВЕР-АˆАР

Мужыр лаштыкым  

Агавайрем да ке‰ежымсе 
кумалтыш пагыт нерген

Шошымсо да ке‰ежымсе кумалтыш-
влак Кугураклан (Курык Кугызалан) 
лийыт. Игече мотор, шурно лектышан 
лийже, кўтўш лекше вольык сайын 
тўланыже, пакчасаска тырлыже манын 
пелештат. Ке‰ежымсе пўртўсын осал 
вийже деч аралтышым йодын кума-
лыт. Кумалтыш-влакым эртарыме жап 
дене Марий юмыйўла ушем палдара:

22 май – Волжский район Кожласола;
Звенигово район Эсмекпляк, Ташнур 

ял-влак;
3 июнь – Советский район Я‰гранур, 

Пивактын починга, Шуймучаш, Му-
гыл, Кукмарий, Шанер, Ваштаршў, Кун-
дышўмбал, Ашламаш, Кораксола ял-влак; 
Кужэ‰ер район Шинур, У Торъял район 
ял-влак Агавайремыш лектыт;

4 июнь – Марий Турек район Тошкем 
ял;

9 июнь – Советский район Немыч, 
Я‰гранур ял калык Курык Кугызалан ку-
малеш; Йошкар-Олаште Агавайрем ку-
малтыш лиеш;

Марий Турек район Кўшыл Турек, Ма-
рий Купта – Агавайрем;

10 июнь – Советский район Тапшер, 
Колыгудо, Кугэ‰эр, Опанассола ял-влак;

11 июнь – Марий Турек район Акпатыр 
ял;

14 июнь – Марий Турек район Сардаял;
15 июнь – Йошкар-Олаште Агавайрем 

Юмылан иктешлен вуйым савымаш;
16 июнь – Советский район Колыгудо 

ял Курык Кугызалан кумалеш;
У Торъял районысо Тушнур ял, Марий 

Турек район Кўшыл Мосара ял кумалтыш-
влак;

17 июнь – Советский район Кугунур, 
Э‰ермучаш,

У Торъял район Эшымсола отылаште 
Агавайрем кумалтыш;

19 май – Марий Турек район ™лыл Ту-
рек ял кумалтыш;

20 июнь – Параньга район Кугу Пума-
рий – Агавайрем кумалтыш;

22 июнь – Параньга район Памашъял – 
Агавайрем кумалтыш;

23 июнь – Советский район Єрша се-
лаште,

У Торъял район Семисолаште ял кумал-
тыш-влак;

Чумбылат курыкышто Курык Кугызалан 
вуйым савен кумалмаш.

30 июнь – Советский район Пактек ден 
Кукмарий Вўд Авалан кумалыт; Вечын ден 
Колянурышто кумалтыш-влак эртат.

С.НОСОВА

23 май (изарня)  
Катлыше тылзе – Ирказаште

Ты кече дене кылдалтше  
моло пале-влак:

 Мландыште чарайолын шогымо годым йол 
йўштым чыта, – тугеже шыда‰ым ўдаш жап шуын.
 Симон Зилотын кечынже ўдымє шыда‰ чапле 

лектышан лийшаш.
 Таче йўр пура гын, ке‰ежат йўран лиеш.
 Кас велеш каваште пыл тўшка погына – эрла-

шын кечан да ояр игече лийшаш.
 Симон Зилотын кечыжлан куэ кичке почылтын 

шуктен – уржам ўдаш лектыныт.
 Эрдене мўкш еш рўжге да писын чо‰ештылеш –  

кече мучко ояр лиеш.
 Волгыжмо марте кайык мурымо шокта – кужун 

йўршє йўр пура.
 22 гыч 23 май йўдым ужмо омо сай огыл. 7-10 

кече гыч тудо ок шукталт гын, умбакыже иктаж 
зиян лийме деч тетла лўдаш ок кўл.
 Таче шочшо е‰-влак вий-куатым мланде деч 

налмылан ўшаненыт.

Калык календарьым 
лышташлен

Кокла лектышан 
шўдыр пале. Пра-
вославный йўлам 
кучышо-влак таче 
Апостол Симон Зи-
лотын кечыжым па-
лемдат. Калыкыште 
ты кече мланде име-
нинник семын палы-
ме. Кресаньык-влак 
ожно, лачшымак 
таче, мланде дене 
кылдалтше нимогай 
пашам ыштен огы-
тыл. Ны тырмалаш, 
ны шўраш, ны мландым пушкыдемдаш тоштын 
огытыл. Икманаш, тудым йєршын тургыжланда-
раш огыл манын, тоям, ме‰гым мландыш кырен 
огытыл. Ешыште кугу э‰гек лийын кертме деч 
шекланеныт.

Ты кечын эмлык настойым, отварым ямдылаш 
кушкыл вожым, шудым погеныт. Садыште тўрлє 
черым, шукш-копша‰гым пытараш йєнан жап.

Мо? Кушто Кунам?
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Ыштен ончыза

Лудшо опытшо дене палдара

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Газет гыч шукертак пўчкын лук-
мо, мондалтше ты рецептым тер-
ген ончаш жап лийын огыл, адак-
шым огеш полшо манын шоненам 
очыни. Но погымо лаштыклам уэш 
шергалмеке, ты рецепт уэш шин-
чалан перныш. Томатым фитофтор 
деч аралыме проста рецепт пол-
ша ма уке манын, тергенак ончыш 
лийым.

ТИДЛАН 3 л пурыман янда атыш 
2,6-2,7 л (пел кече наре шинчыктыме 
хлордымо!) вўдым темыман. Тышкак 
пыртак руым, пел стакан сакырложа-
шым 100 г леве вўдеш шулыктарен 
ешарыман. Ате а‰ыш марльым кылды-
ман да банкым, жапын-жапын рўзал-
тен, шокшо верыште шинчыктыман. 
Настой шумыжым чарна гын, тугеже 
тудо кушкылыш шаваш йєрышє лийын 
шуын.

Ынде 1 стакан ты растворым 10 л  
вўдеш шулыктарыман, 1 л чоло 
ўя‰дышым кажне кушкыл йымак ша-
выман. Тыгай ешартыш кочкышым 
ке‰еж мучко 3 гана пуыман.

Мо єрыктарыш, пе‰гыдемше кушкыл 
шокшым кеч-могай игечым куштылгын 
чытен лекте, палынак виян лие. Шол-
дыра помидор лектыш ыш ондале, 
йўрым, йўштым ончыде, вондешак 
тўрыс чевергымыж дене октябрь мар-
те куандарыш. А тў‰жє – фитофтор 
молгунамсе гай жап деч ончыч куш-
кылым ыш авалте. Чапле компост ден 
мульчат шонымашке шуаш полшышт.

М.ДУНАЕВА
Морко район

ПЕЛЕДЫШАН ковыш-
та вуй ошо лийже ма-
нын, тудым ке‰еж мучко 
тура кечыйол пелтыме 
деч арален куштыман. 
Тидлан кушкылын ўлыл 
лышташыже-шамычым ик 
«почыш» шижынрак по-
гыман. Ончыкылык пеле-
дыш йолваш тўрлє тўсан 
лопка тасмам кылдыман. 
Кушмыж семын, чумыр-
гаш тў‰алше ковышта 

«шовычын» ўмыл йымал-
ныже огеш ужарге, ош ву-
янак кодеш.

Жапын-жапын, йыра‰ 
коклам терген кошто го-
дым, тўжваке лекше ко-
вышта лышташым арал-
тыш йымак шылташ 
мондыман огыл. Тыге тудо 
сокым сайын погышо, кугу 
вуян, да шере лиеш.

А.МАКСИМОВА
Волжский район

«Шовычым пидыктыза»

Киярлан 
ушкал терыс 

пайдале
ПЕЛЕДАШ тў‰алме 

жапыште киярлан изин-
изин (1 изи совла дене 
налме мочевине, ка-
лий сульфат, суперфос-
фат) минеральный але 
1 кугу совла комплекс-
ный ўя‰дышан ешартыш 
кочкышым пуыман. Тыгак 
минеральный ўя‰дышым 
органический дене ал-
машташ шотлан толеш. 
Тидлан 0,5 л ушкал те-
рыс настойым 10 л вўдеш 
шулыктарыман. Киярым 
пуаш тў‰алше кушкыл-

лан кажне 7-10 кече гыч 
ешартыш кочкышым 
пуаш тыршыман.

Май мучаште тыгай 
ўя‰дышым шыжым але 
апрельыште ўден коды-
мо кешыр йыра‰ыш ша-
ваш пайдале. Но ешар-
тыш кочкышым пуымо 
деч ончыч йыра‰ коклам 
пушкыдемдыман.

Полшаш вашкена

Фитофтор лўдыкшє огыл
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ТАЗАЛЫК

Каласет – 
чер деч  
утлет

Айдеме молан чер-
ланымыжым шкеак 
рашемден кертеш, 
маныт. Тиде мо нер-
ген ойла?

Г.РЫБАКОВ
Морко район

Вуй чарныде гаяк корш- 
тымо годым мом шо-
нымым шотыш налаш 
кўлеш. Ала пеш шуко 
уым пален налыда да 
жапыштыже лончылен 
огыда шукто? Чер 
чўчкыдынжє неле 
пашам уш дене 
шуктышо е‰-
влакым тургыжландара. Тиде 
ситыдымаш шкем ўлыкє шын-
дыме, аклыдыме, вурсымо, 
тыгак лўдмє, ала-мом, луктын 
каласыде, кєргыштє кучымо 
дене кылдалтын кертеш.

Эре гаяк чытен, шке семын 
лўдын коштмо, кугешныме, 
шкем гына йєратыме да ча-
маныме, Юмылан єпкелалтме 
годым ўп локтылалтеш. Ончы-
кылыклан ўшаным йомдары-
ше, нимучашдыме гай стрес-
сым чытыше айдемын ўпшє 
чалемеш да йога. Тыгай си-
тыдымаш деч шкан ўшанаш 
тў‰алме шижмаш полша.

Шўй – вуй ден капкылым 
ушышо кўвар. Шўй тургыжлан-
дара гын, уш ден шижмаш шке 

коклаштышт огыт келше, 
айдеме шкеж нер-

ген чыным ко-
лаш лўдеш, 
ситуацийым 
ынеж лон-
чыло да 
тудын деч 

просто кора‰еш. Шўй ву- 
йым савыме годым кор-
шта – озажлан «да, тыге» 
манын вашешташ неле, 

кок велыш рўзалтыме 
годым тургыжланда-
ра – «уке» манын от-
казен ок керт.
Шинча чер кєр-

гє шижмаш дене чак 
кылдалтын. Ончыкылык деч 
лўдмє да, манмыла, шке нер 
деч умбаке ужаш тыршыдыме 
годым шинча торашке ужмым 
чарна. А торашке ужшо, лишке 
уждымо айдеме тачысе, кы-
зытсе дене ынеж иле, вашеш-
тыме деч ончыч шуко шонкала, 
ситуацийым тичмашнек ок уж.

Айдеме тўсым ойыркален 
огеш керт гын, илышлан огеш 
куане, йошкаргым, ужаргым, 
нарынчым, кандым огыл, су-
рым гына ужеш.

Глаукомо ончычсо єпке шо-
тышто ойгырымылан, тудым 
проститлен да монден 
кертдымылан тургыж-
ландара.

Ышташ тоштдымо, 
єрын шогышо, аптыра-
ныше-влак чўчкыдынак 
пўй корштымылан вуй-
ым шийыт. Тыгай-шамыч 
лекше ситуаций деч лў-
дыт, тудын амалжым 
лончылен огыт керт, 
сандене весылан гына 

ўшанат. Кочкышым пурмо 
кўшыл пўй ситуаций деч лўд-
мылан кєра коршта, ўлыл пўй –  
тудлан мутым кучаш кўлмы-
лан, шола вел пўй шке про-
блеме дене кылдалтын, пурла 
вел пўй – илыш дене. Еш кок- 
лат шотыш налалтеш: шола 
вел пўй ава дене кылдалтын, 
пурла вел – ача дене.

Умша кєргє чер, стоматит –  
чоным кочшо єпке. Мутым 
арам кышкыше, манеш-ма-
нешым колтышо айдеме йыл-
мыжым пурлын сусырта, шке 
семынже тургыжланыше да 
шонымашыжым весылан ой-
лен кертдыме – шўргыжым.

Тўрвє шижмаш дене кыл-
далтын. Чарныде шелыштал-
теш – чоным шонен пыштымы-
лан чаракым ыштыше шижмаш 
кочкеш. Айдеме тўрвыжым 

пуреш – шкенжым 
кўлдымє шижма-
шым ончыктымо 

койышыжлан нака-
затла. Тидымак герпес 

ушештара.
Туп – илыш 

э‰ертыш. Тудо тур-
гыжландара гын, 
айдемылан мо-
ральный полыш 
кўлеш. Туп корш-

тымылан вуйым шийше-
влак йєратымыштым 
огыт ончыкто, нунымат 

Кажне чер айдемын пси-
хологийже дене чак кылдал-
тын. Тыгеат лийын кертеш: уда шонымаш ден кумыл сай 
энергетикылан корным петырат, да тидлан кєра иктаж чер 
вийым налеш.

Иктаж-мо корштымо годым вигак эмым йўаш ида вашке, 
вет тудо чылаж годымак огеш полшо. Амалым шке кєр-
гыштє кычал муаш гын, корштымым эм деч поснат лыплан-
дараш лиеш. Медицине препаратым йўын, корштымо деч 

гына утлена, а амалжым, куклыде, кєргешнак 
кодена. Икманаш, удам шонаш, удан кояш 
таратыше амалым муман да тудым чарашке 

лукман. Жаплан лыпландарыман 
огыл, а лачшымак куклыман! А 
тиде амал кєраныме, сырыме, ко-
кытеланыме, шкем чаманыме да 
моло денат кылдалтын кертеш.

 
Росол 
– эрласе 
кечын на-
питкыже.

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

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

ТАЗАЛЫК

Кўлеш лийын кертешогыт йєрате манын шонат. Айдеме могыржым 
тарватылын ок керт гын, чон шокшыжым ок 
пу, шижмашыжым ок ончыкто: шола велым – 
лишыл е‰-шамычлан, пурла велым – тўнялан.

Эртыше илыш дене келшыдыме, тудын шо-
тышто титакым шижме годым кыдал тургыж-
ландара. Тудын ўлыл ужашыже поянлык, парт-
нёр кыл, паша, пєрт, еш, йоча дене кылдалтын. 
Тиде кундем шкан гына ўшанаш, оза гай лияш 
тыршыме годымат коршта. Шонымашке шуаш 
манын, айдеме ўмбакыже нумал керташ лий-
дыме нелытым пышта да кыдалже корштымо 
дене орлана.

Шылтыме шыде 
йыжы‰ыш погы-
на да бурситлан 
вия‰аш амалым 
ышта. Утыжденат 
чын, «Кўлеш!» ло-
зунг дене илыше 
да шкем чарныде 
шылталыше-влак 
артрит дене ор-
ланат. Чот лушкыдо 
койышан, шкем весылан виктараш пуышо-ша-
мыч шуэн огыл йолыштым муклештарат. Корш- 
тышо пулвуй айдемын чакнаш шоныдымыжо, 
кугешнымыже, ўскырт улмыж нерген ойла.

Уто нелыт погынымо годым кєргє тўням он-
чалман, вет капкыл тўжвал вий деч лачшымак 
тиде йєн дене аралалтеш. Айдеме калык дене 
пырля пашам ышташ веле огыл, эсогыл илаш 
лўдеш. Амал йоча годым игылтме, мыскылыме, 
ўлыкє шындыме денат чак кылдалтын кертеш.

Йолвурго тургыжландара гын, илыш прин-
цип ден идеалым лончылаш кўлеш. Айдемын 
физический чолгалыкше ден ончыкылык шоны-
машыж коклаште пе‰гыде кыл уло.

Илыш корным, ямым йомдарыме, нимомат 
вашталтен кертдымым умылымо годым пагар 
коршта. Гастрит – нерве чымалтмаш, тургыжла-
нымаш. Йора – шкем йєрдымылан шотлымаш, 

луктын ойлен кертдымылан аздаралт- 
маш, аралалтдымым шижмаш.

Черланыме нине амал ситы-
дымашым рашемдаш, 
илыш прин-
ципым чын 
аклаш полша 
манын ўша-

ныме шуэш. 
Нелын чер-

ланыме годым спе-
циалист деке каяш 
кўлеш.

Пеледыш –  
доктор

КАКАРГЫШЕ, сусыргышо, 
чот пералтше верыш мар-

гаритке пеледышын лышта-
шыжым мушкын пыштыза. Кош-

кымекше, весе дене алмаштыза. 
Тиде йєн дене тєрланымешке эмлалтса.

Шемшоптыр  
сок полша

ПАГАР да нылгыж-
шоло йора тургыж-
ландарыме годым 
кочмо деч ончыч шем-
шоптыр сокым кечеш 3 гана 50 мл дене йўза.

Чайым пурза
ПУШКЕДЫН орланыме го-

дым 1/2 изи совла шем але 
ужар чайым сайын пурза 
да вўдым кок-кум гана по-
дылын нелын колтыза.

 
Весылан 

полшышо та-
зарак лиеш да 

депрессий дене 
шуэнрак  

орлана.

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

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

9, 15, 23 и 29 июня.

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

Л
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Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.

 
Пиалан 

айдеме 
дене мутла-
ныме годым 

пиалан 
улметым 

шижат.
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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) –         65-70
Кабачок (1 кг) –                80
Баклажан (1кг) –       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) –       100-200
Свежа кияр (1 кг) –         45-110
Редиске (ик кылдыш) –           30-40
Кочушмен (1 кг) –          40-50
Кугымєр (1 кг) –       450-500
Кугымєр (ик стакан) –              150
Черешне (ик стакан) –              100
Черешне (1 кг) –       400-600
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
Куптыр по‰го (ик тўшкаже) –                50
Калош –       100-300

Пакчагєргым шындыме пагыт эше 
мучашлалтын огыл, сандене Йош-
кар-Оласе рўдє пазарыште ты ар-
нянат утларакше пакчасаска ден пе-
ледыш нєшмым, вожым, тўрлє деч 
тўрлє сорт шоганым налаш темлат. 
Кугымєр ден черешньымат шукынрак 
ужалаш тў‰алыныт. Кумылан-влак 
ландышым, тыгак куптыр по‰гым 
(сморчок) налын кертыт.

Тиде арнян кочкыш ден сатулан ак тыгай:

Чоялык утара

Йолчием вўдыжген – 
шинчалым ырыкте

Таче ме тыланда 
пєртым эрыктыме  

годым кучылташ 
пайдале икмыняр 
ка‰ашым темлена

 Лимон сокым совлашке да вилкыш 
йыгаш, икмыняр минутлан кодаш, вара 
леве вўд дене мушкаш гын, лавыра 
деч палат огеш код.
 Туалет пєлемыште эре сай 

пуш лийже манын, ёршикыш 
йєратыме эфирный ўйдам изи-
шак чўчыктарыза.
 Окнам мушмо вўдыш 1 кугу совла крахмалым 

пышташ гын, тудо йылгыжше лиеш, корно палат 
огеш код.
 Лак дене чиялтыме мебельыште парня, моло 

пале ынже код манын, кукшо фланель лапчык дене 
ўштман.
 Омса кыл йылгыжше лийже манын, тудым спиртан 

раствор дене жапын-жапын ўшташ мондыман огыл.
 Пушкыдо мебель удан ўпшалташ тў‰алын гын, 

тушко пульверизатор полшымо дене ош аракам 
шыжыктыман.
 Ковер уэш ошалге тўсан лийже манын, шинчалым 

шавыман, икмыняр минутлан кодыман, вара пылесос 
дене поген налман.
 Хромироватлыме сантехнике угыч у гай йылгы-

жаш тў‰алже манын, тудым лимон падыраш дене 
йыгыман, вара микрофибран лапчык дене ўштман.
 Воштончыш гыч тўрлє палым кора‰дынеда гын, 

кўчымє паре‰гым йыгыза.
 Йолчиемда чот нєрен але вўдыжген? Салмаш-

те шинчалым ырыктыза, тудым носкишке пыштыза 
да йолчиемыш чыкыза. 
Шинчал чыла вўдыжгым 
тыманмеш шупшылеш.
 Кухньышто тамле 

огыл пуш шарлен гын, 
салмашке 1 кугу совла 
уксусым пыштыман да 
йєршын пытымешкыже 
изи тулышто шолты-
ман.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

По‰го шўр
«Шўрым мый тыге ямдылем. 

По‰гым мушкам, эрыктем да 
падыштем. 3 литр вўдлан ик кугу 
кўмыж тыгыдемдыме по‰гым 
пыштем, шинчалым ешарем да, 

шолаш пурымекше, тул ўмбал-
не эше 20 минут кучем. Вара 
тышкак по‰го нарак паре‰гым 
падыштен пыштем, вигак шога-
ным ешарем. Паре‰ге кўмешке 
шолтем да тул ўмбач кора‰гем. 
Шўр ямде!»

Таче тиде по‰го нерген 
каласкалена, уке гын шу-
кынжо тудын нерген шагал 
палат але йєршынат колын 
огытыл, очыни.

МАЙЫСЕ по‰гым вес се-
мынже эше ошпо‰го, шошо 
мландыво‰го, шемшудыво‰го, 
«рядовка майская», «Майка», 
«Георгиев гриб» маныт.

Кушто шочеш?
Майысе по‰го май-

июньышто шочеш. Тудым 
вольык коштмо, лышташан 
пуше‰ге кушмо верлаште, 
изирак чодыралаште тўшка 
дене кушшым муаш лиеш.

Мо дене пайдале?
Тиде по‰гышто антиби-

отик вещества манме уло. 
Тудо туберкулёз палочкылан 
вия‰ашыже чаракым ышта. 
Тыгак рак ваштарешат куче-
дал кертме вийже уло. Чўч-
кыдын кочкаш гын, вўрыштє 
сакыр иземеш. Диабетымат 
се‰аш полша, костный ткань 
манмым, вуйдорыкын паша-
жым саемда, тўрлє пуалше 
лийме деч утара. Майысе 
по‰го – сай антиоксидант.

Кушто кучылталтеш?
Тиде по‰го гыч тўрлє коч-

кышым ямдылат. Тудын ойыр-
темалтше пушыжо чылаштла-
нак огеш келше. Но тудым 
пытараш куштылго. Тидлан 
по‰гым лавыра деч эрыкты-
ман, мушман да 1-2 шагат 
шинчалан вўдыштє шинчык-
тыман, вара пел шагат наре 
шолтыман.

Майысе по‰гым жаритлаш, 
шинчалташ да мариноватлаш 
лиеш.

Тыге ямдылыман: по‰гым 
эрыктыман, мушман да тыгыдын 
пўчкедыман. Шоганым эрыкты-
ман, тыгыдемдыман. Кешырым 
кугурак рожан тёрко гоч колты-
ман. Паре‰гым эрыктыман да 
кубик семын пўчкедыман.

Салмашке ўйым пыштен, шо-
ган ден кешырым жаритлыман. 
Тышкак по‰гым ешарыман да 
эше 10 минут жаритлыман. 

Ынде каструльышто шолшо 
вўдыш чыла тидым опталман, 
лавр лышташым, паре‰гым, 
шинчал ден пурысым пышты-
ман, 20 минут шолтыман. Ты-
леч вара шолшо вўдыштє то-
рык сырым шулыктарыман да 
шўрыш пыштыман, эше 5 ми-
нут тул ўмбалне кучыман. Шўр 
ямде лиймеке, тушко ужар шо-
ганым падыштен пыштыман.

Кўлеш: 0,5 кг Майы-
се по‰го, 120 г кушкыл ўй,  
0,25 л ош вино, 300 г наре уш-
кал шыл лем, 300-350 г ветчи-
на, 8 шултыш кинде.

Тыге ямдылыман:
Сотейникыш кушкыл ўйын 

пел ужашыжым темыман, туш-
ко олым пырче семын пўчке-
дыме по‰гым пыштыман да 
пассироватлыман. Вара изин-
изин лемым, пытартышлан ош 
вином ешарен, икмыняр ми-
нут тушитлыман.

Салмаште ветчинам жаритлы-
ман, ўмбакше ямде по‰гым оп-
талман да гренке дене кочман.

Перкан лийже!

А ынде Интернет гыч налме 
рецептым темлена

Кўлеш: 300 г по‰го, 100 г то-
рык сыр, ик шоган, ик кешыр, 
кок паре‰ге, изишак ушкал ўй, 
1 лавр лышташ, ужар шоган, 
там шот дене пурыс да шин-
чал.

Шернур район Марисола ял гыч Зина-
ида Васильевна Ермаковам шукынжо 
моткочак марий шўлышан айдеме семын 
гына огыл, эше тале по‰гызо да колызо 
семын палат. Таче тудын тиде по‰го гыч 
ямдылыме шўр рецептшым темлена. Ик 
секретым ойлем: ме икмыняр ий ончыч 
кочкын онченна да моткочак келшен ыле. 
Тиде тамым алят шижына…

«Сурт-пече» газетын ко‰га ончылныжо

Майысе по‰го

«Французла» по‰го
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Самырык мастар-влакын па-
шаштым эскерышым. Теве Ор-
шанке посёлко гыч И.Глушков 
лўмеш шуко профилян педа-
гогике колледж гыч кокымшо 
курсышто тунемше студент 
Д.Кузнецов крючок дене мо-
дыш-влакым пидеш. Тудын 
кидпашажым чыланат сай мо-
гырым палемдышт.

Вятский посёлкысо Аграрно-
строительный колледжын кид-
мастарже-влакын пашашт – 
марий тўран чатка, моторын 
сєрастарыме курчак-влак – 
шинчалан пернышт. Тыгай кур-
чакым ужат гын, налде от чыте. 
Колледжын мастерже Евгений 
Садовин Валерий эргыж дене 

тодмо кўртньє станокым он-
чыкташ луктыныт. Тудым шке 
чумыреныт. Станок полшымо 
дене ыштыме кўртньє пўке-
ным, тўрлє авыртышым ужаш 
лиеш. Тыге колледжыште тех-
ник-механикым веле огыл, 
кидмастар-влакымат ямдылат.

Марий Турек районысо Ял-
озанлык механизаций технику-
мын мастерже ден студентше-
влакын ыштыме журнальный 
ўстелым, мангалым да моло 
кидпашам ужатат, куанет – 
Марий Элыште мастар-влак 
шукемыт.

Ярми‰гаште ятыр о‰ай на-
стам ончен лектым. Теве тўрлє 
шырчыкомарта, радына-влак, 
кайыклан кормушко, юмылук, 
йоча-влаклан модыш…

    Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ

ЯРМИˆГА   

Марий тувыр Шудышырчыкым да пеледышым ыштеныт 

Марий вургеман курчак

Д.Кузнецов 

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.
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ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

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

Тиде жапыште «Марий Эл» ден «Сурт-пече» 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)

2019 ий 2-шо пелийлан
ПОДПИСКЕ

Тиде МУЛЬТИВАРКЫМ
те модын налын кертыда.

Тыгак сад-пакчазе-влаклан 
пеледышым шындаш тўрлє 
кашпо ден подставкым келыш-
тарыме. А пўкен ден ўстембал-
жым ойлыманат огыл – могай 
гына уке.

Кидмастар-влак тўрлє ма-
териалым кучылтыт: шуным, 
пуше‰гым, куэ кумыжым, 
вўдуа воштырым. Тидыжым 
чыла муаш да налаш неле 
огыл. Самырык-влакым кид-

пашалан нуным йєраты-
ше е‰ гына туныктен кер-
теш. У кидмастар тукым 
икымше йолтошкалтышым 
ышта. Очыни, нунат, илен-
толын, ты йўлам умбакы-
же шуят. Тидлан ўшан уло. 
Ярми‰гаште нунын пашаш-
тым аклыше да налше-вла-
кат лектыт.

М.СКОБЕЛЕВ
Авторын фотожо

Мангал тыгаят лийын кертешПакчазе-влак пеледыш росотам налыт

Е.Садовин шке пашаж дене палдара

мастар-влакым уша
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Автомашинам виктарышылан
Корнышто коштмо правилым шымлыме годым тыгай 

ойыртемым ужаш лиеш: корнышто линий-влак ош тўсан 
деч посна эше нарынче лийын кертыт. Молан тыге?

Мє‰гысє ферме

ОШ тўсан линий дене 
кудалыштме корнышто тўрым 
палемдат. Тыгодым тудо 
кўрылтшє але кўрылтдымє 
(сплошной) лийын кертеш. 
Кўрылтдымє линийым вончаш 
огеш лий. Тыге возымо 
правилыште. Тыгак стоп-
линийым да йолешкылан 
вончаш корным ончыктат. Ош 
тўсан линий корно участкыш 
эрелан пышталтеш.

Линийым нарынче тўсан 
чия дене палемдыме годым 
ошо дене та‰астарымаште 
жаплан гына ышталтеш. Тудым 
корныш жаплан вашталтышым 
пуртымо годым гына ыштат. 
Мутлан, кунам корнышто 
ачалыме паша шукталтеш. Ты 
пашам мучашлымеке, нарынче 
тўсан линийым кора‰дат.

Тыгай линий вес кўлешланат 
кучылталт кертеш. Мутлан, 
автобус шогалме верым 
ончыкташ. Шофер, тудым ужын, 
вигак пален налеш: тышан 

шогалаш лийдыме верыш 
толын шуын. Тылеч посна тиде 
верыште машинам кужу жаплан 
коден каяш чаралтеш.

Тылеч посна нарынче 
тўсан разметке тўрлє типан 
лийын кертеш. Мутлан, тудо 
кўрылтшє (прерывистый) 
семын ончыкталтын гын, 
тыште машинам кужу жаплан 
шогалтен кодаш чарыме. 
Но тыгодымак тыште кўчык 
жаплан шогалаш лиеш.

Тў‰алтышыже 18-ше №-ан 
газетыште

Ушкалын тазалыкше да 
ўмыржє озан могай улмыж 
денат кылдалтын. Сандене 
тудым налме деч ончыч озаж-
лан икмыняр йодышым пуаш 
лиеш. Икымше. Кунам кош-
тын да кунам презым ыштен? 
Оза чыным ойла, мутлан, 20 
февральыште презым ыш-
тен манеш гын, тиде туд-
ланак сай лиеш. Но тўрлє 
семын вудыматылаш тў‰алеш –  
уда деч молыжо ок лий.

Кокымшо йодыш: мыняр 
шєрым пуа, ушкал мом да мы-
няр кочкеш. Мутлан, суткаште 
20 литр шєрым пуа, а тидлан 2 
килограмм шоктышым парит-

лен пукшен гын, ушкал тыгай 
рацион дене шуко жапак тынар 
шєрым пуэн ок керт. Паритлы-
ме курго ушкаллан ок келше, 
тугеже тудым тошто семынак 
пукшен. Тыгай вольыкым са-
мырыкше да пе‰гыде тазалы-
кан улмыж годым налаш лиеш. 
Но те тыгай ушкалым налыда 
да презым ышташ сайын ям-
дыледа гын, эн сай лўштышым 
вес гана лиймыж деч вара 
гына пуаш тў‰алеш.

Ынде тўжа‰дыме нерген. 
™шкыж деке намиен але искус-
ственный йєн дене тўжа‰ден? 
Искусственно тўжа‰дыме да 
ўшкыжын урлыкшым да клич-
кыжым возен гын, моткоч сай.

Эше ик кўлешан йодыш – 
лейкоз. Пален налман, тиде 

чер шотышто шымлымашым 
кунам эртарыме? Тыгай чер 
улмо рашемын гын, тыгай уш-
калым налман огыл. Тудо кеч-
могай сай урлык лийже – садак 
налаш шонымо деч кора‰ман.

Налаш тарваныме деч ончыч 
коваштышкыже пижше лавы-
ралан кугу тўткышымак ида 
ойыро. Тудым мє‰гыштыда 
тыланда келшышын мушкын 
колтен се‰еда. Ушкалын шкем 
кузе кучымыжам да тўжвал 
тўсшым эскерыза. Шинчаже 
яндар, пылышыже ару, пунжо, 
йолгўчшє йылгыжше лийшаш 
улыт. Йолгўч утыжым кушкын 
пытыше але йо‰ылыш форман 
лийшаш огыл. Шуко шєрым 
пуышо ушкалын коваштыже 
вичкыж. Кунам тудо вуйжым 
савыра, шўйыштыжє ятыр ты-
гыде лончо палдырнышаш, 
койшаш.

Ынде шєр веным (шўмыш 
вўрым кондышо корно) ончена. 
Презын да тўж тунаным ончы-
шаш уке, нуно эше шєрым пуэн 
огытыл. Презым ыштышын ве-
ныже мыняр кўжгырак, водар 
деке тунар шуко вўр толеш. 
Тыге шєрат шукырак погына. 
Пален налме: 1 литр шєрым 
лукшашлан ушкал водарже гоч 
600 литр вўрым колтышаш.

Ушкалым
ойырен налына

Мужыр лаштыкым

Ошо але нарынче
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Шотыш налза

Апельсин шўм полша МАКАРОНЫМ 
коллан ондалчык 
кочкыш семын 
к у ч ы л т а ш 
лиймым ятыр 
е‰ огешат 
пале, очыни. А 

вет тудымат моло 
ондалчык кочкыш 
радамыш пурташ 
лиеш.

Ондак тудым шолтат да кўлеш кужытын 
пўчкедат. Но тудо чыла коллан ок келше, 
сандене ерыште але э‰ерыште тиде 
кочкышым йєратыше кол улмым пален 
налмеке веле кучылтса. Макароным 
ловал, карп, карака, пардаш, туршо 
йєратат. Нине коллан макаронын 
тамжат, пушыжат келшен толыт. Но 
эшеат пайдале лийже манын, ешартыш 
ароматизатор-влакым кучылташ лиеш.

Шолтымо макароным э‰ыримыш 
пижыкташ йєнан лийже манын, падыраш 
семын пўчкедат. Специализироватлыме 
кевытыште ароматизаторым налза. 
Тудын дене пырля кол ондалчык 
кочкышым сайынрак налеш.

Эше ик йєн уло. Макароным кукшо 
ондалчык кочкыш дене пырля вера‰даш 
лиеш. Эрлан тудо келшыше пушым 
налеш. Тыгак ўян ароматизаторым 
макароныш шыжыкташ лиеш. Тудат 
кочкышым тамлештара.

Тылеч посна натуральный 
ароматизаторымат кучылташ келша. 
Мутлан, чеснокым, ванильым але анисым.

Г.ВАСИЛЬЕВ
Звенигово район

Шере‰гылан мо келша?
КОЛЫЗО-ВЛАК сайын палат: 

шере‰гым ешарен пукшымо 
(прикормка) деч посна кучаш куштылгак 
огыл. Май мучаш марте тыгай кочкыш 
семын йошкын шукшым кышкат. Но май 
мучаште да июньышто йошкын шукш ок 
лий, тудо шы‰ашке савырна да тўжваке 
чо‰ештен лектеш.

Коллан пукшышаш эше вес сай кочкыш –  
кутко муно. Йошкын шукшымат, кутко 
мунымат кол писын кочкын ок тем. 
Сандене нине ондалчык кочкышым 
э‰ыримыш пижыкташ гын, шере‰ге 
сайын чў‰га. Нуным шуныш нерынчаш 
утларак келша.

М.ИВАНОВ
Кужэ‰ер район

МЫЙ коло ий утла кукшо карашан рамым уремыш 
вера‰дыме яра омарташте аралем. ™мбачынже йўр 
деч толь дене гына петырем. Телым карашыште шыште 
лывын муныжым да личинкыжым йўштє пытара. Но 
шошым омарташке шыште лыве садак пура. Тыгай 
насекомый ваштареш мый апельсин 
шўмым кучылтам. Яра омарташке рамым 
сакалыме деч ончыч пундашышкыже 
апельсин шўмым оптем. Сакалыме 
деч вара рамыла ўмбакат пыштем. 
Тыге лыве тышке чо‰ештен ок тол, 
апельсин пуш деч лўдеш.

Шыште лыве деч тыгак матрушкам 
(душица), нарынче умдылашудым, 
эсогыл куэ лышташым кучылташ лиеш.

М.МИХАЙЛОВ
Морко район

Кажне мўкш шергакан
ШОШЫМ, мўкшым тўжваке лукмеке, пайдале 

насекомый-влак, шолышкышт погынышым ястараш 
манын, тўжваке чо‰ештен лектыт. Тиде пагытыште 
мланде эше йўштє, шукыж годым вўдан лиеш да 

По‰го ынже нал манын
МЫЙ мўкшым телылан вера‰даш, мландым кўнчен, 

пєлемым келыштарышым. Пырдыжшым кўжгє тупо‰а 
дене ыштышым. Но кок-кум ий гыч тушко по‰го 
нале. Амалжым рашемдаш манын, специалист-влак 
деч умылкалышым. Тыге пален нальым: пєлемыште 
утыждене вўдыжгє 
лийын. Вет мый 

эсогыл лумат кия. Чо‰ештылаш 
лекше мўкш-влак мландыш шинчыт 
да кылмен тўнчыгат. Тыгак шыркам 
кондышо мўкш-влак омарта деке 
чо‰ештен толын огыт шу, нойышо 

насекомый юалге мландыш 
шинчеш.

Тыгай туткар ынже лий 
манын, омарта ончылнысо 
мландыш лышташым, 

пилашўкым, олымым але тыгыде омыжым оптем. 
Кечан годым тыгай материал-влак шокшым аралат. 
Мўкш, тушко шинчын каналтат, омарташке пєрытлеш.

А.САВЕЛЬЕВ
Марий Турек район

тудым ке‰ежланат почын 
омыл ыле. Пєлемым сайын 
кошташ, мардеж кошташ 
йєным ышташ кўлеш улмаш. 
Кє мўкшым телылан аралаш 
тыгай пєлемыш шында гын, 
тидым шотыш налшаш.

Тыглай макаронымат 
чў‰га

Колызын лукшо
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ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 27 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 21.30 Т/с «КОП» 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+ 23.20 
Вечер 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 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 28 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 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 
«КОП» 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

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

грамма «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 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

28 МАЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 29 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 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 
«КОП» 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 12.25, 13.55 

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 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

29 МАЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 31 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 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.55 Человек и закон 16+ 19.55 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Три ак-
корда 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-
БЫ» 12+

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

грамма «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 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт 11.25 Местное 
время. Вести ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 30 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 21.30 Т/с «КОП» 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 «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 12+ 23.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

Программа «Эзотерра» 12+ 12.25 Про-
грамма «Сделано со вкусом»12+ 14.00, 
19.30 Наше время 12+ 21.30 Наше вре-
мя. 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 ФУМ

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

31 МАЯ, ПЯТНИЦА

27 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

30 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА и Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

АФИШЕ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.15 Россия от края до края 12+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 06.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
16+ 08.10 Играй, гармонь любимая! 12+ 08.55 
Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 85-летию космонавта. «Космическая 
одиссея Алексея Леонова» 12+ 11.15 Тео-
рия заговора 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 «БЕЗ МЕНЯ» 12+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По се-
крету всему свету 12+ 08.40 Местное время. 
Суббота 12+ 09.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 Вести. 
Местное время 11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 
12+ 13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
12+ 17.30 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в 
субботу 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИКРОСКО-
ПОМ» 12+

«МЭТР»
10.55, 13.25 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

1 ИЮНЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.15 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+ 07.45 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+ 13.25 Александр Балуев. «У меня 
нет слабостей» 12+ 14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+ 16.45 Ледниковый период 
0+ 19.30 Лучше всех! 0+ 21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+ 22.30 Что? Где? Когда?

РОССИЯ1

07.30 Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя по-
чта 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 
Смеяться разрешается 12+ 13.20 Далёкие 
близкие 12+ 14.50 Выход в люди 12+ 15.55 
Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+  

«МЭТР»
10.25, 11.55 Программа «Эзотерра» 12+ 12.00 
Наше время. Итоги недели. 12+ 12.45 Про-
грамма «Пастырское слово» 12+ 21.00 Марий 
Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

2 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пагалыме лудшына-влак! 16-26 майыште Рос-
сийын чыла почто отделенийыштыже «Марий Эл» га-
зетлан подписке декаде эрта. Палемдыме жапыште 
марла савыктышлан 25 процентлан шулдынрак во- 
залташ лиеш! Молгунамсе семынак подписчик-влак 
коклаште лотерей модылтеш, тў‰ призше – презе!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

Марий самырык театр
26 май – «Считаю до пяти». М.Бартенев...........11.00 (0+)

Э.Сапаев лўмеш опер да балет  
академический театр

25 май – «Летучая мышь». И.Штраус................16.00 (12+)
26 май – «Раймонда». А.Глазунов.....................16.00 (12+)
28 май – «Китай – Россия – Италия: мировая классика» 

концерт................................................18.00 (12+)
1 июнь – Пўтынь республикын симфонический йоча   

оркестржын концертше......................16.00 (0+)

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

16+ Рекламе шотеш

Йошкар-Оласе Морко 
землячестве таче кузе 
ила? Тидын нерген тудын 
вуйлатышыже, историй 
науко кандидат Евгений 
Кузьмин дене «™шаненыт –  
шуктыман!» интервью ка-
ласкала.

«Ял илыш» лаштык ты 
гана мўкш ончышо-влакын 
республиканский конферен-
цийышт да ял калык деч уто 
шєрым погымо нерген мате-
риал-влакым темла.

«Арслан» лаштыкын уна-
же – философий науко док- 
тор, Марий АССР наукын за-
служенный деятельже Вик-
тор Соловьёв. Тений тудлан 
85 ий темын.

Композитор Евгений Вол-
ковын илыш гыч кайымыж-
лан – 50 ий. Тудын нерген 
кок шарнымашым «Тиде 
лийын, лийын…» лаштыкыш-
те лудса.

«Чарша шойыш» лаштык-
нан унаже – Йошкар-Ола 
гыч Наталия ден Андрей 
Дмитриевмыт, нуно кокты-
нат «Марий Эл» кугыжаныш 
куштышо ансамбльыште 
куштат.
Лек эрдене той уржан 
          пасушко,
Уржавуйым йєратен шупшал.
Ынже шупш ура чонет 
        нигушко –
Шочмо вер тўняште 
                    эн сєрал.

«Сылнымут садвечыш-
те» Николай Золотарё-
вын «Адак агур ўмбалне 
муралтыш ўжўвўр» поче-
ламут аршашыжым тем-
ла, а «Фотолаштык» Йош-
кар-Оласе купеч Наумовын 
пєртыштыжє почылтшо 
«Ший пўян Ший Пампал-
че» марий йомак да калык 
творчестве тоштер дене 
кумдан палдара.
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ОМАТ ШИЖ,  
КЫРА, да ЙЄРА...

Мучашыже лиеш

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

Нине шомак деч вара адакат 
сем, адакат йўк:

– Тендам нимо ок тургыж-
ландаре манын шоналтыза...

– Тунам Николай Сергееви-
чын йылмыж гыч изиш гына 
ыш утло:

– Аха, вучо, ок тургыжланда-
ре, колхоз гыч йы‰гыртымышт, 
подвалыште икмыняр тонн 
паре‰ге кылмыме деч вара 
вуй «шолеш». Ир сєсна-ша-
мыч, озаланен, йўдым омсам 
ирен пуреныт, моло огыл! 
Ынде шындышаш урлык ок 
сите – кўсын кычалаш вере-
штеш. Шєр лектыш иземмы-
лан кєра доярке-шамыч вуйым 
шийыт. Паша керосин дене 
ўпшалтеш! А тудо – нимо ок 
тургыжландаре! Тиде тендам 
нимо ок тургыжландаре, а 
мемнам...

Но пєръе‰ шыдыжым кучен 
се‰ыш. А ўдыр эре ик йўк де-
нак ойла, ойла... Вара шып 
лие.

Кок кум минут гыч пеле пыч-
кемыш пєлемыште палатысе 
пошкудо пєръе‰ нер йўкын 
коргыкташ тў‰але. Очыни, 
чыла сайым шонен, эрласе 
кечылан ўшанен, ласкан ма-
лен колтыш гын веле?

О‰ай, изи йочалан малтыме 
мурым муралтыме семын тыге 
ласкан мален колтен кертыт 
гын, вара нуно кушто да кєлан 
пашам ыштат гын? Коклаш-
тышт колхоз председатель 
уке гай чучеш. Чот кўжгемше 
пошкудо пєръе‰ кочкыш-са-
тум ужалыше кевытыште ди-
ректорлан ыштем манын ыле. 
Изи йочала мален колтен кер-
теш гын, очыни, пеш ласка 
илышым ила.

Жапым молан яра кўлды-
мын эртараш манын шоналты-
шат, Николай Сергеевич тетла 
аутотренинг манмашкет ыш 
кошт. Тиде аутотренинг деч 
поснат санаторийыште йок-
рок да йєндымє. Коштмыж 
нерген пошкудыжо олмешыже 
кагазеш кидпалыжым пышташ 
келшыш. Помыжалтын шук-
тет веле – тумбычко ўмбалне 

вўрым але анализым сдатлаш 
кагаз кия. Таче – икте, эрла – 
весе. Лабораторийыш кает – 
черет. Нарзан ванный – шагат 
нарылан адакат черет. Ван-
ный деч вара, омет уке гынат, 
каналташ кўштат. А тушто – 
кечывал кочкыш, вара адакат 

«шып шагат». Тылеч вара муш-
кылтынат от шукто – врач дек 
ўжыт. Эше вес черет. Эре ик-
тымак ыштен, кече-влак йогат. 
Йєра эше черетыште вучы-
мо годым книгам лудаш огыт 
чаре. Верысе книгагудышкы-
жат шотан книгажлан – черет, 
эре кидыште.

Санаторий йєршын мыйын-
лык огыл манын, «канымыж 
годым» Николай Сергеевич 
ик гана веле огыл шоналтыш. 
Эре черет. Санаторийыш тол-
мыж марте врач дене ик ганат 
лийдыме таза пєръе‰ым ка-
нышылан огыл, а эре черлы-
лан шотленыт.

Нарзаныштымат йўаш жа-
пым черетыште арам эртары-
мешке, лучо санаторий кум-
дыкышто каналтен кошташ, 
верысе калык дене палыме 
лияш, колхоз пашам кузе да 
могай йєн дене вора‰дарен, 

тысе калык ила манын, Ни-
колай Сергеевич умылкалаш 
шонен пыштыш.

Шоналтыш – ыштыш. Тудо, 
вашкыде, курыкыш кўзыш. 
Ах, шомак дене каласен мош-  
тыдымо, Кавказ моторлык! 
Шке пе‰гыдылыкше, чатка-

лышке да куатше дене пєръе‰ 
шинчавўдым луктын кертше, 
йо‰гыдо вер-шєр! Чоным 
ырыкта, вий-куатым ешара. 
Кугу шонымашым луктын, тў-
выргє пашаш «кычка»! Таклан 
огыл йўдвел аксакал-шамыч 
чын шонымашыш шуаш, вийым 
налаш икмыняр арня дене ку-
рык коклаште шкет илат.

А ўлнє куштымо площадке. 
Туштат йўдвел дударын сыл-
не семже чоным ишен йо‰га. 
Оркестр мурым шокта, а му-
рызо куж-у-у мурым мура. Ка-
лык шуко. Нигє ок шого, чылан 
мужыр дене куштат. Тўслен-
рак ончале гын – «витле ыр» 
веле огыл «утыжат» шукынак 
койыт. Куштат, да эше кузе! 
Самырык рвезе гаяк койыш-
ланат. Санаторийысе гай нигє 
черлын ок кой.

Тў‰алтышыже 14-18-ше 
№-ан газетыште
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21 МАРТЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

ИЛЫШЫЖ дене чеверласаш 
кўвар гыч вўдыш тєршташ 
тарваныше пєръе‰ым ала-кє 
ше‰гечынже тўкалта да сєрва-
лен йодеш:

– «Нелеш ида нал, ала пы-
рыс иге-шамычымат пеленда 
налыда ыле? Тидым ышташ 
мыйын кид ок нєлталт, а ты-
ланда ынде садиктак.
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Могай вий чонышто ила

А
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ы
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н

Йєратыме мурына

Мутшо ден семже С.Шакировын

Могай вий чонышто ила –
Лўмет денат тўрвем йўла.
Могай гын тиде пўрымаш –
Чонге тулотышко пураш.

Привев:
Шонет – чыла тўня мура,
Шонет – чыла тўня шортеш.
Кє тидын деч утлен куржеш,
Кє тидым умылен кертеш?

Кастене шўдыр-влак йогат,
Эрдене пургыж гай лият.
Шула гын лум гаяк ойгем,
Куаным снегыла погем.

Привев:
Шонет – чыла тўня мура,
Шонет – чыла тўня шортеш.
Кє тидын деч утлен куржеш,
Кє тидым умылен кертеш? - 3 гана.



УЛО тўнялан кумдан палыме семмастар, 
марий айдеме Андрей Эшпай шке возымо 
йомартле семже, мурыжо, ятыр тўрлє музы-
кальный произведенийже, оперже дене, ты-
гак мландывалне тале айдеме семын илен 
эртарымыж дене калык шўмеш кодын.

Тудын шочмыжлан 94 ий темме кечын, 15 
майыште, Москосо Новодевичье шўгарлаш-
те, Андрей Яковлевичын курымашлык омо 
дене малыме верыштыже, бронзо да гранит 
гыч ыштыме чапкўм шогалтыме.

Кумдан палыме землякна, Госдумын де-
путатше, обороно комиссийын членже, ге-
нерал-полковник Иван Михайлович Тетерин 
чапкў почмо татыште тыгерак палемден: 

«Тиде чапкў Андрей Яковлевичын моло деч 
ойыртемалтмыж семынак ойыртемалтеш. 
Вет композитор Эшпайын семжылан ни-
могай чек уке, тудын усталыкшым уло тўня 
пала да семжым йєратен колыштеш...»

Марий землячествын е‰же-влакат сем-
мастар нерген поро деч поро мутым шар-
налтен ойленыт, Ю.Ерофеевын лўмын во-
зымо «Курымын эргыже» почеламутшым 
йо‰галтареныт. Вет Андрей Яковлевич Эш-
пай эрелан Моско землячествын Чап Пре-
зидентше семын кодеш.

Композиторын эргыже Андрей Андрее-
вичын палемдымыж почеш, ты монумен-
тальный скульптурын авторжо РФ-ын сулло 
сўретчыже, Россий художестве академийын 
член-корреспондентше Леонид Баранов 
семмастар Эшпайын «куштылго шулдыр 
дене чо‰ештылше» сем тўняжым моткоч 
устан почын пуа.

Погынышо-влак тыгак Марий кундемыш-
тат чапкўм шогалташ тыланымашым ойле-
ныт.

Снимкыште: землячествым вуйаты-
ше Е.Минилбаева, композиторын эргыже 
А.Эшпай, землячествын е‰же А.Сабурова, 
генерал-полковник И.Тетерин, арвуй 
Д.Миннибаев, А.Кыркилан, А.Ефремов.

А.Сабурован фотожым «МариУвер» 
сайт гыч налме

«МариУвер» Интернет-сайтысе 
Е.Минилбаеван увержым кучылтын,  
лаштыкым Лайд Шемйэр ямдылен.

 Тел.: 49-55-11

2019 ий 23 май16 С/ПМАРИЙ Т™НЯ

Новодевичье шўгарлаште –  
Эшпайлан чапкў
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