
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

ИЮНЬ: 
ТЫЛЗЕ 

КАЛЕНДАРЬ

3-шо лаштыкСад-пакчазе

Мє‰гысє ферме    
ПРЕЗЫМ  

КУНАМ НАЛАШ?

10-шо лаштык

20-шо  (786)№

12+

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

30 май,

изарня

12+
СУРТСУРТ

Вольык

ончышо

пидаш кумыла‰ым»
Параньга район Усола-

ште лийме годым тиде 
ялысе книгагудышто би-
блиотекарьлан пашам 
ыштыше Вера Григорь-
евна Афанасьева веры-
се кидмастар Зинаида 
Сунгурова дене палымым 
ыштыш. Зинаида Иванов-
нан пєртышкыжє пурен 
шогалмеке, крючок дене 
пидме ятыр кидпашам 
ужын, ик татлан шинча 
шаланен кайыме гай чу-
чын колтыш. Тудын тынар 
мастар кидан улмыжлан 
єрын шогальым.

З.Сунгурова – шке ургымо да тўрлымє вургемже дене

Мучашыже 8-9-ше лашт.

Фотом  З.Сунгурован интернетысе  
сайтше гыч налме

«УРГАШ ОГЫЛ,
Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана
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Ынде корно пашае‰ланат 
туныктат

Пенсий деч ончычсо ийготан паша-
дыме граждан-влакым ынде корно 
отрасльын квалифицироватлыме па-
шазыжлан, служащийжылан да кокла 
звено специалистшылан туныкташ 
тў‰алыт.

МАРИЙ Элын Транспорт да корно озан-
лык министерствыжын корно озанлыкым 
виктарыме пєлкажын начальникше Олег 
Веприковын мутшо почеш, таче корно 
аланысе чыла предприятийыште палем-
дыме специалист-шамыч огыт сите. Ти-
дыже корно технике паркын чот тоштем-
мыж денат кылдалтын.

Кызыт корно пашае‰лан шинчымашым 
пуымо кандаш организацийыште 11 про-
грамме дене туныктат.

Пенсий деч ончычсо ийготан граждан-
влакын шинчымашыштым нєлтымє, угыч 
але йєршын вес профессийлан туныкты-
мо программе дене келшышын, ий еда 
пашадыме 265 е‰ым туныктен лукташ 
палемдыме.

М.ИВАНОВА

Тунемше-влак  
шинчымашым тергат

Эртыше кугарнян Марий Элысе ту-
немме верлаште экзаменым кучымо 
кампаний тў‰алын.

9-ше классым пытарыше-влакын Ик-
тешлыше кугыжаныш аттестацийышт 
(ГИА) 2 июль марте шуйна. Шинчымашым 
чылаже 6605 тунемше тергаш тў‰алеш.

А Иктешлыше кугыжаныш экзамен (ЕГЭ) 
27 май гыч 1 июль марте шуйна, тудым 
чылаже 3405 ўдыр-рвезе куча.

Молгунамсе семынак кажне экзамен 
эртымым тўткын эскераш тў‰алыт. Ты 
гана 51 федерал да 193 регионысо на-
блюдатель лийыт.

Йодыш лектеш гын, участник але 
ача-ава Марий Эл Образований да на-
уко министерствын «шокшо линийыш-
кыже» тыгай телефон номер дене 
йы‰гыртен кертыт: 8 (8362) 69-25-16.

Г.КОЖЕВНИКОВА

30 май (изарня). Катлыше тылзе – 
Шорык шўдыр палыште

Калык календарьым 
лышташлен

Экзамен-2019

«Демографий» нацпроект

НАЧАРРАК лектышан шўдыр пале. Калык кален-
дарь почеш, таче мардежым шўшкен кондышо Евдо-
кийын кечыже. Тылеч вара кишке е‰ шинчаш пернаш 
тў‰алеш, садлан пасуш але чодыраш кайыме годым 
шекланенрак коштыныт.

Пакчаште йыра‰ым пушкыдемдаш, шўкшудым 
кўраш, шукш-копша‰ге, чер ваштареш кучеда-
лаш, шуйналтын кушшо кияр вондым вичкыж кан-
дыраш пўтыраш келшыше кече. Вўдым шаваш, 
кушкыллан ешартыш кочкышым пуаш, уто изи 
иге укш-шамычым кора‰даш, пўчкедаш ок тем-
лалт. Саскам да эмлык шудым погаш йєнан жап.

Калык пале почеш, таче кече могай, ке‰еж мучко 
тыгаяк игече шогаш тў‰алеш, маныныт. Евдокий кече 
кушшо тылзылан логалеш да эше йўран лиеш, туге-
же йўран ке‰ежым вучыман. Таче игече юалге гын, 
ке‰еж мучко шуко гана шолеман йўр пакчасаскам 
кырен кайыме деч шекланыман. Тўньык, пуч, башне 
мучашысе калай кечыште йылгыжеш, вашке кўдырчан 
йўр толеш.

Ожно кресаньык ты кечын шокшым йєратыше куш-
кыл росотам (томатым, киярым, баклажаным) пакчаш 
луктын шынден. Августышто куатле лупс саскам пуы-
шо кушкылым жап деч ончыч авалтен ынже шукто ма-
нын, шындыме жапым тылечат вара шуйкален огытыл. 
Калык календарь почеш, Евдокий кечын паре‰ге ка-
шым ураш тў‰алыныт.

Ты кече дене кылдалтше  
моло калык пале

 Кукшо шога, йўр уке гын, мардежлан туп дене шо-
галын, пасушто Юмылан игечым вашталташ шомакым 
пелештеныт.
 Евдокий кече могай, шушаш ке‰еж тугай, маны-

ныт. Йўштє мардеж жапын-жапын пуалеш – ке‰еж 
мардежан да юалге лиеш.
 Кудывечыш (эрыкыш) лукмо сєсна нерже дене 

мландым пургедаш тєча – йўран ке‰ежлан.
 29 гыч 30 май йўдым ужмо омо тылзе мучко шук-

талтшаш. Евдокий йўдым ужмо омо ончыко ужшо, но 
вашке ок шукталт, маныныт.

Мужыр лаштыкым  

1 июньышто Татарстан Республик 
Муслюм район Мари-Буляр селаште 
«Семык» марий йўла пайрем респу-
блик кўкшытыштє эртышаш.
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Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11  

ИЮНЬ: тылзе календарь

30 май (изарня). Кат-
лыше тылзе – Презыш-
те. Саска сайын шочдымо 
шўдыр пале. Йыра‰ыште 
кошкышо мландым пушкы-
демдаш, пакчам сомылаш, 
чер да шукш-копша‰ге ва-
штареш кучедалаш, тепли-

цысе, парникысе кияр пўты-
ралтышым э‰ертышыш 
кучыкташ келшыше 
кече. Мландыш вўдым, 
йыра‰ыш ешартыш коч-
кышым шаваш, пўчке-
даш, пикироватлаш ок 
темлалт.

! Нєшмым ўдаш  
келшыдыме кече – 2, 3, 4, 17

Ке‰еж толмо дене пакчаште, садыште паша 
эшеат ешаралте. Кушкылыш вўдым шаваш, 
ешартыш кочкышым пуаш веле огыл, эше 
шукш-копша‰ге ваштареш кучедалаш, шўкшу-
дым кўраш кўлеш. Пакчасе пашам кўлын вик-
тараш тылзе календарь полша.

 
1, 2 июнь – Катлыше 

тылзе.
3 июнь – У тылзе.

4-16 июнь – Кушшо тылзе.
17 июнь – Тичмаш тылзе.

18-30 июнь – Катлыше тыл- 
зе.

Пакчасаска росотам шке ямдылаш 
нєшмым ўдаш эн келшыше жап

Кушкыл Нєшмым ўдаш  
келшыше кече

Кияр 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15

Томат 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 
15

Баклажан 1, 11, 12, 13, 14, 15
Кочушмен, редиске 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29

Шере пурыс 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 
15

Ужаргылан тўрлє йєр шудо 
(укроп, петрушко, шоган) 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24

Чеснок 18, 19

Ковышта 1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 
15

Шоган (вожсаскалан) 1, 18, 19, 28, 29
Паре‰ге 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Кешыр 1, 18, 19, 23, 24, 28, 29
Кочо пурыс 1, 9, 10, 13, 14, 15

Пеледыш нєшмым ўдаш, шындаш да  
кусарен шындаш эн сай кече

Икияш пеледыш 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Кокияш да шукияш  
пеледыш

1, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
28, 29

Шоган да вож дене  
шукемше пеледыш 1, 23, 24, 28, 29

Кушкылым кусарен шындаш, 
черенковатлаш да прививкым 

ышташ йєнан кече

Кушкыл Кушкылым кусарен 
шындаш

Саскам пуы-
шо пуше‰ге

1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
23, 24, 28, 29

Виноград 1, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 
24

Пуншоптыр, 
шемшоптыр

1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 
18, 19, 23, 24, 28, 29

Э‰ыж, шем 
э‰ыжвондо

1, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 
16

Кугымєр, 
снеге

1, 9, 10, 13, 14, 15, 23, 
24, 28, 29

Кушкыл
Укшым шындаш, 
кўчык ужашым 
мландыш ураш

Виноград 9, 10, 11, 12, 16, 28, 29
Пуншоптыр-
вондо, шем-
шоптырвондо

1, 9, 10, 11, 12, 16, 28, 
29

Кушкыл Прививкым ышташ

Саскам пуы-
шо пуше‰ге

5, 6, 13, 14, 15, 18, 19, 
28, 29
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

ТАЗАЛЫК

Шемшыда‰  
кышалым шолтыза

Шкат ыштем, тыландат темлем

Самырык ача-ава-влаклан

Тудо вўргорно давленийым  
нормыш конда

1 стакан шемшыда‰ шўрашым 
кофемолкышто йо‰ыштем 

да янда атыш оптем, 
йо‰гытым пич петырем. 
Каструльыш темыме 1 
л вўдым шолаш пуртем. 
3 кугу совла шемшыда‰ 

ложашыш 1 стакан йўштє 
вўдым темем, сайын луген шулыктарем да 
шолшо вўдыш ешарем. Луген-луген, 10 минут 
шолтем. Кышалын изишак йўкшымекыже, ка-
струльыш 1 кугу совла мўй ден 1 кормыж ку-
гыпўкшым ешарем. Эр-кас еда 1/2 стакан дене 
йўам.

В.АНДРОНОВА
Волжский район

Шўльє вўдым йўза
КОДШО ке‰ежым 

верге корштымылан 
кєра пуалаш, кўпнаш 
тў‰альым.

Пошкудемын темлы-
мыж почеш, 0,5 л 
пурыман ате тич оп-
тымо шўльым сайын 
мушкым, эмали-
роватлыме каструльыш луктын пыштышым, 
тышкак 2 л вўдым темышым да 30 минут шол-
тышым. Эрдене шўльє отварым шўрышым да 
кочмо деч пел шагат ончыч 1/2 стаканым йўым. 
(Тамлан мўйым але сакырым ешараш лиеш.)

Тиде калык йєн дене 1 тылзе эмлалтме деч 
вара вергем корштымым чарныш, вўргорно 
давлением волыш, кўпнымем пытыш.

В.МИХАЙЛОВА
Звенигово район

1 Изи йочам утыж-
дене ида пукшо. 1,5-3 
ияш икшыве ик гана 
шичмаштыже 350-400 
г деч шуко кочкышым 
кочшаш огыл. Тышке 
сок ден моло йўыш 
огыт пуро.

2 Йочам кенета ша-
гал пукшаш ида тў‰ал: 
кушшо организмлан 
энергетический да 
пластический вещест-
ва чарныде кўлыт. Про-
сто рационыштыжо 
сакыр ден шўшмўйым 
палынак иземдыза. 
Пучымышыш ўйым ида 
пыште. Чайымат ида 
шеремде, тудым лучо 
шєр дене тамлешта-
рыза.

3 Шере кочкышым 
емыж-саска дене ал-
маштыза – тудыжо 
коштымат, свежат 
моткоч пайдале. Кош-

тымо емыж-саскаш-
те шолоран пашажым 
саемдаш полшышо 
клетчатке ден пектин 
шуко. Тылеч посна 
нуно организм гыч 
шондылан, уто вўдлан 
лекташ йєным ыштат.

4 Нугыдо шєрым, 
кефирым, ўян торыкым 
ида пукшо. Лайым, ўм-
балым, ко‰гаш кўкты-
мє шєрым, пушкыдо 
сырым жапын-жапын 
да изишак веле пуыза.

5 Икшывылан шу-
кырак пакчасаскам –  
киярым, ковыштам, 
йошкарушменым, ко-
выштам, кабачокым, 
кавуным, редисым, 
кешырым, ревым, по-
мидорым – темлыза. 
А теве шуко калори-
ян крахмаллан поян 
паре‰гым менюшкы-
жо шуэнрак пуртыза.

 
Йолгопаште лу  

коршта?
 Тургыжландарыше парняш ковышта 

лышташым пыштыза. Тидым лучо йўдлан 
ыштыза. Йолым ынже темде манын, кўжгє 
лышташкорным тыгыдемдыза.
 Пуалше лум кече еда шокшо вўдыштє 

кучаш да йод дене йыгаш гын, корштымо 
эрта, кугыварнясе нєргашат иземеш.
 3 процентан 10 г йод растворым поро-

шок гай лиймеш тыгыдемдыме 5 таблетке 
аспирин дене варыза. Йод тўсшым йомда-
рышаш. Тиде вартышым тургыжландары-
ше луш малаш вочмо деч ончыч йыгыза 
да вигак шокшо носким чийыза. Кор-
штымо писын эрта, а лектын шогы-
шо лу палынак иземеш.

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
Мужыр лаштыкым

Кўлеш лийын кертеш

Йєршынат мыскара огыл!
Кум ияш йоча 15 килограмм деч неле 

лийшаш огыл. Тылеч 15-25 процентлан 
неле гын, икшыве 1-ше степенян коя‰маш 
чер дене орлана.
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

Йодмыда почеш

Пластик кленча да моло йо‰гыт гыч 
шєрту раклан вия‰аш амалым ыш-
тыше бисфенол ойыралтеш манын, 
палымем-шамыч чылтак лў-
дыктышт. Тиде чын але шоя?

Г.ЕМЕЛЬЯНОВА
Морко район

Пытартыш кум арня жапыште 1 
л вўрысє сакыр шуженеш 5,1-5,4 
ммоль ыле, кочмо деч 2 шагат вара 
5,1-5,3 ммоль марте кўзыш. А пытар-
тыш 2 кечыште шуженеш 6,7 ммоль, 
кочмо деч 2 шагат вара 6,8-7,0 ммоль 
ыле. Вўрысє сакыр тўрвешем лекше 
герпеслан кєра шукемын кертын мо?

Н.ЗАЙЦЕВА
Медведево район

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.
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Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.

Атыште – аяр

ВЕЩЕСТВАН чын лўмжє – бис-
фенол А, да тудо чынжымак ўды-
рамаш организмыште раклан 
вия‰аш амалым ыштен кертеш. 
А пашаже теве кушто: бисфенол 
А эстрогеным ушештарыше син-
тетический веществалан шотлалтеш. Икма-
наш, эстроген – ўдырамаш половой гормон –  
гаяк. Тудо пєръе‰ организмланат зияным ыш-
тен се‰а, поснак – ава мўшкырыштє тўланы-
ше эрге азан половой системыже чумыргымо 
да палынак вия‰мыже, тыгак подростко ийго-
тышто рвезын организмже пєръе‰ынлан ке-
лыштаралтме годым. Тидымат пе‰гыдемдыме: 
вия‰ме посна жапыште да половой системын 
ўдырамашынлан келыштаралтмыж годым бис-
фенол ўдыръе‰ын организмжыланат зияным 
ыштен кертеш. Шєрту рак деч посна тудо 
коя‰аш, II типан сакыр диабет, шўм да вўргор-
но чер дене черланаш амалым ыштен се‰а.

Бисфенол А чыла пластикыштак огеш ваш-
лиялт. Мутлан, вўдым темаш ямдылыме ПЭТ-
кленчаште уке, а поликарбонат йо‰гытышто 
уло. Поликарбонат гыч тў‰ шотышто алмашташ 
лийме, кулерлан келшыше кугу йо‰гытым, 
йочам пукшымо кленчам ямдылат. Пытар-
тышыжым южо элыште лукташ чарыме.

Бисфенол А веществан пластикыште уло-
укежым маркировко полшымо дене рашемдаш 
лиеш. Изделийыште, кєргыштыжє але йымал-
ныже, умдан кумлук уло гын, пластикыште PS 
07 але 0 (южгунам тидыжат-тудыжат лийыт) 
бисфенол уло. PVC ден 3 пале-влак бисфено-
лын лийын кертмыж нерген шижтарат. Моло 
маркировко годым пластикыште бисфенол уке, 
но тазалыклан зияным ыштен кертше вес ве-
щества лийын се‰ат.

Пакчасаскаште да емыж-саскаште улшо ди-
стиллироватлыме вўд вўр ден лимфым эрыкта, 
организм гыч шлак ден токсиным луктеш, ате-
росклероз деч арала.

Сакырын кугытшо 
да герпес…

ГЕРПЕС – вирусан инфекций, да тудо вўры-
сє сакырым чынжымак шукемден кертеш. Чер 
умша кєргысє, неррожысо, половой органысе, 
шўлымє кўшыл корнысо тазыла чорам авалта. 
Жапыштыже эмлалташ огыл гын, инфекций 
лимфыш да вўрыш, а вараже кєргє орган-
лашке шы‰ен 
пурен кертеш. 
Герпес ден са-
кыр диабет 
и к т е - в е сыш-
тым нелемдат, 
сандене жа-
пым шуйкалы-
де эмлалташ 
тў‰алаш кўле-
шан.
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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) –             40-60
Севок шоган ( 1 кг) –         200-800
Паре‰ге (1 кг) –             20-35
Свежа ковышта (1 кг) –             60-65
Кабачок (1 кг) –                  80
Баклажан (1 кг) –         130-250
Йошкарушмен (1 кг) –             35-50
Мандарин (1 кг) –            70-110
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) –          100-190
Свежа кияр (1 кг) –            35-120
Редиске (ик кылдыш) –             30-40
Кочушмен (1 кг) –             40-50
Кугымєр (1 кг) –         300-500
Кугымєр (ик стакан) –                100
Черешне (1 кг) –         450-600
Черешне (ик стакан) –                150
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
™йво‰го (ик изирак пластик ведра) – 50-150
Ландыш –            40-100
Калош –          100-300

Пакчагєргым шындыме пагыт эше 
мучашлалтын огыл, сандене Йошкар-
Оласе рўдє пазарыште ты арнянат 
утларакше пакчасаска ден пеледыш 
нєшмым, вожым, тўрлє деч тўрлє 
сорт шоганым налаш темлат. Тыгак 
кугымєрым, черешньым шукынрак 
ужалаш тў‰алыныт. Кумылан-влак 
ландышым налын кертыт. Эсогыл 
ўйво‰го лектын, коеш – тудым темлы-
ше-влак шагалын огыл вашлиялтыт!

Тиде арнян кочкыш ден сатулан  
ак тыгай:

Чоялык утара

Вургем нарынчалген –  
кылден пыште

 Нарынчалгаш тў‰алше ош вурге-
мыш 72 процентан озанлык (хозяйст-
венный) шовыным йыгыман, пе‰гыде 

полиэтилен пакетыш пыштыман, 
юж ынже пуро манын, сайын 
кылдыман да ик суткалан коды-
ман. Тылеч вара лукман да шўал-

тыман. Вургем угыч у гай лиеш!

 Утюг лавырген гын, тыге ышташ лиеш. Вургемым 
шымартыме о‰ашке шинчалым шавыман да, «пар» 
опцийым чўктен, чот ырыктыме утюгым тудын ўмбал-
не кучыман.

 Мебельыште иктаж шокшо 
ўзгар деч пале кодын гын, 
тудым куштылгын пытараш 
лиеш. Тидлан куэмым нал-
ман, икмыняр пачаш осылы-
ман, нєртыман, вара пале 
ўмбаке пыштыман да шокшо 
утюг дене 15 секунд наре шы-
мартыман.

 Микроволокно гыч ыштыме куэм дене «вўдыл-
мє» диваныште тўрлє пале-влак улыт гын, губкым 
налза, тудым спирт дене нєртыза, пале улмо верыш 

йыгыза да кошкымыжым вучалтыза. Ынде 
щеткым налза да ты верым пале пытымешке 
эрыктыза.

 Кухньысо раковиным эрыкташ кевы-
тыште налме средствым веле огыл кучы-
лташ лиеш, тудым шкеат ыштен кертыда. 

Тидлан вишкыде шовыным, уксусым, 
содым, шинчалым, лимоным да 

ийым пырля пыштен лугыза. 
Нугыдылыкшо дене тудо 
пастым ушештарышаш.

Таче ме тылан-
да сурт кок- 

лаште ўзгар ден 
арверым, ме-
бельым эрык-

тыме годым 
кучылташ пай-
дале икмыняр 

ка‰ашым  
темлена.
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Кодшо «Озавате» мужыр 
лаштыкыште майысе по‰го 
нерген каласкаленна ыле. 
Тудым вес семынже «Ря-
довка майская», «Калоци-
бе майский», «Майка», «Ге-
оргиев гриб» маныт манын 
палдаренна. Тыгак икмы-
няр рецептымат темленна 
ыле. Тачат тиде по‰го гыч 
эше кум тўрлє кочкышым 
ямдылаш туныктена.

Тў‰алтышыже 17, 18-ше  
№-ан газетыште

«Грибиш» француз соус
Шолтымо кум мунын муно-

шыжым тыгыдын падыштена. 
50 г корнишоным кугу тёрко 
гоч колтена. Муноптемым тем-
дыштына, тышке 30 г горчи-
цым пыштена, вара 1 стакан 
кушкыл ўйым изин-изин еша-
рена, 30 г уксусым чўчыктена 
да сайын лугена. Тылеч вара 
тышкак киярым, муношым, 
там шот дене шинчалым, ужар 
йєршудым пыштена да эше ик 
гана сайын лугена.

Тиде соус йўкшыктарыме, ты-
гак ямдылыме гына шокшо кол 
дене кочкаш моткочак тамле!

Индийысе пуншоптыран 
«Амла чатни» соус
Индийыште тиде соус такше 

тыге ямдылалтеш: эн ончычак 
пуншоптырым шолтыман, вара 
тушко имбирьым, пурысым, 
чонлан келшыше моло спе-
цийым ешарыман.

А ме изишак куштылгынрак 
ямдылена. Ик стакан пуншоп-
тырым «почшо» деч эрыкте-
на да блендер, мясорубко але 
толкушко полшымо дене тыгы-
демдена. Тышке 3-4 пўй чесно-
кым, там шот дене сакыр ден 
шинчалым, 2 кугу совла укро-
пым ешарена. Укроп олмеш ты-
гыдемдыме 2 кугу совла грец-
кий пўкшым пыштен кертыда.

Сыран пєчыж соус
100 г плавленый сырым эркын 

шулыктарена, тушко 50 г кочал-
ге ўмбалым, там шот дене са-
кырым, шинчалым, пытартыш-
лан 100 г пєчыжым ешарена.

Соус ямде!
Тудым чыве, кайык, моло тўр-

лє шыл дене кочкаш тамле.

Брынзе дене по‰го
Кўлыт: 300 г по‰го, 35 г ўй, 

150 г брынзе, 1 муно, там шот 
дене шинчал, пурыс.

Тыге ямдылалтеш: сайын 
эрыктыме да мушмо по‰гым 
кушкыл ўйыш пыштен жарит-
лена, тушкак шинчал ден пу-
рысым ешарена. Вара муным 
да брынзым пыштена. По‰гын 

тўрыс жаритлалтмешкыже, 
тул ўмбалне кучена.

Брынзан по‰го шолтымо, ты-
гак жаритлыме паре‰ге дене 
моткочак тамле!

Кўлыт: 10 кугурак по‰гын 
«упшыжо», 15-29 оливке, 3 пўй 
чеснок, 100 г лувем (костный 
мозг), 120 г сельдь але анчоус, 
1 кугу совла ушкал ўй, там шот 
дене шинчал, тўрлє специй, 
лимон сок.

Тыге ямдылалтеш: по‰го 
«упшым» кран йымалан муш-
кына. Салмашке ик кумшо ужа-
шыж наре вўдым темена да 
шолаш пуртена. Тушко лимон 
сокым, ямдылыме по‰гым пы-
штена да изи тулышто 5 минут 
наре тушитлена. Тылеч вара ту-
шеч луктына да кагаз салфет-
кыш пыштена, ўмбакше шинча-
лым, пурысым шавалтена.

Умбакыже кєргым ямдыле-
на. Тидлан оливке гыч тожым 
луктына, тудым да чеснокым 
тыгыдын падыштена. Тышкак 
вилке дене темдыштме лувем 
ден колым ешарена. Ынде тиде 
кєргє дене «ўпш»-шамычым 
темена. Формыш ўйым йыгал-
тена, нуным оптена да 170-200 
градус марте ырыктыме духов-
кышто 15-20 минут кўктена.

Перкан лийже!

Тушитлыме  
рядовко

ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталынаТамле калоцибе

Фаршироватлыме по‰го

Кўлыт: 1 кг свежа по‰го, 3 
кешыр, 3 шоган, там шот дене 
шинчал, пурыс, ужар йєршудо.

Тыге ямдылалтеш: по‰гым 
эрыктена, мушкына да 15 ми-
нут шолтена. Тыгыдын падыш-
тыме шоганым тёрко гоч колты-
мо кешыр дене пырля кушкыл 
ўйыштє пассироватлена. Ынде 
чылажымат пырля пыштена да 
15 минут тушитлена.

Кочкыш ямде!

Тўрлє таман соус
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    Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен

Пєлемым сєрастараш тўр-
лє тўсан да кугытан салфет-
ке, ўстембалшовыч, пўкен, 
диван шартыш-влак, кырча-
марчам ик вере чаткан опташ 
тўрлє лопкытан да кўкшытан 
роза пеледыш семын пидме 
вазе-шамыч. Йоча модышы-
жак мыняре: тумна, пырыс, 
маймыл, чыве чывигыже-влак 
дене пырля, пире, маска, ры-
выж да эше шуко моло ян-
лык. Чевер «пыстылан» тўрлє 
кайык, сылне пеледыш стен-
кыште чаткан койын шогат. 
Вуй гыч тў‰алын йол марте 
чиен шогалаш ситыше пидме 
вургем: шарф, палантин, мо-
тор узоран шаль, шовыч, лум 
гай ош шўша. Тапычкыжак мо-
гай гына шулышан да форман 
уке! Пий нерла койшын пидме, 
пеледыш, лышташ, бант дене 
сєрастарыме йолчием-шамыч 
кўварыште радамлын шогат. 
Кажныжым туге чаткан пидме – 
южыжым чиен ончымо шуын 
колтыш. Шокшо каструльым 
да моло йо‰гытым кучен 

кора‰дылаш пидме йыргешке 
атышєр кучыш-шамыч мотор 
лыве гай койын кият. Имым 
кередылаш келыштарыме ар-
верым пєлек шотеш кучыкташ 
ятырак ямдылыме. Тўрлє тўсан 
тасма дене ыштыме пеледыш-
шамыч кєршєкыштє пакчасе 
гай койыт. Зинаида Ивановнан 
кидпашаже-шамыч шўм-чо-
ным, шинчам куандарышт.

Чыла тидым Параньга рай-
он Тоштер-ончер рўдерыште 
аклен кертыныт. Пытартыш 
ийлаште пидме кидпаша-ша-
мычым, кок кугу сумкаш оптен, 
калыклан ончаш на‰гаеныт. 
Тынар сєраллыкым ышташ 
кид лывыргылык кўлеш, мы-
няр жап кая – шонен єрат!

– Кызыт интернет кеч-могай 
модышым, вургемым, арверым 
пидаш полша. Тушто кызыт мом 
шонет, тудым муаш лиеш, – 
каласкала кидмастар. – 
Южыжым тушто ончем, кузе 
пидшашым шымлен лектам 
да пашалан пижам веле. А 
специальность дене ургызо 
улам. Быткомбинат петыр-
налтмеке, ургаш огыл, пидаш 
кумыла‰ынам.

Эртыше курымын ин-
дешлымше ийлаштыже паша 
деч посна шинчаш огыл ма-
нын, кидыш крючокым нальым. 
Мє‰гыштє чияш шкан пидме 
тапычкым палымем-шамыч 
ужалаш йодаш тў‰альыч. Тыге 
18 те‰геаш шўртым икмыняр 

Могай гына йолчиемым ок пид! 

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

«УРГАШ ОГЫЛ,  
Пєлеклан йєршє сєрал шартыш-влак

Кевытысе гай модыш-влак
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пачке дене наледенам. Ынде 
шўртыжымат налаш вожылам. 
Тидыже эре шўртым налеш 
манын шонымо гай чучеш. 
Пўтыркан акше чот шергеш-
тын огыл, а вот граммже изе-
мын. Ик пўтырка шўртє ончыч 
капым мушмо 2 мочылам пи-
даш ситен гын, кызыт кокыт 
ок лек. Тапычкым, почылтшо 
таганан йолчиемым кунар 
ужаленам – ынде омат шинче. 
Ик модышым пидаш кок кече 
наре, кугураклан кумытат кая. 
Кокла кугыт рожан шокшо 
шальым вич кечыште пидын 
шукташ лиеш. Мый шыпыште 
пидаш йєратем. Школышто 

вахтыште шинчыме годым 
пеш шуко пидынам.

Ке‰ежым пакчаште, тўр-
лє фигурко да клумбо дене 
сєрастарыме кудывечыште 
пеледышым ончен куштем. 
Нуным ончен шерет ок тем. 
Шудым ыштыме жапыште кид-
паша дене шинчаш жап уке.

Кызыт ынде кум ий сулен 
налме канышыште улам. Те-
лым ече дене кошташак тыр-
шем. Телевизор ваштареш 
тўрлє передачым ончен шин-
чен, кап нелытым погымо ол-
меш шукырак тарванылаш ма-
нын, скандинав коштмашлан 
шўма‰ынам. Пенсийыш лекме 
марте школ стадионышто он-
чыч 20 йырымат куржталаш 
ом єркане ыле. Шонет гын, 
жапым чылалан муаш лиеш, – 
ойла тудо.

Зинаида Ивановна – веры-

се «Мурпеледыш» ан-
самбльын чолга участ-
ницыже. Кидмастарын 
тўрлымє пеледышан 
тувыржо ойыртемал-
тше, чиен шогалеш 
гын, ўмбачше шинча-
тым кора‰дымет ок 
шу. Тыгак тудо библи-
отеке пеленысе «Пам-
палче» кидмастар клу-
быш коштеш.

Клубышто кочегар-
лан пашам ыштыше 
пелашыже Юрий Ни-
колаевич пашалан ма-
стар. Лак дене чиялты-
ме залысе стенкымат, 
этажеркымат, тумбы-
мат, пєрт кєргыштє 
омса-шамычымат шке 
ыштен. Ты ешын ыш-
тен моштыдымо паша-
же укеат, очыни. Суртоза – шке ыштыме омсаж воктене

пидаш кумыла‰ым»

ЛУДШО ЙОЛТАШ-ВЛАК! 
1 апрельыште Россий почтын отделенийлаштыже 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

Тўрлє тўсан да форман шокшо ате кучыш-шамыч

Тиде БЕНЗОКОСИЛКЫМ
те модын налын кертыда.

Рекламе шотеш
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Шукын тыге шонат: шошым презым налам, да шыжылан 
шыл ямде лиеш. Вет ке‰еж гоч ужар шудым пукшен лук-
таш моткоч йєнан. Роскотат утыждене кугу ок ышталт.

Но тыгай иктешлымаш уло – 
пел ийыште презе кушкын ок 
шукто. Чын, тудо мыняр-гынат 
кушкеш, но чапле шылым огыда 
нал. А теве казапача, сєснаиге, 
лудиге, комбиге, чывиге, кўрка-
иге, чынак, пел ийыште кушкын 
шуктат. А презым шыллан пук-
шен єрдыктараш налаш утла-
ракше шыжым келшен толеш.

Презым пукшымо кок йєн 
уло. Икымшыже – интенсив-
ный манме, весыже – экстан-
сивный. Икымше йєн годым 
шуко концентратым пукшат, 
кокымшыж годым презе шуды-
лыкышто коштеш да нелытым  

уто роскот деч поснак пога.
Экстенсивный йєн жап шот 

дене утларак кужу, кок ий мар-
те, шуйна. Мемнан республик 
условийыште кўтымє жап улы-
жат ныл тылзе шуйна, а код-
шо 8-9 тылзе пукшышаш шу-
дым вольык оза шке ямдыла 
але налеш. Сандене тыгай йєн 
пайдале огыл. Теле гоч шерга-
кан шудым пукшаш, терысым 
кора‰даш, ўшкыж тўкє деч 
эскераш, шекланаш перна. Уке 
гын єргалынат се‰а. Ке‰ежым 
шудылыкыш, кўтўш, колте-
на. Ке‰ежым ўшкыжаш пре-
зе ка‰гештеш гына. Вет тудо 

кєм-гынат єргалаш але «йєра-
таш» кычалын кудалыштеш.

Кокымшо йєн – ўшкыжаш 
презым загоныш шогалташ, 
солен кондымо шудым пукшаш, 
а шыжым вўра‰лаш да шудым 
пукшаш, изишак концентратым 
пуаш. Тыге талукат пеле-кок 
идалык тыршен, улыжат 200 
килограмм шыл (шўшкылмє не-
лыт дене шотлымаште) лектеш.

Интенсивный йєным кучылтмо 
годым пукшен єрдыктараш ут-
ларакше концентратлан э‰ертат. 
™шкыж тыгодым писынрак куш-
кеш. Ик талукышто 150-180 ки-
лограмм шылым пуэн кертеш. 
Чылажат презын урлыкшо, пук-
шымо йєн дене кылдалтын.

Презым сентябрь гыч декабрь 
марте налаш эн келшыше жап. 
Ушкалым ашнеда гын, презым 
шыжым ыштыкташ тыршыман. 
Презым налаш гын, кум кечашым 
але ик арняшым лиеш. Тўшка 
озанлык деч налыда гын, инфек-
ций чер шотышто умылен налаш 
тыршыза. Фермыште налыда 
гын, йодса: мо дене нуно ушка-
лыштым пукшат. Кызыт презы-
лан утларакше шопаш тў‰алше 
шєрым йўктат. Тыландат тыгак 
ышташ перна. Уэш свежа шокшо 
шєрыш куснаш ок келше.

Умбакыже лиеш

Мє‰гысє ферме

АВТОМАШИНАМ виктарыше-
влак кокла гыч кажныже шке 
шонымашыжым негызлен ойла. 
Яра бак дене кудалыштше-влак 
тыге маныт: тыге кудалыштме 
дене двигательланат, пўтынь 
автомашиналанат тичмаш нал-
маште э‰гек ок лий. Бензиным, 
тыгаяк соляркым пелыжым але 
тичмаш бакым темыше-влак ты-
герак умылтарат: яра бак авто-
машиналан э‰гекым гына конда. 
Вет автомашина топливе пытен 
кайымылан кєра корно покшела-
нак шогалын кертеш. Кеч прибор 
эше топливо уло манын ончыкта.

Яра бак дене кудалыштме по-

снак 15-20 ий деч кугурак ий-
готан машина-влаклан лўдык-
шє. Вет нуно ўлыкшє октанан 
топливе дене пашам ыштеныт. 
Тыгай топливе юж гыч вўдыж-
гым шупшеш. Бензобакыште 
вўдыжгє погына, да двига-
тель начарын пашам ышташ 
тў‰алеш. Кўкшє октанан топли-
ве дене пашам ыштыше у ма-
шина-влакын бакыш вўдыжгє 
логалме деч аралтышышт уло.

Палыше-влак тыге ойлат: бен-
зобакыш кеч-мо гынат, юж лога-
леш. Ке‰ежым юж кукшо, тудын 
деч э‰гек уке. Телым юж утларак 
вўдыжгє. Тудын деч бензобакын 
пырдыжыштыже конденсат на-

леш. Тудо чўчалтышыш погына 
да бак пундашышке логалеш. 
Вет вўд топливе деч нелырак. 
Вўд топливный насосыш ло-
галеш, да топливе вартышыш 
ушна. Тидыже двигательын па-
шаштыже кўрылтышым ышта. 
Эсогыл насос пудыргенат кер-
теш. Конденсат ден вўд погыны-
мо жап кужун, эсогыл тылзе, ий 
дене шуйна. Бак пундашыште 
вўдан топливе дене кудалышт-
ме машиналан кугу зиянымак ок 
ыште. Но яра бак дене чўчкыдын 
кудалыштме насосым пудырта.

Мучашыже лиеш

Мужыр лаштыкым

Презым кунам  
налаш?

Тичмаш 
але пеле бак дене?

Автомашинам йєратышылан

Кызыт чўчкыдынак ўчашат: автомашинам йєршеш гаяк яра 
але пелыжым темыман бак дене виктараш куштылгырак?
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Палаш уто огыл

Мўкшава могай,  
еш тугай

Виля шукшым  
кузе ямдылаш?

Колызын лукшо

ШОШЫМ омарташ-
те 8-10 килограмм деч 
шагал огыл мўй 
да 2-3 килограмм 
перга, яра караш 
рож ситышын, келшыше 
температуран юж улмо, 
тыгак пашаче мўкш-вла-
кын шырка ден нектарым 
кеч изиш кондымышт 
годым гына мўкшава эн 
шуко муным мунчымо 
кўкшытыш шуэш.

Тыгай ойыртем уло: 
нектарым эн шуко погы-
мо жапыште еш мунчы-
шо ава деч посна кодын 
гын, мўй лектыш кокла 
шот дене нылле утла 
процентлан иземеш. 
Шочшаш аван авагудым 
вигак але лишыл жапы-
ште пуаш гын, еш пашам 
сайын ышташ тў‰алеш. 
Тудо ава деч посна 27 
кече марте пашам нача-
рын ышта, авагудым пуы-
мо годым – 8 кече йотке.

Пўтынь ешын мўйым 
погымо куатше аван 
ийготшо дене пеш чак 
кылдалтын. Ик ияш аван 
еш кум ияшан дене 
та‰астарымаште мўйым 
43 процентлан шукырак 
пога, кок ияшан деч – 20 
процентлан.

Мунчышо ава йыр эре-
ак кандаш-латкок пашаче 
мўкш лиеш. Эше ты тўш-
кам свита маныт. Нуно 
авалан шєрым пукшат. 
Тудыжым пашаче мўк-

шын глоточный желе-
заже луктеш. Коло вич-
кумло муным мунчымек, 
ава каналта да тыгодым 
кочкышым налеш. Вес 
рамыш куснымекыже, он-
чычсо пашаче мўкш тўш-
ка шалана, да авам вес 
тўшка мўкш-влак пукшат, 
эрыктат.

Шочшо самырык ава 
10-12 кече гыч тўжа‰аш 
чо‰ештен лектеш да 
2-4 кече гыч мунчаш 
тў‰алеш. Но тидыже 
южын температуржо 25 
градус деч шокшо да вў-
дыжгылыкшє 60-80 про-
цент годым веле лиеш. 
Юж 19 градус марте ок 
ыре, игече мардежан 
гын, ава ок тўжа‰. Шўре 
дене утларакше 14 гыч 16 
шагатат 30 минут кокла-
ште тўжа‰еш. Самырык 
ава шўре дене эре ик ве-
рыште, отар деч 1,5-2 ки-
лометр коклаште (южгу-
нам тидын деч ятырлан 
умбакырак чо‰ешта), 
вашлиеш. Шукыж годым 
ава тўжа‰аш ик гана 
чо‰ештен лектеш. Но ти-
дым кок-кум ганат ыш-
тен кертеш. Чо‰ештен 
лекмыж еда 6-10 шўре 
дене вашлийын тўжа‰еш.

КОЛЫН йєратыме кочкышыж кокла 
гыч ик эн тутлылан виля шукш шотлал-
теш. Но тудым шуко колызыжо ончылгоч 
сайын ямдылыде вигак э‰ыримыш пи-
жыкта. Но тиде кугу йо‰ылыш. Сайын 
ямдылыдыме шукшым кол южгунам 
йєршеш ок чў‰гє. Молан? Те шукшым 
оптыман атым почса да ўпшынчын он-
чыза. Удан ўпша, туге. Тидыже колланат 
сай огыл. А кужу жап атыште кучымо го-
дым аммиак пуш сайын аралалтеш.

Кевытыште кызыт ужалымаште ятыр 
виля шукш уло. Тўрлє ямдылышын шук-
шыжым кол ик семын ок чў‰гє. Иктыжым 
сайынрак, весыжым уданрак налеш. 
Тиде шукшым могай субстрат негызеш 
ончен куштымо дене кылдалтын. Те изи-
рак экспериментым эртарен кертыда: 
тўрлє кевытыште ик ате гыч шукшым 
налза да колым чў‰гыктен ончыза. Кудо 
шукшым кол утларак йєратен чў‰гымым 
вигак пален налыда.

Ынде – кол кучаш тарваныме деч ончыч 
шукшым ямдылыме нерген. Эн ончычак 
тудым уда пуш деч кора‰дыман, утыкта-
рыман. Тидлан тудым ик суткалан, тыге 
огыл гын, кеч йўдлан, свежа пилашўкыш 
пыштыман. Тидлан зоокевытыште але 
пазарыште комаклан шартыш семын ку-
чылтшаш пилашўкым налаш лиеш. Ик 
пакет ик сезонлан веле огыл сита.

Эн келшыше пилашўк – саскам пуышо 
пуше‰гын. Мутлан, олмапун, сливын, 
вишньын, абрикосын да молынат. Тыгай 
пилашўкын пушыжо тамле да тамжым 
виля шукшланат пуа. Тудым шкеат ям-
дылаш лиеш. Пу комылям налза, тушто 
кугу проу дене рожым шўтыза, лекше 
шўкым атыш оптыза. Тиде тыланда кужу 
жаплан сита.

Мучашыже лиеш



2019 ий 30 май12 С/ПТЕЛЕПРОГРАММЕ

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 3 июня. 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 по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 На са-
мом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ" 16+ 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 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 "АНГЕЛИНА" 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+ 12.25, 13.50  Програм-
ма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 21.30  Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17,00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл  9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 09.28 Илыш мундыра 
09.45 Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Ураза-Байрам 09.55 
Модный приговор 6+ 10.55 Жить здо-
рово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 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 Вре-
мя 21.30 Т/с "СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ" 
16+ 23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России 09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети 09.55 О самом главном 
12+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Местное время 11.45 
Судьба человека с Борисом Корчевнико-
вым 12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто 
против? 12+ 17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.00 Т/с "АНГЕЛИНА" 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. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл  09.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 09.28 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

4 ИЮНЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 5 июня. 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 по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 На са-
мом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ" 16+ 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 глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто 
против? 12+ 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "АНГЕЛИ-
НА" 12+ 23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

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

на МЭТРе 12+ 9.05, 12.25  Программа 
«Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 Наше время 
12+ 21.30  Наше время. Итоги дня 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл 09.00 Местное время. Вести 
Марий Эл (на мар. яз.) 09.28 «Шўмсем 
пєлек».  Тендан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

5 ИЮНЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.25 Сегодня 7 июня. 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 Человек и закон 16+ 19.50 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Три ак-
корда 16+ 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 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 "АНГЕЛИНА" 12+

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

грамма «Эзотерра» 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30  Наше время. 
Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 14.25, 17,00, 
20.45 Местное время. Вести Марий 
Эл  09.00 Местное время. Вести Марий 
Эл (на мар. яз.) 09.28 «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 6 июня. 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 по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 На са-
мом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ" 16+ 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 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 "АНГЕЛИНА" 12+ 
23.20 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+

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

06.30  Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30  Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл  09.00 Местное время. Вести 
Марий Эл (на мар. яз.) 09.28 Пошкудем 
09.40 Туган тел

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

7 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

3 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

АФИШЕ

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.15 Х/ф "СКАЗ 
ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 0+ 
08.15 Играй, гармонь любимая! 12+ 08.55 Ум-
ницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.15 К 90-летию певицы. Людмила Зыкина. 
"Опустела без тебя земля..." 12+ 11.15 Тео-
рия заговора 16+ 12.15 Идеальный ремонт 6+ 
13.20 Живая жизнь 16+ 15.35 Х/ф "БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ" 0+ 17.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 16+ 18.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. Сборная Рос-
сии – сборная Сан-Марино. Прямая трансля-
ция 21.00 Время 21.20 Сегодня вечером 16+ 
23.20 Х/ф "ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС" 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.15 По секрету 
всему свету 12+ 08.40 Местное время. Суббо-
та 12+ 09.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное 
время 11.40 Х/ф "ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-
ДЕЦ" 12+ 13.40 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА" 12+ 17.40 Привет, Андрей! 12+ 20.00 
Вести в субботу 21.00 Х/ф "НА РАССВЕТЕ" 12+

«МЭТР»
13.55 Программа "Эзотерра" 12+ 15.30, 01.30  
Марий Эл темла 12+ 16.00 Программа "Широ-
кий экран" 12+ 18.30, 01.00 Наше время. Итоги 
недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Суббота

8 ИЮНЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.15 Х/ф "ВЫ-
СТРЕЛ" 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоро-
вье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+ 13.00 Леонид Филатов. "Надеюсь, я 
вам не наскучил..." 12+ 14.00 Х/ф "ЭКИПАЖ" 
12+ 16.50 Ледниковый период 0+ 19.30 Луч-
ше всех! 0+ 21.00 Толстой. Воскресенье 16+ 
22.30 Что? Где? Когда? 23.45 Х/ф "ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ" 16+

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+ 13.25 Далёкие 
близкие 12+ 15.00 Выход в люди 12+ 16.00 
Х/ф "ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ" 12+ 20.00 Ве-
сти недели 22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+  

«МЭТР»
11.50 Программа "Эзотерра" 12+ 12.00 Наше 
время. Итоги недели 12+ 12.45  Пастырское 
слово 12+ 21.00 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

9 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Шергакан лудшо йолташ! Россий почто отделенийлаш-
те 2-шо пелийлан возалтме кампаний кая, сандене «Ма-
рий Эл» ден «Сурт-пече» газетлалан подпискым ышташ ит 
мондо. Ушештарена, подписчик-влак коклаште лотерей 
модылтеш. Тў‰ приз – презе! Марий улат – марла луд!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

Марий самырык театрын труппыжо «Изуремыште – 
кугу сўан» спектакль да концерт программе дене га-
строльыш лектеш

Теве кушто да кунам нуным ончаш лиеш:
30 май – Татарстан Республик Мензелинск район  

Калтак ял.........................................................19.00
31 май – Пошкырт кундем Мишкан район Баймурза ял.......21.00
1 июнь – Пошкырт кундем Мишкан районысо Тымбай ял...20.00
2 июнь – Пошкырт кундем Мишкан район Чорай села...........21.00
3 июнь – Пошкырт кундем Бирск район Кужнур ял............21.00
4 июнь – Пошкырт кундем Мишкан район Кугу Соказа ял..21.00
5 июнь – Свердловск область Арти район Карзя ял..........18.00
6 июнь – Свердловск область Арти район Кўркеде ял..........20.00
7 июнь – Свердловск область Арти район Акадря ял.......20.30

16+ Рекламе шотеш

Тений апрельыште Мер 
Ка‰ашын шошымсо сессийже 
эртыш. Луымшо погынын пунчал-
же-влак илышыш кузе пурталты-
ныт? Мо ышталтын, мо уке – «Тек 
марий калыкым уло тўняште 
палат» материалыште лудса.

Таче фермер кузе ила? Тудын 
пашаштыже да илышыштыже 
могай нелылык вашлиялтеш? 
5-ше лаштыкысе «Фермерлан 
илен лекташ куштылго мо?» 
материал каласкала.

Марий кундемнам пашашт 
дене чапландарыше е‰-влак 
коклаште ўдырамаш-шамыч ша-
галын огытыл: Анастасия Кедро-
ва, Елена Сидоркина, Елена Ко-
чергина да молат. Нунын кокла 
гыч иктыж нерген «Кузе ялы-
се ўдыр Анук вице-премьер 
лийын» материалыште лудса.

22 майыште Марий образо-
ваний институтышто «Учаевым 
лудмаш: марий йылмым ту-
ныктымын негызше» VI респу-
бликанский шанче-практике 
конференций лийын. Тудын да 
моло нерген «Шочмо марий 
йылме – ўмыр йолташем» 
материал палдара.

«Тўвыра алан» лаштыкын 
унаже – республикысе Марий 
самырык театрын артистше, 
Морко кундем Чавайнур ялын 
эргыже Андрей Васильев.

«Патырлык» лаштык По-
граничник-влакын кечыштлан 
пєлеклалтын.

«Сылнымут садвечыште» 
Пошкырт кундем Калтаса ра- 
йон Амчемучаш ялыште илыше 
Алевтина Баязитован почела-
мут аршашыжым темла.

«Изуремыште – кугу сўан» –  
пошкудо кундемлаште

Каналтена мо пырля?
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Кисловодскышто каналтен 
коштшыжла, Николай Сер-
геевич, верысе пєръе‰ дене 
палыме лийын, уналат миен 
толын шуктыш. Шкенжын ад-
ресшым коден, ке‰ежым туды-
мат унала мияш ўжє. Шуко уым 
да о‰айым пален налмыже, 
эрла мє‰гє манме шонымаш 
кумылжым нєлтальыч. Эмлыше 
врач дек пытартыш гана при-
ёмыш кайыш. Тудын ласка да 
сай кумылан улмыжым шижын, 
самырык рвезе кидшым кор-
мыжтыш да мане:

– Санаторийыште пайдалын 
эмлалтмыда дене саламлем! 
Ну, мом тыланда ойлышым: 
аутотренинг – чынжымак чот 
кугу юзо вий! Ужыда, чурий 
тўсдат могай чевер, шинчада 
вес семын йўла. 

Николай Сергеевич ўчашаш 
ыш тў‰ал.

Эмлыше врач санитарно-ку-
рортный книгашкыже «саемше 
тазалык дене выписатлыме» 
манын возен шындыш. Каныме 
да паша режимым эскераш, 
йєн лектеш гын, эше ик гана 
Кисловодскыш толаш темлен 
возен колтыш.

Эше ик гана кидшым кор-

мыжтен, Николай Сергеевич, 
толза, уло кумыл дене тендам 
эмлаш тў‰алына мане. 

Тау поро шомакланда манын, 
кабинет омсам петырен лекте.

Эрлашыжым Кисловодск гыч 

кайымеке, йєршын вучыды-
мын поездым вучымо залыште 
кутыркалыме, чыла да чылам 
мондыктарыше гай чучшо, чо-
ным алгаштарыше канде шин-
чан пампалче Лидия Иванов-
на дене ик купеш логальыч. 
Мутланыме татыште Николай 
Сергеевич тудым кужу-ун тў-
слыш. Но курортышто каныше 

ўдырамашын чоным сымыста-
рыше юапшым, чаманаш лога-
леш, ыш шиж. А шўмжє кыра, 
да йєра! Лектын вочшаш гай 
кырымыжым шиже, тудо эше 
кузе кыра улмаш! Икте куан-

дара: йєратыме пашам ышташ 
тў‰алмекыже, чыла нормышко 
пурышаш. Санаторий, очыни, 
тудлан огыл. Тукым коча-кова-
же-влак тора мландыш эмлал-
таш коштын огытыл гынат, шўдє 
ий чоло иленыт. Очыни, нуным 
Кавказ курык гаяк йо‰гыдо да 
пе‰гыде вий-куатан шочмо-
кушмо кугезе мланде эмлен.

ОМАТ ШИЖ,  
КЫРА, да ЙЄРА...

Мучаш. Тў‰алтышыже  
14-19-ше №-ан газетыште

– Илья Петрович, тыланда 
отпуск жапыште оласе илыш 
деч умбаке, ялыш, шылман, –  
врач пациентлан пе‰гыдын 
мане. Пєчай Илюш врачын 
кабинетыштыже ойлымыжым 
тўткын колышт шинча.

– ™шаным йомдараш нимо-

гай амал уке. Черым эмлаш 
вараш кодмо огыл, а тиде ик 
эн тў‰, сай увер. Коя да коп-
титлыме кочкышым ида коч, 
арака нерген йєршын монды-
за. Тунам ужыда, мокшда теве 

самырыкын гай пашам сайын 
ышташ тў‰алеш! Лўдаш ни-
молан. Такшым гын курортыш 
каналташ каен кертыда, но... 
кидем шўмыш пыштен тем-
лем, алгаштарымаш уло гынат, 
шкендам компаний, карт дене 
оксала модмо, жапым арам 
йомдарыме деч кора‰даш 
тыршыза... Икманаш, тидын 
деч шекланашда логалеш. 
Вет тыгай годым таза айдемат 
аракам йўаш тў‰алын кертеш. 
Мый тыланда ялыш каяш тем-
лем, тушто – яндар юж, калы-
кат поро, пашат шуко. Паша 
шыгыр годым шижынат огыда 
шукто, кузе писын тєрланеда. 
А те кушто шочында?

– Ай да, ола деч мўндырнє 
огыл, Пўнчерсолаште, – Пєчай 
Илюш вожылынрак пелештыш.

Умбакыже лиеш

ПАЛЕМ ЫЛЕ ГЫН...

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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– КАПКЫЛ 
нелытем шотышто 

эше иктаж-мом тугайым 
ойлет – са‰гатлан муат! 

Тый мыйым умылышыч?!
– Умылышым!
– А мом тый умылышыч?
– Ужамат, тыйын уто кап 
нелытет чынжымак мы-

лам кугу лўдыкшым 
ыштен кертеш  

улмаш!
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Памаш ший солыкшым рўзалын
™жеш шке декше каналташ.
Кечат шыман шинчам пўялын
Онча мемнам, ок кай тораш.
Памаш, на‰гай тугае верыш,
Кушан тўня пеледалтеш,
Сар шўшпык мурымо ломберыш,
Кушан пиал ден чон темеш.

ПРИПЕВ:
Каласе, кажне кечын
Кушеч да кушко тый вашкет?
Кондет мо тый мылам пиалым
Куан ден темше вўдыштет?

Памаш воктеке тый волальыч
Ала вўдлан, ала тыглай.
Да шинчашкем шыман ончальыч,
Ончалтышет яндар вўд гай.
Памаш гычын кошталын вўдым,
Шыман шуялтышыч мылам.
Пиал коркам кучалын лўдын,
Ший гае вўдшым подылам.
Припев тудак – 2 гана.

Памаш воктене
Мутшо Т.Соловьёван, семже А.Речкинын

Роза Искакова мура

Йєратыме мурына

а

коштшо

Чехий

Емыж Имньызе

Пасу

к

,



Лаштыкым Лайд ШЕМЙЭР ямдылен. Тел.: 49-55-11

2019 ий 30 май16 С/П

КИРОВ областьысе марий-
влак коклаште тў‰ шотышто 
ты пайрем Пыжанъю райо-
нысо Марий Ошай ялыште 
область кўкшытыштє эрта-
ралтеш. Тиде ял Пыжанъю 
посёлко деч тораштат огыл 
верланен, лач тыште об-
ластьысе Марий тўвыра рў-
дер пашам ышта. Тыгоды-
мак тидымат шотыш налман: 
кушто ик гана пайремым эр-
тараш тў‰алыт гын, тушто 
тиде сомыл воранен толеш.

Мо дене ушеш кодеш ты 
пайрем посна ойырлалт 
илыше марий-влакын чо-
нешышт? Вет тыге ончалаш 
гын, тысе марий-влакынат 
проблемышт моло кундем-
ласе гаяк: яллаште калык 
шагалем толеш, самырык-
влак ялеш илаш огыт код, 
кушкын шушыжат вашке-
рак лектын кудалаш тырша. 
Туге гынат... илыш верыште 
ок шого, улшо калыкше шке 
илышыжым кертмыж семын 

сєрастараш, волгалтараш 
тырша.

Посна ик ялыште кугу пай-
ремым эртараш теве могай 
йєным муыныт: областьысе 
ятыр район гыч тышке ма-
рий делегаций-влак толыт. 
Кодшо ийысе пайремым на-
лаш гын, Пеледыш пайре-
мыш Вўрзым, Яра‰, Шанча-
ра (Санчурск), Кикнур, Тужа, 
Полянка (Вятские Поляны) 
районла, Киров ола да Ма-
рий Эл гыч делегаций-влак 
лийыныт. Чаманаш кодеш, 
Малмыж район изи огыл гы-
нат, ала-молан шке е‰же-
влакым колтен кертын огыл.

Эше весат кумылым нєл-
та: марий ялыште эртыше 
Пеледыш пайремыш (шоны-
маш шочеш, а молан ик гана 
кумданрак да вес тўрлынрак 
Пыжанъю посёлкышто але 
вес вере эртараш огыл?) 
район администраций вуй-
латышат, депутат-влакат, 
верысе озанлык вуйлаты-

ше-влакат (мутлан, тыгайже 
тыште «Ошай» СХПК СХА да 
ялозанлык сомыл дене тыр-
шыше «Ластык» АО), Финн-
угор ассоциацийын, Киров 
областьыште илыше марий-
влак ушемын да моло мер 
организацийынат е‰ышт чу-
мыргат. Тидыже пайремлан 
официальный тўсым палы-
нак ешара.

Тений Марий Ошайысе Пе-
ледыш пайрем теве мо дене 
ойыртемалтеш: пайремын 
учредительжылан Киров об-
ласть тўвыра департамент 
ден Пыжанъю районын тў-
выра пєлкаже шотлалтыт 
гын, ямдылыме да эртарен 
колтымо йодышлан Киров 
областьысе Калык творче-
стве пєрт, Пыжанъю райо-
нысо рўдє клуб системе да 
ты областьысе Марий тўвы-
ра рўдер вуйын шогат.

Теният ончычсо семынак 
поян программым ямдылы-
ме. Официальный почмаш 
деч вара пайрем областьы-
се да Марий Эл гыч толшо 
творческий коллектив-вла-
кын концертышт дене шуй-
на. Тыгак ончычсо семынак 
«Чимарий кучедалмаш», 
«Марий кудо», шке куштымо 
эн сылне пеледыш конкурс, 
«Йєратем шочмо мланде-
мым» фотоконкурс калыкым 
куандарат.

Пеледыш пайрем марий 
дискотеке дене мучашлал-
теш.

Тений мыняр калык лиеш, 
мужедаш огына тў‰ал, но 
2018 ийыште Пыжанъюсо 
Пеледыш пайремыш кум тў-
жем наре е‰ погынен.

Палемден кодена, Марий 
Ошайыште областьысе тў-
выра рўдер 1993 ий гыч па-
шам ышта, Пеледыш пайрем 
2008 ий гыч кумдан эрта-
ралтеш.

МАРИЙ Т™НЯ

Июнь тў‰алтыште марий-влакым кугу пайрем-влак ву-
чат. Тиде йєратыме Пеледыш пайремна. Кушто гын (мут-
лан, Татарстан ден Одо республикласе марий-влак) ту-
дым Семык, а эрвелмарий-влак Сабантуй маныт.

Чумбылатын пошкудыжо-влак 
Пеледыш пайремым эртарат

Киров
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