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Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Волжский район 
Карайыште илыше да 
тысе кыдалаш школыштак 
туныктышылан ыштыше 
Надежда Поликарпован 
тўрлє пеледышым 
ончен куштымыж нерген 
Интернетыште «коштшо» 
видео гыч пален нальым. 
Сєраллыкым ешарыше 
сомылжо дене лишкырак 
палыме лияш мыйынат 
кумыл ылыже.
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ШКОЛЫШТО вашлиймеке, 
Надежда Александровна пе-
ледыш кугыжанышыжым он-
чалаш мє‰гыжє ўжє да кайы-
ме годымак йєратыме пашаж 
нерген чон почын палдараш 
тў‰але:

– Ялыштына, поснак мемнан 
уремыште, пытартыш ийлаш-
те палисадник кєргыштє, ку-
дывечыште, пакчаште шукын 
тўрлє сорт пеледышым ончен 
куштат. Икмыняр ий ончыч 
«Саскавий» марий ўдырамаш 
ушемын увертарыме «™ды-

рамаш да пеледыш» респу-
бликанский конкурсышко уш-
ненам ыле. Жюри кокла гыч 
ала-кудыжын видеом Интер-
нетыш колтымыж дене мыят 
«шўдырышкє» савырнышым, 
– мыскара йєре шарналта пе-
ледыш оза. – Ты видеом пеш 
шукын онченыт. Конкурс му-
чашлалтмеке, Йошкар-Олаш 
ўжыныт. Шуйналтше пеле-
дышым ончен кушташ кугу ар-
кым пєлеклышт.
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Йолташ-влак,  
ПОЛЫШЫМ ЙОДЫНА!

24 июньышто 
Шернур район  
Кугэ‰ер ялы-
ште илыше 
К у з ь м и н ы х - 
мытын сур-
тыштышт по-
жар лийын. 
Тул нимомат 
чаманен огыл: 
илыме пєрт 
да воктен улшо оралте-шамыч 
йўленыт – нимомат утарен коден 
кертме огыл.

А ешыште тўрлє ийготан 20 е‰ уло. 
Ик шагат жапыште нуно вуй ўмбалсе 
леведыш, вургем да моло кўлешан 
арвер деч посна кодыныт. Ешыште 
илалше инвалид да 9 икшыве (эн ку-
гужлан – 12 ий, а эн изиже 2018 ийы-
ште шочын) уло. Тыгай ойгыш логалше 
кеч-могай е‰ланат йєсє, эн ончычак – 
йоча-влаклан.

Полшыза, пожалуйста! Айста 
кє мом кертеш, тудын дене пол-
шена! Ешлан кочкыш (поснак – 
йочалан), вургем, пєрткєргыш-
тє кучылташ арвер, мушкылтмо 
средстве, кўмыж-совла да окса 
моткоч кўлыт.

Арверым да молым тыгай адрес 
дене конден кертыда: Йошкар-Ола, 
Мир урем, 35-ше №-ан пєрт.

Оксам Владимир Аркадьевич Кузь-
миных лўмеш картыш колтыза:

4276 8370 1270 9147
Телефон номер тыгай: 

89613371615
Г.КОЖЕВНИКОВА

Калыкыште ты кечым шыда‰ым ўдышє Елисей 
кече семын палат. Лачшымак таче эн вара шушо 
урлык шыда‰ым ўденыт.

Калык календарьым 
лышташлен

Пожар

Мужыр лаштыкым  

27 июнь (изарня). Катлыше тылзе – Шоры-
кышто. Тиде начар лектышан шўдыр пале (саска 
кече). Пакчаште шўкшудым кўраш, ураш, тўрлє 
кушкылым шуэмдаш, пакчасаска йыра‰ым шотыш 
кондаш, чер да шукш-копша‰гым пытараш келшы-
ше кече.

Садыште кукшо, черле укшым пўчкеден кора‰даш, 
ик вер гыч весыш кусарен шындаш, вожым колташ 
мландыш уралаш, вўдым шаваш, ешартыш коч-
кышым пуаш, пасынковатлаш огеш темлалт. Изимєр, 
кугымєр йыра‰ыште шуйналтше єрышым кора‰даш 
тў‰алаш лиеш. Вес вере кусарен шукемдаш сай-
ракшым (пеленже палым ыштен) ойырен кодыман.

Емыж ден пакчасаскам кошташ, кылмыкташ пыш-
таш, консервироватлаш тў‰алме жап. Нєшмым на-
лын кодаш да эмлык шудым погаш келшыше кече.

Елисей кече дене кылдалтше  
йўла ден пале-влак

 Тылеч вара писте эшеат чот пеледалташ 
тў‰алеш.
 Мардеж йўдвел-касвелым пуалеш – йўр да ла-

выртыш лиеш. Эрвелым пуалше писе мардеж че-
рым конден кертеш, маныныт.
 Агытан вуйжым чўчкыдын рўза, ончыч але ва-

раш кодынрак мура – игече локтылалтеш.
 Курныж-влак ўлнє чо‰ештылыт гын, кече ояр 

лиеш.
 Ужава мландыште тєрштылеш – йўрым вучо.
 Каваште тулсавыш модеш – игече вашталтеш.
 Имне ойырешлен тарванылеш гын, шўльє сайын 

шочеш.
 Тумна мунчаш тў‰алеш гын, лишыл кечылаште 

йўр пура.
 Лудо, комбо когоклымым чарнен шыпланат гын, 

кўдырчан йўр толмым мужедыт.
 Кечываллан каваште кугу шем пыл ик верыш 

чумырга, тугеже каслан юж вўдым пога.
 Пембе кайык (зяблик) кужун да яндарын мура – 

сай игече шогаш тў‰алеш.
 Ты йўдым шўдыр-влак яндарын йўлат – эрлашын 

ояр лиеш, чот чолгыжыт – кўдырчан йўр лиеш, йогат –  
мардежан игечым вучо.
 Шудышырчык молгунамсе деч чотрак "тототла" –  

лавыртышым конда.
 26 гыч 27 июнь йўдым ужмо омо яраш кодеш, 

ок шукталт маныныт. А эр велеш да кечывал лишан 
ужмо шукталтеш, да тыланда осалым шонен кош-
тшо е‰ гына конча манын шоненыт.

Марий пайрем  
кушто эрта?

 6 июль – «Марий кандаше» 
регион-влак кокласе II фестиваль 
(Татарстанысе Менделеевск рай-
он Элнет села).

А.БАЙКОВА
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Кушкылын тушманже

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Специалист-влак шуко аяр кокла 
гыч кум эн сай средствым поснак 

пайдалылан шотлат.

Икымше верыш-
те – «Искра» пре-
парат. Таблетке дене 
ужалалтше ик йыр-
гешке аярым 10 л  
леве вўдеш шулык-
тарен шыжыктыман. 
Раствор дене олма-
пум веле огыл, са-
скам пуышо моло 
пуше‰гым, вондым, 
пелед чарнымеке(!) 
обрабатыватлыман. 
Аярын кушкылым 
аралыме куатше кум 
арнялан ситышаш.

«Децис» ая-
рат шуко тўрлє 
ш у к ш - к о п ш а ‰ г ы м 

а‰ыртарен кертеш. 
Копша‰ге кушкылым 
кумдан авалтен шук-
тен гынат, виян рас-
твор ныл кече жапыш- 
те тудым пытарен 
се‰а.

Эше ик препарат –  
«Циперметринат» – 
тлям аяртен йўлалта. 
Инструкцийым он-
чен, пеш виян тиде 
растворым кас ве-
леш тымык игечыште 
кушкылыш шыжык-
тыман.

Аяран инсектици-
дым шыжыкташ то-
реш улшо пакчазе 

олман чумыргымо 
жапыште калык йєн 
дене пайдаланен 
кертеш. Шке ямдылы-
ме растворым ке‰еж 
мучко, пуше‰гын пе-
ледмыже да олма 
кушмо жапыштат, 
шыжыкташ лўдык-
шє огыл. Нўжымє 
озанлык шовын гыч 
ямдылыме кочо рас-
творым (10 л вўдлан –  
1 моклака шовын) 
шыжыктымат лыш-
таш гыч сокым шупш- 
шо тлям пытарен 
кертеш. Шинчалан 
койдымо вичкыж 
плёнко шере сокым 
шупшаш, саскам 
локтылаш ок пу.

П р о ф и л а к т и к е 

семын содо-шовын 
вартышым шыжык-
таш сай. Тидлан 100 г  
кочмо содым, 50 г 
нўжымє озанлык шо-
выным 1 л леве вў-
деш шулыктарыман 
да тудым, лейкыш 
опталын, тля шуко 
шинчыме верыш 
шыжыктыман. Тля 
кушкылым кумдан 
авалтен шуктен гын, 
1/3 стакан аммиа-
кым, 50 мл вишкыде 
шовыным 10 л леве 
вўдеш шулыктары-
ман да, вашкыде, 
лейке гыч кажне пар-
чаш шавыман. На-
шатырь растворын 
кужун шулымыжлан 
кєра аяр тынарак 
жап чытышаш.

але Шукш-копша‰гым  
пытарыме йєн-влак

ИК тля иканаште 
нылле утла муным 
мунча. Чапле аярым 
шапашлен шуктымо 
огыл гын, име нер гай 
изи копша‰ге сад-пак-
чазылан кугу э‰гекым 
ыштен кертеш. Пы-
тартыш жапыште,  
чапле манын, палы-
дыме аяр препаратлан сай рекламым ыштат 
гынат, вучымо лектышым налаш ок логал. 
Кушкылым аралаш полшышо препаратшат 
шуко, кажныжым шымлен, терген ончен 
шукташ ок лий. Ка‰ашым пуышо «специа-
лист-шамычат» ситышын улыт, кєлан ўшана-
шат от пале. Шукш-копша‰гым йоктарыме, 
ик гана веле огыл шке терген ончымо пре-
паратым налаш ўшанлырак, очыни. Садлан 
ты опкын копша‰гым шекланен шуктымеке 
вигак карум пуыман.

ТЛЯ олмапулан  
йолташ огыл,
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

ТАЗАЛЫК

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
Мужыр лаштыкым

Шижтарыме, 
но аралтышым 

пуымо огыл
Т™НЯМБАЛНЕ ида-

лык мучко вучыдымо 
азапыште 18 ияш мар-
те ик миллион наре 
йоча илыш гыч кая. 
Тў‰ тўшкаш пурышо 
ик ияш деч кугурак 
ийготан икшыве-ша-
мыч утларакше су-
сырген, аярген, аза-
пыш логалын колат. 
«Тўжвач ончалмаште 
ойгым кондышо нине 
амалым кора‰дашат 
лиеш ыле, – маныт 
эксперт-влак. – Ча-
манен каласыман, 
айдеме азап лийын 
кертме нерген сайын 
пала гынат, койыш-
шоктышыжым садак 
огеш вашталте. Ти-
дыжым тыгай пример 
денат пе‰гыдемдаш 
лиеш: тамакын зи-

янже нерген чылан 
палена, но шукынжо 
тудым садак шуп-
шыт. Сандене йоча 
травматизмым шага-
лемдыме шот дене 
психологический при-
ём-влакым кучылташ 
кўлешан – азап лийын 
кертмым ушештараш, 
лўдмє, чаманыме, по-
снак шке илыш верч 
тургыжланыме шиж-
машым ылыжташ, мо 
лийын кертмым он-
чыкташ…

Пример шотеш спе-
циалист-влак ача-ава-
шамычын тўткышыш-
тым налше, чоныш 
логалше социальный 
рекламе ден акцийым 
шотлат. Нунын кокла 
гыч транспортышто 
кудалше йочам лў-
дыкшє годым кам-
вочмо, кумыкталтме 
деч арален кучышо 
келыштарымаш дене 

пайдаланаш кўлмым 
ушештарыше «Икшы-
вым кушко шындаш: 
йоча креслыш але 
инвалид коляскыш?» 
сынан плакатым, по-
лиций пашае‰-влакын 
самырык ача-ава-ша-
мыч дене профилак-
тике шотан мутланы-
машыштым да шуко 
молым шотлыман.

Российын южо ре-
гионыштыжо азам 
ыштыме пєрт гыч лук-
мо, шочшым мє‰гыш 
на‰гайыме куан кечы-
нат ГИБДД пашае‰-
влак автомашинам 
чарен шогалтат. Мо-
лан? Тиде кечын ош 
тўняшке толшо изи 
аза аважын але ача-
жын кидыштышт – чот 
лўдыкшє верыште – 
кия. А опыт шукертак 
ончыктен: машинан 
шагатыште 40-50 км 
писылык дене ку-

далмыж годым кор-
но-транспорт азап 
лийын кая гын, шер-
гакан шочшыжым ик 
ават пеленже кучен 
коден огеш се‰е. По-
лицейский-влак тыгай 
ача-ава-шамычлан 
икшывым арален ку-
чышо келыштарыма-
шым пєлеклат… Эше-
ат йоча койышан да 
ушан кугые‰-шамыч 
тушко азам пыштат 
да мє‰гышкышт ку-
далыт.

Тыгак ешыште лў-
дыкшыш логал кертме 
деч туныктымым мо-
дын але эше вес се-
мын пе‰гыдемдыман.

«Авалан СМС»
С П Е Ц И А Л И С Т -

ШАМЫЧЫН палем-
дымышт почеш, 
икшывын лўдыкшы-
дымылыкшым адми-
нистративный йєн 
дене вия‰даш лиеш. 
Йоча-влакын по-
снак ке‰ежым окна 
гыч лектын вочмыш-
тым шотыш налын, 
шукерте огыл Рос-
сийын Минздравше 

Ача-ава-влаклан

Икшыве янда ате  
гай каура…

Тазалыкым аралыме тўнямбал организацийын 
данныйже почеш, тўняште кажне шагатыште 

100 утла йоча вучыдымо азапыш логалын 
але шоныдымын сусырген кола… А вет чыла 

тиде лийдеат кертеш ыле! Трагедийын тў‰ 
амалжылан эксперт-шамыч ача-ава-влакын 

шочшыштым эскерен шуктыдымыштым шотлат. 
Тидымак шотыш налын, таче специалист-влак 

Российыште илыше еш-шамычын тў‰ шотышто 
могай лўдыкшыш логал кертмышт нерген 

каласкалат да тудын деч аралалтме  
ой-ка‰ашым темлат.
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

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

7, 13, 21 и 27 июля.

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

Пура,  
но могай?

ШУКО е‰ туп 
пе‰мылан, йыжы‰ 
шодыртатымылан да 
корштымылан вуйым 
шиеш. Тидыже шукыж 
годым шагал тарванылмылан, организмыште 
шинчал погынымылан кєра палдырна. Эмлал-
таш кўлмым умылымекыже, айдеме шоналта: 
аптекыште шергакан препаратым налаш але 
калык йєнлан э‰ерташ?

Тутло пушан, шопалге-шералге таман рис 
пура тургыжландарыше йыжы‰ымат сайын лы-
пландара, остеохондрозымат писын чактара.

Рисым 9 тўжем ончычак культивироватленыт 
да тўрлє чер деч полшымыжым рашемденыт. 
Тудо детоксикаций годым поснак сайын пол-
шымыжо, погынышо шинчалым, шинчаланшудо 
кислотам луктын кертмыже, остеохондрозым 
эмлымыж дене пайдале. Тылеч посна рис пу-
алше чер (воспалений) деч арала.

Рис пурам 2-3 арня чарныде йўаш гын, тазалык 
палынак сай велыш вашталтеш. Хронический южо 
чер дене орланыше-влак куштылгылыкым шижыт.

Иктешленрак каласаш гын, рис пура под-
агрым, ревматоидный полиартритым эмла, 
ревматизм, остеохондроз да чот нойымо деч 
полша, организм гыч уто шинчалым, токсиным 
мушкын луктеш, тупышто корштымым лыплан-
дара, тонусым ешара, неле чер да операций 
деч вара темлалтеш.

Рецепт: 1 л вўдым шолтыман да 1 сутка шин-
чыктыман. 4 кугу совла тыртыш форман (тыгы-
демдымым огыл!) рисым сайын мушман, янда 
йо‰гытыш пыштыман, тышкак ямдылыме вўдым 
темыман, 3 кугу совла сакырложаш ден шемал-
ге тўсан 5 изюмым ешарыман. Лугыман. 4 кече 
шинчыктыман, шокшо игечыште 3 кечат сита. На-
стойым шўрыман да холодильникыш шындыман. 
Кодшо кучашке 3 кугу совла мушмо рисым, 1 л 
шолтымо да 1 сутка шинчыктыме вўдым да эше 4 
изюмым ешарыман. Настойым 4 кече гыч шўры-
ман. Вес порцийлан 2 кугу совла рисым, 2 кугу 
совла сакырложашым да 3 изюмым ешарыман. 
Шкат ужыда, рум (закваскым) икмыняр гана ку-
чылташ лиеш. Кокымшо ганалан пура нугыдырак 
да тамлырак лиеш. Умбакыже рун пел ужашыжым 
кудалтыман да 2 совла дене налме рисым, са-
кырложаш ден рис вартышым ешарыман. Эмлал-
тме курс – 5 арня: напиткым кочмо деч вара ке-
чеш 3 гана пел стакан дене йўман. Тиде жапыште 
э‰ертыме-тарванылме системын шотыш толмыж 
деч посна эше организм йыклык эрыкталтеш.

ден Минпромторгшо 
москит сеткым ыш-
тыше-влаклан нор-
мым пе‰гыдемденыт. 
У правил почеш, 
ынде тыгай сет-
ке утларак ўшанлын 
пе‰гыдемдалтшаш 
да «Ида э‰ерте!» мар-
кировкан лийшаш.

Йоча-влакым лўдык-
шыдымылык правил-
шамыч дене ешыш-
те веле огыл, тыгак 
школлаште, медици-
не тєнежлаште, пра-
вам аралыме орган-
лаште палдарышаш 
улыт. Пытартышыже 
«лўдыкшє тўшкаш» 
пурышо-шамычым 
социальный сетьлаш-
те рашемдышаш.

Мут толмашеш, 
палемдыме ведом-
ство-влак кызытсе 
жаплан келшыше 
технологийым ача-
ава-влаклан полшы-
мо семын кучылтыт: 
и кшыве -шамычын 
вучыдымо азапыш 
логалын кертмышт 
нерген шижтарыше 

СМС-сервис-влак 
ынде мынярымше ий 
ыштат. Мутлан, ну-
нын кокла гыч Россий 
Минздравын сайлан 
шотлымо «Авалан 
СМС» («СМСмаме») 
сервисым палемдаш 
лиеш. Тудо ончыч 
мўшкыран ўдыра-
машлан, вара ик ияш 
марте икшыван ава-
лан «Шочшыда нуш-
каш тў‰алын, ўлнє 
верланыше чыла ро-
зеткыдам петырыза», 
«Пўкеным окна вокте-
ке ида шынде» гайрак 
СМС-увер-влакым 
колтеда.

Специалист-шамыч 
тыгак лўдыкшыдымє 
пєрт, корно движений 
правил, шкем палы-
дыме е‰ дене кузе 
кучаш кўлмє да моло 
шотышто памятке-
шамычым ямдыле-
ныт… Но шочшын 
тазалыкшылан да 
илышыжлан мутым 
кучымо шотышто эн 
ончычак ача-ава-влак- 
лан мондыман огыл.

Тергеныт – полша
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К™ЛЫТ: паре‰ге, 
кешыр, йошкарушмен, 
шинчалтыме кияр, икмыняр 
грецкий пўкш, 5 муно, чеснок, 
ужар шоган, майонез, шинчал. 
(Рецептыште мом мыняр кучылт-
шашым каласыме огыл, сандене 
шукырак ямдылынеда гын, 
пакчасаскам утларак 
налза.)

ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  180-300
Сєсна йолвурго (1 кг) –  70
Ушкал шыл (1 кг) –  250-500
Темкален ужалыме нєшмўй (1 л) – 60-90
Кешыр (1 кг) –  40-50
Шоган (1 кг) –  50
Паре‰ге (1 кг) –  20-35
Свежа паре‰ге (1 кг) –  40-50
Свежа ковышта (1 кг) –  30
Кабачок (1 кг) –  45-60
Баклажан (1 кг) –  150
Мандарин (1 кг) –  70-110
Ужар шоган, укроп, петрушко, кинза, 
салат (изи кылдыш) –  20-25
Салат лышташ (ик кылдыш) – 20
Помидор (1 кг) –  55-110
Кияр (1 кг) –  25-70
Редиске (ик кылдыш) –  40
Кочушмен (1 кг) –  40-50
Кугымєр (1 кг) –  250-300
Кугымєр (ик стакан) –  70-100
Черешне (1 кг) –  250-350
Ош черешне (1 кг) –  280
Черешне (ик стакан) –  80-100
Снеге (0,5 л стакан) –  300
Э‰ыж (0,5 л стакан) –  150
Йошкар шоптыр (0,5 л стакан ) – 60
Сливе –   65-130
Арбуз –   50
Дыне –   130
Нектарин –  210
Персик –   250
Шєр (1,5 л) –  90
™мбал (0,5 л) –  150-160
™мбал (сепаратор гоч колтымо 1 кг) –  480
Шўшмўй (0,5 кг) –  520
Ялысе ушкал ўй (1 кг) –  600
Торык (1 кг) –  240
Муно (1 тесте) –  50-67
Свежа мўй (1 кг) –  700
™машсе мўй (1 кг) –  400
Карп (1 кг) –  220
Карака –   120
Сазан –   220-300
Шылагол (1 кг) –  200-350
Калош –   100-300

Йошкар-Оласе рўдє пазарыште алят 
пакчасаска ден пеледыш вожым налаш 
темлат. Кугымєр ден черешньым веле 

огыл, арбуз ден дыньымат ужалаш 
тў‰алыныт. Тений снеге шагал маныт 
гынат, тудымат налаш уло. Олыкышто 

кушшо ден садыштышт шке ончен куш-
тымо пеледышымат утларак темлат. 

Е‰-шамыч пакчашт гыч свежа укропым, 
петрушкым, кинзам, ужар шоганым, 
паре‰гым, эсогыл э‰ыжым, киярым, 

йошкар шоптырым ужалаш тў‰алыныт.

Тиде арнян кочкыш ден сатулан ак 
тыгай:

Мужыр лаштыкым  Л.КАМАЛЕТДИНОВА 

Жап эртыме семын у обоят тоштемеш, пурак 
шинчеш, лавырга. Но тиде кугу ойго огыл. Кы-
зыт тугайым ужалат – шукыштым мушкаш лиеш. 
Эрыкташ тарваныме деч ончыч тидым ышташ 
лиймым-укем гына рашемдыман. А тидыже кеч-
могай рулоныштат возалтеш. Мушкаш, ночко 
лапчык дене йыгаш лиеш гын, тугеже моткочак 
сай! Но рулонышто возымо аралалт кодын огыл 
але тидым огыда шарне гын, шке семынат пален 
налын кертыда. Тидлан пырдыжыште койдымо 
верыште изирак ужашым шовынан ночко губко 
дене йыген ончыза. Сўрет тугаяк кодын, обой 
огеш локтылалт – тугеже мушкаш лиеш. А тид-
лан йєнжє тўрлє уло. Таче икмыняржым темлена.

1. Мушмо средстве. Эн ончычак обойым кукшо 
лапчык але салфетке дене, вара шо‰ешталтше 

средстве дене йыгыман. Мушмеке, кукшо лапчык дене 
ўштман.

2. Ластик але меламиновый губко. Обой чотак 
лавырген огыл гын, изирак пале-шамычым тыг-

лай канцелярский ластик полшымо дене пытараш лиеш. 
Меламиновый губко гын маркер, эсогыл чернила па-
лымат пытара. Тыгодым шарныман: тудо моткочак чот 
«виян» да обойысо сўретымат локтыл кертеш, сандене 
утыждене чот тыршыман огыл.

3. Кинде кєргє. Тиде 
йєн дене эше ожнак 

пайдаланеныт. Киндын пуш-
кыдо ужашыжым лавыра пале 
ўмбаке темдал шындыман да 
икмыняр минут кучыман. Тыге 
клейковине тудым шупшылеш. 
Пале чот пе‰гыдын «шинча» 
гын, пытымешкыже, икмыняр 
гана тыге ыштыман.

Чоялыкат утара

Лавырам … 
КИНДЕ пытара
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 Руашыш вўдым 
але шєрым шагалрак, 
а ўйым шукырак пыш-
таш гын, тудо шўш-
тыра (рассыпчатый) 
лиеш.
 Руашым содо 

дене ямдылыме годым 
тудым утыждене пы-
штен колташ гын, ком 
шемалге тўсан лиеш, 
тамжат огеш куан- 
даре.
 Когыльым ду-

ховкыш але ко‰гашке 
шындыме деч ончыч 

тудым 15-20 минут 
шинчыктыман. Ти-
дым ышташ огыл гын, 
сайын огеш нєлталт 
да писын огеш кў.
 Руаш утыждене 

пижедылше гын, ўм-
бакше пергамент ка-
газым пыштыман да 
тудын гоч йытыр дене 
шарыман.
 Руаш оварген, 

а когыльым ышташ 
да духовкыш але 
ко‰гашке шындаш жап 
уке гын, кагазым чот 

нєртыман да ўмбакше 
пыштыман.
 Когыльылан вичкыж 

комым ышташ кўлмє 
годым йытырыш пор-
сын (йытын) лапчыкым 
пўтыралын, руашым 
шарыман. Тыге ыштыме 
дене тудо огеш кушкед- 
лыл.
 Когыльым ко‰га 

гыч але духовко гыч 

лукмеке вигак пўчке-
даш огеш темлалт. Но 
вучаш жап уке гын, 
кўзым шокшо вўдыш-
тє ырыктыман, ўштыл 
коштыман да пўчкеды-
ман.
 Когыльо проти-

веньыш пижын шин- 
чын гын, шўртє пол-
шымо дене мучышта-
рыман.

Пайдале ка‰аш
ВУЖГА да ПУШКЫДО 
лийже манын
Мучаш. Т¢‰алтышыже 22-23-шо №-ан газетыште

ямдылен. Тел.: 49-55-11

«НАПОЛЕОН» САЛАТОнчылсакышым ўшталына

Тиде салатым уна-шамыч толшаш але пайрем годым ўс-
тембаке луктын шындаш моткочак келшен толеш, мо-

лан манаш гын, тудым ужаш-влаклан пўчкедымеке, 
тўрлє тўсан лончыжо путырак сєралын коеш. Уна-
влак озаватын уста улмыжым палемдыде да мок-
талтыде, товатат, огыт кодо. Шке ешымат тыгай 
мотор сий дене куандараш йєршынат уто огыл.

 
К™ЛЫТ: паре‰ге, 
кешыр, йошкарушмен, 
шинчалтыме кияр, икмыняр 
грецкий пўкш, 5 муно, чеснок, 
ужар шоган, майонез, шинчал. 
(Рецептыште мом мыняр кучылт-
шашым каласыме огыл, сандене 
шукырак ямдылынеда гын, 
пакчасаскам утларак 
налза.)

1. Паре‰ге, ўмбакше шинчалым шавалтена да майо-
незым йыгена.

2. Нўжымє йошкарушмен.
3. Тыгыдын пўчкедыме шинчалтыме кияр.
4. Тыгыдемдыме пўкш.
5. Нўжымє свежа кешыр.
6. Чеснок дене пырля варыме тыгыдемдыме 5 мун- 

оптем.
7. О‰го семын пўчкедыме ужар шоган.
8. Изи пакет майонез дене пырля варыме тыгыдем-

дыме 5 муношо.
9. Сылнештараш манын, ўмбакше ужар шоганым ты-

гыдемден шавалташ лиеш.
Салат ямде!

Тыге ямдылалтеш: паре‰гым, йошкарушменым да муным 
ямде лиймешкышт шолтена. Тылеч вара эрыктена да кугу рожан 

тёрко гоч колтена, вара лончын-лончын оптена.
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– Пеледышым ончен 
кушташ эн ончыч георгин 
гыч тў‰алынам. Ковамат 
пеледышым чот йєра-
та ыле. Очыни, туды-
мак ончен, пеледышлан 
шўма‰ым. Агрономлан 
тунем пытарыше да он-
чыч мемнан школышто 
биологийым туныктышо 
Зоя Викторовна Ани-
симоват пеледышым 
ончаш кумыла‰ден. 
Кабинетна-влак йыгы-
ре верланеныт ыле, ту-
дын деч эре могай-гы-
нат ка‰ашым йодынам. 
Тюльпанымак иктаж 12 
тўрлє сортым пырля вы-
писатленна. Теният нуно 
май гыч тў‰алын июнь 
кыдал марте пеледыч. 
Ик сорт тюльпан ора пе-
лед чарна – почешыжак 
весе тў‰алеш. Кажне 
ийын могай-гынат у пе-
ледышым шынденам: ик-
мыняр тўрлє бархатный 
да плетнистый розам, 
годецийым, кум тўрлє 
кандывуйым, петунийым, 
рудбекийым, цинийым, 
штокрозам, эхинацейым, 
гацанийым, астилбийым 
да шуко-шуко молымат. 
Ик ийын шотлышымат, 52 
тўрлє пеледыш погынен 
шуын ыле.

– Утыжым єрыктары-
ше, шуэн вашлиялтше, 
нигунам уждымо пеле-
дышым шындылын омыл. 

Кундемлан, игечылан ке-
лыштаралтшым, чаткан 
да кужун пеледалтшым 
ончен куштем. Тевыс 
тысе изи кумдыкыштат 
шошым пеледыш веле 
ыле, – кудывечысе пєрт 
ончыл кумдыкыш конден 
шогалтышыжла мане пе-
ледыш оза. – Изиш вара-
рак тыгыде гвоздике, пион 
пеледышлыкым чумырат. 
Пионымат ошым, ошалге-
алым, шемалге-кандым 
шынденам. Южыжым на-
лынам, икмыняржым пош-
кудо дене алмаштылына, 
кудыжым палыме-шамыч 
пуэныт. Ий гыч ийыш он-
чемат, тўсышт вашталтме 
гай коеш, икте-весышт 
дене ваш варналтын 
скрещиватлалтын весе-
мыт ала-мо.

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

«Пеледмышт дене  
ноябрь марте куандарат»

«Ужар леведышан»
каныме вер

Мужыр лаштыкым  Р.ЧЕПАКОВА ямдылен.  

Узоран капка

Чевер гвоздике
кудывечым волгалтара

Пушкыдо э‰ертышан те‰гыл

Кандывуйжат кум тўрлє
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Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Иктаж 18 сорт георги-
ным, гераньым гын кажне 
ийын шуко шындем. Уре-
мыште – пече воктене, 
пакчаште, савар пелен, 
кудывечыште. Паре‰ге 
дене иланыше тынар во-
жым шошым пєртйымач 
нумалаш – манаш веле! 
Тений ўмашсе гай огыл, 
июнь тў‰алтыштат икмы-
няр йўд чотак йўштє ыле. 
Тевыс чаплын пеледал-
тше гераньымат, луктын 
шындымеке, кылмыктыш 
солалташ тєчыш. Южышт 
кызытат нерыше гай 
койын шогат.

– Пеледыш шуко, каж-
не эрдене да кастене вў-
дым шавыман. Шукак, да 
эре пеледалтышт манын, 
ешаренак шогем. Шыжы-
лан йўштым сайын чыты-
ше тўрлє тўсан шолдыра 
астра кодеш да пелед-
мыж дене ноябрь марте 
куандара.

™дырем-шамычат пе-
ледышым ончаш полшат. 
Кугуракше кызыт Мо-
сквашке пашам ышташ 
кайыш. Владимирысе 
юридический инсти-
тутым пытарымыж деч 
вара юристлан ышта. 
Изиракше вузышто туне-
меш, мє‰гє толмекыже, 
тудат пеш полша.

Ончен коштмо татыш-
те оралте йымак пуртен 
шуктымо у монча гыч 
суртоза койылалтыш. Ев-
гений пелашыже у орал-
те кєргыштє ала-могай 
пашам ышта ыле.

– Ой, тений пеш кугу 
пашам тў‰алынна. Пе-
лашем, паша гыч то-
лын, каныме олмеш сурт 
коклаште мом-гынат ыш-

таш тєча. Тошто мончам 
ронченна, уым ыштыне-
на. Тыштыже – монча, 
тушто - изи пєрт, кокла-
штышт монча пулды-
рым келыштарынена. Ты 
турашак вес беседкым 
вера‰дынена.

Пелашем дене кок-
тын, родо-тукымын то-
што пєртешыже кодшо 
да шапалгыше ожнысо 
ўзгарым, арверым – ан-
тиквариат манметым 
– верештын, нунылан у 
шўлышым пуэн, пайда-
ланаш лийшыш савыраш 
тыршена. У беседкым 
ыштымеке, «кокымшо 
илышым пуымо» арверла 
дене тудым сєрастараш 
шонена. Мумо кажне 
ўзгарым Евгений пела-
шем белизнаш пыштен 
ошемда, кошта да лак 
дене петыра.

Ты татыште суртоза 
пуста‰ше оралте гыч 
кондымо икмыняр арве-
рым ончыктыш:

– Ужыда, тиде, иктаж 
поян ешын уа воштыр 
гыч тодын ыштыме, кєгєн 
тўкылтышан ўшанле че-
моданже лийын гын 
веле? Варажым шондык 
але яшлык семын пайда-
ланеныт, очыни. Жапше 
годым пеш чапле арвер 
улмаш. Тыгайым кудал-
таш кид ок нєлталт. Туд-
лан «кокымшо илышым 
пуашак кўлеш», шо- 

нем, – палдара сурт-
оза.

Полик арповмыт 
ешын кєргашан кўжгє 
пуше‰ге тў‰ пўчкыш 
гыч ыштыме пий ома-
шыжат*, горбыль-ша-
мыч* гыч ке‰ежым 
петыраш келышта-
рыме чыве вўтажат 
моткоч о‰ай да шин-
чаш перныше. Пўчмє 
кўжгє пу сорым гыч ке-
лыштарыме да лак дене 
чаткан чиялтыме ўстел, 
пўкен-шамыч леваш йы-
малне йылгыжын веле 
шогат. Курымешлан ыш-
тыме гай койыт, товатат. 
Тыгай мастар кидан сурт-
озам кузе от мокталте?!

– Курскай Сусло‰гер 
гыч куэкумыжан тупо‰а-
шамычым пулан кон-
ден ыле. Сайракшым да 
лопкаракшым ойырен 
кодышым да чыве вўта-
лан кучылтым. Йошкар-
Ола корно воктене ала 
остановко, ала беседке 
шинчамлан пернен ыле. 
А молан тыге вўтам ыш-
таш огыл манын шо-
налтышым. Куэкумыж 
вўдыжгым ок колто, йўр 
нєртымє деч о‰ам ара-
ла. Ик велыш о‰ам, 
весыш тошто окна ра-
мым келыштарышым. 
Сурткайыклан вўташ 
пураш-лекташ кушты-
лго лийже манын, кўвар 
тураш лўмын рожым ко-

дышым. Тышке шкан пу-
рен кошташат йєнан, чы-
выланат вер ятыр.

Тевыс тений лопка 
соган да чулка йолан 
ошалге-шемалге, на-
рынчалге-шемалге, чылт 
шем пыстылан бело-
русский хохлатый урлык 
чывым налынна. Тудым 
ты ялыштак илыше Евге-
ний Степанович инкуба-
тор полшымо дене лук-
тын. Нуно шкешт пўкташ 
шинчыт ма уке – огына 
пале, но муным ошымак 
мунчат. Эше бройлерым, 
кўркам ашнена.

Вольыкымат, сурткайы-
кымат ашнаш лўмын 
посна верым моштен 
ойырымыжат пєръе‰ын 
озанлыкшым шот дене 
виктарыше улмыж нер-
ген палдара. Вате-марий 
Поликарповмыт илыме 
верыштым тўзатен, ик-
те-весым умылен, ик ой 
дене келшен илат. Ту-
кымым шуяш йоча-ша-
мычым куштат.

* Пий омаш – пий пєрт.  *Горбыль – тупо‰а.

Рекс кудывечыш  
єрдыжъе‰ым ок пурто

Могай гына урлык уке?!

Уа воштыр гыч пидме чемодан.
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Телым комбылан 
пукшымо кочкыш пи-
тательность шотышто 
ойыртемалтшаш да 
витаминлан поян лий-
шаш. Тыге веле тудо 
капшым ырыктен кер-
теш, тидлан ешартыш 
энергийым ок кучылт. 
Рационышто шудо ло- 
жаш, шолтымо ден 
свежа пакчасаска да 
фрукт лийшаш улыт.

Сурткайыклан, кече 
коден, шытештарыме 
шыда‰ым пуат. Тушто 
комбылан кўлшє ятыр 
микроэлемент уло. 
Кажне кок кече гыч ик 
вуйлан шотлымаште 35 
грамм рум, 45 грамм ту-
выртышвўдым да торы-
кым, 1,5 грамм гыч шин-
чал ден фосфатым пуат. 
Организмыштыже ами-
нокислота ден углевод 

погынышт манын, сило-
сым пуаш келша. Белок 
шотеш шудо пудыргым, 
ложашым, шоктышым 
пукшаш лиеш.

Комбо шагал огыл коч- 
кеш. Ик сурткайыклан 
кечыште тынар курго 
кўлеш: тўрлє свежа шу- 
до – 2 килограмм, корма-
лык вожсаска – 1 кило-
грамм, пырче вартыш – 
0,3 килограмм, пор – 15 
грамм, минеральный 
курго – 30 грамм, комби-
корма – 100 грамм, шудо 
ложаш – 400 грамм.

Кургым тыге ямды-
лаш лиеш: 100 грамм 
пырчым тынарак вў-
дыжгє курго да 10 
грамм минеральный 

курго дене варат. Ты-
гай вартышым эр еда 
пуат. Кечываллан шол-
тымо але тыгыдемды-
ме 500 грамм пакча-
саскашке 100 грамм 
пырчым да тынарак 
ложашым ешарен пуат. 
Каслан кодшо моло 
ужашым йєрен пуат. 
Отызан пырче касте-
нысе кочкышыш еша-
рен пуалтеш. Кастене 
мом кочкын пытарен 
огытыл, йўдлан кодеш.

Пор ден ракывот эре-
ак лийшаш улыт. Кече 
мучко тўрлє шудым 
пуаш мондыман огыл.

Тидым палаш уто 
огыл: яндар вўд эре-
ак лийшаш. Кугу 
йо‰гытлан кумда ла-
кым кўнчаш уто огыл. 
Тыште ке‰ежым ком-
быжат, игыже-влакат 
йўштылын кертыт.

ШОЛЕМ кенета толын кертеш. 
Южгунам тудо чыве муно оптем ку-
гытан лийын се‰а, тудо автомаши-
нашке логалеш гын, сайжым вучы-
шаш уке. Капотышто, леведышыште 
пале-влак лийын кодыт.

Чын, шолем жаплан автомашинам иктаж-могай 
оралте йымаке шогалташ гын, пеш сай. Но вет 
тыгай вержым эрежак муаш ок лий, трассыште 
кудалме годымат шолем кенета тў‰алын кертеш.

Шолем чара пасушто авырен, да те резинке 
коврикым авыртыш семын кучылтыда гын, авто-
машинам сусыргымо деч арален коден се‰еда. 
Пластик поддон денат пайдаланаш лиеш. Тудо 
кажне автомашинан багажникыштыже уло. Но 
вет резинке коврикшым мо дене гынат пижык-
тыман, пе‰гыдемден шындыман. Тидлан резин-
ке вставке полшен кертеш.

Пуэн овартыме матрацым автомашинаште 
кондыштареда гын, моткоч сай. Но тыгодым ты-
ланда, йўр йымалне куржталын, матрацым пи-
жыкташ перна.

Шукын тыге шонат: автома-
шинам пуше‰ге йымаке пур-
тен шогалташ гын, нимо де-
чат лўдшаш уке. Но пуше‰ге 
эн сай аралтыш огыл. 
Пуше‰ге вичкыж укшлан гын, 
тудо автомашинада ўмбаке 
шолем дене камвозын кер-
теш, вет шолем годым эреак 
кугу мардеж тарвана. Тыгак 

вўдыжгым писын да шуко шупшшо материал 
дене леведаш ок темлалт. Мутлан, ваткан одеял 
дене. Тудо, шуко йўр вўдым шупшмек, машинан 
кузовшым нелытше дене локтыл кертеш.

Кудалме годым шолем тў‰алын гын, автома-
шинадам шогалтыза. Ончалза, ала лишнак ик-
таж-могай авыртышан оралте уло. Тушто туткар 
жапым эртарен кертыда. Лишнак нимо уке гын, 
обочине деке лишкырак шогалза. Но тидым 
шарныза: кугу йўр годым корно тўрым вўд муш-
кын кертеш.

Пален налме: шолем кокла шот дене 6 минут 
гыч эрта. Пеш шуэн гына 15 минут марте шуй-
нен кертеш. Тидымат шотыш налаш уто огыл.

Мужыр лаштыкым

КОМБЫЛАН  
мом пукшаш?

Мє‰гысє ферме

Мучаш. Т¢‰алтышыже 10-шо №-ан газетыште

ШОЛЕМ деч кузе аралалташ? Автомашинам  
виктарышылан

Ке‰ежым автомашина дене кудалме 
годым чот шокшым веле огыл чыташ 
перна, чўчкыдынак кугу йўр, эшеже 
шолем кырен кая.
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Колызын лукшо

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Палаш уто огыл

Мўкшым чыланат палат. Па-
лат да лўдыт. А теве пагалат да 
йєрататше пеш шагалын.

ТИДЕ пайдале копша‰гым «шокшо 
вўранат» манаш келшен толеш. Моло 
насекомый дене та‰астарымаште 

мўкш йырым-йырысе пўртўслан ок 
келыштаралт, шке капшын температуржым 
34-36 градус марте кўзыкташ тырша. Кунам 
тыйын ўмбакет шинчеш, таракан але карме 
семын йыгыжген поктен колташ она тєчє. 
Мўкш шокшо. Капет мучко нушмым от шиж 

да лаштыртем манынат от эскере.
Илемыштышт, омарташтышт, мўкш-влак 34-36 градус 

марте шокшым кучаш тыршат. Лачак телым тидыже ок 
шижалт. Тунам тўшка (мўкш-влак шар гай погынен, чу-
мырген шинчыт) кєргыштє 24-26 градус лиеш, а тўрыш-
тє – 14-16 градус. Шоналтен ончыза: тўжвалне, уремы-
ште, 20 градус йўштє шога, а омарта кєргыштє – 20 
градус шокшо. Ойыртем – 40 наре градус.

Мўкш капын температуржо 13 градус марте вола гын, 
насекомый пашам ыштен ок керт. Аван капшын темпе-
ратуржо 13 градус дечат ўлыкє вола гын, тудо исыреш 
кодеш. Теве молан еш «мўшкыран ўдырамашым» тыге 
чот арала.

Мўкшын вуйдорыкшо моло насекомый дене 
та‰астарымаште ик эн изи. Тушто эн кўлешан инстинкт 
веле пе‰гыдемын. Кочкыш, шкем шке аралымаш... Но 
мўкшын тўшка уш-акылже чынжымак єрыктара. Еш кеч-
могай условийланат келыштаралтеш.

Кунам мўкш нектарым але шыркам пога, тудо ок пўш-
кыл. Тудлан аралаш нимом. Пеледыш шуко, илем то-
раште. Лачак шкем аралыме инстинкт гына аралалт 
кодын. Мўкшым пеледышыште улмыж годым ида тўкє, 
ида логал, кидышкыда ида нал. Куржын утлашат нимо-
лан. А теве лўдыктенда гын, тунам вес шот. Мўкшын 
ала-кєм пўшкылаш цельжат уке.

Мўкш-влак икте-весыштын кочкышыштым, мўйыш-
тым, шолыштын кертыт. Шке омарташте огыл, а весын. 
Тыгодым кержалтше мўкш-влак авам пушташ тыршат. 
Пуштмеке, аралалтше-влак кержалтше-шамыч велыш 
куснат, кодшо мўйым нумал пытараш полшат да туштак 
кодыт. Шолыштмаш мўкшын урлыкшо денат кылдал-
тын. Эн чот кавказ урлык шолыштеш. Итальян урлыкат 
почеш ок код. Мўкш-влак шолыштыт гын, тугеже тыште 
эн ончычак пчеловод титакан. Тудо тыгай марте шуктен, 
эскерен огыл.

СЫР гыч э‰ыримыш пижыктышаш он-
далчыкым ямдылаш эн тыглай кочкыш 
кўлеш. Шулыктарыме кеч-могай сыр 
йєра. Мутлан, Дружба, Надежда, Го-
родской да молат. Ик изи падыраш (50 
граммат сита) кечшудо, 3-4 кочмо совла 
кугыт шыда‰ ложаш.

Тарелкаште халвам тыгыдемдена. 
Тышкак сырым темдалын лаштыртена 
да сайын лугена. Лугымо годым тыгай 
вартыш моткоч пушкыдо лиеш. Тыгай 
вартышыш изишак ложашым ешарена. 
Вартышым лугена, ложашыш чыкен лук-
тына да адак лугена, темдыштына. Тыге 
кўлеш пе‰гыдылыкым налмеш ыштена. 
Тыгай массе гыч ыштыме шарик-влак 
пе‰гыде лийшаш, э‰ыримыште сайын 
кучалтшаш улыт.

Тыгай ондалчык кочкышым карака, ше- 
ре‰ге, йошкаршулдыр, ловал, сазан, карп 
моткоч йєратен чў‰гат. Такшым вўдыштє 
могай кол уло, иктат тудым эртен ок кай. 
Чўчкыдынак шолдыра кол логалеш.

(Мучаш. Тў‰алтышыже  
23-шо №-ан газетыште.)

Вучыдымын… 
СЫР полшен

Ола‰гым чў‰гыктымє годым
ТИДЕ кол такшым ондалчык кочкышым 

пешыжак ок кычалтыл. Но ешарен пук-
шымо годым тудо утларак чў‰гаш 
тў‰алеш. Но тыгай кочкышым утыжде-
не кышкыме годым кол кочкын темеш 
да э‰ыримыш пижыктыме ондалчыкым 
огешат ончал.

Кочкышым вўдыш кўлеш наре кышкаш 
гын, тендан кучымо верыш ола‰ге тўш-
ка дене ийын толеш. Тыгодым шолдыра-
жат чўчкыдынак логалеш.

ЙЄРШЕШ ТЫГЛАЙ 
КОПША‡ГЕ ОГЫЛ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.20 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 «25-й ЧАС» 
16+ 23.20 Эксклюзив 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+ 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 10.55 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 Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Илыш мундыра 
9.45 Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.20 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 го-
ворят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «25-й 
ЧАС» 16+ 23.20 Камера. Мотор. Стра- 
на 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом главном 
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 60 
минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+ 23.15 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  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 Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

2 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.20 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 «25-
й ЧАС» 16+ 23.20 Звезды под гипно- 
зом 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом главном 
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 60 
минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+ 23.15 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 12.15  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 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

3 ИЮЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.20 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «25-й ЧАС» 16+ 23.20 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 «ЛОВУШКА ДЛЯ КО-
РОЛЕВЫ» 12+ 23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 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»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести Ма-
рий Эл 9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.28 Кырык сирем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести. 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 

12.00, 15.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.50 На самом деле 16+ 
19.50 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.30 Три аккорда 16+ 23.20 Х/ф «ЖУР- 
НАЛИСТ» 18+

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 «ХОЗЯЙКА БОЛЬ-
ШОГО ГОРОДА» 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. 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

4 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

5 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 09.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+ 10.15 Муслим 
Магомаев. Нет солнца без тебя... 12+ 
11.10 Честное слово 12+ 12.15 Теория 
заговора 16+ 13.00 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» 16+ 17.20 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 18.55 Футбол. 
Суперкубок России-2019. Зенит – Локо-
мотив. Прямой эфир 21.00 Время 21.20 
Сегодня вечером 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 
По секрету всему свету 12+ 08.40 Мест-
ное время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро 
на одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 
11.40 Выход в люди 12+ 12.45 Далёкие 
близкие 12+ 13.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+ 17.55 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «ТАМ, 
ГДЕ НАС НЕТ» 12+

«МЭТР»
16.20 Программа «Широкий экран» 12+ 

18.30  Наше время. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

6 ИЮЛЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 

0+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.45 Ча-
совой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.25 Не-
путевые заметки 12+ 10.10 Жизнь других 
12+ 11.15 Видели видео? 6+ 12.15 Живая 
жизнь 12+ 15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+ 16.55 Семейные тайны 16+ 18.30 
День семьи, любви и верности 12+ 21.00 
Время 21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
16+ 23.35 Х/ф «ФОРМА ВОДЫ» 18+

РОССИЯ1

05.10 Т/с «СВАТЫ» 12+ 07.30 Сме-
хопанорама 12+ 08.00 Утренняя почта 
12+ 08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Смеяться разрешается 12+ 
12.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
11.50 Программа «Сделано со вку-

сом» 12+ 12.00 Наше время. Итоги не-
дели. 12+ 12.45 Программа «Пастырское 
слово» 12+ 16.20 Программа «Широкий 
экран»12+ 21.00 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

7 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 июльышто Э.Сапаев лўмеш опер да балет академический 
театр Килемар районысо «Раздолье» турист комплексыште 
«Акпатыр» оперым модын ончыкта.

19.30 минутлан тў‰алеш.

7 июльышто Килемар район Церкысолаште «Шічмы 
мўліндї» фольклор да этнографий пайрем лиеш.

Тудо Марий Элын 100 да Килемар районын 80 ияш лўм- 
гечыштлан пєлеклалтеш.

8 июльышто М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме 
театр «Ачийжат-авий-
жат» спектакльым Морко 
район Унчо селаште, То-
што марий сурт-печыште, 
ончыкта.

20 шагатлан тў‰алеш.

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

«Марий Эл» газет мом воза?
Молгунамсе семынак шушаш номер социальный илыш, 

медицине, образований, ялозанлык, тўвыра, спорт дене 
кылдалтше да моло уверлан поян.

16+

«Марий Эл» газет – марий калыкын газетше, сандене 
тудо кажне марийын суртыштыжо лийшаш!!

Реклама

12-15 июньышто Марий Элыш 
Юл кундем федерал округ ден 
12 регион гыч газет да телеви-
дений гыч 33 журналист толын. 
Нуно кундемна нерген газе-
тышт да телевиденийышт гоч 
палдараш тў‰алыт. Тидын нер-
ген «Уло мом ончаш да он-
чыкташ» материалыште лудса.

«™дырамаш корно» мужыр 
лаштыкын унаже – У Торъял 
район Токтарсола ял гыч Юрий 
ден Светлана Фоминыхмыт.

«Сарын кышаже…» лашты-
кыште тунамсе Сотнур район 
Корамас ялсовет Чодыраялыш-
те шочшо Леонид Васюковлан 
пєлеклалтше материалым ум-
бакыже темлена. Ушештарена, 
тиде айдеме Кугу Отечествен-
ный сар годым военнопленный-
влакын лагерьышкышт логалын, 
тидлан кєра тудым «предатель» 
маныныт.

«Онар тукым» лаштыкын уна-
же – ече дене СССР-ын спорт 
мастерже, физический культу-
рын да спортын отличникше, 
Медведево районысо Юбилей-

ный посёлкышто ече дене тре-
нер Сергей Кугергин да тудын 
пелашыже Надежда Кугергина – 
Юбилейный кыдалаш школышто 
физкультурым туныктышо, ий-
маш да куштылго атлетике дене 
тренер, Россий Федерацийысе 
физический культурын да спор-
тын отличникше.

«Тамга» лаштыкыште Чумбы-
латыште Курык кугызалан ку-
малтыш нерген лудса.

4-7 июньышто Ижевскыште 
финн-угровед-влакын «Финн-
угор тўня – Российын полиэтни-
ческий кумдыкыштыжо: тўвыра 
поянлык да у йодмаш-влак» VI 
всероссийский шанче конфе-
ренцийышт лийын. Тушко Марий 
Эл гыч делегацият миен. Тидын 
нерген материалым «Майатул» 
лаштык темла.

Пытартыш жапыште «Марий 
Эл» ансамбльна мастарлыкым 
кушто ончыктен – «Искусство» 
лаштык палдара.

«Сылнымут садвечыште» 
Геннадий Алексеевын «Сулык» 
повестьшым умбакыже лудса.



2019 ий  27 июнь14 С/ПИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

Тў‰алтышыже 23-шо 
№-ан газетыште

– МО дене полшен 
кертына – чыла ыште-
на, – Ирина Кузьми-
нична ласкан мане. – А 
ынде мє‰гыда кайыза, 
тыште мылам мешай-
калаш гына тў‰алыда. 
Эрла эрдене толыда.

Пєръе‰ вургемым оп-
тымо шовычын ныл лук-
шым иктыш кылдыш. 
Цветкова ўмбак ўшан 
дене ончале да, кыл-
дышым кидышкыже са-
кен, омсам эркын петы-
рен, кабинет гыч лекте.

Ирина Кузьминич-
на, ик койкан палатыш 
толмекыже, черлым 
эше ик гана колышто. 
Шодо кок велымат пу-
алын. Изи е‰ын шўмжє 
кылт-кылт-кылт чўчкы-
дын кыра, кидшерже 
эркын шижалтеш. Тем-
пературжат кумло шым 
градус гына. Тугеже 
организм чер вашта-
реш ынеж кучедал. Эр-
кын-эркын шула... изи 
кап йєра.

Цветкова чер исто-
рий кагазыш диагно-
зым возыш, эмлаш кўл-
мє назначенийым кужу 
столбик дене радам-
лын серыш.

Медшўжарын сте-
рильный шприцым кон-
дымекыже, изи эргын 
вуйыштыжо, коваште 
йымалне койшо вене 
тураште, вес медшў-
жар шып кийыше йочан 
ўпшым тўреде. 

Ирина Кузьминична 
кидшым кужун, парня 
лу корштымеш, мушко. 
Умывальник ўмбалнысе 
йўштє воштончышыш 
са‰гажым тушкалтен, 
шинчажым кумен, ик-
мыняр минут шонен 
шогыш.

Тыгай изилан вене 
кєргыш инъекцийым 
вуйыш ышташ – манаш 
веле! А тетла куш ыш-
тет, веныже уке дене 
иктак! Адакшым име 
гаяк чот вичкыж киды-

се веныш логалташ – 
манаш веле. Кидшым 
шупшылын колта гын...

Медшўжар нелын 
шўлышє вийдыме йо-
чам ончыкыжо пыштыш, 
кидше дене вуйжым 
о‰ пеленже пе‰гыдын 
ишен кучыш.

Ирина Кузьминич-
на пўсє да чот вичкыж 
имым коваште йыма-
лысе веныш э-э-эркын 
пуртыш. Име мучашын 
пушкыдо верыш логал-
мыжым шижмекше, име 
кєргысє поршеньым 
шкеж дек шижын шуп-
шыльо. Йошкар пыл 
гай койшо вўр шпри-
цыш пурымеке, тыгак  
э-э-эркын тушечын 
эмым тўрыс темдал 
лукто. Кидшым ўшт-
шыжла, медшўжарлан 
кўштыш:

– Воктечше ик минут-
ланат ида кора‰! Кок 
шагат гыч ончалаш то-
лам. Эр велеш... Но мо 
нерген ойлем, тый умы-
лет манше гай вачыжым 
тарватыш, опытан мед-
шўжарым ончале да ка-
бинет гыч лекте.

Ирина Кузьминична 

ординаторскийыште 
диваныш пурен шин-
че, шинчажым кумыш 
да чот нойымыжым 
кызыт гына шиже. Ала 
изиш нералтен кертам 
манын, вуйжым диван 
э‰ертышыш пыштыш, 
но чон вургыжеш, тур-
гыжланымыжым се‰ен 
ок керт. Уке, мый шке-
ак тушто лийшаш улам 
манын, доктор кынеле, 
халатшым уэш чийыш, 
писын палатыш кайыш.   

...А ты жапыште 
изи Колюшын ачаже 
мє‰гыштыжє, вуйжым 
кучен, ўстел коклаште 
шып шинчыш. Тудын йыр 
тамак шикш кўдырчан 
йўр толмо деч ончычсо 
шем пыл гай ийын кош-
теш. Ушыш тўрлыжат 
пура. Афган сарыште 
улмыж годым колхоз 
фермыште вольыкым 
ончышылан ыштыше 
аважым ўшкыж єргал 
пушто. Пєртым чо‰аш 
манын, Йўдвелыш оксам 
ышташ кайыше кугу иза-
же увер деч посна йомо.

Ольош, армий гыч 
толмекыже, кок арня 
йўє. Илышлан єпке-

лалтын шургыш, ту-
манлыш, шкенжым 
чаманен, йўшывуя шор-
тынат тєчыш. Кужу жап, 
ўдырым налде, шкет 
илыш. Но какширак 
капан, лыжга койыш-
шоктышан самырык 
ўдырын, Танян, марлан 
лекташ келшымекы-
же, чот вашталтмыж-
лан шкежат єрє. Тудын 
кєргыштыжє тынар 
порылык, йєратымаш 
илат манын, шкежат 
пален огыл. Идалы-
кат пеле гыч ватыжын 
м ў ш к ы р а ‰ м е к ы же , 
тўняште эн пиалан 
улмыжла чучын. Лун-
чырий ўдырамашлан 
кугу азам ышташ неле 
лийын, шке ыштен ыш 
керт. Доктор-влак туд-
лан «кесаревым» ыш-
тышт, но жапым да ўна-
рым шуко йомдарыше 
ўдырамаш йочам ыш-
тышыжла колыш. 

Эргыжын шкеж гаяк 
кугу шочмыжлан кєра 
ватыжын колымыжлан 
пєръе‰ шкенжым кужу 
жап титаклыш.

Умбакыже лиеш

Эшеат КУГУ 
™ШАН ылыжеш

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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– МО, ош 
«Лексус» дене кудал 

толшо качым вучет? – 
марлан кайыдыме шо‰го 

ўдыр деч йодыт.
– Уке... Тў‰жє – айдемы-

же поро да сай лийже, а 
«Лексусшо» могай 

тўсан – са-
диктак.

Ш
ЫРГЫЖАЛЫНА

Тў‰ редактор –

А.С.АБДУЛОВ
Газетым 

Роскомнадзорышто 
регистрироватлыме

Регистрироватлыме 
номер – 

ПИ № ФС 77-67392, 
2016 ий 5 октябрь

Ямде оригинал-макет гыч «Периодика Марий Эл»
издательстве» АО-што савыктыме.

Адресше: 424006, Йошкар-Ола, Панфилов урем, 39.
Издательын да редакцийын адресышт: 

424006, СССР ВВ-н 70-ше идалыкше урем, 20. Тел.: 49-55-11.
Газетын индекcше – 14857, П3205.

Тираж – 5020. Заказ – 24/20. 
Газет Печать да массовый коммуникаций шотышто

федеральный агентствын окса полышыж дене савыкталтын.
«Тазалык» лаштыкыште темлыме рецепт

дене пайдаланыме деч ончыч врач дене ка‰ашыза.
Печатьыш пуымо жап:  график почеш – 16.00,  чынжым – 16.30.

Шеф-редактор – 
Р.М.ЧЕПАКОВА
Учредитель – 
«Марий Эл» 
газет» ООО

12+

А
кш

е 
эр

ы
ка

н

Йєратыме мурына

Кок гана, ит шоно, от йєрате,
Йєраташ пўралтын ик гана.
Шўдырла йєратымаш йєра гын,
Лач кода ший корныжым гына.
Припев:
Йодышетлан мом гын вашештем,
Кузеракын шинчашкет ончем?
Шўдырым кузе уэш чўкташ?
Кузеракын чоным волгалташ?

Кеч-кузе тый шкендым лыпландаре,
Угыч тудым ылыжтем шонен.
Ок ылыж, огеш волгалт яндарын,
Йўштє тулжым лумла шавалтен.
Припев тудак.
Да изиш ошемын-волгыдемын,
Ала-кушко шапалген йомеш.
Но садак кеч пиалан айдеме,
™мыр мучко тый ужат омеш.
Припев:
Йодышетлан мом гын вашештем,
Тиде жап эртен каен, та‰ем.
Ок лий сото жапым пєртылташ,
Ок лий угыч шўмым тєрлаташ.

Мутшо Г.Сабанцевын,
семже В.Осипов ден В.Пайдемировын

Кок гана, ит шоно,  
от йєрате

 2 гана
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ТЫ кугу кумалтышым чыла 
шотыштат Шернур вел «Марий 
кумалтыш» общине ямдыла да 
эртарен колтымаштат шот-ра-
дамым нунак виктарат. Санде-
не Шернур вел гыч вуй саваш 
мийыше марий-влакшат яты-
рынак лийыныт. Виче кунде-
мыште илыше-влакынат чолга-
лыкыштым палемдаш кўлеш. 
Ты гана нуно Кикнур, Яран, 
Лебьяже, Уржум, Малмыж, 
Полянка, Пыжанъю да моло 
район гычат погынен толыныт. 
Поснак палемдыме шуэш Ак-
патыр, Полтыш да Шошма – 
икманаш, Вўдтўр – кундем гыч 
улына манше марий-влак нер-
ген. Кажне ийын огыл гынат, 
нуно тышке чўчкыдын толыт, 
шке вер-шєрыштын тале ма-
рий патырышт деч поро кумы-
лым, поро шўлышым кондат, 
а Чумбылат деч вий-куат да 
илыш-шырт дене мє‰гышкышт 
пєртылыт. Вет ты шотанак кугу 
пелештымаш да марий пайрем 
тений Акпатыр чочойын куры-
маш верже воктене 3 авгу-
стышто эрташ тў‰алеш.

Чумбылат курыквалне вуй-
ым савен кумалмаш 1992 ий 
гыч таче марте кажне ийын 
эртаралтеш. Кугураклан, але 
вес семынже Поро Лемде Ку-
рык Кугызалан, кумалаш июнь 
кыдалын кокымшо пелышты-
же погынат. Кумалтыш верыш 
пурымо «капка» деке толын 
шогалмеке, калык поро чонын 

вуйым сава. Курык Кугыза деч 
поро илыш-куным, тазалы-
кым, вуй ўмбал серлагышым 
да аралтышым йодаш, еш 
пиал да тичмашлык, икшыве 
да родо-шочшо-влакын сай 
илышышт верч, волгыдо он-
чыкылык верч пелешташ пура. 
Тыгаяк поро сугыньым нуно 
кумалтыш тў‰алме деч ончыч 
пелештен шогышо онае‰ де-
чат налыт. Тыгодым вуй саваш 
толшо е‰ онае‰ ончылно чон-
жым почеш, а тудыжо ты ты-
ланымашым онапу полшымо 
дене Юмо деке намиен шукта.

Чумбылат кумалтышке мийы-
меке, е‰-влак шнуй памаш 
деке вўдым налаш тура курык 
гыч волат. Волымышт годым 
тыгак кугу кў деке лишемын, 
вий-куатым, ончыкылык поро 
илышым, тукымвож ик ойым да 
моло порылыкымат йодыт. Па-
лемдыман, тений памаш вокте-
не калык поснак шуко лийын, 

эсогыл илыше вўдым атылашке 
темен каяш икмыняр жап ву-
чен шогашат верештын. Но ты 
жапат калыклан арам ок эрте, 
нуно икте-весе дене палыме 
лийыт, идалык гыч идалыкыш 
кузе илен лекме нерген икте-
весышт дене уверым ваштал-
тат. Сандене чыланыштынат 
кумылышт нєлталтше лийын.

Чыла шот-рат дене ямдылен 
шуктымеке, кечывал деч вара 
калык тў‰ онапу деке чумыр-
га, сукалтен шинчеш, Вяче-
слав Мамаевын Юмылан пе-
лештымыж почеш вуйым сава. 
Ача-ава дене пырля толшо 
изи икшыве-влакат шагалынак 
огытыл, икмыняр изи аза дене 
толшо ава-влакат шинчалан 
пернышт.

Тыге марий тўнян кумдыкшо 
эшеат кумда‰еш, илыш кумыл- 
жо пе‰гыдемеш, йўла радам 
шарла.

Икмыняр шагат гыч Чумбы-
лат курык ончылсо кумдык 
тышке толшо машина-влак деч 
ярса, лачак кумалме верыште 
гына эше шикш пуш шарла да 
ате-ўзгарым погымо, кумал-
тышым мучашлыме шыма йўк-
йўан кокла-коклан шокта.

Чумбылат шке 
йырже чумырен

Лаштыкым Л.ШЕМЙЕР ямдылен. Тел.: 49-55-11

23 июньышто Киров об-
ластьыште, ожнысо Ку-
карка ола (кызыт – Со-
ветск) деч тораште огыл 
верланыше Чумбылат ку-
рыкышто, кугу кумалтыш 
эртен. Тушко марий йўлам 
кучышо, пагалыше але 
тыглай ончалаш мийы-
ше 600-700 е‰ чумырген. 
Нуно элнан тўрлє кундем-
же гыч толыныт. Чылашт 
нерген каласен шукташ 
огеш лий гынат, Пошкырт, 
Татарстан, Угарман кун-
демла да, мутат уке, Ма-
рий Эл ден Киров область 
гыч пеш шукын лиймышт 
шижалтын. Кажне ийын 
гаяк Моско ола гыч толшо 
ятыр е‰ым палемдыман, 
нуно ий гыч ийыш шуке-
мыт. Тений Санкт-Петер-
бург да Тольятти ола гычат 
посна самырык чолгае‰-
влак утларак чумыргеныт.
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