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Ялыште икгай 
пєрт уке
Тиде сурт Волжский 

район Кўшыл Азъялын 
уремжым сылнештара. 
Озавате, Лидия 
Ивановна Яковлева, 
шке жапыштыже 
колхозышто вольыкым 
ончен. Кызыт тудо сулен 
налме канышыште 
гынат, шке суртшым 
арун куча. Пєрт 
ончылно, кудывечыште, 
палисадник коклаште, 
пакчаште – чыла 
вере пеледышым 
шынден. Кудывече 
покшелне тўрлє атыште 
вера‰дыме пеледыш 
шинчам куандара.

М.СКОБЕЛЕВ
Авторын фотожо

Яковлевмытын суртышт
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Шымше созыв Марий Эл Кугыжаныш Погынын депута-
тышкыже ик мандатан сайлымаш округла деч регистри-

роватлыме кандидат-влаклан «Сурт-пече» газетыште 
тыгай кечылаште тўлыде савыкталташышт вер  

ойыралтеш:

15 августышто
1-ше №-ан ик мандатан Зарубин сайлымаш округ деч – 
А.В.Заболотских, Ю.А.Минаков, О.Р.Седов, А.С.Столбов;
2-шо №-ан ик мандатан Центральный сайлымаш округ 

деч – 
Р.Ш.Бельгибаев, И.Л.Губин, В.В.Севастьянов, А.И.Федоров;
3-шо №-ан ик мандатан Молодёжный сайлымаш округ 

деч – 
М.В.Бронников, Е.В.Ермохина, Д.В.Рыбаков, А.С.Соколов;
4-ше №-ан ик мандатан Сомбатхей сайлымаш округ деч – 
В.Е.Дождиков, А.В.Маслихин, Р.В.Патраков, А.В.Пермикин;
5-ше №-ан ик мандатан Заречный сайлымаш округ деч – 
В.А.Жезлов, Д.В.Иванов, К.Н.Писный, Т.Ю.Романова;
6-шо №-ан ик мандатан Дубки сайлымаш округ деч – 
Н.В.Глущенко, П.В.Лапшин, С.Н.Сидоров, Н.А.Черников;
7-ше №-ан ик мандатан Ремзавод сайлымаш округ деч – 
О.И.Барбашенов, Н.С.Павлова, А.С.Туманов, С.С.Шайдуллин;
8-ше №-ан ик мандатан Суворов сайлымаш округ деч – 
А.В.Бирюков, И.Л.Бондарчук, А.А.Кандаков, В.Н.Самокаев;
9-ше №-ан ик мандатан Красноармейский сайлымаш 

округ деч – 
А.С.Дружинин, В.И.Мухин, О.С.Фытова;
10-шо №-ан ик мандатан Анциферов сайлымаш округ 

деч – 
А.А.Бахматов, А.А.Долгушев, С.В.Ерин, С.А.Машаев;
11-ше №-ан ик мандатан Гомзово сайлымаш округ деч – 
В.И.Вертинская, В.В.Потехин, Н.В.Рудакова, С.Н.Царегородцев.

22 августышто
12-шо №-ан ик мандатан Берёзово сайлымаш округ деч –
В.М.Бочкарёв, Ю.В.Калаев, В.В.Муртазин, Е.А.Негодяев;
13-шо №-ан ик мандатан Строительный сайлымаш округ 

деч – 
А.А.Иванов, И.В.Кулалаев, А.А.Мирбадалев;
14-ше №-ан ик мандатан Прохоров сайлымаш округ деч –
Г.Е.Пейсахович, Д.С.Петровский, Е.А.Ремнёв, М.В.Фадеев, 

С.З.Фирсов;
15-ше №-ан ик мандатан Гагарин сайлымаш округ деч –
О.Р.Асеинова, А.Р.Насыбуллин, Р.Р.Салахутдинов, А.А.Сорокин, 

Г.Ш.Хамитова;
16-шо №-ан ик мандатан Нагорный сайлымаш округ деч –
Д.Аблязов, Ю.П.Ершов, А.Д.Калугин, П.Г.Лифанов, С.М.Мартья- 

нов;
17-ше №-ан ик мандатан Заводской сайлымаш округ деч –
Н.Г.Акозина, Г.В.Моисеев, Д.Н.Семёнов, Н.Ф.Семёнов, 

А.М.Сташкевич;
18-ше №-ан ик мандатан Козьмодемьянск сайлымаш 

округ деч –
С.Н.Громова, А.А.Дунин, О.Ф.Ерошкина, М.К.Королёв;
19-ше №-ан ик мандатан Поволжский сайлымаш округ 

деч –
А.А.Артюшкина, А.Г.Поствайкин, В.В.Речкин, Е.И.Шалахов;
20-шо №-ан ик мандатан Курыкмарий сайлымаш округ 

деч –
Л.А.Атласкина, И.И.Лобанов, В.Н.Плахов, С.Н.Рыбаков, 

Ю.Е.Саличкин, И.В.Эштуков.

29 августышто
21-ше №-ан ик мандатан Волжский сайлымаш округ деч –
И.В.Александров, Н.К.Бахтина, Г.П.Яковлев, Л.Н.Яковлева;
22-шо №-ан ик мандатан Красногорский сайлымаш 

округ деч –
Н.Ф.Александров, Е.Н.Бастраков, Э.А.Иванова, Е.Н.Кальянов;

23-шо №-ан ик мандатан Звенигово сайлымаш округ деч –
Ф.В.Керимов, С.Н.Романова, Е.Е.Савин, О.А.Савина, С.Ф.Сте- 

панов;
24-ше №-ан ик мандатан Сосновый сайлымаш округ деч –
О.А.Аблязова, А.А.Баркова, Т.Б.Большакова, М.А.Исманов, 

Н.Н.Козлова, О.В.Сергеева;
25-ше №-ан ик мандатан Западный сайлымаш округ деч –
Е.Д.Вахитова, В.В.Лебедев, А.В.Сочин, Д.Н.Шамшуров;
26-шо №-ан ик мандатан Кужэ‰ер сайлымаш округ деч –
С.В.Белоусов, Л.В.Кальсина, С.В.Карпов, С.-А.Я.Хасиев;
27-ше №-ан ик мандатан Марий Турек сайлымаш округ 

деч –
В.С.Ешметов, В.А.Макаров, Д.С.Сергеев, В.И.Снигирёв, 

В.М.Яковлев;
28-ше №-ан ик мандатан Медведево сайлымаш округ 

деч –
С.В.Антонов, Д.Н.Михайлов, Р.И.Муталиев, А.С.Пономарёв;
29-ше №-ан ик мандатан Лесной сайлымаш округ деч –
В.В.Ерина, А.И.Моисеев, М.В.Морозов, М.Г.Олейник.

5 сентябрьыште
30-шо №-ан ик мандатан Пригородный сайлымаш округ 

деч –
В.А.Алембаев, В.В.Бутенин, А.С.Козырев, Р.Х.Овчинникова, 

А.А.Чернядьев;
31-ше №-ан ик мандатан Красногорский сайлымаш 

округ деч –
А.Н.Безденежных, К.В.Бормотов, Е.Е.Мочалова, Д.Г.Федоров, 

Д.И.Харитонова;
32-шо №-ан ик мандатан Морко сайлымаш округ деч –
А.М.Иванов, А.Л.Киселёв, Э.А.Крылова, А.А.Павлов, А.О.Пе-

тухов;
33-шо №-ан ик мандатан Луговой сайлымаш округ деч –
Е.П.Кузьмин, О.Н.Тихонов, И.А.Яковлев;
34-ше №-ан ик мандатан У Торъял сайлымаш округ деч –
В.В.Домрачев, В.Д.Пуртов, С.В.Роженцов, В.С.Рябчиков;
35-ше №-ан ик мандатан Оршанке сайлымаш округ деч –
А.Л.Грищенко, Г.П.Ефремова, А.А.Карташов, Р.Б.Тихонов;
36-шо №-ан ик мандатан Параньга сайлымаш округ деч –
А.А.Делянов, Т.А.Мезина, А.Е.Павлов, Г.Р.Тухватуллина;
37-ше №-ан ик мандатан Шернур сайлымаш округ деч –
В.М.Емельянов, В.Т.Кожанов, Ю.А.Смоленцева, В.Д.Таникеева, 

Л.М.Токтаулова;
38-ше №-ан ик мандатан Советский сайлымаш округ деч –
А.В.Аверин, А.Е.Васильев, Р.Н.Слободяник, А.М.Таныгин;
39-ше №-ан ик мандатан Ро‰го сайлымаш округ деч –
Н.И.Богачук, Л.Н.Бубнова, И.С.Гусев.

Шымше созыв Марий Эл Кугыжаныш Погынын депута-
тышкыже партийный списке почеш регистрироватлыме 

кандидат-влакым темлыше сайлымаш объединений-вла-
клан «Сурт-пече» газетыште тыгай кечылаште тўлыде 

савыкталташышт вер ойыралтеш:

15 августышто, 22 августышто, 29 августышто,  
5 сентябрьыште

«Единый Россий» Россий политический партийын Марий ре-
гионал отделенийже,

«Справедливый Россий» политический партийын Марий Эл 
Республикысе регионал отделенийже,

«Россий Федерацийын коммунист партийже» политиче-
ский партийын Марий республикысе отделенийже,

«Россий либерально-демократический партий – ЛДПР» 
политический партийын Марий регионал отделенийже,

«Пенсионер-влакын социальный чынлык верч Россий 
партийышт» политический партийын Марий Эл Республикысе 
регионал отделенийже,

«Россий коммунист-влак» коммунист партий» политиче-
ский партийын Марий республикысе отделенийже.

Тўлыде савыкталтыт
«Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжын депутатше-влакым сайлымаш нерген» Марий Эл За-

конын 56-шо статьяжын положенийже дене келшышын, шымше созыв Кугыжаныш Погынын депутатше-
влакым сайлыме годым регионал кугыжаныш периодике савыктыш изданий-влакын редакцийышт же-
ребьевкым шкевуя эртарат да регистрироватлыме кандидат-влакын сайлымаш деч ончычсо агитаций 
материалышт дене тўлыде да тўлен палдарыме графикым рашемдат.

Сайлымаш вашеш
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О К Т Я Б Р Ь Ы Ш Т Е 
шындышаш чеснок-
лан верым ончылгоч 
ямдылыман. Отызан 
культурым, ковыштам, 
паре‰гым, киярым, 
томатым шындыме 
верыште чеснок шол-
дыра лиеш, но тушто 
йўр вўд шинчышаш 
огыл. Йыра‰ ярсен 
шуын, ўден кодаш гын, 

сентябрь мучаш мар-
те пурса, немычпур-
са, турек пурса чапле 
сидерат лийын шуыт. 
Но тидлан йыра‰ысе 
шукияш шўкшудым: 
йолваншудым (пырей), 
пўтыралтышшудым  – 
тўрыс кора‰дыман. 
Уке гын шуйналтше 
шўкшакан да сидера-
тан мландым кольмо 

дене савырал пышташ 
йєсє лиеш.

Йыра‰ым кўнчы-
мє деч ончыч 1 ведра 
компостым але пургыж 
рокым шаваш лиеш. 
Тышкак (1 кв. м кумды-
клан) 1 кугу совла дене 
суперфосфат ден на-
трий сульфатым еша-
раш кўлеш. Кукшын 
чучеш гын, чеснокым 
шындыме деч 1-2 кече 
ончыч йыра‰ыш вўдым 

шавашат лиеш. Ро-
кышто илыше пайдале 
микрофлор вўдыжгє 
мландыште ок кылме, 
шўкшудо нєшмат лек-
тын шукта. Нєргє шўк-
шудым лекмыж еда 
вигак кора‰даш гын, 
вес ийын шошым шўк-
шудо шагал лиеш.

Лукмо лектышым 
шотыш конден шук-
тымеке, эн таза да 
шолдыра чеснокым 
йыра‰ гыч вигак шын-
даш ойырен кодыман. 
Чеснок пуч мучашеш 
кушшо чеснок пўй 
(бульбочко) кокла гыч 
эн шолдыражым посна 
вес йыра‰ыш шындаш 
лиеш. Тыгай нєшмє 
гыч вес ийлан икияш 
чеснок кушкын шуэш.

АВГУСТ тў‰алтыште пуч мучашеш кушшо 
шындышаш шоган пўй кокла гыч шуко лон-
чан (семенной) батун-шоганын эн шолдыра 
нєшмыжым ўден кодаш уто ок лий. Вес ий эр 
шошым ужар шудыжым пўчкын кочкаш лач веле 
лиеш.

Коклаштышт 10-12 см кумдыкым коден, шо-
ганым 3-4 см келгытыш шындыман. Батун шо-
ган нєшмым шындыме деч ончыч 8-12 шагат 
леве вўдыштє лазыртен кучыман. Вара сайын 
вўдыжтарыме таляка кашыш ўдыман. ™мбачын 
мульчам шавалтыман але южым колтышо вич-
кыж материал дене леведман. Нєшмє ситыше 
гын, нугыдын ўдашат чаманыман огыл, шуэм-
дыме ужар шоганым шошым луктын кочкаш  
лиеш.

Августыштак нугыдемше шукияш шнитт-шога-
нын вожшым, икте-весыж деч ойырен, коклаш-
тышт 10-15 см верым коден, вес вере кусарен 
уэмдаш лиеш. Шукияш шоганым кусарен шын-

дышаш йыра‰ым ўя‰дыман. Тидлан пел ведра 
компостым але пурка рокым, 1,5 кугу совла су-
перфосфатым да 1 кугу совла калий сульфа-
тым (1 кв. м кумдыкыш) шавыман. Порей шо-
ганын вургыжо пушкыдо да ошо лийже манын, 
йыра‰ыш ужар шудо але ломыж настоян ешар-
тыш кочкышым шавыман, йыра‰ым кўкшын  
урыман.

ШОГАНЛАН ЙЫРА‡ К™ЛЕШ

ЧЕСНОКЛАН ВЕРЫМ  
ЯМДЫЛЫМАН

Пакча паша

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

Мучаш. Т¢‰алтышыже 29-ше №-ан газетыште
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.

ТАЗАЛЫК

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
Мужыр лаштыкым

Нитрат нитритыш  
савырна…
АЙДЕМЕ тазалыкшылан вуйым 

огеш ший, арбузым лийын шумо 
жапыштыже да нормым пален 
кочкеш гын, организмыштыже ни-
могай уто-ситым шижшаш огыл. 
Но кочмо арбуз начар качестван, 
пайдале витамин ден минерал-
лан веле огыл, тыгак нитратлан 
(емыж-саска писынрак кушшо ма-
нын, тў‰ шотышто азот негызан 
ўя‰дышым ешарат) поян лийын 
гын, айдеме чот аярген кертеш. 
Нитрат шке шотшо дене утыжым 
шуко токсинан огыл, но айдемын 
организмышкыже (пагар-шолора 
корнын микрофлорышкыжо) ло-
галмекше, осал нитритыш савыр-
на да неле черлан, ты шотыштак 
онкологийлан, вия‰аш амалым 
ышта.

Арбуз дене аяргымым саскам 
кочмо деч вара 1-2 шагат гы-
чат, 1-2 кече гычат шижаш лиеш. 
Жапын ойыртемже айдемын та-
залыкше дене чак кылдалтын. 
Капкыл температур чот кўзымє, 
йыжы‰ кайыме, вий ситыдыме, 
вуй корштымо, мўшкырым пўты-
рымє, укшинчыктыме годым, 
жапым шуйкалыде, врачын при-

ёмышкыжо каяш але «Вашкепо-
лышым» ўжыкташ кўлеш.

Тидымат шотыш налман: кужу 
жап аралыме арбузышто улшо 
нитрат нитритыш савырна. Саска 
вўдыжгє верыште кия гын, нитрит 
икмыняр пачаш шукемеш. Сандене 
аралыме да ужалыме вер саскан 
лўдыкшыдымылыкшє дене чак кыл-
далтын. Аяргаш огыл манын, налме 
арбузым сайын мушкаш кўлеш.

Организмыште вўд погынымо, 
тидлан амалым ыштыше патоло-
гий улмо годым арбузым шуко коч-
каш огеш темлалт – айдеме эшеат 
кўпнен кертеш. А тидыже шўмын, 
вўргорнын, вергын да моло ор-
ганын пашаштым нелемда. Шўм-
вўргорно чер дене орланыше-вла-
кланат арбузым утыждене шуко 
кочкаш огеш лий: саскаште калий 
шуко, тудын организмышке утыж-
дене логалмыж годым шўмын па-
шаже пужлен, моло ситыдымаш 
палдырнен кертыт.

Икшывылан ида пу!
ТАЗАЛЫКШЫЛАН зияным ыш-

таш огыл манын, арбузым кок ияш 
марте йочалан пуаш огеш лий. Ты-
леч кугурак ийготан икшыве, мўш-
кыран ўдырамаш, пагар-шолора 

корно чер дене орланыше-влаклан 
лийын шушо да сай качестван ар-
бузым август мучаште-сентябрьы-
ште гына кочкаш тыршыман.

Пайдаже уке огыл
САЙ качестван арбуз – мутат 

уке, пайдале саска. Тушто антиок-
сидант, витамин да аминокислота 
моткоч шуко. Лийын шушо арбуз 
аскорбин кислоталан, тиаминлан, 
рибофлавинлан, ниацинлан, ка-
ротинлан, калийлан, магнийлан 
(200 г саскаште суткаш дозо уло) 
поян. Саскаште тыгак аван шўм-
жє йымалне вия‰ше азан нерве 
системыжлан кўлешан фолиевый 
кислота шуко. Арбузым пєръе‰-
влакланат кочкаш пайдале: сас-
каште вўр коштмо пашам саемды-
ше, ўдырамашым йєратен малаш 
кумылым лукшо да вийым пуышо 
аргинин манме аминокислота уло.

Кушто налаш?
АРБУЗЫМ лучо август мучаш-

те-сентябрьыште корно воктене, 
олаш пурымаште, машина гыч 
монь огыл, а кевытыште але ужа-
лаш лўмын келыштарыме веры-
ште налаш. Сусыргышо, шелше 
але пўчмє саскам низаштат ида 
нал! Ужашын пўчкедыме да плён-
ко дене пўтырымє арбузым кевы-
тыштат налаш ида тошт. А паша-
же теве кушто: кўзє кеч-мыняр 
яндар лийже, садак микробан, а 
сакыран арбузышто стафилококк, 
стрептококк да тулеч моло моткоч 
писын шукемын шарлат. Тидымак 
шотыш налын, саскам тичмашы-
мак да кокла (5-7 кг) нелытаным 
налаш кўлеш. Арбузышто вудака 
лончо, пералтше да шўйшє верла 
лийшаш огытыл.

Кевытыште ма пазарыште, эсогыл уремыште арбузым 
шукертак ужалаш тў‰алыныт. Сайын лийын шумо жапше 
август мучаш-сентябрь веле гынат, тиде саскам налшыжат 
улыт веле… Арбузын айдеме тазалыклан уто-ситым ыштен 
кертмыжым эше ик гана ушештарыза, пожалуйста.

Н.СМОЛЕНЦЕВА
Кужэ‰ер район

СТАТИСТИКЕ почеш, Россий палынак шуко арбузым ончен кушты-
шо 10 эл радамыш пура. Тиде саскам элыштына кажне еш идалыкы-
ште ик гана да тамлен онча.

Но тудын илышлан лўдыкшым ыштен кертмыжым чыланжак огына 
пале, поснак – саскам агротехникым эскерыде ончен куштымо, йо‰ылыш 
ойырен налме да кочмо гын. Тыглай ончалмаште тўжвал тўсшє, кєргє 
чеверже дене моло деч нимо денат ойыртемалтдыме арбуз тўрлє да 
неле черлан вия‰аш амалым ыштен се‰а. Тидымак шотыш налын, та-
залыкым арален кодаш да тыгодымак йєратыме саскам шер теммеш 
кочкын керташ манын, арбузын уто-ситыжым радамлаш уто огыл.

Йодмыда почешАрбуз тамле веле огыл, 
эше лўдыкшє
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

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

10, 18 и 24 августа.

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

Коля изи,  
зиянже кугу

Марий Элын Тазалыкым аралыме мини-
стерствыжын тў‰ эпидемиологшо Светлана 
Колезневан мутшо почеш, республикыш-
тына верге палан коля йўштымужо дене 
черланыше-влак кечын ешаралтын толыт.

ВИРУСАН пўсє инфекций авалтыме годым 
капкыл температур чот кўза, чумыр организм 
аярга, вўргорно ден вергын пашашт пужла. 
Верге чер, калыкыште тудым эше верге ситы-
дымаш маныт, вийым налын кертеш.

Верге палан геморрагический йўштымужым 
пўртўсыштє коля сынан грызун-влак кондышта-
рат. Нуно тиде вирусым тўжвал средаш шон-
дышт, шурышт, шўвылышт дене луктыт да чо-
дырасе «шартышым», вўдым, кочкышым аяртат.

Айдеме тў‰ шотышто верге палан коля йўш-
тымужо дене аяргыше пуракым шўлымыжє, 
грызун-влак амыртыман вўдым йўмыжє, про-
дуктым, емыж-саска ден пакчасаскам кочмыжо, 
ялозанлык, чодыра, мланде пашам шуктымыжо, 
пўртўсыштє канымыже, саска ден по‰гым по-
гымыж годым черлана. Инфекций айдеме деч 
айдемылан огеш пиж.

Пўртўсын да климатын ойыртемыштлан кєра 
Марий Элыште верге палан коля йўштымужо 
дене черланыше шуко, сандене нине темлыма-
шым кажнылан шотыш налаш кўлешан:
 шке гигиеным тўткын эскерыман: кочмо деч 

ончыч кидым мушман, продуктым грызун-влак 
логал кертдыме йо‰гытышто кучыман.
 Вўдым палыдыме вер гыч да шолтыде йў-

ман огыл.
 Грызун-шамыч логалман але логал кертман 

продуктым шолтыман але йєршын кудалтыман.
 Дачыште, сад-пакчаште пашам ыштыме го-

дым келшыше (аралыше) вургемым, респира-
торым, парняшан пижым чийыман.
 Чодыраштат шке гигиеным чот эскерыман, 

кўмыж-совлам, кочкышым шудыш, пундышыш 
монь оптыман огыл. Каныме да малыме вер-
лан вондердыме але йєралтше пуше‰гыдыме 
чодыра аланым ойырен налман. Кочкышым 
мландыште кодыман огыл. Тулотылан орга-

жым погымо годым умша ден 
нерым марле повязке але ик-

мыняр пачаш осы-
лымо шовыч дене 

петырыман.

А дачниклан, сад-пакчазылан да ялыште 
илышылан верге палан коля йўштымужо дене 
черланыме деч теве мом шотыш налман:

1. Сурт-печым чаткан кучыман, тудым гры-
зун пурен кертме деч эскерыман. Венти-

ляций окнашке сеткым шындыман.

2. Йырым-йырысе кумдыкымат лийме се-
мын чатканрак кучаш тыршыман, тушко 

кодшо кочкышым, тўрлє кушкылым, чо‰ымо 
деч кодшо шўкым кышкыман огыл.

3. Шошым да шыжым грызун-влакым пы-
тарыман, тидланже дезинфекцийым 

ыштыше специализироватлыме предприятий-
лашке йодмашым пуыман але аяртыме ондал-
чык ден оптышым шке шындылман.
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ПАЗАР АК

Сєсна шыл (1 кг) –  180-300
Сєсна йолвурго (1 кг) –  70
Ушкал шыл (1 кг) –  250-500
Свежа паре‰ге (1 кг) –  35-40
Свежа ковышта (1 кг) –  25-30
Кабачок (1 кг) –  30
Помидор (1 кг) –  60-110
Кияр (1 кг) –  25-70
Шке пакчаште куштымо (3л ведра) –
   150
Тамле пурыс (1 кг) –  70
Черешне (1 кг) –  170
Э‰ыж (1 л ведра) –  80
Модо (0,5 л стакан) –  100-120
Пурса (1 л ведра) –  50
Шопкево‰го (3 л ведра) –  300
Арбуз (1 кг) –  30
Дыне (1 кг) –  70-80
Алыча (1 кг) –  150
Вишне (3 л ведра) –  250
Сливе (1 кг) –  75
Йошкаршоптыр (1 л ведра) – 50
Шемшоптыр (1 л ведра) –  80
Кугымєр (0,5 л стакан) –  130
Олма (1 л ведра) –  50
Шєр (1,5 л) –  90
™мбал (0,5 л) –  150-160
™мбал (сепаратор гоч колтымо 1 кг) – 
  480
Шўшмўй (1 кг) –  520
Ялысе ушкал ўй (1 кг) –  600
Торык (1 кг) –  240-260
Ола‰ге (1 кг) –  150
Шигол (1 кг) –  350
Нужгол (1 кг) –  220-230
Карака (1 кг) –  120
Сазан (1 кг) –  220-300
Шылагол (1 кг) –  200-300
Калош (мужыр) –  100-300
Носки (5 мужыр) –  100
Куэ выньык –  70-80
Тумо выньык –  130-150
Лўмегож выньык –  60-80
Мўй (3 л) –  2500

Йошкар-Оласе рўдє пазарыште 
тиде арнян тўрлє деч тўрлє емыж-

саскам ужалат. Утларакше шке 
пакчаште ончен куштымым да 

чодыраште погымым налаш темлат. 
Поснак шукын киярым, тудым шин-
чалташ кўлшє йєр шудым, э‰ыжым, 
модым, тўрлє шоптырым, пурсам, 

вишньым, пеледышым ужалат.
Тиде арнян кочкыш ден сатулан  

ак тыгай

Мужыр лаштыкым  Л.КАМАЛЕТДИНОВА 

Гигиенический помаде тўрвє коштыр-
гымым веле пытараш полша, шонеда? 
Йо‰ылыш лийыда. Тудым кушто да мо-
лан гына кучылташ огеш лий?!

Чоялыкат  утара

ШЕРГАШ ОК ЛЕК? 
Помадым йыгалте!

 Вургемы-
ште кўртньє 
молний ынже 

«чыгыне»  
манын,  

тушко ты по-
мадым йыгы-

ман.

 У йолчием йол  
коваштым ынже нузылтаре ма-

нын, корштарен кертше верлаш-
ке помадым йыгыман.

 Пєртыштє ашныме пийын але 
пырысын йолышт телым шелышталт 

кертеш. Тыгай годымат гигиенический 
помаде але бальзам полшат. Уремыш 
лукмо деч ончыч нуным йыгеда гын, 

янлыкдам азап деч утареда.

 ™п вок- 
тене улшо 
коваштыш 
помадым 

йыгаш гын, 
чиялтыме 
годым чия 
огеш пиж.

 Парня гыч 
шергаш огеш 
лек? Йырже 

помадым йы-
галтыза.
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«Озавате» лаштыкнан тачысе унаже –  
Йошкар-Олаште илыше, 1-ше №-ан школышто  
музыкым туныктышо, муро аланыште шкенжым 
тергыше мурызо Анита ФЕОКТИСТОВА

– Шарнем, изи улмем годым авамын кочкышым кузе 
ыштымыжым ончаш йєратенам. Пу пўкеныш кўзен шо-
галамат, мом кузе ыштымыжым йодыштам ыле. Ала ты-
шечынак тў‰алын кочкышым ышташ йєратымем?

Кызытеш кочкышым ыштыме мастарлыкемым пелашем 
акла. А кунам ача-ава суртышко унала миена гын, нунымат 
тамле кочкыш дене куандараш тыршем. У ий пайрем во-
дын ешге пельменьым ненчымына мылам поснак келша. 
Тунам чонышто шомак дене каласен моштыдымо тыгай 
пиалан юап озалана!

А кызыт – пакчасаска шумо пагыт. Тўрлє емыж-саска шуко, садланак лудшо-шамычым кок 
тамле кочкыш рецепт дене палдарынем.

ден  Р.ЧЕПАКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

Тиде пайдале салатым 
пеш писын ышташ лиеш
Кўлыт: 4-5 свежа кияр, ужар 

шудо (петрушко, базилик, кин-
за) – ик кормыж дене, 1 кугу 
совла лимон сок, 1 изи сов-
ла горчице, шинчал – пыртак,  
1 пўй чеснок, 1 кугу совла кеч-
шудо ўй.

КИЯРЫМ кугу рожан тёр-
кеш нўжыман. Тышкак тыгы-
демдыме ужар йєр шудым 
ешарыман. Пресс гоч темден 
лукмо чеснокым шавалтыман. 
Пытартышлан салатыш лимон 
сокым, шинчалым, горчицым 
пыштыман, сайын лугыман. 
Салатым свежанек кочман, ку-
жун шинчыктыман огыл.

«У ийлан  
ПЕЛЬМЕНЬЫМ 
ешге ыштена»

«Сурт-печын» ко‰га ончылныжо

Эн ончыч руашым ямды-
лыман. Тидлан сакырложа-
шыш пеле шулышо шўшмўйым 
ешарыман, сайын лугыман. 
Вара шере вартышыш муно 
ден ложашым ешарыман да, 
икгай нугыдылыкан лиймеш-
ке, руашым адакат лугыман. 
Лугымо семын пе‰гыдемше 
руашым кид денат нєшты-
лаш лиеш. Ынде тудым икмы- 

няр минутлан холодильникыш 
шындыман.

Ты жапыште когыльо кєр-
гым ямдылыман. Лайыш са-
кырложашым, крахмалым 
ешарыман, сайын лугыман 
да изи тул ўмбалне чарныде 
луген шолтыман. Тул ўмбач 
кора‰дыме кєргын йўкшы-
мыжым вучалтыман.

Кўэштме формыш ямде руа- 
шым йыргешкын шарыман. 
Кєргыжє йоген ынже лек ма-
нын, руашын тўржым изиш 
нєлталман. Ынде ком кєргыш 
лаштыртылме э‰ыжым тєр 
шарыман. Емыж-саска ўмбаке 
йўкшыктарыме шере лайым 
опталман. Тудым, иктєр лончо 
лийже манын, сайын йыгыман 
да ончылгоч 180 градус марте 
ырыктыме духовкыш 40 ми-
нутлан шындыман. Йўкшыкта-
рыме когыльым кеч тыглай, кеч 
чайым подылын кочкаш тамле.

ЛАЕШ ТУШКАЛТЕН ТАМЛЕШТАРЫМЕ 
Э‡ЫЖ КОГЫЛЬО

«ЙОЛАГАЙ ™ДЫР»  
САЛАТ

Кўлыт: 100 г шўшмўй, 50 г 
сакырложаш, 2 кўчымє муно, 
150 г ложаш, 150 г э‰ыж (але 
вес емыж-саска), 200 г ўм-
бал, 1 кугу совла крахмал, 
когыльым тамлештараш 2 
кугу совла йо‰гыштымо са-
кырложашан пудро.
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ТУДЫН дене суртыштыжо 
мутланена. Нунын пєрт ончы-
лнышт пакчаштышт тўрлє пе-
ледыш шинчаш перныш. «™ды-
рамаш пеледышым шындаш 
кумылан мо? Пеледышыжат 
тўрлє-тўрлє», – семынем шо-
налтышым. Озавате уло кумы-
лын шке суртшым, пакчажым 
пеледыш дене сылнештарен. 
Пєрткєргыштат, єрат веле, ай-
деме кутышан пеледыш-влак 
тўрлє вере: пырдыжыште, юмы-
лукышто – ошо, канде, йошкар 
тўсан улыт. Икманаш, илыме ве-
рыштым сылнештарыме. Вара 
рашеме: Оксана тыгай кугу 

пеледышым ынде шукертсек  
ышта.

– Тыгай пеледышым кузе ыш-
таш тў‰алынат? – йодде шым 
чыте.

– Эн ончыч школышто, кагаз 
гыч оригамим ыштенам. Кызыт 
Вика ўдырем дене декретыште 
улам. Яра шинчаш ом йєрате. 
Иктаж мом да ыштыман. Сан-
дене шканем келшыше кид-
пашам кычалынам. Тыгай кугу 
пеледышым (айдеме кутышан) 
интернетыште ужынам. Калык- 
лан йодмо почеш ыштем, – кид-
мастар вашештыш.

Ынде Оксанан ыштыме ты-

гай кугу пеледыш-влакым шко-
лышто, клубышто ужаш лиеш. 
Шукерте огыл районысо Пе-
ледыш пайремыштат мастер-
классым эртарен. Оксана Ор-
шанкысе И.К.Глушков лўмеш 
шуко профилян колледжыш-
те тў‰алтыш классым тунык-
тышылан тунемын. Тушанак 
технологий предметым вўдышє 
Галина Зубарева кидпаша-
лан шўма‰ден. Жап эртымеке, 
МарГУ-со психологий да пе-
дагогике институтым заочно 
тунем пытарен. Ынде 2013 ий 
гыч Мамасево кыдалаш шко-

Волжский  
район  

Карайыште 
кидмастар-

влак шагалын  
огытыл. Нунын 

кокла гыч  
иктыже –  

Оксана Ильина 
(снимкыште)

лышто тў‰алтыш класслаште  
туныкта.

Школышто урок деч вара ори-
гами кружокым вўден. Тунам 15 
икшыве коштын. Нуно кагаз гыч 
тўрлє фигурым, пеледышым 
ыштеныт. Тыге, йоча-влак дене 
пырля тыршен, Оксана ма-
старлыкым поген, йоча-влакым 
кидпашалан шўма‰ден. Са-
мырык кидмастар тыгай кугу 
пеледышым утларакше пєлек- 
лан ышта. Пеледышыжат тўр-
лє тўсан улыт. Тыгай пеледыш 
дене торшерым, светильникым, 
брам, ночникым сылнештара.

Пеледыш кєргыштє электро-

Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. 

Кастене ПЕЛЕДЫШ 

Пакчаште тўрлє пеледышым ужаш лиеш. 
Теплице пелен розам шындыме

Йырым-йыр суксымат ужаш лиеш
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волгалтеш

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

лампычкым келыштарыме, пыч-
кемыште тудым чўкташ лиеш, 
кєргє гыч волгалтарыме тыгай 
пеледыш пеш о‰айын коеш. 
Кидмастар утларакшым све-
тильникым ышта. Малымве-
рым тыгай пеледыш пеш сыл- 
нештара.

Оксанан ойлымыж почеш, 
тудо эше сўретлаш йєрата. 
Пєртыштым тудын сўретлыме 
аралтыш, пейзаж, суксо-влак 
сєрастарат. Сўретлыме суксы-
жо йочам арала. Чыла тидым 
ужын шоналтышым: «Оксана 
шкежат суксо гай».

Изолон гыч ыштыме тўрлє пеледыш 
ден  пєрт  арвер
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Мучаш. 
Тў‰алтышыже  
29-ше №-ан  
газетыште

Ломыж чывылан ко-
ваштым пуршо шур-
шо, пудий, сурткайык 
ўмбаке тєрштылшє 
моло насекомый деч 
утлашыже полшен 
кертеш. Телым чыве 
ломыжышто йўшты-
леш да паразит-влак 
деч эрна. Ке‰ежым, 
кукшо игече шогы-
мо годым, ты рольым 
ошма шукта. Ошмаш-
те изи лакым ыштен, 
тушто йўштылеш, пу-
рак веле шога. Тыге 
адакат тўрлє осал 
насекомый деч эрна.

Пу ломыж утларак 
келшен толеш. Тудо 
кукшо лийшаш. Мут-
лан, шашлыкым кўк-
тымє деч вара шўй 
ден ломыж кодыт. 
Нуным тазыш оптем 
да чыве вўташке, ле-
вашышке шындем. 
Тидым ида мондо: ту-

лотым ылыжтыме деч 
вара тудо тўрыс йўк-
шышаш. Тыгак манга-
лыш йўр ынже логал 
манын, жапыштыже 
леведман.

Пагарыште чошты-
ра кургым шулыкта-
рышашлан чыве ты-
гыде кўм да ошмам 
кочкеш. Нуно огыт 
лий гын, янда пады-
рашымат муэш да не-
леш. Тыге шкаланже 
шке полша. Талуклан 
ик-кок гана тазыш-
те шинчыше тыгыде 

кўан ошмам ваштал-
тем. Теле вашеш 
э‰ерыш каем, кольмо 
дене тусо ошман ты-
гыде кўм тазыш оп-
тем, вўдшым кышка-
лам, вўташке кондем 
да ик лукыш шындем. 
™мыржым илен эрта-
рыше чывым шўшкыл- 
меке, пагарышты-
же луклажым сайын 
ягылтыме тыгыде 
кўм але яндам муам. 
Тидыже чывын орга-
низмжылан келшен 
толеш.

Ынде – шартыш 
нерген. Сурткайык 
ончышо-влак кўва-
рыш шудым, олымым 
але когынекат пырля 
оптат. А мый – лачак 
кукшо пилашўкым 
гына. Мо дене тудо 
сай? Кукшо пилашўк 
чыве терыс гыч уто 
вўдыжгым шупшеш, 
сай вентиляций го-
дым терыс эркын 
кошка, да аммиак 
пуш ок код.

Чыве шинчы-
ме кашта йымалне 
ке‰ежымат, телымат 
эн лавыран лиеш. 
Сурткайыкым утыж- 
дене шуко кучаш 
огыл гын, кашта йы-
маке пилашўкым пеш 
чўчкыдынжак опташ 
ок логал. Терыс по-
гынымо семын тудым 
компост орашке лук-
там.

Г.ВАСИЛЬЕВА,
сурткайык ончышо

Умбакыже. 
Тў‰алтышыже 29-ше 

№-ан газетыште.

Ондак машинаште 
свечам вашталтыме 
шотышто нелылык 
утларак лийын. Тудо 
чўчкыдынрак локты-
лалтын, да налашы-
жат муаш йєсє лийын. 
Сандене тоштыжымак 
уэмдаш тыршеныт, 
газ горелкыште ырык-
тен толашеныт, ко-
гаржым эрыктеныт.

Кунам свеча дефи-
цит радам гыч лектын, 
автомашинам ямды-
лыше-влак кокла гыч 
шукынжо тудым ўй 

дене пырля кажне 10 
тўжем километр гыч 
вашталташ темленыт. 
Тидыже чынже денак 
тыге ышташ кўлын: 
мемнан элыште ыш-
тен лукмо свеча тиде 
жаплан але эше он-
дакракат начар каче-
стван улмыжлан кєра 
локтылалтын шуктен. 
А йот элыште лукмо 
свеча начар качест-
ван бензинлан кєра 
тыгак локтылалтын. 
Ынде свечанат, тыгак 
топливынат качест-
вышт саемын. Но све-
чам кунам вашталташ 
манме йодыш кызытат 
кодын.

Мыняр километр  
гыч свечам вашталташ 
кўлмым автомашинан 
инструкцийыштыжак 
ончыктымо,  тыгак 
официальный диле-

рын темлымашыжат 
уло. Но кок могыр-
жынат икгай темлы-
машышт укелыкак 
кокыте шонымашым 
луктеш. Тидыже тўрлє 
фактор дене кылдал-
тын. Тышечын иктыже 
– зажиганий систе-
мын моло компонен-
тшын могай улмыжо. 
Зажиганий системын 
ўшанлын ыштымаш-
тыже ик тў‰ пара- 
метрлан катушко ден 
свеча кокласе элек-
трический сопро-
тивленийым шотлат. 
Сандене авомашинам 
ыштен лукшо-влак 
системыште деталь 
чотым шагалемдаш 
тыршат. Мутлан, кугу 
вольтан проводам ку-
чылтмым чарныме.

Эше кунар кудалыш-
ташым официальный 
дилер-влак деч раш 
умылен налаш лиеш. 
Тидыже эн ондак авто-
мобильын могай марке 
да модель улмыж дене 
кылдалтын. Мутлан, 
утларак ужаш Renault 
модель-влакын ин-
тервалышт 30 тўжем 
километрыш шуэш, 
а Citroen модельын 
гын кажне 40 тўжем 
километр гыч свечам 
вашталташ темлат. А 
теве Volkswagen ден 
Mitsubishi автомаши-
налаште 60 тўжем 
километр гыч ваштал-
таш кўлеш, маныт.

Мучашыже лиеш 

Чывылан  
ласка  
лийже

Мє‰гысє ферме

ЗАЖИГАНИЙ СВЕЧАМ кунам вашталташ?

Мужыр лаштыкым

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

НАЛАМ прополисым

Тел.: 89026724634

Р
е
кл

а
м

е

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Палаш уто огыл

Мўй лектыш мо  
дене кылдалтын?

Колызын лукшо

Требуются МОНОЛИТЧИКИ и РАЗНОРАБОЧИЕ 
Тел. 89278565594 

в г.МОСКВА 
piskarev84@yandex.ru, valeraivanov21@mail.ru Р

ек
ла

м
а

Мучаш. 
Тў‰алтышыже 29 
№-ан газетыште

Мўкш омартан 
могай улмыж де-
нат мўй лектыш 
чак кылдалтын. Вет 

омарта мыняр кугурак, тушко тунар шукырак 
раме шы‰а. Тыге еш шукырак рамыш мўйым 
поген кертеш.

Эн кугу лежак омарташке 24 раме пура, а 
эн изи корпусаныш – 8 гына. Чын, нектарым 
ойырышо пеледыш шагал гын, кугу омарта-
се чыла рамыш мўйым оптен огыт керт. Пче-
ловодын задачыже – ешлан кертме семын 
кукшо карашан рамым ситараш.

Мўй лектыш мўкш урлык денат пеш 
чак кылдалтын. Мемнан кундемлан эн кел-
шыше урлык – среднерусский. Тудо йўштє 
телым тўжвалнат сайын эртара, шошым 
писын вия‰еш, самырык мўкшава шыжым 
ятыр жап марте мунча. А вес урлык-влак 
мемнан кундемлан келыштаралтын огытыл. 
Утларакше телым начарын эртарымышт 
дене кылдалтын.

Сай качестван кочкыш мўкшлан теле гоч 
сайын илен лекташ, иммунитетшым нєл-
талаш полша. Эшежым мўкшым эмлыде ок 
лий. Вет тудынат черже шагал огыл.

Мўкшым телылан ямдылыме годым омар-
там сайын шокшемдыман, ешартыш кочкыш 
семын сакыр сиропым пуыман. Ир пўртўс 
условийыште илыше мўкш-влак шкаланышт 
шке кочкышым ситарат. А теве «мє‰гысє» 
мўкш деч озаже погымо кочкышыжын утла-
рак ужашыжым налеш гын, телылан пукшыде 
ок лий. Телым еш сайын илен лектеш гын, 
тудо шошым пашалан у куат дене пижеш.

Мўкш еш игым колта – мўй лектышым 
ит вучо. Пашаче мўкш-влак начарын пашам 
ышташ тў‰алыт. Иге еш ойырлымо амал – 
омарташте пич, юж ок кошт, тулиге ятыр. 
Адакшым шо‰го аван еш чўчкыдынрак игым 
ойыра. Шапаш рамын кўлешлыкшат мот-
коч кугу. Мўкшызє тудым жапыштыже ок пу, 
улшо раме-влак тулиге да мўй дене темыныт 
гын, мўкшлан депрессий гай лиеш, начарын 
пашам ышташ тў‰алеш.

Ловалым, саза-
ным, каракам да 
моло шолдыра ко-
лым кучаш келыш-
тарыме ондалчык 
кочкышым тыге ям-

дылем. Пе‰гыде сорт шыда‰ гыч ыштыме 
спагеттим налам. Тудын кєргыштыжє рож 
лийшаш.

Ондалчык кочкышым ямдылаш мый лудым 
тушитлыме атым (утятнице) кучылтам. Тудо 
чуяка форман, спагетти тушко тичмашнек 
шы‰а. Тыгай ате уке гын, лопка каструльым 
налаш, а макароным пелыгыч тодылаш 
лиеш.

Вўдым шолтена, тушко чывыштыш шинча-
лым, кочмо ик совла сакырложашым ешаре-
на. Шолтымо вўдыш 20-30 макароным пы-
штена. Тынар макарон мыланем ик гана кол 
кучаш кайыме годым сита. Пушкыдеммеш-
кыже шолтена. Вўдым ястарена да макаро-
ным йўкшыктарена. Кочкышым ямдылыме, 
пакчасаскам тыгыдемдыме о‰ашке луктын 
пыштена да пўсє кўзє дене 5-8 сантиметр 
кужытаным пўчкедена.

Ынде мискым налына, тушко кочмо кок 
совла кугыт тамлештарыме кочкышым 
(прикормко) пыштена, лугена. Тыге спагет-
ти пўчкыш-влак икте-весышт деч ойырлат, 
огыт пижедыл, тамлештарыме кочкышын 
пушыжым налыт. Тылеч вара ик чай совла 
эрыктыдыме нєшмўйым ешарена да уэш лу-
гена. Макароным йєнан банкыш оптена.

Ынде шолдыра колым кучаш ондалчык 
кочкыш ямде. Вўдыш шуышаш прикормкыш 
ямдылыме макароным изишак пыштена. 
Тыге кол тендан сийлышаш, э‰ыримыш пи-
жыктышаш ондалчык кочкышым писынрак 
муэш.

М.КАЗАНЦЕВ,
колызо-любитель

Мучаш. 
Тў‰алтышыже 

29 №-ан  
газетыште

Єрыктарыше   
   макарон
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.10, 
17.00, 18.25 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 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+ 23.30 Эксклю- 
зив 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 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.) 9.25 Пошкудем 9.45 
Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.10, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» 16+ 23.30 Семейные тайны 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+ 00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«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.) 9.25 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

13 АВГУСТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.10, 
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 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 16+ 23.30 Про лю- 
бовь 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 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 Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

14 АВГУСТА, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.10, 
17.00, 18.25, 01.20, 03.05 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 
«ЭКСПРОПРИАТОР» 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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+ 00.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

«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 Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.10, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара» 12+ 
23.55 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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДО-
ЖДИ» 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 Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

15 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

16 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

12 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА  ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.15 
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+ 09.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 09.45 Слово па-
стыря 0+ 10.15, 13.40 Людмила Гурчен-
ко. Карнавальная жизнь 12+ 12.15 Х/ф 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+ 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 16+ 19.30, 
21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

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, 
20.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 
11.40 Смеяться разрешается 12+ 14.00 
Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+ 21.00 Х/ф «СЕ-
РЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 Наше 

время. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

17 АВГУСТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.45 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 
Непутевые заметки 12+ 10.10 Жизнь 
других 12+ 11.10, 12.20 Видели видео? 
6+ 13.25 Трагедия Фроси Бурлаковой 
12+ 14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
0+ 16.25 КВН 16+ 18.00 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время  21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В 
ИНДИИ» 16+ 23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» 18+

РОССИЯ1

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+ 07.20 Семейные каникулы 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя по-
чта 12+ 08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+ 09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 20.00 Вести 11.20 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+ 22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 

12.45 Программа «Пастырское слово» 12+ 
18:35 Программа «Широкий экран» 12+ 
21.00 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

18 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Каналтена мо пырля?

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак лиеш!

16+

10 август
 11.00 Костюмым чиен эрты-
маш:

    – Чарла кремль — Советский 
урем — Ленин проспект — Ленин 
площадь

   – В.И.Ленин лўмеш тўвыра 
полат — Ленин проспект — Ле-
нин площадь

Ленин площадь
 10.00 Военный технике выставке
 12.00 Пайремым торжест-
венно почмаш
 13.00 Се‰ымашын XXX ида-
лыкше лўмеш культур полат пе-
ленысе коллектив-влакын кон-
цертышт
 14.30 «Союз-12» ВИА-н кон-
цертше
 17.00 Александр Речкин мура
 18.00 Марий Элын сулло ар-
тистше Алексей Изибаев-Бирь 
мастарлыкым ончыкта

Никонов лўмеш площадь
 13.00 РВСН-ын мурышо да 
куштышо «Красная звезда» ан-
самбльжын концертше

«Йоча пайрем»
 14.00 Модыш программе
 15.30 Концерт, модыш про-
грамме
«Самырык-влакын проспек-

тышт»
 17.00 Эстонийысе Тарту уни-
верситет пеленысе калык куш-
тымаш ансамбль мастарлыкым 
ончыкта
 17.15 Республикысе да Йош-
кар-Оласе исполнитель-влакын 
концертышт
 19.00 «Апперкот» группо ку-
андара
 20.10 «Пайрем дене, Йош-
кар-Ола» программе дене – ма-
рий, руш, татар эстрадын ар-
тистше-влак

Чарла кремль
 11.00 «Окнасергам чиялте» 
еш конкурс, тошто окнасергам 
уэмдыме да чиялтыме мастер-
класс

 11.00 Калык кидмастар-вла-
кын выставке-ярми‰гашт, ма-
стер-классышт, калык модыш-
влак

В.И.Ленин лўмеш  
культур полат ончылсо 

площадке
 15.00 Шахмат турнир
 15.00 Сўретче-влаклан «Арт-
город-2019» конкурс
 16.00 Национальный кухньо кас
 18.00 Кугу пайрем концерт

Се‰ымаш парк
 12.00 Спорт модыш фестиваль
 15.00 Йоча да ача-ава-вла-
клан весела программе

Россий Армий культур 
полат

 10.30 «Муро, кушто, мыйын 
Йошкар-Олам!» пайрем концерт

Благовещений башне
 10.00 «Марий Элын поликуль- 
тур картше. Йошкар-Ола» выс- 
тавке-ярми‰га

Патриарший площадь
 8.30 Йошкар-Оласе XXXVII 
пелемарафоным торжественно 
почмаш
 11.00 Уремысе кочкыш фе-
стиваль
 13.30 Театр-влакын фести-
вальышт
 16.00 Марий Элыште эн кугу 
чак-чак, эскимо презентаций
 17.30 Республикысе да оласе 
артист-влакын концерт програм-
мышт
 21.00 Россий эстрадын шў-
дыржє Денис Майдановын кон-
цертше

Изи Какшан э‰ер сер
 22.00 Пайрем тулсавыш

11 август
Медведево район Имэ‰ер 

(Крутой Овраг)
 10.00 Йошкар-Олан мэржын 
кубокшо верч автокросс

«Эреак самырык тый улат»
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Тў‰алтышыже 29-ше  
№-ан газетыште

Мє‰геш пєртылшыжла, 
мокмыран ўдырамашым ўдыр 
адакат ты верыштак вашлие. 
Эр таче кумылым волтышо 
мыскынь сынаныш савырныш. 
™дырамаш, адакат шкенжым 
черле семын ончыкташ тыр-
шен, шовычшым тєрлатышыла 
коеш. Тыге кояш ок толаше гы-
нат, чот йєсланымыжым садак 
шижаш лиеш. 

Мария, подылаш йєраты-
ше ўдырамашым чаманен, лу 
те‰гем пуашат ямде ыле. Но 
тыгодым тудын ала-кєм весым 
ужмыжым шижын шуктыш, са-
дет помыжалтме гай лие. А-а, 
ваштарешыже лу ияшрак изи 
ўдыр толеш улмаш. Кова орла-
ныше йўкым луктын йодо:

– Салам, ўдырем! Полшо мы-
лам, пожалысте!

Изи ўдыр воктенже чарнал-
тыш да могай полыш кўлеш 
манше гай ўдырамаш ўмбак 
ончале.

– Салам, а мо дене полшен 
кертам? – єрынрак йодо.

– Шкеже тышечын омыл, 
ял гыч улам. Тевыс аптекыш 
толынам, черле улам. Врач 
эмым возен пуэн, а мемнан 
дене ялыште тыгайже уке. 
Эмже, керемет, шерге ул-
маш! Оксамже мє‰гє марте 
миен шуаш веле кодын, эм-
лан изиш ок сите. Пеленем 
шагал налынам. Кертат гын, 
иктаж лу але латвич те‰гем 
пу. Полшет гын, пеш кугу 
таум ыштем ыле!

Пеш черле улам манын, ту-

дын шойыштын шогылтмыж-
лан изи ўдыр, чынжымак ўша-
нен, пуалше чуриян ўдырамаш 
ўмбаке чаманен ончале.

– Палет, ковай, авам мыйым 
киндым, ўйым да сакырложа-
шым налаш колтыш. Окса-
жымат тидлан ситышым веле 
пуыш, утыжо уке.

™дырамаш келгын шўлалтыш 
да савырнен шогале. Тўсшым 
тыгай шўлыканым ыштыш! 
Ынет ўшане гынат, ўшанет.  
™дырлан йєндымын чучын кол-
тыш ала-мо. Єрмалген ала во-
жылын, куртко кўсенжым пур-
гедаш тў‰але. Очыни, оксаже 
ала-кушто лийшаш. Пытартыш 
оксам пуаш але пуаш огыл 
манын, икшывын кєргыштыжє 
«кучедалмаш» тарваныш, но 
пытартышлан мане:

– Вучалтыза, тевыс тыште 
изишак уло. Авам тудым теле-
фонышкем пышташ пуэн. Вит-
ле те‰ге сита?

– Сита улде, – ўдырамаш ку-
анен колтыш, чурийже вашталт 
кайыш.

– Тетла мыйын уке, – 
ча‰галыкшым се‰ен кертмыж-
лан куанен, йоча вашештыш.

– Ой, тау, ўдырем, пеш кугу 
тау, – тургыжланышын койо 
садет да чытырыше кидше 
дене туржалтше кагазым кў-
сенышкыже писын поген пыш-
тыш. – Чечасак эмым налам 
да автобусыш куржам. Юмо 
тылат тазалыкым пуыжо, да, 
кушкын шумекет, чапле качы-
лан марлан лек, – вожылмыж-
лан кєра чевергыше ўдыр по-
чеш сугыньлышын койо.

™дырамаш кагаз ден тыгыде 

оксам кўсенже гыч лукто. Ын-
дыжым сита чай маншын, мы-
няр погынымым писын шотлен 
нале. Вара, шєрысє кўртньє 
оратам руалткален, тошкал-
тыш дене кўзыш, аптекыш 
пурен йомо. Шукат ыш лий, 
флакон-шамычым кўсеныш 
шылташ тєчен, куаныше лек-
те. Кугу кевыт велкыла писын 
ошкыл колтыш, тупшат йомо.

Кўлешыжат уке тыгай йыр-
нык сўретым эскераш, но ты 
могырышко ошкылшо Мария-
лан ынде тыгайымат ужашыже 
верештеш.

™дырамаш кевыт кудывече 
омса ше‰гелне шылын шо-
галын. Тышеч ок кой манын 
шона гынат, ше‰гел оралтын 
пеле почылтшо омсаж гыч мом 
ыштымыже эртен ошкылшын 
шинчашкыже перна. Е‰ кошт-
дымо кудывечысе те‰гылыште 
шинчыше ўдырамаш, ала-кєм 
кўтышын, кок велке чоян он-
чыштеш. Кўсенже гыч писын 
пластик стакан ден вўдым те-
мыман атым лукто.

Мария, умбакыже мо лиеш 
манын, шинчаш перныдымын 
чарналтен шогале. 

А ўдырамаш пуйто ала-мом 
шергаканым кўсенже гыч лук-
теш. Шемалге флакон петыр-
тышым пўтырале, вишкыде 
йошкар вўдым стаканыш те-
мыш. Чытырыше кидше дене 
тудым кўш нєлтале. Вишкы-
демдаш мыняр вўдым ешары-
шашым шинчаж дене тўслен 
рашемдыш. Ала-кушеч изи 
совламат муын лукто, стака-
нысе вартышым пудыратыш, 
келгын шўлалтыш да изин-
изин йўаш тў‰але. Йўын пыта-
рымекыже, стаканым єрдыж-
кє кудалтыш. Йыгыжге таман 
кочо вартышым пагарын кєр-
гыш пурташ тореш лиймыже 
чурийжым чо-от туртыктымыж 
гыч коеш. Кочо тамым се‰аш 
тыршен, шинчажым чот пе-
тырен, вуйжым кок велкыла 
лупшкедыле. Икмыняр жап 
тарваныде шинчыш. Вара 
ылыжме гай лие да роштке 
кынелын шогале.

Эскерымым ынже ужын 

Кочо  
агытанора

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

Умбакыже лиеш
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ВРАЧЫН кабинетышкыже ка-
каргыше чуриян ўдырамаш пурен 
шукта ма уке – вигак вуйым шияш 
тў‰алеш:

– Паледа, доктор, пелашем, паша 
гыч йўшє толмекыже, кажне гана ўм-
бакем кержалтеш. Кўлеш гын, луп-
шалынат кертеш. Мом ышташат ом 
пале! Какаргышым пытараш ала ик-
таж эмым темледа ыле?

– Ида коляне. Моткоч шулдо да пай-
дале эмым темлен кертам. Пелашдан 
мє‰гє толмыжлан висвис отварым 
ыштен ямдылыза. Пачерыш пурен 
шогалмекыже, отвар дене умшадам 
шўалтыза, чыла заразым пытара.

Икмыняр арня гыч чевер чуриян 
саде ўдырамашет врач дек уэш то-
леш да ойла:

– Те чылт юзо эмлызе улыдас! Кўш-
тымыда семынак ыштышым. Йўшє 

толмекыже, растворым умшашке 
подылын, кужу-ун умшам 
шўалтышым. Ынде мыйым 
парняж денат ок тўкє.

ШЫРГЫЖАЛЫНА

Шонен омыл тыйым вашлияш,
Уш каен йоммешке йєраташ.
Авалтен чонемым ю шижмаш
Да ўжеш кавашке чо‰ешташ.
Ик ончалтышет денак шулем,
Шижмашем ом керт тылат ойлен.
Ах, молан тыгае пўрымаш:
Йєратен илаш, шкет когаргаш.
Припев:
Мый денемже мом тый ыштылат?

Весын дек шўмет ден чак улат.
Пєлеклет аршашым да ўмат,
Мыйын огыл, весын тый – йомак.
Нигунам ом лий мый пеленет,
Нигунам от лий тый пелашем.
«Нигунам» шомак кўдырчыла,
™шанем, пужа чыла, чыла.
Воштылам гынат, чон ден шортам.
Йўд шуэш, чўктем шыштан сортам.
Тылзе налже шкеж дек шижмашем,
Волгалтеш ала со илышем?
Йо‰ылыш улмаш вашлиймашна,
Неле йєраташ шкетак, посна.
«Нигунам» шомак коклаштына,
Омыштем йомеш коклан гына.
Припев.

Нигунам
Мутшо Анита Феоктистован,  

семже Иван Егоровын
Анита Феоктистова мура
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Лаштыкым Л.ШЕМЙЭР ямдылен. Тел.: 49-55-11

    МАРИЙ-ВЛАК –  
    кумда тўняште

Ж У Р Н А Л И С Т 
А.Иванован «Тагы-
на пушыжо» спе-
циальный призым 
се‰ен налын. На- 
дежда Степанован 
(шкеже кызыт Мо-
скошто ила) «Куку 
кайыкше» «Эн сай 
режиссур» номина-
цийыште се‰ышыш 
лектын. 

Мутат уке, нине 
кок паша нерген 
печатьыште увер 
савыкталтын. Луд-
шо е‰ын йодышы-
жо шочеш, очыни: а 
кумшо фильмже кєн 
да могай лийын?

Тиде йодыш дене 
ме Тўнямбал Феде-
рацийын Российысе 
сўретче-влак ушем-
жын е‰же Иван Бо-
гомолов деке лекна. 
Фестивальын участ-
никше мыланна теве 
мом палдарыш: 
«Мый тиде фести-
валь вашеш кон-
курсыш «Изи ўдыр» 
кўчык фильмым кол-

тенам ыле. Тудым 
2018 ийыште Волж-
ский районышто 
войзымо. Тыште 
мый шкеак автор-
жат, режиссёржат 
лийынам. Оператор 
семын Вера Акпаты-
рева тыршен.

Т а л л и н н ы ш т е 
ке‰еж пагытыште 
икмыняр ий лийын 
омыл ыле. Ты ганат 
мылам моткоч кел-
шыш. Ола ончычсо 
гаяк ару, унам по-
рын вашлийше. «То-
што олаште» кугу 
вашталтыш уке гы-
нат, тушко ончал 
савырнаш эреак 
чон шупшеш. Мый 
гын йєратем Тал-
линнын эн кўшыл 
ужашышкыже миен 
лекташ да йырым-
йыр эскераш.

Вес элыш миен 
коштмашын вес сай 
могыржо – тиде 
тушто илыше ма-
рий-влак дене ужын 
мутланен налмаш-

те. Ты гана ме Тал-
линнысе да Тартусо 
марий-влак дене 
вашлийынна. Нунын 
йот элыште кузерак 
илымыштым пален 
налынна. А кузерак 
илатше? Да чыла 
моло верысе семы-
нак, очыни. Тунем 
лектыныт, пашам 
ыштат, шинчыма-
шыштым да мастар-
лыкыштым умбакы-
же нєлтат…

А «Изи ўдыр» 
фильм се‰ыше ра-
дамыш лектын огыл 
гынат, фестивальы-
ште тудым моткоч 
шокшын вашлийы-
ныт. Келшен ре-
жиссёр-влак ланат, 
молыланат. Чы-
нак, моткоч ныжыл 
шўлышан, чоным 
савырыше фильм 
манын палемденыт.

Тенийысе кинофо-
румышко у фильмым 
шочыктымо амал 
дене самырык поэ-
тессе Раисия Сунгу-

рова миен. Ме кум 
кече жапыште Раи-
сиян почеламутлаж 
негызеш «Пуше‰ге 
лийын шочына» лў-
ман кўчык фильмым 
ыштен шуктышна. 

Мутат уке, опера-
тор семын ты гана 
п р о ф е с с и о н а л -
влак полшеныт. 
Фильм шке шо-
чмыж дене чынже 
денак интернаци-
ональный лектын. 
Рольым хант ўдыр 
Екатерина Потпот 
модын. А эстон 
ўдыр Анна Тўрнпуу 
«Сола вуйыштет» 
мурым мурен.

Чылаже ныл экс-
п е р и м е н т а л ь н ы й 
фильмым снимат-
лыме.

Вес тыгай кино-
форум 2020 ийыш-
те Эстонийыштак 
лиеш».

Фотом Иван  
Богомоловын  

альбомжо  
гыч налме

Июль тылзыште 
Эстонийыште эрты-
ше финн-угор кино-
фестиваль марий-
влаклан лектышан 
лийын. Тений чыла-
же кўчык метражан 
латкум фильмым 
та‰асымашке пу-
эныт. Нунын кокла 
гыч кумытшо ма-
рий-влакын лийын. 
Тиде Алёна Ивано-
ван «Тагына пуш», 
Надежда Степано-
ван «Куку кайык» да 
Иван Богомоловын 
«Изи ўдыр» филь-
мышт.

И.Богомолов – Вырумаа 
кундем карт воктене

"Пуше‰ге лийын шочына" съёмкым  
эртарыме деч ончыч – Раисия Сунгурова,  

Каспар Курм (йоча), Екатерина Потпот,  
Ингрид Наулайнен, Иван Богомолов
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