
ПЕЧЕПЕЧЕ
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ2001 ий февраль 
годсек лектеш

Илыш йыжы‰Тулиге

Сад-пакчазе

2019 ий 

15 август,

изарня

31-ше (797)№

Вольык

ончышо

12+

СУРТСУРТ

11-ше лаштык 14-ше лаштык

МУЖЕДМАТ  
ОК К™Л

САЙ М™ЙЫМ КУЗЕ 
ОЙЫРАШ?

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Изи ялыштат 
илаш  
лиеш

Советский район Казанский ялыште илыше Галина 
Викторовна Петухован суртшо, сад-пакчаже келшышт. 
Ялышт – тымык верыште. Г.Петухова ден пошкудыжын 

суртышт уло ялым сылнештарат (снимкыште). Галина Викторовнан ойлымыж почеш, суртым пеш 
кужун чо‰ымо. Амалжат лийын – чыла окса дене кылдалтын. 2008 ий марте тудо Йошкар-Ола-

се «Сладкий остров» организацийыште мастерлан тыршен. 2008 ий гыч пенсийыш лекме марте 
Москошто тыршен. Пєртым 2015 ийыште чо‰аш тў‰алын, да кум талук гыч нєлтен шынденыт. 

Суртын кумдыкшо – 80 квадратный метр.
Умбакыже 8-9-ше лашт.
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8 сентябрьыште – Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влакым сайлымаш

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

РО
С
С
И
Й

 . П
А
Ш
А .  К

АЛЫК КУЧЕМ
 .  С

О
Ц
И
А
Л
И
ЗМ

8 СЕНТЯБРЬ – 
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
VII СОЗЫВ КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖЫН  
ДЕПУТАТШЕ-ВЛАКЫМ САЙЛЫМАШ

Й™КЛЫМЄ  
БЮЛЛЕТЕНЬЫШТЕ – 2№ 

КПРФ-ын СЕ‡ЫМАШЫЖЕ –  
КАЛЫКЫН СЕ‡ЫМАШЫЖЕ!

Материал оксам тўлыде савыкталтеш
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2019 ИЙ ИДЫМ ТЫЛЗЫН  
8-ше КЕЧЫНЖЕ

Марий Эл Республикын Кугыжаныш Погынжын депутатше-влакым
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Вожсаскам чумырышо куш-
кылым – редискым, дайконым, 
салатым – ўдаш, шындаш йєнан 
кече. Вондо ден тўрлє кушкы-
лыш органический ўя‰дышым 
шаваш, ешартыш кочкышым 
пуаш уто огыл.

Вожсаска да шоган дене шу-
кемше икияш, шукияш пеле-
дышым шындаш, кусарен шын-
даш келшыше жап. Тўрлє чер да 
шукш-копша‰ге деч обработкым 
ышташ, пўчкедаш ок темлалт.

Пакчаште изимєрым, кугы-
мєрым шындаш, вес вере куса-
раш, шудым солаш лиеш. Пак-
часаскам кылмыкташ пышташ, 
вареньым, компотым шолташ, 
тўрлє пакчасаскам шинчалташ, 
мариноватлаш келшыше кече.

Калыкыште ты кече имньым 
аралыше Степанын кечыж се-
мын палыме. 

Кугу вольык идалык мучко ынже 
черлане да таза лийже манын ку-
малыныт. Виян, чытышан да таза 
лийже манын, таве гыч вўдым кон-
ден, тушко ший оксам кудалтеныт, 
имньылан йўктеныт. Южо вольык 

оза ший шаршокте гоч колтымо 
вўдым йўктен. Вольык ден оза 
коклаште ўшанле да пе‰гыде кыл 
лийже манын, южо е‰, упшыжым 
кудашын, вўдым темен йўктен. 
Тиде кечын имньылан пашам ыш-
тыктен огытыл. Пукшеныт, мушкы-
ныт, поч мучашыш чевер тасмам  
кылденыт.

Калык КАЛЕНДАРЬЫМ лышташлен

Ты кече дене кылдалтше моло калык пале
 Таче могай игече шога, сентябрь мучко тыгаяк лиеш.
 Степан кечылан пурышо йўр шыжым чапле паре‰ге лектышым 

да лишыл тылзыште пожар укем сєра, маныт.
 Мардеж йўдвел-эрвелым пуалеш – пырчан шурно лектыш 

шыжым начар лиеш.
 Эрдене могай игече лиеш, куд арня тыгаяк кече шогаш 

тў‰алеш.
 Степан кече У тылзылан толеш – шыже йўран лиеш, Кушшо ты-

лзе гын, лишыл кечылаште кукшо игече, ояр шыже шогаш тў‰алеш.
 Э‰ыремыш изи да чатка э‰ыремышвотым «тодеш» – лишыл 

кечылаште йўр лиеш.
 Пырыс кўчшє дене пырдыжым удыра – ойго толшашым шиж-

тара. Янлыкын тыгай койышыжо колым кучаш тарванышыланат 
сайжымак ок мужед. Ты кечын кол сайын чў‰гаш ок тў‰ал.
 Урымдо (бурундук) жапын-жапын шўшка – эрлашыжым кече 

мучко ояр да тымык игече шогаш тў‰алеш.
 Ужава лорге вакыра гын, йўр толмым мужедеш. Трук магыры-

мыжым чарна гын, эрлашыжым эрдене кылмыктыш лийын кертеш.

8 сентябрьыште – Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влакым сайлымаш

1-ше №-ан ик мандатан Зарубин сайлымаш округ
СТОЛБОВ Алексей Сергеевич верч йўклыза.

2-шо №-ан ик мандатан Центральный сайлымаш округ
ФЕДОРОВ Альберт Иванович верч йўклыза.

3-шо №-ан ик мандатан Молодёжный сайлымаш округ
ЕРМОХИНА Елена Васильевна верч йўклыза.

4-ше №-ан ик мандатан Сомбатхей сайлымаш округ
ПАТРАКОВ Роман Витальевич верч йўклыза.

5-ше №-ан ик мандатан Заречный сайлымаш округ
ПИСНЫЙ Кирилл Николаевич верч йўклыза.

6-шо №-ан ик мандатан Дубки сайлымаш округ
ЧЕРНИКОВ Николай Александрович верч йўклыза.

7-ше №-ан ик мандатан Ремзавод сайлымаш округ
ПАВЛОВА Наталья Саватеевна верч йўклыза.

8-ше №-ан ик мандатан Суворов сайлымаш округ
БИРЮКОВ Александр Владимирович верч йўклыза.

9-ше №-ан ик мандатан Красноармейский сайлымаш округ
ФЫТОВА Ольга Сергеевна верч йўклыза.

10-шо №-ан ик мандатан Анциферов сайлымаш округ
ДОЛГУШЕВ Алексей Александрович верч йўклыза.

11-ше №-ан ик мандатан Гомзово сайлымаш округ
ПОТЕХИН Виталий Владимирович верч йўклыза.
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15 август (изарня). Тичмаш тылзе – Вўд йоктарыше палыште.  
Ты жапыште кушкыл поснак лушкыдо, садлан тудым тўкаш лўдыкшє.

Эрла – 16 август. Катлыше тылзе – Колышто. Тиде чапле лекты-
шан шўдыр пале (Лышташ кече).
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ТИДЕ ситыдымаш 
пылышын нейро-
сенсорный велым 
пе‰гыдеммыж дене 
кылдалтын. Чер ай-
демым со‰гырашкат 
савырен се‰а. Тылеч 
посна вуй мўгыраш 
тў‰алын кертеш. Йўк 
тўрлє тональностян 
да куатан лиеш. Ик-
тын тудо жапын-жапын 
палдырна гын, весын 
кечывалымат, йўды-
мат огеш эрте. Конеш-
не, тиде чоныш веле 
огыл, эсогыл вемыш 
витара. Чер айдемы-
лан илышлан куанаш 
чаракым ышта.

Тыгай сынан си-
тыдымаш деч калык 
йєн уло, икмыняржым 
кызытак темлена. 
Но препаратым пы-
лышыш чўчалтарыме 
олмеш лучо эм дене 
витыктарыме ватке 
турундо дене пайда-
ланаш: коршташ але 
вуй пєрдаш тў‰алме 
годым тудым луктын 
кудалташ куштылго.
 Кумдан палыме 

рецепт: прополисын 
10 процентан 1 ужаш 
настойкыжым (аптекы-
ште налаш лиеш) 3 
ужаш кушкыл ўй дене 

йєрыман. Пўтырымє 
марле пўчкышым тиде 
вартыш дене нєрты-
ман да пылыш ро-
жыш суткаште 10 ша-
гат жаплан чыкыман. 
Эм дене витыктары-
ме марле пўчкышым 
кажне 2 шагат гыч 
вашталтыман. Чыла-
же 15-20 процедурым 
ыштыман. Тылеч вара 
2-3 арня каналтыман, 
вара угыч эмлалташ 
тў‰алман. Тыге сайын 
чучаш тў‰алмеш ыш-
тыман.
 Полан кичке ден 

пызлыгичкат сайын 
полшен кертыт. Нине 
саска гыч сокыштым 
темден лукман, тудын 
дене ватке турундым 
нєртыман да пылыш 
рожыш 5-6 шагат жа-
план (лучо йўдлан) 
чыкыман. Ончыч ко-
чмо гай чучеш, а вара 
ырыкташ тў‰алеш. 
Эмлалтме курс –  
15-20 процедур. Ик 
тылзе каналтыман да 
вара угыч эмлалташ 
тў‰алман. Кылмыкты-
ме саскамат кучыл- 
таш лиеш, но тудым 
вўдыштє 39-40 гра-
дус марте ырыкташ 
кўлеш.

 Пылыш пуалме 
да киш погынымо деч 
кугыпўкш ден мин-
даль ўй сайын пол-
шат. Нунын дене 14 
кече эмлалтман. А 
со‰гыра‰ме годым 
палемдыме ўйым ик-
наре налман, сайын 
йєрыман. Тиде вар-
тыш дене ватке турун-
дым витыктарыман 
да пылыш рожыш 6-9 
шагатлан (лучо йўд-
лан) чыкыман. Тиде 
йєн дене 30 кече эм-
лалтман, вара 10 кече 
каналтыман. Кўлеш 
гын, эмлалтме эше 
икмыняр курсым эр-
тыман.
 Кєтырмашудо (ге-

рань), лавр, пўртньык, 
мўкшпеледыш (ме-
лисса), матрушка (ду-
шице), любисток, 
б арх а тец , 

календуло лышташат 
сайын полша. Нине 
кушкыл дене икана-
ште огыл, а кажныж 
дене посна 10-15 
кече пайдаланыман. 
Лышташым сокшо 
лекмеш пўтырыман 
да пылышыш чыкы-
ман, кошкымешкыже 
кучыман. Вара весым, 
свежам, пыштыман. 
10 кече каналтыман 
да вес кушкыл лыш-
таш дене эмлалташ 
тў‰алман.
 Нўжымє йошкар- 

ушменын сокшым 
пунчал налман, тудын 
дене ватке турундым 
нєртыман да пы-
лышыш 3-4 шагатлан 
чыкыман. 15-20 про-
цедурым ыштыме деч 

вара 10-15 кече 
каналты-

ман.
Отит чоныш  

витен?
Аптекыште налме водородын 

перекисьышкыже 1 фурацилин таб-
леткым пыштыман да йо‰гытым рўзен 

шулыктарыман. Тургыжландарыше пы-
лышыш 5 чўчалтыш растворым колтыман 
да ты могырышкак вочман. Пылыш кєргє гыч 
мо лекмым ватке дене ўштын кора‰дыман. 
Тиде процедурым кечеш 3 гана сайын чучаш 
тў‰алмеш ыштыман.

Йодмыда почешМылам – 76 ий. Пылы-
шем эрденат-кастенат, йў-
дымат-кечывалымат мура. 
Шолаже начарын колеш, 
пурлаштыже – пробко. Кол-
мо аппарат дене пайдала-
нем. Тудын дене колам, но 
чыла мутшымак ом умыло. 
Южгунам икмыняр гана йо-
дам! Кутырымым умылаш 
манын, пылышын муры-
мыж деч кузе утлаш?

Е.ПОДЫГАНОВА
Медведево район

Пылышыште – 
пробко

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
Мужыр лаштыкым
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Кўлеш лийын кертеш

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

18 и 24 августа.

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

™стембалне – 
емыж-саска,

Уто нелытым кенета кудалтыме го-
дым вўргорно давлений трук волен 
каен кертеш.

ЭРКЫН-ЭРКЫН ка‰гештме йєн гиперто-
никлан пайдале веле. Но уто нелытым ке-
нета кудалтыме годым вўргорно давлений 
кенета волен кая гын, организмын чыла 
системыже кислород ситыдыме дене ор-
ланаш да пашам палынак начарын ышташ 
тў‰алеш: вўргорно тонусшым йомдара, 
тахикардий, верге чер вия‰еш, иммуни-
тет лушка. Тидыже гипотоник-шамычлан 
поснак лўдыкшє: тугакшат изи давлений 
эшеат вола да шўмын пашажым чот не-
лемда. Садланак гипотониклан шужымо 
йєн дене ка‰гешташ чаралтеш! Ты экспе-
риментын эше ик ситыдымашыже уло –  
шоныдымын-вучыдымын, гипертоний 
вийым налын кертеш.

але Тудым кунам кочман?

1. Емыж-саскам, 
мутлан, кечы-

валлан кочмо деч 
ончыч кочкаш гын, 
чыла тўрлє витамин 
организмыш сайын-
рак шы‰даралтеш. 
Но емыж-саска сок 
пагар сокым ыш-
тен лукмо пашам 
чолга‰да да аппети-
тым саемда. Ты ра-
дамыш поснак олма 
ден цитрус пурат. 
Уто нелытым ку-
далташ шонымо го-
дым шопалге таман 
емыж-саскам кочмо 
коклаште кочкаш 
келшен толеш.

2. Бананым, ви-
ноградым, хур-

мам да инжирым кечы-
вал деч ончыч кочкаш 
пайдале. Шере таман 
емыж-саска вўрысє 
глюкозым шукемда 
да аппетитым жаплан 
луштара.

3. Теммеш ко-
чмо деч вара 

вигак емыж-саскам 
кочкаш огеш тем-
лалт. Тўрлє продукт 
дене темше пага-
рыш логалмекыже, 
тудо тунамак шу-
лыктаралташ огеш 
тў‰ал. А шалатыды-
ме емыж-саска са-
кыр шуаш амалым 
ышта. Тыге газ лек-
теш да мўшкырыштє 
каньысырын чучеш.

Сусыргаш куштылго…
 Сусыр писынрак 

иланыже манын, ту-
дым тўкалыман, тур-
гыжландарыман огыл. 
™мбал лончым виеш 
тєргалтараш ок лий, 
тудо шке ойырлышаш.

 Тарванылмыланак 
кєра сусыргышо пул-

вуй ден кынервуй ку-
жун иланат.

 Сусырыш повяз-
ке пижын? ™мбакыже 
водородын перекись-
шым але шолтымо 
вўдым шавалтыман 
да вара шижынрак 
кора‰дыман.

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

Нелытым шижынрак 
кудалтыман
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ПАЗАР АК

Ушкал шыл –  250-430
Сєсна шыл –  220-430
Шорык шыл –  350-400
Кролик шыл –  400
Комбо шыл –  450
Лудо шыл –  400-450
Нєшмўй (ик литрже) –  60-90
Паре‰ге –  20-40
Шоган –   25-40
Чеснок –   120-150
Ужар шоган (тўшкаже) –  20
Кешыр –   30-40
Йошкарушмен –  25
Ковышта –  20
Кияр –   40
Помидор –  30-80
Пурыс –   40-75
Баклажан –  40
Кабачок –  20
Паре‰ге –  15-40
Виноград –  80-130
Арбуз –   20
Дыне –   50
Абрикос –  100
Нектарин –  120
Э‰ыж (0,5 литрже) –  70
Персик –  100
Олма –   30-70
Грушо –   70
Сливе –   40-70
Чеснок –   130
Помидор –  25-80
Сакырложаш –  32-40
Ушкал ўй –  400-500
Торык –   200-260
Шєр (1,5 литрже) –  80-90
™мбал (0,5 литрже) –  160
Муно (1 тестеже) –  40-80
Шерывєчыж (0,5 литрже) –  100
Модо (0,5 литрже) –  90
Мўй (1 литрже) –  500-600
        (3 литрже) –                  2000-2200
Рывыжво‰го (1 литрже) –  70
Шопкево‰го –  150

Е.ЭШКИНИНА ямдылен

Пазар эреак тўрлє сатум темла: 
шєр-торыкым, шылым, шке сад-
пакчаште ончен куштымо свежа 

пакчасаскам, фруктым...

Эртыше кечылаште Йошкар-Ола-
се рўдє пазарыште кочкыш сату 

ик килограммже тынар те‰ге 
лийын:

Мужыр лаштыкым  Л.КАМАЛЕТДИНОВА 

Пайдале ка‰аш

 Кухньышто кучыл- 
тмо солык яндаррак 
лийже манын, мушмо 
машинашке пышты-
ме деч ончыч уксусан 
вўдыштє икмыняр жап 
кийыктыман.

 Пушкыдо ме-
бель чыла пушымат 
«шупшеш». Тудо сай 
огыл пуш дене ўп-
шалташ тў‰алын 
гын, пульверизато-
ран кленчашке изи-
шак ош аракам те-
мыза да мебельыш 
шыжыктыза.

 Омса кылыште кой-
дымо лавыра шукак 
шинчеш, микробат ша-
гал огыл погына. Нуным 
спиртан раствор але 
кевытыште ужалалтше 
спиртан ямде салфетке 
дене арнялан ик гана 
ўштын кора‰дыман.

Южгунамже ой-ка‰аш 
тунар чот полшен 

кертеш, «тидын нерген 
але марте молан 

пален омыл 
гын?» – шоналтет. 

Нине ка‰ашнат 
тыланда полшат 

манын  
ўшанена.

Уда ПУШЫМ 
пытара
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Ончылсакышым ўшталына

 Микроволнов-
кышто кочкышым, мут-
лан, пиццым, ырыкташ 
кўлмє годым тудо утыж- 
дене ынже кошко да 
сукара гай ынже лий 
манын, воктекше ста-
кан вўдым шындыман.
 Пўкш – моткочак 

пайдале да витамин-
лан поян кочкыш. Но 
тудым арален мошты-
ман. Пєлемысе темпе-
ратурышто кужу жап 
кучаш гын, кочырак 
таман лиеш. Тыгай деч 
утлаш манын, пўкшым 

сайын петыралтше 
контейнерыш пышты-
ман да йўштє верыш 
шындыман. Тыге пай-
дале вещества ара-
лалт кодеш, тамжат 
свежа гаяк кодеш.
 Кочкышым ямды-

лыме годым, мутлан, 
колым кучылтмо деч 
вара, кид кужу жап ўп-
шалтеш. Пушым пыта-
раш манын, кидыш со-
дым але лимон сокым 
йыгыман, вара леве 
вўд дене мушман. Пуш 
пытышаш.

 Ужар йєр шудо лы- 
выжгаш тў‰алын гын, 
вўдан стаканыш вера‰-
дыман. Тушко изишак 
уксусым ешарыман.
 Тыгеат ышташ 

лиеш. Ужар йєр шу-
дым изи ий формы-

лашке пыштыман, туш- 
ко вўдым але олив-
ке ўйым ешарыман 
да морозильникыш 
вера‰дыман. Кўлеш 
лийме годым тудым 
лукташ да кучылташ 
моткочак йєнан.ямдылен. Тел.: 49-55-11

Таче ме тыланда кўлеш лийын кертше 
ой-ка‰аш-влакым умбакыже темлена.

Кочо там нерген МОНДЫКТА Пайдале ка‰аш

Август – телылан шапашым  
ыштыме тылзе. Тидым шотыш налын,  

икмыняр рецептым темлена

Кўлеш:
• 2 кг сливе,
• 1  изи  совла  нўжымє  им-
    бирь,
• 1 изи совла корице,
• 150 г грецкий пўкш,
• 600 г сакыр,
• 1 литр вўд.

1. Сливым мушман, кошты-
ман, пелыгыч пўчман да 

томжым лукман.

2. Грецкий пўкшым тыгы-
демдыман.

3. Сливым кугурак ка-
стрюльыш опталман, 

ўмбакше сакырым пыштыман. 
Вара вўдым темыман да изи 
тул ўмбаке шындыман. Шо-
лаш пурымекше, шо‰ым поген 
налман, корице ден имбирьым 

ешарыман, лугыман да эше 40 
минут шолтыман. Тиде жапыш-
те погынышо шо‰ым эше ик-
мыняр гана кора‰дыман.

4. Палемдыме жап эрты-
меке йўкшыктарыман, 

пўкшым ешарыман.

5. Ямде вареньым стери-
лизоватлыме банкы-

лашке оптыман да сайын пе-
тырыман.

6. Вареньым юалге веры-
ште аралыман.

Майонез олмеш – 
КИЯР СОУС

Тиде соус моткочак тамле, 
да тудым ямдылашат йєр-
шын йєсє огыл. Тудым шыл, 
пакчасаска, кинде дене коч-
каш путырак тутло.

Соус тыге ямдылалтеш:
1. Кокла кугытан киярым тер-

ко гоч колтена, сокшым темден 
луктына.

2. Тушко 100 г пушкыдо сли-
вочный сырым, 2 пўй тыгыдем-
дыме чеснокым, 3 кугу совла 
ўмбалым, 1 изи совла пўчке-
дыме укропым ешарена.

3. Чонлан келшыше специйым 
изишак пыштена да лугена.

Соус ямде!

Сливе гыч варене – ГРУЗИНЛА
Тиде варене путыракат тамле улмыж дене кампетым 

ушештара, сандене теат ыштен ончен кертыда.
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Изи ялыштат  
илаш лиеш

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Галина Викторов-
намыт эше ке‰еж 
пєртым чо‰еныт. 
А сурт воктенысе 
ныл сотык мланды-
ште мотор сад-пак-

чашт коеш. Тушто 
олмапу, пеледыш, 
шоптырвондо да 
пакчасаска куш-
кыт. Пакча пелен 
2010 ийыште тўш-
ка вий дене пўям 
пўяленыт. Тунам 
кукшу игече шо-

ген, ялыштышт ер 
лийын огыл. Ынде 
ялышт чот ваштал-
тын.

Пўя йыр пеле-
дышым шындыл-
ме, лў‰галтышым, 
ўстелым, те‰гылым 
к е л ы ш т а р ы м е . 
Шаршудан уремы-
ште пуше‰ге гыч 
пўчкеден лукмо йо-
макысе фигур-вла-

Кудывече гыч пєрт тыге коеш

Универсальный  
ко‰га

Таве

Канализацийысе установко Чывым ашныме вер

Омса
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Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11  

кым вера‰дыме. 
Фигур-шамыч пуй-
то илыше улыт.

Озавате сурт- 
шым да пакчажым 
ончыктыш. 

Пакча покшел-
не беседкым ке-
лыштарыме. Бе-
седкыште кечывал 
кочкышым ыштат. 
Пакчасе саварыш-
тат петуний пеле-
дыш коеш. Олмапу 
йымалне ўстемба-
лым келыштарыме. 
Беседке йыр пе-
туний, гортензий, 
душистый тамак 
пеледалтыт, тамле 
пушым шарат. Пак-
ча дене улшо канде 
чиян таве ўмбакат 
кєршєкыш пеле-
дышым шындыме. 
Шижалтеш: тыште 
моторлыкым, пўр-
тўсым йєратат.

– Тендан ялыш-
те пўртўс газ уке, 
кузе тыгай кугу 
пєртым ырыктеда? 
– йодде шым чыте.

– Ме универсаль-
ный «Купер» ко‰гам 
налынна, – ваше-
штыш озавате. – 
Тыгай ко‰галан 

мландышўй ден 
электротулым ку-
чылташ лиеш. Ко-
тельный ваштареш 
мончам ыштен-
на. Чылажат – ик 
оралтыштак. Тыге 
пеш йєнан, уре-
мыш лекме ок кўл. 
Пєрт пырдыжым 
кермыч дене опты-
мо. Пєрткєргыштє 
отделкым ышташ 
ч о ‰ ы ш о - в л а к ы м 
тарленна. 

Пєртым, конешне, 
тошкалтыш сыл-
нештара. Чыла ти-
дым ужын куанет 
веле, оза-шамыч 
илен моштат.

Галина Викторов-
на дене пырля мо-
тор тошкалтышым, 
котельныйым, мон-
чам ончен лекна. 
Поснак верандысе 
т о ш к а л т ы ш ы ш т е 
кийыше тўрлє тў-
сан изи коврик-ша-
мыч келшышт. Пєрт 
ше‰гелне брой-
лер чывым ашнаш 
лўмын ик кумды-
кым рабице сетке 
дене печен налме. 
Туштак чыве вўтам 
келыштарыме. Чы-

вышт озаштым 
ужыч да писын 
мемнан деке лише-
мыч. 

Пєрт пеленак 
м у шк ы л т ышвўд ым 
эрыкташ «Топаз» 
установкым келыш-
тарыме.

– Мушкылтыш-
вўдым эрыктыше 
установко пеш йє-
нан, – ойла оза-
вате, – лавыра вў-
дым йўдшє-кечыже 
эрыктен шога.

Ялыште тыгай 
йєным кучылтмым 
мый икымше гана 
ужам. Пошкудо де-
нат ик ойыш шуын 
илат: телым кор-
ным лум деч эрык-
тат, ял уремым сы-
лнештарат.

Ке‰ежымсе пєрт Тошкалтыш

Тыгеат верандым  
сылнештараш лиеш

Монча
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1. Кенета волгы-
до кече шага-

лемеш. Чывылан сут-
каште 12-15 шагат деч 
шагал огыл волгыдо 
кўлеш. Телым да эше 
тўжваке шуэн лукты-
да гын, вўташте лам-
пе-влакым вера‰даш 
кўлеш.

2. Южын темпера- 
туржо утыжде-

не ўлыкшє але утыж- 
дене шокшо. Чыве 
телымат мунчымым 
ынже чарне манын, 
вўтам ырыктыме шо-
тышто шоналтыза. 

Мутлан, электровий 
дене ырыктыше ўй 
радиаторым шындаш 
лиеш.

3. ™лыкшє вўдыж- 
гылык. Тыгай 

проблемым кора‰ды- 
шашлан вўтам чўчкы-
дын южтарыман. Но 
тыгодымак мардеж 
коштшаш огыл.

4. Стресс. Чывым 
ик вер гыч ве-

сыш кусарыме годым 
сурткайык чўчкыдынак 
мунчымым чарна. Ик-
мыняр кечым вучалты-
за, у верлан тунемеш, 

да умбакыже чылажат 
сай лиеш.

5. Чын огыл пук-
шымаш. Сурт-

кайыкым утыждене 
пукшаш ок келше, нор-
мым эскераш кўлеш. 
Нормым шотыш налаш 
огыл гын, мунчымым 
чарна. Тылеч посна 
чыве пеш вичкыж шў-
ман муным мунчен 
кертеш. Тидыже раци-
онышто кальций ситы-
дыме нерген ойла.

6. Талукын пагыт-
ше вашталт-

маш. Тидым шке шо-

тан стресс семынат 
ончаш лиеш. Южын 
температуржо вола, 
вўдыжгылык ваштал-
теш, кочкыш вестўрлє 
да молат. Адакат ты-
ште жап гына полшен 
кертеш – чывылан ту-
нем шуашыже жапым 
пуыза.

7. Ийгот. Чыве ий-
гот шот дене 

шо‰го гын, кок па-
чаш шагалрак мунча. 
Тиде амал дене нимом 
ышташ, сурткайыкым 
шыллан кучылташ 
веле кодеш.

Мє‰гысє ферме

ЧЫВЕ МОЛАН  
МУНЧЫМЫМ ЧАРНА?

Молан чыве эсогыл ке‰ежым мунчымым 
чарна але шагалрак мунчаш тў‰алеш? 
Тыште амалже ятыр. Тышечын шым эн 
тў‰жым ончыктена.

Mazda автомашинаште свечам 
тудым лукшо-влак 80 тўжем кило-
метрым эртымеке тергаш темлат, 
а 120 тўжем километр гыч – ва-
шталташ. СТО-шко кайыме деч ончыч тиде уве-
рым производительын сайтыштыже рашемдаш 
тыршыза. Автосервисыште шке пайдалан кєра 
утларак чўчкыдын вашталташ темлен кертыт.

Заводын инструкцийыштыже «свечам 120 тў-
жем километрым эртымеке вашталтыман» ман-
мым лудыда гын, утыжым ида вашке. Тендан 
автомашинада платиновый але иридиевый элек-
тродан свеча дене кудалыштеш. Тыгай свечан 
акше шерге, кужу жап пашам ышта, палемдыме 
срокышто чапле тулойыпым луктеш.

Акше шерге деч посна тудын эше моло ситы-
дымашыжат уло. Тудым, мутлан, двигатель гыч 
уто гана рончен лукташ ок келше. Кўвар ўмба-
ке пуре‰гайыме, ожнысо семын кўртньє щетко 

дене эрыктыме годым свеча йєр-
шеш локтылалтын кертеш. Пла-
тине гыч ыштыме свеча шкенжым 
шке эрыкта. Но ўйым шуко кучы-
лтшо моторышто садак когар по-

гына. Тудым тыглай свеча дене та‰астарымаште 
«кочайын» йєнжє дене эрыкташ ок лий. Сандене 
тыгай свечам тошто двигательыш вера‰даш ок 
келше. Тудо шке куатшым садак кучылт ок керт 
але пайдам огыда нал.

Кеч-мо гынат, те двигательышкыда модыш пуры-
шо платиновый але иридиевый свечам вера‰даш 
шонен пыштенда гын, шоналтыза: тудым пара-
метр шот дене чын ойырен налын мошташ кўлеш. 
Эн ончычак тўжвал размер да калильный числа 
дене. Уке гын, двигательын куатшым кугемдыме 
олмеш те оксам йомдареда, да тидын деч посна 
моло нелылыкат лектын се‰а.

Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

ЗАЖИГАНИЙ СВЕЧАМ кунам вашталташ?
Умбакыже. Тў‰алтышыже  
29-30-шо №-ан газетыште

Автомашинам виктарышылан
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НАЛАМ прополисым.  

Тел.: 89026724634Р
е
кл

а
м

е

Колызын лукшо

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Палаш уто огыл

Требуются МОНОЛИТЧИКИ и РАЗНОРАБОЧИЕ  
в г. МОСКВА.  Тел.: 89278565594. Р

ек
ла

м
а

piskarev84@yandex.ru,  valeraivanov21@mail.ru

Сай М™ЙЫМ 
кузе ойыраш?

М™ЙЫМ пазарыште але 
ярми‰гаште налме годым ужа-
лышын ты сатун качествыжым 
пе‰гыдемдыше лабораторный 

свидетельствыжым йодса. 
Мўкшызє мўйжым лабора-
торийыш шымлаш пуышаш, 
тушто качествыжым ра-
шемдат. Тылеч посна мўк-

шызын отаржын паспортшо лийшаш. Тушто 
мўкшым эмлаш мом кучылтмым, отарын ару-
лыкшым ончыктат.

Мўйым ужалышын чыла документше уло гы-
нат, налаш ида вашке. Чапле качестван мўйыш-
тє нимогай шўк, шудо пырче, шыште пудырго 
лийшаш огытыл. Шыште пырче уло гын, шояк 
мўкшызє мўйышкыжє лўмынак шыште пырчым 
колтен се‰ен. Сироп гыч ямдылыме мўйышкат 
тыгак ешарен кертын. Но шыште пырче сатун 
уда качестван улмыжым ок ончыкто, кўзымє 
мўйым шўрымє годым шокте рож кугурак лийын 
кертын, тушечын пудырго каен се‰ен. Такшым 
чатка пчеловодын мўйжє эреак яндар лийшаш.

Ужалыше е‰ын мўйжым изи тояшке (тудым 
ужалыше е‰ тыланда пуышаш) налза да пўты-
рен ончыза. Сай мўй тоя гыч вигак йоген ок 
воло, йыр пўтырналтеш. А шуйналтын йогышы-
жо, курык гай лийын, йыр шарла. А теве писын 
йогышо мўй лаке гайым ышта гын, тудым мўй-
ланат шотлаш ок лий.

Мўй ўмбалне шо‰ат лийшаш огыл. Тудо уло 
гын, вўдыжгє утыждене шуко улмылан кєра мўй 
шуаш тў‰алын кертын. Мўйым куботейнер гыч 
пластик атыш ястарыме годым ўмбалныже шо‰ 
гай лектеш. Мўйыш юж логалеш да шо‰ семын 
ўмбаке кўза. Тудым кора‰дымеке, мўй уэш яндар 
лиеш. Но шо‰ым кора‰дымеке, адак шо‰ налеш 
гын, тугеже мўй, чынжымак, шуаш тў‰алын кер-
тын. Тыгай мўйын тамжат кочалгырак лиеш. Ту-
дым сай качестванлан шотлаш ок лий.

ЮЖЫН темдыме куатше кенета вашталтме 
годым вўдыштє кислород шагалемеш але шу-
кемеш. Тидыже колын койыш-шоктышыштыжо 
да аппетитыштыже каласалтеш.

Южын темдыме куатше шотышто ўчашымаш 
шукертсек кая. Ик колызо, ойла, кол ўлыкшє 
темдыме куат годым веле сайын чў‰га, весе – 
кўкшє давлений годым, а кумшо – 750 милли-
метр годым гына.

Мый каракам кучаш йєратем. Мыланем о‰ай 
ыле: южын темдыме куатше могай кўкшытыштє 
улмо годым тиде кол эн сайын чў‰га? Шымлы-
машым эртараш лўмынак барометрым нальым.

Чын, южын темдыме куатше могай улмо шо-
тышто уверым игече нерген каласкалыме годым 
телевидений, радио гочат ончаш, колышташ 
лиеш. Но мый раш уверлан ўшанаш тунемы-
нам. Вет игече вашталт кертеш: теве кече онча,  
5 минут гыч йўр тў‰алын се‰а. Кол денат тыгак.

Шымлымаш ончыктен: карака южын темды-
ме куатше ртуть столбик дене шотлымаште  
745-752 миллиметр улмо годым эн сайын 
чў‰ген. Тидым шижынам: давлений эркын во-
лымо але кўзымє годым карака тугак сайын 
чў‰ген. А теве кенета чот вашталтме годым 
чў‰гымым йєршеш чарнен.

Чын, мыйын ончыктымо кўкшыт темдыме куа-
тым гына шотыш налман огыл. Вет кол ок чў‰гє 
гын, тудын деч посна эше ятыр тўрлє амал 
лийын кертеш.

Г.ВАСИЛЬЕВ,
колызо-любитель

Кажне колызо, очыни, 
тыгай сўрет дене вашли-
ялтын: э‰ер але ер вокте-
ке толын, э‰ырым вўдыш 
шуэн, но нимогай колат ок чў‰гє. Пуйто ты-
ште нимогай колат уке, чыла чонан колен 
пытен. Тыште ик тў‰ амалже – южын тем-
дыме куатше (атмосфер давлений).

Карака  
кунам  
чў‰га?

Мый ик палымем деч мўйым на-
лынам. Но тудо вишкыдыла чу-
чеш, совлашке налат да йоктарет 
– вигак йоген кая, ок пўтырналт. 
Сай мўйым кузе ойырен налаш?

М.МАКСИМОВА
Медведево район
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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, 18.25 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+ 23.30 Экс-
клюзив 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 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 «ОСКОЛКИ» 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.) 9.25 Шонанпыл 9.35 Пре-
ображение

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, 18.25 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+ 23.30 Семей-
ные тайны 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто 
против? 12+ 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 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.)  9.25 Выборы-2019

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

20 АВГУСТА, 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, 18.25 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 «СУЧЬЯ ВОЙНА» 16+ 23.30 Про 
любовь 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 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 «ОСКОЛКИ» 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.) 9.25 Шўмсем пєлек. Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

21 АВГУСТА, СРЕДА

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, 18.25 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 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+ 23.55 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 О самом 
главном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время 11.45 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 
12+ 12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 
Кто против? 12+ 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 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.) 9.25 «Шўмсем 
пєлек». Тендан серышда почеш кон-
церт

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, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «СУ-
ЧЬЯ ВОЙНА» 16+ 23.35 Вечерний Ур-
гант 16+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто 
против? 12+ 17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 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.) 9.25 Выборы-2019

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

23 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

19 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  Е.САДОВИН ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
16+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.15 
Х/ф «Официант с золотым подносом» 
12+ 09.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+ 10.15 Вия Ар-
тмане. Королева в изгнании 12+ 11.10 
Честное слово 12+ 12.15 Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти падение 12+ 
17.30 Кто хочет стать миллионером? 16+ 
19.00 Творческий вечер Любови Успен-
ской 16+ 21.00 Время 21.25 Бокс. Бой за 
титул чемпиона мира. Сергей Ковалев 
– Энтони Ярд. Прямой эфир 12+ 22.30 
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, 
20.00 Вести 11.20 Вести. Местное время 
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 13.50 
Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТ-
ВА» 12+ 17.55 Привет, Андрей! 12+ 21.00 
Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2019» 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Суббота

24 АВГУСТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф 
«КОТЕНОК» 0+ 07.45 Часовой 12+ 08.15 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.10, 12.15 
Видели видео? 6+ 13.55 Надежда Румян-
цева. Одна из девчат 12+ 15.00 Х/ф «КО-
РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+ 16.30 КВН 
16+ 18.00 Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 
21.50 Х/ф «ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ» 16+

РОССИЯ1

05.20 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. Воскре-
сенье 09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00, 20.00 Вести 11.20 Смеяться раз-
решается 12+ 13.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+ 16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+ 
21.00 Новая волна-2019 12+  

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели. 12+ 
21.00 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

25 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

АФИШЕ

Советский районысо Казан-
ский ял калык келшен, ваш 
полшен, тысе сылне пўртўслан, 
вершєрлан куанен ила. Ты ялын 
историйже да кызытсе илышыж 
нерген «100 ийлан – шўдє 
ялыш» рубрике йымалан печат-
лалтше «Тышке уэш пєртыл-
мет шуэш» статья каласкала.

7-13 августышто Марий Элы-
ште эстон уна-влак лийыныт. 
Нунылан Йошкар-Ола да Марий 
кундем моткоч келшеныт. Тарту 
университетын калык куштымаш 
ансамбльже дене «Тамга» лаш-
тыкыште «Толмыштлан куане-
ныт» статья палдара.

Мут толмашеш, ты лаштыкыш-
так 20 утла ий Эстонийыште 
илыше да марий калык нерген 
кинофильмым войзышо Алексей 
Алексеев дене палыме лийын 
кертыда. Тудо Марий Элын 100 
ияш лўмгечыж вашеш шкешотан 
пєлекым ыштен. «Аралтыш» лў-
ман видеодискым луктын. Тушко 
кум фильм пурен.

«Лўмгече» рубрике йымал-
не литературовед С.Чеснокован 
«Альбертина Иванован сыл-
нылык тўня ойыртемже» шым-
лымаш пашажын мучаш ужа-
шыжым лудаш темлена.

«Марий тўня» мужыр лаштык 
фотокорреспондент Денис Реч-
кинын Пермь ден Урал кундем-
ласе марий-влакын илыш-йўла-
шт дене палдара.

Вес калык коклаш илаш кус-
нымеке, тудын йылмыжым, тў-
выражым, йўлажым палыман. 
Лач тыге шона ынде коло ий 
наре Польшышто илыше марий 
ўдырамаш Людмила Васильев-
на Иванова. Марий Эл тўвыран 
сулло пашае‰же чап лўмым су-
лен налше айдеме шке жапыш-
тыже «Марий ушем» мер ор-
ганизацийым вуйлатен. Тудын 
уло мом шарналташ. «Марий 
Эллан 100 ий темме вашеш» 
рубрике йымалан савыкталтше 
шарнымаш шотан «Шке вожым 
мондыман огыл…» вашмутла-
нымаште чолга ўдырамаш чо-
ныштыжо погынышым шылтыде 
луктын ойла.

Йошкар-Олан 435 ияш 
лўмгечыжым палемдымашке 
предприниматель, миллиардер 
Игорь Рыбаков толын. Икымше 
гана тудо мемнан рўдолашты-
на июнь мучаште лийын. Тунам 
«Журавушка» реабилитаций рў-
дерлан окса дене полшен да 
тушто илыше икшыве-шамыч-
лан икмыняр гитарым кучыктен, 
а кызыт Йошкар-Олаште илы-
ше эн пе‰гыде еш-влакым па-
лемдыме годым шуко шочшан 
Ефимовмыт ешлан 200 тўжем 
те‰гелан сертификатым пєле-
клен. Тидын нерген кумданрак 
«Йошкар-Олашке — кокымшо 
гана» публикацийыште лудын 
кертыда.
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Мучаш. Тў‰алтышыже 29, 
30-шо №-ан газетыште

Эскерымым ужын ынже шукто 
манын, Мария писын кевы-
тыш пурыш. Ик сукыр киндым, 
шєрым, шўрашым, пел кило 
наре кампеткым нале. А мо, 
студенткылан тидыже кум кече 
пучымышым шолташ да чайым 
йўаш сита веле. Эх, тамле ол-
мам, шоколадым налын кочкеш 
ыле, но кўсен пуста.

...Кевыт гыч лекше ўдыр му-
ралталын шинчыше саде ўдыра-
машым ончычсо верыштак ужо. 
Руштынат шуктен, эркын шєрын 
йєрлын кайыш. Вуйжо дене ас-
фальтыш лупшалалте. Ынде 
вуйжым шеле дыр? Ала тудлан 
йєсє?

– Э-э, чыла сай? Иледа? Ке-
рылтмыдам ужымат, лўдын 
колтышым, – ваштареш толшо 
пєръе‰ нєлтал шындыш. Йўшє 
ўдырамаш вольык ломыжалты-
ме гай ала-мом ваштарешыже 
вудыматыш. Э-э, йєршын ушды-
мо гай лийын, ужат! Ты татыште 
кўсенже гыч «кочо агытанора» 
манын возыман флакон лектын 
возо. Аярген гын веле? «Вашке-
полышыш» йы‰гырташ кўлешыс! 
Мария йы‰гыртынеже ыле, но 
толын шогалше вес пєръе‰ 
мане:

– Ида лўд, тыгай комедийым 
тыште ик гана веле огыл ужаш 
логалын. Йўын темешат, эре 
тыге пєрдалеш. Тудлан «Вашке-
полыш» ок кўл, мален темеш да 
кая. 

Тудын ойлымыж дене кел-
шен, Мария шке корныж дене 
иктаж лу метрым эртен кайыш, 
но чонжылан садак каньысы-
рын чучеш. «Вашкеполышым» 
ўжыктен, ўдырамашым эмлым-
верыш колташ мє‰гыжє пєр-
тыльє. Но пєртылмекше, тудын 
ола урем дене шўртньылын 
ошкылмыжым ужо. Чот тайны-
мыж годым э‰ертышым кычал-
ше гай кидшым шаралтен кол-
та. «Мє‰гыжє миен шуэш гын, 
йєра», – Мария почешыже шо-
нен кодо.

...Эрдене тунемаш кайымыж 
годым ўдыр мокмыран ўдыра-
машым адакат аптеке тураште 
ужо. Тўняште чылажымат мон-
дыктарен, кочо агытанора на-
стойко там тудым эрден эрак 
тышке конден шогалтен. Шыл-
тален ончалын эртен кайымыж 
годым «кўчызє» йошкаргыш да 
савырнен кора‰ кайыш.

«Йошкарге-ет, тугеже ик по-
дылтыш кочо агытаноралан чы-
лажымак пуэн отыл. Ала йєр-
шынжак йомшо отыл?» – тыгай 
шонымаш дене эртен ошкыльо 
ўдыр. Но єпке шонымаш вуйым 
иша, ала-молан о‰ым коршта-
ра. Атыже кугуат огыл, а мыняр 
илышым локтылеш.

Кочо  
агытанора

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ тачат 
мє‰гыжє вара веле толын шуо. 
Черетан командировко кужун 
шуйныш. Вучен-вучен, пела-
шыжын чон возакысе тулжо 
йєрен да ломыжыш савырнен 
шуктен, витне. Ты гана ватыже 
тудым йў-ўштын вашлие. Чемо-
даныш туржын пыштыме лавы-
ран вургемым луктедышыжла, 
марийжын пеш кужун уке лий-
мыжлан сыренак вудыматыле.

– Ала мариян, ала тулык вате 
улам – ынде шкежат ом пале, – 
ала єкынен, ала вуйым шийын, 
пелашыжым игылташ тў‰але. 
– Шоналтемат, пачерже гычат 
выписатлем, мє‰гыш толде пер-
ныл коштшо уналан арам оксам 
тўлен илемыс!

– Нал да выписатле, – мыска-
рам ыштыше гай, шуко шоныде, 
Николай койдаренрак мане. – 
Тольык вот мылам, тўрлє вере 
йолдышылан, кушан вара про-
писатлалтман?

– Сомылемат уке, пеш ушан 
улат вет! – ўдырамаш мыскарам 

шотыш ыш нал ала ышат умыло. 
– Кушто моштет, тушто илашет 
верым му! Вес пашам кычал! 
Тыге перныл коштмым огыл, эре 
мє‰гыштє илышашым! Яриш-
ка гай тышке-тушко кузе кошт-
мет шуэш? Йоргаланен коштын, 
алят шерет темын огыл мо?

«Ой-ой, уке, тау!» – пєръе‰ 
семынже шоналтыш. Адакшым 
манаш веле тыгай азырен ўды-
рамаш дене, нигуш кайыде, 
пенсий деч ончыч йолашым 
пўкеныште йыген шинчымыже 
огеш шу! Тў‰ бухгалтер дене 
та‰астарымаште «контро- 
лёр-ревизор» шомакым колмо 
ы‰ан айдемыла шкем чучыкта 
такшым! Адакшым тынар ийы-

ште Николай Павлович ынде 
эл мучко кудалышташ тунем 
шуын. Эре мом-гынат уым 
ужеш, о‰ай деч о‰ай е‰-влак 
дене палыме лиеш. Вет кажне 
кундемысе илыш мо дене гынат 
ойыртемалтеш. Тунемын тудо 
йо‰ылышым да титакым шыл-
таш тєчышым мут кучаш шогал-
таш. Тыгайже-влак, манмыла, 
кажне олаште да областьыште 
тич темыныт.

Умбакыже лиеш

Мужедмат  
ок кўл

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11
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ПЄРЪЕ‡ пазарыште 
пийым ужала.

Налше йодеш:
– Пиет таза мо?
– Таза.
– Ушан?
– Ушан.
– ™шанле мо?

– ™шанле, ви-
зымше гана ужа-
лем.

ШЫРГЫЖАЛЫНА

Шошым мый вучем та‰емым,
Тый пеледыш лийын тол.
Нєлтє мыйын кумылемым,
Тек шўмем так ынже тол.
Тол ке‰ежым, шокшо кечын,
Э‰ыжын саскаже лий.
Ончалам чевер тўсетым,
Пура шўмыш угыч вий.

Припев:
Жап шуэш – омеш веле огыл,
Чынже дене вашлиям.
Єндалам да, шупшал шокшын,
Йєратем, та‰ем, манам.

Шыже кас кунам толеш гын,
Шўдыр лийын ончалам.
Шыматен капетшым эркын,
Мардеж лийын єндалам.
Припев.
А кунам шуэш гын теле –
Кечыйолжо лийылдем.
Окна вошт тый пуро веле,
Шич тый мыйын воктекем.
Припев.

Мый вучем
Мутшо М.Большаковын,

семже Е.Бахтинын
Надежда Ильина мура
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Да вот тиде «ик пырче» ялын 
вес кугу лектышыже – шке 
шочмо Йўштє Памаш – Ма-
рий сўксє ялышт нерген, е‰ 
толын ыштымым вучен шин-
чыде, книгам шкеак ямдылен 
савыктен луктыт. Тидыжлан 
мокталташ, тидын дене ку-
гешнаш гына кодеш. Да туна-
мак авторыштымат палемден 
кодена. Тиде Елена Тимерья-
новна ден тудын ўдыржє Инна 
Ирдугановамыт. Палемден 
кодена: икмыняр ий ончыч 
Инна Ирдуганован ямдылы-
ме вес книгаже савыкталтын  
ыле.

А мо нерген тушто серал-
тын? Иктешлен каласаш гын, 
марий ялын историйже, кумда 
финн-угор тўняште тудын тўс-
шє да артамже нерген. Му-
тат уке, тыште, келге исто-
рический шымлымашым але 
документ-влакым пургедын, 
экономикым почын пуымым 
кычалман огыл. Тыгодымак 
«Марий сўксє. Марий-влак – 
Татарстан Республик Актаныш 
районын историйыштыже» 
книгам сылнымутан произ-
ведений радамышкат пурташ 
тыршыман огыл. Тыгодымак 
тусо да воктен кундемысе 
марий-влакын историйыштым 

Уфа губернийын да моло до-
кументальный источник негы-
зеш серыме.

Ял, кундем, вершєр, э‰ер да 
моло лўмым налаш гын, Ик, 
Ошвиче, Чолман воктене ожно 
моткоч кугу кумдыкым финн-
угор калык-влак айлен иленыт. 
Тиде черемис, одо, мордва. 
Но тўрлє амаллан кєра нунын 
кокла гыч ятырышт я суасыш, 
я пошкыртыш, я рушыш са-
вырненыт.

Книга тыгай лончо-влак гыч 
шога:

– Марий-влак. Акрет исто-
рий;

– Чолман ден Юл кокласе 
марий-влакын историйышт;

– Марий-влак – Мензела 
(Мензелинск) районын исто-
рийыштыже;

– Марий сўксє селан исто-
рийже.

Икымше ужашыште марий 
историк-влак Сергей Свечни-
ков ден Александр Бахтинын 
шымлымашыштлан э‰ертыме. 
Кокымшо ужаш Александр 
Бахтинын пашажлан, «Пош-
кырт Республикын энциклопе-

дийжылан»  да Оренбургысо 
тоштерын архившылан пєлек- 
лалтын.

Кумшо ужашыште Мензе-
ла районын чын историйжым 
почын ончыктымо. Шуко ма-
рий илемже курымла кокла-
ште татарыш савырнен. Мут 
толмашеш, тыгай ял лўм-вла-
кым палемден кодаш кўлеш: 
Азякуль, Такталачук, Азбеево. 
Тиде да моло ялымат эн он-
чычшо марий-влак почыныт 
да иленыт, вара гына ваштал-
тыш лийын. Эсогыл Азякуль 
шўгарлаште аралалт кодшо 
эн акрет шўгар кў финн-уго-
рынлан шотлалтеш. Мутлан, 
дворян-влак Мутин ден Султа-
новын вожышт марий да одо 
тукым гыч шарлен. Нылымше 
ужаш шке шочмо кундемым 
шымлыме негызеш сералтын. 
Тидлан пеш шуко пашам шук-
тымо, ятыр вере кычалме да 
муын лукмо.

Ты книгам умбакыжат шочмо 
кундемын историйжым умба-
кыже шымлымаште да тудым 
калыклан палдарымаште кугу 
тў‰алтыш семын аклаш лиеш.

«Марий сўксє. Марий-влак – Татарстан Республик 
Актаныш районын историйыштыже» – лач тыге 
маналтеш у книга. Такше книга лекмылан єршашы-
жат уке, но тиде книгалан єрдежат огеш лий. Тудо 
Татарстанын эн тора лукысо Актаныш районысо 
улыжат-укежат ик марий ялын е‰же-влак дене кыл-
далтын. Тусо район тўвыра пєлкаште ны марий е‰ 
уке, ны воктен яллаште марий-влак огыт иле. Туге 
гынат марлаже тудым Йўштє Памаш манын лўмдат, 
ты ял молын деч кугун ойыртемалтеш. Тыште, я 
пўтынь Татарстан ден пошкудо кундемла гыч тале 
спортсмен-влакым поген, волейбол я вес турнирым 
эртарат, шахмат денат та‰асат. Эсогыл У ий пай-
рем годым татар яллашке марий Йўштє Кугыза ден 
Лумўдыр саламлаш имне дене кудалышт савыр- 
нат.

Марий сўксє
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