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Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

СУРТОЗА А.Акшубаев кы-
зыт республиканский йоча 
эмлымверыште электриклан 
тырша, Лариса пелашыже 
искусственный коваште за-
водышто пашам ышта. Кок-
тынат кече еда олашке ку-

далыштыт. Но яра жапым 
так огыт эртаре: сурт-печым 
сєрастараш тыршат.

Тиде суртым ончаш ме 
Алексеевский ял админист-
рацийын тў‰ специалистше 
Л.Филиппова дене пырля 

мийышна. Мемнам Аркадий 
Григорьевичын акаже ваш-
лие. Тудо Алексеевский по-
сёлкышто ила, тышке ке‰еж 
пагытлан полышкалаш то-
лын.

Уло ялым 
сєрастара

Советский 
районысо 

Казанский ялыште 
Акшубаевмытын 

сурт-оралтышт ден 
сад-пакчаштышт 
лият гын, тыште 

моторым, сєралым, 
арулыкым 

йєратымым, 
чылажымат шке 
кид дене ышташ 
тыршымым уло 

чонет дене шижат.

Умбакыже 8-9-ше лашт.
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Акшубаевмытын пєртышт урем гыч тыге коеш
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8 сентябрьыште – Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влакым сайлымаш

Материал оксам тўлыде савыкталтеш
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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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Материал оксам тўлыде савыкталтеш
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Мужыр лаштыкым  Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11  

8 сентябрьыште – Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влакым сайлымаш

21-ше №-ан ик мандатан Волжский сайлымаш округ
АЛЕКСАНДРОВ Иван Викторович верч йўклыза.

21-ше №-ан ик мандатан Волжский сайлымаш округ
ЯКОВЛЕВ Герман Петрович верч йўклыза.

22-шо №-ан ик мандатан Красногорский сайлымаш 
округ ИВАНОВА Эльвира Александровна верч йўклыза.

22-шо №-ан ик мандатан Красногорский сайлымаш 
округ БАСТРАКОВ Евгений Николаевич верч йўклыза.

23-шо №-ан ик мандатан Звениговский сайлымаш 
округ САВИН Евгений Евгеньевич верч йўклыза.

23-шо №-ан ик мандатан Звениговский сайлымаш 
округ САВИНА Ольга Анатольевна верч йўклыза.

24-ше №-ан ик мандатан Сосновый сайлымаш округ
БОЛЬШАКОВА Татьяна Борисовна верч йўклыза.

24-ше №-ан ик мандатан Сосновый сайлымаш округ
БАРКОВА Алевтина Алексеевна верч йўклыза.

25-ше №-ан ик мандатан Западный сайлымаш округ
ЛЕБЕДЕВ Василий Витальевич верч йўклыза.

25-ше №-ан ик мандатан Западный сайлымаш округ
СОЧИН Александр Викторович верч йўклыза.

26-шо №-ан ик мандатан Кужэ‰ер сайлымаш округ
КАЛЬСИНА Лариса Витальевна верч йўклыза.

26-шо №-ан ик мандатан Кужэ‰ер сайлымаш округ
КАРПОВ Сергей Владимирович верч йўклыза.

27-ше №-ан ик мандатан Марий Турек сайлымаш 
округ МАКАРОВ Вячеслав Арсентьевич верч йўклыза.

27-ше №-ан ик мандатан Марий Турек сайлымаш 
округ ЕШМЕТОВ Валерий Степанович верч йўклыза.

28-ше №-ан ик мандатан Медведево сайлымаш округ
МИХАЙЛОВ Дмитрий Николаевич верч йўклыза.

28-ше №-ан ик мандатан Медведево сайлымаш округ
ПОНОМАРЁВ Андрей Сергеевич верч йўклыза.

29-ше №-ан ик мандатан Лесной сайлымаш округ
МОРОЗОВ Максим Владимирович верч йўклыза.

29-ше №-ан ик мандатан Лесной сайлымаш округ
ОЛЕЙНИК Маргарита Геннадьевна верч йўклыза.
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Сентябрь: тылзе календарь
2019 ий сентябрьыште  

тылзын фазыже:

1-13 сентябрь – Кушшо тылзе.
14 сентябрь – Тичмаш тылзе.
15-27 сентябрь – Катлыше тылзе.
28 сентябрь – У тылзе.
29-30 сентябрь – Кушшо тылзе.

Нєшмым ўдаш эн келшыше жап
Кушкыл Нєшмым ўдаш  

келшыше кече
Кияр 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24
Томат 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24
Кочушмен, редиске 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24
Шоган 3, 4, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24

Чеснок 3, 4, 8, 9, 18, 19
Ужаргылан тўрлє йєр 
шудо (укроп, петрушко, 
шоган)

3, 4, 13, 22, 23, 24

Ковышта 3, 4, 13, 18, 19, 22, 23, 24
Кешыр 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24

Ке‰ежат шижын шуктыде мучашлалтеш. 
Изиш нойымыла чучеш гынат, ончылно 
ыштышаш паша эше шуко. Емыж-саскам пуышо 
вондым, клематисым, розам, шоган да вож 
дене шарлыше кушкылым шындаш, кусарен 
шындаш тў‰алман. Сентябрьыште лачшымак 
кунам тиде сомылым ышташ тў‰алшашым 
тылзе календарь рашемден кертеш.

Пеледыш нєшмым ўдаш, шындаш, 
кусарен шындаш эн келшыше кече
Клематис 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30
Роза 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 18, 19, 30
Кокияш ден шу-
кияш

3, 4, 8, 9, 13, 18, 19, 30

Шоган да вож 
дене шукемше 
пеледыш

1, 2, 8, 9, 18, 19, 30

Кушкыл укшым кусарен шындаш эн йєнан кече
П у н ш о п т ы р , 
шемшоптыр

1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 18, 19, 30

Э‰ыж, шемэ‰ыж 1, 2, 3, 4, 8, 9, 22, 23, 
24, 30
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Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

1. Сакыр тамак гаяк
УТЫЖДЕНЕ кочмо 

сакыр тамак семынак 
шўм-вўргорно систе-
мым локтылеш, инсульт 
лийын кертме лўдык-
шым кугемда да эсогыл 
ракын южо видшылан 
вия‰аш амалым ышта.

Сакырым суткаш-
те 6-8 совла деч шуко 
огыл кочкаш гын, тиде 
лўдыкшє чакна. Но ше-
рым йєратыше-влак ко-
кла гыч кє тидым шотыш 
налеш? Мутлан, айдеме 
кофем але чайым сакыр 
деч посна йўэш лийже, 
но рационышко тўрлє 
напиткым, соусым, шере 
кочкышым але сакыран 
моло продуктым пуртен, 
осал веществам тугакак 
шуко кочкеш лектеш.

2. Шуко тарваны-
лат – шуко илет
КЫЗЫТСЕ илышыш-

те чыла е‰ак огыл шуко 
километр коклам ошкы-
лын, спортзалыш але 
тўшка тренировкыш 
коштын кертеш. Но кап-
кыллан тиде моткочак 
кўлеш! Шукертсе огыл 
шымлымаш рашемден: 
физически чолга дене 
та‰астарымаште шагал 
тарванылше-влак 80 
процентлан чўчкыдын-

рак колат. Жап деч ончыч 
колен кертше радамыш 
тыгак тамакым шупшшо, 
сакыр диабет да шўмын 
ишемий черже дене ор-
ланыше-влак пурат.

Шагал тарванылмы-
лан кєра уто нелыт по-
гынен се‰а. Тиде си-
тыдымаш тўнямбалне 
шуко тўрлє шучко чер-
лан вия‰аш, эсогыл ко-
лаш амалым ыштен кер-
тше ик эн тў‰ амаллан 
шотлалтеш. Физический 
упражненийым таблетке 
семын ыштен луктыт 
гын, тудо аптекыште эн 
чўчкыдын налме препа-
ратыш савырна ыле.

3. Сай кумыл
ЖАП эртыме се-

мын айдеме куанымым 
чарна, тидлан, очыни, 
амалжат уло. Но таза 
лияш манын, лучо куа-
нашак тыршаш. Шым-
лымаш ончыктен: ве-
селарак е‰-влак шке 
тазалыкыштым утларак 
палат, калык деке пи-
сынрак тунемыт, чер ден 
нелылыкым куштыл- 
гынрак се‰ат. А чўчкы-
дынрак воштылаш гын, 
шўм-вўргорно чер дене 
черланен кертме лўдык-
шє палынак иземеш.

4. 10 минутат полша
ФИЗИЧЕСКИЙ упраж-

ненийым паша коклаш- 

так 10 минут веле ыш-
таш гынат, тазалык 
нимучашдымын «та-
ушта». Тидыже нелы-
тым контрольышто 
кучаш, чогашылым 
пе‰гыдемдаш, вўргор-
ным аралаш веле огыл, 
тыгак стрессым ла-
сканрак чыташ полша. 
Йєра, тренировкылан 
жап ок сите лийже, но 
физзарядкылан кечыш-
те 10 минутым эсогыл 
эн чот пашаче е‰ муын 
кертеш.

5. Кушто куржта-
лаш?
СПЕЦИАЛИСТ-ВЛА-

КЫН шонымышт почеш, 
айдемылан пушкыдо 
шартышыште куржта-
лаш пайдалырак. Тиде 
йыжы‰ ден тупрўдым 
эмгатен кертме лўдык-
шым иземда.

6. Кеч ошкыл…
ИКТАЖ амаллан кєра 

куржталын огыда керт 
гын, тугеже йолын кошт- 
са. Пашашке ма вес 
вере пел шагатлан он-
дакрак лекса да ик-кок 
остановкым але мучаш 
марте йолын ошкыл-
за, лифт дене лийме 
семын шуэнрак пай-
даланыза. Тазалыкым 
пе‰гыдемдаш йєн шуко, 
тў‰жє – єрканаш гына 
огыл.

Таче науко айдеме нерген шуко мом 
пала, а шымлымашын лектышыж дене 
кажне е‰ палыме лийын кертеш. Но 
колымо амал деч кора‰ын кертме ста-
тистике тугакак тургыжландара: тў‰ 
факторлан чын огыл, йо‰ылыш кочмо, 
шагал тарванылме да айдемын лушкы-
до койышыж дене кылдалтше пробле-
ме-влак шотлалтыт.

НАУКЫН пєлеклыме шинчымаш дене чы-
ланжак огыл кўлын пайдаланена. Тидымак 
шотыш налын, тазалык нерген икмыняр 
фактор дене палдарена.

Йєршынат мыскара огыл

Сай Уда огыл

Шукырак ила

Пелылан 
тичмаш!

Пелылан 
пуста...

Шагалрак ила
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ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

7. Шинченат мош-
тыман
АЙДЕМЕ шукыж го-

дым кузе йєнан, туге 
шинча. «Чын» шинчаш 
кўлмє годым тупшым 
виеш ры‰ куча… Жап 
эртыме семын тидлан 
кєра капкыл ужашы-
же коршташ тў‰алеш. 
Шкем ры‰ кучаш фит-
нес да йога гай заня-
тий-влак сайын полшат.

8. Медитаций ка-
ныш дечат пайдале
ТЫГЛАЙ каныш со-

стоянийым палынак 
саемда, но кужу жа-
план огыл. Шымлымаш 
пе‰гыдемден: медита-
ций пайдалырак.

9. Кылмымылан 
огыл черланена
КАЛЫКЫШТЕ тыгай 

манеш-манеш кош-
теш: айдеме утыжде-
не кылмымыжлан кєра 
черлана. Но тиде тыге 
огыл, черлан вирус 
амалым ышта. А туд-
ланже йўштє жапыште 
палынак каньыле: илы-
ме ма пашам ыштыме 
вер, тўшкан пайдала-
ныме транспорт огыт 
южтаралт, да вирус ик 
айдеме деч весе деке 
куштылгын пижеш.

Мут толмашеш, ОРВИ 
огеш эмлалт: антибио-
тик вирусым се‰ен огеш 
керт. Тыгай годым шкем 
гына шижаш тыршыман.

10. Шўм-вўргорно 
чер рак дечат шучко
КАЛЫК шўм-вўргорно 

чер деч огыл, а утла-
ракше рак деч лўдеш. 

Но статистикын палем-
дымыж почеш, шўм чер 
деч колымо лўдыкшє 
палынак кугу. Физиче-
ски чолга лияш, пайдале 
кочкышым кочкаш, осал 
койыш деч шєрлаш гын, 
тиде чер деч утыжым 
нимолан лўдаш.

11. Омо матрас де-
нат кылдалтын
ШЫМЛЫМАШ рашем-

ден: пе‰гыде матрасы-
ште капкылын ваче да 
эрде гай ужашыже-влак 
чот орланат. Вараже 
тидлан кєра туп ден шўй 
коршташ тў‰алын кер-
тыт. Утыждене пушкыдо 
матрасат тыгаяк ситы-
дымаш дене лўдыкшє. 
Эн сайже – кокла чот-
кыдылыкан шартыш.

12. Ийгот погына, 
вуйдорык туртеш
60-70 ий деч вара 

нейрон шагалеммылан 
кєра вуйуш лушка. Ти-
дым чарен шогалташ 
огеш лий, но эркышта-
раш йєн уло. Тидланже 
адакат осал койыш деч 
шєрлыман, шке капкы-
лым сай формышто ку-
чыман, тыгак вуйушым 
пудыратылман (мутлан, 
кроссвордым решатлы-
ме, книгам лудмо).

13. Пўжвўд дене 
пырля коя ок лек
П™ЖВ™Д – организ-

мын кугу температур-
лан реакцийже, тудо коя 
ден калорийым огыл, 
а вўд ден шинчалым 
гына луктеш. Тидлан 
кєра нелыт пыртак изе-
меш, но вўдым йўмешке 

гына. Коя тў‰ шотышто 
шўлыш дене лектеш.

14. Коям верын-ве-
рын пытарымаш –  
шояк
КОЯМ верын-верын 

пытараш палемдалтше 
упражнений ден диете 
чумыр капкыллан «па-
шам ыштат». Коям кушто 
погаш, а кушто уке – ор-
ганизм шке пала. Эрдым 
але мўшкырым пучык-
тараш кўлеш гын, шкем 
тичмашнек ка‰гештараш 
логалеш.

15. Кочкыш 
ка‰гешташ ок полшо
ПРОДУКТЫШТО коя 

шагал гын, тугеже са-
кыр але шинчал шуко 
лийын кертыт, а тиды-
же эшеат сай огыл… 
Уке гын тазалыклан 
зияным ыштыше чыла 
кочкыш тынар тамле ок 
лий ыле. Коя айдемым 
огеш коя‰де. Тыште уто 
калорий, балансироват-
лыдыме диете да физи-
ческий чолгалыкын си-
тыдымашыже титакан.

Коян кочкыш дене 
ме кужу жаплан те-
мына. А тыгай сынан 
южо продуктшо эсогыл 
ка‰гешташ полша, мут-
лан, муно, оливке ўй, 
шєр, пўкш да авокадо.

16. Тынар вўдым 
йўаш ок кўл
АЛКОГОЛЬ деч моло 

чыла напитке орга-
низмлан вўдым пуа. 
Кечаш нормым суткан 
тыглай рационжо гыч 
шотлен лукман. Шукырак 
вўдым виян тренировко 
годым веле йўаш тем-
лалтеш. Шке организ-
мым колыштман: уто вўд 
шонданыш кошташ гына.

17. «Натуральный» 
таза да пайдале 
манмым ок ончыкто
ШУКЫШТ «химиче-

ский» да «синтетиче-
ский» гай мут деч лў-
дыт. Но йырна чылажат 
химический вещества 
дене кылдалтын, ты 
шотышто – ме шкежат. 
Тыгодым ик вещества 
айдемын тазалыкшылан 
лўдыкшыдымє, эсогыл 
пайдале, а весе зияным 
ыштен кертше. Тыге 
натуральный кушкыл 
гыч ямдылыме ешар-
тыш лабораторийыште 
шымлыме почеш лукмо 
деч осалракат лийын 
кертеш. Мутлан, синте-
тический ванилин нату-
ральный деч нимо денат 
уда огыл, но производ-
ствышто ыштен лукташ 
палынак шулдо.

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

8, 14, 22 и 28 сентября.

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

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –            15-25
Свежа ковышта (1 кг) –           20-25
Кешыр (1 кг) –            15-25
Кабачок (1 кг) –           20-30
Баклажан –                40
Помидор (1 кг) –            20-65
Шке пакчаште куштымо 
     помидор (3 л) –                      200
Кияр (1 кг) –            30-35
Шке пакчаште куштымо кияр 
     (3 литран ведра) –               200
Тамле пурыс (1 кг) –            40-55
Э‰ыж (0,5 л стакан ) –         120-150
Модо (0,5 л стакан) –                120
Пуншоптыр (1 л ведра) –                  50
Шопкево‰го (5 л ведра) –              500
Курезе (3 л ведра) –               450
Пундыштў‰во‰го 
     (10 л ведра) –        450-500
Арбуз (1 кг) –                   15
Дыне (1 кг) –                  50
Олма (шке пакчаште 
     куштымо, 1 кг) –            30-50
Коштымо олма (1 кг) –               250
Облепихе (1 л ведра) –                130
Пєчыж (1 кг) –             300
Мўй (1 кг) –               430
Шєр (1,5 л) –                 90
™мбал (0,5 л) –         150-160
Торык (1 кг) –        240-260
Ола‰ге (1 кг) –               150
Шигол (1 кг) –               350
Нужгол (1 кг)–        220-230
Карака (1 кг)–               120
Калош (1 кг)–        100-300
Носки (5 мужыр) –               100
Тумо выньык –               130
Куэ выньык –                70
Тетрадь –      9,90 – 70
Дневник –           75-130
Школыш коштмо рюкзак –      400-3600

Йошкар-Оласе рўдє пазарыш-
те кызыт тў‰ шотышто по‰гым, 
пеледыш аршашым, киярым, 
помидорым, паре‰гым темлат. 
Шыжым шынден кодаш пеледыш 
вож-влакымат утларак ужалаш 
тў‰алыныт.

Але марте Школ пазар «Дом 
торговли» ончылно верланен гын, 
тений тудымат пазар кумдыкыш 
пуртеныт.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай

Чоялыкат утара

Пўйым веле  
огыл эрыкта

ВУРГЕМЫШТЕ але эше 
иктаж куэмыште чот чевер 
помаде деч пале кодын 
гын, тыгай годымат пасте 
полшен кертеш. Тидлан ту-
дым ты верыш йыгыман да 
10 минут гыч мушкын кол-
тыман.

Пўй эрыктыме 
пастым тидлан 

веле огыл кучыл- 
таш, эше ятыр 

годым пайдала-
наш лиеш. Кушто 

да кузе? Таче 
икмынярже дене 

палдарена.

Палым пытара
ВУРГЕМЫШТЕ, ме-

бельыште, коверышто 
кофе, чай, йошкар 
арака велме деч код-
шо палым куштылгын 
пытараш полша. Тид-
лан пастым ты верыш 
йыгыман да 10 минут 
кучыман. Тылеч вара 
леве вўд дене мушман.

Рўда‰шым,  
когаргым эрыкта

САЛМА йымалне 
рўда‰ше ден когарге 
писын налыт. Нуным пы-
тараш ты верыш пастым 
йыгыман да изишак ву-
чалтыман, вара леве вўд 
дене мушман. Салма 
пундаш у гай лиеш!

Ошемда
ЛАВЫРГЫМЕ вигак кой-

мо деч лўдыда да ош 
пундашан йолчиемым 
налаш єрмалгеда? Арам! 
Лавыргымекше, тушко эн 
шулдо пастым йыгеда да 
икмыняр жап гыч шўалте-
да гын, уэш лум гай ошо 
улмыж дене куандараш 
тў‰алеш!

Корштымо деч 
полша

КОВАШТЫМ йўлалтыме 
годым пўй эрыктыме пас-
те корштымым «кылмыкта» 
веле огыл, эше пуалшым 
пытараш, шўяш тў‰алме 
деч утлаш полша.

Кўч йымалым 
яндарештара
ЛАВЫРАН пашам 

ыштымеке, кид, поснак 
кўч йымал, шемемы-
ныт гын, пастым йыгы-
за да икмыняр минут 
гыч вўд дене мушкын 
колтыза. Тыманмеш 
яндар лиеш.

Помаде логалын гын
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына«Секунда»  
помидор

КЕЛГЕ атыш муным, сакыр-
ложашым, мўйым, ложашым, 
содым пыштена да миксер 
дене, уке гын, тудак лугена. 
Ынде ўйым йыгыман проти-
веньыш опталына да шокшо 
духовкыш кўкташ шынде-
на. 5-7 минут гыч шєртнял-
ге тўсан лиймекше луктына. 
™мбакше кеч-могай начинкым 
(вареньым, повидлом, нугы-
демдыме шєрым…) шарена 
да рулет семын пўтыралына.

Тамле-е!

ПОМИДОРЫМ тыртыш-
влаклан пўчкедена, шога-
ным – пел о‰го-влаклан. 
Чыла тидым келге атыш 

пыштена. Ынде ўмбакышт 
специйым ешарена да мўй 
дене пырля лугена. Тудым 
банкыш оптена, пластмасс 

петыртыш дене петырена да 
2 кечылан холодильникыш 
шындена.

Салат ямде!

КАБАЧОК ден пурысым ку-
бик але олым пырче семын 
пўчкедена, ужар йєр шудым 
тыгыдемдена. Тидым пырля 
пыштен варена, шинчалым 
да пурысым шавалтена.

Посна атышке муным, 

майонезым, ложашым, шин-
чалым пыштен лугена.

Ынде чылажымат пырля 
ушена да сайын варена. Ду-
ховкышто 170 градус шок-
шышто 20 минут кўктена.

Перкан лийже!

Таче ме тыланда моткочак пи-
сын ямдылаш лийме икмыняр 
кочкыш рецептым темлена.

Салат сынан тиде кочкышат куш-
тылгын ямдылалтеш, санденак 
маналтешыжат тыге. Но тудо кужу 
жап аралаш огыл, а ямде лиймек-
ше вигак кочкаш ышталтеш.

Кўлыт:

– 3-4 помидор,
– 1-2 шоган,
– 1-2 пўй чеснок,
– 1 кугу совла 

кушкыл ўй,
– 1 изи совла 

мўй,
– там шот дене 

шинчал, йошкар 
пурыс, лимон сок, 
коштымо базилик.

Кўлыт:
– 1 изи кабачок,
– тўрлє тўсан 2 

тамле пурыс,
– 4 муно,
– 4 кугу совла ло-

жаш,
– 4 кугу совла 

майонез,
– там шот дене 

шинчал, пурыс, 
укроп, петрушко, 
ужар шоган.

Тиде кочкышым ямдылашат жап 
йєршын шуко огеш кай. Ыштен 
ончыза.

«Мозаике» 
«писе» когыльо

Тиде рецепт почеш «писе» когыльым шкемынат ыш-
тен ончымем шуын, а кабачокем лачак пытен ыле. 
Сандене мый тудым йєршын пыштен омыл. Ол-
мешыже изишак помидорым кучылтым, шўр деч 
шыл кодынат, тудым пўчкеден пыштышым. Вес се-

мын каласаш гын, холодильникыште мо уло, когыльым ту-
дын гыч ышташ лиеш. Тў‰жє – майонез, муно да ложаш гыч 
ямдылыме вишкыде руаш. А молыжым вашталтылыда гынат, 
нимат огыл. Ида тургыжлане, когыльыда садак тамле лиеш. 
Мыйын ыштымем, мутлан, мє‰гыштат, пашаштат моктен-
моктен кочкыч.

«Омсашке 
йы‰гыртат»  

бисквит рулет

Кўлыт:
– 1 стакан ложаш,
– стаканын 3/4 ужашы-

же сакырложаш,
– 2 кугу совла мўй,
– 3 муно,
– уксус дене варыме 1 

изи совла содо.
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Мужыр лаштыкым  В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен.   

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Мом ужмына чынжымак 
мемнам єрыктарыш. Кушко 
гына от ончал – чыла вере 
пеледыш. Пуйто оранже-
рейыш логалынат. Пєртым 
пу дене ыштыме гынат, ту-
дым сайын ачалыме. Йымал 
пырням икмыняр йырым ва-

Уло ялым 
сєрастара

шталтыме, ле-
ведышыш ош 
калайым ша-
рыме. Пєрт 
ўмбалне шин-

чыше кайы-
кым марий ор-

намент да тўр 
дене сєрастарыме. 

Пєртыш профнастил гыч 
ыштыме капка гоч пурыман. 
Тыштак – машинам шогал-
таш леведышан леваш. Бе-
седкым моторын сєрастаре-
ныт, воктеныжак пуйто тумна 
верланен. Машина орава гыч 
кечым сылнештарен ыштыме, 
нарынче чия дене чиялтыме. 
Кечыйолым икмыняр клен-
ча алмаштен. Йоча-влаклан 

Монча ончыл тўжвачын тыге коеш

Каныме вер

Машинам шогалташ гараж

Шпалерыште кечыше  
виноград

Ш
ы
ндыме пеледышым кў-влак сєрас

та
ра

т
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М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11

лў‰галтыш пеш мотор. Тудым 
кўртньє пуч гыч келыштарен 
чиялтыме. Тышке толаш шке-
шотан тротуар. Умбалнырак 
кўртньє пуч гыч вургемым 
почкаш келыштарыме. Тыгай 
материал гычак пеледышым 
шындылаш верым йєнеш-
тарыме. Ке‰ежымсе леве-
дышан ко‰гат тыштак. Сай 
игече годым кочкаш шолтат, 
пайрем жапыште шашлыкым 
кўктат.

Мончашт чапле, марий тўр 
дене сєрастарыме. Воктены-
жак – мланде ўмбалне погаш 
лийме бассейн. Тудым тений 
ке‰еж юалге лиймылан кєра 
изиш веле кучылтыныт. Тыш-
так – арке, тушечын садыш 
логалат. А туштыжо могай 
гына саскам пуышо пуше‰ге 
ден вондер ок куш! Чылажат 
умен шочын, тамлен ончы-
мет веле шуэш. Тыште кер-
мыч гыч ыштыме тротуарым 
ужына.

Уремыштат, пєрт вашта-
реш, пеледышым, саскам 
пуышо вондерым шындылме. 
Икманаш, сурт-печыште, пак-
чаште, садыште, уремыште 
кажне кумдыкым пайдалын 
кучылтмо, шонен сєрастары-
ме. Чыла тиде латкум суртан 
Казанский изи яллан утларак 
сылне тўсым пурта.

Бассейн

Пакчаште – тыгай тротуар

Беседке

Садыш арке гоч пурыман
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Шукерте огыл АЗС-ыште заправщик 
дене конфликт лекте. Тудо мыланем пла-
стик канистрыш бензиным темаш тореш 
лие. Кеч атыште «Gazoline» (бензин) манын 
возымо лийын. Тудо лўмын таблицыште 
пластик атыш бензиным темаш чарыме нерген возымым 
да тидлан кєра пожар ылыж кертмым ушештарыш. Мый 
тунам ойлышым: а молан АЗС-лаште тыгаяк канистрым 
ужалат. Вашмутым шым кол, лачак ала-мом мугыматыме 
гына шоктыш.

МЫЙ тыгай умылыдымашым 
рашемдаш лийым. Законышто 
теве мом каласыме:

Автозаправочный станций-
влакым технически кучылтмо 
правил-влак (вашталтыш ден 
ешартыш-влак дене пырля)

14.3 Нефтепродуктым 
пластик ден янда атыш те-

мен пуаш чаралтеш.

Чынак, закон тыгай чарыме 
нерген ойла. Но умылтары-
машым пуымо огыл. Сандене 
шанчые‰-влакын умылтарыма-
шыштлан э‰ерташ перна.

Икымше амал тыгай. Виш-
кыде дене ваш тўкнымє го-
дым статический электриче-
стве погына. Тыге тулойып 
лектын, пожар ылыж кертеш. 

Сандене заправщик-влак нор-
мым пе‰гыдын эскерат. Ты-
ште чынжат уло, науко дене 
ўчашышаш уке. Но те тыгай 
случай дене илышыштыда 
вашлийында мо? Мый гын уке. 
Тидлан пешыжак ўшанышашат 
уке, очыни.

Кокымшо амал – кочкышым 
аралыме пластикын шулымы-
жо. Мутлан, газировкым ужа-
лыме кленчашке изишак бен-
зиным темышыч, теорий шот 
дене, чынак, топливе тудым 
«кочкын» кертеш.

Мыйын шонымаште, топли-
вылан келыштарыме кани-
стрыш бензиным темаш лиеш. 
Но тушто лачак «Gazoline» ма-
нын возымо гына лийшаш.

М.ВАСИЛЬЕВ,
автолюбитель

СУСЫР варажым эндроме-
трит дене черландара, масти-
тат лийын кертеш. Сусыргышо 
вольыкым шукыж годым анти-
биотик дене эмлат. А тидыже 
эн ончычак шєрын качествыш-
тыже каласалтеш. Тидымат 
ешарыман: тўкым кора‰дыме 
деч вара вольык утларак ласка 
лиеш.

Тўкым кора‰дыме поснак 
вольыкым тўшкаште ашныме 
годым кўлешан. Тўкан вольык 
эреак курго ден вўд верч ку-
чедалаш тў‰алеш. Утларак 
виянже поилке але курго деке 
ок пурто. Тыге начаррак виян 
вольык кўлеш наре кургым 

кочкын, теммеш йўын ок се‰е. 
Тидыже лўштышым иземда, 
вольык нелытым эркын пога. 
Тыге ушкал, мутлан, вийжым 
шєрлан огыл кучылтеш, куат-
ше курго верч кучедалаш кая.

Шанчые‰-влак палемдат: 
самырык вольыкым жапышты-
же тўкє деч посна кодаш огыл 
гын, кальций, фосфор, селен 
писын кушмо жапыште луле-
гылан погынашыже чаракым 
ышта.

Роскотым утларак шагалем-
дыме шот дене шочшо презын 
тўкыжє ынже куш манын тыр-
шат. Адакшым презе шагалрак 
стрессым налеш. Ик-куд ар-

няш самырык вольыкын тўкє 
кушмо негызыштыже коваш-
тым, тыгак тўкє чо‰гам пыта-
рат. Тидлан каустик негызеш 
ямдылыме мазь ден пастым 
кучылтыт.

Презын шочмыж деч вара ко-
кымшо-кумшо кечыжлан тўкє 
олмыш тюбик гыч мазьым йы-
гат. Но тыгеат лийын кертеш: 
опыт укелан кєра южо е‰ тўкє 
негыз кушто верланымыж шо-
тышто йо‰ылыш лийын кер-
теш. Мазьым йыгыме деч вара 
арня эртымеке, презым уэш 
ончалман. Мазьым тўкє ол-
мыш вичкыж лончо дене йыгы-
ман. Тыгодым лончо диаметр 
дене шотлымаште 20 мм деч 
кугу лийшаш огыл. Тидын деч 
кугунрак, шукырак шўрымє 
годым вуйгоркан лужымат шу-
лыктарен колташ лиеш.

Шўрымє годым кидым ара-
лаш тыршыман, резинке пер-
чаткым чийыман. Мазьым 
презын кандаш арняш марте 
улмыж годым гына кучылташ 
лиеш. Тидын деч варарак ку-
чылташ да йо‰ылыш шўраш 
гын, чын огыл вия‰ше тўкє 
веле кушкын шинчеш. Мазьым 
кучылтмын сай могыржо – вўр 
ок його.

Умбакыже лиеш

Пластик канистрыш  
темаш лиеш мо?

Презын шочмыж деч 
вара икмыняр кече гычак 
тўкыжым кора‰даш пай-
дале. Тидыже варажым 
вольыкым, кугурак лий-
мекыже, сусыргымо деч 
аралаш тў‰алеш. Вет уш-
кал, мутлан, утларакше єр-
галме дене сусырга. Тўкым 
кора‰дыме лўштышым, эн 
шагал гын, лу процентлан 
кугемдаш полша.

Тўкє кўлеш мо?

Мє‰гысє ферме

Автомашинам виктарышылан

Мужыр лаштыкым



2019 ий 29 августС/П 11

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11 НАЛАМ прополисым Тел.: 89026724634
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ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

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

piskarev84@yandex.ru, valeraivanov21@mail.ru

Р
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«Марий Эл» газет редакцийлан  
ЖУРНАЛИСТ ден ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР кўлыт.  

Кумылда уло гын, туныктена. 
Тел.: 89026724634 Р

ек
ла

м
е

ВИЯН мардежат кол-
лан нюмырий лияшыже 
амалым ышта. Адакшым 
кучымо ўзгарым вўдыш 
шуаш нелемда. Кол ку-
чаш йєнан лийже манын, 
э‰ырыш утларак шолдыра 
чичкам да икмыняр нелы-
тым (грузило) пижыкташ 
келшен толеш.

Тидым пален налме: кол 
утларакше изирак мар-
деж пуалме, чичкам изи-
шак тарватылме годым 
чў‰га. Тыгак вўд пычыри-
как ловыкалтеш гын, сай. 
Э‰ырыште кучымо годым 
мардеж вўдйогынлан то-
реш пуа гын, тидым сай-
лан шотлыман.

Колын шинчаже сайын 
ужеш. Тидым шотыш на-
лын, э‰ырыш тўрлє тўсан 
йоча модышым ушештары-
ше чичкам пижыкташ тыр-
шыман огыл, поснак таля-
ка вўдыштє чў‰гыктымє 
годым. Специалист-влак 
тыге темлат: чичкам ужар 
але кўрен тўсаным налаш. 
Тыге ўзгар вўдпорсын гай 

тўсан лиеш да кол ондал-
чык кочкыш дек лишемаш 
ок лўд.

Моло ўзгарат волгыдо 
тўсан лийшаш огыл, вет 
волгыдо тўс деч кол лў-
деш. Тылеч посна колызо 
чийыме вургемжын тўс-
шымат шотыш налшаш. 
Тудат волгыдо тўсан ок 
келше.

Э‰ыримым могай колым 
кучышашым шотыш налын 
ойырат. Но тыгодым могай 
да мыняр ондалчык коч-
кышым пижыктымат мот-
коч кўлешан. Мутлан, шол-
дыра э‰ыримыш изи руаш 
пырче шарикым пижыкташ 
гын, э‰ыриме пеш сайын 
кояш тў‰алеш да тышке 
кол лишемаш лўдеш. Тен-
дан тыгыде йыл-влак веле 
улыт гын, кугу э‰ыримыже 
молан? Мутлан, тыгыде 
колым (вишкыльым, тал-
дашым, шере‰гым) гына 
кучымо годым 18-20-шо 
номеран э‰ыриме лачеш 
толеш. Карп ден сазанлан 
10-шо номеран келша.

М™КШАВА улман ешыш шыжым от-
водкым лўдде ушаш лиеш.

Икмыняр ешым иктыш ушымо паша 
йєршынат куштылго огыл, вет ик еш 
весын ўмбаке керылтеш, тушман-
ле койышым ончыкта. Ешыште єр-
дыж, палыдыме пуш кенета шижал-
теш гын, пашаче мўкш-влак тунамак 
«тушман» ўмбаке керылтыт.

Еш-влакым иктыш ушаш мўй пол-
шен кертеш. Кок ешысе мўйым на-
лыт, иктыш ушат, варат да тудым 
иктеш ушымо ешлан пуат. Тыге мўк-
шызє нунылан палыдыме єрдыж 
пушым пурта. Варажым тудым шке 
ешын пушыжланак шотлаш тў‰алыт.

Начар виян кок ешым иктыш ушымо 
годым ава-влакын ийготыштым шо-
тыш налыт, самырыкракшым кодат.

Такшым кок ешым иктыш ушаш эн 
келшыше пагыт – ке‰еж да шошо, но 
кўлеш годым шыжымат тидым ыш-
таш лиеш.

Нектарым эн шуко погымо годы-
мат южгунам ава кола. Тыгай ешыш 
вес ешым шуко корпусан омарта-
ште ушаш келша. Корпус коклашке 
газетым шарат. ™лыл корпусыш ава 
ден тулигым вера‰дат, кўшыл корпу-
сышто авадыме еш лиеш. Икмыняр 
жап гыч мўкш-влак газетым пурыт 
да еш-влак ваш ушнат. Кучедалмаш 
ылыжеш манын ида шоно. Еш-вла-
клан у ароматлан тунем шуаш жап 
ситышын лиеш. Тыгодым мўкшавам 
изи четлыкыш але калпак йымаке 
вера‰даш лиеш. Вара веле тудым 
эрыкыш колтат. Ушымо еш авам туш-
манле койыш деч посна вашлиеш.

Чыла кечынак  
ок чў‰гєКок ешым  

кузе ушаш?

Палаш уто огыл
Начар виян кок 

ешым иктыш ушы-
мо дене мўкшызє 

виян, пашам талын 
ыштен кертше ик 
кугу ешым чумы-

ра. Южгунам тўрлє 
амал дене еш-

влак шыже велеш 
вия‰ын огыт керт. 

Кок тыгай ешым 
посна кучен, роскотыш веле 

пурет. Изи виян кок еш кугу виян 
еш дечат шагал мўйым пога.

Игече чапле, кечан гын, тиде 
колызылан келшыше. Но тудо 
колланат келшен толеш манын 
ида шоно. Э‰ырварам кидыш 
налме деч ончыч игече могай 
лийшашым пален налаш уто 
огыл. Тудо кенета вашталтеш 
гын, тиде кече колызылан 
пиалан лиеш манын шоны-
шаш уке. Тыге кол икмыняр кече начарын чў‰гаш 
тў‰алеш. Южын температуржо кенета вашталтме 
тыгак колын чулымлыкшым иземда. Тудлан уэш 
чулымешташ икмыняр жап кўлеш.

Колызын лукшо
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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, 18.25 Время покажет 16+  
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Ве-
черние новости 18.50 На самом 
деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "ДИПЛОМАТ" 
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. 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 
"КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 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+ 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 Илыш мундыра 9.35 
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 
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 Ве-
черние новости 18.50 На самом 
деле 16+ 19.50 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "ДИПЛОМАТ" 
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 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "КА-
ПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+ 23.15 Ве-
чер с Владимиром 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. 
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

3 СЕНТЯБРЯ, 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 новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
"ДИПЛОМАТ" 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 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 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "КА-
ПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 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+ 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

4 СЕНТЯБРЯ, 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 по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 Че-
ловек и закон 16+ 19.50 Поле чудес 16+  
21.00 Время 21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России – сборная Шотландии. Пря-
мой эфир из Шотландии 

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, 04.00 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 Аншлаг и Ком-
пания 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. 
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 
"ДИПЛОМАТ" 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 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 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "КА-
ПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+ 23.15 Ве-
чер с Владимиром 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. 
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

6 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

2 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  Е.ЭШКИНИНА ден Е.САДОВИН ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Наедине со всеми 16+ 06.00, 
10.00, 11.50 Новости 06.55 Т/с "КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА" 16+ 09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.10 
Эдуард Хиль. "Через годы, через рас-
стояния..." 12+ 11.00 Честное слово 12+  
12.00 День города 13.15 Несколько 
смешных парней 16+ 18.00 Кто хочет 
стать миллионером? 16+ 19.30 Сегод-
ня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 Наш 
Хабиб. Портрет 12+ 22.30 Бой за титул 
чемпиона мира UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов – Дастин Порье. Прямой эфир 12+

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 
Петросян-шоу 16+ 13.50 Х/ф "МИРТ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ" 12+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф "ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА" 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 Наше 
время. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Суббота

7 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 16+  
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.45 Часовой 
12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непуте-
вые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 12+  
11.15, 12.20 Видели видео? 6+ 14.00 Х/ф 
"УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ" 0+ 16.00 
Страна советов. Забытые вожди 16+ 
18.00 Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 22.00 
Большая игра 16+ 23.45 КВН 16+

РОССИЯ1

05.20 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" 12+ 07.20 
Семейные каникулы 12+ 07.30 Смехопа-
норама 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+ 
13.50 Х/ф "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ" 
12+ 18.00 Удивительные люди-4 12+  
20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+  

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 
12.30 Программа «Наша марка» 12+ 12.45 
Программа «Пастырское слово» 12+   
21.00 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

8 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

31 август
«Адакат – школыш!» У тунемме ий тў‰алме лўмеш Йошкар-Ола-

ште кугу пайрем, тўрлє сынан мероприятий-влак эртат. Нуно тўр-
лє площадкыште, спорт объектыште лийыт.

Медведево район Азаново селасе школ стадион. Футбол 
дене Марий Элын первенствыже лиеш. «Семол» (Азаново) ден «Ко-
лос» (Шойбулак) команде-влак вашлийыт......................................13.00

«Дружба» стадион. Футбол дене Марий Элын чемпионатше. 
«ЗПП» (Йошкар-Ола) ден «РМТ» (Йошкар-Ола) команде-влак ваш-
лийыт....................................................................................................13.00

1 сентябрь
Йошкар-Оласе «Арена» манеж. «Тарханово» (Йошкар-Ола) 

ден «Звезда» (Советский) футбол команде-влак вашлийыт....14.00
Курчак театр

78-ше театр тургым да поро кумылым ончыктышо мероприятий 
почылтеш. Шинчымаш кечылан пєлеклалтше «Про волка, козу и 
козлят» музыкальный йомак-спектакльым ончыктат. Кумылан-влак- 
лан йомакысе персонаж, герой-влак дене вашлияш йєн пуал-
теш.......................................................................................................13.00

Чарла кремль
Шинчымаш кечылан пєлеклалтше пайрем концерт. Икымше курс 

студент-влакым яра пуртат (студент билетым ончыктыман)....18.00

АФИШЕ

Каналтена мо пырля?

Курыкмарий район сай лек-
тышан пакчасаскаж дене чап-
ланен. Кодшо кечылаште тусо 
фермер Петр Раевскийын ну-
рыштыжо пакчасаска пасу кече 
кышкарыште «Шкенан элысе 
гибрид-влакын урлыкыштым ку-
чылтын, ош вуян ковыштан чап-
ле лектышыжым налме негыз» 
теме дене научно-практический 
семинар эртен. Тушто Марий Эл 
гыч веле огыл, тыгак Башкор-
тостан ден Чуваш республикла 
гычат фермер озанлык вуйлаты-
ше, шке озанлыкым кучышо-влак 
лийыныт. Семинар кузерак эрты-
ме дене «Ял илыш» лаштыкыш-
те «Ковышта лектышым кузе 
кугемдаш?» статья палдара.

Вашке у тунемме ий тў‰алеш. 
Тунемше-влакын капкылышт чын 
формироватлалтше манын, мо-

гай портфельым налаш кўлмє 
нерген «Ранецым чын ойырен 
налаш кўлеш» статья умылтара.

А «Тўрлє тўсан Марий Эл» 
лаштыкыште савыкталтше увер-
влак молгунамсылак республик-
нан сылне кундемлаж дене пал-
дарат.

«Тамга» лаштыкысе «Пўртў-
сым пагалыман, тунам чыла 
сай лиеш» статьяште Марий 
тўр рўдерым вуйлатыше Ираида 
Степанован Пермь кундемысе 
Суксун районышто илыше ма-
рий-влак деке миен коштмыж 
нерген умбакыже радамын ка-
ласкалымыж гыч тусо марий-
влакын илыш ойыртемыш дене 
палыме лийына.

Икманаш, «Марий Эл» газетын 
черетан кугарня номерыштыже 
шуко о‰айым лудын кертыда.
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

...Ваш мутланымаш деч мо-
лыжо Таня дене нимо лийын 
огыл гынат, кєргыштыжє умы-
лен моштыдымо тул ылыже. 
Шижмаш? Николай Палычын 
мє‰гыш кайымыж деч икмы-
няр шагат ончыч нуно автобус 
остановкышто вашлийыч. Ик-
мыняр шагат умылтарен мо-
штыдымо шижмашлан чоным 
тўрыс авалташ ситыш. О‰ ту-
раште пуйто нўшкє кўзє дене 
пўчмє гай чучын. Тевыс, тўжем 
ўдырамаш кокла гыч икте, ты-
нар кужу жап вучен да шонен 
илымыже! Мужедашат ок кўл, 
Николай Палычым пиаланым 
ыштен се‰а. Тудо пытартыш 
кечыж марте Таням арален да 
йєратен илаш ямде. Кўчык жа-
план гына вашлийын, тудым 
ўмырешлан йомдараш! Ваш-
лиймаш пытартыш ынже лий 
манын, тышан кодаш нимогай 
амалат уке, калтак! Адакшым 
Танян шинчаже тыгай порын, 
ўшанышын онча, кутырымыж 
годым кажне шомакшым туге 
шыман пелешта. Тыгайым он-
дален кодымо ок шу, пелен 
налме шуэш.

Йєра эше пєръе‰ кожганы-
ме койышыжым се‰ен керте. 
Автобусым увертарымеке, кеч-
мо лийже, но шонымыжым по-
чын ойлыш. Вожылшо да єршє 
ўдырамаш автобус тарваныме 
марте пеленже шогыш. Нико-
лай Палычат шокшо кидшым 
туржо. Мє‰гысє телефон но-
мержым кагазыш возен нале, 
шкенжыным пуыш. Ит йомда-
ре манын, пе‰гыдын кала-
сен кодыш. Ит єр, йы‰гырте! 
Мє‰гышкє миен шуам гын, 
йы‰гыртыметым вучаш 
тў‰алам манын ўшандарыш.

Автобусыш шичмекше, 
мє‰геш воленат коднеже ыле. 
Станцийыш пурен, Таням кыча-
лын муын, пырля кеч ик шагат-
лан, кеч ик кечылан, да мом ой-
лаш, эрелан тудын дене кодаш 
тореш огыл ыле. Эх, ну молан 

билетым мє‰геш пуаш шотшо 
ыш лий? Жапше ыле вет!.. Ту-
нам Николай Палыч кўсенже 
гыч Танян номержым лукто, 
йомдараш огыл манын, па-
спорт кєргыш сайын пыштыш. 
Кеч номержым налын шуктыш! 
Тудо Таня дек садак пєртылеш. 
Но кызытеш вес олаш паша 
дене командировкыш кайыман. 
Службо огыл гын, кодешат ыле. 
Арня эртыш, но Таня нерген 
шонымаш вуй гыч ик кечат ок 
лек. Тыгайже лийынжат огыл. 
Теве чоным йўлалтыше угыч 
шочшо шижмаш! Таням кыча-
лын муаш! Тудым унала вучем 
манын ойлен кодаш.

... – Ну, шарналтыза, – теле-
фонысо йўк адакат йодеш, – те 
шукерте огыл мемнан олаште 
лийда.

И мо вара?! Николай Палыч 
командировко жапыште кум 
олаште лийын шуктыш! Об-
ласть картым лышташлен, каж-
ныжым йўкын радамлын кыча-
лаш ок тў‰алыс!

– Уке, ом шарне, – торжанак 
мане Николай Палыч да пучым 
телефоныш кудалташ ямды-
лалтын ыле, но кє дене мут-
ланымыжыш паленак налаш 
шонымыжо се‰ыш. Конешне, 
мє‰гыштє шкет веле лиеш гын, 
йєршын вес семын мутлана 
ыле, но... Туштым туштылшо 
ўдырамашын лўмжым пеш пи-
сын пален налеш ыле... но ва-
тыж ончылно тыгежак ыштылаш 
ок тошт. А тудыжо, телевизо-
рым ша‰гак ончымым чарнен, 
кє дене кутырымым ва‰а.

– Ом шарне! – ватыжын кўты-
мыжым шижын, эшеат кугу йўк 
дене Николай Палыч мане.

– Ну, йєра, нелеш ида нал 
йы‰гыртымемлан, тыгай ул-
мыдам палем ыле гын, омат 
тургыжландаре ыле, – єпке-
лалтын кутырымо йўк пучышто 
шоктыш. – Тыгай намысыш пу-
раш логалеш манын, товатат, 
шым шоно.

Йўк тугай ойган да шылта-
лышын чучо! Пуйто ватыжын 
тыштак шинчымыжлан, латик 
шагат йўдым йы‰гыртымыжлан 
Николай Палычак веле тита-
кан, ужат! Йєра эше мом куты-
рымыштым ик велым веле ко-
леш. Ватыжын ончалтышыжым 
ужын, таче кўдырчє рашкал-
тышашла чучеш! ™дырамашын 
йы‰гыртымыжым шылташ тє-
чен, пучыш кычкырале:

– Ревизийым ыштымем ок 
келше гын, управленийыш тол-
за. Мє‰гыштє кеч ласкан ка-
налташ пуыза! Да-да, тушто 
чылажымат умылтарен кертам! 
Мє‰гє йы‰гыртыме койышым 
мондыза!

– Ой, Юмыжат, мом куктыш-
тыда? Кузе намыс огыл? – 
шинчавўд йєре кутырымо гай 
шоктыш.

Телефонысо йўк ындыжым 
ала-мож дене палыме гай чу-
чын колтыш. Николай Палыч 
айныме гай лийын кайыш. ™ды-
рамашын пучым пыштымыж 
деч вара кўчык пик-пик-пикым 
ик жап колыштын шогыш. Но 
ватыж нерген шарналтышат, 
пыштымыж деч ончыч мане:

– Уке, уке, умбакыже кутыра-
шат ом тў‰ал. Управленийыште 
гына. Сєрвален йодам, ласкан 
канаш пуыза. Эрла марте, –  
шке коваштыжым аралаш 
тєчышє пєръе‰ мутланышын 
коеш.

– Кє тыге сўмсырлана? – ма-
рийжын кумылжо волымым 
шиже ўдырамаш.

– Нигє, – вашмут кўчык лие.
– Тиде пашат дене эре мо-

гынат тыгай-тугай. Йўдым ка-
наш огыт пу. Йєра эше пучым 
писын пыштыш, – мане да те-
левизорышкыжо керылте.

Мучашыже лиеш

Мужедмат ок кўл
Тў‰алтышыже 31, 32-шо  

№-ан  газетыште



2019 ий 29 августС/П 15КАНЫМЕ СЕМЫН
С

К
А

Н
В

О
Р
Д

22 АВГУСТЫШТО ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Л
.Г

И
М

А
Е

В
 я

м
д

ы
л
ен

КОВА ден уныка кок 
арня школла модыныт. Ко-
кымшо арня мучаште гына 
кова умылен: тудо уныкаже 
олмеш мє‰гылан пуымо па-
шам ышта улмаш.

***
УМЫЛО тый ўдырамаш-

шамычым: ончыч аваштым 
"марлан каем" манын лў-

дыктылыт, вара – ма-
рийыштым авашт 
деке каяш тарва-
нымышт дене.

ШЫРГЫЖАЛЫНА

Ош ломбер гыч колат шўшпык  
                 йўкым,

Шўдыран кас каваш ончалат.
Ала йєршын шыч вучо тый   

                       мыйым,
Ала уто улам мый тылат.

Ах, молан шўмыш пыштышыч  
                   тулым,

«Йєратем тыйым» маньыч молан?
Ом кўл ыле ойган куку муро,
Лиеш ыле ласка шўмемлан.

Тек мондет тые рвезылык касым,
От пыштал тек кидет вачышкем.
Мый шарнем эшеат тудо жапым:
Ончалметым лыжган шинчашкем.

Ош ломбер гыч колат шўшпык  
                 йўкым,

Шўдыран кас каваш ончалат.
Шарналтет гын уэш рвезе жапым,
Ит мондал шарналташ мыйымат.

Та‰емлан
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(Подворье)

Мутшо Самсон Кузьминын,
семже Ион Кузьминын

Йєратыме мурына

вончык

породо
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КОДШО гана 1917 ий 
12-14 сентябрь гутла-
ште Кукарка слобода-
ште (кызытсе Советск 
олаште) эртыше Марий 
погынымаш годым «По-
гынымашым туныктышо 
семинарийын студен-
тше Токмалаев салам-
лен» манме кўчык ой ве-
реште, тиддеч вара «кє 
тугай тиде Токмалаев-
ше да мо дене тудо эше 
историеш кодын» ман-
мылан вашмутым кыча-
лаш шуко ыш верешт.

Краевед, Марий Элын 
да Киров область тўвы-
ран сулло пашае‰же 
Владимир Васильевич 
Унженин дене икте-ве-
сылан йы‰гыртен, теве 
тыгай документ-вла-
кым кычал муна. Нунын 
коклаште пеш чот шер-
гаканже – тиде «Марий 
тўвыра пашае‰-влак –  
Вяткыште. 1921 ий», 
«Савва Фёдорович ден 
пелашыже Юлия Алек-
сандровна, 1920-шо 
ийла», «Вятка губерне 
вуйлатыше-влак. 1928 
ий» манын палемдыме 
фотографий-влак. Вет 
1910-1930 ийласе марий 
историйым да тунамсе 
тале е‰-влакын тўсыш-

тым почын ончыктышо 
фото тугакшат пешак 
шагал аралалт кодын. 
А тыште чылт шєрт-
ньє шондык почылт  
кайыш. Да чыла тиде 
Москошто аралалтын. 
Кузе аралалтмыжым ме 
каласен огына керт…

Но нуным мыланна 
шукерте огыл Моско гыч 
медицине науко доктор, 
профессор, шанчызе-
инфекционист Анато-
лий Карпович Токмала-
ев колтен. Шкеже тудо 
1939 ий 29 августышто 
Виче кундем Пыжанъю 
район Часовня ялеш 
шочын. 1957 ийыште 
Яранск медицине учи-
лищым тунем лекмыж 
годым тыгай кўкшытыш 
шуаш шонен але шонен 
огыл – мыланна кала-
саш неле. Шкежак гына 
пала. Но арален кодымо 
фотом ончал лекмеке 
вигак ушыш шонымаш 
толын пурыш: айдеме 
кугу кўкшытлан шочын, 
тудо илышым аклен да 
тудлан тура акым пуэн 
мошта, ты илышыште 
шкенжым раш ужеш.

Юмыжак тыге пўрен 
улмаш манме семы-

нак, таче, лачак газет-
нан лекме кечынже, 
А.К.Токмалаевын йыр-
гешке лўмгечыже – 80 
ий. Ме Анатолий Карпо-
вичым ты чапле кечыж 
дене шокшын саламле-
на да тазалыкым, пиа-
лым, шанче пашаштыже 
эшеат кугу лектышым 
тыланена. Тудо эн кугу 
тўткышым йўштыму-
жо (малярий) черым 
шымлымашлан ыштен. 
Сандене мыланна ту-
дын профессиональный 
акше – марий-влакын 
XX курым тў‰алтыште 
черле лиймышт але лий-
дымышт – путырак о‰ай. 
Но тидын нергенат – вес 
гана. А.Токмалаев – 270 
шымлымаш пашан ав-
торжо. Нунын кокла гыч 
8 монографий, 2 спра-
вочник, врач-влаклан 
федерал кўкшытан 6 
руководство, инфекций 
чер нерген 2 учебник, 
тыгак инфекций чер да 
паразит-влакым шым-
лен эмлыме шотышто 
14 учебник да шуко мо-
лат. Врач семынат тудо 
Москосо ятыр клини-
кыште пашам ыштен. 
Тыгак полышым пуаш, 

шымлымаш пашам шук-
таш, тўнямбал кўкшытан 
конгресслаште Кубышто, 
Кипрыште, Австрийыш-
те, Францийыште, Ис-
панийыште, Польшышто, 
Эквадорышто да моло 
вереат лийын. Тудын вуй-
латымыж почеш 10 утла 
е‰ медицине науко кан-
дидат диссертацийым 
да ик е‰ медицине науко 
доктор диссертацийым 
араленыт.

Иктешлен каласаш 
гын, мемнан пагалы-
ме марий айдемына – 
Россий Федерацийын 
сулло врачше. Тиде 
моткоч шуко нерген 
ойла. Россий образо-
ваний министерствын 
«Кўшыл профессионал 
образованийын по-
чётан пашае‰же» знак-
ше, РУДН-ын да Пашан 
ветеранже знакла дене 
палемдалтын.

Материал дене пол-
шымыжлан ме марий 
калык лўм дене Анато-
лий Карповичлан кугу 
таум каласена.

Л.НИКИФОРОВ,
В.УНЖЕНИН,

Киров область  
да Марий Эл тўвыран 

сулло пашае‰же

Токмалай тукымын 
пе‰гыде вожшо

Марий тўвыра пашае‰-влак. Вятка ола. 1921 ий.
Шола гыч кумшо – С.Токмалаев, нылымше – 

П.Глезденёв

А.Токмалаев

Марий тўня кумда 
манмылан каж-
не гана утларак да 
утларак ўшанаш 
тў‰алат. Татар- 
станыште, Уралы-
ште але Пошкырт 
кундемыште у деч 
у историй факт, 
єрыктарыше сўрет 
да молат лектынак 
шогат. Манмыла, 
тидлан кумылет 
гына лийже.

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


	Суртпече1
	Суртпече2
	Суртпече3
	Суртпече4
	Суртпече5
	Суртпече6
	Суртпече7
	Суртпече8
	Суртпече9
	Суртпече10
	Суртпече11
	Суртпече12
	Суртпече13
	Суртпече14
	Суртпече15
	Суртпече16

