
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

ЛОПШУДО  
ВОЖЫМ  
К™НЧЄ

3-шо лаштыкСад-пакчазе

КАЛЫК 
КАЛЕНДАРЬЫМ
ЛЫШТАШЛЕН

4-ше лаштык

34-ше (800)№

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

5 сентябрь,

изарняСУРТСУРТ

Вольык

ончышо

12+

Умбакыже 8-9-ше лашт.

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

ЧАЙЫМ йўмаш – тиде 
эрвелысе моткоч ожнысо 
ритуал. Такшым тудо Япо-
ний ден Китайын искус-
ствышт, культурышт. Чай 
церемоний пагалымаш, 
ласкалык да арулык дене 
кылдалтын гын, пагалы-
машыже – тауштымо, поро 
кумылым ончыктымо дене. 
Шокшо свежа чайым поды-
лын, искусство, литератур, 
сўрет, икманаш, моторлык 
нерген кутырен шинчаш 
келшен толеш.

М.Скобелевын фотожо

ЧАЙЫМ Й™МАШ –  
шкешотан искусство
Волжский район Чодыраялыште илыше 

Галина Николаева (Ямбердова) тўрлє 
шудо чайым шкеак ышта. Тутло чай дене 

родо-тукымжым, унаже-влакым сийла.
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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

1№

ЕДИНЫЙ  
РОССИЙ

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

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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РОССИЙ  
КОММУНИСТ-ВЛАК

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

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

8 сентябрьыште – Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влакым сайлымаш

30-шо №-ан Пригородный сайлымаш округ
Бутенин Владимир Витальевич верч йўклыза.

30-шо №-ан Пригородный сайлымаш округ
Овчинникова Рузиля Харисовна верч йўклыза.

31-ше №-ан Краснооктябрьский сайлымаш округ
Безденежных Александр Николаевич верч йўклыза.

31-ше №-ан Краснооктябрьский сайлымаш округ
 Мочалова Екатерина Евгеньевна верч йўклыза.

32-шо №-ан Морко сайлымаш округ
Петухов Андрей Олегович верч йўклыза.

32-шо №-ан Морко сайлымаш округ
Иванов Александр Михайлович верч йўклыза.

34-ше №-ан У Торъял сайлымаш округ
Рябчиков Владимир Сергеевич верч йўклыза.

34-ше №-ан У Торъял сайлымаш округ
Домрачев Василий Валерианович верч йўклыза.

35-ше №-ан Оршанке сайлымаш округ
Тихонов Рудольф Борисович верч йўклыза.

36-шо №-ан Параньга сайлымаш округ
Делянов Альберт Анатольевич верч йўклыза.

36-шо №-ан Параньга сайлымаш округ
Мезина Татьяна Алексеевна верч йўклыза.

37-ше №-ан Шернур сайлымаш округ
Токтаулова Любовь Михайловна верч йўклыза.

37-ше №-ан Шернур сайлымаш округ
Смоленцева Юлия Алексеевна верч йўклыза.

38-ше №-ан Советский сайлымаш округ
Слободяник Руслан Николаевич верч йўклыза.

39-ше №-ан Ро‰го сайлымаш округ
Гусев Иван Сергеевич верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш
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5 сентябрь, изарня. Кушшо тылзе – 
Пикшызе шўдыр палыште. Саска шагал 
лектышан кече. Ярсыше йыра‰ыш кокияш 
сидератым (уржам, викым) ўдаш келшыше 
кече. Йўрмєрым (спаржа) шындаш але вес 
верыш кусараш темлалтеш. Аралаш пыш-
таш тўрлє вожсаскам лукмо, нєшмым погы-
мо жап. Шнитт, батун шоганым кўнчыман. 
Пакчасаскам погаш, мландым кўнчаш, пуш-
кыдемдаш йєнан кече. Шоган да вожсаска 
дене шарлыше пеледышым аралаш нєре-
пыш, пєртйымак кора‰даш, клематисым 
ўдаш келшыше кече.

Пуше‰ге ден вондым пўчкедаш, шуэмдаш да 
кусарен шындаш келшыше жап. Тўрлє чер ва-
штареш шемшоптырвондыш, пуншоптырвон-
дыш аярым шыжыкташ сай кече. Варарак шушо 
пакчасаска дене сокым шолташ, консервиро-
ватлаш, ковыштам шинчалташ, эмлык шудым 
погаш йєнан кече.

Калыкыште ты кечым Луппа Солун-
скийын кечыж семынат палат. Правосла-
вий йўлам жаплыше-влак орланыше Луп-
пан кечыжым пайремлат. Таче кече деч вара 

Калык календарьым 
лышташлен

йўдвел кундемыште икымше кылмыктыш 
тў‰алеш. Калыкыште ойленыт: «Луппа кечын 
кылмыктыш шўлыш возеш, пєчыжым тамлеш-
тара». Ожно шерывєчыжым погаш ўдырамаш 
ден йоча-шамыч чодыраш эрдене эр тарване-
ныт. Озавате-влак телылан пєчыж вўдым ям-
дыленыт. Луппа кечын погымо саскам печкеш 
оптеныт, ўмбакыже памаш вўдым опталыныт, 
телылан нєрепыш кора‰деныт. Эмлызе, шў-
ведыше, мастар-влак ты кечын кушкылын во-
жшым да лышташыжым тўрлє черым эмлаш 
погеныт. Кылмен черланыме годым да пуал-
шым шєрышє средстве семын пайдале.

Ты кече дене кылдалтше  
моло пале

 Турня кашта кечывалвелышке чо‰ешта гын, 
шыже кўчык лиеш, лум вашке возеш, маныныт.
 Ты кечын кўдырчє кўдырта – шыже леве 

шога, да йўштє теле лийшаш.
 Эрдене йўштє – теле эр толеш. Кылмык-

тыш уке гын, сентябрь мучко леве игече шогаш 
тў‰алеш.
 Турня-влак ўлычын чо‰ештат – теле вараш 

кодын толеш, но леве лиеш.
 Кайык-влак шокшо велыш эр да шып 

чо‰ештат – ончыкыжым кужу жап ночко игече 
шогаш тў‰алеш.
 Калыкыште ты кече вашеш могай омо кон-

чымым шотыш налде коден огытыл. Шовын кон-
ча – пашам йомдареда але вес вере куснеда. 
Окса дене кылдалтше омо конча – шоныдымын-
вучыдымын туманлымаш ылыжын кертеш.
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Шкат ыштем, тыландат темлем

Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Ачамлан инфаркт деч вара 
йол ўмбаке шогалаш канды-
вуй ўй сайын полшыш.

КУШКЫЛЫМ пеледаш тў‰ал- 
мыж годым погыман. 100 г  
свежа сырьёш 0,5 л кушкыл 
ўйым (лучо йўштє йєн дене 
пунчал налме оливке ўйым) те-
мыман. Йо‰гытым пич петыры-
ман да кечан верыш 3 арнялан 
шындыман. Вара шўрыман, ку-
чамат пунчалман.

Ачам кандывуй ўйым кажне 
эрдене шуженеш 1 изи совла 
дене йўє. 2 арня эмлалтмек, 
тынарак жап каналтыш. Ин-
фаркт деч вара тичмашын тєр-
ланаш 2 тылзе кўльє.

Кандывуй ўй дене эмлалташ 
тў‰алме деч ончыч врач дене 
ка‰ашыман.

В.ПЕТРОВА
Кужэ‰ер район

Чеснок полшыш
Ончыч йолвундашем кене-

та коршташ тў‰але, 
вара эсогыл тош-
калаш неле лие. 
Врач «йолтаган 
шпор» диагнозым 
шындыш.

МЄ‡ГЫШТЄ калык меди-
цине рецептан тетрадьым ла-
штыклышым да ик проста йєн 
дене пайдаланаш шонен пыш-
тышым.

Кок чеснок пўйым пресс 
вошт темден луктым 

да тиде немырым 
корштышо йолта-
ганыш 15 минутлан 
пыштышым. Вара 

йолем мушкым да ма-
лаш возым. Тыге 15 кече 

почела ыштышым – шпор эр-
тыш.

Л.КОНЫШЕВА
Советский район

Астмылан настойкым 
«йўктем»

Астме дене мы-
няр е‰ орлана! Ну-
нын коклаште мыят 
улам.

ЧЕР тў‰ шотышто 
шыже-шошо еда пў-
семеш. Жап эртыме 
семын тудым куштылемдаш 
тунем шуынам.

15 свежа муным сайын муш-
кам да 3 л пурыман янда атыш 
вера‰дем, тышкак 0,5 л мўйым, 
5 лимон гыч темден лукмо со-

кым да 0,5 л коньякым 
ешарем. Йо‰гытым 

пич петырем да пыч-
кемыш верыш 20 
кечылан шындем.
Тиде жапыште муно 

шўм шула. Ямде на-
стойкым шўрем да холодиль-
никыш шындем, кочмо деч 
ончыч 1 кугу совла дене поды-
лам.

Э.СЕМЁНОВА
Звенигово район

Лопшудо вожым кўнчє!
Тудо ревматизмым сайын эмла

ШЫЖЫМ икияш лопшу-
дын вожшым кўнчен лукман, 
сайын мушман, пўчкедыман, 
шўртыш кередыман да ўмы-
лыштє коштыман.

Пайдале отварым тыге ям-
дылыман: 2 кугу совла тыгы-
дын пўчкедыме кушкыл во-
жыш 2 стакан шолшо вўдым 
темыман, изи тул ўмбалне 10 
минут шолтыман, вара 40 ми-
нут шинчыктыман. Эр-кас еда 
кочмо деч 20 минут ончыч 1/2 
стакан дене йўман.

Мый гын лопшудо вож от-

варым кок ий поче-
ла ноябрь гыч шошо 
марте йўым, ке‰ежым 
каналтышым. Тергы-
ме годым ревмпробо 
нормышто ыле.

Бурситымат лопшудо 
вож отвар денак эмлышым.

1 кугу совла тыгыдемды-
ме кушкыл вожыш 1 стакан 
шолшо вўдым темыман, 10 
минут шолтыман, 40 минут 
шинчыктыман. Тиде отвар 
дене хлопок куэмым нєрты-
ман, тудым 4-6 пачаш осылы-

ман да йыжы‰ыш пыштыман, 
ўмбачын компресс кагазым 

вера‰дыман да шокшо шо-
выч дене пўтыралын 

кылдыман. Компрес-
сым йўдлан ышты-
ман. Компресс деч 
вара куэмым шо-

вын дене мушман 
да коштыман.

Тичмашын эмлалташ манын, 
чылаже 20-25 компрессым 
ыштыман. Эмлалтме годым 
йоллан уто нагрузкым пуыман 
огыл, лийме семын шукырак 
кандарыман.

В.ДМИТРИЕВА
Звенигово район

Инфаркт  
деч вара – 

кандывуй ўй

Кушкыл эмла
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Йодмыда почеш

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.

Л
иц

. 
№

 Л
О

-2
1-

01
-0

00
26

9 
от

 1
1.

03
.2

00
9 

 г
.

Р
ек

ла
м

а

Проконсультируйтесь со специалистом
о возможных противопоказаниях.

КУГУ давлений деч эмым жапыштыже йўаш 
огыл гын, гипертонический криз вийым налын 
кертеш.

Приступ молан лиеш?
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ криз – кугу давлений дене 

орланыше-влакын вуйышт корштымо эн чўчкыдє 
амал. Тудо нерве-эмоций чымалтме, вўргорно 
давленийым волтышо эмым кенета йўаш чар-
ныме, алкоголян напиткым утыждене подылмо, 
южгунамже игече вашталтме деч вара вия‰еш. 
Вуй чот корштымо годым эше тўтыраште улмы-
ла чучеш, шинча ончылно ўвыра чо‰ештылмыла 
коеш. Шуэн огыл укшинчыкта, о‰ышто да ту-
пышто нелын чучеш. Черле е‰ тургыжлана, 
чымалтеш, чытыра. Ртуть столбикыште кўшыл 
давленийже 200-250 мм марте шуэш, ўлылжє 
– 120-130 мм йотке. (Нормышто улшо давлений 
ртуть столбикыште 110/70 – 140/90 лиеш.)

Шкан кузе полшаш?
ВУЙ коршташ тў‰алме годым вўргорно давле-

нийым висыман. Тудо чот кўзен гын, лучо возаш, 
шўйыш да йолвургыш горчичникым 10 минутлан 
пышташ, давленийым волтышо таблеткым йўаш 
да шыпыште ик шагат наре шинчам кумен кияш. 
Тў‰алше криз годым «Анаприлин» ден моло бета-
блокатор, тыгак шондым лукшо средстве сайын 
полшат. Гипертонический криз годым кугу давле-
нийым «Коринфар» (йылме йымаке 1 таблеткым 
пыштыман) волта. О‰ышто да тупышто коршты-

мо деч йылме йымак нитроглицерин таблет-
кым пыштыман. Давлений ик шагат жапыште ок 
воло, эшеат кўза веле гын, врачын полышыжлан 
э‰ертыман але «Вашкеполышым» ўжыктыман.

Кок давленийжат кўзен…
ЖАПЫШТЫЖЕ эмлалтде, кугу давлений дене 

шукертак орланыше-влакын гипертонический 
кризышт вес семынрак вия‰еш. Вуй эркын-эркын 
коршташ тў‰алеш, да тиде ситыдымаш икмыняр 
шагат гыч чыташ лийдыме гайыш савырна. Ук-
шинчыкта, шинча ончылно ўвыра коеш, пылыш 
мура. Систолический (кўшыл) веле огыл, диасто-
лический (ўлыл) давленият чот кўза – ртуть стол-
бикыште 120-160 мм марте шуэш. Тыгай черлым 
вакшышыш пыштыман, йылмыже йымак нифе-
дипин таблеткым (тудо 10 минут гычак полшаш 
тў‰алеш) пуыман. Айдемылан пел шагат гыч 
куштылгын ок чуч, давлений ок воло але эше-
ат кўза гын, «Вашкеполышым» ўжыктыман. Врач 
келшыше препаратым вўргорныш колта, а криз 
ок эрте гын, черлым эмлымверыш на‰гая. Тыгай 
годым пациентым машинашке носилкаш пыштен 
луктыт да медицине тєнеж марте огыт кынелте.

Гипертонический криз 
инсультлан, мио-
кардын инфаркт-
шылан амалым 
ыштен кертеш. 
Тылеч посна 
шўлыш петыр-
нен, шодо пуалын 
се‰ат.

Вуй коршта.  
Укшинчыкта…

Уке-уке да, вўргор-
но давлением кўза. 
Врач кече еда эмым 
йўаш темлен. Пре-
паратым налынам, 
но таблеткым каж-
не кечынжак ом йў 
– мондем… Южгу-
нам вуем тугай 
чот коршта! 
Тыгодым эше 
укшинчыкта. 
Тиде ситыдымаш давлений дене кыл-
далтын мо?

Н.КРЫЛОВА
Шернур район

 
Йывыжа але лек-

тын шогышо, тўсшє 
да формыж шотышто 

шинчалан утыжым пер-
ныдыме шочмо пале 

чот лўдыкшє лийын 
кертеш.
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ден

Свежа паре‰ге (1 кг) –           13-25
Свежа паре‰ге 
     (10 л пурыман ведра) –     100-150
Свежа ковышта (1 кг) –           18-25
Кешыр (1 кг) –           15-25
Кабачок (1 кг) –         20-30
Баклажан –          40-45
Помидор (1 кг) –          20-65
Кияр (1 кг) –          30-35
Тамле пурыс (1 кг) –          28-55
Модо – (0,5 л стакан) –             110
Шопкево‰го – (1 кугу ора) –  50
Арбуз (1 кг) –               15
Дыне (1 кг) –              50
Олма (шке пакчасе – 1кг) –       30-50
Облепихе (1 л ведра) –             130
Сливе (3 л) –       150-180
Пєчыж (1 кг) –             280
Мўй ( 1 кг) –              430
Шєр (1,5 л) –               90
™мбал (0,5 л) –        150-160
Торык (1 кг) –      240-260
Муно (1 тесте) –          80-90
Ола‰ге (1 кг) –             150
Нужгол –       220-230
Карака –              120
Калош –       100-300
Носки (5 мужыр) –              100
Тумо выньык –          12-130
Куэ выньык –           70-90

Кодшо арня дене 
та‰астарымаште шке ончен 
куштымо пакчасаскалан ак 
изиш шулдештме гай чучеш. 

Йошкар-Оласе рўдє па-
зарыште тўрлє по‰гым, 
сливым, олмам, муным, 
паре‰гым темлат. Шыжым 
шынден кодаш кусарен шын-
дышаш вондым, калай пе-
тыртышым, тўрлє кугытан 
янда атым ужалат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай

Чоялыкат утара

Арулык –  
тазалык!

Таче  
кўлеш 
лийын  

кертше 
икмыняр 
ка‰ашым 
темлена

Нарынчалгышым пытарена
ВУРГЕМ нарынчалгаш тў‰алын але 

ко‰лайымалне тыгай палдырна? Туге-
же тыге ыштен кертыда. Тиде ве-
рыш 72 %-ан озанлык шовыным 
чот йыгыза, вургемым пе‰гыде 
полиэтилен пакетыш пыштыза, юж 
ынже пуро манын, сайын кылдыза да ик сутка кийык-
тыза. Жап эртымеке лукса да шўалтыза – вургемда 
уэш у гай ошо лиеш!

Шке ышташ лиеш
КУХНЬЫСО раковиным эрыкташ, моло верым арум 

ышташ кучылтмо мушмо средствым шке ышташ 
лиеш. Тидлан вишкыде шовын, содо, шинчал, лимон 
але лайм да ий кўлыт. Нуным кучылтын, кеч-могай 
лавыран верымат куштылгын эрыкташ лиеш.

Утюг пундашым  
эрыктена

УТЮГ пундаш лавырген гын, 
тыгай йєнлан э‰ерташ лиеш. 
Шымартыме о‰ашке шинчалым 
шавалтыза, утюгым чўктыза да 
чот шокшо лиймешкыже ырык-
тыза. Ынде шинчал ўмбалне 
кучыза. Тыгодым пар опцийым 
чўктыза. Тыге шинчал лавырам 
шупшшаш да утюг пундаш ян-
дар лийшаш.
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Л.КАМАЛЕТДИНОВА  ямдыленыт. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына

Кочкышым тыге ямдылыман:
– эн ончычак шылым ям-

дылена. Тудым мушкына да 
ужаш-влаклан пўчкедена;

– кешырым мушкына да 
лопкарак о‰го-влакым ямды-
лена;

– ик чили пурысым тыгак 
о‰го-влаклан пўчкедена;

– петрушко ден кинзам ты-
гыдемдена;

– паре‰гым мушкына да 
изижым тичмашымак кодена, 
кугуракыштым пелыгыч пўч-
кына;

– помидорым кугурак ужаш-
влаклан але лопкарак о‰го 
семын пўчкедена;

– тамле пурысым мушкы-
на, кичкыжым кора‰дена да 
лопка ужаш-влакым ямды-
лена;

– шоганым кугу ужаш-
влаклан пўчкедена;

– чеснокым пўй-влак- 
лан шеледена да эрык-
тена;

– цуккиним кугу-
рак о‰го-влак се-
мын пўчкедена;

– ковыштам лыш-
ташыже-влак лан 
каткалена.

Казаныш кушкыл 
ўйым темена да лончо 
дене эн ончычак шылым, 
вара шоганым, чеснокым, 
кешырым, паре‰гым, тамле 
пурысым, помидорым, цукки-
ним оптена. Кажне лончышко 
шинчалым, ужар йєршудым 
шавалтена, чили пурысым 
изишак ешарена. Чыла тидым 

эн ончычак ковышта лышташ-
влак дене петырена, вара 
фольга дене леведына. 2-2,5 
шагат гыч думляма ямде 
лиеш. Ыштен ончыза!

КИЯРЫМ, помидорым 
ужаш-влаклан, шога-
ным о‰го-шамычлан, 
тамле пурысым ку-
журак пўчкышлалан 
пўчкедена. Ямдылы-

ме пакчасаскам, пуш-
кыдеммешкыже, чеснок 

дене пырля тушитлена. 

Пытартышлан шинчалым, пу-
рысым, майораным ешарена. 
Чыла тидым банкылашке оп-
тена да пеллитран атым 7-10, 
ик литраным 15-20 минут пас-
теризоватлена.

Тыге ямдылыме киярым 
шокшынекат, йўштымат коч-
каш тамле.

Перкан лийже!

Кияр –  
итальянла 

Пазарыште киярым эше ужалат, ту-
геже е‰-влакын тиде пакчасаскашт 
але мартеат кушкеш. Тыге гын, тудын 
дене ик ойыртемалтше кочкыш ре-
цептым темлена.

К™ЛЫТ:
– 1 кг кияр,

– 1 кг помидор,
– 2-3 кугу шоган,
– 2-3 кугу тамле пурыс,
– 2-3 пўй чеснок,
– 2-3 кугу совла кушкыл ўй,
– 1/4 изи совла кочо пурыс поро-
шок,

– там шот дене – шинчал, майо- 
ран.

Думляма
Тиде кочкышым такше тул ўмбалне казаныш-

те ямдылаш темлалтеш. Но тыгай йєнда уке гын, 
мє‰гыштыдат плита ўмбалне ыштен ончен кертыда.

 
ТИДЛАН К™ЛЫТ:

 1 кг ушкал але 
шорык єрдыжлу,

 2 кешыр,
 2 шоган,
 3 помидор,
 10 изирак паре‰ге,
 1 цуккини,

 2 тамле пурыс,
 1 ужаш ко-

вышта,
 1 вуй чес-
нок,
 там шот 
дене – кин-
за, петруш-
ко, шинчал,  
1 чили пурыс, 
кушкыл ўй.
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Тўрлє кушкыл гыч чай

ЕШ Й™ЛА

Мужыр лаштыкым  Е.ЭШКИНИНА ямдылен.   

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

ЧАЙЫМ Й™МАШ –  
шкешотан искусство

Палисадникыште – пеледыш

– Тутло таман, сайын ўпшалтше чайым йўын, 
чынжымак, жаплан паша деч канена. Тыгайже 
Японийыште йўлаш пурен. Тудо 700 ий ара-
лалтеш гын, тидым меат ыштен моштышаш 
улына. Марий кундемна тўрлє кушкыллан, 
саскалан поян. Верысе шудо ты кундемыштак 
илышылан пайдалырак. Паша коклаште пи-
сын вўдым подылмо дене серлагыман огыл. 
Ласкан канен, порылыкым шижын моштыман. 
Тошто, мутлан, те‰гече, ямдылыме чай вита-
миным йомдара да оккўл бактерийым шары-
ше йўышыш савырна, – ойла Галина Михай-
ловна. – Сандене свежам ыштыман.

– Марий чесым ончыч ко‰гаш кўэштынна 
гын, кызыт тидым духовкеш ыштем. Когыльо 
кєргылыкым шукыж годым адакат пакчаште 
муаш лиеш. Мутлан, ковыштам пўчкеден ту-
шитле, жаритле, вара тудым муно але кешыр 
денат келыштараш йєнан. Когыльо кєргылан 
шкешотан ойыртем лиеш. Паре‰гым эрык-
тен, кубик семын тыгыдын пўчкеден, шыл 
дене пырля варыме кєрган да полан гыч ыш-
тыме когыльым ешыштына эн чот йєратена. 
Мемнан кундемыште тидыжым «эчпочмак» 
маныт. Татарстан воктене илена, сандене 
южо сийже татар калык кочкыш гыч пурен. 
Эше подкогыльым «тўрлем». Кєргыжлан ве-
рысе йўла почеш паре‰ге немыр ден торы-
кым пырля ыштем. Подкогыльым кызыт уны-
кам-влакат ышташ полшат.

Ешым авана, кована семынак пайдале, там-
ле кочкыш дене пукшышаш, тутло чай дене 
сийлышаш улына. Тыге ме верысе шке йўла-
нам арален коден кертына. Чылажат тукым 
гыч тукымыш куснышаш, шонем. Эн тў‰жє – 
кеч-могай кочкыш организмлан пайдале да 
тутло лийже, – манеш озавате.

Уналан – шокшо чай

– Мый матрушка, шемшоптыр, э‰ыж, 
мєр, олма, вишне, иван-чай, грушо лыш-
ташым погем. Мутат уке, чылажымат – 
посна. Вара тудым 7-8 шагатлан лывыж-
таш пыштем. Такшым, кастене кўрын, эр 
мартелан кодем. Тудым, пакетыш оптен, 
морозильникыш кылмыкташ пыштем. 
Лышташан чайым ыштынет гын, тудым 
кид дене пўтыраш кўлеш, а мый мясо-
рубко гоч колтем да, яндар атыш темден 
оптен, ночко солык дене петырем. Тыге 
сутка-кок сутка наре шокшо верыште ку-
чыман. Тылеч вара вартышым 60 граду-
сан шокшо духовкеш коштем. Чай ямде. 
Тутло пушан тамле чайым йўза, таза лий-
за! – манеш Галина Михайловна.

Меат тудын ямдылыме икмыняр тўрлє 
(мєр, олма, вишне, иван-чай, матрушка 
лышташ гыч ыштыме) шудо чайже дене 
сийлалтна. Чынжымак тамле.

Галина Михайловнан кўэштме чесше 
тутло. Ямдылыме когыльыжо пушкыдо, 
тамле, йылмет «нелат»...
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М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11

Пеледышан кашпо
У монча ко‰гаште кў олмеш 

кермычым оптымо

А теве петуний пеледеш

Тений олма лектыш куандара Фацелий

Пурыс

Пакчаште ковышта «озалана»
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Шочшо презын тўкє чо‰гажым 
химический йєн дене кора‰дыме 
годым чот корштымо шижалтеш. 
А химикатым чын огыл кучылт-
мо вольыкым сокырым ыштен  
кертеш.

Тиде пагытыште мазьымат ку-
чылташ лиеш. Но вольык лачак 
шкетын посна шога гын веле. 
Тўшкан шогышо презе-влаклан 
мазьым йыгаш гын, икте-ве-
сыштым нулен кертыт. Тыге йы-
лмыштым йўлалтат. Сандене ты-
гай годым, мазьым шўрымеке, 
кажне презым посна четлыкыш-
те шогыктыман.

Кызыт утларак сай йєнлан газ 
але электротермокаутерым ку-
чылтмо шотлалтеш. Чо‰алтмышт 
дене нуно икгаяк улыт. Но элек-
тротермокаутерлан розетке але 
аккумулятор кўлыт. Тыгай аппа-
рат дене пашам ыштыме годым 
лўмынак верым келыштарыман. 
Тушко презе-влакым кондыман 
але аккумуляторым чўчкыдын 
зарядитлыман. Эн йєнанжылан 
газ дене пашам ыштыше обору-
дований шотлалтеш. Тудлан лў-

мын ойырымо вер огеш кўл.
Газ дене пашам ыштыше обо-

рудованийын акше – 5,7 тўжем 
те‰ге наре. Вашталташ лийше 
изи баллонын акше – 180 те‰ге. 
Ик тыгай изи баллон кумшўдє 
презын тўкє лакыжым пытараш 
сита. Электротермокаутер дене 
та‰астарымаште газ оборудо-
ваний пудешт кертмыж дене лў-
дыкшє.

Кок термокаутержат ик се-
мынак пашам ыштат. Лўмын 
шындыме насадке тўкє лакым 
йўлалта. Горелкын тул йылме 
кўкшытшым иземдашат, ку-
гемдашат лиеш. Оборудований 
дене коктын пашам ыштат. Ик-

тыже презын вуйжым куча, ве-
сыже йўлалта.

Йўлалтыме жап – 5 секунд 
наре. Утыжым кучаш гын, чога-
шылымат йўлалташ лиеш, ша-
галрак кучымо годым вўр йогаш 
тў‰алеш. Тыгодым вўр йогымым 
чарышашлан эше ик гана йўлал-
тат. Тўкє олмым сайын йўлалташ 
огыл гын, тудо уэш кушкын кер-
теш. Тунам тудым пўчкын шуаш 
веле перна.

Презын тўкыжым кок тыл-
заш деч ончыч кора‰дат. Ту-
нам вольык проста инъек-
цийым ыштыме годсыла веле 
корштымым шижеш. Адакшым 
презын вуйжым ветеринарный 
врач пулвуйжо денат ваш ишен  
кертеш.

Йўлалтыме деч вара тўкым 
йєршеш эрыктен кудалтыме 
шуэш. Но тидым ышташ ваш-
кыман огыл. Вет тыге ыштыме 
дене чот коршта. Ныл-куд арня 
гыч тўкє тў‰алтыш да плён-
ко шкеак лектын возыт. Тўкє 1 
сантиметр дечат кужурак лийын 
гын, термокаутерым кучылташ 
ок лий. Ойлымо тыгай йєным 
тений шошым Морко районысо 
фермер озанлыклаште лиймына 
годым ончыктышт.

Умбакыже лиеш

Водительский удо-
стоверенийын оза-
же лийшашлан авто- 
школышто тунемаш да 
иктешлыше экзаме-
ным сдатлаш кўлеш. 
Пуымо документыште 
могай транспорт дене 
кудалышташ лиеш – 
раш ончыктымо. Ста-
тистике почеш, ГИБДД 

МРЭО-што утларакше 
«В» категорий правам 
пуат. Тыгодымак эше 
«В1» подкатегорий 
права шындалтеш. 
Мо дене кудалышташ 
правам пуа тыгай до-
кумент?

Ораван техникылан 
к лассификацийым 
«Корнышто лўдыкшы-
дымє деч посна кош-
тмаш» федеральный 
законын 25 статьяш-
тыже ончыктымо. Ты-
леч посна тидымак 
«Транспортный сред-
стве дене виктараш 
допуск нерген» РФ 
правительствын пун-

чалжын III главаштыже 
ончыктымо.

«В» категорийыш 3,5 
тонн деч шагал нелы-
тан (тичмаш нагрузко 
дене шотлымаште) ав-
томашина-влак пурат. 
Тыгодым пассажирлан 
шинчаш йєнештарыме 
вер кандаше деч шуко 
лийшаш огыл. Тылеч 
посна тиде типышкак 
(автомашинашкак) 750 
килограмм нелытан 
пижыктыме прице-
пым пуртат. Прицепын 
нелытше кугурак, но 
чумыр транспортный 
средствын нелытше 
3,5 тонн деч шагалрак 
гын, «В» категорий пра-
ва сита. Но нелыт па-
лемдыме деч шукырак 

гын, грузовой машина 
дене кудалышташ кел-
шыше права кўлеш.

Российысе «В» кате-
гориян водительский 
удостоверений автома-
тически «В1» подкате-
горий транспорт денат 
кудалышташ правам 
пуа. Тудо 2013 ийыште, 
документын у формат-
шым пе‰гыдемдыме 
годым, лектын. Тидын 
деч вара документыш-
те графажат шукырак 
лийын.

«В1» подкатего-
рийыш трицикл да 
квадроцикл пурат. 
Шукышт, очыни, огыт 
пале, мо дене нуно 
ойыртемалтыт?

Умбакыже лиеш

Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

Тўкє кўлеш мо?

Мє‰гысє ферме

Умбакыже. Тў‰алтышыже  
33-шо №-ан газетыште

Автомашинам виктарышылан

МОГАЙ ТРАНСПОРТ дене  
кудалышташ лиеш?
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Тиде тылзын каракам 
кучышашлан пукшымо 
вартыш кўлеш. Тудым 
августышто кучылтмо 
гайымак ойырен налыт. 
Ойыртемже тыште: ынде 
тамлын ўпшышє, арома-
тан ешартышым пыштат. 
Тыгай ингредиентым кучылтыт: анисым, 
укропым, виля шукшым, пўртньыкым, 
тминым, чеснокым.

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

ПРОПОЛИСЫМ НАЛАМ.  

Тел.: 89026724634

Р
е
кл

а
м

е

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Шотыш налза

КИДАТ почыл-
тшо ужашлан шот-
лалтеш. Иктышт, 
маныт, тудымат 
петыраш кўлеш, 
тидлан перчаткым 
кучылтыт. Весышт 
перчаткым йєршын 
огыт чий. Ойлат, 
перчатке нимола-
нат огеш кўл. Чын-
жым гын, кузе?

Кызыт мўкшызє-
влаклан лўмынак пеш вичкыж натуральный ман-
ме коваште гыч перчаткым ямдылат. Перчатке 
моткоч йєнан, шуко пашам ышташ йєршынат ок 
мешае. Но тыштат уда могыржо уло. Тыгай пер-
чатке моло тыгаяк чием деч лу пачаш шергырак. 
Кажне пчеловодак тудым налын ок керт, санде-
не шулдаканракым кычалеш. Мутлан, малярлан 
ямдылыме резинке перчаткым. Но тыгай чием 
моткоч чот вўдыжга.

Мўкшызылан лўмын лукмо перчатке ок вў-
дыжгє гынат (коваште южым колта), ик сезон 
деч утыжым от кучылт. Писын амырга, но муш-
каш ок лий, вет мушмо деч вара коваште чот 
шинчеш да козыра лиеш. Сандене те тыгай 
перчаткым кучылташ шонен пыштенда гын, ий 
еда вашталташ кўлеш.

Перчатке эше мўкш пўшкылмє деч гына огыл, 
прополис дене амыргыме дечат кўлеш. Вет южо 
е‰лан прополис аллергийым луктеш. Адакшым 
чара кидыш пижше прополисым мушкын кол-
таш йєсє. Тугеже перчатке кўлешан, да чыла 
мўкшызє тудым чийышаш.

Вес тўшка мўкшызє перчатке йєршеш огеш 
кўл манеш, вет тудо кеч вичкыж, парня садак 
шагалрак шижеш. Южо пашам тудын дене йєр-
шешат ышташ ок лий.

Прополислан аллергийда уке гын, кидысе ко-
ваштылан тудо моткоч пайдале, кеч-могай су-
сырым, пўчмым, эсогыл шыгыльым писын эмла.

Пўшкылмє деч лўдмє шотышто. Чыла урлык 
мўкшак чот осал огыл. Мутлан, каринке, карпат-
ке, итальянке урлык-влак йєршеш шыде огы-
тыл. А южо мўкшызє кидышкыже пўртньыкым, 
матрушкам (мелисса) йыга. Тыгай шудо мўкшым 
лыпландара. Сандене перчатке деч поснат мўк-
шым ончаш лиеш.

Перчатке арала
Мўкш дене пашам ыштыме годым ка-

пыште почылтшо ужашым пайдале насе-
комый пўшкылмє деч аралаш кўлеш. Эн 
ончычак – чурийым. Вет тушто коваште 
моткоч ныжылге да мўкш пўшкылмє деч 
вара пуалеш, кужу жап ок парем.

ТИДЫМ палаш уто 
огыл: ешартышыже 
ынде кугыт шотышто 
ке‰ежымсе гай лий-
шаш огыл. Тидыже 
теве молан ышталтеш: 
кол, кочкын темаш ма-
нын, ик верыштак ку-
журак жап лийшаш. 
Тидымат шотыш нал-
ман: ешартышым мо-
гай вўдыштє колым 
кучаш тў‰алыда, ту-
шечын налме денак 
лугыман. Вет карака 
– моткоч шижын мо-
штышо кол. Тудо вўд 
ойыртемымат пален  
мошта.

Ондалчык кочкышлан 
руашым, мастыркым, 
манный пучымышым, 
шож шўрашым, куку-
рузым, макароным, 
вермишельым, йылым 
кучылташ лиеш.

Игече йўкшемдыме 

дене колат кочкышым 
кычалтылаш тў‰алеш. 
Ынде тудо утларакше 
виля шукшым да йы-
лым чў‰га.

Сентябрьыште фи-
дерный манме ўзгар 
дене колым кучаш ут-
ларак йєнан. Тушто 
утларак чўчкыдын ку-
чылталтше нелыт ол-
меш лўмын ыштыме 
кормушкым пижыктат. 
Тыгай ўзгар келге да 
кумда вўдыштє кучаш 
келшен толеш. Тудо 
чў‰гымым утларак ши-
жеш да мардеж пуы-
мым чыта.

Шыжым кучымо ўз-
гарым торашкырак 
шуаш йєршым ойырен 
налыт. Тудо утларак 
кугу кумдыкым шым-
лаш полша да колжы-
мат шукырак кучаш 
йєным пуа.

Карака  
сентябрьыштат 

чў‰га

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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ-2020 г. Россия - Казахстан 12+ 
23.45 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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+ 23.25 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 На- 
ше 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. 9.40 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 9.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 Вре- 
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+  
18.00 Вечерние новости 18.35 На са-
мом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+  
21.00 Время 21.30 Т/с "ДИПЛОМАТ" 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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+ 23.25 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 вре-
мя. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 Пошкудем.

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

10 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+  
18.00 Вечерние новости 18.35 На са-
мом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+  
21.00 Время 21.30 Т/с "ДИПЛОМАТ" 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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+ 23.25 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе  12+ 12.20  Про-

грамма "Сделано со вкусом" 12+ 14.00, 
19.30 Наше время 12+ 21.30 Наше вре-
мя. Итоги дня 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 Шўмсем пєлек. Тендан се-
рышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

11 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости  
18.35 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 6+  
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 Х/ф "ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС" 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, 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. 11.25 Местное 
время. ПФО

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 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / 
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости  
18.35 На самом деле 16+ 19.45 Пусть го-
ворят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "ДИПЛО-
МАТ" 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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+ 23.30 Ве- 
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе  12+ 12.25 Про-

грамма «Сделано со вкусом» 12+ 14.00, 
19.30 Наше время 12+ 21.30 Наше вре-
мя. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 Кырык сирем 9.40 Изге 
мечет

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

13 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

9 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?

АФИШЕ

Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак лиеш!

Э.Сапаев лўмеш  
опер да балет академический театр

 6 сентябрь – «Беда от нежного сердца». В.Соллогуб .......
..........................................................................................18.00 (12+)
 7 сентябрь – «Следствие ведёт Кот в сапогах». Е.Шашин 
............................................................................................16.00 (3+)
 8 сентябрь – «Раймонда». А.Глазунов.................16.00 (12+)
 11 сентябрь – «Орган и гусли» орган музык кас.................
..........................................................................................18.00 (12+)

Республикысе курчак театр
 7 сентябрь – «Красная Шапочка». Е.Шварц........11.00 (3+)
 8 сентябрь – «Колобок». Н.Шувалов.....................11.00 (3+)

«Марий Эл» газет мом воза?

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Т/с 
"КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 16+ 09.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 09.45 Слово пас-
тыря 0+ 10.15 Ирина Роднина. Женщина 
с характером 12+ 11.15 Честное слово 
12+ 12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя 16+ 18.00 Вечер-посвяще-
ние Иосифу Кобзону 12+ 21.00 Время 
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+ 
23.45 Х/ф "КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ" 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 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
Петросян-шоу 16+ 13.50 Х/ф "МЕЗА-
ЛЬЯНС" 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф "МАМА 
МАША" 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

14 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.45 Часо-
вой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непу-
тевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.30 
Однажды в Париже. Далида и Дассен 
16+ 14.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен 12+ 16.00 Страна советов. За-
бытые вожди 16+ 18.10 Точь-в-точь 16+ 
21.00 Время 22.00 Большая игра 16+ 
23.50 Х/ф "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ" 16+

РОССИЯ1

05.15 Х/ф "ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ" 12+ 
07.20 Семейные каникулы 12+ 07.30 Сме-
хопанорама 12+ 08.00 Утренняя почта 12+ 
08.40 Местное время. Воскресенье 12+ 
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф "СУХАРЬ" 12+ 18.00 Удиви-
тельные люди-4 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

15 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Рекламе шотеш

Пытартыш ийлаште Марий 
Элыште мом ыштыме, экономи-
кыште да производствышто мо-
гай се‰ымашыш шумо, респу-
бликыште могай у социальный 
объект-влак шочыныт – тидын 
нерген «Ыштыме!» проектын 
материаллаштыже каласкале-
на. 6 сентябрьысе номерыште 
савыкталтше «Александр Евс-
тифеев: «Марий Элын ончы-
кылыкшым пырля чо‰ена!» 
материалыште регионым вуй-
латыше пытартыш ийлаште 
кундемнан вия‰ толмыжо да 
ончыкылык паша нерген кумдан 
каласкала.

«Кече почеш кече» лаштык 
мер, медицине, социальный 
илышлан пєлеклалтше уверлан 
поян.

Кужэ‰ер районысо «Искра» 
колхозын тенийысе шыже тур-
гымжо кузе эрта – «Ял илыш» 
лаштык палдара.

Тений август тў‰алтыште Па-
раньга район Матародо школ 
пелен Финн-угор фильм фон-
дын е‰же-влак марий кинола-

герьым эртареныт. Тидын нер-
ген «Марий кино нерген…» 
материал каласкала.

«Онар тукым» лаштыкыште 
Козьмодемьянскысе «Паллада» 
клуб нерген лудса.

«Марий театрлан – 100 ий» 
лаштык Марий театрын актёр-
жо Владимир Зерновлан пєлек-
лалтын.

«Спорт» лаштык тиде гана 
республикыштына могай спорт 
школ улмо спискым темла.

Ешыште окса ешаралтше ма-
нын, шыжым мом ыштыман? 
Уна толмо деч ончыч мом ыш-
тыман? Ик айдемым молан ика-
наште икмыняр чер орланда-
ра? Чыла тиде да моло нерген  
«Ю тўня» лаштыкыште лудса.

«Сылнымут садвечыште» – 
Геннадий Алексеевын «Сулык» 
повестьше – умбакыже.

«Фотолаштык» тиде гана те-
нийысе шыжын моторлыкшы-
лан пєлеклалтын.

Пагалыме йолташ-влак! 
Налза, лудса «Марий Эл» га-
зетым!
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

...Ну, кє йы‰гыртыш, кє? 
Кєм тыге игылте? Коман-
дировкышто палыме лий-
ме ўдырамаш кокла гыч 
кудыжым тыге койдарен 
орадыланыш? Николай 
Палыч шкенжым йєршын 
намысдымын ончыктыш. 
Кє?

«А Таня гын?» – єрын по-
мыжалте.

Таня?!.
Пикш умдо гай мут Ни-

колай Палычын вуйжым 
пуйто шўтен лекте. Але 
вара Таня дене шкенжым 
тыге намысдымын кучыш? 
Уке, Таня тыгай йўдым ок 
йы‰гырте ыле. Тудо Нико-
лай Палычым тыгай тут-

карыш пурташ ок тў‰ал!  
А-а-а... молан ок керт? 
Вет шкежак, мемнан ве-
лыш паша дене толат гын, 
нимо деч ит єр манын, Та-
нялан йы‰гырташ кўштыш. 
Тевыс! Тугеже толын, лек-
теш. Йы‰гыртыш, йўдым 
ончыде. Ала тудо шкен-
жым Николай Палычын 

илышыштыже эн кўлешан 
ўдырамашлан шотла?..

...Николай Палыч йўд 
мучко мален колтен ыш 
керт, вуйышто тўрлє шоны-
маш пєрдє. Эр велеш веле 
нералтыме гай лие. 

Управленийыш толмекы-
же, паспорт гыч Танян 
номержым лукто. Уэш-
пачаш икмыняр гана но-
мерым погыш, пучым нигє 
ок нєлтал. Чын, тугеже 
Таня сєрымыжым шук-
тен. Тыште, садлан йўдым 
йы‰гыртен улмаш. Вуй-
ым корштарыше, кидым 
йўлалтыше кагазым тудо 
тыгыдын-тыгыдын кушке-
де. Тыгай кутырымаш деч 
вара нунын коклаште тет-
ла нигунам нимо лийын 
кертдымым Николай Палыч 
умылыш... А такшым кўлеш 
ыле мо чыла тидыже туд-
лан?.. Моштен ондалка-
лен илаш лиймым молан 
ала-молан, палыдымылан, 
чыла вашталташ?

Мужедмат ок кўл
Мучаш. Тў‰алтышыже  

31, 32, 33-шо №-ан  газетыште

ЛИШЫЛ кунде-
мыште могай мо-
тор пеледыш шин-
чаш перныш манын, 
шы‰а деч йодаш 
гын, очыни, тыгерак 
вашешта:

– Нимогай пеле-
дышым шым уж, а 
тевыс лакыште те-
рыс тич-тич. Кўлеш 
гын, эше могай шўк-
шакан верыште ыз-
ген чо‰ештылмыжым 
радамлын каласка-
лен кертеш.

Но тыгодымак, 
лишыл кундемыште 
иктаж-могай амыр-
чык, шўкшак вер 
уло мо манын, мўкш 
деч йодаш гын, тудо  
єрын вашешта:

– Амырчык? Уке, 
мўндыр верыш-
тат чо‰ештыльым, 
но тыгай нигуш-
тат шинчаш ыш 
перне. Тыгай вер-
же укеат, очыни. 
Чыла вере тамлын 
пушланыше мо-

тор пеледыш гына 
кундемым сыл- 
нештарен кушкеш!

Чынжымак, икте, 
тамлын пушланыше 
олыкышто, лавыран 
верым муын луктын, 
лачшымак тышан 
верлана гын, весе, 
лў‰галтше купыш-

тат эн сєрал куш-
кылым верештын, 
п ы р ч ы н - п ы р ч ы н 
нектарым пога да 
тудым эшеат пайда-
лын кучылтеш.

Илышыштат тыгак: 
мом кычалына, лач-
шымак тудым гына 
верештына.

Койдарчык маныда гынат...Мом кычалына,  
тудым верештына,

але Илышлан келыштаралтше 
притче сынан шонкалымаш
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ЛИФТЫШТЕ вате-марий 
да ўдыр шогат.

Кенета ўдыр пєръе‰ велке 
савырна да шўргыж гыч сова.

– Намысдыме! Ватыж ончы-
лнак кидым шалашке колташ 
тоштеш!

Лифт омса почылтеш, ўдыр, 
о‰жым кадыртен, кабине 
кєргє гыч писын лектын кая. 
Йошкаргыше чуриян пєръе‰, 
тўкнен, тўтынен, ватыжлан 
умылтараш тєча:

– Кеч-мом ман, парням де-
нат тудым шым тўкє.

Вате:
– Ну... шуленак ыш 

кай... Тиде мый ниял-
тышым...

ШЫРГЫЖАЛЫНА

 
Лывырга куэрла мардеж дене,
Возеш ўлыкє тошто лышташ.
Кодшо ийын лийынам мужыр дене,
Кызыт перныш лач шкетын кошташ.

Припев:
Кайыш сылне ке‰еж,     

     мыйым шкетым коден,
Шыже йўр мыйын ойгым мушкеш.
Тылат уто лиймем ом керт мые монден,
Шўлыка‰ше шўмемже шортеш. 

Угыч тыйым шарнем, ом єпкеле,
Толашем тиде ойгым умылаш.
Палем, та‰ым муаш уэш неле,
Но кузе кодшо жапым кондаш?

Припев тудак.

Ала мыяк лийынам титаканже,
Почешет гын ом мий сєрвален.
Илыш корным налеш кажне шканже,
Но тыят ойганет вет, палем.

Припев тудак.

Шыже йўр

2 гана
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22-27 августышто Казань 
олаште самырык-професси-
онал-влакын WorldSkills чем-
пионатышт 45-ше гана эртен. 
Тушто 63 эл гыч 1300 конкур-
сант 56 компетенцийыште 
(номинацийыште) та‰асен. 
Чемпионатын талисманжы-
лан Алтын ден Алмазым ойы-
реныт. Нуно рвезылыкым, 
профессионализмым, уш-
акылым да келшымашым он-
чыктат.

ТА‡АСЫМАШ-ВЛАК «Kazan 
Expo» рўдерыште эртеныт. Он-
чаш мийыше-шамыч коклаште 
марий рвезе-влак, Татарстаны-
се Агрыз район Буймо школын 
тунемшыже-шамыч Александр 
Якаров ден Владимир Семёнов 
лийыныт. ™шанена, нуно чем-
пионатын участникше семынак 
уста мастар лийын кушкыт.

ФЕСТИВАЛЬ тўрлє мероприятийлан 
поян лийын. Тушто концертат «гўж-
лен», мастер-классымат ончыктеныт, 
спортплощадке-влакат пашам ыште-
ныт. Кумылан-шамыч Нацийын изирак 
кроссышкыжо ушненыт. «Келшымаш» 
трассын кужытшо ныл километр лийын.

«Ший корно» НКА-н е‰же-влак тўрлє 
о‰ай мастер-классым (марий тўрым 
тўрлымаш, салфеткым, аралтыш кур-
чакым ямдылымаш) эртареныт, «Беля-
ша» калык модышыш пайремын ятыр 
унажым чумыреныт. Тылеч посна кид-
мастар-влакын ярми‰гашт лийын. Ме-
роприятий «ЗОЖ-2019» флешмоб дене 
мучашлалтын.

Ленинград кундем

УдмуртийТатарстан

Калыкнан  
поянлыкшым 
арален кодат
НУНО Удмуртийын икмыняр рай-

оныштыжо лийыныт, марий ден 
удмурт мурызо-влакым видеош, 
йўкыштым аудиош возеныт. Ижевск 
олаште «Ижевск Мари» обществын 
е‰же-шамыч дене вашлийыныт. 
Марий-влак шкешт нерген каласка-
леныт, верысе самодеятельный 
композитор П.Абрамовын мурыжым 
муралтен пуэныт.

Н.Ямаковын фотожо

Йолташым ушышо  
      пайрем

«Энколово йолташ-влакым 
чумыра» пайрем Ленинград 
кундемыште ынде икмыняр 
ий почела эрта. Тений тудо 
таза илыш-йўлам кучымылан 
пєлеклалтын.

Ончыкылык 
мастар-влак

12-15 августышто 
Удмуртийыште 
экспедиций 
группо пашам 
ыштен. Тудым 
Финляндийын 
Кухма оласе 
Рунопенийын 
академийжын 
профессоржо 
Пенка Хутту-
Халтунен 
вуйлатен. 
Группышто 
А.К.Глазунов 
лўмеш 
Петрозаводский 
консерваторийын 
преподавательже 
А.Войтович, ты 
вузын студентше-
влак М.Остапенко 
ден Р.Гайниятов, 
Марий Элысе 
«Эре‰ер» калык 
муро ансамбльын 
музыкальный 
вуйлатышыже 
А.Ермаков 
лийыныт.
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