
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

МО  
ТУГАЙ  

ЗАБРУС?

10-шо лаштыкСад-пакчазе

Т™КЄ  
К™ЛЕШ МО?

11-ше лаштык

35-ше (801)№

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

12 сентябрь,

изарняСУРТСУРТ

Вольык

ончышо

12+

Тудо Кужэ‰ер район 
Руш Шой селаште кыда-
лаш школ ваштареш вер-
ланен. Чумыр оралтыжым 
ончалат да єрат: пыр-
няжым кўрен чия дене 
чиялтыме, пырня муча-
шыжым сєралын локшич-
ме. Локшичме пырняжым 
ужат да вигак шижат: 

тыге мастар е‰ веле ыш-
тен кертеш. Мастар вет 
пырням товар дене кузе 
гына ок локшич – «То-
варжат шкешотан кўлеш 
докан», – шоналтышым. 
Тыге локшичме пєрт лук 
пеш чаткан коеш, суртым 
сылнештара. Пєрт лукы-
со пырням ошемдыме. 

Суртым йошкар калай 
дене леведме, йырже – 
палисадник. Окнажат 
о‰ай да чатка. Нуным ок-
насерга дене сылнешта-
рыме огыл гынат, мото-
рын койыт. Пєртышкыжак 
пурен лекме шуо.

Вич лукан о‰ай пєрт

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана
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Умбакыже 8-9-ше лашт.

Мє‰гысє ферме
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12 сентябрь (изарня). Кушшо тылзе – Вўд йоктарыше па-
лыште. Тиде кечын саска начарын кушкеш (пеледыш кече). 

 ПАКЧАШТЕ чыла тўрлє кушкы-
лым поген аралаш пышташ йєнан 
жап. Шукияш шоганым, вожсаскам 
окна ончылнысо кєршєкыш, тепли-
цыш (ужаргылан) кусараш тў‰алаш 
лиеш. Нєшмым, тидын шотыштак 
эмлык шудыным, погаш келшыше 
кече.

Вож да шоган дене шарлыше пе-
ледышым нєрепыш аралаш кўнчен 
лукман. Кушкылым ўдаш, шындаш, 
вўдым шаваш, ешартыш кочкышым 

пуаш ок темлалт. Садыштат нимом шындаш ок йєрє (кушкыл ок 
илане але начар лектышан лиеш). Мландым пушкыдемдаш, шўк-
шудым кўраш, тўрлє шукш-копша‰ге да чер деч аярым шыжыкташ 
келшыше кече.

Снеге, кугымєр єрышым пўчкеден шуэмдаш, тыгыде, уто вожым 
эрыкташ йєнан жап. Тўрлє саска дене сокым, вареньым, джемым 
шолташ, консервироватлаш келша. 

Ик кечаш кўчык пўтє деч вара озавате-шамыч поян ўстелым по-
геныт. Шож пучымышым шолтен, киндым, когыльым кўэштын, ро-
до-тукымым, пошкудым сийленыт.

Шўведыше, мастар, эмлызе-влак лачшымак таче эмлык шудо во-
жым поген коштеныт, тўрлє черым эмлаш телылан ямдыленыт. Ял 
калык купышто пєчыжым поген.

ТЫ КЕЧЕ ДЕНЕ КЫЛДАЛТШЕ МОЛО КАЛЫК ПАЛЕ

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

Калык КАЛЕНДАРЬЫМ 
лышташлен

 
Калыкыште ты кечын 

святой князь Александр 
Невскийын капшым  

1724 ийыште Александ-
ро-Невский монастырьыш 
пыштыме. Москвасе бла-
говерный князь Даниилын 

кечыже. Ты кечым эше  
Александр Сытникын  

пайрем кечыже маныныт.

«Кукнур кече» 
пайремын  
радамже

14 сентябрь. Кукнур кы-
далаш школын стадио-
ныштыжо

9 шагатлан – уна ден 
та‰асымашын участникше-
влакым вашлиймаш, реги-
страций да жеребьевко;

9 шагатат 45 минутлан – 
Кукнур волость верч мини-
футбол, тыгак баскетбол да 
шахмат турнир;

10 шагатат 30 минутлан – 
пайремым почмаш: соревно-
ванийын участникше-влакын 
парадышт, Российын, Марий 
Элын, Шернур районын ти-
стыштым нєлтымаш, салам-
лымаш;

11 шагатлан – драматург да 
просветитель А.Ф.Конаковлан 
чапкўм почмаш (Кукнур школ 
кудывечыште);

11 шагатат 10 минутлан – 
Свизын пазар;

11 шагатат 30 минутлан – 
Кукнур ял шотан илемысе 
ял-влак коклаште куштылго 
атлетике дене эстафете;

12 шагатлан – Ю.Зоновын 
призше верч кирам нєлты-
маш дене 16-шо турнир;

13 шагатлан – «Мотор ялем 
дене кугешнем» конкурсым 
иктешлымаш;

13 шагатат 30 минутлан –  
«Пелед, тўзлане, шочмо кун-
демем» пайрем концерт (му-
рызо Михаил Веселов, Шер-
нурысо культур да каныме 
рўдерын самодеятельный 
коллективше);

15 шагатлан – «Мемнан 
ялыште – пайрем» конкурс 
ден модмо программе;

17 шагатлан – мини-футбол 
дене турнирыште се‰ыше-
влакым саламлымаш;

20 шагатлан – Марий кас;
21 шагатлан – пайрем са-

лют.
Оргкомитет

● Шо‰шо шыжым шылын 
вочшаш пыжашыжым чодыра 
тўреш кєргынчеш гын, теле 
леве лиеш. Иман янлык-влак 
чодыра кєргыш куснат, тугеже 
теле кужу, йўштє да мардежан 
лийшаш.
● Кава шўдыран, кастене да 

йўдым леве мардеж пуалеш – 
вес ий чапле лектышан, коки-
яш шурно тўвыргє лиеш.
● Кастене шўдыр чот йога – 

вес ийлан начар пакчасаска 
лектышым мужедеш.
● Таче вургемым, поснак вак-

шышым, мушкын огытыл, ида-
лык мучко шучко омо кончаш 
тў‰алме деч шекланеныт.
● Печым, саварым печаш, 

капкам шогалташ тоштын огы-
тыл – суртышто шолышташ, то-
лымаш лийме деч лўдыныт.
● Тыгыде оксам кечывал эр-

тымешке шотлен огытыл – он-
чыкыжым ешыш окса ок тол 
маныныт.

● Мончаш пурен, вуйым муш-
кын огытыл – ўп эр йогаш 
тў‰алеш, чара‰еш манын шо-
неныт. Е‰ым мыскылен, шўр-
дылын, осал шомакым ойлен 
огытыл – мє‰геш шкан пєрты-
лмє деч лўдыныт.
● Озаватын вучыдымын шин-

чалже пытен кая – суртыш окса 
толмым чарна.
● Э‰ыремышвот кушкылыш 

лопкан шарла – леве игече ку-
жун шогаш тў‰алеш. Чодыра-
ште пызле шуко – шыже ночко 
да йўран лиеш.
● Мўкш-влак омартасе виш-

шамычым шыште дене пич да 
чокан петыркалат – теле эр то-
леш да чот йўштє лиеш.
● Кайык-шамыч кўшнє ик 

вере пєрдыт, огыт чо‰еште – 
шыже леве да кукшо шогаш 
тў‰алеш.
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Телылан кызыт ямдылалтман

САСКАМ поген налме деч 
вара кушкыллан ешар-
тыш кочкышым икымше 
гана августын кокымшо 
пелыштыже пуыман. Тиде 
пагытлан келшыше эн пайда-
ле ўя‰дышлан кайык ден ушкал 
терысым да вишкыде терыс вў-
дым шотлыман.

1. Кайык терыс. Тудым кукшым ужалат, 
садлан пайдаланыме деч ончыч концент-

ратым вишкыде терыс вўдыш савырыман. Тид-
лан 1 ужаш терысыш 10 ужаш вўдым опталман, 
сайын лугыман, 2 сутка шинчыктыман. Ямде 
ўя‰дышым, кушкылын лышташышкыже, вур-
гышкыжо логалтыде, йыра‰ коклаш (1 л раство-
рым – 1 кушкыл вожыш) шавыман. Кукшо кайык 
терысым кучылташ ок лий, вожым йўлалтен 
кертеш.

2. Ушкал терыс. Кайык терыс семынак 
шулыктарыман. Уло гын, 10 ужаш ломыж 

настойыш 1 ужаш терысым ешараш лиеш. Виш-
кыдемдыме растворым 1 сутка шокшо верыште 
шинчыктыман. Ик кушкыл йымак 1 л ўя‰дышым 
шавыман. Кукшо ушкал терысым мульча семын 
кушкыл йыра‰ыш, радам коклаш, вичкыжын 
шавалташ темлалтеш. Кугымєр тыге телы-
лан веле огыл, икмыняр ийлан ончык ситыше 
пайдале веществам налын кертеш. Кушкылым 
по‰го чер авалтен ынже се‰е манын, чаплын 
шўйшє ўя‰дышым веле кучылтман.

3. Вишкыде терыс вўд. Тидат кушкы-
лым вия‰дыме чапле ешартыш кочкыш. 

Кўчык пагытыште кугымєрлан шапаш пайдале 
веществам налаш полшышо виян настой. Тид-
лан 1 л вишкыде терысым 8 л леве вўдеш шу-
лыктарыман, 2 сутка шинчыктыман. ™я‰дышым 
(1 л), ужар лышташыш логалтыде, йыра‰ыш ша-
выман.

УШЕШТАРЫМЕ СЕМЫН! Кум тўрлє 
ўя‰дышым иканаште кучылташ ок лий. Нунын 
кокла гыч иктыжым ойырен налман. Уто азот 

кушкылым локтылеш гына. Ешартыш коч-
кышым кукшо да ояр годым пуыман.

Кокымшо гана ешартыш кочкышым октябрь 
мучаште лышташыш пўчкын кора‰дыме деч 

вара кушкыллан пуыман. Ты пагы-
тыште калиян да фосфоран 

ўя‰дышым (кукшымат, виш-
кыдемдымымат) кучылташ 
пайдале. Кукшо ўя‰дыш, 
эркын-эркын шулен, 
мландыш кужу жап изин-
изин шы‰даралтеш. А 
вишкыде келгыш пура, да 
кушкыл, тудым кўлеш лий-

меке, мландын ўлыл лон-
чыж гыч шупшеш. Садлан кок 

тўрлыжымат, пырля варен (ком-
бинироватлен), лўдде шаваш лиеш.

4. Ломыжым кукшымат, вишкыдемдымы-
мат кучылташ огыт чаре. Мландыште 

илыше, нушкын коштшо шукш-копша‰ге деч 
аралаш манын, кукшо ломыжым кушкыл тў‰ыш 
вичкыжын шаваш сай. Вишкыде растворым 
тыге ямдылыман: 100-150 г ломыжым 10 л леве 
вўдеш шулыктарыман, лугыман да кажне куш-
кыл йымаке 0,5 л дене оптыман.

5. Мочевине ден аммиак селитр. 
Нине вещества азотлан поян. Тыгай 

ўя‰дышым кучылтмо кугымєрлан чевергаш да 
тамжым саемдаш полша. Мочевинан раство-
рым ышташ 1 кугу совла ўя‰дышым 10 л леве 
вўдеш шулыктарыман, 0,5 л дене кажне кушкыл 
йымаке шавыман.

Аммиак селитрым кушкылын кок ияш лийын 
шумекыже веле кучылташ темлат. Кукшо веще-
ствам каш коклаш шавыман да кўртньє шорвон-
до дене рок йєре варыман. 10 кв. м кумдыклан 
100 г селитрым кучылтман. Тыгак кукшо грану-
лым (25-30 г) 10 л вўдеш шулыктарыман да 1 л 
дене кажне кушкыл йымак шавыман. Октябрь 
тў‰алтыште «Кемира» ўя‰дышымат (1 кв. м –  
50 г) шаваш уто ок лий.

Лышташым пўчкедымеке, кугымєрлан 
могай ешартыш кочкышым пуыман?

Южо сорт кугымєр эрак саскам пуымым 
чарна. Тылеч вара йыра‰ыште шўкшудо веле 
кушкын шогалеш. А лышташ ора тўрлє чер да 
шукш-копша‰ге погынымо «пєртыш» савырна. 
Садлан южо пакчазе, саскам поген налме деч 
вара кушкылым вия‰даш манын, нарынчалген 
пуа‰аш тў‰алше лышташым, вургым вигак пўч-
кын кора‰да.ямдылен. Тел.: 49-55-11

 
Шыже – 

пакчаште куштымо ку-
гымєрын телылан пайдале 

веществам шапашлен кодымо 
пагыт. Кушкылын йўштє телым 
кылмыде илен лектын кертмы-
же-укеже тидын дене чак кыл-

далтын. Кугымєрлан ешар-
тыш кочкышым пуымо 

йєн тўрлє.

Саскам погымеке,  
КУГЫМЄРЛАН мом «пукшаш»?

Умбакыже лиеш
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Могайже поснак 
лўдыкшє?

 Икгай тєр огыл тўран 
чыла сусыр. Тудо кугу огыл 
гынат, инфекций дене пеш 
куштылгын авалталтын се‰а. 
Олмыштыжо эре гаяк пўрнен 
кушмо вер кодеш.
 Чот изи гынат, чыла келге 

сусыр. Шуралтен сусыртымо 
вер поснак лўдыкшє лийын 
кертеш. Тушко инфекций куш-
тылгын пура, ты шотышто – 
столбнякат.

 Пўчкын сусыртымо вер. 
2 см деч кўчыкшє шкеак ила-
на гын, тылеч кужушкыжо ур-
гышым пышташ шотлан толеш, 
но тидым врач решатла.
 Шўйшє сусыр. Тыгай го-

дым лучо врач деке каяш, мо-
лан манаш гын шўйшє инфек-
ций моткоч лўдыкшє.

 Сусыр кугу огыл, но мот-
коч начарын илана да вўрлана. 
Тыгай годым шкем шке эмлаш 
тыршыман огыл, амалым спе-
циалист полшымо дене муаш 
кўлеш.

1. Сусырым мушса. Ончыч 
тыглай вўд дене, а вара – во-
дородын перекисьше, фураци-
лин, «Мирамистин» але хлор-
гексидин дене. Нуно сусырыш 
логалше микроорганизм-вла-
кым пытарат. Палемдыме 
препарат-влак кокла гыч кеч 
иктыжым мє‰гыштє кучашак 
кўлеш. Сусыр яндарла коеш 
гынат, тиде процедурым са-
дак ыштыза! Шарныза: сусыр 
нигунамат стерильный огеш 
лий, кажныштыже осал 
микроорганизм вия‰ын 
кертеш.

2. Эмым пыштыза. 
Тидыже раствор, поро-
шок, мазь, гель лийын 
кертыт. Кугу огыл, 
но инфекций дене 
авалтыман сусырыш 
«Бактробан», «Синто-

мицин», «Фуцидин» гай анти-
биотикым йыгыза. Антисептик 
шотеш хлоргексидин да «Гек-
сикон» гай хлоргексидин негы-
зан раствор ден гель келшен 
толыт. Повидон-йод негызан 
«Повидон-йод», «Бетадин», 
«Йокс», «Браунодин», «Йодо-
пирон» гай мазь ден раство-
рат пайдале улыт. Ший негы-
зан «Аргосульфан», «Аргедин», 
«Дермазин» крем-влак шотлан 
толыт. «Мирамистин» раствор 
да «Драполен» мазь денат 
кумдан пайдаланат.

3. Сусыр писынрак ила-
ныже манын. Эн проста да 

яндар сусырлан 
«Декспантенол», 

«Пантенол», «Д-Пан-
тенол», «Бепантен», 

«Пантенолспрей», «Пан-
тодерм» келшен толыт. 

Але презе вўр дене ыштыме 
«Актовегин» але «Солкосерил» 
гай препарат. Келгыш кайыше, 
«лавыран» сусырлан «Бепантен 
плюс», «Депантол», «Панто-
дерм плюс» гай декспантенол 
да хлоргексидин негызан мазь 
ден крем шотлан толыт. Шўй-
шє инфекциян сусырыш «Ле-
восин» да «Левомеколь» гай 
мазьым йыгаш темлат.

Стерильный салфетке 
нерген. Аптекыште анти-
септик дене шы‰дарыме 
стерильный кукшо сал-
феткым ужалат. Тудым 

вўд дене нєртыза да сусырыш 
пыштыза. Салфетке сусырыш 
огеш пиж, но огешат тєргалт. 
Верже гыч огеш тарване, кук-
шак кодын, да уто ўпш огеш 
шижалт гын, тудым кажне 2-3 
кече гыч вашталтыза.

… А сусыр нигузеат 
ынеж илане

Йодмыда почеш

Эсогыл изи сусыр кугу 
азапыш пуртен кертеш, 
поснак – сакыр диабет 
годым.

 
Сусырыш алой 

лышташым пушкыдыж 
дене пыштыза – 5-6 ша-
гат гыч тургыжландары-

ше вер шупшылалташ 
тў‰алеш.

Эмлалтме кум йыжы‰

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл*
* алкогольной и табачной зависимости

за 1 сеанс, анонимно.

Наш адрес: г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 21
(остановка «Аптека № 1»).

Сеанс проводит 
психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

• НАРКОЛОГИЯ

14, 22 и 28 сентября.

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

Шўргє йылгыжмым 
чарна

КОВЫШТА лышташым 
м я с о р у б к е ш 
пўтырыза. Тиде 
н е м ы р ы ш к а к 
шо‰ налмеш лу-
гымо муношым ешары-
за, сайын йєрыза. Вартышым шўргышкє маске 
семын пыштыза. 10 минут гыч леве вўд дене 
мушкын колтыза.

Шўмым «пукшыза»
КАСТРУЛЬЫШ 1 л йошкар 

аракам темыза, тышкак 
2 кугу совла арака ук-
сусым да 10 петруш-
ко вондым ешарыза. 
Вартышым изи тул ўм-
балне 10 минут кучыза, 
вара 300 г мўйым ешарыза да эше 4 
минут шолтыза. Тулым йєртыза. Изиш йўк-
шышє вартышым кленчалашке темкалыза. 
Йо‰гытым пич петырыза да пычкемыш ве-
рыш шындыза.

Ямде эмым кастене кочмо деч вара 1 
шагат гыч 50-100 г дене йўза. 3 арня эм-
лалтмек, 2 арня каналтыза да вара шўмым 
угыч «пукшаш» тў‰алза.

Йыжы‰ коршта?
НЄШМЫЖЄ лийын шуаш тў‰алме годым 

пўчкын налме кечшудывуйын 1 ужашыш-
кыже 5 ужаш ош аракам темыза, тышкак 
тёркеш нўжымє 10 г йоча шовыным еша-
рыза да вартышым 8-10 кече шинчыктыза, 
жапын-жапын рўзалтыза. Ямде вартышым 
тургыжландарыше верыш кечеш 1-2 гана 
йыгыза.

Туп пе‰еш?
КРЕН полша. Кушкылын муш-
мо да коштымо 15 лышта-

шышкыже 10 л шолшо вўдым 
темыза, 1 сутка шинчык-
тыза. Леве вўдым темы-

ман ванныш 3 л настойым 
лышташыжге ешарыза. Пайдале ванныште 
20 минут кийыза. Тиде процедурым 3 кече 
почела ыштыза.

Настойым йўштє верыште кучыза.

Шинчал погынен?
ТУГЕЖЕ 1/2 изи совла шинчалым 1/2 ста-

кан дене налме шке ямдылыме ряженке 
да йо‰ыштымо сукара дене варыза, вол-
гыдо верыште 6 шагат кучыза. Шўрыза да 
кастене малаш вочмо деч ончыч тургыж-
ландарыше верыш компрессым пыштыза. 
1 шагат кучыза. Тиде йєн дене 10-12 кече 
почела эмлалтса.

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

™дырамаш-влаклан

ИКТАЖ 20 см кўкшытан самырык нужын 
кўшыл ужашыжым погыза, мушса, солык 
полшымо дене коштыза, тыгыдемдыза да 1 л  
пурыман янда атыш пелыже марте оптыза. 
Тышкак шолтымо йўштє вўдым а‰ марте те-
мыза. Йо‰гытым салфетке дене петырыза 
да пєлемысе температуран верыште 10 ша-
гат кучыза.

Настойым кечеш 3 гана 1/2 стакан дене йўза.

Нервым  
нуж  

лыпландара

Кушкыл эмла
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Йєн лийме семын, шочмын 
шем тўсаным, кушкыжмын 
кандым, вўргечын йошкар-
гым, изарнян шемалге-алым, 
шуматкечын кўреным, ру-
шарнян ужар тўсан вурге-
мым чиен кошташ тыршен.

Куптыр ынже погыно, чу-
рий тўс кужун ынже шапалге 
манын, Кугече деч ончыч ян-
дар изарнян эр эрдене кече 
лекме деч ончыч, ший атеш 
темыме вўд дене шўргым 
мушкын.

Ончыкылык озавате ден 
суртоза кажне кечын шук-
тышаш калык палым эске-
раш тыршеныт.
 Кече шичме деч вара 

сурт гыч шўкшакым, мушкыл-
тыш вўдым луктын кудалтен 
огыл.
 Кугу пайрем (Рошто, Ку-

гече да Тройчын) кечын муш-
кылтын огыл.
 Йочам ыштен кертды-

ме пелаш лияш огыл ма-
нын, марлан кайыдыме ўдыр 
кўварыште пєрдалше але 
кийыше икшыве гоч вончаш 
шекланен.
 Йоча годымак ўстембал-

не шинчаш чареныт.
 Суртоза пєртыштє упш 

дене коштын огыл.
 Колышым шарныме 

йўлам вес вере (илыдыме, 
илымыж годым лийдыме 
суртышто) эртарен огытыл, 
ешыш адакат кугу ойго тол-
мо деч лўдыныт.

 У суртыш илаш пурымо 
годым пєртыш эн ончыч ава 
пырысым колтеныт. Вес пєр-
тыш илаш куснымо годым, 
тоштым йыклык эрыктен 
коден, пелен ик чывыштыш 
шўкым у суртыш налыныт. 
Тошто сурт гыч кўварым ўшт-
мє выньыкым конденыт, ту-
дын йымалне суртводыж ила 
маныныт. Тыге суртым тўрлє 
э‰гек деч аралышым пелен 
ўжыныт.
 Суртышто ончыкыжым 

поро шўлыш гына озаланы-
же, да суртводыж сурт-орал-
тым тўрлє зиян, азап лийме 
деч арален шогыжо манын, 
у пєртыш куснымо деч вара 
писынрак родо-тукымым, 
унам ўжын сийлаш тырше-
ныт.
 Вургемыш пижыктыме 

булавкын пўсє мучашыже 
мучышталт каен гын, пєръе‰ 
дене кугу туманлымаш 
лийын кертме деч озавате 
шекланен.
 Куварым ўштмє выньыкы-

се укш кўрышталтын але кат-
лен возын – уверым вученыт.
 Пырдыжыште кечыше 

портрет, картине камвозеш 
гын, ойго лийшашым шижта-
ра, маныныт.
 Линейкам, аршыным, 

сантиметрым але виска-
лыме моло арверым вак-
шышыш пыштен огытыл, 
ешыште колышо лийме деч 
шекланеныт.

ОЗАВАТЕ

ПАЗАР АК

Свежа паре‰ге (1 кг) –  10-25

Свежа паре‰ге  

(10 л пурыман ведра) –  100-150

Свежа ковышта (1 кг) –  17-25

Кешыр (1 кг) –  14-25

Кабачок (1 кг) – 20-30

Баклажан –  40-45

Помидор (1 кг) –  20-65

Кияр (1 кг) –  40-35

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

Йошкар-Ола рўдє пазарыште  
ты арнянат ужалыше-шамыч  
тўрлє по‰гым налаш темлат. 

Шке ончен куштымо  
пакчасаскалан, вожсаскалан ак  
5-10 те‰гелан шулдешме гай 

чучеш. Мутлан, ужалыше дене 
кутырен келшаш гын, 1 кг (кокла 
кугытан) паре‰гым 9 те‰геланат 

налаш лиеш. Свежа кияр, 
мє‰гешла 5 те‰гелан  

шергештын.
Тиде арнян кочкыш ден сатулан 

ак тыгай:

Лаштыкым  Р.ЧЕПАКОВА ден 

Тыланда, ўдырамаш-влак

Тыгай Пампалче  
шўмешак пижеш...

але Ик гана ужмаштак качылан келшаш ма-
нын, мом палыман?

Рвезе дене ваш-
лиймашыш тар-
ваныше да тудым 
шке веке савыраш 
шонышо ўдыр ожно 
теве мом палышаш 
улмаш. Арнясе каж-
не кечын могай тў-
сан вургемым чияш 
кўлмым эскерен.
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Ончылсакышым ўшталына

Л.КАМАЛЕТДИНОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

Кабачок гыч…  
«ананас»

Лўмжак о‰ай да 
ыштен ончаш та-
рата, туге? А мо 
чаракым ышта? 
Нимат! Тугеже 
ончылсакышдам 
ўшталза веле.

Тудо тыге ям-
дылалтеш: изирак кабачокым мушман, шўм-
жым эрыктыман, тыртыш семын пўчкедыман 
да кєргыжым лукман. Ынде эмалироватлыме 
мискыш пыштыман да, петыралтмешкыже, вў-
дым темыман. Петыртышым пыштен, 8-10 ми-
нут шинчыктыман.

Тиде жапыште маринадым ямдылена.
Кўлеш: 1 л вўд, 2 кугу совла 6%-ан уксус, 

250-300 г сакыр, 4-5 пырче пурсан шем пурыс, 
1 изи совла корице.

Вўдым шолаш шындыман, тушко сакырым, 
пурысым, корицым пыштыман. Чыла тидым са-
кыр шулымешке лугыман. Шолаш пурымекше, 
тул ўмбалне эше изишак кучыман. Тыгодым 
ўмбачше шо‰ым кора‰денак шогыман. Тылеч 
вара шолшо сиропышкак уксусым темыман да 
шолтымым чарныман.

Ямде кабачокым стерилизоватлыме банкы-
лашке (пеллитранышке гын, сайрак) оптыман, 
ўмбакше шокшо маринадым темыман, петыр-
тышым пыштыман да 15-25 минут стерилизо-
ватлыман. Кабачок тыртыш-влак вичкыж улыт 
гын, кўчыкрак жап стерилизоватлыман, кўжгўн 
пўчкеденда гын, кужунрак.

Банке-влакым петырена, иктаж-мо дене пўты-
ралына да тўрыс йўкшымешкышт шинчыктена.

Кўлеш:
● 3,5 кг кабачок,
● 1 стакан кушкыл ўй,
● 1 кугу совла 9%-ан  

уксус,
● 1,5 кугу совла шинчал,
● 1,5 кугу совла сакыр,
● там шот дене – чес-

нок, кочо пурыс, ужар 
йєршудо (укроп, петруш-
ко, сельдерей).

Тыге ямдылыман: кабачокым мушкына, 
кєргыжым луктына да кубик семын пўчкеде-
на. Чыла пырля пыштена, 4 шагат шинчыктена. 
Тылеч вара тул ўмбаке шындена да 15 минут 
шолтена.

Ямде кабачокым стерилизоватлыме банкы-
лашке оптена, петыртыш дене петырена.

Темлыме семын: кровать йымаке аралаш 
пыштыме кабачок пе‰гыде да тамдыме лиеш. 
Сандене тудым лучо тўрлє салатым, телылан 
моло шапашым ышташ кучылташ.

Кўлеш: 1 кг вишне, 1 кг сакыр, 100 г какао-
порошок.

Вишне гыч томжым луктына, лопка мискыш 
опталына, ўмбакше сакырым пыштена. Емыж 
гыч сок лекмеке, тул ўмбаке шындена да эр-
кын луген, шолаш пуртена.

Нылымше гана изи тул ўмбалне шолтымо 
годым, луген-луген, изин-изин какаом еша-
рена. 5 минут гыч плита ўмбач кора‰дена да 
стерильный банкылашке оптена, кўртньє пе-
тыртыш дене петырена да пєлемысе темпе-
ратурышто аралена.

Вишне –  
шоколадыште!

Сара емыж-саскам ужалышылан ойла:

– Эргымым кум кило вишньым на-

лаш колтенам. Конден. Висышым, но кок 

килом веле ончыкта!
Ужалыше:
– А те эргыдам висен ончен огыдал?..

  

Пєръе‰ пашашке пураш мия. Тушто йо-

дыт:
- Мыняр икшывыда уло?
- Латкумыт.
- А кид дене мом ыштен 

моштеда?

ШЫРГЫЖАЛМЕ ЙЄРЕ

Кабачок  
мариноватлыме 

по‰го гай
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Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.   

Вич лукан о‰ай пєрт

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Кє озаже манын, верысе 
школыш йодаш пуренам. Ра-
шеме: тушто Охотниковмыт 
еш ила. Суртоза Григорий 
Ильич – верысе кидмастар, 
озавате Майя Витальев-
на – туныктышо. Тудо Руш 
Шой кыдалаш школышто хи-
мий, биологий да географий 
предмет-влакым туныкта.

Оралтым кок кугу пий оро-
ла. Ола пийже – чепыште, оп-
талтен шога. Весыже куды-
вечыште озаланен коштеш.

Эн ончычак озавате куды-
вечым, садым ончыктыш, 

вара – клатым. Клат лукым ончен шерет 
ок тем. Чылажымат чаткан да простан 
ыштыме. Тыге локшичме дене пырня 
шагал шелеш. Клат лукыш аралтышым, 
лўмегожым, керме. Леведыш йымалны-
же вургемым кошташ пеш йєнан. Окна-
ште кечыйол модеш. Кудывече покшел-
не пырня гыч ыштыме ўстел, те‰гыл, 
кресле койыт. Пєртыш кум велым пураш 
лиеш: о‰ай веранде, пєртєнчыл да бал-
кон гыч. Верандысе пырдыж о‰ажым 
шєрын пижыктыме. Верандымат йошкар 
чия дене чиялтыме.

– Тыгай суртын архитектуржым кє 
шонен муын?

– Марием чыла шке шонен муын, – ва-
шештыш озавате. – Тудо Моско область 
Можайский район Поповка ялыште ыш-
тен. Тудо ялыште тошто верам кучышо 
руш-влак илат. Нунылан ятыр пу орал-
тым чо‰ен.

– Тиде суртым кунам чо‰аш 
тў‰алында?

– Эн ончыч мландым налынна, – ойла 
Майя Витальевна. – Ондак тыште тошто 

Охотниковмытын суртышт

О‰ай форман окна

Балкон
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Пагалыме лудшо йолташ!
1 сентябрь гыч Россий почто отделенийлаште 2020 ийын  

икымше пелыжлан возалтме кампаний тў‰алын

ПОДПИСКЕ-2020

Марий кундемыште газетлан возалтме ак:
 «Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) (индекс – П3197) – 785,28 те‰ге
 «Марий Эл» (кугарня, 24 лашт.) (индекс – П3214) – 502,44 те‰ге
 «Марий Эл» + «Сурт-пече» (индекс – П3213) – 1021,80 те‰ге
 «Сурт-пече» (индекс – П3205) – 484,26 те‰ге

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

пєрт лийын. Тудым пуженна. 
2014 ийыште пу пєртын ик ужа-
шым чо‰ымо. Вара вес ужа-
шым ыштыме. Тыге сурт ныл 
ий жапыште чо‰алтын. Пурам 
нєлташ мариемын йолташыж 
ден эргыже, родыжо-влак пол-
шеныт. Пєртым ўмаште веле 
ыштен пытарыме. Тыге вич лу-

кан пєртым ныл ий жапыште 
чо‰ымо.

Чынак, пырдыжым чаткан пу-
жарыме да тўжвачын йошкар 
тўсан “Сайтекс” чия дене сыл- 
нештарыме. Пырдыжше йыл- 
гыжеш веле. Пєрткєргыштє ош 
ко‰га коеш. Туврашыжат, ава-
гаштажат тошто форман улыт. 

Пєрт гыч уремыш лекташ бал-
коным келыштарыме. Туштыжо 
ятыр пеледыш кушкеш. Балко-
ныш сад гычат чатка тошкал-
тыш гыч кўзаш лиеш. Пєрт пе-
ленак пызле, олмапу да моло 
пуше‰ге кушкыт. 

Охотниковмыт теве тыгай 
мотор суртышто илат.

Пєртєнчыл

Пу ўстел Клат лук
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Автомашинам виктарышылан

Мужыр лаштыкым

Мучаш. Тў‰алтышыже  
33-34-ше №-ан газетыште

Кушкын шушо вольыкынат 
тўкыжым кора‰даш лиеш. Ти-
дым ушкалым лўштен чар-
нымеке, кодымеке, кора‰дат, 
пўчкыт. Тидыже продукций 
лектышым йомдарыме деч 
утараш полша. А теве-теве 
лийшаш ушкалын тўкыжым тў-
каш ок йєрє. Тидыже презым 
кудалтыктен кертеш.

Тўкым кора‰даш эн келшы-
ше жап – шыже. Тиде пагыты-
ште инфекцийым шарен кер-
тше тўрлє копша‰ге уке але 
пеш шагал.

Кушкын шушо вольыкын 

Тўкє кўлеш мо?

Мє‰гысє ферме

Трицикл радамыш мотоцикл ден изи ав-
томашина пурат. Тыгай типан нине транс-
портный средстве чыланат кум ораван 
улыт. Трицикл-влак утларакше олаште ку-
чылталтыт.

КВАДРИЦИКЛ ден квадро-
цикл коклаште ойыртем уло. 
Квадрицикл – ныл ораван тех-
нике, куатше 20 имне вий деч 
шагалрак, нелытше 400 кило-
граммым ок эрте. Петырыман 
кузовшо лийын кертеш, санде-
не изи легковой автомобиль-
лан келшен толеш. Эше вес 
семынже тудым мотоколяске 
маныт. Квадрицикл дене кеч-
могай корнышто кудалышташ 
лиеш.

Квадроцикл – уда корно 

дене кудалышташ келыштары-
ме мотовездеход. Квадрици-
клым виктараш автошколышто 
тунеммат сита гын, квадроци-
клым виктараш тракторист-ма-
шинистын удостоверенийжым 
налаш кўлеш. Вет уда кор-
нышто кудалышташ утларак 
неле, тидлан лўмын тунемман. 
Квадроциклым ГИБДД МРЭО-
што регистрироватылме ок 
кўл. Учётым Гостехнадзор ор-
ганлаште эртарат.

«В» категорий водительский 

удостоверенийым налше е‰ 
мопедым да куштылго скуте-
рым (мотороллер) виктарен 
кертеш.

Шуко водительын удосто-
веренийже тошто образецан. 
Тушто «М» ден «В1» символан 
буква-влак уке улыт. Тыгай до-
кумент, закон дене келшышын, 
у удостоверенийысе семынак 
мопедым да мотороллерым 
виктараш правам пуа.

Могай транспорт дене 
кудалышташ лиеш?

тўкыжым кора‰даш тыглай 
але электропилам, ножовкым, 
вашкўзым, гильотиным, элек-
тролобзикым кучылташ лиеш. 
Электропилаште, мутлан, лў-
мын келыштарыме рож уло. 
Тушко тўкым чыкат, да пила 
моткоч тєр пўчкеш. Но тыгай 
ойыртем уло: электропила 
шерге, алмаш дискым налде 
ок лий. Тудо чўчкыдын кучыл-
талтеш гын, налаш уто огыл. 

А теве трос семын шуйналт-
ше тыглай пила шулдырак. Ик 
кечыште тудын дене лу наре 
вольыкын тўкыжым обработат-
лаш лиеш.

Но тыглай пила дене 
йо‰ылыш да тєр огыл пўчкаш 
лиеш. Эшежым кугу вўргор-
ным сусырташ гын, вўр чот йо-
гаш тў‰алын кертеш.

Дискан болгарке дене пай-
даланаш лиеш. Тў‰жє – уш-
калын вуйжым чот пидын 
шындыман. Тидлан йол кўчым 
эрыкташ келыштарыме станок 
дене пайдаланаш лиеш. Тушто 
ушкал вуйым пе‰гыдын пидаш 
келыштарымаш уло.

Кузе чын пўчкаш? Тўкын 
тў‰жє гыч 3 сантиметрым ко-
ден пўчкыт. Специалист-вла-
кын йо‰ылышышт – тўкым 
тў‰ гычак пўчкын шуат. Ты-
гай сусыр кужу жап ок парем. 
Эше инфекций логалеш гын, 
вольыкын вуйдорыкшо пуалын 
кертеш.

Проволокан пила дене пў-
чмє годым ушкалын вуйжым 
єрдыжкє ыштат. Тыге са‰га 
помышыш вўр ок логал. Ушкал 
вуйым сайын кылдат да чар-
ныде пўчкыт. Вет чарнен-чар-
нен пўчкаш гын, пила пижын 
кертеш, а уэш тў‰алашыже 
неле лиеш.

Пўчмє деч ончыч коршты-
мым чарыше 3 процентан  
10-15 миллиметр новокаиным 
кучылтыт. Анестезийын вий-
же 5-10 минут гыч шижалтеш. 
Корштымым чарыше эм шєр 
дене пырля икмыняр кече гыч 
лектын пыта. Тўкым пўчмеке, 
тыгай ушкалын шєржє тўш-
кашке ынже логал манын, ту-
дым посна лўштат.

Эше тыгай йєным кучылтыт. 
Кок процентан 10 миллилитр 
новокаиным кажне тўкє йы-
маке шындат. Корштымым ча-
рыше тыгай йєн шєрым нимо-
гай чарак деч посна кучылташ 
амалым пуа.
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ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

«Марий Эл» газет  
редакцийлан  

ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР 
кўлеш.  

Кумылда уло гын,  
туныктена. 

Тел.: 89026724634 Р
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Колызын лукшо

Насекомый-влак коклаште мўкш 
эн кужу жаплан кочкышым ямдыла, 
айдеме семынак теле пагытлан ша-
пашым ышта. Консерваций радамже 
икгайракак. Айдеме эн ончычак уто 
вўдыжгым кора‰дышашлан «термо-
обработкым» ышта, вара консер-
вант ден регулятор-влакым ешара. 
Пытартышлан банке петыртышым 
пўтырен шында. Мўкшат, мўй кужу 
жап ынже локтылалт манын, консер-
вантым ешара. Туштыжо бактерий 
шарлымым чарыше фермент-влак 
улыт. Тыгак тушто мўй пе‰гыдемме 
деч аралыше компонент улмым па-
лен налме.

ШУКЕРТАК ПАЛЕ: тулен (кўзен) нал-
ме мўй карашыште печатлыме (шыште 
дене петырыме) дене та‰астарымаште 
кужу жап вишкыде кодеш.

Мўкш-влак, мўйыштє вўдыжгым 
кўлеш наре кора‰дымек да чыла тўр-
лє ферментым ешарымек, вичкыж лон-
чо шыште дене печатлен шындат. Ты-
гай лончыштыжо (шыштыште) мўйлан 
локтылалташ эрыкым пуыдымо моткоч 
пайдале компонент-влак улыт. Эн он-
чычак – бактерийым пытарыше куатан. 
Мўкшызє, мўйым тулен налаш манын, 
тыгай леведышыжым (петыртышыжым) 
кора‰дышаш. Уке гын мўйым раме гыч 
почкен лукташ ок лий. Мўкшызє-влак 
рамысе брусок деч тўжвакыла лектын 
шогышо тыгай ужашым (забрус лўмжат 
тышечынак лектын) шокшо кўзє дене 
але лўмын келыштарыме изи шаньык 
дене пўчкын шуат, кора‰дат. Тыге ыш-
тыме дене караш деч кодшо вичкыж 
лончо чылт яндар шыштыш савырна. 
Тушто изишак прополис, кунар-гынат 
мўй да бактерицидный манме фермент-
консервант-влак улыт. Сандене тыгай 
шыштым эн яндарлан шотлат, вет тушто 
вощинын ужашыже-влак уке улыт.

Забрус калык медициныште умша-
вомыш да шодо черым эмлаш кумдан 
кучылталтеш. Тудым кылме чер утларак 
вия‰ме пагытыште жвачке семын пурыт.

Икымше. Тудо вўдыш 
шала кышкаш келышта-
ралтеш. Тыгай кочкыш 
чичкан э‰ыр дене кучаш 
келшен толеш. Колым 
э‰ыриме деке лишкырак 
лияш сымыстараш полша.

Кокымшо. Вўдыш кыш-
кышаш ешартыш коч-
кышым чумырка семын 
ямдылат. Тиде кочкыш 
донный манме ўзгар 
дене кучаш йєнештарал-
теш. Тудо пружинылаште 
сайын аралалтеш.

Шала кышкышаш коч-
кышым ямдылаш шож 
шўраш келшен толеш, а 
чумыркам ышташ – куку-
рузо ложаш.

Э‰ыримыш пижыкташ 
йылым, шукшым але ну-
нын личинкыштым кучыл- 
тыт. 4-ше да 6-шо №-ан 
э‰ыриме келша.

Чыла ямдылымеке, ер, 
э‰ер воктеке каяш лиеш. 
Эн келшыше вер – мардеж 
логалдыме омыж але кўрт-
ньышудо воктене. Карака 
лач тыште лияш йєрата. 
Иман э‰ыршўртым икым-
ше гана вўдыш кудалтен, 
келгытым пален налы-

на. Ондалчык кочкыш вўд 
пундаш гыч 30 сантиметр 
деч кўшнє вера‰шаш 
огыл. Вўдыш ешартыш 
кочкышым радиус дене 
шотлымаште ик метрлан  
60-70 граммым кышкат. Эн 
ончыч э‰ыримыш ондал-
чык кочкыш семын йылым 
пижыкташ шотлан толеш. 
Вет тудо вўдыш кышкыме 
ешартыш кочкыш пуш деч 
ойыртемалтше.

Э‰ыримыш йылым 
тўрыснек огыл, ужа-
шыжым веле кералман. 
Тидыжак каракам сы-
мыстара. Э‰ыриме кой-
шаш огыл. Варажым йы-
лын кечыше ужашыжым 
кора‰дашат лиеш.

Донный манме э‰ыр 
дене кучаш йєратыше-
влак тыгыдемдыме ку-
курузо гыч ямдылыме 
ондалчык кочкыш дене 
кучаш йєратат. Кукуру-
зо вартышыш сайын ўп-
шышє тўрлє настам ва-
раш лиеш. Мутлан, 1-2 
чўчалтыш ваниль, анис 
да кыне нєшмє ўйым. Ти-
дын деч утыжым ешары-
ме ок кўл.

Карака шыжым утларак 
чулым лиеш, вет лач тиде 
пагытыште тудо телылан 
ямдылалташ тў‰алеш. Сайын 
чў‰гыжє манын, вўдыш кыш-
кышаш ешартыш кочкышым 
ямдылаш уто огыл. Тудым 
ямдылыме кок йєн уло.

Шыжым каракам 
кузе кучаш?

Палаш уто огыл

Мо тугай забрус?

Пачерым  
ужалена. 

Оксам ужашын-
ужашын тўлаш лиеш. 

Тел.: 89877116882 Р
ек

ла
м

е
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 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 На самом деле 16+ 19.45 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "ГАЛ-
КА И ГАМАЮН" 16+ 23.30 Вечерний Ур-
гант 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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 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 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 Илыш мундыра 9.45 
Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+  
21.00 Время 21.30 Т/с "ГАЛКА И ГАМА-
ЮН" 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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 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 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

17 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+  
21.00 Время 21.30 Т/с "ГАЛКА И ГАМА-
ЮН" 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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 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. Ито-
ги дня 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

18 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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 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 0+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 00.30 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 12+  
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Юморина 16+ 23.20 Х/ф "СЕ-
МЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА" 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, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай по-
женимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+  
21.00 Время 21.30 Т/с "ГАЛКА И ГАМА-
ЮН" 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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 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. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 Пошкудем 9.40 Туган 
тел

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

20 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

16 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

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 па-
стыря 0+ 10.15 Владимир Меньшов. Кто 
сказал: "У меня нет недостатков"? 12+ 
11.20 Честное слово 16+ 12.15 Любовь и 
голуби. Рождение легенды 12+ 13.15 Х/ф 
"ГОД ТЕЛЕНКА" 12+ 14.45 Х/ф "ШИРЛИ-
МЫРЛИ" 16+ 17.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+ 19.00 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 21.20 Музыкальный фести-
валь "Голосящий КиВиН-2019" 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По 
секрету всему свету 12+ 08.40 Местное 
время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на од-
ного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 13.50 Х/ф 
"МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ" 12+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф "ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ" 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

21 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
05.40, 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, 12.15 Видели видео? 6+ 13.30 Х/ф 
"РОЗЫГРЫШ" 12+ 15.20 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+ 17.30 Точь-в-точь 
16+ 21.00 Время 22.00 Большая игра 16+ 
23.40 Х/ф "ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ" 16+ 

РОССИЯ1

05.20 Х/ф "ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯННАЯ" 
12+ 07.20 Семейные каникулы 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя по-
чта 12+ 08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+ 09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 
11.00 Вести 11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+ 13.40 Х/ф "НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 12+ 17.50 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

22 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пагалыме лудшына-влак! 1 сентябрь гыч Россий почто 
отделенийлаште 2020 ийын икымше пелийжылан воз-
алтме кампаний тў‰алын. Налза, лудса, йолташ-влак, 
яндар шочмо йылме дене савыкталтше «Марий Эл» га-
зетым. «Марий Эл» газет – марий калыкын газетше.

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

16+ Рекламе шотеш

АФИШЕ

Каналтена мо пырля?

«Тымарте пеш ноенна…» Кє, 
молан, мо деч ноен? Тидын 
нерген «Социальный илыш» 
лаштыкыште лудса. Тыштак ме-
дицине, пенсий, шўк реформо 
да моло о‰ай уверым пален на-
лын кертыда.

Кужэ‰ер район А‰анур ялы-
ште грантым се‰ен налше 
фермер Кристина Алексееван 
озанлыкше изирак колхозым 
ушештара. Тудын нерген «Ял- 
озанлык» лаштыкыште лудса.

«Искусство» лаштыкын уна-
же – М.Шкетан лўмеш Марий 
драме театрын актёржо Акпарс 
Иванов.

Вера Бояринован шочмыж-
лан – 95 ий. Тудлан «Шарны-
маш сорта» лаштыкыште «Ча-
пле стихым эре возыман…» 
материал пєлеклалтын.

«Марий театрлан – 100 ий» 
лаштык уста актёр Владимир 
Зернов нерген умбакыже кала-
скала.

«Кужэ‰ер районым чынжымак 
«памаш кундем» манаш лиеш. 

Ятыр илемжын историйже лач-
шымак памаш гыч тў‰алын: 
Илейсолаште – Илем памаш, 
Кужэ‰ерыште – Кужэ‰ер па-
маш…» Умбакыже «Тўрлє тўсан 
Марий Эл» лаштыкыште лудса.

Ваштареш маска шога – 
мом ышташ? Тиде да моло 
нерген «Айдеме да пўртўс» ла-
штык палдара.

«Йоча тўня» лаштык молгу-
намсе семынак икшыве-ша-
мычлан шуко о‰айым темла.

Йошкар-Оласе «Дзюдо» 
спортзалыште Марий Элын 
первенствыштыже Волжск ола, 
Йошкар-Ола, Курыкмарий, 
Морко, Медведево районла 
гыч ятыр ўдыр-рвезе вийжым 
терген. Тиде да моло нерген 
«Спорт» лаштык каласкала.

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

«Фотолаштыкын» унаже – 
Кужэ‰ер район Шойдў‰ ялыш-
те илыше кидмастар Василий 
Иванов.

Э.Сапаев лўмеш опер да балет  
академический театр

13 сентябрь – «Баядера». И.Кальман.......................18.00 (12+)
14 сентябрь – «Лебединое озеро». П.Чайковский...16.00 (6+)
15 сентябрь – «Юнона и Авось». А.Рыбников.........16.00 (12+)
19 сентябрь – «Мадам Баттерфляй». Дж.Пуччини.18.00 (12+)

Республикысе курчак театр
14 сентябрь  – «Цветик-семицветик». В.Катаев.................11.00
15 сентябрь – «Бармалей». К.Чуковский............................11.00
21 сентябрь – «Брат мой Каплик». Н.Гернет.......................11.00
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдыла. Тел.: 49-55-11

СЛАВИК эргыжым Людми-
ла Ивановна иктаж нылле 
ияшрак ыштыш. Тылеч ончыч 
лугыч лийше икмыняр гана 
мўшкыра‰ме деч вара кужу-ун 
эмлалташыже перныш. ™дыра-
маш эргым шкет ончен куш-
тыш.

Славикын иктаж кум ияшрак 
улмыж годым марийже Йўдве-
лыш оксам ышташ кайыш. Ида-
лык чоло оксам колтен илыш, а 
вара, вўдыш пуре‰гайышыла, 
трук йомо. Ик гана веле огыл 
полицийыш йодмашым возен, 
Людмила тудым муаш шоненак 
кычале. Пашам ыштыме посёл-
кышкыжо серышымат возеды-
ле. Но тушечын «тыгай гражда-
нин шукертсек тыште ок иле» 
манме вашмут-влак толеденыт. 
Пєръе‰ым полицият кычал ыш 
му, увер деч посна йомшылан 
увертарен, икмыняр ий гыч ко-
лышылан шотлышт.

Тылеч вара Людмила Иванов-
на марлан ыш лек, ўмыржым 
эргыжлан «пєлеклыш». Нечке 
Славик мындырланен кушко. 
Тиде-тудо укем палыде, ик-

шыве йєршын нечкыш кайыш. 
А мо! Ава, кок пашаш курж-
талын, эргыжын иктым-весым 
ячымыжым шукташак тєчен. А 
шкеже эре ик вургем да ката 
дене ке‰еж мучко коштын эр-
тарен. Кужун вучымо эргыжым 
чаманен, арален куштыш.

Латкум ияшланак «модный-
лан» шотлалтше вургемет, 
чапле да моткоч «кўлеш» ар-
верет: смартфонет, компью-
терет! «Уке», «оксам ок сите» 
шомаклам Славик аваж деч 
йєршынат колын огыл. Латвич 
ийым темымекыже, скутерым 
налыктыш. А латкандашым те-
мымеке, кеч-кушто оксам му 
да автомашинам налын пу!

Людмила Ивановна пен-
сийыш лекте гынат, тугак кок 
вере пашам ыштымыжым ыш 
чарне. Тыге гынат эргыжын 
ячымыжлан оксам ситарен 
кертын огыл. Кечын йыгылы-
мыжлан кєра, кредитым по-
чын, эргыжлан автомашинам 
налын пуашыже вереште.

Поянрак еш гыч улшо кел-
шыме йолташыже-шамычым 

шкеж дек Славик ўжаш тош-
тын огыл: шо‰го аваж деч во-
жылын. Пырля илымыштлан 
кєра качылан ўдыр-влак дене 
келшаш, вашлияш эшеат йєсє 
лийын. Посна пачер кўлешак 
манын, кушкын шогалше рве-
зе чўчкыдынрак шонкалаш 
тў‰але.

Тыге Людмила Ивановна, 
«кумытанжым» ужален, эр-
гыжлан ик пєлеман йо‰гыдо, 
чапле пачерым налын пуыш. 
А кодшо окса шканже комму-
налкыште изи пєлемым налаш 
гына ситыш.

Ынде тудо Славикшым огеш 
уж гаяк. А эрге илыме верым 
эрыкташ, вургемым мушке-
даш, кочкышым шолташ аваж-
лан толаш кўштыш, но тольык 
тудын укеж годым. А ўдыр але 
иктаж йолташыже-шамыч дене 
вучыдымын иквереш вашлий-
меке, аважым тудо пєртым 
эрыкташ толшо полышкалыше 
ўдырамаш семын палдарен.

Йогыланаш йєратыше Сла-
викын тунеммыже шуын огыл. 
Институтышкат армий деч «от-
срочкым» налаш гына пурыш. 
Адакшым поян еш гыч улшо йол-
ташыже-шамыч ончылно «мар-
кым кучаш» кўлешыс! Кеч тыге 
да эргын институтышто «тунем-
мыже» Людмила Ивановнам са-
дак куандарен. Южо предмет 
дене «почшым» кора‰даш да 
йєратыме эргыжлан ик курс гыч 
весыш куснаш оксам ик-кок шо-
лып налшылан лы‰ пуэн.

Чот йєратыме эргыже тыге 
кумшо курсым «ава полыш» 
дене ала-кузе тунем лектын 
шуктыш. Людмила Ивановнан 
врачлан черетан шолып оксам 
кучыктымыж деч вара Сла-
вик армий деч эрелан «утлен» 
керте.

Умбакыже лиеш

Ава деч вожылмаш –  
касарыдыме сулык

Эн лишыл е‰же деч ўмыржє мучко вожылшо эргын 
аваж нерген пєрткєргым эрыкташ полышкалыше ма-

нын шойышташ йылмыже кузе савырнен?
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Е‡ГАВАТЫН шупшалме 
шўйысє палыжым шылташ 
тєчышє пєръе‰ ватыжлан ты-
гайым кузе умылтарышашым 
коляна. Омсаш пурен шога-
леш, а омсадўрыштє, ўмба-
кыже тєрштылын, озажым пий 
куанен вашлиеш. Садет, шуко 
шоныде, чийыме вургемжым 
кушкедеш да пєлемыш эрта:

– Ну, Рекс, йєршын осалыш 
каен! Йолашем кушкеде да 
эше шўем солалтен шуктыш.

Ватыже:
– Итат ман, тыйын шўет 

веле, а мыйын о‰ем 
мучко какарым шынден 

пытарыш.

ШЫРГЫЖАЛЫНА

 

Ом йомдаре тыйым, ом кудалте тыйым:
Чеверем улат, да илышем чевер.
Шўдыран каваште ылыжеш тул йогын,
Тыланет чонемын пєлеклалтын вер. 

Припев:
Тый улат тўняште мыланем пўралтше,
™мыраш тулото корныштем улат.
Шўмыштем эреак садерет пеледше,
Шулдыран мардежла шокшын єндалат, 

Ныжыл порсын лийын шыматет да, водын
Йолгорнемым вўдыл, пеленет кучет.
Ит йомдаре мыйым, ит кудалте модын,
Кава тўр волгалтше, ўжарам вучен. 

Припев тудак.

Ныжылге да шокшо, ну, молан ом мондо?
Олмапу пеледыш, умыло чонем.
Йєраташ пеш йєсє, корные‰ гай кодмо,
Ужатен вел ом керт, шўмыштем ашнем.

Припев тудак.

Ит йомдаре мыйым
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Лаштыкым Л.ШАБДАРОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Ленинград кундем
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЫШТО да 

Ленинград кундемыште илы-
ше марий-шамыч тоштерыш 
кошташ моткоч йєратат, тудым 
аралат, тўрлє ончерым, моло 
мероприятийым эртарат. Тиде 
верым нуно «Шочмо кундемын 
отрожо» маныт.

Шукерте огыл тоштер эше 
ик о‰ай арвер дене пойдарал-
те. Тўрызє Юрий Брутов шке 
коллекцийже гыч марий тўран 
солык ден салфеткым конден. 
Тыгак тоштерыште марий вур-
геман ятыр курчак, тўрлє су-
венир уло.

™ДЫРАМАШ кызыт Мурманск 
кундемыште ила, но мє‰гыжє, 
Татарстанысе Агрыз район 
Буймо селаш, кертмыж се-
мын эреак миен толаш тырша. 
Шочмо кундемыштыже тудо 
вийым налеш, тылеч посна 
кидпашаже-влаклан тўрлє 
кушкылым, лышташым пога, 
кум ўдыржым, Зинаидам, Ели-
заветам, Валентинам, ужын 
кая. «Шочмо верыштем гына 
тыгай ойыртемалтше пеледыш 
кушкеш. Йўдвелне тыгайым от 
му», – манеш кидмастар.

Ирина Михайловна канце-
лярийыште, управленийыште, 
пашам ыштен. Пенсийыш 50 
ияш лектын. Жапым арам эр-
тараш огыл манын, флористи-
кылан шўма‰ын. Ты сомылым 
тудо ынде индеш ий ышта.

– Флористикым фитожи-
вопись нерген книгам лудын 
лекмек йєратен шынденам. 
Варажым спецкурсыш ту-
немаш пуренам. Мутат уке, 
тў‰алтыште пашам-влак ко-
зырарак лийыныт, санде-
нак утларак тунемынам, шке 
гыч кычалынам, – каласыш 
И.Жигарева.

Кидмастар ыштыме арвер-
же-влакым ужалаш ок тырше. 
Шке выставкыжым чумырыне-
же. Тидлан 30 деч шагал огыл 
паша кўлеш. Тыге икмыняр 
экспонатшым ўдырамаш тўрлє 
ончерыш аклаш луктын, тыгак 
мастер-классымат эртара.

– Кидпашам ом ужале, лач 
шукерте огыл ик ўдырамашлан 
«Кечан набережный» радынам 
моткоч келшен. Тудо карти-
ным ужалаш йодын. Отказен 
кертын омыл. А тыгеже утла-
ракшым кидпашам-влакым 
палымем, йолташем-влаклан,  
родо-тукымемлан пєлеклем, – 
мане ўдырамаш.

Ирина Михайловна рады-
наже-влакым коштымо шудо, 
пеледыш, джут шўртє гыч 

ышта. Радына шинчалан пер-
ныше лийже манын, тўсым ке-
лыштарен моштыман, тидлан 
шуко жап кая. Ик радынам 
«шочыкташ» южгунам ик арня, 
утларакат кўлеш. Но ятыр жа-
пым шудым погымо, коштымо 
налеш.

– Мылам ойырен налме па-
шам моткоч келша. Жапым 
пайдалын эртарем, мє‰гыштє 
яра ом шинче, яндар южым 
шўлем, пўртўсыштє улам. Ты-
гак тўрлє выставкыш коштам, 
е‰-влак дене мутланем. Тиде 
мылам ешартыш ўнарым, у 
деч у пашам ышташ вийым 
пуа, – чоным почын каласыш 
кидмастар.

Л.МИХАЙЛОВА
Авторын фотожо

Шочмо кундемын отрожо
Ленинград кундемысе 

Келшымаш пєртыштє 
марий тўвыра тоштер 
ынде икмыняр ий 
пашам ышта. Тудым 
«Ший корно» НКА-н 
е‰же-влак почыныт. 
Кызыт музей у илышлан 
келыштаралтын да 
интерактивный сынан 
лийын.

Тудын кидыштыже 
чылажат «ылыжеш»

Вуйде‰ге гыч – зонтик, лышташ ден муно шўм гыч – пырыс, 
шафран гыч – вишне, джут гыч – салфетнице, имбирь гыч –  
пий, кофе нєшмє гыч – Мэрлин Монро… Чыла нине о‰ай 
арвер гыч ойыртемалтше кидпашам Ирина Жигарева ышта.

Татарстан – Мурманск
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