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Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Умбакыже 8-9-ше лашт.

Тачысе саманыште ре-
спубликысе кеч-могай 
ялыш миет гын, тушто 
марий деч посна илыше 
ўдырамашым вашлият. 
Марий деч посна мана-
шыжак ок лий: нунышт, 
оксам ышташ манын, 
я Йўдвелыш, я кугурак 
олалаш каят. А тидын 
годым ўдырамаш-влак 
суртым кучат да тўза-
тат, йоча-влакым он-
чат, моло йодышымат 
шкеак шотыш кондат. 
Мє‰гыштє кодшо пе-
лашышт ўшанле огыт 
лий ыле гын, пєръе‰-
шамычшат мўндыр ве-
лышке лектын огыт кай 
ыле. Сандене кажне ты-
гай марий ўдырамашлан 
памятникым шогалташ 
лиеш, очыни.

М.Скобелевын фотожо

Паша  
илышым 

сєрастара

Кужэ‰ер район Саламатнур гыч 
Куликовмыт ешын ик суртшо
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Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. 

Медицине

Йўлана тек илана

Калык календарьым лышташлен

26 сентябрь (изарня). 
Катлыше тылзе – Левы-
ште. Начар лектышан шў-
дыр пале (Саска кече). 

ОНЧЕН куштымо чыла тўр-
лє культурым кужу жаплан 
аралаш пышташ келшы-
ше йєнан кече. Йыра‰ым 
пушкыдемдаш, кўнчен ко-
даш, шўкшудым кора‰даш, 
нєшмым погаш келшыше 
жап. Пуше‰ге ден вондылан 
ешартыш кочкышым пуаш 
да вўдым шаваш ок темлалт. 
Самырык, кошкышо укшлам 
шуэмдаш, кодшо саскам са-
дыште погаш келшыше кече. 
Тыгак пакчасаскам, вожса-
скам кошташ, консервиро-
ватлаш, шинчалташ, сокым 
шолташ, эмлык шудым ям-
дылыме жап.

Калыкыште ты кече Кор-
нилын кечыж семын палы-
ме. Тылеч вара шындыме 
кушкыл вож ок илане, пыта 
гына. Садлан шыже кеч-мы-
няр кечан да шокшо гынат, 26 
сентябрь марте реве деч моло 
пакчасаска лектышым поген 
налаш, пакчаште, пасушто 
чыла пашам мучашлаш тыр-
шеныт. Ты кече марте шем-

горак-шамыч шокшо элыш 
чо‰ештен пытат. Садлан кеч-
могай пашамат шот-рат дене 
вора‰дарыше суртоза, моло 
сомылым вес кечылан коден, 
паре‰гым, чу‰гылам, кешы-
рым, креным нєрепыш ара-
лаш пыштен. Мут толмашеш, 
лачшымак таче кусарен шын-
дыме олмапу ден шемшоп-
тыр ончыкыжым чапле саскам 
пуаш тў‰алшаш манын, калы-
кыште ойленыт.

Ты кече дене кылдалтше моло калык пале

 Йўр йўреш – вес ийын пакчасаска лектыш чапле лийшаш.
 Комбо, чыве пун кулапа‰ын, сынже кайышын коеш – 

леве теле шогаш тў‰алеш.
 Кугу йўр йўрын кая – игече эше кужун леве лиеш.
 Шемгорак-влак кечывалвелышкыла чо‰ештат – вашке 

лум возеш.
 Корнил кечын кочушменым кочкат – телым шуэн черланет.
 Ты кечын ўстембаке кочушмен гыч ыштыме кочкышым 

шындет – ешыште ласкалык озаланаш тў‰алеш.
 Ты кечын сўаным тарватен огытыл – илыш шот ок лек 

манын лўдыныт.
 ™дырамаш-шамыч воштончышыш ончен огытыл – пеш 

кугу э‰гекыш логалме да марийын весым ончалмыж деч 
шекланеныт.
 Тиде кечын шочшын илышыже кужу да волгыдо лиеш.

Комплексше икте, 
йєнжє шуко

Марий Элын Тазалыкым аралыме 
министерствыжын увертарымыж 
почеш, Шернур посёлкышто луче-
вой диагностикын куснылшо ком-
плексше пашам ышташ тў‰алын.

ЫНДЕ тудын полшымыж дене о‰ 
клеткын органже-влакын флюорограм-
мыштым ышташ, тыгак шєртун маммо-
графий шотан шымлымашыжым кы-
зытсе технологий дене эртараш лиеш.

Комплексым ПАЗ автобусыш ке-
лыштарыме, тушко кондиционерым, 
вўдым пуышо насосым, кўварым, ра-
диаторым, тыгак вўдым ырыктыше 
оборудованийлам да мойн шындыме. 
Куснылшо комплекс полшымо дене 
медицине шымлымашын данныйже-
влак: облученийын дозыжо, сўрет 
(фото), диагноз да рентген иктешлы-
маш – пациентын приёмыш толмо 
амалже негызеш чумыргат.

М.ИВАНОВА

Шыже кумалтыш  
почылтеш

Тений Марий Элыште тўня ку-
малтыш 3 ноябрьыште У Торъ-
ял район Саваран отышто лиеш. 
Шыже кумалтыш кушто да кунам 
эрташ тў‰алме дене Марий юмы-
йўла ушем палдарен:

29 сентябрь – Советский район 
Я‰гранур, Пибахтин починга, Шуйму-
чаш, Кукмарий, Ваштаршў ял-влакын 
кумалтышышт;

3 октябрь – Советский район Ку-
гунур ял; 

6 октябрь – Советский район Кун-
дышўмбал ял;

Марий Турек район Кўшыл Турек; 
Йошкар-Ола; Моско ола; Угарман 
кундем Тоншай район Ошкаты ото; 
Советский район Тапшер кундемыш-
те 3 тулолмо дене мер кумалтыш;

13 октябрь – Марий Турек район 
Турек Суртан, Кужэ‰ер район Шинур 
ял кумалтыш-влак;

27 октябрь – Марий Турек рай-
он Кўшыл Мосара ял, Кужэ‰ер район 
Э‰ервал кўсотылашке кумалаш лектыт; 

29 октябрь – Кужэ‰ер район Шой-
дў‰ ото; 

3 ноябрь – Марий Турек район Ар-
бор кундем.

Марий юмыйўла ушемын секретарь-
же Галина Ласточкинан палемдымыж 
почеш, ты радамыш пуртымо кумал-
тыш шотышто ешартыш увер лиеш.

С.НОСОВА
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Тел.: 49-55-11  

ОКТЯБРЬ: тылзе календарь

Октябрьыште нєшмым ўдаш, 
пакчасаскам, вожсаскам шындаш 

келшыдыме кече-влак:  
14, 27, 28, 29

Ты шыже тылзе лач-
шымак кушкылым шын-
даш да кусарен шындаш 
келшыше. Телым чытен 
лектын кертше шоган 
ден чеснок гай вожса-
скам шынден кодымо 
жап. Ончыкыжым чап-
ле лектышым налаш ма-
нын, ыштышаш сомылым 
кўлын шукташ тылзе ка-
лендарь полшен кертеш. 
Пашам тў‰алаш эн кел-
шыше кечым, кажне пак-
часаскам але вожсаскам 
лачшымак могай кечын 
мландыш шындышашым 
ончылгоч шижтара. 2019 ий  

октябрьыште  
тылзын фазыже

1-13 октябрь – Кушшо тылзе.

14 октябрь – Тичмаш тылзе.

15-27 октябрь – Катлыше тылзе.

28 октябрь – У тылзе.

29-31 октябрь – Кушшо 
тылзе.

Нєшмым ўдаш  
эн келшыше кече

Кияр 1, 2, 10, 11, 15, 16, 20, 21

Чеснок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 30, 31

Шоган 1, 2, 5, 6, 15, 16, 20, 21, 26

Кешыр 1, 2, 5, 6, 15, 16, 20, 21, 26

Томат 1, 2, 10, 11, 15, 16, 20, 21

Кочушмен,  
редиске 5, 6, 15, 16, 20, 21, 26

Ужаргылан тўрлє 
йєр шудо 1, 2, 10, 11, 20, 21

Ковышта 10, 11, 15, 16, 20, 21

Пеледыш нєшмым ўдаш,  
шындаш, кусарен шындаш  

эн келшыше кече
Клематис 1, 2, 3, 4, 24, 25

Роза 1, 2, 5, 6, 15, 16, 20, 21, 24, 
25, 26

Кокияш ден шук- 
ияш пеледыш

1, 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 24, 
25

Шоган да вож дене 
шукемше пеледыш 1, 2, 5, 6, 15, 16, 26, 30, 31

Кушкыл укшым  
шындаш, кусарен  

шындаш эн йєнан кече
Емыж ден пакчаса-
скам пуышо вондо

1, 2, 5, 6, 10, 11, 
15, 16, 20, 21, 26

Э‰ыж, шем э‰ыж 1, 2, 10, 11, 15, 
16, 20, 21, 26

Емыж ден  
пакчасаскам пуышо 
пуше‰ге

1, 2, 3, 4, 15, 16, 
26, 30, 31
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Шканет шке полшо

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.Мужыр  лаштыкым  М.ИВАНОВА  

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Кушкылын нєргє лышташыжым 
тыгыдемдыман да шинчалан вў-
дыштє 15 минут лазыртыман. Кочы-
жо лекше манын, сайын пунчалман. 
Лышташыш тыгыдын пўчкедыме 
шолтымо муным ешарыман. Тыгай 
салатым 2-4 арня кече еда кочман.

ШЄРШУДО лышташ шекшкалта-
лан уто шекш деч утлаш да пашажым 
чолган шукташ полша. Салатыште улшо 
кислота пўй эмальым ынже локтыл ма-
нын, кочмо деч вара умша кєргым леве 
вўд дене шўалтыман.

Тў‰ орган – мокш – 600 ий пашам ыштен 
кертеш, но айдеме, тазалыкым лунчырты-
шо кочкышым кочкын, тамакым шупшын да 
аракам йўын, тудым пел курым жапыштак 
пытара.

ЧЫЛА тидым шотыш налын, мокшым эрыкты-
ме сай йєным темлена. Тудын пайдаже кок кече 
гычак шижалтеш. Тылеч посна шўм-вўргорно 
системын шуко черже деч арала.

Изюм отвар организмыште биохимический 

процессым чолга‰да, вўр ден мокшым токсин 
деч эрыкта. Коштымо изюмым сайын ойырен 
налаш кўлеш: натуральныйракше, шемалгы-
ракше, яндарракше, чын форманже, утыждене 
пе‰гыде, утыждене пушкыдо огылжо пайдалы-
раклан шотлалтеш. Изюм йылгыжеш гын, палы-
за: тудым специальный растворышто кучымо!

Пайдале отварым кастене ямдылыман. 150 г 
изюмым сайын мушман да 2 стакан шолшо вў-
дыш пыштыман. Вартышым 20 минут шолтыман. 
Тулым йєртыман. Эрдене отварым шўрыман да 
изишак ырыктыман. Тудым шуженеш йўман. Ты-
леч вара пел шагат гыч веле кочман.

Отвар деч кодшо изюмыш шўльє пучымышым 
ешараш гын, моткоч пайдале эр кочкыш лектеш.

Мокшым эрыктыме процедур сайынрак пол-
шыжо манын, менюшко йошкарушменым, кешы-
рым, олмам, ковыштам, топинамбурым, шпи-
натым, черносливым ешарыман. Тыгодым эше 
шєр кочкышым шагалемдаш пайдале.

Изюм отварым тылзеш 4 гана веле йўаш гы-
нат, мокш моткоч «таушта».

Адакат йўштє пагытыш вончышна. Уке-уке 
да икте кокыралта, весе нерым шупшеш, кум-
шо гын пыкше коштеш – температур орланда-
ра... Мыйын гын йєршынат черланымем огеш  
шу! Ала иммунитетым пе‰гыдемдыме иктаж йє-
ным темледа ыле?

О.КРАСНОВ
Волжский район

3 лимоным, 200 г дене 
налме черносливым, 
изюмым, курагам, ку-
гыпўкшым, 100 г дене 
налме агытанорагичке 
(боярышник) ден шуан-
вондыгичкым мясоруб-
кеш пўтырыза. Тышкак 
250 г мўйым ешарыза. 
Сайын варыза, янда 
йо‰гытыш оптыза да хо-

лодильникыш 10 кечылан 
шындыза.

Пайдале да тутло вар- 
тышым кече еда 1 кугу  
совла дене кочса. Имму-
нитетым пе‰гыдемдымыж 
деч посна тудо эше шў-
мын пашажым саемда, 
молан манаш гын курага-
ште, изюмышто, кугыпўк-
шыштє калийын ионжо 
моткоч шуко.

Мокшымат, вўрымат эрыкта

Кугезе кован шондыкшо гыч

Шекшкалталан – 
шєршудым

    Теле вашеш…
Йодмыда почеш
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Сакыр ок шукем

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.
ямдылен. Тел.: 49-55-11

* 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

6, 12, 20 и 26 октября.

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

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл*

Тугеже тиде рецепт полшен кертеш. Тудо 
пўйшыл черым эмла, тыгодымак пўйым 
ошемда, кўм шулыктара, умша кєргысє су-
сырым иландара, уда ўпшым пытара.

0,5 изи совла кочмо содым 10-12 чўчалтыш 
водородын перекисьше да икмыняр чўчалтыш 
лимон сок дене йєрыман. Тиде вартышыш ват-
кым тушкалтыман да пўйшыл ден пўйым кєргє 
вечынат, тўжвачынат йыгыман.

Лимон содым лушкыдемда да пастылан све-
жалыкым ешара, содо пўйым лончо деч эрыкта, 
а водородын перекисьше инфекцийым пытара, 
пўйым ошемда.

Тиде пасте дене эрыктыме деч вара пўй тунар 
яндар лиеш, эсогыл жемчугла йылгыжеш, а ли-
монын пушыжо кумылым нєлталеш.

Умша кєргым тыгак водородын перекись-
ше раствор дене шўалташ пайдале. Тидланже 
1-3 изи совла средствым 50 мл леве вўд дене 
йєрыман. Вартыш тутло огыл, но пайдале!

Ийготым погымо семын пулвуем утыр 
да утыр коршта. Тиде ситыдымаш деч 
иктаж калык йєным темлен кертыда мо?

Т.ПИРЖАНОВА
Медведево район
ЧЫН, ийготым погымо семын капкылын 

тиде ужашыже утыр да утыр тургыжландара. 
Тидлан амалжат уло, вет шогымына годым 
чумыр нелытна гыч 80 процент ужашыжым 
пулвуйлан кучаш логалеш. Тылеч посна 
йыжы‰ тўрлє амаллан кєра йыгалтын пыта.

3 кугу совла изюмым, 40 г кавун нєшмым, 
2 кугу совла желатиным, 4 кугу совла кун-
жутым, 200 г мўйым да 8 кугу совла йытын 
нєшмым блендерыш пыштыза да икгай вар-
тыш лиймеш лугыза. Вара контейнерыш оп-
талза да холодильникыш вера‰дыза.

Пулвуй йыжы‰ корштымо годым вартышым 
эрдене да кечывалым кочмо деч ончыч 1 кугу 
совла дене подылза.

Вўрысє сакырым нормышто кучаш пол-
шыза…

В.ИЛЬИН
Кужэ‰ер район

 300 г шоганым 250 мл вўдыш пыштыза да 
8-10 минут шолтыза. Пакчасаскам пунчал нал-
за, а отварым кум ужашлан пайлыза да кочмо 
деч ончыч кечеш кум гана йўза. Тиде йєн дене 
10 кече эмлалтса.
 Кастене муным шолтыза, эрыктыза, вил-

ке дене икмыняр гана шуралтыза. Кружкашке 
9 процентан уксусым темыза, тышкак муным 
пуртен колтыза. Эрдене тиде муным кочса, по-
чешыже 1 стакан пєлемысе температуран вў-
дым йўза. Эмлалтме курс – 10 кече.
 Термосыш 1 кугу совла укроп нєшмым 

пыштыза, 1 л шолшо вўдым темыза. 1 шагат 
шинчыктымек, настойым шўрыза. Напиткым 
эр-кас еда 1 стакан дене йўза. 10 кече эмлалт-
са.
 Вўдыштє 8 шагат лазыртыме 150 г кавун 

нєшмым блендерыш пыштыза, тышкак 4 ста-
кан вўдым темыза да пырля лугыза. Вартышым 
марле вошт шўрыза. Ынде тыгыдемдыме 4-5 
финик ден 1/2 изи совла корицым пыштыза да 
адакат сайын лугыза. Ямде кавун шєрым янда 
атыш темыза да холодильникыш шындыза. 
Пайдале напиткым кочмо деч 30 минут ончыч 
шуженеш кечеш 1 гана 100 г дене йўза. Эм-
лалтме жап: 4 кече йўза, 4 кече каналтыза.

Пулвуй коршта…

Кўлеш лийын кертеш

Умша кєргє  
тургыжландара?
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ПАЗАР АК

Свежа паре‰ге (1 кг) –  10-12

Свежа ковышта (1 кг) –  20-25

Помидор (1 кг) –  20-65

Шке пакчаште куштымо помидор  

(1 кг) –  70-80

Кияр (1 кг) –  55-60

Тамле пурыс (1 кг) –  35-55

Арбуз (1 кг) –  15-20

Дыне (1 кг) –  60

Кукурузо (1 шт.) –  10

Олма (шке пакчаште  

куштымо 1 кг) –  35-50

Грушо (1 кг) –  80-100

Облепихе (1 л ведра) –  140-150

Пєчыж (1 л ведра) –  200

Турнявєчыж (1 л ведра) –  150-180

Кугымєр (0,5 л ведра) –  200

Снеге (0,5 л ведра) –  200

Мўй ( 1 кг) –  430-600

Шєр (1,5 л) –  90

™мбал (0,5 л) –  150-160

Торык (1 кг) –  240-260

Нужгол (1 кг) –  220-230

Карака (1 кг) –  120

Ловал (1 кг) –  60-140

Ола‰ге (1 кг) – 200

Калош (шокшо кєрган) –  250-350

Пидме носки-тапычке –  150-250

Тумо выньык –  100-150

Куэ выньык –  70-80

Лўмегож выньык –  50-80

Йошкар-Оласе рўдє пазарыште  
кызыт ик эн шукын олмам, 

грушым, пеледыш аршашым, 
пєчыжым, турнявєчыжым,  
облепихым налаш темлат.  

Киярым, помидорым ужалыше- 
шамычат эше вашлиялтыт.  

Мо о‰айже, южышт снеге ден  
кугымєрымат (виктория)  
арален коден кертыныт.

Тиде арнян сатулан ак тыгай:

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Чоялык утара

Луклашке  
кўмыжым шындыза
Темлыме нине ой-ка‰ашна дене пайдаланеда гын, 

южо нелылык деч ятырлан куштылгын утлен кертыда

 Полироватлыме мебельыш шокшо ўзгар логал-
мылан кєра ош пале кодеш. Тудым пытараш манын, 
спирт да постный ўй дене нєртымє салфетке дене 
йыгыман.

 Пєлемым чиялтымеке, пушым писынрак пытары-
неда гын, луклашке шинчалым темыман кўмыжым 
шындыман.

 Полироватлыме мебельыште уды-
ралалтме пале кодын? Ты верыш 
келшен толшо тўсан йолчием кре-
мым йыгыза – тудо угыч у гай лиеш.

+ =
 Эмаль дене чиялтыме ванным кислота дене 
эрыктыман огыл. !

 Шєртньє ўзгар угыч йылгыжаш 
тў‰алже манын, тудым 5 минут-
лан тамле вўдыш пыштыман, 
вара лукман да кукшо лапчык 
дене ўштман.

 Шєртньє дене «леведме» ўзгарым эрыкташ му-
ношым кучылтман. Ик муношыш 3 кугу совла сырам 
пыштыман да тиде вартыш дене йыгыман, вара кукшо 
лапчык дене ўштман.



2019 ий  26 сентябрьС/П 7ПЕРКАН ЛИЙЖЕ!

Ончылсакышым ўшталына

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Салат тыге  
ямдылалтеш:

– помидорым мушкына, 
шолшо вўд дене когартена, 
коваштыжым кора‰дена да 
мясорубко гоч колтена.

– Апельсин ден лимоным 
мушкына да коваштышт 
дене пырля мясорубко гоч 
колтена.

– Кавунын кєргыжым, 
пушкыдо ужашыжым, ку-
бик семын, тамле пурысым 
изи ужаш-влаклан, 
чеснокым тыгыдын  
пўчкедена.

– Ынде маринадым 
ямдылена. Тидлан 
вўдым шолаш пурте-
на, тушко ўйым, са-
кырым, шинчалым 

пыштена да угыч шолаш  
пуртена.

– Маринадыш кавун кєр-
гым, пурысым, чеснокым 
пыштена, шолаш пуртена.

– Тышке помидор ден ци-
трус пюрем, тыгыдемдыме 
петрушкым ешарена да изи 
тулышто, луген-луген, пел 
шагат шолтена.

– Ямде салатым стери-
лизоватлыме банкылашке 
оптена да йўкшымешкыже 
пўтырал шинчыктена.

Ужар помидор гыч  
«Писе» закуско

Кавун гыч цитрусан салат
Кўлыт:

– 2 кг кавун кєргє,
– 3 кугу тамле йошкар  

  пурыс,
– 2 йошкар помидор,
– 1 изирак апельсин,
– пел лимон,
– 50 г чеснок,
– 1 кылдыш петрушко.

Пеллитран  
3 банкылан кўлыт:
– 1 кг изи ужар поми- 

    дор,
– ик кылдыш петрушко  

   ден укроп,
– 9 пўй чеснок,
– 1,5 изи совла шинчал,
– 3 кугу совла 9%-ан ук- 

    сус,
– кушкыл ўй.

Маринадлан 

кўлыт:

– пел стакан вўд,

– пел стакан кушкыл ўй,

– 180 г сакыр,

– шинчал – там шот  

 
дене.

Тыге ямдылыман:
– помидорым мушкына, 

пелыгыч пўчкедена.
– Укроп ден петруш-

кым тыгыдемдена.
– Чеснокым тем-

дена але тыгыдын  
пўчкедена.

– Мушкын да стерилизоват-
лен ямдылыме банкылашке лончо дене 
помидорым, чеснокым, ужар йєр шудым, шинчалым 
чот темден оптена.

– Ынде ўмбакше, банке теммешке, кушкыл ўйым 
ешарена, ик кугу совла уксусым пыштена.

– Капрон але пўтыралман петыртыш дене петырена 
да холодильникыш 12 шагатлан шындена.

Темлыме семын: закускым кастене ышташ кел-
шен толеш, молан манаш гын эрлан тудо ямде лиеш, 
да тамленат кертыда.
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Мужыр лаштыкым  С.НОСОВА ямдылен.   

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

ТЕВЕ Кужэ‰ер рай-
он Саламатнур ялы-
ште ик тыгай чолга 
ўдырамашым, Лю-
бовь Куликовам, ваш-
лийна. Пакчаштыже 
паре‰гым шкетын 
луктеш ыле. Паша 
коклаштак мемнан 
дене кумылын мутла-
наш тў‰але да сур-
тышкыжо чайым йўа-
шат ўжын пуртыш.

Кышкар гай у сурт- 
шо пырня гыч ышты-
ме. Тудо кугу, мотор 
да йєнан, чылажат 
кызытсе жапын йод-
мыж семын келышта-
рыме: тўжвачынжат, 
кєргыштыжат. Но кух-
ньышто марий ко‰га 
садак тў‰ верым на-
леш. Молан лачшымак 
пырня гыч ыштенда 
манын йодмылан оза-
вате вигак вашештыш: 
«Пу пєртыштє шўла-
шак пеш сай».

Сурт пелен моло 
оралтым кузе тў-
затымым ончет, да 
озаштын шотан, ма-
стар кидан улмышт 
вигак шижалтеш. 
«Кайыкат пыжашан. 
Меат, шкаланна куа-
нен илаш манын, сай 
пыжашым ыштенна. 
Марием уке годым 
эрденак кынелам да 

Паша 
илышым 

сєрастара

ончыч вольыкым он-
чем, вара пакчаш 
лектам, моло пашам 
шуктем, кастене вак-
шышыш шу‰галташ 
веле кодеш», – манеш 
озавате.

Вольыкымат, сурт- 
кайыкымат ситышы-
нак ончат. Пакчаштат 
кугу да мотор. Эсогыл 
пошкудыштат лўмын 
ончаш толын каят. Мо 
гына тушто ок куш?! 
Виноградат сай са-
скам пуа, кочырак 
йўышым ямдылашат 
ситалык. Чынжымак, 
ялыште илышым во-
рандарен колтынет 
гын, паша эре лектеш. 
А у пєртым ыштыме 
годым эшеат нелы-

Озавате

Пєрткєргысє омса Пєрт ко‰га – кухньылан оза

Пєрткєргє

Пеледыш – пєртыштє 
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Пагалыме лудшо йолташ!
1 сентябрь гыч Россий почто отделенийлаште 2020 ийын  

икымше пелийжылан 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

М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11

рак, вет материалат 
шуко кўлеш. А тудлан 
окса шагал огыл кая. 
Санденжат, верысе 
озанлык пытымеке, 
суртоза єрдыж ве-
лыш пашаш кошташ 
тў‰алын.

Любовь Викторовна 
ден Валерий Алек-
сандрович Куликов-
мыт кум шочшым 
ончен куштеныт, йол 
ўмбак шогалтеныт, 
ынде нуным уныка-
влак  куандарат.

Куликовмытын кы-

зыт илыме сурт-пе-
чышт пелен эше кок 
сурт шога. Садыштат 
нунынак улыт улмаш. 
Тидыже єрыктары-
шат. А пашаже теве 
кушто улмаш. Иктыш-
кыже озавате марлан 
толын, воктенысыже 
марийжын аважын 
нєлтен кодымо сур-
тшо. Тушто иктат ок 
иле гынат, кок тошто 
оралтыжат эше саяк 
улыт манаш лиеш. 
Нуно жап деч ончыч 
ынышт тоштем ма-

нын, оза-шамычат 
эскеренак шогат, вет 
когынекшат жалке, 
ава-ачаштын ыштен 
кодымо.

Пєрт ончылсо тавы-
мат шкеак эрыктен, 
тўзатен шынденыт. 
Вўд шотышто Сала-
матнурышто сўрет не-
лырак. А Куликовмы-
тын тавышт гыч налме 
вўдшє ялыштыжат эн 

тамле, палемдат тыш-
те илыше-влак.

Пашаче ты ешын 
ыштыш-кучышыжым 
мокталтымак шуэш. 
Чынжымак, калыкмут 
семынак, илышым лач 
пашак сєрастара. Теве 
паренгым лукташ жап 
шумекат, Любовь Вик-
торовна марийжым 
вучен огыл, шкеак па-
шалан пижын.

Куликовмытын вес суртышт Таве

Шпалерыште – виноград

КечшудоПакчаште лудат уло
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Ик шўдырысє ораваште южын давленийже ик 
нарак лийшаш. Ше‰гел шиныште южым 0,2-0,5 
атмосферлан шукырак тулат. Тидым утларак тич-
машын рашемдышашлан омсан стойкыштыжо 
вера‰дыме таблицым ончаш уто огыл.

Но тыгеат лийын кертеш: чыла машинасе омса 
стойкышто тыгай таблицым огыт вера‰де. Эн 
кугу давлений могай лийын кертмым ораваштак 
ончаш лиеш. Тудо скорость маркировко вокте-
не єрдыжтє ончыкталтын. Тушто тўрлє единице 
дене палемдыме. Мутлан, ик атмосфер ик бары-
лан (Bar) але 100 килопаксельлан (kPa) келшен 
толеш. Но тиде машинан ойыртемжым да нелыт-
шым шотыш налде ончыкталтын.

Шиныште давлений изи лиеш гын, покрышкын 
протекторжо єрдыжтыла йыгалташ тў‰алеш, ты-
годым покшелже тўкыде кодеш. Тидыже асфальт, 
мланде дене пижме куатшым (сцепление) иземда.

Южо водитель шинышке южым утыждене тула. 

Тыге топливе ро-
скотым иземдаш ыш-
талтеш. Тыгодым, чынак, 
асфальт дене кудалме 
годым топливе роскот 
10 процент марте изе-
меш. Но тыгодымак ора-
ва-влак начарын тор-
мозитлат, савыртышыште єрдыжкат кудалтен 
кертеш. Тидын деч посна тыгай йєн протекторын 
йо‰ылыш пашам ыштымыжлан кєра шине утыж-
дене йыгалтеш. Покрышкын покшел ужашыже 
йыгалтын чара‰еш, а єрдыж тичмашак кодеш.

Водитель-влак стандартный огыл давленийым 
могай корно дене кудалшашым ончен кучылтыт. 
Луман да иян корнышто давленийым 1,0-1,5 ат-
мосфер марте иземдаш да шагатыште 50 кило-
метр деч писын огыл кудалаш лиеш. Тыге орава-
влак огыт буксоватле. Тылеч посна изи давлений 
ошман да лавыран корнышто кучылалтеш. Но 
неле участкым кудал эртымеке, орава шиныште 
южым нормо дене келшыше марте шуктыман.

ПАЙДАЛЕ КА‡АШ

Чыве пуным йоктарымыж годым ок мунчо. Мо-
ланже, кочкышысо чыла белок «у ужгам ургаш» 
кая, вет пыстыл, мутлан, 90 процентше белок 
гыч шога. Тыгодым мунылан ышталташыже кур-
гысо белок ок сите. Тыште пўртўсын «кышаже» 
палдырна. Телылан «у вургем» утларак кўлешан.

Пуным йоктарыме пагытыште утларак шуко 
белокан кургым пукшаш тыршыман. Кечшу-
до нєшмыштє, йылыште, виля шукшышто, ко-
лышто да кол ложашыште белок поснак шуко. 
Тидым палаш уто огыл: пырыслан ямдылыме 
кочкышым чыве-влак моткоч йєратат. Кукшыжы-
мат, вўдыжгыжымат. Тыгай кочкышым арнялан 
ик гана пукшаш гынат, моткоч пайдале лиеш. 
Сурткайык ончышо опытан е‰-влак эше шытеш-
тарыме пырчым пукшаш темлат.

Мунчышо чыве-влак кўвар ўмбак камвочшо 
пуным, тыгак икте-весыштым огыт чў‰гє гын, 
тугеже кочкышыштышт белок ситышын уло.

Тыгай йодыш лектеш: чывылан пуным йокта-
рыме пагытыште кузе полшаш? Эн тў‰жє – чы-
выда пуйто пиалдыме да лавыранла койыт гын, 
ида тургыжлане, вет пуным йоктарымаш – тиде 
пўртўсын пуымо ойыртемже. Пуным йоктары-
ме пагыт эртен кайымеке, чыве-влак пуйто уэш 
ылыжыт.

«У вургемым ургымо пагытыште» сурткайыкым 
ида тўкє, кидышкыда ида нал. Тиде пагытыште 

сурткайык ешыш тыгак у чывигым але чывым 
ида ушо. Тидыже стрессым луктеш да мунчышо 
чывын пунжо йогымо жапым шуя.

Чыве шогымо верыште, вўташте, утыжде-
не волгыдым ида ыште, ешартыш лампым ида 
чўктє. Сурткайыклан ласкалыкым ыштыза. Йєн 
уло гын, ик тылзе жапыште болгаркым але га-
зонокосилкым ида кучылт. Сурткайыкым он-
чышо-влакын форумыштышт октябрьыште-но-
ябрьыште, йўштє пагытыште, пуным йоктарыше 
чывылан пидме свитерым чикташ темлат. Тыге 
ида ыште, коршташ тў‰алеш. Чот юалге лиеш 
гын, вўта кєргым ырыкташ темлалтеш. Тыгак 
мардеж коштмо деч эскерыман, вўдыжгє ынже 
лий. Иммунитетым олма уксус пе‰гыдемда. 
Ешартыш поилкым шындыза да тушко 5 литр 
вўдеш кочмо ик совла уксусым шулыктарыман 
вартышым темыза.

Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

Пыстыл молан йога?
Мучаш. Т¢‰алтышыже 36-шо №-ан газетыште

Мє‰гысє ферме

Мучаш. Т¢‰алтышыже 36-шо №-ан газетыште

Автомашинам виктарышыланШиныште давлений  
могай лийшаш?
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Канди – мўкшлан 
пукшаш келыштарыме 
ешартыш кочкыш. Тудо руаш гай коеш, 
омарташте кеч-могай верышкат, лукыш-
кат пышташ лиеш. Но утларакше рамыла 
ўмбаке вера‰дат. Ок його, ок шарле, шке 
формыжым сайын куча. Кандишке эмлыше 
препарат-влакым ешараш лиеш. Тидыже 
тудын тамжым, пушыжым ок вашталте.

Кажне колызо э‰ер 
але ер воктеке 
кайымыж деч ончыч 
игечын могай ул-
мыжым эскера. Вет 
тудын могай улмыж 
дене кол чў‰гымє 
пеш чак кылдалтын.

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

ПРОПОЛИСЫМ НАЛАМ.  

Тел.: 89026724634

Р
е
кл

а
м

е

ямдылен. Тел.: 49-55-11

Калык палылан 
э‰ертен

Колызын лукшо

ТЫГАЙ кочкышын сай могыржо тыште: пук-
шаш йєнан, кужу жап аралалтеш, акше шерге 
огыл, пайдале насекомый-влакын чулымлы-
кыштым ешара, шошым тулигым пеш эр ончен 
кушташ ок пу, ке‰ежым нектарым погымо дене 
вийыштым йомдарыше мўкш-влакын куатыш-
тым арален кодаш полша. Эр шошым икымше 
гана чо‰ештен лекташ да кочкышым кычалаш 
тў‰алаш тарата. Тудым телым, кочкыш ситыды-
ме годым, пуаш лиеш.

Кандим шке ямдылаш, специализироватлыме 
кевытыште налаш але Интернет гоч заказатлаш 
лиеш. Тудын акше составыштыже мо улмо да 
тудым кє ямдылыше дене кылдалтын. Кандиште 
глюкозо шуко уло, сандене ке‰еж сезон муча-
ште, телылан ямдылалтме пагытыште, утыжым 
чулымешташ тарата.

Эмлыше виян ешартыш кочкышым ямдылы-
ше-влак тўрлє составан кандим темлат. Кугу 
опытан мўкшызє-влакын тудым ямдылыме ятыр 
тўрлє рецептышт уло. Но кеч-мо гынат, тудын 
негызше кок тўрлє лиеш. Икымшыже – сакыр 
пудро да мўй, кокымшыжо – сакыр пудро да 
инвертироватлыме сакыр. Ешартыш компонент-
влакым налаш гын, тыгыдемдыме пеледыш 
шырка, ру, кукшо шєр, соя ложаш лийын кертыт. 
Организмыште углевод сайын шы‰даралтше 
манын, уксус кислотам кучылтыт.

Те шкеак кандим ямдылаш шонен пыштенда 
гын, тушко нозематоз деч препаратым ешараш 
темлалтеш. Тудо эр шошым пушкедыш деч ара-
ла. Тылеч посна лўс лемым (отвар) ешараш гын, 
сай. Тудынат эмлыме куатше изи огыл.

Шотыш налза

Мо 
тугай канди?

КОЛ южын темдыме куатшым (давленийым) 
пеш сайын шижеш. Тудо чот кугу гын, кол кел-
гыш кая, а изи гын, мє‰гешла, ўмбаке кўза. 
Мардежын кудо могыр гыч пуымыжо да писы-
лыкше, тыгак вўдын температуржат кугу рольым 
модыт.

Колым кучаш келшыше сай игече. Мардежды-
ме тымык кече. Теле деч вара сай игече толеш 
гын, кол сайын чў‰гаш тў‰алеш. Кўдырчан йўр 
деч ончыч кол шукырак кочкын коднеже, вара 
вўд йымаке шылеш. Кукшо игече деч вара изи-
рак йўр лиеш гын, кол пуйто помыжалтеш. Мар-
деж кечывалвелым пуа гын, кол утларак сайын 
чў‰га. Мардеж вўд ваштареш пуымо годым кол 
утларак чулымештеш.

Тыгай игече годым кол кучаш каяш ок тем-
лалт. Мардеж йўдвелым пуа гын, кол пешыжак 
ок чў‰гє. Йўр чот йўреш да эше мардеж виян 
пуа гын, тыгай годым кол шылеш. Кенета чот 
йўкшемдыме годымат кол чў‰гымым ит вучо. 
Мардеж йогын мучко (кутынь) пуалеш – кол 
пуйто ала-кушко йомеш. Пеш чот шокшо шогы-
мо годым, поснак ке‰еж кыдалне, кол начарын 
чў‰га.

Кызыт игече нерген телевизор але Интернет 
гоч пален налыт, тыгак барометр дене пайда-
ланат. Но южо колызо пўртўс палылан моткочак 
ўшана да ты ойыртемым шотыш налеш.

Мучашыже лиеш 
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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 Вре-
мя 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 «ЗНАХАРЬ» 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 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 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 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 вре-
мя. 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 Новости 09.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 Вре-
мя 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 «ЗНАХАРЬ» 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 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 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

1 ОКТЯБРЯ 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 Вре-
мя 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 «ЗНАХАРЬ» 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 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 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 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 вре-
мя 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 се-
рышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

2 ОКТЯБРЯ, 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 поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.35 Человек и закон 16+ 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Го-
лос 60+ 12+ 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 Юморина 16+ 23.20 Х/ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+  

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+

06.30 Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт 11.25 Мест-
ное 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 приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 Вре-
мя 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 «ЗНАХАРЬ» 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 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 
«СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 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 вре-
мя 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 Кырык сирем 9.40 Изге 
мечет

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

4 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

30 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+ 08.55 Умницы и умни-
ки 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.15 Голос 
60+. На самой высокой ноте 12+ 11.15 Тео-
рия заговора 16+ 12.15 К юбилею Александ-
ра Михайлова. «Кино, любовь и голуби» 12+ 
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+ 15.00 Наедине со 
всеми 16+ 16.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+ 18.00 
Кто хочет стать миллионером? 12+ 19.30 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 21.30 
Что? Где? Когда? 22.45 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.15 По секре-
ту всему свету 12+ 08.40 Местное время. 
Суббота 12+ 09.20 Грозный. Дорога к миру 
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 «НАДЛОМ-
ЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+ 18.00 Привет, Анд-
рей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 Наше вре-
мя. Итоги недели. 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

5 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди 16+ 16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя 12+ 18.10 Щас спою! 12+ 19.25 
Лучше всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Большая 
игра 16+ 23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+  

РОССИЯ1

05.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГОСПОД» 12+ 
07.20 Семейные каникулы 12+ 07.30 Сме-
хопанорама 12+ 08.00 Утренняя почта 12+ 
08.40 Местное время. Воскресенье 09.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 
Смеяться разрешается 12+ 13.40 Х/ф «ДО-
КТОР УЛИТКА» 12+ 17.50 Удивительные 
люди-4 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым 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

6 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пагалыме лудшо йолташ! 1 сентябрь гыч Россий почто 
отделенийлаште 2020 ийын икымше пелийжылан воз-
алтме кампаний тў‰алын. Лудса, налза «Марий Элым»! 
«Марий Эл» – марий калыкын тў‰ газетше!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

16+ Рекламе шотеш

АФИШЕ

Каналтена мо пырля?

Газетын кажне номерже илыш дене тєр ошкылаш тыр-
ша да шуко о‰ай увер дене тендам палдара.

«Ял илыш» лаштык Шернур 
районысо Памашсола ял ад-
министрацийым вуйлатыше 
Анатолий Семёнов дене ин-
тервьюм темла.

Паша герой-влакын обра-
зышт марий поэзийыштына 
могайрак? «Улат муро тый 
шкат, йолташем…» материа-
лыште лудса.

Шернур кундемыште ынде 
кажне ийын «Кукнур кече» 
эртаралтеш. Тений тудо кузе 
палемдалтын да мынярымше 
гана – 12-13-шо лаштыклам 
шергалза.

«70 ийым илымеке…» Лач 
тыге маналтеш РСФСР-ын сул-
ло артистше Виталий Шапки-
нын шарнымашыже.

М.Шкетан лўмеш Марий 
драме театр 100-шє тур-
гымжым кузе вашлиеш? 

Калыкым мо дене куандараш 
тў‰алеш? Чыла тидын нер-
ген 18-19-ше лаштыклаште 
лудса.

«О‰ай е‰ дене вашлий-
маш» лаштыкын унаже – Шер-
нур район Кугу Торешкўвар 
ялын ўдыржє, коми йылмым ту-
ныктышо Алевтина Антропова.

«Онар тукым» лаштык тан-
ковый биатлон дене тўням-
бал та‰асымашыште се‰ыше 
Морко район Купсола ялын 
эргыже Дмитрий Иванов дене 
палдара.

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

«Фотолаштык» тиде гана 
Се‰ымашын XXX идалыкше 
лўмеш тўвыра полатыште “Бе-
рега-2018» выставке-концерт-
лан пєлеклалтын.

Э.Сапаев лўмеш опер да балет  
академический театр

(Саратов оласе драме театр ончаш темла)

27, 28 сентябрь – «Ищи ветра в поле». В.Лифшиц...........11.00
27 сентябрь – «Сумасшедшая квартирка». К.Манье.........18.00
28 сентябрь – «Мимолетом». А.Беккер..............................18.00

Республикысе курчак театр
26  сентябрь – «Прозоровы. Эпитафия».  А.Чехов..............18.30
28 сентябрь – «Три поросёнка». С.Михалков......................11.00
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ТЫМАРТЕ Миша ик-
таж кок ий чоло шкен-
жым кидыште кучаш 
тєчыш, лунчырген 
лушкаш шканже ыш 
пу. Эн ончыч, чоным 
ишыше кочо шоны-
машлан вуйыш шы‰ен 
пураш чарыш. Ны 
аваже илыме годы-
мат, ны варажымат... 
Неле шарнымашым 
уш гыч эре шўкыш. А 
таче изиш лушкыды-
лыкым шижат, тура 
кечывал шокшым йоча 
годсыжлак чытен ыш 
керт, йєршын ўнарды-
ме лие.

Рвезе адакат эр-
тышым, йоча пагыт- 
шым шарналтыш. 

Тунам игече моткоч 
шокшо шогыш, а ава 
йўштылаш ок пурто, 
чара. Вет черле лий-
мыж деч вара Миша 
эше шукерте веле 
огыл тєрланыш. Кечы-
валвелыш, те‰ыз во-
ктеке, канаш толмеке, 
черланен возаш йєсє. 
Чылан веселитлат, 
йўштылыт, мороже-
ныйым кочкыт, а тый... 
А тудлан шокшышто 
гына улнен шинчаш 
кодеш.

Кече утыжымат чот 
шокшо улмылан, ай-
лыме пєлемыш мар-
деж пурыдымылан 
вуйым шийын, Миша 
сигырен да васарен 
шортеш. Э‰ырен шин-
чылтмыжым таче кече 
гай шарна.

– Кўлеш, мый тылат 
мардеж лиям? – аваже 
тунам йодо.

– А тиде кузе? – эрге 
єрє.

– Тевыс тыге! – ава, 
шыргыжын, эргыжын 
чурийышкыже жа-
пын-жапын келгын да 
лыжган южым пуалеш. 
Тылеч вара – эше ик-
мыняр гана. Шинчавўд 
дене нєрышє рвезын 
чурийжылан южгатан 
чучын колта.

– Ну, кузе? Лыжга 
мардеж тылат келша? –  
аваже йодо. Миша 
нимом ок вашеште, 
вуйжым гына куанен 
савен, аважлан шыр-
гыжеш. Тиде сўрет 
мондаш лийдымын 
шинча ончыланже эре-
лан сўретлалт кодын, 
векат. Но тиде шуко-

шуко ий ончыч, ава-
жын таза улмыж го-
дым, лийын, а кызыт...

...Шокшо ласкан 
шўлалтен колташ ок 
пу. Чот ырымылан 
кєра каваште пылжат 
уке гай веле коеш, 
шокшо деч нигушко 
шылын утлаш ок лий. 
Ала-кушто тораште, 
курык тайылыште, кож 
йєршан шем чоды-
ра, а ча‰гам пыл-ша-
мыч авалтеныт. Тушто, 
очыни, палынак юалге. 
Но ты верыш кўзен 
шуаш ок лий. Автобус-
шат шагал ала-мо, ала 
огыт кудалышт гын 
веле? Садланжат, неле 
кугу рюкзакым вачыш 
сакен, йолын топкаш 
верештеш. Корно му-
тык, но... Левыктыме 
гудрон дене леведме, 
бетон коробкала кой-
шо оралте велым чот 
ўпшалтеш гынат, шин-
чын каналташ вер уке 
улмо годым тудат са-
дак кунар-гынат ўмы-
лым ышта. Асфальт 
корно дене ошкылшо 
Миша ше‰гекыже он-

чале – автобус ок кой. 
Кечыште кошкен ше-
лышталтше тўрвыжым 
рвезе нулале. Арам. 
Умшаже чот кошкен. 
Чот нойышо рвезе 
рюкзакшым мландыш 
кудалтыш да ўмбакы-
же кўзен шинче.

Кужу корныш тар-
ванымышт годым 
ушышто чылажат вес 
семынрак ыле. Лат-
шым ияш самырык 
е‰лан ке‰еж мучко 
кечывалвелне илаш 
моткоч ямлын да пай-
далын чучын. Йолта-
шыже-шамычат ончыч 
тыгак шоненыт. А вара 
планышт вашталте. 
Нунылан уло кушко 
уэш пєртылаш, а туд-
лан – нигуш гаяк!

Такшым гын Миша 
уэш коваж дек пєр-
тылын кертеш ыле. 
Латкандаш ий темы-
мым вучалтат, пашаш 
пурен але армийыш 
каен кертеш. А туш-
тыжо варажым кузе 
савырна. Но ты пи-
алан татым коважын 
изи «хрущёвкыштыжо» 
вучен шинчымыже ок 
шу. Адакшым тыгай 
«пиал» тудлан огешат 
кўл.

Сентябрь мучаште 
шочмо кечыжым ваш-
лиеш, а тымарте – 
шокшо игече, ке‰еж, 
шинчам йымыктарыше 

лум «упшан» курык, 
изиш умбалнырак – 
ласка, кумдан шарлен 
вочшо кандалге-ужар 
те‰ыз... Ик тылзе куа-
нен иле веле.

Йолташыже-шамыч 
кутырен келшыме жап 
деч ончыч мє‰гє тар-

ванышт. Миша нунын 
койышыштым ончыч 
«ужалымашлан» шот-
лыш. Лишыл йолта-
шыже дене вурседы-
лынат нале, но вара 
умылыш, а вет нуно, 
ик могырым, чын 
улыт. Кажныже кунам 
шона, тунам мє‰гыжє 
пєртылын кертеш. Ти-
дым ышташ нигєм ча-
раш ок лий. Ну, мом 
тушто ойлаш, куш 
да молан пєртылаш, 
чонлан ласка вер уло 
гын, молан жапым 
арам йомдараш. Ту-
дым шкетшым тышан 
коден кайымыштлан 
пешыжак нелеш ыш 
нал, сєрасыш.

Кеч-мом ман, южо 
е‰лан илышыште чы-
лажат йєнеш толеш. 
Мом ўчашаш, тиде 
пеш проста факт. Ве-
кат, южыжлан тудын 
дене та‰астарымаште 
пиал эшеат шуэн шыр-
гыжалеш. Мутлан, тый 
илышет мучко ава дене 
пырля иленат лийже. А 
тудо кенета колен колта. 
Йєра эше кова илыше, 
тудат шкеж дек илаш 
налын кертеш. Эше 
вес олаште ача ила, 
тудат коважлан эре-
ак алиментым колтен 
шога. А вет ала-кєлан, 
тудын та‰аш рвезылан 
але ўдыръе‰лан, огыт 
колто, да эше коважат 
уке...

Умбакыже лиеш

Вийым ешарыше  
ЛЫЖГА «МАРДЕЖ»
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– НАЧАР огыл лектын. 
Вот только ом умыло, 
ўпемжым молан ошалге-
нарынче чия дене чиял-
тенат? – сўретлен шин-
чыше изи икшыве деч 
йодеш ача.

– Чаравуян чиям 
шым му да 
тылат тыге-
ат йєра манын 

шоналтышым.

ШЫРГЫЖАЛЫНА

Кайык лийын, омышкет толам,
Шўдыр лийын, тый декет волем.
Йомжо тымыкет, шулыжо омет,
Йўд волгенче лийын волгалтем корнет.
А-а-а-а-а-а-а – 2 гана.
Кєм вучет, кєм ужаш шоненат тый?
Кєн йўк ден у кечым вашлийнет?
Возо эр лупсет, мурыш туриет,
Кече огыл, мый шыматенам.
А-а-а-а-а-а-а – 2 гана.

Тыйын лўмет аралыш шўм-чонемым,
Тыйын шинчат – мондалтдыме узьмак.
Шўмышкет адак шинчын гын поран,
Леве йўр лиям да ўштылам садак.
А-а-а-а-а-а-а – 2 гана.
Тымык йўдым лий тый пеленем,
Чон йўкем ден иле куанен.
Шарне, шўмбелем, пале, шўмбелем,
Тый денет гына вашлийнем у кечем.
А-а-а-а-а-а-а – 2 гана.
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Татарстан

«Мозаика культур» 
 фестивальыште

Финн-угор ка-
лык-влакын твор-
чествыштын «Ме ик 
пуше‰гын укшыжо 
улына» (Набереж-
ные Челны) фести-
вальыштышт марий, 
удмурт, мордва ка-
лык-влак мурымо-
куштымо поянлы-
кыштым ончыктеныт. 
Фольклор коллектив-
шамыч Келшымаш 
пуше‰ге йыр куш-
талтеныт, варажым 
пўртўс вий деч пиа-
лым, тазалыкым йо-
дын кумалыныт.

Амфитеатрын сце-
ныштыже пайремыш 
погынышо калыкым 
тўрлє йылме дене 
саламленыт. Марий 
йылме дене салам 
мутым Удмурт Ре-
спубликысе марий 
НКА-м вуйлатыше 
Анатолий Радыгин 
каласен.

М е р о п р и я т и й ы ш 
чумыргышо-влакым 
тўрлє калык коч-
кыш дене сийле-
ныт. Уна-влак пель-
меньым, перепечым, 
мелнам тамленыт. 
Эсогыл пельмень 
фестивалят лийын. 

А сценыште ан-
самбль-влак шке 
м а с т а р л ы к ы ш т ы м 
ончыктеныт. Марий 
калыкын мурымо-
куштымо ойыртемже 
дене «Марий сем», 
«Эрвел», «Памаш» 
ко л л е к т и в - ш а м ы ч 
палдареныт. Ме-
роприятий фести-
вальын гимнже дене 
мучашлалтын.

– Финн-угор фе-
стиваль Набереж-
ные Челны олаште 
ынде визымше гана 
эрта. Ты мероприя-
тий самырык тукым-
лан шке калыкшым 
пагалаш, шочмо йы-
лмыжым йєраташ ту-
ныкта. Тылеч посна 
тиде кундемыште 
илыше финн-угор ка-
лык-влак, ты фести-
вальыш погынен, ик 
родо-тукым еш гыч 
улына манын, эше ик 
гана шарналтенна, – 
шке шонымашыжым 
каласыш «Марий 
сем» ансамбльым 
вуйлатыше Евгения 
Селезнёва.

А Казаньысе «Мо-

заика культур» фе-
стивальыште тўрлє 
калыкын тўвыраж 
дене лишкырак палы-
ме лияш йєн лийын. 
Тудо калык вургем 
парад дене почыл-
тын. Мотор вурге-
мым чийыше-влак 
Казаньысе Кремль 
гыч тў‰алын Казанка 
э‰ерын набережный-
же марте эртеныт. 
Мероприятий Ка-
лык вургем кечылан 
пєлеклалтын.

Палемдыман, «Тур-
Стат» туризм портал 
«Мозаика культур» 
фестивальым Рос-

сийыште уремыште 
эртыше эн о‰ай пай-
рем семын палем-
ден.

Фестивальын сце-
ныштыже Татарста-
ныште илыше тўрлє 
калыкын творческий 
коллективышт уста-
лыкыштым ончыкте-
ныт. Нунын коклаште 
«Лай мардеж» марий 
ансамбль лийын.

Л.МИХАЙЛОВА
Авторын да  

ВКонтакте соцкылын  
«Марийцы Казани» 

тўшкаж гыч  
налме фото

Эртыше арня Татарста-
ныште пайрем-влаклан 

поян лийын. Ик кечынак, 
21 сентябрьыште, икана-

ште кок кугу мероприятий 
эртен. Иктыже Казаньы-

ште лийын гын, весы-
же – Набережные Челны 

олаште. Кажнышкыже ты 
кундемлаште илыше ма-

рий-влак чолган ушненыт.

Кок пайрем тўвыра 
поянлыкым ончыктен

«Лай мардеж» ансамбль
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