
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

МАРДЕЖАН  
ГОДЫМ КОЛЫМ 
КУЗЕ КУЧАШ?

4-ше лаштыкСад-пакчазе

МОТОРЛЫК 
Т™НЯМ УТАРА 

АЛЕ... ПЫТАРА?

11-ше лаштык

32-шо (798)№

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

22 август,

изарняСУРТСУРТ

Вольык

ончышо

12+

Кодшо арнян Йошкар-Оласе Чарла кремльыште  
«Мўй спас» ялозанлык ярми‰га эртен. Тушко 

республикнан эн уста мўкшызыжє, кидмастарже, 
Оршанке район гыч чолга артист да тоштер пашае‰-

шамыч погыненыт. Йошкар-Оласе калык ярми‰гаш рўж 
лектын. Кечывалым мўйлан шнуй шўлышым пуртеныт. 

Кажныже шкалан келшыше мўйым налаш тыршен.  
Кум литр мўй тўжем кандашшўдє-кок тўжем те‰геш 

шуын. Моло тамле сатужат шуко лийын: писте, 
вуйде‰ге, донник гыч погымо мўй, ава шєр,  

шыште, колышо мўкш, когарш лыве гыч ыштыме  
настойко, пўрє, перга, шырка.

М.Скобелевын фотожо

Жаплан келшыше 

М™ЙЫН ТАМЖЫМ 
тамлен налде  
от пале

Умбакыже 8-9-ше лашт.В.Степанов: «Мўй тыгай лийшаш»
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8 сентябрьыште – Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влакым сайлымаш

Материал оксам тўлыде савыкталтеш
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8 СЕНТЯБРЬ – 
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
VII СОЗЫВ КУГЫЖАНЫШ ПОГЫНЖЫН  
ДЕПУТАТШЕ-ВЛАКЫМ САЙЛЫМАШ

Й™КЛЫМЄ  
БЮЛЛЕТЕНЬЫШТЕ – 2№ 

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

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

8 сентябрьыште – Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влакым сайлымаш

12-шо №-ан ик мандатан Берёзово сайлымаш округ
НЕГОДЯЕВ Евгений Александрович верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

12-шо №-ан ик мандатан Берёзово сайлымаш округ
МУРТАЗИН Владимир Васильевич верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

13-шо №-ан ик мандатан Строительный сайлымаш округ
МИРБАДАЛЕВ Антон Алексеевич верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

14-ше №-ан ик мандатан Прохоров сайлымаш округ
ФИРСОВ Сергей Зуфарович верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

14-ше №-ан ик мандатан Прохоров сайлымаш округ
ФАДЕЕВ Михаил Валентинович верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

15-ше №-ан ик мандатан Гагарин сайлымаш округ
АСЕИНОВА Ольга Рамильевна верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

17-ше №-ан ик мандатан Заводской сайлымаш округ
СЕМЁНОВ Николай Федорович верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

19-ше №-ан ик мандатан Поволжский сайлымаш округ
АРТЮШКИНА Анастасия Алексеевна верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

19-ше №-ан ик мандатан Поволжский сайлымаш округ
ПОСТВАЙКИН Алексей Геннадьевич верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

20-шо №-ан ик мандатан Курыкмарий сайлымаш округ
ПЛАХОВ Владимир Николаевич верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

18-ше №-ан ик мандатан Козьмодемьянск сайлымаш округ
ЕРОШКИНА Ольга Федоровна верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

18-ше №-ан ик мандатан Козьмодемьянск сайлымаш округ
КОРОЛЁВ Михаил Кириллович верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

17-ше №-ан ик мандатан Заводской сайлымаш округ
АКОЗИНА Надежда Геннадьевна верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

16-шо №-ан ик мандатан Нагорный сайлымаш округ
КАЛУГИН Андрей Дмитриевич верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

15-ше №-ан ик мандатан Гагарин сайлымаш округ
СОРОКИН Александр Александрович верч йўклыза.

16-шо №-ан ик мандатан Нагорный сайлымаш округ
ЛИФАНОВ Павел Геннадьевич верч йўклыза.

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

Материал оксам тўлыде савыкталтеш

Калык КАЛЕНДАРЬЫМ лышташлен
22 август (изарня).  

Катлыше тылзе – Презе шўдыр палыште. 
Тиде чапле лектышан вож кече. 

Вожан петрушкым, сельдерейым йыра‰ гыч 
окна ончыл кєршєкыш кусарен шындаш, ро-
сотам ончен куштышаш культурын нєшмыжым 
ўдаш келшыше кече. Вараш кодын ўдышаш 
кушкыллан йыра‰ым ямдылыман. Таче 
кушкыл вож турасе мландым пушкы-
демдаш ок йєрє.

Икияш уто укшым пўчкын 
кора‰даш, чот кушшо пуше‰ге 
ден вондо парчам шуэмдаш йє-
нан жап. Чер ден шукш-копша‰ге 
ваштареш аярым шыжыкташ лиеш. 
Компост, терыс орам чумыраш, шўк-
шудым кўраш келшыше кече. Эм шудо 
вожым погаш тў‰алаш келша.

Шукыж годым ты кечын йўран, ночко да мар-
дежан игече лиеш. Тылеч вара кече палынак 
кўчыкемеш, йўд кужемеш. Юж эркын-эркын 
йўкша. Тылеч вара ке‰еж шокшо мучашлалтеш 
да ночко лавыртыш тў‰алеш.

Озавате-влак шєран кєршєкым уремыш лук-
тын шынденыт да эр лупс шулымешке кученыт. 

Тыге ыштыме деч вара 
ушкалын ласкан лўш-

тыктымыжлан ўшане-
ныт. Кўтў гыч толшо ушка-

лым моло вольык деч посна 
петырен лўштеныт. Лўштымє деч 

вара шєран ведрам ўстембак але пўкеныш шын-
ден огытыл, лўштыш иземме деч шекланеныт.

Матвей кече деч вара улан кресаньык 
ден купеч-шамыч ярми‰галан ямдылалташ 
тў‰алыныт. Тылзе лекме деч вара каваш ончен 
огытыл, уке гын идалык мучко вуй чот коршташ 
тў‰алеш маныныт.

 
Калыкыште ожно 

лачшымак ты кечын 
кўтўштє коштшо ушкалым 

кишке чў‰галын да вўржым йўын 
кертмылан ўшаненыт. Садлан 

Матвей кечын вольыкым 
кўтўш колтымо деч ше-

кланеныт.
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™дырамаш-влаклан

Мужыр лаштыкым

Лика колоткаште кия… Черын чот коч- 
мыжлан кєра чот шапалгыше да путырак 
кошкышо. Родо-тукымжо, лишыл е‰же, па-
лымыже-шамыч кокла гыч кєжє шып, кєжє 
эсогыл мўгырен шортыт. 24 ияшак ош тўня 
гыч каяш йєршынат мыскара огыл! О‰ыш 
пыштыме кидыштыже ик парня уке…

Чылажат вучыдымын лийын кайыш. Йол-
таш ватыж деч стразан маникюрым ыштен 
толмекыже, ўдырамаш кужу парнян кид-
шым пелашыжлан мокталтен шуялтыш: 
«Ончал, могай мотор!..» Да, парняжат йы-
тыра, кўчшат сылне, кугыварнясе деч мо-
лыжо… Тудым чиялтыме огыл, сандене 
торешла верланыше шем корно шинчалан 
вигак перна. Кок кече гыч Лика, шинчавўд 
дене ташлен, марийжылан увертарыш: 
«Доктор меланомо лийын кертеш мане!»

Меланомо («шем пуалше») тўслан (пигмен-
тацийлан) мутым кучышо клеткым пытара. 
Сусыргышо але кечыште лийме деч вара 
коваштыш лекше шочмо пале гыч вия‰аш 
тў‰алеш. Пеш писын метастазым пуа.

Шучко диагноз пе‰гыдемдалте, Ликан 
парняжым пўчкыч. Вара – химийын икмы-
няр сеансше... Нимо ыш полшо. Лика кум 
тылзе жапыште сортала шулыш.

СЫЛНЕ пеледышан 
канде, сєрал узоран 
йошкар кўч… Ондакы-
се тыглай лак мондал-
те гаяк. Ынде ўдыра-
маш-влак кўчыштым 
утларакше гель-лак 
дене чиялтат. Уке, 
тудо организмлан ни-
могай удам ок ыште, 
молан манаш гын тиде 
пўртўс киш. Тудыжым 
червец-копша‰ге гыч 
ыштат. Кўчыш йыгы-
ме лак ультрафиолет 
лампе йымалне кум-
ныл арня тєргалтарен 
налаш лийдымын кош-
ка! Тидыже мо дене 

уда? Тыгай сынан ик-
мыняр сеанс деч вара 
южо ўдырамашын 
кидвургышкыжо «шоч- 
мо пале» лектеш. Ла-
чак тудо кугу азапыш 
пуртен кертеш. Кузе? 
Чылажат ультрафио-
лет дене кылдалтын.

У Ф - и з л у ч е н и й 
лишыл диапазонышто 
лўдыкшє. Тудым ла-
кым коштымо лам-
пылаште кучылтыт. 
Солярийыште пайда-
ланыме лампе-влакат 
лўдыкшє улыт, поснак –  
ош коваштан да канде 
шинчан-шамычлан.

Моторлык тўням 
утара але…  

пытара?

Арбузым чылан йєратат. Сокан да тамле 
пушкыдыжым кочкыт, а нєшмыжым кудал-
тат. Арам. Тушто тунар пайда уло! Тудым 
коштыза да салмаште жаритлыза, а вара 
кечшудо нєшмє семынак кочса.

 Арбуз нєшмыштє 
шўм чер деч аралыше 
аминокислота-влак 
улыт. Нуно давле-
нийым нормышто ку-
чаш полшат.
 Ик кормыж ар-

буз нєшмыш 1 л вў-
дым темыза, 45 минут 
шинчыктыза. Вўрысє 
сакырым нормышто 
кучаш кўлмє годым 
настойым кече мучко 
изин-изин йўза.
 Арбуз нєшмє 

ўпланат моткоч пай-
дале. Арбуз ўйым, 
мутлан, кокос ўй дене 
вараш да вуйыш йы-
гаш гын, ўп кўрыш-
талтмым чарна.
 Шекшым лукташ, 

давленийым волташ 
кўлмє годым кош-
тымо арбуз шўм ден 
нєшмым порошок гай 
лиймеш йо‰ыштыза да 
тиде вартышым кечеш 
2 гана 1/2 десерт сов-
ла дене кочса. Ты йєн 
дене 30 кече эмлалтса.

 Кугезе коча-кова-
на-влак арбуз нєшмє 
полшымо дене сєса-
ным луктыныт. Кушкыл 
нєшмым ко‰гаште але 
духовкышто кошты-
за, вара ложаш гай 
лиймеш йо‰ыштыза. 
1 ужаш арбуз нєшмє 
ложашым 10 ужаш 
шєр дене йєрыза да 2 
арня жапыште кечыш-
те 2 стакан дене йўза.
 Арбуз нєшмє отвар 

вергышке але шонды-
галташке кў погыны-
мо деч сайын полша. 
Тудо тыгак мочеполо-
вой системын черже 
деч арала. Йо‰гытыш 
1 л вўдым темыза, 
тышкак 4 кугу совла 
арбуз нєшмым ешары-
за. Шолаш пуртыза да 
йўкшымыжым вучал-
тыза. Кечеш 2-3 гана 1 
стакан дене йўза.
 Пектинлан поян 

арбуз нєшмє орга-
низм гыч неле ме-
таллым, пестицидым 
луктеш, радиоизлуче-
нийым луштара.

 Арбуз нєшмым 
кочмо годым вўры-
сє осал холесте-
рин шагалемеш. 
Отвар шоло ден 

мокшлан пайдале.

 
Арбуз нєшмым 
мўшкыран ўдыра-
машлан, уто нелыт дене 
орланыше-влаклан 
кочкаш огеш лий.

АРБУЗ НЄШМЄ
Кушкыл эмла

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ
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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

8, 14, 22 и 28 сентября.

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

Йодмыда почеш

Мо шарнем, шинчам эре начарын ужеш. 
Икана пошкудем укроп нєшмє дене эм-
лалташ темлыш. Да тудын рецептше дене 
пайдаланен ончышым...

1 кугу совла шу-
рымо укроп нєшмыш 
1 стакан шолшо вў-
дым темышым, пыч-
кемыш верыш 15 ми-
нутлан шындышым. 
Настойым кочмо деч 
15 минут ончыч ке-
чеш 3 гана 1/3 стакан 
дене йўым. Эмлалташ 
тў‰алме деч ончыч 
окулистын кабине-
тыштыже кечыше та-
блицысе буквам ви-
зымше строка марте 
веле ужынам, кызыт 
индешымше строкасе 
чыла буквам каласен 
кертам.

Пошкудемын темлы-
ме рецептше дене 1 
тылзе деч шагал огыл 
эмлалтман. Мый гын 
укроп настойым ик ий 
йўым.

Тылеч посна укроп 
нєшмє эше катарак-
тым эмла. Тидланже 
байке куэм дене 5-6 

см кугытан кок изи 
мешакым ургыман. 
Кажнышкыже 3 изи 
совла укроп нєшмым 
пыштыман, мешакым 
кылдыман да вўдан 
мискыш вера‰дыман. 
2 минут шолтыман да 
тали‰гаш луктын пыш-
тыман. Изишак йўк-
шышє мешакым шин-
чашке вера‰дыман, 
ўмбачын ончыч целло-
фаным, вара солыкым 
пыштыман да 15 ми-
нут (йўкшымешкыже) 
кучыман.

Тиде процедурым 
лучо йўдлан ышташ. 
Мешак дене кок гана 
пайдаланаш лиеш. 
Вара кушкыл нєшмым 
кудалтыман, меша-
кым яндар вўд дене 
шўалтыман. Кошкы-
шо йо‰гытыш свежа 
сырьём пыштыман.

Т.ЛУКАЕВА
Волжский район

Йодышлан йоча стоматолог Екатери-
на Халтурина (Йошкар-Ола) вашешта:

– Л™ДАШ огеш кўл, 
но профессиональный 
йоча стоматологын 
приёмышкыжо жапым 
шуйкалыде кайыза. 
Икшывын шєрпўйжым 
ужде, чын диагно-
зым шындаш неле. 
Но, мыйын шонымаш-
те, эргыдан пўйысє 
эмальже гипоплазий-
лан кєра пужлен. Ги-
поплазий – тиде пўй 
эмальын тичмашын 
вия‰ын шуктыдыма-
шыже. Тудо азан эше 
аважын мўшкырыш-
тыжє кийымыж годы-
мак лиеш. Ончыкылык 
йочан пўй эмальже 
мўшкыран ўдырама-
шын организмысе 
кальций алмашталтма-
шыж дене кылдалтын. 

Иктаж ситыдымаш го-
дым пўй эмаль каль-
цийын нормыжым ок 
нал да пеш вичкыж 
лиеш. А вичкыж эмаль 
шєрпўйым кариес деч 
пеш начарын арала. 
Умша кєргым яндарын 
кучаш огыл гын, тудо 
иканаште икмыняр 
пўйым авалтен кер-
теш.

Эмальын гипопла-
зийже нерген, ман-
мыла, пыжаш, корно 
да тамга гай ситыды-
маш-влак шижтарат. 
Нунын палдырнаш 
тў‰алмышт годым йо-
чам стоматологлан 
ончыкташ кўлеш. Пўй 
ужашын локтылалтын 
гын, тудым обязатель-
но эмлыман.

Шинча  
начарын ужеш гын Пўйын ужашыже  

катлен возын…

Жапым ит йомдаре
 Вуй коршташ тў‰алын? Вўргорно давле-

нийым висыза!
 Гипертониклан веле огыл, чылт таза-

влакланат мє‰гыштє вўргорно давленийым 
висыме приборым кучаш кўлеш.
 Врачын палемдыме эмжым чарныде 

йўаш гын, вўргорно давленийым нормышто 
гаяк кучаш лиеш.

Тергеныт – полша

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

Эргымлан – 1,9 ий. Пытартыш жапыш-
те кўшыл кок пўйжє каткалалтын йогаш 
тў‰алын. Ончычшо эмальыш кўрен тўсан 
изи лаке гай лекте, вара пўй просто кат-
лыш. Тидыже мемнам чот лўдык-
тыш. Нине пўйым иктаж семын 
арален кодаш лиеш мо? Тыгай 
изи ийготан йоча-влакын пўйыш-
тым эмлат мо?

О.БОРИСОВА
Морко район
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –            15-25
Свежа ковышта (1 кг) –            20-25
Кешыр (1 кг) –                 25
Кабачок (1 кг) –           20-40
Баклажан –                 40
Помидор (1 кг) –            20-80
Шке пакчаште куштымо (3л) –          300
Кияр (1 кг) –            30-45
Шке пакчаште куштымо 
       (5л ведра) –               200
Тамле пурыс (1 кг) –            40-70
Э‰ыж (1 л ведра ) –               100
Модо (0,5 л стакан) –               120
Шопкево‰го (5 л ведра) –              500
Курезе (3 л ведра) –              500
Арбуз (1 кг) –            15-20
Дыне (1 кг) –            45-50
Сливе (1 кг) –            40-45
Сливе (1 л ведра) –                50
Олма (5 л ведра) –               200
Грушо (1 кг) –           80-130
Облепихе (1 л ведра) –               100
Пєчыж (0,5 л стакан) –              100
Кугымєр вож (1 шт.) –                60
Мўй (1 кг) –               430
Мўй (1 л) –              650
Шєр (1,5 л) –                90
™мбал (0,5 л) –         150-160
Торык (1 кг) –        240-260
Ола‰ге (1 кг) –                150
Шигол –               350
Нужгол –        220-230
Карака –               120
Калош (мужыр)  –        100-300
Носки (5 мужыр) –              100

Йошкар-Оласе рўдє пазарыште 
тиде арнянат кодшо ганасе се-
мынак утларакше шке пакчаш-
те ончен куштымо емыж-саскам: 
киярым, помидорым, олмам, 
паре‰гым, сливым, тыгак чоды-
раште погымо по‰гым, модым 
налаш лиеш. Пеледышым ятырын 
темлат. Эсогыл шыжым шынден 
кодаш кугымєр вожымат ужалы-
машке лукташ тў‰алыныт.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай

Чоялыкат утара

ЯНДАР ЛИЙЖЕ  
МАНЫН…

– Ванныдам лум гай 
ошым да йылгыжшым 
ыштынеда? Тугеже 
уксус ден шинча-
лым икнаре налза да 
йыгыза, вара леве 
вўд дене мушкын кол-
тыза. Йылгыжеш?

– Ванный пєлемыш-
те кечыше шторко угыч 
у гай лийже манын, 
тудым вўд ден водо-
родын перекисьшым 
икнаре пыштыме рас-
творышто мушман.

– Пўй эрыктыме щёт-
кышто микробым пыта-
раш тудым уксусышто 
ик шагат кучыман, вара 
вўд дене сайын муш-
ман.

– Мочалке яндар 
лийже манын, уксус 
ден шокшо вўдым ик-
наре пыштыман рас-
творышто ик шагат 
кийыктыман. Тылеч 
вара леве вўд дене 
мушман.
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Ончылсакышым ўшталына

ямдылен. Тел.: 49-55-11   

 Емыж-саскам телылан аралаш пыштынеда 
гын, тудым мясорубко гоч колташ огыл, а сакыр 
дене пырля эмалироватлыме атыште пу пестик 
дене темдышташ гын, сайрак.
 Тўрлє емыж-саска гыч ямдылыме джем ви-

таминлан, минераллан, пищевой волокна ден 
органический соединений манмылан поян. Ну-
нын кокла гыч эн пайдалылан теве могай шот-
лалтыт:

– э‰ыж гыч. Тиде вирус ваштареш куче-
далше, температурым волташ полшышо мот-
кочак тамле эм. Вирусан инфекций пижме, 
кылмыме да логар корштымо годым кочкаш 
темлалтеш.

– Олма гыч. Тиде саскаште С витамин уло. 
Тудо айдемын иммунитетшым пе‰гыдемдаш 
полша. Кальций лулан да пўйлан пайдале. Ты-
гак тиде джем шўм ден вуйдорыкын пашаштым 
саемда, организмым черланыме деч арала.

– Снеге гыч. Ты саскаште РР, В, А витамин, 
растительный антибиотик, минерал-влак улыт. 
Нуно вўр шагал улмо (малокровий), пагар-шо-

лора тракт чер дене йєсланыме годым чотак 
полшен кертыт.
 Кеч-могай маринадыш кислота але уксус 

ешаралтеш. Тудо пагарым аздара. Сандене 
кє хронический гастрит дене орлана гын, ма-
риноватлыме саскам кочкаш йєршынат огеш 
темлалт.
 Таза, пагар, моло чер дене 

йєсланыдыме е‰-влаклан 
гын телылан шапаш-
лыме солений-варе-
не манмым арнялан 
2 гана деч чўч-
кыдын кочкаш 
огеш темлалт.

Тыге ямдылалтеш:
– пурысым мушкына, кичкыжым луктына да 

3х4 кугытан падыраш-влаклан пўчкедена.
– Тидым шолшо вўдыштє 3-4 минут кучена, 

вара вигак йўштє вўдыш чыкен луктына.
– Изирак помидор-шамычым мушкына.
– Банке пундашке петрушкым пыштена, ўм-

бакше помидор ден пурысым лончын-лончын 
оптена. Помидор кугу гын, ужаш-влаклан пўч-
кедена да эн йымаке, вара эн ўмбаке оптена.

– Банкышке шинчал дене шолтымо томат со-
кым опталына.

– Паприкашым оптымо банке-шамычым ка-
струльыш шындылын стерилизоватлена. 

– Кўртньє петыртыш дене петырена да ара-
лаш шындена.

 
Диетолог-ша-

мыч чўчкыдын, но 
шагал кочкаш тем-

лат. Ой-ка‰ашыштын 
икымше ужа-

шыжым мый 
м о т к о ч а к 

сайын шуктем!

САСКАМ налына, изишак вўдым ешарена да 
пушкыдеммешкыже шолтена. Йўкшыктарыме-
ке, пюрем темден луктына. Ынде висена, са-
кырложашым ешарена. Тудын шулымешкыже 
шолтена да тул ўмбач кора‰дена.

Повидло ямде!
Темлыме семын: повидло эшеат тамле 

лийже манын, э‰ыжым, мєрым, модым ешарен 
кертыда.

Пуншоптыр  
гыч повидло

Кўлыт: пуншоптыр 
гыч 1 кг пюре, 800 г 
сакырложаш.

Повидлом кўшє 
саска гычат ямды-
лаш лиеш, но ре-
цептыште кўын шу-
дымо гыч шолташ 
темлалтеш.

Паприкаш
Тыгай о‰ай лўман 

закускым ыштен он-
чыде чытен кертат 
мо?! Конешне, уке!

Кўлыт: 5 кг тамле 
пурыс, 2 кг помидор, 
петрушко.

Тамле веле огыл,  
пайдале!
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Мыланем ярми‰гаш 
мийыше мўкшызє-
влакын мўкшотарыш-
тыштат лияш пиал 
шыргыжалын. Теве 

Курыкмарий кундем 
гыч Ведруковмыт 
ешым налаш. Нуно 
вуйде‰ге, шемшыда‰, 
писте мўйым конденыт. 
Вуйде‰ге мўй айдемын 
вўрыштыжє сакырым 
ок кугемде. Врач-вла-

кын темлымышт почеш 
мўйым кече мучко кок 
кугу совлам веле коч-
каш лиеш, маныт. Но 
тамле мўйым ужат да 
кок совла дене серла-
гет гала.

Ярми‰гаште Марий 
Турек район гыч изак-
шоляк Владимир ден 
Павел Степановмыт 
дене палыме лийынам. 
В.Степановын писте 
мўйжє ўмаште респу-
бликысе мўкшызє-вла-
кын конкурсыштышт 

«Эн сай мўй» номина-
цийыште палемдал-
тын. Нуно мўкшотарым 
Кугу Шаганур ял ден 
Юмочка селаште кучат. 
Владимир Викторови-
чын мўкшотарже чоды-
ра коклаште верланен.

– Мўкшотар чоды-
ра коклаште лийшаш 
ман шонем, – ойла 
В.Степанов. – Ты мўкш- 
отар пеш тошто, 100 
ий утла лиеш докан. 
Тыште революций деч 
вара, 1935 гыч 1978 ий 
марте, колхоз лийын. 

1992 ий гыч – «Мўкш» 
совхозын ик ужашы-
же. Мый совхозышто 
мўкшым онченам. 2003 
ийыште озанлык пан-
крутыш лектын. Чыла 
вискален лекмеке, чо-
дыраште улшо мўкш-
отарым налаш мутла-
нен келшыме.

В.Степанов кум ий 
ончыч чодырасе мўкш-
отарыш электротул 
линийым пуртыктен. 
Нунын ешышт шукер-
так тукым гыч тукы-

М™ЙЫН ТАМЖЫМ тамлен налде от пале
Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Мужыр лаштыкым  М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Сорта

«Бушков чодыра» гыч мўй

Эн тутло мўй – карашыште
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Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

М™ЙЫН ТАМЖЫМ тамлен налде от пале
мыш мўкшым онча. Шке 
жапыштыже Владимирын 
ачаже, Виктор Павлович, 
да кочаже, Павел Алек-
сандрович, тале мўкшызє 
лийыныт. Владимир Вик-
торович ача ден кочан 
тў‰алме пашаштым ум-
баке шуя. Кок эргыжымат 
тидлан кумыла‰да. Тыгак 
кажне ийын самырык мўк-
шызє-влакым туныкта.

– Мўкшым ончаш пеш 
неле, но о‰ай. Тудо кугу 
чытышым йодеш, – манеш 
В.Степанов.

Мўй ярми‰га

Шыште лывын личинкыж 
гыч ыштыме настойко

Медведево район Кўшыл Озакъял 
гыч мўкшызє А.Афанасьев

Шыште

Ведруковмыт еш

Кресаньыкын илыш-
йўлаже да паша  

тоштер нерген 
Л.Иванова палдара
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Мє‰гысє ферме

Автомашинам виктарышылан

ЯРА ходын ойыр-
темже йєршеш весе –  
кенета двигательлан 
кугу нагрузкым пуымо 
годым келшыше обо-
ротым кучаш да, «то-
пливе шужымо» ынже 
шижалт манын, топли-
вым икмыняр шукырак 
пуаш кўлеш. Тыге яра 
ход годым топливе 
вартышым пойдараш 
ятырлан шукырак ро-
скот ышталтеш. Тыго-
дым горючий (кеч бен-

зин, кеч дизтопливе) 
тўрыс йўлен ок пыте. 
Тыге йўлымє камеры-
ште улшо ужашлаште 
когар лончо погынаш 
тў‰алеш. Двигатель 
яра ход дене кўчык 
жап гына ышта, ты-
годым кужу жап кугу 
нагрузкым пуаш гын, 
когар шке семынак 
эрыкталтеш – тўрыс 
йўлен пыта да газ 
дене пырля лектеш. 
Но ола условийыште 

кужу жап пробкышто 
шогымо годым тыгай 
сўрет ок палдырне, 
когар ок эрыкталт да 
эркын пе‰гыде шун-
дык лончо погына.

Зажиганий свечам 
эрыкташ але ваштал-
таш нимо нелыжат уке 
гын, поршня гыч ко-
гарым кора‰даш мо-
торым рончаш кўлеш. 
Тидым ышташ огыл 
гын, ужашла гыч шок-
шо начарын эрнаш 

тў‰алеш да двигатель 
пудырген се‰а.

Двигатель кужу жап 
изи оборот дене па-
шам ыштыме годым 
распредвалын опор-
ный шейкыже-влак 
да нунын подшипни-
кыштын корпусшо жап 
деч ончыч тўганат, вет 
тыгай условийыште ўй 
насос пашам начарын 
ышта.

Реве гай лапката 
шоган. Тудо кылме че-
рым сайын эмла, эсо-
гыл – неле форманы-
мат. Чывын организмже 
гыч гельминт-влакым 
писын поктен луктеш. 
Тыгак тў‰алтыш гычак 
вия‰мыжымат чарен 
шогалта.

Лышташан шоган. 
Эн изи чывигыланат, 
кугу чывыланат пук-
шем. Моткоч сайын 
кочкыт. Чывиге-влак 
тўшка кушкыл гыч 
лачак тыгыдемдыме 
ужар шоганым ойырен 
налыт.

Й о ш к а р у ш м е н . 
Сурткайыкын шо-
лыжым эрыктен лук-
шо моткоч чапле 
средстве. Чыве-влак 
пушкедышт манын, 
вартышыш але посна 
шолтымым, тыгак 
кўчымым ешараш 
лиеш.

Чеснок, «Чили» 
пурыс. Тыгак гель-
минт-влакым пыта-
рыше средстве. Мый 
тений пурысым шу-
кырак шынденам. Вет 
шоган дене пашаже 
утларак уло. Тудым 
эрыктыман, тыгы-

дын пўчкедыман. А 
пурысым коштем, 
йо‰ыштем да банкыш 
пыштем. Пукшымо 
годым кочкыш вар-
тышыш кудалтем да 
тыге эмлем.

Кешыр шудо. Коч-
кыш вартышыш чап- 
ле витамин ешар-
тыш. Калыкыште 
тыге ойлат: кешыр 
шудышто витамин 
вожсаскаж деч ятыр-
лан шукырак. Пален 
налме: кешыр шу-
дышто шуэн вашли-
ялтше витамин-влак 
улыт.

Мый шукерте огыл 
интернетыште луды-
нам ыле: сурткайы-
кым ашныше ик е‰ 
кешырым поген нал-
ме деч вара шудыжым 
коштен да талук муч-
ко тудым чывыжлан 
пукшен. Чывем-влак 
тугакат сайын мунчат 
гынат, тений кешыр 
шудым ом кудалте, 
арам ом ыште, коштен 
ямдылем. Тылеч посна 
тыглай кукшо шудым, 
нужым, укропым кош-
тен оптем.

Г.МИХАЙЛОВ,
сурткайык ончышо

Чывым кушкыл эмла

Мый чывым калык йєн дене эмлаш тыршем. Тиде сур-
ткайыкланат, айдемыланат лўдыкшє огыл, да, эмым налын, 

оксам пытарышаш, уто роскотыш пурышаш уке. Шке пак-
чаште ончен куштымо кушкылым, пакчасаскам кучылтын 

эмлыме йєн дене шукертсек пайдаланат. Мый антибиотик-
влакым ом кучылт, тыландат ом темле. Кучылтыда але уке – 

тиде йодышым тыланда рашемдаш.

Автоматический коробкан автомобиль дене 
кудалме годым, тидын деч ончыч тудын озаже 
«механике» дене кудалыштын гын, тахометрын 
стрелкыже эреак 2500-3000 оборотым ончыктымым 
шижын. Лач тыгай оборот годым эн пайдале 
улмыжым шижтара, вет топливе эн шагал йомеш.

Мужыр лаштыкым

Двигательлан э‰гек ынже лий манын



2019 ий 22 августС/П 11

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

НАЛАМ прополисым

Тел.: 89026724634

Р
е
кл

а
м

е

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Лишыл жаплан ка‰аш Колызын лукшо

Требуются МОНОЛИТЧИКИ и РАЗНОРАБОЧИЕ 
Тел.: 89278565594 

в г. МОСКВА 
piskarev84@yandex.ru, valeraivanov21@mail.ru Р

ек
ла

м
а

Колызо-влак утларакше тымык, мар-
деждыме, ояр игечым йєратат, вет вўд 
ўмбалне чичка амал деч посна ок тарва-
ныл, моткоч сайын коеш. Весышт тыге 
ойлат: кол эн сайын изи мардеж пуалме, 
вўд изишак ловыкалтме годым чў‰га.

МЫЙ колым утларак-
ше чичкан э‰ыр дене 
мардеж єрдыж гыч 
пуымо годым кучаш 
йєратем. Шинчыше вўд 
ок тарваныл, но єрдыж 
гыч пуышо мардеж 
чичкам пуэн на‰гая. 
Тыге э‰ыримыш пи-
жыктыме ондалчык 
кочкыш вўд пунда-
шысе мланде мучко 
шўдырнен кая. Но вет 
кол куснылшо, тарва-
нылше ондалчык коч-
кышлан утларак кугу 
тўткышым ойыра. А 
шып кийышым огешат 
ончал.

Шуко колызын 
э‰ыримыже ик ве-
рыште кеча. Мардеж 
пуэн ынже на‰гай ма-
нын, тўрлє нелытым 
сакалат. Чыла чоялык-
шат – э‰ырым келыш-
тарымаште. Чичкам 2 
грамм нелытым (гру-

зило) нумалшым ойы-
рем. Чичка деч вара 
э‰ыршўртыш кок-кум 
вулно пырчым пижык-
тем. Нелыт дене шот-
лымаште ик пырчым 
гына пижыкташ гын, 
чичкам ик верыште 
кучаш тў‰алеш. Ку-
нам нелытым ик вере 
веле огыл пижык-
таш да южо ужашы-
же мландыш логалеш 
гын, мардеж чичкам 
мыняр-гынат коштык-
та, лў‰гыкта.

Южгунам виян мар-
деж пуалеш. Тыгай 
годым колызо-влак 
кокла гыч шукынжо 
мє‰гыштє шинчаш 
йєратат. Но опытан 
колызо-влак писе 
мардежан годымат 
э‰ер, ер воктеч яра 
огыт пєртыл.

В.ЛЕОНТЬЕВ,
колызо-любитель

Шыже пагыт лише-
меш. Тудо мўкшы-
зылан ке‰еж тургым 
мучашке лишеммым 
шижтара. Туге гынат 
отарыште паша эше 
пытен огыл. Эн тў‰жє –  
мўкш ешым телылан ямдылаш. Тидлан ре-
визийым ыштат. Тидын годым теве мом 
шотыш налаш уто огыл: тиде жапыште 
пўртўсыштє нектарым ойырышо кушкыл 
огеш пелед гаяк. Лачак икымше гана солен 
налме деч вара уэш люцерна нєлталтын да 
пеледеш. Ынде ты кушкылыш гына мўкш-
влак чо‰ештылыт.

ШЫЖЫМ мўкшызє 
теве мом эскерышаш: 
ала ик еш весын коч-
кышыжым шолыштеш? 
Вет август мучаште-
сентябрь тў‰алтыште 
мўкш-влак пўртўсыш-
тє нектарым июнь-
июльысо семынак 
кычалыт. Ты пагыты-
ште омартам почаш 
гын, мўкш-влак шке 
илемыштым, кочкыш 
шапашыштым ара-
лаш манын пўшкылаш 
тў‰алыт. Шолышт- 
маш ылыжын гын, ту-
дым лачак юалге але 
йўран игече веле ча-
рен кертеш. Тыгай 
мартеат шуаш лиеш: 
шолыштмым чараш 
нимогай йєнат уке 
гын, омартам йєршеш 
вес верыш кусарен 
шындаш перна.

Ешын кочкышыжым 
утларакше омартам 
кужу жап почын он-
чымо (тиде жапыште 
пўртўсыштє некта-
рым ойырышо кушкыл 
огеш пелед гаяк) го-
дым вес ешын мўк-
шыжє-влак шолыш-
таш тў‰алыт. Тыге 
ынже лий манын, южо 
е‰ мўкшым сеткан па-
латке кєргыштє онча. 

Тудым вер гыч верыш 
кусараш лиеш. Тыгай 
йєн дене ончымо го-
дым вес мўкш-влак 
тышке логалын огыт 
се‰е. Тылеч посна 
эше южо е‰ мўкшым 
йўдым, пычкемыште, 
онча. Тидлан омарта 
ўмбаке лампым гына 
сака.

Самырык шапаш 
ава отарыште эре 
кўлеш, вет тўрлє 
амал дене ава йомын 
кертеш. Я ончымо го-
дым йо‰ылыш тўкет, 
темдалат, я кенета 
черлана. Тыгай го-
дым нуклеус омарта-
се шапаш ава полшен 
кертеш. Самырык 
авам август мучаште 
луктыт да изи ешы-
ште (кок-кум раман 
омарта) ашнат. Мўк-
шызє тыгай ешлан 
изин-изин сиропым 
гына пуышаш. Тыгай 
ешысе самырык ава 
август мучаште-сен-
тябрь тў‰алтыште 
мунчаш тў‰алеш. 
Нуклеус ешым шо-
шым посна ешышкат 
савыраш неле огыл. 
Тудым кугурак омар-
ташке кусараш веле 
кодеш.

Ямдылалтме  
пагыт

Мардежан годым 
кузе кучаш?

«Марий Эл» газет редакцийлан  
ЖУРНАЛИСТ ден  

ВЕРСТАЛЬЩИК-ДИЗАЙНЕР кўлыт.  
Кумылда уло гын, туныктена. 

Тел.: 89026724634
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25, 01.10 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское / Женское 16+ 18.00 Вечерние но-
вости 18.50 На самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+ 23.30 Эксклю- 
зив 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 
23.15 Новая волна-2019 16+

«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.) 9.28 Пошкудем 9.50 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 приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.50 На самом деле 16+ 19.50 Пусть го-
ворят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+ 23.30 Семейные тай- 
ны 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+ 
23.15 Новая волна-2019 16+

«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.) 9.28 Выборы-2019

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

27 АВГУСТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+ 23.30 Про лю- 
бовь 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+ 23.15 Новая волна-2019 16+

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 14.00, 19.30 

Наше время 12+ 21.30 Наше время. 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.) 9.28 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

28 АВГУСТА, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.50 На самом деле 16+ 19.50 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«ВОЛШЕБНИК» 12+ 23.30 Вечерний Ур- 
гант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 «КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+ 23.15 Торжественное 
закрытие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая волна- 
2019»

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

06.30 Утро на МЭТРе  12+ 14.00, 19.30 Наше 
время 12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.28 Выборы-2019

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 

15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 
18.25 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 
На самом деле 16+ 19.50 Поле чудес 16+ 
21.00 Врем 21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+ 23.55 
Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 10.00 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 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.) 9.28 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

29 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

30 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

26 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Лаштыкым  Е.САДОВИН ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕ-

ВАСТОПОЛЬ» 12+ 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 09.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.15 Женя Белоусов. Такое корот-
кое лето 12+ 11.10 Честное слово 12+ 
12.10 Сергей Соловьев. «АССА – 
пароль для своих» 12+ 13.15 Х/ф «АННА 
КАРЕНИНА» 16+ 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+ 19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+ 21.00 Время 23.05 Х/ф 
«АССА» 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 
По секрету всему свету 12+ 08.40 Мест-
ное время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на 
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 13.50 Х/ф 
«ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» 12+ 18.00 При-
вет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 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

31 АВГУСТА, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф 

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+ 07.45 Часо-
вой 12+ 08.15 Здоровье 16+ 09.20 Непу-
тевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.10, 12.15 Видели видео? 6+ 13.50 
Ледниковый период 0+ 16.30 КВН 16+ 
18.00 Точь-в-точь 16+ 21.00 Время 22.00 
Большая игра 16+ 23.40 Х/ф «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» 16+

РОССИЯ1

05.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
12+ 07.20 Семейные каникулы 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя по-
чта 12+ 08.40 Местное время. Воскре-
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Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак лиеш!

Марий Элыш Россий Федера-
цийын строительстве да ком-
мунальный озанлык министрже 
Владимир Якушев толын кош-
тын. Тудын кундемыштына на-
циональный проект-влак кузе 
шукталме да чумыр экономике, 
коммунальный озанлык вия‰ме, 
Йошкар-Ола дене палыме лий-
мыж нерген «Кучемыште» ру-
брике йымалан печатлалтше… 
материал каласкала.

Газетын 6-шо лаштыкше 
«Ыштыме!» рубрике йымалне 
савыкталтше «Ялышке каят – 
окса полышым пуат» матери-
ал республикыште «Образова-
ний» нацпроект кузе шуктал-
тме нерген каласкала да шумо 
се‰ымаш дене палдара.

Чодыраш емыж погаш кайы-
ме годым йомын кертме нерген 
шонет мо? А чодыра тудо ту-
гай, пеш вашке а‰ыртарен да 
йомдарен кертеш. Чодырашке 
кайыме годым мом палыман? 
Тидын нерген «Айдеме да пўр-
тўс» рубрике йымалан савык-
талтше «Пеш вашке а‰ыртара 
да йомдара» статьяште Марий 
аварийно-утарыше службо вуй-
латышын алмаштышыже Нико-
лай Самойлов каласкала.

28 августышто Морко рай-

онлан 95 ий темеш. Тушто 
шуко лўмлє е‰, поэт-писатель 
веле огыл, кугыжаныш деятель 
шочын-кушкын, а ожно Мор-
ко кундемыште кємыт иленыт 
да кушеч нуно толыныт? Мор-
ко район могай саманыште 
шочын? Тиде да моло йодыш-
ланат «Марий Эллан 100 ий 
темме вашеш» лаштыкыште 
савыкталтше «Морко памаш-
на тек эре куатле лиеш» ин-
тервьюшто Морко кундемын 
эргыже, В.М.Васильев лўмеш 
МарНИИЯЛИ-н директоржо Ев-
гений Кузьмин вашешта.

Марий тўр рўдерым вуйлаты-
ше Ираида Степанова Пермь 
кундемысе Суксун районышто 
илыше марий-влак деке миен 
коштын. Ойлат, ожно нуным 
кы‰гыр марий-влак маныныт, 
а кызыт суксун маныт. Нунын 
деке Ираида Александровна 
унала веле огыл, а пеш кугу со-
мыл дене, марий тўрым аралы-
ше, вургемым ыштыше да чиен 
коштшо е‰ым муаш, миен. Шо-
нымыжо кузе шукталтме нерген 
«Тамга» лаштыкыште «Пўртў-
сым пагалыман, тунам чыла 
сай лиеш» статьяштыже кала-
скала да тусо марий-влак дене 
палдара.

«Марий Эл» газет мом воза?

Рекламе

Икманаш, «Марий Эл» газетын черетан номержат кумылым 
тарватыше о‰ай материаллан поян.
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Ватыже кажне йолтошкал-
тышыжым эскера, тыгай-тугай-
жым шишланенак веле коштеш. 
Тудын деч посна нимом ышташ 
ок лий, кузе уке гын, ўдырамаш 
чыла палышаш. Йолташ-шамыч 
дене вашлийын каналташ ок 
лий, эре тудын пелен телевизор 
ваштареш шинчыман. Газетым, 
книгам лудшыла койман. Тыгай 
йокрок илыш шержым темен 
шуктен! Южгунамже мє‰гыжє 
толын пурымыжат ок шу!

Телевизоржымат ватыжлан 
йєраш да уто шомакым лукташ 
огыллан веле чўкта. А тудыжо 
кўлеш-оккўлым чыла почела 
онча. Картинке-шамыч экраны-
ште кора‰ын эртат гын, йєра 
веле. Ала эре шкет улмыжлан 
кєра тыгайыш савырнен шуын? 
Тидланжат кєра пєръе‰лан 
серлагаш да, умшашке вўдым 
подылын, шып лияшыже вере-
штеш. Командировко гыч толмо 
кечынже поснак чот чыташыже 
логалеш.

Ватыже телевизор экраныште 
мо ышталтмым тунар эскера, 
лишне шинча гынат, марийжын 
креслыште пеле мален шин-
чымыжым тогдаенат ок шукто, 
шєрынат ок ончал. Вучыдымо 
телефон йўк огыл гын, очыни, 
шинчышыжлак мален колты-
мыжым Николай Палыч шкежат 
шижын ок шукто ыле.

– Кє эше тушто помыжал- 
тын? – келесырын йодо ўды-
рамаш. Телефон дек лишкырак 
шинча гынат, верже гычат ыш 
тарване. Николай Палыч теле-
фон пучым нєлтале.

– Колыштам, – пеле йўкын 
мане.

– Миша, тый? – єрынрак 
йодо самырык ўдырамаш йўк. 
Лишнак пуйто ныжыл сем сол-
на: ала вес пєлемыште радио 

мура, ала кафеште. – Тиде тый?
– Те йо‰ылыш логалын-

да, – тыматлын, но вучыдымо 
йы‰гырын омым лугыч ышты-
мыжлан каньысырын вашеш-
тыш пєръе‰. – Нимогай Миша 
тыште ок иле.

– Нелеш ида нал.
Пучышто пик-пик шокташ 

тў‰але. Ны кушко логалмым 
рашемдаш, ны молым умылка-
лаш, йодышташ ыш тў‰ал.

– Ала-могай Мишам кыча-
лыт, – ватыжын йодышан он-
чалтышыжым ужын пелештыш 
Николай. – Телефоныш эре 
ала-молан палыдыме е‰-влак 
йы‰гыртат, очыни, номерым  
вашталташ логалеш.

Пєръе‰ телевизорым ончаш 
адак креслыш волен шинче. 
Туштыжо ала-мом ончыктат, ки-
ношто ала-кєн сўанжылан ям-
дылалтшын койыт. Мом адакат 
ватыже онча манын умылка-
лаш гына тў‰але – йы‰гыр уэш 
йо‰галте.

– А-ах, шайтан, мыняр йыгыж-
тараш лиеш? – сыренак кынеле 
Николай Палыч. Номерым тўт-
кынрак погыман да е‰ым йўд 
лишан огыл, ондакрак кычал-
ман манын, палыдыме ўдыра-
машлан ойлынеже ыле, но чы-
тыш.

– Да! – кычкыралынак мане, 
но пучышто шып.

– Николай Палыч, те улыда, – 
самырык йўк шоктыш.

– Да, мый, – иктаж-мо тыгай-
тугай лийын кертмым ончылгоч 
шижын, вургыжшын да апты-
ранен вашештыш. А-а, икым-
ше гана Миша манын йодмеке, 
мє‰гыштє улмыжым-укежым 
рашемдаш тыршыш гын веле?

– Огыда пале? – шып йодо. 
– Уке! – шоналтыде, кє дене 

кутырымыжым да палаш тыр-
шыдымыжым шылтыде, пєръе‰ 
торжан вашештыш.

Вик ойлаш гын, чытен ок керт 
ўдырамаш-шамычын ик йўк гы-
чак палышыч-укем койышланен 
йы‰ысымыштым. Такшым теле-
фон номерым пешыже нигєлан 
ок пу. Тєчен ончо телефон пу-
чысо палыдыме йўкым кок-кум 
шомак гыч палаш! Кўлешыжат 
уке! Тидыже тўтыран йўдым е‰ 
чурийым палаш тєчымє дене 
иктак! Чылан икгайла чучыт. 
Адакшым кум йолтошкалтыш 
коклаште ватыже телевизорым 
ончен шинчышыла коеш, а ло-
катор пылышыж дене мом куты-
рымым колышташ тєча. Ватыже 
ок лий гын, мурысо гай «Ната-
ша, Марина, Вера...» манын йо-
дыштешат ыле, очыни, но...

Мом шылташ, шуко жап мє‰гє 
деч тораште лиймыж жапыште, 
калыкыште манме гай, ўдыра-
машым сымыстарен моштымо 
чоялыкше ден мастарлыкше 
шагал огыл погыненыт. Пы-
тартыш жапысе нимом вашла 
сєрыдымє кыл ынде сырыкта-
ра веле. Ны ок куандаре, ны ок 
ойгандаре. А Николай Палыч-
лан тугай келге, чоным коржта-
рыше, илаш таратыше, кажне 
кечын шонен йєсландарыше 
шижмаш кўлеш. Йєратыме ўды-
рамаш верч чон вургыж йє-
сланымыже ынде тетла огешат 
ылыж, очыни. «Йєратымаш» 
шомакшат тыглай шомакла 
веле чучеш, пуйто нигєм он-
чыч йєратенат огыл, пуйто кугу  
шижмаш чоныштыжо иленат 
огыл. Но ик командировко гыч 
Николай Павловичын мє‰гыжє 
пєртылмыжє ыш шу.

Мужедмат ок кўл
Тў‰алтышыже 31-ше  

№-ан  газетыште

Умбакыже  лиеш
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(Подворье)

Кок 
пєръе‰ 

троллейбусышто 
мутлана:

– Росстат россиян-
влакын доходышт ке-

нета чот кушмо нерген 
ойла.

– Уке, тиде просто е‰-
влак шошымсо курт- 

кыш кусненыт да 
шыжым шылтен 

пыштыме оксаш-
тым муыныт.

Ш

Ы
РГЫЖАЛЫНА?

Тол, тол, маньыч, вучем,
 маньыч,

Кас велеш садерышке.
Вучем шагат, вучем кокыт,
Молан толаш от вашке?

Припев:
™шанем тылат, та‰ем,
Йєратенам уш каен.

Пеледалтше 
шўм-чонемжым

Коденат тые тошкен.

Эрта ке‰еж, телат эрта,
Тоштым мондаш огеш лий.
А вет первый йєратымаш
Эреак ушеш возеш.

Йєратыме мурына

      Тол, тол, маньыч
Мутшо ден семже палыдыме авторын

культур

нышлан

,
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ТАЧЕ кечын иктаж-
могай ялым кычал 
муаш нимо нелыжат 
уке, тудо кеч тора кун-
демыште, кеч пошкудо 
районышто лийже. 

Марий Кавал лўман 
ял Татарстаныште ул-
мым ме шукертак па-
ленна гынат, кузе туш-
ко миен шумо нерген 
шот дене иктат умыл-
тарен кертын огыл. Вес 
могырым, ме тиде ма-
рий ял Высокогорский 
районышто манын 
шоненна да навига-
тор виктарыме почеш 
Суас Кавалыш миен 
лектынна. Рушлаже 
тудым эше Большие 
Ковали маныт. (Кушеч 
тынар икгай лўмжє по-
шен?) Тушеч икмыняр 
кудалын, шола велке 
савырнышна. Ну, пы-
тыш, шоналтышна: ум-
бакыже ни асфальт, ни 
корно указатель уке…

Но чон шижме се-
мынак корнывожышто 

пурла велке савыр-
нышна. Ончылнына 
курык тайыл шєрыш-
тє шуйналт вочшо ял 
койылалтыш. «Тидак...» 
– маньым мый шка-
ланем шке. Шофёр 
ала-куш тўня тўрыш 
на‰гает манше гай 
вуйым єкымрак рў-
зале. Пєрт леведыш-
влак ошын волгалтыч. 
Умбачын тиде агул ку-
гун коеш. Но теве кор-
но кенета адакат пурла 
могырыш пўтыралеш 
да пуйто тура курык 
сер гыч коремышкы-
ла шупшын волта. «Ну, 
куш ынде на‰гает?..» 
– кокытеланымашан 
шонымаш дене пуйто 
шке семынже води-
тель пелештен колта. 
Теве – «Русско-марий-
ские Ковали». Теве шу-
кертак ужаш шонымо 
Кавалет.

Тўсшє, пушыж де-
нат вик шижалтеш – 
марий ял. Оза‰ ола 

пеленак курым-ку-
рымла дене илыше, 
тачат шкенжым шке 
аралыше. Мый шке-
жат тиде ял деч иктаж 
кумло ме‰ге торашты-
рак гына илем. Тўжем 
денат тўжем ме‰ге 
мўндырнє ала-куштат 
лийын пытаренам, а 
вот тышке нигунам ло-
галын омыл. 

Умбакыла тайыл 
дене кудал кўзена. 
Эше ик е‰ымат огына 
вашлий. Ну, теве ва-
штарешна ала-могай 
пєръе‰ толеш. Палы-
ме лийна: Пётр Семё-
нов. Ынде икмыняр ий 
годсек Марий Кавал 
ялыште ила. 

Теве кокымшо е‰, ко-
шаргырак да шемал-
гырак чурийвылышан 
илалшырак пєръе‰, 
койылалтыш. Тудо, са-
вам кучен, Кугу Ачам-
ланде сарыште лий-
ше-влакын лўмыштым 
ончыктыман чапкў 
ше‰гечла лектеш. 
«Чапкў йыр шудым 
солен, очыни», – ада-
кат волгалте вуйышто. 
Палыме лийна: Илья 
Максимович Пеплай-
кин. Ялыштак ила, но 
шочмо кундемыш шу-
керте огыл пєртылын. 
Чаманаш гына кодеш, 
тудат, Пётр Семёнов 
семынак марий прос-
ветитель Икумари, 
Гаврил Леонтьев, нер-

ген нимомат колын 
огыл, ок пале.

Тудак мемнам Екате-
рина Павловна Фёдо-
рова деке ужатен на-
мийыш. 1925 ийыште 
шочшо ковай мемнам 
кудывечыште про-
ворын вашлие. Тугак 
проворын пєртыш пу-
рыш... Но нимогай Ику-
марийым ок шарне.

Тыгодым Пермь гыч 
унала толшо Лидия 
ўдыржє дене пырля 
шарналтышт Марий 
Кавал воктенысе ку-
рык серыште шогышо 
кум кугу шолым. Тушко 
ик жап ош вургеман, 
чал ўпан шо‰го марий-
влак кум могырым то-
лын коштыныт. Ончыч-
шо кум ийлан ик гана 
толын лектыныт. Корно 
вургемыштым куда-
шын, яндар ош мыже-
рым шо‰алын, теркуп-
шым упшалын, шоло 
ончылно кумалыныт. 
Вара нуно толмышт 
семынак, шижде, уке 
лийыныт. Ик жап гыч 
коктын толыныт, вара 
– шкетын гына. Ынде 
шукертсек тушко ош 
вургеман-влак толшо 
уке. Очыни, тукым кыл 
тыге кўрылтын.

Шуко о‰айым ме Ма-
рий Кавалыште колна. 
Но тиде кум кугу шоло 
да кум чал шо‰го ни-
гузе вуй гычын лектын 
огыт керт.

Кум кугу шоло, 
кум чал шо‰го

Корно – Парат кундемысе 
Марий Кавалыш

Ончык пурен каласыде ок лий: марий-влак тачысе Зеленодольск 
вел мландым шке жапыштыже Парат кундем, але Паратский, 

маныныт. Тушто ала-кунам ожно лач тыгай лўман марий ял лийын.  
А мемнан корнына изиш шолашкырак – Оза‰ велке – шуйналте.

П.Семёнов, И.Пеплайкин, пелашыже Людмила
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