
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

Ке‰ежым кўлеш лиеш 

ОК Ш™Й, 
ОК КАТЛЕ

3-шо лаштыкСад-пакчазе

Каласкалыме гыч     
КОЛЫШТАТАТ,   
ШОНАЛТЕТ

14-ше лаштык

39-ше (805)№

12+

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2019 ий 

10 октябрь,

изарня

12+
СУРТСУРТ

Вольык

ончышо

Йошкар-Оласе Чарла кремль-
ыште тўрлє районын ялозанлык 
ярми‰гаже эртаралтеш. Кодшо 
каныш кечылаште Курыкмарий 
районысо фермер, садпакчазе да 

шке озанлыкым кучышо-влак пак-
часаскам, фруктым ужалаш кон-
деныт ыле. Мыят, оласе е‰ет, ол-
мам налаш мийышым.

М
.С

ко
б
е
л
ев

ы
н 

ф
от

ож
о

Умбакыже 8-ше лашт.

Теният 
пакчагєргє лектыш 
                  тўвыргє

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Шке озанлыкым кучышо А.Сильдушкин сатужым темла
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Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

Калык КАЛЕНДАРЬЫМ 
лышташленКум, ныл,  

лу ий ончыч…
ПЕНСИЙ ийготым йы-

жы‰ын-йыжы‰ын кугемдыме 
нерген федеральный закон 
дене келшышын, 2019 ий  
1 январь гыч ўдырамаш-ша-
мыч сулен налме канышыш 
60 ийым темымекышт лек-
тыт, пєръе‰-влак – 65 ияш 
лиймекышт. Законысо ешар- 
тыш социальный гарантий 
шуко шочшан ўдырамаш-ша-
мычлан льготым пуэн. Тыге, 
кум шочшан ава пенсийыш 
57 ияш лекташ праван, ныл 
икшыван ава – 56 ияш. Вич 
да тылеч шуко йочан ава су-
лен налме канышыш ончычсо 
семынак 50 ияш лектын кер-
теш. Тыгай пенсийым Марий 
Элыште 4714 ўдырамаш на-
леш, тиде чот гыч 249 е‰же 
умбакыже пашам ышта.

Льготан манме пенсийым 
налашлан ик тў‰ йодмаш  
уло – икшывым кандаш 
ияшыж марте ончыман. Ты-
леч посна ўдырамашын 
страховой стажше да пен-
сийлан праваже лекме кечы-
лан ситыше баллже лийшаш 
(2019 ийыште – 19 ий да  
16,2 балл).

Кечывал  
каныш деч посна
РОССИЙ Пенсий фондын 

Марий Элысе чыла клиент 
службыжо 7 октябрь гыч 
кечывал каныш деч посна па-
шам ышташ тў‰алын.

Тидым калыклан фондын 
услугыж дене пайдаланаш 
йєнанрак лийже манын ыш-
тыме.

Ушештарена, Россий Пен-
сий фондын верысе чыла 
органже шочмо гыч кугарня 
марте 8 гыч 17 шагат йотке 
пашам ышта. Тылеч посна 
тудын 50 утла услугыж дене 
фондын сайтыштыже сутка 
мучко пайдаланаш лиеш.

М.ИВАНОВА

10 октябрь (изарня). Кушшо тылзе – Колышто. Чапле 
лектышан шўдыр пале (Лышташ кече). Таче пакчаште 
шинчаланшудым ўдаш сай кече.

Теплицыш лышташлан горчицым, шпинатым, вожан петруш-
кым ўдаш йєнан. Тыгак шукияш тўрлє пеледышым шындаш, ку-
сарен шындаш лўдыкшє огыл. А теве садыш пуше‰гым шын-
даш ок темлалт, тудо ончыкыжым вожым ок колто, шўеш гына. 
Э‰ыжвондым, шоптырвондым, пуншоптырвондым кусарен 
шындаш, минеральный ўя‰дышан ешартыш кочкышым кушкыл-
лан пуаш да вўдым шаваш келшыше кече.

Кавун сокым, шемпызлыгичке джемым шолташ, вара шушо 
пакчасаскам шинчалташ (но консервироватлаш огыл) йєнан 
жап.

Ожно ты кече деч вара мўкшызє омартасе мўкш ешым те-
лылан омшаникыш кора‰даш тў‰алын. Еш телым сайын илен 
лекше манын, шнуй Савватийлан юмылтеныт. Ты кечын кечывал 
марте сурт сомылкам ыштен огытыл. Таче ыштыме паша ончык 
ок колто, пайдам ок пу манын шекланеныт.

Ты кече дене кылдалтше  
моло йўла ден пале

● Лум йєршан йўр йўреш – январь ночко луман, а июнь 
юалге да лавыртышан лиеш.
● Икымше лум лачшымак таче возеш гын, 40 кече гыч теле 

толын шуэш.
● Мардеж йўдвелым пуалеш – теле йўштє лиеш. Кечывал-

велым пуа – икмыняр жап леве игече шогаш тў‰алеш.
● Мўкш-шамыч леток рожым чоткыдын петыркалат гын, 

йўштє теле лийшашым ончылгоч шижтарат.
● Пыл йўдвел гыч кечывалвелкыла иеш – ночко лавыр-

тышым конда, йўдвел гыч кечывалвелыш – сай игече лиеш.
● Таче игече кукшо да ояр шога, тугеже йўштє эше кужун 

ок тол.
● Савватийлан кўдырчан йўр пура – шагал луман, леве да 

кўчык телым сєра.
● Пўнчє ден кожышто пўгыльмє шуко гын, теле йўштє лиеш.

Пенсионный фонд  
увертара
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ямдылен. Тел.: 49-55-11

КЕˆЕЖЫМАТ, телымат нимо огеш лий. Ла-
дыра кушкылым авырен кучыкташ 1-ше фото-
што ончыктымо гай чатка саварым келышта-
раш нимынярат неле огыл. Тудым суртоза веле 
огыл, озавате шкеат ыштен кертеш. Пуншоп-
тырвондын утыжымат шарлымыж деч кўртньє 
пластик (металлопластиковый) пуч гыч шке ыш-
тыме авыртыш-влак ынде икмыняр ий кушкыл 
укш-шамычын ўлык кечалтмышт деч аралат. А 
тудым ышташ нимыняр йєсє огыл.

Пучым кўлеш кужытаным (кўкшытаным) пўч-
кедыман. Вара кажныжым пўгє семын кадырты-
ман да пучын кок мучашыжым уа укшым атма-
лыме гай  мландыш шуралтыман (2-шо фото).

Жап эртыме семын пластик шелышталтеш 
гынат, савар укш-шамычым «тўжвак» ок колто. 
Тў‰ воктенысе шудым со-
лымо годымат вондо укшым 
пўчкын колтымо деч арала. 
Идалыкын чыла пагытыш-
тыжат кокла кугытан сады-
се чыла кушкылым моторын 
авырен шога.

М.НИКОЛАЕВА
Звенигово район

ОК Ш™Й, ОК КАТЛЕ

Садлан ешартыш кочкыш

Ке‰ежым кўлеш лиеш

Пагыт сомыл

Кушкыл Кунам Мо дене  
(1 кушкыллык дозо)

Олмапу ден грушылан Лектышым поген налме деч 
вара вигак

1,5 стакан суперфосфат ден  
1 стакан калий сульфат

Сливе ден алычалан Cаскам погымо деч вара 3 кугу совла суперфосфат ден  
2 кугу совла калий сульфат

Шоптырвондылан Октябрь тў‰алтыште да муча-
шыште

0,5 стакан суперфосфат ден  
1 стакан калий сульфат, сайын 
шўйшє пел ведра терыс

Пуншоптырвондо ден  
япон айвылан

Октябрь тў‰алтыште да муча-
шыште

0,5 стакан двойной суперфосфат 
ден 4 кугу совла стакан калий 
сульфат, сайын шўйшє пел ведра 
терыс

Э‰ыжвондылан Октябрь мучашыште 1 м2  кумдыклан 3 кг сайын  
шўйшє терыс

Облепихылан Лектышым поген налме деч 
вара вигак

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

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

ЧАМАНЕН палемдыман, жап эртыме се-
мын айдемын вўргорныжо органический 
огыл шинчал дене шўка‰еш. Тидыже атеро-
склерозлан вия‰аш, вўр коштмо пашалан 
пужлаш, давленийлан кўзаш, варикозлан 
шарлаш амалым ышта. Сандене вўргорно 
системым эрыкташ кўлеш.

100 г укроп нєшмым 2 кугу совла 
йо‰ыштымо пырысшудо (валериана) вож 
дене варыман, тышкак 2 л шолшо вўдым 
темыман. Настойын 40 градус марте йўк-
шымекыже, йо‰гытыш 2 кугу совла мўйым 
ешарыман. Вартышым янда атыш темыман, 
сайын шокшемдыман да 1 кече шинчыкты-
ман.

Ямде средствым кажне кочмо деч 30 ми-
нут ончыч 1 кугу совла дене подылман. 20 
кече эмлалтмек, 10 кече каналтыман. Вара 
эмлалтме эше 1 курсым эртыман.

Кажне айдеме ўмыржє мучко самырык да 
таза лияш шона, но пўртўс ваштареш от кай, 
тудо организмым садак молемда. Адакше 
шуко можым ме вашталтенжат огына керт, 
мутлан, экологийым: олаште илыше кажне 
гаяк е‰лан вўдым кран гыч йоктарен налын 
йўаш, тыгак тўрлє газ дене амыртыме южым 
шўлаш перна… Тыгай годым вўрысє осал 
холестерин шукемеш да шукемеш. Тиде си-
тыдымаш деч иктаж рецептым темлыза ыле.

А.КУТАСОВА
Оршанке район

В™РЫШТЄ осал холестериным шагалемдыме, 
организмым эрыктыме, капкыл нелытым нор-
мыш кондымо рецепт: икнаре налме лаштырты-
ме шўльє лапчык (овсяные хлопья), чернослив 
да кугу рожлан тёркеш нўжымє йошкарушмен 
вартышыш 6 стакан шолшо вўдым темыза да 

изи тул ўмбалне 15 минут шолтыза. Ямде отва-
рым шўрыза да малаш вочмо деч 2 шагат ончыч 
мыняр кертыда, тунаре йўза. Отвар деч кодшо 
кучам эрдене кочса.

Арняште ик кече тиде «шўрым» веле кочкаш 
гын, уто нелытым кудалтеда, пагар-шолора 
корнын пашажым саемдеда, самырыкемыда, а 
тў‰жє – шо‰гылыкым кужу жаплан чактареда.

Ончыч вуем 
чот корштыш, 
а кок кече 
гыч тўрвыш-
кем герпес 
лекте. Тудын 
дечын писын 
утлымо иктаж калык йєн уло мо?

Ю.НИКОЛАЕВА
Морко район

1. Кочмо шинчал дене пайдаланен ончыза. 
Тидланже «шокшо шўлышыш» тыгыде шинча-
лым кечеш 3-4 гана йыгалтыза – сусыр палынак 
писын илана.

2. Изин чывышталын, шинчалым тыгак йыл-
мыш шавалташ да эркын шупшаш лиеш.

3. Герпесым тыгай мазь сайын тєрлата: 2 
кугу совла йогуртыш пресс вошт темден лук-
мо 2 чеснок пўйым, 1 изи совла шулыктарыме 
кофем, тынарак мўйым да шыда‰ ложашым 
ешарыза, сайын варыза да тургыжландарыше 
верыш пыштыза. Мазьын кошкен тєргалтмек-
ше, свежа вес порцийым йыгыза – кум кече гыч 
герпесын кышажат ок код.

4. Мазьым ямдылыме огеш шу гын, тўрвыш 
лекше герпесыш ончыч чеснокым йыгыза, вара 
– олма уксус дене йєрымє мўйым (1:1).

Вўрым эрыктет –  
кужун илет

Холестериным кузе  
шагалемдаш?

Йодмыда почеш

Пайдале ка‰аш – тазалыклан 
йолташ

«Шокшо шўлыш»
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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

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*

 Кокла кугытан 2-3 кешырыште А витаминын 
суткаш дозыжо уло, а тидыже – йывыжа коваш-
те, пўсє шинча, таза аза (ончыкылык да чызым 
пукшышо ава-влаклан).
 Кешыр организмым шлак да токсин деч 

эрыкта. Тиде пакчасаска кєргысє бактерийым 
пытара, кочкышым шулыктарыме пашам са-
емда, мўшкырым иземда, кумылым нєлталеш.
 Пакчасаскасе витамин ден минерал-влак 

иммунитетым пе‰гыдемдат, онкологий чер дене 
черланыме деч аралат.
 Кешыр пўйым, пўйшылым, ўп вожым 

пе‰гыдемда да саемда.
 Вўрыштє рН манмым нормыш конда: ор-

ганизм щелочь средаш савырна, а тыгайыште 
нимогай бактерий илен да шукемын огеш керт.

Кешырыште А витамин ден бета-каро-
тин шуко. Нуно организмыш сайынрак 
шы‰даралтышт манын, кешырым (сокым, 
нўжымє пакчасаскам) кушкыл ўй дене 
йєраш пайдале.

Тергеныт – полша
Иканаште – кок черым…

Мера‰ кешырым  
молан йєрата?

Кушкыл эмла

ПАГАРЫН кугу шопылыкшо дене шукертак 
орланем. Тиде чер огыл, но йєндымылыкым 
садак луктеш.

Кодшо ийын йолташ ватем тиде ситыды-
маш деч ик рецептым темлыш. Тудо мыланем 
просталыкше да пайдалыкше дене келшыш. 
Ингредиент-влак лўдыкшыдымє улыт, санде-
не удаже садак огеш лий, адакше ала полша 
манын, эмым ямдылен ончышым. Рецептыште 
кучылташ темлыме ош арака гына кокытела-
нымашым лукто: вўргорно давлением тугак-
шат кугу да…

Нєшмыж деч эрыктыме 1 стакан  шуанвон-
дыгичкыш 1,5 стакан сакырложашым еша-
рышым да сайын варышым. Тышкак 3 стакан 
ош аракам темышым. Чўчкыдын луген, вар-
тышым кечан верыште 5 кече кучышым. Тылеч 
вара адакат 2 стакан ош аракам ешарышым 
да йо‰гытым адакат кечан верыш шындышым. 
Эм ик арня гыч ямде лие.

Шуанвондыгичке настойкым кечеш 3 гана 1 
изи совла дене кочмо деч вара подыльым. По-
чешыже вўдым йўым.

Рецепт почеш настойко моткоч шуко лекте, 
сандене тудын дене кужун эмлалтым. Курс 
мучаште пагаремын тєрланымыжым шижым, 
тылеч посна кугу давлением изишак волыш да 
вуем мўгырымым чарныш.

Чыла сай гынат, икмыняр жап гыч эмлалтме 
эше ик курсым эртышым – давлением 150/90 
отметкеш чарнен шогале.

Тыге, ик эм дене пагаремат эмлышым, вўр-
горно давлениемат шке ийготемлан да капкы-
лемлан келшыше нормыш кондышым.

Е.ОСИПОВА
Йошкар-Ола

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.
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Тиде арнян сатулан ак тыгай:
Свежа паре‰ге (1 кг) –  14-15
Свежа ковышта (1 кг) –  20-25
Помидор (1 кг) –  30-65
Шке пакчаште куштымо  
помидор (1 кг) –  90-100
Кияр (1 кг) –  55-65
Шоган (1кг) –  20-25
Тамле пурыс (1 кг) –  35-55
Арбуз (1 кг) –  20
Дыне (1 кг) –  60
Хурма (1 кг) –  190-200
Кукуруз (1 шт) –  10
Баклажан (1 кг) –  55-60
Олма (шке пакчаште  
куштымо – 1кг) –  30-50
Грушо (1кг) –  80-100
Облепихе (1 л ведра) –  140-150
Пєчыж (1 л ведра) –  180-200
Турнявєчыж (1 л ведра) –  140-180
Полан (1 л ведра) – 50
Агытанора (боярышник)  
(0,5 л стакан) –  50
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) –  70-140
Калош (шокшо кєрган) –  250-350
Пидме носки-тапычке –  150-250
Шокшо носки (3 мужыр) – 100
Тумо выньык –  100-150
Куэ выньык –  70-80
Лўмегож выньык –  50-80

Йошкар-Оласе рўдє пазарыш-
те тиде арнянат ке‰еж мучаште 
да шыжым сайынрак кўын шушо 
емыж-саскам: олмам, грушым, 
пєчыжым, турнявєчыжым – эн 
шукын темлат. Шке пакчаш-
те ончен-куштымо помидорым 
ужалыше-шамычат алят вашли-
ялтыт.

Чоялыкат утара

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

ПАЗАР АК

Таче темлыме ка‰ашна-влак дене пайдалане-
да гын, сурт кокласе сомылда ятырлан писын-
рак вора‰еш, шонена.
 Коваште гыч у перчатке кужу жап у гаяк лийын 

кодшо манын, шовын вўдыштє шўалтыман, изишак 
коштыман, вара ўмбакше вазелиным йыгыман.
 Замш гыч перчаткым эрыкташ ик стакан шєрыш 

ик изи совла содым пыштыман.
 Меж носки пундаште кужу жап рож ынже лий ма-

нын, тушко капрон чулкам ургаш лиеш.
 Меж гыч пидме вургем ден порсын гыч ургымо 

чиемым мушмо годым йоча шампуньым але ўплан 
бальзамым кучыл-
таш темлалтеш.
 Мохер ден ан-

гора гыч чием кужу 
жап пушкыдо лийын 
кодшо манын, ну-
ным «Яичный шам-
пунь» дене мушман. 
Кошкымекше, паке-
тыш пыштыман да  
2 шагатлан моро-
зильникыш вера‰-
дыман. Лукмеке, 
тєр верыш пыштен 
коштыман.

 Кучылтмо годым пищевой плёнко ынже кушкедалт 
да кидыш ынже пижедыл манын, тудым холодильникы-
ште аралыман.
 Салмаште ушкал (сливочный) ўй ынже когарге да 

ынже шемем манын, жаритлаш тў‰алме деч ончыч ту-
дын дене салмам сайын йыгыман.
 Шолтымо годым рис ваш ынже пиж манын, тылеч 

ончыч пел шагат наре йўштє вўдыштє шинчыктыман.
 Цитрус емыж-саска тамлырак лийже манын, шок-

шо вўд дене мушман, а вара 10 секунд наре микровол-
новкышто кучыман.
 Сырым нўжымє годым тёркыш ынже пижедыл ма-

нын, тудым тылеч ончыч 20 минут наре морозильникы-
ште кийыктыман.
 Шолтымо годым тичмаш паре‰ге ынже шалане ма-

нын, вўдыш лимоным ешарыман.
 Шўр лем вошткойшо лийже манын, мучаш-

те ий кубикым пыштыман, вара шолаш пуртыман да  
йєртыман. 

Мє‰гысє сомыл

Иктым йўкшыктарыман, 
весым ешарыман

Вургемым ...  
кылмыктыман
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КОВЫШТАМ тыгыдемде-
на. Кешырым кугу тёрко гоч 
колтена. Чеснокым олым 
пырче семын пўчкедена. 
Ынде чыла пырля пыште-
на. Тылеч вара ковыштам 
каструльыш темден-темден 
оптена.

Вўдым шолтена, тушко ук-

сусым, ўйым, шинчалым, 
сакырым, лавр лышташым, 
пурысым, гвоздикым пыш-
тена. Изишак йўкшымекше, 
каструльыш маринадым те-
мена. ™мбачше иктаж-мо 
неле дене темдалын, пєр-

тыштак 10 шагат шинчык-
тена. Тылеч вара 3 литран 
банкыш оптен налына да 
холодильникыште 12 шагат 
кучена. Тиде жап эртымеке, 
луктын кочкынат кертыда. 
Перкан лийже!

КАВУНЫМ изи рожан тёр-
кышто нўжена. Духовкым 180 
градус марте чўктена да ыраш 
кодена. Когыльылан кавуным, 
сакырым, манный шўрашым, 
разрыхлительым, кефирым 
(але шєрым), лимон цедрым 
чыла пырля пыштена да писын 
гына лугена. Уке гын манный 

шўраш лєча да 
когыльо пе‰гыде 
лиеш. Тиде руа-
шым кушкыл ўйым 
йыгыман формыш 
але салмашке пы-
штена да духов-
кышто 40-45 ми-
нут кўктена.

Ты жапыште сиропым ям-
дылена. Тидлан вўдыш сакы-
рым, лимон сокым пыштена, 
3 минут шолтена да йўкшык-
тараш кодена. Когыльын кўын 
шумекше, ўмбакше опталына, 
тыгак кокос стружкым шавал-
тена. Кондитерский посыпкы-
мат ешарен кучылташ келшен 
толеш. Пел шагат гыч манник 
сиропым пўтынек шупшылеш, 
да моткочак вужга когыльо 
ямде лиеш.,

ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Писын  
шинчалтыме ковышта

Кўлыт:
 изи рожан тёрко гоч колтымо  

    2 стакан кавун,
 250 мл кефир але шопо шєр,

 1,5 стакан сакыр,
 1,5 стакан манный шўраш,

 1,5 изи совла разрыхлитель,

 1 лимон,
 пел стакан вўд,
 1 изи пакет нўжымє кокос        

    (стружко),
 изишак кушкыл ўй.

Ончылсакышым ўшталына

Кавун манник

Кўлыт:
 2,5 кг ковышта,

 700 г кешыр,

 2 вуй чеснок,

 100 мл кушкыл ўй,

 100 мл 9%-ан уксус,

 1 л вўд,
 12 шт пурсан пурыс,

 70 г шинчал,

 100 г сакыр,

 5 шт гвоздике,

 4 лавр лышташ.
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Тений ке‰еж пе-
шыжак шокшо 

лийын огыл гынат, 
коеш, пакчагєргє лек-
тыш тўвыргє. Тидым 
ярми‰гашке ужалаш 
кондымо лектыш эше 
ик гана пе‰гыдемдыш. 
Туштыжо мо гына уке?! 
Тул гай тўсан кавун, 
ойыртемалтше фор-
ман кабачок, сылне 
пеледыш, олма, грушо 
да шуко молат. Калык 
утларакше паре‰гым, 
ковыштам налеш. 
Чыла ужалыше да 
налше-влаклан Чарла 
кремльыште вержат 
ситен огыл. Садлан 

южыжо воктенысе Воз-
несенский уремыште 
«Газель» автомашина-
шт гыч вигак ужаленыт. 
Пакчасаскам темлыше 
южо е‰же дене мутым 
вашталтышым.

– Тачысе ярми‰гаш 
паре‰гым, ковыштам, 
кешырым, кавуным, ол-
мам да Джоли, Клери, 
Черный принц, Хоней 
урлык кугымєр росо-
там конденам, – ойла 
Важйіл гыч шке озан-
лыкым кучышо Алек-
сандр Сильдушкин. – 
Тений паре‰ге ўмашсе 
деч сайрак шочын. Эре 
ковыштам от шынде 
вет. Кешыр, йошкаруш-
мен лектышат куанда-

ра. Кавунат пеш сайын 
кушкын. Ужалаш тўр-
лє сортым конденам. 
Оласе калык утларак-
ше паре‰гым налаш 
вашка. Акшат шул-
до, ик килограммже  
10–15 те‰ге. Паре‰-
гыже ошо, йошкарге, 
а кєргыжє нарынче. 
Тиде урлыкым ятыр ий 
шындена. Ме пакча-
саскам еш дене ончен  
куштена.

Теве эше ик сатум, 
пўнчє шпон гыч тодмо 
корзи‰гам, ужалаш 
луктынам. Тыгай о‰ай 
форман корзи‰гам 
Мария Александровна 
Сильдушкина пеш мо-
торын ышта. Шпоным 
Угарманыште налына. 
Корзи‰гам куэ кумыж 
семын шупшын пидаш 
лиеш, – ужалаш кон-
дымо сатуж дене пал-
дара оза.

А Сильдушкинмыт 

воктене Усола ял гыч 
Римма Азарьевна 
Оникова олмам ужа-
ла. Могай гына тў-
сан да кугытан олма-
же уке?! Мыят шым 
чыте – нальым. Туш-
так Сарапай ял гыч 
Альберт Михайлович 
Ихонькин ден Алек-
сандр Петров грушым, 
кешырым, йошкар пу-
рысым, тўрлє урлык 
ковыштам калыклан 
темлат. А шолдыра 
паре‰гым, нарынче 
грушым калык кумы-
лын нале. Поснак – ик 
килограммже кум-
ло те‰геаш грушым. 
Тыгак ярми‰гаште 
мўй ден пакчасаска 
деч посна кусарен 
шындаш ямдылы-
ме самырык вондо 
ден пуше‰гым (ўлыл 
шола снимкыште) 
налаш лийын.

Авторын фотожо

  Лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен

(Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.)

Теният 
пакчагєргє лектыш 

                              тўвыргє

Снимкылаште: 009 – .(Икым-
ше полоса) 012-13 - Тыгай 
о‰ай корзи‰га. 021 – Чап-
ле паре‰ге . о43- Шыжым-
се мозаике. 026 - Еш дене - 
ярми‰гаш. 034- Озавате-влак 
телылан паре‰гым налыт. 041 
–.043-Пакчасаска. 044-Каву-
нат куандара. 045- А могай 
сад пуше‰ге деч посна. 017- 
Кугымєр росота.

 А.Петров дене А.Ихонькин пакчасаскам ужалат
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Моло ийысе семынак 
газетлан возалтше-

влак коклаште лотерей модылтеш.
Тиде гана Марий Эл радион 

«Мыскара йєрвар» дискшым, мон-
чаш пурымо упшым, отвертко набо-
рым, ўдырамаш шокшо колготкым, смарт-
фонлан аккумуляторым, «Яндар» фирмын (вуйлатышыже – Е.Петров) 

иван-чайжым, сєрал чайгоркам, А.Алексеевын «Аралтыш» 
фильмжым возымо DVD дискым, электрочайникым, чайгорка наборым, 

И.Смирновын муро DVD дискым, книга комплект-влакым, 2020 ийлан 
сылне календарьым, пледым, термосым, «Сенджю» кафеш кок ўж-
машым, вич мешак пырче, кофем, йоча кўпчыкым, каструльым да 
молымат модын налаш лиеш. А тў‰ приз дене кызытеш огына палдаре. 
Тек тудо сюрприз лийын кодеш.

Квитанцийым (але копийжым) редакцийыш почто, электрон почто 
(gazeta.mariel@yandex.ru) дене але «Марий Эл» газетын Вконтакте группыш-

кыжо (https://vk.com/gazeta_mari_el) колтыман.

РЕДАКЦИЙЫН АДРЕСШЕ: 424006, Марий Эл Республик, Йошкар-Ола,  
СССР Вооруженный Вийын 70-ше идалыкше урем, 20, 

 «Марий Эл» газет» ООО. Телефон: (8362) 49-55-11.

М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11

Альтернатив  
подпискылан  

лотерей приз –  
ПРОФЕССИОНАЛ  

ФОТОСЕССИЙ.
Электрон подпискылан –  

2020 ий 1-ше пелийлан 
ПОДПИСКЕ

Россий почто отделенийлаште 4-14 октябрьыште  
подписке декаде эрта. Тиде жапыште «Марий Эл» ден 

«Сурт-пече» 10 процентлан  шулдырак.

«МАРИЙ ЭЛ» ДЕН «СУРТ-ПЕЧЕ» – 
кажне марий ешыште!

Пагалыме лудшына-влак!
Лотерей!!!

«МАРИЙ ЭЛ» (кушкыжмо, кугарня), (индекс – П3197) – 785,28 – 682,50 те‰ге.
«МАРИЙ ЭЛ» (кугарня) (индекс – П3214) – 502,44 – 437,64 те‰ге
«МАРИЙ ЭЛ» + «СУРТ-ПЕЧЕ» (индекс – П3213) – 1021,80 –  886,56 те‰ге.
«СУРТ-ПЕЧЕ» (индекс – П3205) – 484,26 - 435,84 те‰ге.

АЛЬТЕРНАТИВ ПОДПИСКЕ
ГАЗЕТЫМ РЕДАКЦИЙЫШ ТОЛЫН НАЛМАН

ПЕЛ ИЙЛАН ПОДПИСКЕ АК:

«МАРИЙ ЭЛ» – 300 те‰ге (ик ийлан – 550 те‰ге)
«СУРТ-ПЕЧЕ» – 200 те‰ге (ик ийлан – 350 те‰ге).

АЛЕ ПАША ВЕРЫШКЫДА КОНДЕНА

«МАРИЙ ЭЛ» – 400 те‰ге (ик ийлан – 700 те‰ге)
«СУРТ-ПЕЧЕ» – 200 те‰ге.

ЭЛЕКТРОН ПОДПИСКЕ
ГАЗЕТЫМ PDF-ФОРМАТ ДЕНЕ ЭЛЕКТРОН АДРЕСЫШКЫДА КОЛТЕНА.

ПЕЛ ИЙЛАН АК: 
«МАРИЙ ЭЛ» – 400 те‰ге,  
«СУРТ-ПЕЧЕ» – 200 те‰ге.

ИДАЛЫКЛАН АК: 
«МАРИЙ ЭЛ» – 700 те‰ге,  
«СУРТ-ПЕЧЕ» – 350 те‰ге.

Оксам Сбербанк картыш колтыман 
(№4276370019927405) да кє кунам да мыняр оксам 
пыштыме нерген уверым тыгай адрес дене колтыман: 
la-lishabdarova@yandex.ru



СЄСНАМ капым писын 
погымыжлан кєра ашнаш 
тў‰алыныт. Тудым чын ончаш 
да пукшаш гын, сай ешар-
тышым налаш лиеш. Капым 
начарын пога гын, тыште ик-
мыняр амалым ончыкташ 
лиеш. Тышечын тў‰жым он-
чыктена. Рационым чын огыл 
ыштыме, шочмыж годымак 
черле лийын, ашныме годым 
лийше йо‰ылыш, паразит-влак 
орландарат, инфекций пижын. 
Нимогай амалымат рашемды-

ме огыл гын, специалистым 
ўжыктыман.

Вольык нелытым начарын 
пога гын, эн ончычак гельминт 
улмым тергыза. Тыгай парази-
тым тудо иге улмыж годымак 
але прогулкышто авалтен. Па-
разит авалтымым кузе пален 
мошташ? Эн ончычак, игын 
аппетитше уке, эркын куш-
кеш, кокыра, терысыштыже 
сєсаным (юмбел) ужаш лиеш. 
Тидлан жапыштыже вакцина-
цийым ыштыман. А паразитым 
пытараш эмым кеч-могай вет- 
аптекыште ужалат.

Паразит титакан огыл гын, 
тугеже кокымшо амаллан ра-
ционым шотлыман. Чынжым 
ойлаш гын, витамин-влак 
огыт сите. Д витамин ок сите 
гын, тугеже рацион тичмаш 
огыл, кечыйол шагал логалеш, 
вольык шагал тарванылеш. А 
витамин ситыдыме годым ко-
ваште шапалге тўсан лиеш, 

шўлымє да кочкышым шулык-
тарыме орган-влак начарын 
пашам ыштат. Кешырым але 
кавуным пукшаш гын, вольы-
кын организмыштыже А вита-
мин ситышын лиеш. В витамин 
ситыдыме годым шўм да нер- 
ве системе орланат.

Вольык оза-влак игылан кел-
шыше условийым ышташ тыр-
шат. Но сєсна шке терысышты-
же малышаш да тудын ўмбач 
кургым налшаш огыл. Вўташте 
южын температуржо 22 гра-
дус деч шагал огыл шокшо да 
50-70 процент вўдыжгылыкан 
лийшаш. Вольык кылма гын, 
калорийжым нелытым погаш 
огыл, капым ырыкташ кучыл-
теш. Шогымо вер шыгыр гын, 
стресс марте шуктен кертеш.

Патологий могырым онча-
лаш гын, шоло да о‰ылашлу 
чын огыл вия‰ыныт. Рожа (ко-
ваште чер), пєшыр (грыжа) 
лийын кертыт.
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Мужыр лаштыкым

Сєснаиге молан ок куш?Мє‰гысє ферме

ДВИГАТЕЛЬЫШТЕ ўй ваш 
йыгалтше ужаш-влакым веле 
огыл ўйла, тыгак погынышо 
когарым да ваш йыгалтме деч 
кодшо продуктым эрыкта, йўк-
шыктара, уплотнитель-влакын 
«илышыштым» кужемда. Ти-
дым шотыш налын, ўйыш эше 
ятыр присадкым ешарат. Лач 
нуныштак нине функцийым 
шуктат. Жап эртыме семын 
нине присадкыже-влак шке 
функцийыштым огыт шукто, да 
ўй шке кўлешлыкшым тўрыс 
ок суло. Тыгыде частице-влак 
шукемыт, нунышт абразив гай-
ыш савырнат. Лавыран ўй ваш 
йыгалтше ужаш-влакым пай-
далын ок ўйлє. Тидыже двига-
тельлан утыждене ыраш ама-
лым пуа.

™йым кунам вашталтыман? 
Тидыже двигательын да ўйын 
могай улмышт дене кылдал-
тын. Утларакше 10 гыч 20 тўжем 
километр марте кудалышт- 
меке вашталтат. Двигатель 
икмыняр ий дене кучылтал-
тын огыл гынат, ўйым садак 
вашталтыман. Амалже тудак 
– присадке-влак шке свойст-
выштым йомдарат.

Производитель-влак ўйым 
талукышто эсогыл кок гана 
вашталташ темлат. Тыгак ма-
шина каныш кечылаште гына 
ола мучко кудалышташ кучыл-
талтеш, тўрыснекше 2-5 тўжем 
километрым веле эрта гынат, 
тидым ышташ темлат. Амалже 
икте – двигательыште погыны-
шо конденсат (вўдыжгє) топ- 

ливе дене варналтеш. Телым 
гын двигатель сайын ырен ок 
шукто.

Южо водитель ўйым ваш- 
талташ ок вашке, лачак жапын-
жапын ешара веле. Тыгай «ма-
стар-влак» 50-70 тўжем кило-
метрым кудалыштыт да вара 
машинаштым ужалат. Пашаже 
тыште: тошто машинаште тош- 
темше ўй денат кудалышташ 
тунарак лўдыкшє огыл. А у ма-
шина-влак утларак кугу темпе-
ратурышто пашам ыштат. Туге-
же тыге лектеш: мотор мыняр 
чаплырак, ўйым тунар чўчкы-
дынрак вашталтыман.

™йым вашталтыде 
кудалышташ лиеш мо?

Автомашинам виктарышылан

™йым вашталтыде, машина дене мыняр жап кудалыш-
таш лиеш? Молан тудым вашталтат? Тыгай йодышлан ва-
шештена.

ТЕ сєснаигым налында, пукшеда, пел ий гыч шўдє ки-
лограмм нелытан сєснам єрдыктарен шогалтышаш верч 
тыршеда. Но тыгай туткарыш логалын се‰еда: вольык 
эркын кушкеш, нелытым начарын пога. Тидын амалжым 
жапыштыже пален налын моштыман, вет тендан пашада 
да иге налме оксада арам лийын кертеш.



ЧЫНЖЫМАК чапле, сай качестван тулен 
налме мўй пўртўс условийыште нугыдем-
шаш, пе‰гыдемшаш. Тидыже мўкшын коч-
кышыштыжо кушкыл шырка улмылан кєра 
лиеш. Шанчые‰-влак рашемденыт: ик чўчал-
тыш мўйыштє кум тўжем наре пеш изи шырка 
пырче-влак улыт.

Мўйын нугыдемме жапше могай кушкыл 
гыч погымо дене кылдалтын. Тиде пагытше 
арнят пеле гыч икмыняр тылзе марте лийын 
се‰а. Мемнан кундемысе мўй утларакше пи-
сын пе‰гыдемше улыт. Эн чот писын шем тў-
сан мўй пе‰гыдемеш. А тыгай радамышкыже 
шемшыда‰ ден умдылашудо (донник) гыч по-
гымо мўй пура.

Сай качестван мўйым отар гыч вигак налаш 
лиеш. Пазарыште але кевытыште налме гын, 
тулымо деч вара икмыняр жап эртен. Тиде жап- 
лан мўй тўрыс але ужашыже пе‰гыдемшаш. А 
коклазе-влак деч калык утларакше вишкыде 
мўйым налеш. А нунышт тидлан пе‰гыдемше 
мўйым уэш ырыктен вишкыдемдат. Мўйым 
ырыктен вишкыдемдыме технологийым ГОСТ 
дене пе‰гыдемдыме. Икмыняр шагат 42 гра-
дус марте ырыктат да банкылашке темкалат. 
Тыгай мўй шке качествыжым ок йомдаре, чыла 
витамин аралалт кодеш. Но чыланжак тыгай 
технологийым огыт эскере, мўйым писынрак 
шулыктарышашлан утыждене ырыктат. Тыге 
мўй пайдале улмыжым тўрыс йомдара. Тыгай 
мўй уэш ок шич, эре вишкыдак кодеш.

Южо мўкшызат тыгай титакым ышта. Мут-
лан, нунын кокла гыч икмыняр е‰ талук муч-
ко эре мўйым ужала. Шкенжын отарыштыже 
кўзымє мўйым ончылгочак ужален пытара 
да палымыже-влак деч налеш. А нуныштын 
мўйышт пе‰гыдемше. Вара тиде мўкшызє 
эсогыл телым вишкыде мўйым ужала. Икте 
раш: тудо мўйым ырыктен. Тыгай мўйым на-
лаш ида вашке. 
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11
НАЛАМ прополисым  

Тел.: 89026724634 Р
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ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Колызын лукшо

Пачерым ужалена. 
Оксам ужашын-ужашын  

тўлаш лиеш. 

Тел.: 89877116882 Р
ек

ла
м

е

Ярми‰гашке, пазарыш ончалза: тушто 
эсогыл октябрьыште утларакше вишкы-
де мўйым ужалат. Пуйто шукерте огыл 
гына кўзымє. Мый мўкшызє улам да 
ужам: эсогыл август мучаш гычак мўй 
пе‰гыдемаш, «шинчаш» тў‰алеш. Виш-
кыде мўйым ужалыше-влак кокла гыч ут-
ларакше коклазе-влак улыт. Тудым нал-
ше-влакын ушыштышт тыгай шонымаш 
пе‰гыдемын шинчын: мўй кече ваштареш 
йылгыжшаш, вишкыде лийшаш, нугы-
демшаш огыл. Тидым палыман: мўй лачак 
рамысе карашыште веле ок пе‰гыдем.

Ерлаште, э‰ерлаште тўрлє вўдкушкылым 
ужаш лиеш. Вўдыштє кеч изи ужар «остров» 
уло гын, тугеже тыште кол ила. Южо тўрлє 
коллан вўдкушкыл кочкыш лийын кодеш. 
Тыште тудо ныжылге лышташым да самы-
рык лышташнерым кочкеш. Кушкыл вур-
гышто тўрлє копша‰ге, личинке да тыглай 
организм илат. Нунат коллан тамле кочкыш 
улыт. Тылеч посна южо тўрлє кол опкын нуж-
гол, ола‰ге деч шылеш. Опкын кол-влак- 
лан кушкыл коклаште шылын шинчаш эн 
келшыше вер. Сандене колызо-влак лач 
тыгай верым ойырен налыт.

Лў‰галтше омыж

ШОЛДЫРА кол омыж але ошлокон (кувшинке) 
коклаште вера‰мым кузе пален мошташ? Тыгай 
кол омыж кокла гыч эртымыж годым вондым 
ятырлан тая. Тидым кушкылым ончен вигак па-
лаш лиеш. Кол капше дене кушкылым тўка, да 
тудо лойгалтеш.

Но тыгеже кушкылым лачак кол веле огыл 
тўка, тайныкта. Мутлан, изи кайык кушкылыш 
шичмыж годым тудым ятырлан таен кертеш. Вў-
дыштє илыше бобр, ондатр але кома тыгак куш-
кылым тарватен се‰ат. Но нине янлык-влак вўд 
йымалне шукак лийын огыт керт, ўмбаке лектыт. 
Тидым ужде кодаш ок лий. Мардежат вўдкушкы-
лым таен кертеш.

Тыгыде кол вўдкушкыл кокла гыч эртымыж го-
дым изи капшылан кєра шкенжым палдарен ок 
керт. Тудо омыжым верже гыч тарватен ок се‰е. 
А теве шолдыра кол неле капшылан кєра вўд-
кушкылым сайынак тарвата. Тыге кучышаш кол 
нерген ончылгоч пален налаш лиеш. Сандене 
кол кучаш толмыда годым вўдкушкылым тўткын 
эскерыза. Тыге тушто могай кол улмым пален 
налын се‰еда.

Палаш уто огыл

Пе‰гыдемше 
мўйым налаш  

лиеш мо?
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 Ве-
черние новости 18.35 На самом деле 16+ 
19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+ 23.10 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+ 20.15 Фестиваль «Театральное 
Приволжье»: Спектакль «Записки сумас-

шедшего» (Ульяновская обл.) 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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+ 23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 
16+ 23.10 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 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+ 20.30 Фестиваль «Теа-
тральное Приволжье»: Спектакль «Сказ-
ка о Емеле-Лодыре» (Башкортостан) 
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 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

15 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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» 16+ 23.25 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 «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+ 23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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+ 20.30 Фестиваль «Театраль-

ное Приволжье»: Постановка «Неужели 
меня нет» (Марий Эл) 12+ 21.30 Наше 
время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

16 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 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.35 Человек и закон 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.30 Голос 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 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 ми-
нут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Юмори-
на 16+ 23.45 Сто причин для смеха 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+ 20.20 Фестиваль «Театральное При-
волжье»: Спектакль «Жил был пес» (Татар-
стан) 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 11.25 Местное вре-
мя. 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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35  На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 2020 г. Сбор-
ная России – сборная Шотландии. Пря-
мой эфир 23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕ-
ГА» 16+ 23.10 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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+ 20.30 Фестиваль «Те-
атральное Приволжье»: Спектакль «Ти-
мур и его команда» (Мордовия) 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 Пошкудем 9.40 Кырык сирем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

18 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

14 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ



«Театральное Приволжье» проектыште се‰ыше-влакын 
спектакльыштым МЭТР телерадиокомпанийыште теве ку-
нам ончыктат

(Студент театр-влак)
Ульяновск область
14 октябрь – Absurdus труппо (Ульяновск ола). «Записки су-

масшедшего»..................................................................................20.20
Киров область
22 октябрь – «Стрекоза» театр студий (Красная Поляна посёл-

ко). «Как Настя чуть кикиморой не стала»................................20.20
Нижегородский область
23 октябрь – Самырык-влакын StartUp арт-студийышт (Шаран-

га посёлко). «Остров»....................................................................20.20
24 октябрь – Музык да куштымаш «Щелкунчик» театр (Орен-

бург ола). «Алые паруса»..............................................................20.30
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ПЕРВЫЙ
05.00, 07.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из США 06.00 Бокс. 
Бой за титул чемпиона мира. Артур Бе-
тербиев – Александр Гвоздик. Прямой 
эфир 12+ 08.55 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 
Новости 10.15 Скорая помощь 16+ 11.15 
Теория заговора 16+ 12.20 Михаил Ко-
заков. «Разве я не гениален?!» 12+ 13.25 
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+ 15.20 Х/ф 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+ 18.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 12+ 19.30, 21.20 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 23.00 
Что? Где? Когда?

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По 
секрету всему свету 12+ 08.40 Местное 
время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на одно-
го 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время 11.40 Петро-
сян-шоу 16+ 13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Ве-
сти в субботу 21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 Наше 
время. Итоги недели 12+ 20.10 Фестиваль 
«Театральное Приволжье»: Балет «Вол-
шебный сундук» (Удмуртия) 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.10 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из США 06.00, 10.00, 12.00 
Новости 08.50 Здоровье 16+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.45 Фигурное катание. Гран-при 2019 г.
15.50 Наедине со всеми 16+ 16.40 Кон-
церт Наташи Королевой «Ягодка» 12+ 
18.10 Щас спою! 12+ 19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 16+

РОССИЯ1

05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+ 07.20 
Семейные каникулы 12+ 07.30 Смехо-
панорама 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 
«ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 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+ 21.30 Фе-
стиваль «Театральное Приволжье»: Спек-
такль «Наброски судьбы» (Чувашия) 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

20 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Пагалыме лудшына-влак! Россий почто отделенийлаш-
те 4-14 октябрьыште подписке декаде эрта. Тиде жапыш-
те «Марий Эл» газетлан шулдынрак возалташ лиеш. Налза, 
лудса «Марий Эл» газетым – марий калыкын эн тў‰ савык-
тышыжым!

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

16+

АФИШЕ

Каналтена мо пырля?

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 
«Тазалык» лаштык молгу-

намсе семынак медицине дене 
кылдалтше уверлан поян. Ту-
дым шергалыда гын, тўнямбал-
не эн сай медсестра нерген па-
лен налыда.

«Мый да шочмо йылмым ту-
ныктышем» конкурсым ик-
тешлыше мероприятий нер-
ген «Образований» лаштык 
кумдан палдара

«Ял илыш» лаштык тиде гана 
Советский район Кужмарий ял 
шотан илем администрацийым 
вуйлатыше Иван Янцев дене 
интервьюм темла.

«Шкетан лўмеш театр-
лан – 100 ий» мужыр лаштык 
пўтынек йєратыме театрналан, 
марий актёр-влаклан пєлек- 
лалтын. Адакшым тений тиде 
культур полатыште уэмден 
чо‰ымо паша ышталтын. У тур-
гымым театр могай произведе-

ний дене почын, актёр-влакын 
кумылышт да шонымашышт 
могай – чылажымат мужыр ла-
штыкыште лудса.

11-ше лаштыкыште респуб- 
ликыштына куман палыме ма-
эстро Виталий Шапкинын «70 
ийым илымеке…» дневникшым 
умбакыже лудса.

«Марий Эллан 100 ий тем-
ме вашеш» лаштыкыште Гель-
сий Зайниевын «У илыш верч 
ме шогышна вий патыр…» ма-
териал – умбакыже.

«Йоча тўня» лаштык ончычсо 
семынак тыгыде, но о‰ай мате-
риаллн поян.

«Фотолаштык» Параньга 
район Кугу Пумарий ялыште 
илыше кидмастар еш дене пал-
дара. Могай нерген – «Фанта-
зий гына кўлеш» материалым 
лудса.

Рекламе шотеш

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

ЭШЕ шукерте огыл тўрлє ты-
гай-тугай локтыш манметлан 
ик пырчат ом ўшане ыле. О-ой, 
ойлыштыт кўлеш-оккўлым ма-
нын, шке семынем шонен, 
дояркылан пырля пашам ыш-
тыше ўдырамаш-шамычын 
коклаштышт кутыркалымыш-
тым умылкалаш, ойлымыштым 
умылаш тєчен омыл. Адакшым 
локтышым ыштат гынат, очы-
ни, кугу чапле бизнесменлан, 
тєралан, амалкалчылан эше 
йєра лийже. А колхозышто 
тыглай дояркылан пашам ыш-
тышылан кє кєрана? 

Пашаже кєранаш йєрале 
огыл шол! Мемнан неле паша-
ланна ик локтызат вийжым пы-
тараш ок тў‰ал. Доярке паша –  
эре терысыште да йыгыжге 
пушышто. Кунамже гын мален 
темаш ыле шонет, эр гыч кас 
марте – фермыште гаяк. Но 
ўчым чот ыштыме ик случай 
шоналташак таратыш.

™маште 55 ийым темышым. 
Пашам эше ыштен кертмем 
гай чучат, университетыште 
тунемше уныкам-шамычлан 
кеч изиш полыш лиеш манын, 
канаш шым лек. «Айда шке 
группетым шкеак ончо» ма-
нын, председателят кодашак 
сєрвалыш. Ончымо ушкалем-
шамыч озанлыкыштына эн кугу 
лўштышан улыт. Мемнам кеч 
ик-кок кечым кандараш манын, 
фермыш Верам, «кужун ыш-
тыше-шамычым» вашталтыше 
дояркым, пашаш нальыч.

Самырык ўдырамаш мыланна 
келшыш. Чулым, чолга, мутлан 
кўсеныш ок пуро. Но икмы-
няр жап гыч, тылат пенсийыш 
лекташ кўлеш манын, тудо 
чўчкыдынрак да чўчкыдынрак 
шижтарен туштылаш тў‰але. 
Шижалтеш: мый – сулымо ка-
нышыш, а тудо – мыйын груп-
пыш. Кажне ушкалым презе 
гычак ончен куштенам, а тый 
ямдышке толнет манын шоны-
мемым шинчашкыже мыет туд-
лан раш каласышым. Шомак 
гыч – шомак, тыге вурседылын 
каргашымашкат шуна.

Варарак пашам айда-йєра 
ыштымыжлан председатель 
тудым ик-кок ганаже шылта-
ленат нале, а Вера вурсымым 
шотыш ыш нал. Вольыкым он-
чымо амалжым гына ыштен. 
Тыйын алди-булди ыштышет 
деч лектышым налаш ок лий 
манын, председатель тудым 
паша гыч по‰галтарыш.

А тудлан мыйын ўмбак кер-
жалташ тидак веле кўлеш ул-
машыс. Мыйым ферме гыч 
каяш йодаш тиде тый началь-
ствылан вуйым шийын кошты-
нат манын каргашыш.

– Шого, пешыже ит куане, 
эше эр гыч кас марте яп-яра 
пашам ышташ тў‰алашет ло-
галеш манын, кайымыж деч 
ончыч кро-оп! омсам лупшал 
кодыш.

Икмыняр арня гыч паша ку-
мыкталте, кеч караулым кычкы-
ре. Эн чот кугу лўштышан кок 
ушкал нелынак черланыш, он-
чычсо деч кок пачаш лўштышым 
шагал налаш тў‰альым. 

Кок тылзе гыч ик эн ончыл 
доярке гыч ятырлан ше‰гелан 
кодым. Мом ойлаш, могай па-
шадар? Яп-ярат пашам ыш-
таш тў‰альым, витне?! Ик йў-
дым таза ушкалемак возо да 
колыш! Вот тунамже шортде 
шым чыте. Презе гычак ончен 
куштымо вольыкем туна-ар ча-
маненам, пуйто шке шочшем.

Кугу ойгыш логалмем нерген 
пелашемын мўндыр родыжо – 
Оксина акай пален налын ул-
маш. Садет мыйым шкеж дек 
ўжє да тиде ўдырамаш тылат 
локтышым ыштен гын, тек 
шкежак полша мане. Ик проста 
йўлам шукташ фермышке нуж 
вўдым шолтен намияш кўш-
тыш.

Кўштымыж семынак нуж вў-
дым йўдым шолтышым. Йўк-
шыктарыме настойым эр эрде-
не изирак янда атыш темышым 
да пашаш пелен нальым. Фер-
мыш толмеке, вольык шогы-
мо верыште, Оксина акайын 
ойлаш кўштымє шомакшым 
пелештен, локтышым «йўлал-
тышым», кыдежлыме пєлемым 
«эрыктен луктым».

Икмыняр жап эртымеке, 
мыйым вашталтыше доярке 
нелын черланыш. «Вашкепо-
лышым» ўжыктен, эмлымве-
рыш на‰гаеныт манме гыч 
шоктыш. 

Оксина акайым колыштатат, 
«ай» манат, но тыгай-тугай 
локтыш манметланат ўшанаш 
логалеш. Ала тыгай йўлам эр-
тарыме деч вара, ала тугак –  
ик жап гыч ончыл дояркыш 
лектым. Кызытат чыла сай, 
тидлан кєра Оксина акайлан 
таум ойлем.

Колыштатат, шоналтет 

ЯЛЫСЕ ™ДЫРАМАШЫН КАЛАСКАЛЫМЫЖ ГЫЧ...
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3 ОКТЯБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

 ПАГАЛЫМЕ ўдырамаш-влак, 
коваште йывыжа лийже, мар-
дежыште да йўштыштє ынже 
лыгешталт манын, шоганым, 
шинчалым налза, киндым, шин-
чалтыме коям пўчкедыза, шке 
шолтымо аракам лукса... Уре-
мыш лекде, ласкан эмлалтса.

Ик мотор кечын, сылне игечын,
Мый сай рвезым вашлийынам.

Ныжыл ончалтыш чоным йўлалтыш,
О‰ым когартыш курымешлан.
Ужам шоныметым, колам чон йўкетым,
Шижам, кузе тые лийнет пеленем.
Почын чонемым, чын корнышко лектым,
Тый от лий гын, неле – шўлен ом тем.

Припев:
Тылат кєра гына илем, йєратымем
Тылат кєра ыра чонем, о шўмбелем.
Тылат гына кыра шўмем, колат, та‰ем?
Тылат кєра эрта кечем, йєратымем.

Вашлиймеке, угыч тый шыргыжальыч,
Шинчам пўяльыч шыпак гына.

Мыйым єндальыч, шокшын шупшальыч,
Шўмем шолышт кайышыч йыштак гына.
Ужам шоныметым, колам чон йўкетым,
Шижам, кузе тые лийнет пеленем.
Почын чонемым, чын корнышко лектым,
Тый от лий гын, неле – шўлен ом тем.
Припев.
Тылат кєра шўмем кыра, ушем йєра, вўрем ыра,
Да пиалан улам тунам, тый пеленем улат кунам.
Шижмашын волгыдо сескемже  
                            мемнан чоннажым авалтен,
Тетла мый тый дечет посна ом керт илен ик  
                            кечымат.
Почын чонемым, чын корнышко лектым,
Тый от лий гын, неле – шўлен ом тем.
Припев.
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Тылат кєра Йєратыме мурына
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АЛЕКСЕЙ изинек тўвыралан 
шўман кушкеш. Кок ияшыж 
годым аваже тудлан модыш 
гармоньым налын пуэн. Изи 
падыраш семўзгарым кидше 
гыч мучыштарен огыл манын 
каласаш лиеш. А кум ийжы-
лан ача-аваже эргылан «чын» 
гармоньым пєлекленыт. Тиде 
пєлек самырык семмастарлан 
шулдырым пуэн. Тыге полмезе 
кажне еш пайремыште нунын 
деке мийыше унам веселит-
лыктен, мурыктен, куштыктен. 
Йочасадыштат, школыштат ту-
дын шокталтымыже кажне ме-
роприятийым сєрастарен.

«Эр ўжара» ан-
самбльым вуйлатыше 
Владимир Корнев та-
лантан рвезым шкеж 
деке ўжын. Варажым 
Алексей «Шокто, гар-
монь!» фестивальыште 
мастарлыкшым ик гана 
веле огыл ончыктен. 
«Йонгалт, гармонь йўк!» 
ансамбль дене пырля 
Агрыз районысо ятыр 
ялыш концерт дене 
коштын. Южгунамже 
идалыклан кумло ганат 
лектыныт.

Рвезын кушкын шу-
мекыже, ача-ава чапле 
професссионал гар-
моньым налын пуэныт. 
Ты семўзгар рвезы-
лан ятыр се‰ымашым 

конден. Мутлан, тудо «Шуко 
йўкан Татарстан» республи-
кысе фестиваль-конкурсын 
зональный турыштыжо «Он-
чаш толшо-влакын кумылышт» 
номинацийыште диплом дене 
палемдалтын. Тылеч посна 
«Без берге» йоча калык твор-
честве ден «Звонкая капель» 
йоча фольклор коллектив-
влакын фестивальыштын лау-
реатышт лийын. Алексей Йош-
кар-Олаште эртыше «Шокто, 
гармонь!» фестивальыште, 
Волжский районышто лийше 
«Шокто, шокто гармонетым!» 
фестиваль-конкурсыштат ма-
старлыкшым ончыктен.

Казаньыш мияш ўжмашым 
налмеке, Алексей моткочак 
куанен. Молан манаш гын 10 
тальянке гыч иктыжым лач 
тудлан кучыктымым пален на-
лын.

– Казань гыч мє‰гє миен 
шумеке, Алёша корно деч 
вара каналта манын шонышна. 
Могай тушто! Эргына семўз-
гарым кидышкыже тунамак 
налын да весела марий се-
мым шокталтен. Ынде тальян-
кыжым кидше гыч огеш му-
чыштаре, – куанен каласышт 
семмастарын ача-аваже.

А.Яркеев – кумылзак, кы-
лым ыштен моштышо айдеме. 
Тудо музык деч посна кидпа-
шаланат шўман. Спортыштат 
се‰ымашыже ятыр, школышто 
баскетбол, волейбол да ече 
сборныйлаште шотлалтеш. 
™стембал теннис дене райо-
нысо та‰асымаште икымше 
верым налын. Ече дене все-
российский спартакиадын ре-
гионысо этапыштыже кокым-
шо лийын.

Школыштат Алексей сайын 
тунемеш, жапым пайдалын 
кучылтеш. Яра улмыж годым 
чонлан келшыше семым шок-
та, тўрлє мероприятийыште 
мастарлыкшым ончыкта.

Асия КУРБАНГАЛИЕВА
Авторын фотожо

Изинек  
мастар кушкеш

Татарстан Казаньыште эртыше «Шокто, гармонь!» респу-
бликысе фестивальыште тўрлє конкурсышто 
ойыртемалтше ден се‰ыше-влакым саламленыт. 
Нунылан тальянкым кучыктеныт. Тыгай палемдалт-
ше-шамыч коклаште марий рвезе, Агрыз район 
Буймо школын тунемшыже Алексей Яркееват 
лийын.


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

