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Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

 Шукерте огыл Ор-
шанке район Иванов-
ка ялыште лиймына 
годым Рўдє уремыш-
те ик сурт пелен шке 
ыштыме ятыр лум- 
ўдырым ужна. Нуным 
Малковмыт еш ыш-
тен. Мийымына го-
дым оза-влак лумым 
эрыктат ыле. Палыме 
лийна. Сергей Ан-
дреевич – граждан 
авиацийын пилотшо 
(Ан-24 самолёт дене 
чо‰ештылын), а пела-
шыже, Марина Васи-
льевна, бухгалтерлан 
тыршен. Коктынат 
кызыт пенсийыште 
улыт. 2014 ий гычак 
нуно кажне У ий ден 
Рошто вашеш тыгай 
лум фигурым ыштат.

М.Скобелевын фотожо

Лумўдыр-влак  
«вашлийыт»

Умбакыже 8-9 лашт.
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Р.ЧЕПАКОВА 

«Демографий»  
национальный проект Калык календарьым  

лышташлен

16 январь (изарня). Катлыше тылзе – Висаште. 

ТИДЕ кокла лектышан 
шўдыр пале (пеледыш 
кече). Ешартыш волгыдым 
йєнештарыме окна ончылан, 
шокшемдыме теплицыш 
ончыкыжым пекин ковышта, 
редис, кешыр, петрушко, 
йошкарушмен, кияр 
нєшмым ўдаш тў‰алаш 
лиеш. Таче – шоган 
да вож дене шукемше 
икияш, кокияш, шукияш 

да шуйналтын шарлыше 
пеледыш нєшмым ўдаш, 
кусарен шындаш эн 
йєнан кече. Кушкылым 
прививатлаш, аярым 
шыжыкташ ок лий, тудым 
вўдым шавыде да ешартыш 
кочкышым пуыде кодыман 
огыл. Утыжым кушмыж 
деч нєргє кушкыл укшым 
темдалын, росота мучашым 
кучыман.

Ты кече дене кылдалтше калык пале
 Тылзе тўтыра ше‰гелан шылшыла але о‰гышто ул-

шыла коеш гын, игече пеш кўчык жапыште чот йўкшемда.
 Чот пургыжта – ке‰ежым мўкшиге рўжге да сайын 

лектеш.
 Кочкышым кычалын, мера‰ ял лишке толын лектеш – 

игече кужу жаплан йўкшемда.
 Пуше‰геш пєрш налеш гын, ончыкыжым ояр игече 

шогаш тў‰алеш, поран ок тарване.
 Пыл каваште писын иеш – кужу жаплан поран да пур-

гыж тарвана.
 Чодыраште пуше‰ге чодыртатылеш – игече йўк-

шемда.
 Таче кастене неле пашам ышташ ок йєрє, уке гын 

ойго ден э‰гекым лишемдаш лиеш.
 Шўдыр-влак каваште волгыдын йўлат – ояр игече шо-

гаш тў‰алеш.
 Кече шичме годым йырже о‰го налеш – лум толеш, 

да игече кенета йўкшемда.
 Суртышто куштылго юап да пиал лийже манын, таче 

ўстембак торык гыч ыштыме кочкышым (подкогыльым, 
туарам, сырникым) шынденыт.
 Таче йўдым агытан мура – ялыште пожар лийшашым 

мужедеш.
 Пыл кечым ўлычла авырен петыра гын, поран тарвана.
 Поранан, пургыжан кечын ко‰гаште йўлышє тул йєра, 

пєртыш шикш лектеш – ялыште кє-гынат кола.

Таче шочшо е‰-влак осал да поро е‰ым вигак 
шижше да пўртўсыштє лияш, сонарыш кошташ 
йєратыше лийыт.

Шуко шочшан ешлан
Марий Элын Социальный вия‰маш 

министерствыжын увертарымыж 
почеш, «Демографий» националь-
ный проектын «Йоча шочмо годым 
ешлан финанс велым полшымаш» 
регионысо проектшын кышкарыш-
тыже кумшо да тылеч моло йоча 
шочмо годым, тыгак нунын кум ияш 
лиймешкышт, ешлан тылзе еда окса 
выплате теният ойыралтеш.

2019 ийыште тыгай выплатым ешын 
доходшо ик е‰лан шотлымаште 14562 
те‰ге деч шагал лекме годым тўленыт.

Марий Эл правительствын 2019 ий 
26 декабрьыште лукмо пунчалже дене 
келшышын, 2020 ий 1 январь гыч тиде 
доходын кугытшым 20996 те‰ге марте 
нєлталме.

Йодмашым кумшо да тылеч моло йо-
чан шочмо кечышт деч вара кум тыл-
зе жапыште пуаш гын, выплате икшы-
вын шочмо кечыж гычак ойыралташ 
тў‰алеш. Кум тылзе деч вара гын, йод-
машым пуымо тылзе гыч.

М.ИВАНОВА

Йєн чылаштын  
икгай лийшаш

Правительстве пєртыштє Марий 
Элыште правопорядкым эскерыме 
шотышто координационный сове-
щаний эртен.

ПОГЫНЫШО-ВЛАК Россий Федера-
цийыште 2025 ий марте экстремизм 
ваштареш кучедалме стратегийым кузе 
илышыш пуртышаш, республик кумды-
кышто этиловый спиртым, алкоголян 
да спиртан сатум ыштыме да ужалыме 
сферыште кугыжаныш контроль нерген 
мутланеныт, 2020 ийлан планым палем-
деныт. Туштак, экстремизм ваштареш 
кучедалме дене келшышын, республи-
кыште илыше-влакым таза илышым 
вўдаш, спорт дене кылым кучаш та-
ратыме да кумыла‰дыме могай паша 
эртаралтме нерген мутланеныт. Реги-
он вуйлатыше А.Евстифеев палемден: 
улшо спорт объектла дене олалаште 
веле огыл, яллаште илыше-шамычы-
нат пайдаланаш йєнышт лийшаш. Тудо 
муниципал образованийлаште тыгай 
вер-влакым ыштыме йодышым конт- 
рольышто кучаш кўштен.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА
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Ыштен ончыза

1. Чеснок ми-
н е р а л ь н ы й 

шинчаллан, антиок-
сидантлан, эфир ўй-
лан, органический 
кислоталан поян. 
Таза кушкаш да писын 
вия‰аш кугу шўкал-
тышым ыштыше да 
мландыш куштылгын 
шы‰даралтше нине 
компонент-шамычым 
рок гыч пеледыш куш-
тылгын шупшын кер-
теш. Но тиде гына 
огыл.

2. Черым ша-
рыше па-

тогенан микро-

организмым шке 
кислотаж дене 
йўлалта. Рокым 
эрыктен саемдымыж 
денат пєлемыште 
кушшо пеледышлан 
чеснок моткоч кугу 
пайдам пуа. Чес-
нок эфир ўйым, ал-
лициным, луктеш, а 
тиде вещества бак-
терийым пытара. 
Чеснокын 1 пўйжат 
пеледышым ара-
лаш сита. Вожса-
скам икмыняр вичкыж 
ужашлан кутынь пўч- 
ман да рокыш уры-
ман. Тудо пунышкаш 
да шўяш ынже тў‰ал, 

зиян микрофлорым 
мландыш шарен 
ынже шукто манын, 
рок гыч икмыняр жап 
гыч лукман.

Шукышт чеснокым 
кєршєкысє пеле-
дыш пелен шындат. 
Кушмыж семын тудын 
вожшо мландыш бак-
терий ден микроблан 
шукемаш чаракым 
ыштыше фитоници-
дым луктеш. Южо пе-
ледыш оза тидыжым 
профилактике йєн 
дене ышта. Но ик кєр-
шєкыштак уто кон-
курент кушкыллан 
кўлеш мо?

Чеснокысо вещест-
ва-влакым мландыш 
келгын шы‰дарыме 
вес йєнат уло. Чес-
нок настойым ямды-
лаш лиеш. Тидлан 1 л  
вўдеш 1 пўйым тыгы-
демден шулыктары-
ман, 1 сутка шинчык-
тыман да кєршєкысє 
мландыш шавыман.

Тыге ыштыме деч 
вара э‰ыремышвотым 
шупшшо пудий да 
ўвыра пеледышым 
локтылаш ок тошт. 
Эмлыме кушкыл шем 
ужар лышташан, вол-
гыдо пеледышан да 
кўжгє вурган лиеш.

але Кушкыл кєршєкыш ты  
вожсаскам молан пыштат?

Кочкыш семын веле огыл, таза кушкылым 
ончен куштымаштат ты вожсаскан кугу пай-
дам ыштымыжым пакчазе-влак сайын палат. 
Шукш-копша‰гым пытараш да кушкылым 
вия‰даш южыжо чеснокан вартышым тўр-
лє семын кучылтеш. Южо пеледыш оза 
пєлемыште кушшо кушкыл кєршєкыш 
эрыктыме чеснок пўйымак пышта. 
Вара мо дене чеснок тынар пайдале?

П А К Ч А Ш Т Е 
пошкудо ўдыра-

маш-влак куты-
рат:

– Валя, молан пак-
чашкет чучылым от шогалте?

– А молан мылам чучыл,  
шке кече мучко пакчаште 
улам...

***
ПАКЧАЗЕ-ШАМЫЧЫН го-

роскопышт. Ке‰ежым нуно 
чыланат Вўд йоктарыше ден 
Ракыш савырнат.

***
– КУЗЕ тендан помидор-

да пеш чевер улыт? – ўды-
рамаш пошкудо пєръе‰ деч 
йодеш.

– А мый арняш ик гана эр 
эрденак, вургемым чийыде, 
вўдым шаваш лектам. Мыйым 
ужын аптыранен чевергат гын 
веле. Тыят тыге ыштен ончо.

Эрлашыжым:
– Ну, кузе? – пєръе‰ет кой-

дарен йодеш.
– А-ай, помидорем ужар-

гынак коеш, а вот кияр ик 
йўдыштє кузе тынар кушкын 
кайыш – єраш веле кодеш!

***
РВЕЗЕ ялысе дискотекыште 

ўдыр дек лишемеш да куштет 
мо манын йодеш.

– Огым, – койыш-
ланен вашешта ту-
дыжо.

– Пеш йєра, 
тугеже айда, 
тракторым шўкаш 
полшо!

Чеснокым пєлемысе  
пеледышат йєрата,
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

1. Кажне кечын уре-
мыште 10 минут деч 
шагал огыл жап кош-
тса. Тиде йєн могы-
рым кандараш да тур-
гыжланыме амалым 
кора‰даш полша.

2. Вургыжтарыше 
шонымаш деч утлаш 
манын, чоным лушта-
рыше але келшыше 
семым колыштса.

3. Чоным туржшо 
шонымаш деч утлыза. 
Пўртўсыштє пашам 
ышташ гын, эшеат 
сайрак.

4. Эртыше нерген 
шонымым да каласка-
лымым чарныза. Ти-
дым шке семын ыштен 
огыда керт гын, спе-
циалистын полышыж-
лан э‰ертыза. Илыш 
деч почеш ида код, та-
чысе кече дене илыза, 
эртышым мондыза.

5. Тымарте чымалт-
ше нервым мыняр-гы-
нат луштараш манын, 
эркын шўлыза.

6. Чот аздаралтме 
годым иктаж-мом лук-
тын ойлымо але ыш-
тыме деч ончыч лу 
марте шотлыза. Тиде 
йєн шоналтыде кала-
саш лийме шомак але 
ыштен кертме койыш 
деч сайын арала.

7. Шкем кеч-кунамат 

кидыште кучаш, ву-
чыдымын пудешталт 
каяш огыл манын, 
шкем шке кумыла‰ден 
мутланыза.

8. Аралыза шкен-
дам. Эре шкем гына 
шылталаш да вурсаш 
ида тырше – тиде 
стрессым вия‰да 
веле.

9. Малыза але изи-
шак нералтыза. Кап-
кылын тазалыкшылан 
каныш моткоч кўлеш. 
Нойышо айдеме азда-
ралтше лиеш, а тиды-
же тазалыкым палы-
нак лунчыртен кертеш.

10. Йолташда дене 
вашлийын мутланыза. 
™шанаш лийме айде-
мылан чоным почме-
ке, аздаралтмаш ден 
тургыжланымаш мы-
няр-гынат эртат, да 
нелылык гыч волгы-
дыш лукшо корнат по-
чылтеш.

11. Кофеин – виян 
стимулятор. Шарныза: 
тудо эшеат аздарал-
таш амалым ышта.

12. Массажым ыш-
тыктыза. Тиде чы-
малтше чогашыллан 
моткоч пайдале про-
цедур.

13. Жапым чын ку-
чылтса. Эн ончычак 
чот кўлешан пашам 

шуктыза, вара – мо-
лым.

14. Ида вашке. Тиде 
уда койыш ончыкыжым 
йєндымылыкыш але 
нелылыкыш конден 
се‰а.

15. ™мбакыда утыж-
дене шуко пашам ида 
нал, уке гын тазалык-
дам лунчыртен кер-
тыда. Жап ситыдыме 
годым ешыште икте-
весе коклаште кыл 
лушкен се‰а, а ти-
дыже депрессийлан, 
стресслан вия‰ашышт 
амалым ышта.

16. Нелылыкыш ло-
галмекыда, лишыл 
е‰да, йолташда-влак 
деч ой-ка‰ашым йодса.

17. Иктаж-мом 
о‰айым ыштыза. Мы-
скара стрессым чак-
тараш полша.

18. Таче илыза да 
эрлалан палемдыза. 
Илышдам вучалтен 
кертше паша дене ида 
нелемде.

19. Дневникым во-
зыза. Шонымаш ден 
шижмашым кагазыш 
«пыштен», нелылык 

деч писынрак утледа.
20. Чўчкыдынрак 

шыргыжса да воштыл-
за. Тиде йєн кумылым 
нєлта да илышын сай 
велжым ужаш полша. 
Мыскара шўлышан 
шоум, фильмым ончы-
за але иктаж клубыш 
миен толза.

21. Арыслан кармым 
огеш сонарле. Теат 
тыгыде кырча-мар-
чам шотыш ида нал: 
мутлан, оксагалта-
дам йомдаренда гын, 
утыжым ида тургыж-
лане, вет тиде нимо 
сайыш ок шукто.

22. Пєрткєргым 
эрыктыза. Тиде стрес-
сым чактарыме ик эн 
сай йєн. Адакше ару-
лыкат чоным вўчка.

23. Весела кумылан 
коштса.

24. Чылалан йєрен, 
койын мошташ огеш 
лий, сандене могай 
улыда, тугаяк кодса.

25. Чылажымат 
контрольышто кучаш 
ида тырше. Мом кер-
тыда, мом моштеда, 
тудым ыштыза.

Тудым луштарыме  
25 йєным темлена

Нерве  
чымалтын гын…
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ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Тергеныт – полша

Уто ок лий сай ка‰аш

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

2, 8, 16 и 22 февраля.

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

™дырамаш-влаклан

Врач-влакын палемды-
мышт почеш, таче шуко е‰же 
шўм-вўргорно чер деч кола. 
Тугеже молан иктат калы-
клан вўргорным эрыктыме, 
шўмым пе‰гыдемдыме про-
ста йєн-влакым огеш темле?

СУЛЕН налме канышыште улам, сандене яра 
жапыште интернетыште тўрлым ончем. Шукерте 
огыл шўм-вўргорно системын пашажым саем-
дыме икмыняр проста рецептым ала-мыняр гана 
ужым. Нуным тыландат уло кумылын темлем.

1. Вўргорнын лывыргылыкшылан 1 изи совла 
лимон сокым тынарак налме мўй да кечшудо ўй 
дене йєрыман, вартышым шуженеш йўман.

Эмлалтме жап – 10 кече.
Але 1 изи совла мўй ден пел лимонын сокшым 

3/4 стакан шолтымо леве вўдыш пыштен лугыман. 
Напиткым малаш вочмо деч ончыч йўман.

Тиде йєн дене 10 кече эмлалтман.
2. Кокла кугытан 2 лимоным мясорубкеш пўты-

рыман, тышкак 2 кугу совла мўйым ешарыман да 
сайын йєрыман. Вартышым янда атыш оптыман да 
пєлемысе температуран верыште 1 сутка кучыман.

Кочмо але чайым йўмє деч ончыч 2-3 изи совла 
дене подылман.

А.СЕМЁНОВА
Морко район

Чыла сай лиеш
Темлыме рецепт-влак дене кече еда пай-

даланаш гын, чыла тўрлє гормон нормышто 
лиеш.

1-ше рецепт. Лимонан леве вўд уто нелы-
тым кудалташ, организм гыч токсиным лукташ, 
иммунитетым пе‰гыдемдаш, коваштым са-
емдаш да кочкышым шулыктарыме пашам шо-
тыш кондаш полша. Лимон темме гормонын –  
лептинын – балансшым тєрлата.

Рецепт пеш проста: стаканыш пел лимонын 
сокшым темден лукман, тышкак шолшо вўдым 
темыман, изишак йўкшышє напиткым иканаште 
йўман.

У кечым лучо тиде напитке дене тў‰алаш!
2-шо рецепт. Э‰ыж чай авагудым 

пе‰гыдемда, менструаций, климакс, азам ыш-
тыме жапым куштылемда. Тиде чай чулымлы-
кым ешара, сандене эсогыл кофем алмаштен 
се‰а. Тудым кечеш 3 гана 1 чукыр дене йўаш 
гын, гормон порядкыште лиеш.

Чайым ямдылыме рецепт неле огыл: стаканыш 
1 кугу совла э‰ыж лышташым пыштыман, тыш-
как 200 мл шолшо вўдым темыман да 10 минут 
шинчыктыман.

Э‰ыж чайым малаш вочмо деч ончыч йўман 
огыл!

3-шо рецепт. Куркуман шєр чыла тўрлє 
гормоным шотыш конда, иммунный системым 
пе‰гыдемда, кочкышым шулыктарыме пашам 
саемда, кылмен черланымым эмла.

Рецептше тыгай: 200 мл шокшо шєрыш 1/2 кугу 
совла куркумам пыштен лугыман, мўйым тамлен 
ешарыман. Пайдале напиткым йўдлан йўман.

Кокыртыш вигак эрта
КОКЫРЫКТЫМО го-

дым 250 мл шєрым он-
чыч шолаш пуртем, вара 
йўкшыктарем. Тышкак 1 
изи совла шўшмўйым 
да тынарак мўйым еша-
рем, чыла тидым сайын 
лугем. Вара 0,25 изи 

совла кочмо содо ден 1 муноптемым пыштем да 
эше ик гана сайын йєрем. Кугые‰лан напиткыш 1 
десерт совла коньякым ешараш лиеш.

Эмым вич кече почела малаш вочмо деч ончыч 
йўам.

Кокыртышын лушкымыжо вес кечынак палдырна.
И.КАЗАКОВА

Кужэ‰ер район

Кужун иле!
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –           20-25
Свежа ковышта (1 кг) –           20-25
Помидор (1 кг) –        100-140
Кияр (1 кг) –          80-120
Шоган (1 кг) –           30-35
Кешыр –           35-40
Олма (шке пакчаште 
куштымо 1 кг) –           50-80
Пєчыж (1 л ведра) –              180
Турнявєчыж (1 кг) –              170
Чодыра пўкш (1 л ведра) –              300
Грецкий пўкш (1 кг) –              250
Полан (1 л ведра) –              150
Мўй ( 1 кг) –        500-700
Шєр (1,5 л) –           80-90
™мбал (1 л) –        320-480
Торык (1 кг) –       240-260
Телылан ямдылыме 
тўрлє салат –                           70-100
Шке ончымо комбо –            1300-2300
Шке ончымо лудо –      800-1300
Шке ончымо чыве –       450-700
Шылагол (1 кг) –        140-330
Карака (1 кг) –               120
Нужгол (1 кг) –        200-300
Калош (шокшо кєрган) –        250-350
Шокшо носки (3 мужыр) –              100
Тумо выньык –        130-150
Куэ выньык –                80
Лўмегож выньык –            70-80

У ий, Тошто У ий пай-
рем-влак вашеш е‰-

шамыч, икте-весыштым 
тўрлє пєлек дене куандараш 

шонен, сатум налаш, ўстел 
сийым ямдылаш кочкышлан шу-
кынжо пазарыш вашкеныт да тиде 
амал дене тудо «гўжлен» гын, ынде 
мыняр-гынат шыпланыме шижал-
теш. Тушто уремыштыже адакат 
молгунамсе семынак тў‰ шотышто 
вургемым ужалат, а кєргыштыжє 
тўрлє деч тўрлє емыж-саскам, 
шылым, шєр-торыкым, колым, 
моло кочкышым темлат. Пайрем-
влак вашеш южо сатулан ак икмы-
няр те‰гелан шергештын ыле гын, 
кызыт уэш шулдештме палдырна.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

– Кафель 
плиткым нєр-
тен пўчман. 
Тыге тудо 
огеш катка-
лалт гаяк.

Шєр дене лугыман
Нине ой-ка‰ашна 

пєртыштє ачалыме-
тєрлатыме пашам 

шуктымо годым 
тыланда моткочак 

полшен кертыт.

– Пудан пўсє 
мучашыжым куш-
кыл ўйыш чыкен 
лукташ гын, тудо 
о‰аш куштыл-
гынрак пура.

– Цемент рас-
творыш сакы-
рым ешараш 
гын, пе‰гыдырак 
лиеш.

– Але-
бастрым 
шєр дене 
л у г а ш 
гын, тудо 
кужунрак 
к о ш к а . 
Тыге рож-
шамычым щётко дене петырка-
лаш йєнанрак лиеш.

– Обойым 
п и ж ы к т ы -
меке, пєле-
мым почын 
шинчыкты-
ман огыл. 
Уке гын 
обой му-
г ы л ь г а ш 
да торлаш 
тў‰алеш.

– Мушкаш 
лийме обойым 
кече логал-
ме пєлемыш 
пижыктыман 
огыл – кечы- 

йол дене тудо 
т а з а л ы к л а н 
л ў д ы к ш ы м 
ыштыше ве-
ществам лук-
теш.

– Ошалге 
тўсан обойым 
п и ж ы к т ы м е 
дене пєлем 

к у г у р а к ы н 
коеш, шемал-
ге дене «изе-
меш».

– Щётко чот 
пе‰гыде гын, 
п у шк ы дем д аш 
манын, 1 минут-
лан шолшо уксу-
сыш чыкен лук-
ман.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына

Сурт кєргє сомылка

– Чеснокым, а ик 
эн чотшо колым 
эрыктымеке, киды-
ште тамле огыл пуш 
кодеш. Тудым пыта-
раш манын, кидым 
тў‰алтыште шинчал 
дене йыгыман, вара 
шовын дене муш-
ман.

– Умша гыч чес-
нок пушым пытары-
шашлан петрушкым 
пурман.

– Салма 
ден ка-
струль гыч 
кол пушым 
пытараш ма-
нын, ырыктыме 
шинчал дене йыгы-
ман, вара шўалты-
ман.

– Совла ден вил-
кыште кол пуш ко-
дын гын, эн ончычак 
шовынан йўштє вўд 
дене мушман, вара 

кушкыл ўйым йыгы-
ман да солык дене 
ўштман.

– Кухньысо пўч-
кедыме о‰а ден кў-
мыж-совла гыч шо-
ган пушым кукшо 
шинчал дене йыген 
пытараш лиеш.

– Пєлемыште шуп-
шмо тамак пушым 
пытараш манын, ок-
нам почман да 2-3 
вере ночко солыкым 
пыштыман. Тыгак 
тиде пушым пыта-
рышашлан икмыняр 
сортам чўкташ кел-
шен толеш.

– Чеснокым нўжаш 
да икмыняр жаплан 
пєлемыште кодаш 
гын, чия пуш вашке-
рак пыта.

Тыге ямдылыман:

– Рисым мушкына, 
каструльыш пыште-
на, вўдым темена да 
кўмешкыже шолтена.

– Помидорым муш-
кына, изиракын пўч-
кедена да, уто сокшо 
йоген лекше манын, 

дуршлагыш оптена.
– Сырым изиракын 

пўчкедена да салат-
ницыш пыштена.

– Чыве эрде гыч ко-
ваштым кора‰дена, 
шылжым сыр кугы-
тан ужаш-влак се-

Салат –  
мелна «мешакыште»
Таче ме тыланда ямде салатым кў-

мыжыш тыглай гына пыштен огыл, а 
«мешакыш» вера‰ден, ўстембаке лук-
таш темлена. Тыге кочкыш ойыртемал-
тше да мотор веле огыл, эше тамлырак 
лиеш!

Кўлыт:

– 100 г рис,
– 120 г сыр,
– 1 кугу помидор,
– 1 коптитлыме 
чыве эрде,
– 50 г майонез,
– 50 г ўмбал,

– 1 изи совла гор-
чице,
– 1 кылдыш пе-
трушко,
– шинчал, пурыс, 
ужар шоган – там 
шот дене.

Мелна руашым лугаш кўлыт:

– 100 мл шєр,
– 2 кугу совла крах-
мал,

– 5 муно,
– там шот дене 
шинчал.

мынак тыгыдемдена 
да салатницыш пы-
штена.

– Тышкак рисым, 
помидорым, тыгы-
демдыме петрушкым 
ешарена.

Ынде соусым ямды-
лена. Тидлан посна 
атыш ўмбалым, гор-
чицым, майонезым 
пыштена, шинчалым, 
пурысым шавалтена, 
сайын лугена да са-
латницыш ешарена. 
Эше ик гана варена. 
Салат ямде.

Тылеч вара мелнам 
кўэшташ тў‰алына. 
Эн ончычак руа-
шым ямдылена. Ми-

скыш муным тўчена, 
шєрым темена, шин-
чалым шавалтена, 
крахмалым ешарена 
да сайын лугена.

– Салмам ырыкте-
на, ўйым йыгалтена 
да вичкыш мелнам 
кўэшташ тў‰алына.

– Кажне мелна 
покшеке салатым 
оптена, тудым ме-
шак семын погена да 
шолшо вўдыш чыкен 
лукмо ужар шоган 
«укш» дене кылдена.

– «Мешак-шамы- 
чым» мотор атыш 
шындылына да ўс-
тембаке луктына. 
Сий ямде.

Перкан лийже!

Пушым пытарена



2020 ий 16 январь8 С/ПКИДМАСТАР

Лумўдыр-влак  
«вашлийыт»

Тў‰алтышыже 
1-ше лашт.

– «Парма» лўман 
технике деч посна 
лумым эрыкташ пеш 
неле лиеш ыле, – 

Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.   

ойла Сергей Ан- 
дреевич. – А тудын 
дене пашам куштыл- 
гын да писынрак 
ышташ лиеш.

Суртоза-влак ку-
дывечым, У ий 
кожым да пєр-
тєнчылым мотор 
гирлянде дене сыл-
нештареныт. А тро-
туарышт могай чат-
ка! С.Малков дене 
пакча могырыш эр-
тышна. Тушто мотор 

беседке, теплице 
койыт. Беседке пе-
ленат кугу лумўдыр 
шога.

Беседке ше‰гелне 
лум йымач пўя 
коеш. Тудын гоч мо-
тор кўварым ышты-
ме.

– Суртым чо‰ымо 
деч вара йолташ-
влак дене шинчыл-
таш тиде беседкым 
ыштенам. Тушто бар-
ный стойко, камин 

улыт. Мемнан деке 
унала шукын толыт, 
сандене вер ятыр 
кўлеш. Беседке пе-
лен шкеак мангал 
ден казаным опте-
нам. Пелашем пеле-
дышым ончаш йєра-
та, сандене тудлан 
теплице ден оранже-
рейым ыштенам. Кы-
зытеш пеледышым 
кокымшо пачашыш 
окна воктеке шын-
денна.

Тошкалтыш

Пєрт тыге коеш

Кокымшо пачашыште улшо камин

Суртоза тыге лумым эрыкта
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Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Оза-влакын пєр-
тыштат пеш чатката. 
Кыдежышт аркан. 
Кокымшо пачашыш 
мотор тошкалтыш 
дене кўзышна. Лопка 

пєлемыште каминым 
оптымо. Тудын ва-
штареш вера‰дыме 
лопка окна гыч чоды-
ра коеш.

– Ме шкеже Киров 

область гыч улына,– 
палдара суртоза. – 
Кок йочана кугу улыт. 
Василий эргына – лёт-
чик, а Анастасия – ту-
ныктышо. Нуно унала 
чўчкыдын толыт.

Ты кундемыш лат-
вич ий ончыч илаш 
кусненна. Тиде ве-
рыште 10 сотык 
мланде участкым 
налынна, а 2011 
ийыште кок пачашан 
пєртым чо‰енна. 
Кумдыкшо – 100 

утла квадрат метр. 
Ямдым огына вучо. 
Ялыш пўртўс га-
зым пурташ, пучым 
шупшаш окса дене 
полшенам. Ты вер 
келша, адакшым  
Йошкар-Ола вокте-
не. Ола марте авто-
бус коштеш, шкеат 
чўчкыдын автомаши-
на дене кудалышты-
на. Кє яллан шўман 
да тушто илаш шона 
гын, садак пєртым 
чо‰а да лакемеш.

Окна пелен пеледыш

МангалБеседке

Беседкыште
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Мужыр лаштыкым

Мучаш. 
Тў‰алтышыже  
2019 ий 50-ше  

№-ан газетыште

Шуко машина оза 
кугу давлениян вўд 
дене мушмо годым 
капот йымалне улшо 
элемент-влаклан, по-
снак – электрикылан, 
э‰гекым ыштен кер-

Чывым мунылан 
ашныме годым ты-
гай йодышат лектеш, 
очыни: мыняр ий ту-
дым кучаш лиеш, мо-
гай урлык эн сайын 
мунча?

ДОМИНАНТ, ломан 
браун, леггорн, хай-
секс урлыкым эн шуко 
муным мунчышылан 
шотлат. Нине урлык 
йўштым утларак чытат, 
шагалрак черланат, ла-
чак койыш-шоктышышт 
дене гына ойыртемал-
тыт. Чын ончен кушты-
мо да пукшымо годым 
чыве-влак таза лийыт 
да кок ий утла шолдыра 
муным чарныде мунчаш 
тў‰алыт.

Сурткайыкым ашны-
ше южо оза тыге ойла, 
пуйто чыве кокымшо 
ийлан икымше дене 
та‰астарымаште ша-
галрак мунча. Но тыге 
огыл. Ме кажне кок ий 
гыч шошым 4-5 тылзаш 
самырык чывым налы-
на. Икмыняр тылзе гыч 

мунчаш тў‰алеш. Ме 
ломан браун ден доми-
нант урлыкым ашнена. 
Но кўшнє ончыктымо 
моло урлыкат нимыняр 
уда огытыл. Кок ияш 
чывына-влак ончычсо 
семынак сай да туна-
рак муным мунчат.

Чывым ашныме опы-
тем изи огыл, да ти-
дым шижынам: кугурак 
ийготан сурткайыкын 
муныжо резинке гайрак 
лиеш. Кеч-мо гынат, 
сайын мунчышо чывын 
муныжо эре сай каче-

стван, тудым свежанек 
йўмє годым тидым раш 
шижат.

Кок ияш чывын шы-
лже студеньлан (холо-
децлан) але шўр буль-
онлан моткоч тутло. 
Чын, изиш кужурак жап 
шолтыман, но тиде уто 
нелылык огыл. Эше 
ялыште пу дене олты-
ман ко‰гашке шынды-
ме чыве шыл шўрым, 
манмыла, кочкын от 
тем, йылмет нелат, 
тугай тутло. Тудым кє 
ик гана тамлен ончен 

гын, ўмырешыже ок 
мондо.

Кок ияш чывым шўш-
кылмеке, мунылыкыш-
тыжо шуко тыгыде оп-
тем палдырна. Тугеже 
эше икмыняр ийым аш-
наш лиеш ыле. Такшым 
южо оза чывыжым лу, 
тылечат шуко ий марте 
ашна. Ойлат, мунча. Но 
кажне озан – шке шоны-
машыже, шке пашаже.

Чывым, ўмыржым 
шуктымешкыже, пы-
тартыш кечыж марте, 
ашнаш лиеш, тыгодым 
мунчымым ок чарне. 
Уда могыржо тыште: 
шагалрак мунча, му-
ныжо резинке гайрак, 
шылже пе‰гыдырак. 
Самырык сурткайыкым 
шо‰го деке колтымеке, 
самырыкшылан ласкан 
илаш ок пу, кунар-гы-
нат шкенжым оза се-
мын кучаш тырша.

М.ВАСИЛЬЕВА,
сурткайык ончышо

Морко район

Й™КШЫК ТАРЫШЕ 
системын резинке 
шлангше чўчкыды-
нак (поснак – телым) 
пе‰гыдемеш, тў‰еш, 
лу гайыш савырна. 
Тыге пеш изи шелше 
гыч тосол йоген лек-
таш тў‰алеш. Тудо 
резинкым туге нєрта, 
эсогыл кўшкє шумеш 
шы‰а. Но мый икана 
тыгай сўретым ужы-
нам: фторопласт тосо-
лым ок колто, вошт ок 
шы‰е. Мыят патрубко-
влакым шындыме ве-
рым фторопласт плён-
ко дене вўдылынам, 
шлангым чыкенам, 
омытам (хомут) чикте-
нам. Тыге тосол йогы-
мым йєршеш чарнен.

В.ИВАНОВ,
автолюбитель

Мыняр ий ашнаш?

Мє‰гысє ферме

Шотыш налза

Шланг тў‰ын гын
Автомашинам виктарышылан

теш манын лўдеш. 
Тыгай лўдмашын не-
гызшат уло – практи-
кыште тыгай тутка-
рат шуко гана лийын: 
капот йымалне улшо 
чыла ужашым муш-

мо деч вара двига-
тель ылыжын огыл але 
моло проблеме лек-
тын. Но тыгай азапше 
шукыж годым ятыр 
лу тўжем дене эрты-
ше тошто машинаште 
лиеш. Чытырналтмы-
лан кєра жап эртыме 
семын контакт-влак 
лушкат, сандене туш-
ко вўд логалын се‰а. 
Кўкшє давлениян вўд 
дене мушмо деч ончыч 
чыла контактым терген 

лекман. Эн ончычак 
юж фильтрын корпус-
шым петырыман. Тыге 
тушко вўд ок логал.

Вич ияш марте ма-
шинам кўкшє давле-
ниян вўд дене муш-
каш лўдыкшє огыл. Но 
тыгодымат вучыдымо 
э‰гек лийын кертеш. 
Те шке машинадам лў-
дыкшє деч аралынеда 
гын, кукшо йєн дене 
эрыктыза але пар 
дене йытырайыза.

Двигательым мушман мо?
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПРОПОЛИСЫМ НАЛАМ. АКШЕ: 1 кг – 1500 те‰ге. 

Тел.: 89026724634 Р
ек

ла
м

е

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Йодмыда почеш

ЙОШКЫН шукшым 
кевытыште налаш 
нимо нелыжат уке. 
Но, мутлан, кол кучы-
мо ўзгарым ужалыме 
кевыт тора але ко-
лызо мўндыр ялыш-
те ила гын, шукшым 
шкеат йошкын гыч 
погаш лиеш. Тидлан 
кадыр вурган коркам 
кучылтыт, тудыжым 
варашке пижыктат. 
Тыгак кандырашке 
калай ведрам пижык-
таш лиеш. Йошкыным 
решотка гоч мушкыт, 
тыгодым тўжваке лек-
ше шукшым изи корка 
дене погат. Решотка-
жын рожшо гоч шукш 
кайышаш огыл.

Ке‰ежым шукшым 
э‰ер сер але пуш гыч 
погаш, лукташ лиеш, 
а телым – ий ўмбач. 
Ий ўмбач погышашлан 
1 кв. метр кумдык 

ийым шўтат. Тыгеже 
тоям тўрлє могырыш 
савыркалаш йєршє, 
тыгак йошкыным ве-
решак мушкаш лийже 
манын ыштат. Тидым 
ышташ ида мондо: 
кумдан почмо вакы-
рож олмыш шижта-
рыше палым ыштен 
кодыза. Тыге вес ко-
лызо-влак вўд йымаке 
пуре‰гайыме деч ара-
лалтыт.

Шолдыра ден ты-
гыде шукшым ойыр-
калаш кугу нелы-
лыкшак уке. Тидлан 
шоктышыш йошкын 
шукшым опталыт. А 
шоктышыжым вўдан 
чашкыш вера‰дат. 
Тыгыде шукш-влак 
рожла гоч эртат да 
чашкышке логалыт, 
тыгодым шолдыраже-
шамыч шоктышеш ко-
дыт.

Тў‰алтышыже 2019 ий  
50-ше №-ан газетыште

Тиде вартышан ик 
литр пурыман атым 
ынде 15-20 минут-
лан шокшо верыш 
шындем. Вуй овар-
тыш оварген кўзаш 
тў‰алмеке, тудым янда 
атысе, флягысе мўян 
да перган вўдыш ко-
чмо ик-кок совла гыч 
пыштем. Вич-куд ша-
гат гычак чожген шуаш 
тў‰алеш. Кок арня 
наре гыч шумым чар-
на. Тиде жап деч вара 
пўрє ямде лиеш. Ту-
дым юалге верыш (лум 
нєрепыш) налын шын-
дем. Палемдыме жап 
гыч юалге верыш куса-
раш огыл гын, пўрє ум-
бакыже шуаш тў‰алеш 
да коча. Но кочышо 
пўрє гыч самогоным 
шолтен лукташ лиеш. 
Моткоч куатле да там 
шот дене ойыртемалт-
ше йўыш лектеш.

Мўй пўрє кок тўрлє 
лиеш: мўй ден шудо 
гыч шолтымо да сай 
мўй деч кодшо ден 
перга гыч ямдылыме. 
Икымшыже 10 ий марте 
аралалт кертеш. Тыго-
дым там дене пайдале 
улмыжо ий еда еша-
ралтеш гына. Кокымшо 
йєн дене ямдылыме 
пўрє 3 ий йотке ара-
лалт се‰а.

Икымше йєн. 3 
лимоным пўчкедена, 

100 грамм изюмым 
налына да 400 грамм 
мўйым ешарена. Чыла 
тидым лугена да ўм-
бакыже шолшо вўдым 
опталына. Тылеч вара 
30 грамм рум да ко-
чмо ик совла ложа-
шым ешарена. Ик сут-
калан шокшо верыш 
шындена.

Акрет годсо йєн. 
Ингредиент: мўй – 1,25 
килограмм, вўд – 8 
литр, умла – кочмо 2 
совла, желатин – чай 
йўмє пел совла кугыт, 
кардамон, имбирь – 
там шот дене.

Мўйым эмалироват-
лыме ведрашке (моло 
йо‰гытышкат лиеш) 
пыштена, ўмбакыже 
шолшо вўдым опталы-
на да тыге ик суткалан 
кодена. Тылеч вара ик 
шагат изи тул ўмбалне 
эркын шолтена. Ынде 
умлам пыштена да ик 
шагат шолтена, йўк-
шыктарена да моло 
ингредиентым ешаре-
на, бачокыш опталына, 
сайын петырен шын-
дена. Тыге 2-3 арнялан 
кодена. Но огеш шу 
але начарын шуэш гын, 
рум ешарена. Шумым 
чарнымекыже, кленча-
лашке темена, сайын 
петырен шындена да 
юалгыш кум тылзылан 
вера‰дена.

Мўй пўрым кузе 
ямдылаш?

Телым колым 
утларакше чонан 
ондалчык дене ку-
чат. Шукыж годым 
э‰ыримыш йошкын 
шукшым (мотыль) 
пижыктат.Тидлан 
2,5-4-ше №-ан 
э‰ыримым ойырен 
налыт. Тушко шук-
шым шем вуйжо 
деч изиш ўлыкырак кералын шындат. Тыге 
ик але икмыняр шукшым пижыктат. Кол ку-
чымо практике пе‰гыдемда: иканаште ора 
дене пижыктыме шукшым кол-влак сайын-
рак налыт.

Колызын лукшо

Йошкын шукшым 
шке погыза
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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 18.30, 23.30 На са-
мом деле 16+ 19.40 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА" 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, 17.25 
60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 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 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 18.30 На 
самом деле 16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА" 16+ 23.30 Право на справедли-
вость 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, 
17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "КРЕ-
ПОСТНАЯ" 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

21 ЯНВАРЯ, 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 18.30 На самом 
деле 16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с "УЧЕНИЦА МЕССИН-
ГА" 16+ 23.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы 2020 г. Пары. Короткая  

программа. Прямой эфир из Австрии

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, 17.25 
60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 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». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

22 ЯНВАРЯ, 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 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.25 
Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Австрии 19.45 
Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Своя колея 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, 
17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Юбилейный 
выпуск "Аншлага" 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, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл 9.00 
Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт 11.25 Местное 
время. ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный 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 18.30 На самом 
деле 16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с "УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 
16+ 23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Мужчины. Произвольная 

программа. Прямой эфир из Австрии

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, 17.25 
60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 12+   

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 06.30 

Утро на МЭТРе  12+ 12.25 Программа «Сде-
лано со вкусом» 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

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

24 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

20 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умни-
цы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 10.15 К 60-летию акте-
ра. "Дмитрий Харатьян. "Я ни в чем не знаю 
меры" 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Х/ф "СТРЯПУХА" 0+ 15.20 К дню ро-
ждения Владимира Высоцкого. "И, улыба-
ясь, мне ломали крылья" 16+ 17.50 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. Прямой эфир из 
Австрии 18.45 Кто хочет стать миллионером? 
16+ 19.45, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 23.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Австрии 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вести. 
Местное время 12+ 08.20 Местное время. 
Суббота 12+ 08.35 По секрету всему свету 
12+ 09.30 Пятеро на одного 12+ 10.20 Сто 
к одному 12+ 11.10 Измайловский парк 16+ 
13.40 Х/ф "ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ" 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф "ТОКСИЧНАЯ ЛЮБОВЬ" 12+

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.00 Местное время. Вести Марий Эл 8.20 
Местное время. Суббота

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" 12+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здо-
ровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 
6+ 13.55 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" 6+ 15.35 Ва-
лентина Талызина. Время не лечит 12+ 16.45 
Точь-в-точь 16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 
Время 22.00 Эксклюзив 16+ 23.40 Х/ф "ПРО 
ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" 18+

РОССИЯ1

04.35 Х/ф "ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ" 12+ 08.00 Местное время. Воскре-
сенье 08.35 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+ 09.30 Устами младенца 12+ 
10.20 Сто к одному 12+ 11.05 Т/с "ДОМ 
ФАРФОРА" 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскрес-
ный 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

26 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 ЯНВАРЯ, СУББОТА

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

РЕМОНТ 
КВАРТИР и 
ОФИСОВ

Тел.: 8 902 
738 61 88

АФИШЕ

Пагалыме лудшына-влак! «Ма-
рий Эл» газет кажне суртыш вашка 
да шуко о‰ай, кўлешан уверым кон-
да. Ушештарена: кє подпискым ыш-
тен огыл гын, марла савыктышым 
Россий почтын кажне отделенийыш-
тыже налын кертеш.

М.Шкетан лўмеш  
Марий национальный драме театр

24 январь – «Йыван Кырла. Путевка в жизнь».  
С.Пектеев.......................................................................18.00 (18+)

Марий самырык театр
25 январь – «Про Федота Стрельца, удалого молодца».  
Л.Филатов......................................................................18.00 (12+)
26 январь – «Аленький цветочек». Н.Кузьминых,  
Ю.Донская........................................................................11.00 (3+)

Э.Сапаев лўмеш опер да  
балет академический театр

17 январь – «Баронесса Лили». Й.Хуска...................18.00 (12+)
18 январь – «Рок в опере» У ий шоу..........................16.00 (12+)
19 январь – «Сокровище Бразилии». И.Ипатов.........16.00 (0+)
22 январь – «Бах и Гендель» орган музык кас........18.00 (12+)
23 январь – «Травиата». Д.Верди...............................18.00 (12+)
24 январь – «Здравствуйте, я ваша тётя!»  
О.Фельцман...................................................................18.00 (12+)
25, 26 январь – «Бременские музыканты».  
Г.Гладков...........................................................................16.00 (6+)

Каналтена мо пырля?
Рекламе шотеш

Реклама

17 январьыште лекше «Марий Эл» газет лудшо-влаклан 
теве мом темла:

15 январьыште Россий пре-
зидент Владимир Путин Феде-
ральный Погынлан черетан по-
сланийже дене лектын. Тений 
тудо правительстве да парла-
мент ончылно могай задачым 
шынден – «Кече почеш кече» 
лаштык палдара.

Марий Эл Республикын яло-
занлык да продовольствий 
министрже А.Гречихо ден ал-
маштышыже А.Кондратенко 
Волжский районысо «Москва» 
тўшка ялозанлык предпри-
ятийыште лийыныт. Тиде да 
моло увер нерген «Ял илыш» 
лаштыкыште лудса.

13 январь – Россий Печать 
кече. Тений тудо республикыш-
тына кузе эртен – «Жаплан 
келшышын» лаштык палдара.

«™дырамаш корно» лаш-
тыкын унаже – Марий Турек 
район Сардаялын ўдыржє, кы-
зыт Тольятти олаште илыше 

чолга ўдырамаш Зинаида Ле-
вукова.

«Акпатыр» опер: ожно да кы-
зыт, але Куш йомыныт марий 
солист-влак?» лўман материа-
лым «Пўсє йодыш» лаштыкы-
ште лудын кертыда.

Марий Элыш толшо турист-
влаклан кундемыштына йомак 
дене кылдалтше вич маршрут 
дене палыме лияш темлат. Мо-
гай дене – «Тўрлє тўсан Ма-
рий Эл» лаштык палдара.

Пошкырт кундемысе Миш-
кан селаште финн-угор тўнян 
рўдывержым торжественно по-
чыныт. Тидын нерген «Тамга» 
лаштык каласкала.

Российын сулло артистше 
Зоя Берникован 25 январьыште 
М.Шкетан лўмеш Марий нацио-
нальный драме театрыште «Тау 
пўрымашемлан» концертше 
лиеш. Тидын нерген «Искусст-
во» лаштыкыште лудса.



2020 ий  16 январь14 С/ПИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Тў‰алтышыже 2019 ий  
50-ше №-ан газетыште

Умбакыже лиеш

Качымарий ден оръе‰...

Качымарий ден 
оръе‰ым люлькан мо-
тоциклже дене Йыван 
поктен шуо. Овдачим 
люлькыш, Вєдырым 
ше‰гекыже шындыш. 
Ынде пасу корно дене 
эркын кудалыт. Йыван 
кўртньє «имньыжым» 
арала, шотдымын ок 
кудалышт. Мотоци-
клым утеш ок мўгы-
рыктє, кутырен куда-
лашат лиеш.

– Куш тыге эрден 
эрак тарваненда? – 
ше‰гек савырныде, 
Йыван йодо.

Вєдыр вигак нимом 
вашешташ єрат, кокы-
ралтышын койо, а ты 
жапыште чын амалжым 
ойлаш але укем, кузе 
вашештышашым шо-
налтен шуктыш. А-ай, 
мом шылташ: кє а‰ыра 
– тек воштылеш, а 
кє ушан – документ 
кўлешым садак умыла.

– Ме ынде вате-
марий огыл, таче ка-
чымарий ден оръе‰ 
улына, – кугу йўкынак 
мане Вєдыр.

– Кузе тыге?
– А вот тыге, – Йы-

ванлан кузежым-мо-
жым, могай паша дене 
корныш тарваны-
мыштым умылтараш 
тў‰але. – Вот, пошку-
дем, уэш ўдырым ту-
ларташ логале. Йєра 
эше чўчўньыжє торе-
шланыше огыл да... 
Ато кавуным кучыктен 
колта ыле... Ха-ха-ха!

Марийжын шукерт-
сек тыге кутыркалы-
мыжым колдымыж-
лан єрын, шепкаште 
лў‰галтмыла, люль-
кышто Овдачиат шыр-
гыжалын колтыш.

– Тугеже сельсове-
тыш пырля кудалына, 
– Йыван келшыш. – 
Мый ончылно шогышо 
уламыс! Чечас сўаным 
ыштена! Э-эхх! – Йы-
ван газым ешарыш.

Тыге кумытын сель-
совет ончык кудал 
тольыч. Ончыч Йыван,  
почешыже вожылшыла 
койшо Волковмыт пу-
рышт.

– Пагален ўжына, 
пагален ўжына, пага-
лыме-влак! Маньым 
вет, Анна Сафронов-
на, нуно садак толыт. 

Теве ужыда! Айста ре-
гистрироватлалтса, – 
родо лийшет вашлие.

Вєдыр, орадыла-
нышыла, Овдачижым 
кидпўанже гыч авал-
тыш да секретарьын 
ўстелже дек шуп-
шыльо. Вес могырыш 
Йыван толын шогале.

Вигак чылалан ве-
села лие. ™дырамаш-
шамыч, кагазыштым 
кора‰ден, нуным он-
чен, шыргыжын шин-
чат. Мужыра‰аш йод-
машан бланкым возен 
пытарымеке, ик тылзе 

вучалташда логалеш 
манын, Анна Сафро-
новна палдарыш.

– Э-э-э, пагалымем, 
мыйже идалыкат ву-
чаш ямде улам, но 
тольык вот ты жапыш-
те оръе‰ем ынже шєр-
лє, ынже йом ыле...

Адакат чылан лот-
лот-лот воштыл кол-
тышт. Ындыже Вєдыр 
шкенжым сценысе 
артистла веле куча. 
Пуйто ок мужыра‰, а 
рольым модеш.

– Вєдыр изай, те Ов-
дачи кокайым марлан 
налаш тореш огыдал? 
– секретарше йодо.

– А куш мылам пу-
раш, келшыде ок лий! 
– кидшым лопкан ша-
ралтыш. Адакат чылан 
воштыл колтышт. Но 
ты йодышымак Овда-
чилан пуымеке, шо‰го 
ўдырамашын чурийже 
чымалте, шовыч муча-
шыж дене шинчалук-
шым ўштыльє да «кел-
шем» мане.

Вєдыр шинчашєржє 
дене ватыжым онча-
ле. Тыге орадым ыш-
тылмыжлан йєнды-
мат лийын кайыш. Но 
тетла шкенжым кучен 
ыш се‰е. Мужыра‰ме 

спектакльым ончаш по-
гынышо-шамычым ве-
селитлыкташ тў‰але.

– Ала тендан дене 
качымарийлан шапаш 
ужашымат пєлек шо-
теш пуат? Южо ужа-
шыжым алмашташат 
тореш ом лий. Сўан 
адакат ўй да мўй та-
ман лиеш ыле, – Вє-
дырын мыскаражым 
колыштын, чылан во-
штылыт.

А Йыван ты жапыште 
кевытышкат куржтал 
толын шуктен. Йош-
кар аракам, кампет 

коробкам, пурлалаш 
моло кырча-марчам 
конден. Возалтмым 
о н ч ы ш о - в л а к л а н 
пластмасс стаканыш 
аракам темкалыш да 
мане:

– Ну, тендан пиалда 
верч! Оксан лийза!

– Эше ик ўдыран да 
эрган лийза!

– Пытартыш гана 
ынже лий, эше толза!

– Х-ха-ха-ха!..
Весела мужыра‰- 

маш веле огыл, эше 
южыштын кумылыш-
тат тодылалте. Сель-
советым мушшо шу-
кертсе шкет тулык 
Анук вате кока шорты-
нак колтыш.

– Возалташ кон-
дышым гын, ынде 
мє‰гє мыяк намиен 
кодышаш! – сельсовет 
гыч лекмеке, Йыван 
чылдырин мане.

Овдачи кока тореш 
лие:

– Ой, уке, тетла 
люлькыш шичмем ок 
шу. Транспорт йўк-
йўан деч мыйын вуем 
коршташ тў‰але. Йо-
лын ошкедена. 

Сельсоветыште лий-
ме жапыште кечат 
лектын шуктен улмаш.
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ВРАЧ шо‰гые‰лан приё-
мышто ойла:

– Возен пуымо эмым те ке-
чеш вич гана кочмо деч вара 
йўаш тў‰алза.

– Мо?! Те мо, игылтыда, а 
кушто мый тынар кочкышыжым 
муам?!

***
АРАКАМ пырля подыл шин-

чыме деч вара Российыште 
кажне нылымше е‰ илыш дене 
чеверласа, маныт.

Но тиде статистике 
пєръе‰на-шамычым йєршынат 

ок лўдыктє. Нуно нылы-
тын огыл, эре кумытын 
гына погынен пелтат.
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Ургымо

Шўлыкан улмемым шижын,
Ломберан садерышкем
Эр велеш ты йўдым толын
Шўшпык чо‰ештен.

Припев:
Ах, кузе шўшкен-мурен,
Тўрлє семым шуйдарен.
Лач мылам, лач мылам
Ныжыл мурым пєлеклен.

Шўшпык ўжеш
Мутшо Алевтина Полатован,   

семже Михаил Гордеевын

Роза Искакова мура

Йєратыме мурына

Лек ломберыш, лек садерыш
Йодын, шўшпык муралта.
Лек садерыш, лек ломберыш,
Тыйым пиалет вуча.

Припев тудак.

Ломберан садерыштемже
Пиалем вашлийынам.
Шўшпык муро ваш ушен
™мырешлан, курымлан.

Припев:
Ах, кузе шўшкен-мурен,
Тўрлє семым шуйдарен,
Куанен мыланна,
Ныжыл чонжым пєлеклен.

2019 ИЙ 26 ДЕКАБРЬЫШТЕ  
ЛЕКШЕ СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ
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Татарстан

Ленинград кундем Башкортостан

МАРИЙ Т™НЯ

Лаштыкым Л.ШАБДАРОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Уфа оласе К.А.Дав- 
леткильдеев лўмеш ре-
спубликысе художествен-
ный гимназий-интерна-
тыште 10-11 январьыште 
шочмо йылме да литера-
тур дене (татар, чуваш, 
марий, удмурт) респу-
бликысе олимпиаде эр-
тен. Тушко 8-11-ше клас-
слаште тунемше 200 утла 
ўдыр-рвезе ушнен.

МАРИЙ йылме ден сыл-
нымутым сайын палымаште 
Мишкан район Пўнчер ялы-
се тў‰ школын, Мишкан рай-
он Чорай селасе Я.Ялкайн 
лўмеш марий гимназийын, 
Мишкан район Ардаш ялы-
се кыдалаш школын тунем-
шышт ойыртемалтыныт. 
Чылаже марий йылме да ли-
тератур дене олимпиадыш-
те 41 е‰ участвоватлен.

Изимат, кугумат ушышо пайрем

Казаньысе Марий НКА-н 
е‰же-влак Шорыкйол пай-
ремым о‰айын эртарен 
колтеныт.

ТУШКО Татарстанын рўдо-
лаштыже илыше марий-влак 
веле огыл, тыгак Зеленодольск 
ден Арск районласе-шамычат 
чумыргеныт. Мероприятийын 

официальный ужашыштыже 
Марий калык погыныш деле-
гат-влакым сайленыт, вара 
Шорыкйол пайремын исто-
рийже нерген каласкаленыт. 
Поснак о‰айын тидым Арск 
кундем гыч Олеся Антипова 
ыштен. Тушто татар-шамычат 
тиде пайремым эртарымашке 
ушнат, мєчєр семын чият да 
пєрт еда коштыт.

Вара театрализованный по-
становкым ончыктеныт. Тушто 
ешын Шорыкйол пайремлан 
ямдылалтмыжым, Васлий ку-
гыза ден Васлий куван нунын 
деке унала толмыштым ужы-
ныт. Тылеч посна ятыр о‰ай 
модыш дене модыныт, мурым 
муреныт, мужедыныт.

Казаньысе Марий НКА-н 
вуйлатышыже Людмила Муси-

хина ты пайрем изимат, кугу-
мат ушен манын ойлен. «Лач 
пырляште гына ме виян улына, 
тыгай мероприятийым утларак 
эртараш тыршыман, вет лач 
тошто пайрем-влак марий ка-
лыкнан историйжым самырык 
тукымлан арален кодаш пол-
шат», – каласен тудо.

Л.МИХАЙЛОВА
Авторын фотожо

Ачажат, аважат, икшывыжат 
калык вургемым йєратат

Ленинград областьыште 
илыше Азиковмыт еш «Ава 
ден икшывыже-влак – на-
циональный вургем дене» 
всероссийский конкурсыш 
ушненыт.

ВАЛЕРИЙ, Ирина да нунын 
Алёша эргышт конкурсыш кол-
тымо фотошто Киров область 

Кильмезь районысо марий-вла-
кын вургемыштым чиеныт. Ну-
нылан йўкым www/ethno-photo/
com сайтыште пуаш лиеш.

«Ший корно» марий автоно-
мийын е‰же-шамыч Азиков-
мытлан отборочный турым 
эрташ да финалыш логалаш 
тыланат.

Шочмо йылметым 
сайын палет?
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