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Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Шукерте огыл У Торъ-
ял район Овалже ялыште 
лиймына годым Рўдє урем 
мучаште у суртым ужна. 
Озаже –Мартыновмыт еш. 
Мє‰гыштє Маргарита Ана-
тольевна ыле, тудо ве-
рысе школышто завучлан 
тырша. Пелашыже Сергей 

Анатольевич – чо‰ышо. 
Пєртын кумдыкшо – 120 
квадрат метр. Негызым 
ыштымеке, пырдыжым 
пеноблок дене оптымо, 
тўжвачын нарынче да сур 
силикат кермыч дене сы-
лнештарыме. Пєртым кы-
зытсе жаплан келшыше 

лывырге черепице дене 
леведме. Вате-марий пєр-
тым ончыктыш. Чынжы-
мак, тыгай суртым олаште 
веле ужаш лиеш. Пєртын 
проектше пеш келшыш.

М.Скобелевын фотожо

Умбакыже 8-ше лашт.

«Чылт оласе пачер гай»
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Р.ЧЕПАКОВА 

Вашталтыш Калык календарьым  
лышташлен

23 январь (изарня). Катлыше тылзе – Ирказаште. 
Тиде кокла лектышан шўдыр пале.

ШОКШЕМДЫМЕ тепли-
цыште, окна ончылно ро-
сотам шке кушташ редис, 
укроп, лышташан салат, 
йошкарушмен, кешыр 
нєшмым лазырташ эн йє-
нан кече. Тылеч ончыч 
йо‰гытыш ўдымє куш-
кыл кокласе шўкшудым 
кора‰даш, рокым пуш-
кыдемдаш, озымым шу-
эмдаш лиеш. Вожсаска 
ден шоганым чумырышо 
пакчасаска росоталан 
ешартыш кочкышым пуаш, 
йо‰гытысо мландым пуш-
кыдемдаш, пикироватлаш 
тў‰алаш келшыше кече. 

Пеледышым ончышылан 
кокияш ден шукияш куш-
кыл нєшмым ўдаш йєнан 
жап. Кушкылым сусырташ 
лийме пашам ышташ огеш 
темлалт. 24-26 январь – У 
тылзе. Тылзе календарь 
почеш, ты кечылаште куш-
кыл дене кылдалтше па-
шам тў‰алаш огеш йєрє. 
Ковыштам шинчалташ, 
шукташ келшыше кече.

Ончыкыжым ке‰еж мо-
гай лийшашым Кыргори 
кечын мужедыныт. Ожно, 
тачысе кечым эскерен, 
идалык могай лийшашым 
шымленыт.

Ты кече дене кылдалтше моло пале

 Шудо, олым каванеш пєрш налын да тудо кужу жап 
шулыде кия, тугеже йўран, пылан да юалге ке‰ежлан 
ямдылалтыныт.
 Игече ояр – шыже марте кукшо да шокшо шогаш 

тў‰алмылан ўшаненыт. Кукшо лум лумеш – начар пак-
часаска лектышан ке‰ежым вученыт.
 Мардеж таче кечывалвелым пуалеш – июньышто 

чўчкыдын кўдырчан йўр йўраш, мардежан игече шогаш 
тў‰алеш.
 Капка, пече ме‰гыште пєрш йылгыжеш – ке‰еж 

мучко кол начарын чў‰гаш тў‰алеш, но идалык чапле 
шурно лектышан лиеш.
 Кава ояр, да пыл уке гаяк – шошо эр толеш, вўд-

шор кумдан ташла.
 Таче, малаш вочмеке, кє эн ончыч мален колта, 

лачшымак тудо эн ончыч кола маныныт.
 Шогертен пуше‰гын эн кўшыл укшыштыжо шинча –  

игече кенета кужу жаплан чот йўкшемда.
 Пєртым ўштмє деч вара куштырам але шўкым, 

возакыш погымо ломыжым ты кечын луктын кудал-
таш тоштын огытыл, еш пиалым поген лукмо деч  
шекланеныт.
 22 гыч 23 январь йўдым омо дене кечым, тылзым 

але шўдырым ужшо е‰ кужу ўмыран лиеш маныныт. 
Апшаткудо але апшатшак омеш конча – азапыш логал-
ме але тазалык лушкымо деч шекланеныт.

Таче шочшо е‰ пе‰гыде тазалыкан,  
пашам йєратыше да кугу чытышан лийшаш.

Нелылык лекшаш огыл
2019 ий январь гыч Марий Элыште 

«Вияш выплате» пилотный проектым 
илышыш пуртымо. Жаплан пашам ыштен 
кертдыме да ава лийме дене кылдалтше 
пособий-влакым Марий Элыште Соци-
альный страхований фондын регионысо 
пєлкаже шотлен луктеш да тудым граж- 
дан-влакын банкысе лицевой счётыш-
кышт але почто гоч колта.

«Вияш выплате» системын ик эн кугу ва-
шталтышыжлан пособий-влак шотышто 
2-НДФЛ справкым налме йєн шотлалтеш. Ту-
дым тымарте паша верыште пуэныт гын, ынде 
пашам пуышын регистрацийым ыштыме ве-
рысе фондын регионысо пєлкаштыже налман.

Социальный страхований фондын увертары-
мыж почеш, пашам ыштыше граждан-шамычлан 
доход нерген 2-НДФЛ форман справкым нал-
шашлан йодмашым пашам пуышын регистра-
цийым ыштыме верысе фондын регионысо пєл-
кашкыже пуыман. Тудым шке семын возыман, 
тыгодым документыште фамилийым, лўмым, 
ачалўмым, СНИЛС-ым, паспортын данныйжым, 
пашам пуышын тичмаш лўмжым, пособийым 
налшын илыме адресшым ончыктыман.

Физический лица-влак доход нерген 2-НДФЛ 
справкым тыгай йєн дене налын кертыт:
 Социальный страхований фондын сай-

тыштыже социальный услугым налше граж- 
данинын личный кабинетше гоч;
 пашам пуышын регистрацийым ыштыме 

верысе фондын регионысо пєлкашкыже шке 
миен;
 пашам пуышын регистрацийым ыштыме 

верысе фондын регионысо пєлкаштыже по-
собийым налшын представительжын дове-
ренностьшо дене;
 пашам пуышын регистрацийым ыштыме 

верысе фондын регионысо пєлкашкыже до-
ход нерген 2-НДФЛ справкым пуымо нерген 
йодмашым почто гоч колтен.

Социальный страхований фондын реги-
онысо пєлкаже пособийым налше-влаклан 
2-НДФЛ справкым 2020 ий 1 февраль гыч 
пуаш тў‰алеш. Фондын адресше: Йошкар-
Ола, Се‰ымаш бульвар, 16-шо пєрт, 102-шо 
кабинет. Республикын районлаштыже илы-
ше-влак тыгай документым фондын регионы-
со пєлкажын районысо подразделенийлаш-
тышт налын кертыт.

Республикысе пашам пуышо-влакын Феде-
ральный налог службыш 2019 ийлан отчётым 
ыштымышт деч вара физический лица-ша-
мычын доход нерген 2-НДФЛ справкышт 
налогым тўлышын личный кабинетыштыже 
(https://www.nalog.ru) кояш тў‰алеш.

Справкым налме шотышто лекше чыла йо-
дышым 8 (8362) 69-20-80, 69-20-45 телефон 
дене рашемдаш лиеш.

М.ИВАНОВА
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Йодышлан опытан сад-пакчазе В.Матвеев 
вашешта.

П™ЧКЫНЖЄ кодаш 
лиеш, но тылеч он-
чыч таза улмыжым ра-
шемдаш кўлеш. Чер 
авалтыдыме пўчкышын 
рўдыжє ужарге лий-
шаш. А кєргыжє ше-
малге тўсан гын, ту-

геже инфекций кєргє 
ужашышкак пурен шук-
тен. Вот тыгай вургым 
вес таза кушкылыш 
прививатлаш ок лий, 
пуше‰гыш чер пижын 
кертме лўдыкшє кугу.

П р и в и в а тл ы ш а ш 

вургын шўмжымат тўт-
кын шымлыман. Шем 
тамгам, ошалге лон-
чым, печкалтше шел-
шым тогдаен шуктенда 
гын, тыгайым чаманы-
де йўлалтыман. Тудо 
вес кушкылыш ушаш 
йєршє огыл. Чапле 
вургын шўмжє йывы-
жа, ошемше але ше-
мемше сынан огыл, а 
икгай тўсан, сусыр деч 
посна лийшаш.

Тыглай ончымаште 
вурго таза гай коеш 

гынат, рўдыштыжє че-
рым шарыше заразе 
лийын кертеш. Садлан 
шошым вес кушкылыш 
прививатлыме деч он-
чыч тудым икмыняр 
шагатлан 3 процентан 
бордоский вартышыш-
те нєртен кийыктыман.

Лум кўжгўн кийыме 
годым вургым пўчкын 
ямдылаш эн сай жап. 
Кўжгє лум тєшак – ту-
дым телым ўшанлын 
аралыме ик эн кушты-
лго йєн.

Южгунам тыгеат лиеш: парша але моло 
вес чер авалтымылан, шо‰геммылан кєра 
садысе кушкыл шке курымжым мучашлен 
шукта. Но олмапу але сливе тоштемыныт 
гынат, чонлан келшыше чапле сортшым 
арален кодымо шуэш. Тазала койшо вур-
гыжым вес пуше‰гыш прививатлаш пўч-
кын кодаш лиеш мо?

М.ТАНАКОВА
Йошкар-Ола

Черле пуше‰гыным 
налаш лиеш мо?

Тўрлє кушкылым 
ончен куштышо ша-
гал огыл озан пак-
чаштыже гортензий 
уло. А южыжо икмы-
няр тўрлым ончен 
кушта. Нунын кокла 
гыч эн кумдан шар-
лышыжлан полан 
орла‰ге гай койшын 
пеледалтше тор-
мыла (метельчатая) 
гортензий шотлал-
теш. Шукынжо ту-
дым кычалтылдыме 
да телым кылмыде 
чытен лекмыжлан 
кєрат ончен куш-
тат. Вондыла койшо 
(древовидная) гор-
тензият шуэн огыл 
вашлиялтеш. Мем-
нан кундемлан кок 
тўрлыжат келшыше. 
А эн моторжылан 

шолдыра лышташан 
гортензийым шот-
лат. Ты тўшка шок-
шым йєратышылан 
шотлалтеш, да ту-
дым ончен кушта-
шат, телым илен лек-
ташыжат озажлан 
чотрак полшашыже 
логалеш. А йўштє па-
гытлан пеледышым 
чын петырен коды-
ман, да яндар юж 
логалдымылан кєра 
ынже ыре да вўдыж-
гє дене ынже шўяш 
тў‰ал манын, жапын-
жапын тергыман. Ту-
нам ты сортшымат 
мемнан кундемыште 
ончен кушташ лиеш.

П Е Т Ы Р Ы М Е К Е , 
материал кєргыш-
тє телым шўйын 
кертмыж деч вошты-

рысо лышташлажым 
кора‰дыман. Но чы-
лажымак огыл, кўшыл 
ужашыште кодыман, 
нуно вурго мучашы-
се пеледыш лышташ-
нерым кылмыме деч 
аралаш полшат.

Укш-шамычым кан-
дыра дене лушкы-
дынрак кылдыман да 
пеледышым млан-
де пелен эскеренрак 
пўгыртыман. Вондо 
укш мучашым млан-
дыш лывыртен але ик-
таж кучем дене о‰аш 
кучыктен, кушкылым 
пызыралын темдала-
шат уто ок лий. ™мба-
кыже кукшо лышта-
шым оптыман, южым 
сайын колтышо куш-

тылго куэм дене чокан 
леведман. Тыгай леве-
дыш йымалне гортен-
зий шагал луман те-
лымат кылмыде илен 
лектеш. А кушкыл ўм-
баке лумым вичкыж 
лончын кышкаш гын, 
эшеат сай.

Шошымат пеледыш 
ўмбалнысе материа-
лым налын кора‰даш 
вашкыман огыл, тудын 
лышташнерже кылмен 
кертеш. Вургеш кодшо 
лышташым май кы-
далне кора‰дат. Вон-
дым тура нєлталын 
шогалташ лиеш, но 
июль тў‰алтыш марте 
тудым йўдлан куштыл-
го материал денат ле-
ведаш уто огыл.ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Гортензийым шукын 
ончен кушташ йєратат

Пеледышым петырыме йєн

Йодыш уло
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Инсульт деч вара кийыше черлым пнев-
моний ынже авалте манын, мом ышты-
ман?

Т.КОМАРОВА
Медведево район

ТАЗАЛЫКЛАН кугу зи-
яным ыштыше пневмо-
ний чыла е‰ым, поснак 
инсульт але сусыргымо 
деч вара кийыше чер-
лым, авалтен кертеш. 
Медициныште тыгай 
диагнозым шодын пу-
алмыж годым шын-
дат. Чер таза айдемым 
чўчкыдынжє шодышко 
стрептококкын бак-
терийже логалме деч 
вара авалта, а инсульт 
деч вара кийыше чер-
лым – тарваныл кертды-
мыжлан кєра. (Адакше 
тудын иммунитетшат 
лушкыдырак.)

Черым рентген сним-
ке да шўвылын ана-
лизше полшымо дене 

рашемдат. Врач ми-
кробым пытарыме те-
рапийым, физиопроце-
дурым, ингаляцийым 
палемда.

Пневмоний дене 
авалталтше кийыше 
черлылан кузе пол-
шаш? Тудым жапын-
жапын ик могыр гыч 
весыш савыркалыман, 
кроватьыштыже нєлта-
лын шындыман, кумык 
пыштыман. Тарватылде 
кийыкташ сай огыл! А 
эше о‰жо да тупшо гыч 
перкалыман, вет тыге 
ыштыме дене рун тєр-
галтын лектеш.

Инсульт деч вара 
черле реанимацийыш-
те кия гын, тудымат ик 

могыр гыч весыш са-
выркалаш пайдале. Но 
тыгодым тудын вуйжо 
савырнен кертеш, сан-
дене тидым шижынрак 
ыштыман.

Мут толмашеш, пнев-
моний деч вара шуэн 
огыл хронический 
бронхит вийым налеш.

Пневмонийын палыже:
 шўвыл нугыдо да 

ужар тўсан лиеш;
 о‰ышто коршта;
 капкыл температур 

чот кўза;
 кукшо але ночко 

кокыртыш тургыжлан-
дара.

Черлылан шўлашы-
же куштылгырак лий-
же манын, мє‰гыштє 
медицине небулайзер 
полшымо дене ингаля-
цийым ыштыман. Тудо 
путырак йєнан. Инга-
ляцийым шудо але лў-
мын ямдылыме раствор 
дене ышташ пайдалы-
рак. Тў‰жє – инсульт 
деч вара лушкышо та-
залыкан кийыше чер-
лым кылмен черланыме 
да вирус деч чот аралы-
ман, шодыж гыч виш-
кыде лектын кертше 
манын, чўчкыдынрак 
савыркалыман.

1. Нимынярат ида 
т у р г ы ж л а н д а р е . 
П™СЄ приступ годым 
локтылалтше йыжы‰ым 
нєлталынрак кучы-
за да нимынярат ида 
тургыжландаре. Чот 
коршта. Тыгай годым 
шуко пациент черле 
йыжы‰ыштыже эсогыл 
простынь наре нелы-
тым кучен огеш керт.

2. Ибупрофеным 
йўза. ЛОКТЫЛАЛТШЕ 
йыжы‰ чот пуалеш, 
сандене корштымым 
лыпландарыше, пуал-
шым шєрышє препара-
тым йўаш кўлеш.

3. А с п и р и н ы м 
але ацетаминофеным 
ида йў. КОРШТЫМЫМ 
лыпландарыше тўрлє 
средстве тўрлє семын 

«полша». Аспирин, шон-
до кислота лекме про-
цессым эркыштарен, 
подагрым эшеат нелем-
ден кертеш. Ацетамино-
фен пуалше чер вия‰ме 
годым ок полшо.

4. Ийым пыш-
тыза. ЛОКТЫЛАЛТШЕ 
йыжы‰ чыта гын, ўмба-
кыже иян пакетым пыш-
тыза да, солык дене 
леведын, 10 минут ку-
чыза. Кўлеш гын, паке-
тым вашталтыза.

5. Пуринлан поян 
кочкышым ида коч. 
ТИДЕ – шўм, верге, 
мокш, сельдь, сардине 
да кинде. Нуно шондо 
кислоталан погынаш 
амалым ыштат да кор-
штымым вия‰дат.

6. Шўй припар-

кым ыштыза. 1/2 чу-
кыр активироватлыме 
шўй порошокым икмы-
няр кугу совла йытын 
нєшмє да леве вўд 
дене йєрыза, пасте 
гай вартышым ышты-
за. Тудым локтылалтше 
йыжы‰ыш пыштыза, 
ўмбачын полиэтилен 
дене петырыза да йўд-
лан кодыза. Шўй вак-
шыш шартышым амыр-
тен кертеш, сандене 
тидын деч шекланыза. 
Тыгак активироватлыме 
шўйым йўза. Тиде йєн 
вўрысє шондо кислотам 
шагалемда. Порошокым 
кечеш 4 гана – эрдене 
шуженеш, 12 шагатлан, 
кечывалым да малаш 
вочмо деч ончыч – 1/2-1 
изи совла дене йўза.

Ойго толын…

Уто шондо кислота тыгыде кристал-
лыш савырна да йыжы‰лан пуалаш, под-
агрылан вия‰аш амалым ышта. Тыгодым 
эн ончычак йолысо кугыварня орланаш 
тў‰алеш. Моло йыжы‰ат пуалын кер-
теш. Тыгай годым мом ыштыман?

О.ВАСИЛЬЕВА
Морко район

Парня пуалын

Йодмыда почеш
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ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ
Тергеныт – полша

Кўлеш лийын кертеш

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.

Тошкалтыш дене  
волен ом керт ыле…

ПУЛВУЕМ ток перыме семын корштен. Ынде, 
кунам йыжы‰ем тургыжландараш тў‰алеш, кедр 
пўкшым пудыртылам да шўмжыге янда кленча тич 
оптем. Тышкак спиртым темем, кече еда рўзалтен, 
кок арня шинчыктем. Ямде настойкым кидышкем 
оптал налам да пулвуем йыгем.

Тергыме вес рецептемат уло. Уныкам музы-
кальный школышто мураш тунемеш. Занятий гыч 
мє‰гє пєртылмекыже, йўкшє шуэн огыл оралга да 
логаржат коршта. Тыгай годым мый тудлан кешыр 
сокым ыштем да тудын дене логаржым шўалтык-
тем. Эрлан уныкамын йўкшат тєрлана, логаржат 
тургыжландарымым чарна.

Л.ЖУРАВЛЕВА
Волжский район

Паслёным кочкын  
тєрланышым

КУД ий ончыч вўргорно давлений чот орланда-
рыш. Тунам «гипертоний» диагноз дене медицине 
учётышкат шогалтышт.

Икана врач деке пураш черетым вучен шинчыме 
годым илалшырак ик ўдырамаш тиде чер деч па-
слёным кочкаш темлыш. Тудо ийын тиде кушкыл 
саскам ситышынак кочкым. Да, тамже тутло огыл, 
но таблетке нерген вич ийлан мондышым!

Тений давлением адакат «модаш» тў‰але. Ынде 
паслёным шке ончен кушташ да тунамсе семы-
нак ик тылзе жапыште эр-кас еда вич саска дене 
шуженеш кочкаш тў‰алам. Адакат полша манын, 
моткоч ўшанем.

П.ДАНИЛОВ
Звенигово район

Моклака пыта
УКОЛЫМ ышты-

ме вер моклака‰ын 
гын, тиде кундемыш 
кўчымє торык дене 
нєртымє бинтым 
йўдлан пыштыза да 
целлофан дене пе-
тырен кучыктыза.

Кече «кўктен»
КЕЧЫШТЕ чот кўмє але йўлы-

мє годым стаканыш 3 кугу совла 
розмарин лышташым пыштыза, 
тышкак шолшо вўдым темыза да 
30 минут шинчыктыза. Ямде отварым 
шўрыза да примочкылан кучылтса.

Сакырым эскера
САКЫРЫН кугытшым нор-

мышто кучаш манын, 1 изи 
совла модо лышташыш 1 
стакан шолшо вўдым те-
мыза. Йўкшымешкыже шин-

чыктыза да кечеш 3 гана 1/3 
стакан дене йўза.

Чўнча тургыжландара?
ТУГЕЖЕ шинчал, туржмо 

уржа кинде да вўд дене 
немыр гай вартышым ыш-
тыза. Тудым ватке тампо-
ныш налза да шўргышкє 
витыктарен йыгыза. 15 
минут гыч юалге вўд дене 
мушкын колтыза. Вич ша-

гат гыч тиде процедурымак эше ик гана ыштыза.

Кофе ванне
КОФЕМ йўаш веле 

огыл, коваштым самы-
рыкештараш манын, 
ваннышкат ешараш 
лиеш. Тидланже ик 
чукыр пе‰гыде кофем 
37-39 градус шокшо 
вўдыш темыза.Тыгай ванныште 15 минут кийыза.
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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) –           80-170
Кияр (1 кг) –           65-110
Шоган (1 кг) –           30-35
Кешыр –           35-40
Чеснок –        150-250
Хурма (1 кг) –          80-170
Пєчыж (1 л ведра) –              180
Турнявєчыж (1 кг) –              170
Чодыра пўкш (1 л ведра) –              300
Грецкий пўкш (1 кг) –               250
Мўй (1 кг) –        500-700
Шєр (1,5 л) –            80-90
™мбал (1 л) –       320-480
Торык (1 кг) –        240-260
Муно (10 шт) –           58-70
Телылан ямдылыме 
тўрлє салат –           70-100
Шке ончымо комбо –      1300-2300
Шке ончымо лудо –      800-1300
Шке ончымо чыве –        450-700
Шылагол (1 кг) –        150-350
Карака (1 кг) –         110-120
Нужгол (1 кг) –        220-300
Калош (шокшо кєрган) –        250-350
Пидме носки-тапычке –        150-250
Шокшо носки (3 мужыр) –              100
Тумо выньык –        130-150
Куэ выньык –                 80
Лўмегож выньык –           70-80

Йошкар-Оласе 
рўдє пазар кум-
дыкышто уремы-

ште кочкыш сатум 
ужалыше-влак шагалын 
вашлиялтыт. Улшыштат 

тў‰ шотышто пўкшым, кечшу-
дым, выньыкым, коштымо ко-
лым, тыгак меж носким, пи-
жым, упшым, шокшо йолашым, 
моло кырча-марчам утларакын 
темлат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

Воштончышым чай 
дене йыгыман

– линолеумым шокшо, ты-
гак содым але нашатырь спир-
тым ешарыман вўд дене муш-
ман огыл, уке гын тўсшє кая да 
локтылалтеш. Тидлан озанлык 
шовын утларак келшен толеш.

Нине ой-ка‰ашна пєртыштє уто-ситым 
кора‰дыме годым тыланда полшен кертыт.

– Полироватлыме ме-
бельыште удыралалтше 
палым келшен толшо тў-
сан йолчием чия дене пы-
тараш лиеш;

– воштончышым йўштє 
вўдыш изишак синькым 
пыштен шулыктарыме рас-
твор дене йыгаш гын, тудо 
йылгыжаш тў‰алеш. Чай 
настой денат пайдаланаш 
келшен толеш;

– нарынчалгыше ван-
ныйым уксус да шинчал 
раствор дене эрыкты-
ман;

– пай-
даланаш 
тў‰алме 
деч он-
чыч у 
в ы н ь ы -
кым, по-
мылам, швабрым ик жап 
шокшо шовын вўдыштє ку-
чаш гын, нунын «ўмырышт» 
кужурак лиеш;

– иктаж-мом шокшым 
шындымылан кєра по-
лироватлыме мебельы-
ште ош пале кодын гын, 
тудым спиртыш кушкыл 
ўйым ешарыман рас-
твор полшымо дене 
колтен кертыда. Тидлан 
меж лапчыкым налман да пўтырен-пўтырен йыгыман;
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Ончылсакышым ўшталына«Лум пургыж»

Тыге ямдылыман:

1. Фаршым мис- 
кыш пыштена, тушкак 
2 шоганым ешарена 
да блендер гоч колте-
на.

2. Шинчалым, пу-
рысым, шыллан при-
правым шавалтена, 

сукарам але шєрыштє 
нєртымє киндым пыш-
тена.

3. Кумылда уло гын, 
ужар йєр шудым еша-
рен кертыда. Чыла 
сайын лугена.

4. Ынде тышеч 9 

кугу тыртышым ыште-
на, пергамент кагазым 
шарыме противеньыш 
оптена да тєр пунда-
шан «пыжаш» гайым 
ыштена.

5. Кешырым тёрко 
гоч колтена.

6. Кодшо 2 шоганым 
тыгыдемдена.

7. Пырля пыштена, 
жаритлена, шинча-
лым, пурысым шавал-
тена.

8. Тидым «пы-
жашлашке» оптена.

9. Паре‰гым эрык-
тена да тёрко гыч 
олым пырче гайым 
нўжен луктына. Тыгай 

уке гын, тыглай рожан 
гоч колтена.

10. Шинчалтена, 
кўлешлан шотледа 
гын, паре‰гылан при-
правым шавалтена, 
лугена да «пыжашыш» 
жаритлыме кешыр ден 
шоган ўмбаке пыште-
на.

11. Эн ўмбаке нўжы-
мє сырым шавена.

12. Кажне «пыжа-
шыш» ўмбалым йыге-
на да духовкыш шын-
дена.

13. 50-60 минут гыч, 
чевергымекышт, «лум 
пургыж» гай койшо 
кочкышым луктына.

Перкан лийже!

 Изишак уксусым 
але шолдыра пырчан 
шинчалым пыштыме 
леве вўд дене муш-
каш гын, янда ате ян-
даррак лиеш;
 алюминий ка-

струльыш паре‰ге, 
олма, реве шўмым 
але уксусым пыш-
тен шолташ гын, тудо 
угыч у гай йылгыжаш 
тў‰алеш. Пытар-
тышыж дене тылзы-
лан кок гана пайда-
ланаш гын, ате огеш 
шемем;

 каструль пун-
дашыш кочкыш ко-
гарген пижын гын, 
вўдылалтмешкыже, 
йўштє вўдым темы-
ман да шинчалым 
шавалтыман. Ик-
мыняр жап гыч ко-
гарге куштылгын 
кора‰далтеш;
 эмалированный 

каструльыш пижше 
когаргым пытараш 
тыгай йєн полшен 
кертеш: тушко шок-
шо вўдым темыман 
да 1 кугу совла со-

дым ешарыман. Ик-
мыняр жап гыч муш-
кын колтыман;
 ложашыште изи 

копша‰ге ынже нал 
манын, марльыш 
шинчалым пўтырал 
пыштыман. Тыгак ме-

шакыш чеснокымат 
эрыктыде пышташ 
лиеш. Вес йєнланат 
э‰ерташ келшен то-
леш: ложашым жа-
пын-жапын шоктын, 
вес ару мешакыш 
пыштыман.

Таче ме тыланда тыгай о‰ай лўман коч-
кышым ыштен ончаш темлена. Тудым ям-
дылаш йєршынат неле огыл, а тыгодым 
ўстембалне тунар ойыртемалтшын коеш – 
пайрем годым веле огыл, лишыл е‰да ден 
унада-влакым тыглай кечынат куандарен 
кертыда.

К™ЛЫТ:

– 1,6 кг сєсна ден ушкал шылым пырля кол-
тымо фарш,
– 2 кешыр,
– 9 паре‰ге,
– 4 шоган,
– 150 г сыр,
– 9 кугу совла ўмбал,
– 250 г кинде але 3 кугу совла панироватлаш 
кучылтмо сукара,
– 1 кугу совла шыллан приправе,
– 1 кугу совла паре‰гылан приправе (огыда 
кучылт гынат, лиеш),
– шинчал, пурыс, ужар йєр шудо – там шот 
дене.

Сурт кєргє сомылкаРеве шўмым  
пыштен шолтыман
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Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

– Тиде мландым ял мучаште 
шке йодын налынна, – ойла 
озавате. – Шуко вере кыча-
лын коштынна, но тиде вер 
веле келшен. Пєртым 2009 
ийыште чо‰аш тў‰алынна. 
Мландым арендыш налынна, 
вара пєртлан негызым ыш-
тенна. Тений илаш пуренна. 
Сурт эше чо‰алтеш. Пелашем 
шуко шочшан ешеш шочын-
кушкын.

Пєрт пырдыжшым нєлташ 
иза-шольо, ача-ава да йолта-
шыже-влак полшеныт. Отдел-
кым чыла шке ыштеныт. Кўва-
рым шараш шуко жап кўлын. 
Тудо вич лончан: минвате, кок 
могырге изоспан дене петы-
рыме, вара – фанер, пытар-
тышлан – ламинат.

– Эше чыла ыштен пы-
тарен огынал, – умбакыже 
палдара озавате. – Кокым-
шо пачашыште ламинатым 
шараш, обойым клеитлаш 
да омсам сакаш кодын. Вара 
– мебельым налаш. Марием 
икымше пачашыште пєрткєр-
гысє чыла пашам шке ыштен: 
гипсокартон дене пырдыжым 
комыжлен, пырдыжым, тувра-
шым шпаклеватлен, чиялтен, 
омсам сакен. 

Пєрт пелен террасым, ве-
рандым да гаражым ыштыме.

Мартыновмыт мончам 
чо‰аш шонат. Ялыште монча 
деч посна ок лий.

– Ял мучаште илена, тыште 
пеш мардежан, – умылтара 
озавате. – Верандыш окнам 
шындаш кўлеш. Тыгак гараж 
пырдыжым штукатуритлыман. 
Мланде участкым печен на-
лаш кодеш, вара вольыкымат 
ончаш тў‰алнена.

Кум икшывым ончен куштат. 
Йоча-влаклан суртышто чыла 
йєным ыштыме. Кокымшо па-
чашыш мотор тошкалтышым 
келыштарыме. Тошкалтыш пе-
лен улшо окнашт авыртышан. 
Тыге окнасе янда ок шалане. 
Отоплений пучым от уж, ту-
дым пырдыж кєргыш келыш-
тарыме.

– Чыла шот дене гын, пєрт 
оласе пачер деч сайрак лий-
шаш, – ойла Маргарита Ана-
тольевна. – Мутлан, олаште 
вет чыланак илаш огыт кел-
ше. Мыланна ялысе илыш эн 
лишыл. Тыште – свежа юж, 
пўртўс моткоч мотор, тыгак ты 
вер чодыралан поян. Немда 
э‰ерат воктене йоген кая. 
Олыкышто вольыкым кўташ 
лиеш. Тыгай сылне верыште 
илена! Пасу воктенысе чо-
дыраште, олыкышто мєрым, 
снегым погена. Мемнан деке 
унала йолташ ўдыремын эр-
гыже толын да ойла: «Авай, 
ончо, пєртышт чылт оласе па-
чер гай».

Маргарита Анатольевна пы-
тартышлан каласыш:

– Ямдым огына вучо. Чыла 
шке ыштенна. 

«Чылт оласе пачер гай»

КухньоЗал

Пырдыж коклаш  
«шылтыме» омса

Окна авыртыш
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«Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан 2020 ийын икымше пелыжлан возалтше-
шамычын редакцийыш колтымо квитанцийышт негызеш лотерейым модылтымо.

ТЕНИЙ тушко 398 е‰ ушнен, 
а пиал нине подписчиклан 
шыргыжалын:

З.Ороспаева (Парань-
га район Олор ял) ден 
Г.Волковалан (Советский 
район ™шнур села). Нуны-
лан Йошкар-Олам кўшычын 
ончымо кабинан пєрдшє 
орваш («Чёртово колесо» ат-
тракционыш) ныл билет гыч 
логалын. Призын спонсор-
жо – Йошкар-Оласе культур 
да каныме рўдє паркын ди-
ректоржын пашажым жаплан 
шуктышо А.Иванов;

Г.Гордеев ден 
В.Созоновлан (коктынат 
Йошкар-Ола гыч улыт) – 
«Сенджю» япон кафеш серти-
фикат;

В.Колдыревлан (Шернур 
район А‰анур ял) – Марий 
самырык театрыш контра-
марке;

Р.Оразаевалан (Морко 
район Шлань ял) – М.Шкетан 
лўмеш Марий национальный 
драме театрыш контрамарке;

Г.Артемьева (Кужэ‰ер 
район Руш Шой села) ден 
Л.Добролюбовалан (Зве-
нигово район Какшамарий 
ял) – мончаш пурымо калпак;

А.Васильевалан (Мор-
ко район Тыгыде Мор-
ко ял), О.Гороховалан 
(Шернур район Лажъял), 
Г.Егошиналан (Шернур 
район Шўдымарий ял), 
И.Курочкинлан (Марий Ту-
рек район Аимке ял) да 
Е.Ивановалан (Медведево 
район Пиясир села) – «Ма-
рий Эл» газет редакцийын 
книга наборжо;

Л.Якимовалан (У Торъ-
ял район Элеволко ял) – 
вуйде‰ге чай;

Е.Шарабуевалан (Шернур 

район Куэрсола ял) – ўды-
рамаш колготко;

В.Лисовалан (Советский 
район Кужмарий села) – 
Марий Эл Республикын 2020 
ийлан изи календарьже;

В.Платонов (Морко рай-
он Нуж-Ключ ял) ден 
А.Осиповлан (Марий Турек 
район Элымбай ял) – Марий 
Эл Республикын 2020 ийлан 
кугу календарьже;

Г.Соловьевалан (Совет-
ский район Курыкўмбал ял) 
– 2020 ийлан финн-угор ка-
лендарь;

Р.Муравьевалан (Морко 
район Морко посёлко) – 
А.Алексеевын «Аралтыш» до-
кументальный фильм аршаш 
дискше;

Н.Кузьминалан (Кужэ‰ер 
район Шўдымарий ял) – кид 
понар;

Э.Васильева (Морко 
район Весшўргє ял) ден 
Р.Веревкиналан (У Торъял 
район, У Торъял посёлко) – 
ўзгар набор;

Г.Веселовалан (Парань-
га район Изи Пумарий 
почи‰га) – кофе набор;

Г.Цветниковалан (Морко 
район Морко посёлко) – 
полто;

А.Пыркинлан (Кужэ‰ер 
район Кугорнымбал ял), 
Е.Васильевалан (Волж-
ский район Йывансола) да 
Л.Грозновалан (Звенигово 
район Эсмекпляк села) – 
рюмко набор;

С.Столяровалан (Оршан-
ке район Тошто Крешын ял) 
– салатнице набор;

В.Большаковалан (Волж-
ский район Памар кунде-
мысе Чодыраял) – кувшин;

Л.Кондратьевалан (Ма-
рий Турек район Лоп ял) – 
чайгорка набор;

Р.Андреевалан (Морко 
район Кортасэ‰ер ял) – вўд 
фильтр;

Р.Васильевалан (Волж-
ский район Руш Шайра ял) 
– термос;

Д.Михайловалан (Морко 
район Овдасола ял) – гир-
ляндан кўпчык;

Э.Пекпулатовалан (Шер-
нур район Э‰ермучаш ял) 
– гобелен покрывал;

З.Михайлова (Парань-
га район Элпанур ял) ден 
И.Таныгинлан (Советский 
район Кундышўмбал ял) – 
одеял;

Е.Березиналан (Шернур 
район Пўнчерйымал ял) – 
каструль;

Е.Никитиналан (Шернур 
район Кугэ‰ер ял) – элек-
трочайник;

Л.Григорьевалан (Йош-
кар-Ола) – астрологын сер-
тификатше;

Н.Петровалан (Звени-
гово район Изи Моламас 
ял) – портативный зарядный 
устройство (тўжвал аккумуля-
тор);

З.Ивановалан (Советский 
район Кукмарий ял) – вич 
мешак пырче.

А тў‰ призна – электро-
мультиварке – дене Параньга 
районысо Памашъялыште 
илыше Анастасия Гребнева 
пайдаланаш тў‰алеш!

Газетлан возалтме кви-
танций дене призым мо-
дын налше чыла йолташ-
нам шокшын саламлена 
да вашкылнам умбакыжат 
пе‰гыдемден гына толы-
на манын ўшанен кодына. 
Призлан толмо деч ончыч 
редакцийышкына 49-55-11 
телефон дене йы‰гырташ 
йодына.

М.ИВАНОВА

Газетын йолташыже –  
кок пачаш пиалан айдеме
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Автомашинам виктарышылан

Чўчкыдынак тыгай 
йодыш лектеш: чы-
вым телым мыняр 
градус йўштє шогы-
мо годым тўжваке 
лукташ лиеш?

ТИДЕ йодышлан ик 
семын вашешташ ок 
лий, молан манаш гын 
тиде тўрлє фактор 
дене кылдалтын, да 

Мє‰гысє ферме

Аккумулятор батарей, вес семын каласаш 
гын, автомашинан аккумуляторжо, деч посна 
ик машинат кудалын, верже гыч тарванен ок 
керт. Машинаште кўлешан ужаш семын па-
лемдымек шоналтена: тудым мыняр ий гыч 
вашталташ лиеш да кўлеш, мыняр жап гыч 
зарядитлыман? Вет нимоат курымашлык 
огыл, тидын шотышто – аккумуляторат. Туды-
нат службо срокшо уло.

МЫНЯР жап тыланда 
ўшанлын пашам ышта, 
тудын качествыже эн 
ончычак ямдылыме тех-
нологий дене моткоч 
чак кылдалтын. Кызыт 
аккумуляторын пашам 
ыштыме срокшым ку-

жемдышашлан, вулно 
вес тўсаныш савырны-
ме деч аралышашлан 
кальций ден шийым 
ешарат. Икымше вари-
антше годым кальций 
гыч электродым ыштат, 
а кокымшыж годым ту-

дым ший дене леведыт. 
Аккумуляторым тыгай 
технологий почеш ям-
дылыме годым элек-
тролит шолаш ок пуро, 
электрод вес тўсым ок 
нал. Тыге аккумулятор 
кужурак жап пашам 
ышта.

Аккумуляторым заря-
дитлен шуктымо огыл 
але утыждене заря-
дитлыме гын, тудын 
ёмкостьшо ятырлан 
иземеш, тугеже служ-
бо срокшат шукылан 
иземеш. Зарядкыже 
мынярлан виянрак, ак-
кумулятор тунарлан 
шагалрак тичмаш ци-
клым эртен кертеш.

Утыждене чот заря-
дитлыме аккумулятор-
лан э‰гекым гына конда. 
Зарядке эре толын шога 
гын, тудын ёмкостьшо 
кугурак лиеш, электрод-
влак писынрак окислят-
лалтыт, южгунам вес 
тўсым налыт. Варажым 
зарядитлыме годым 
ёмкостьшо номиналь-
ный деч ятырлан изе-
меш. Тидыже утыждене 
ырыме дене электролит 
йоммылан кєра лиеш. 
Тыге икмыняр гана за-
рядитлыме деч вара 
аккумуляторым тўрыс 
локтылаш лиеш.

кажныжым палыман, 
шотыш налман. Чы-
вын урлыкшым, ашны-
ме условийым (телым 
вўташте мыняр градус 
улмым), вўтан могай 
кугытан улмыжым, тўж-
ваке лектын коштмо 
кумдыкшым, мардеж 
логалмым (чывылан 
мардеж коштмо ок кел-
ше), могай климат шо-
гымым палыман.

Сурткайыклан телым 
тўжвалне икмыняр жап 
лийме моткоч пайда-

ле. Вет тиде жапыште 
ультрафиолет шагал 
логалеш, а тудо орга-
низмлан Д витаминым 
ешара. Тыге кальций 
сайын шы‰даралтеш, 
а тудыжо чывын орга-
низмжылан шуко кўлеш.

Тергыме опыт гыч 
пале: чыве-влаклан 
тўжваке лекташ але уке 
– шкештлан рашемдаш 
пуыман. Теле тў‰алме 
годсек ме кажне кечын 
омсам виш коденна да 
онченна: чыве-влак тўж-

ваке лектыт мо? Тыге эн 
ўлыкшє температурым 
палемденна да тыгай 

йўштє шогымо 
годым омса-
жымат почын 
огынал. Па-
лен 

налынна: 2-3 градус 
марте йўштє шогымо 
годым чыве-влак тўжва-
ке лектыныт. Игече ти-
дын деч йўштырак шо-
гымо годым омсам виш 
кодаш да тыгодым шок-
шым йомдараш келшен 
ок тол. А теве пошкуды-
на-влакын чывышт теле 
йўштым утларак чыты-
ше улыт, нуно 10 градус 
дечат ўлыкшє темпе-
ратур годымат тўжваке 
лектыт.

Тидымат шотыш нал-

ман: вўташте шокшо, 
кукшо, да чыве-влакым 
тўжваке луктыда гын, 
нуно, кылмымекышт, 
вўташке уэш пєртылын 
да ырен кертыт. А теве 
вўташте йўштє гын, чы-
ве-влак тўжваке лектыт 
да мє‰геш пурат гынат, 
ырен огыт керт да тыге 
кылмен черланенат 
се‰ат.

Тыгай иктешлымашым 
ышташ лиеш: те вўта 
омсам почында да чы-
ве-влак уремыш огыт 
лек гын, виешак тўжваке 
поктен лукташ ок кел-
ше. 10-15 градус ўлык-
шє температур шогымо 
годым да эше уремыш-
те мардежан гын, йолым 
да кекерекым йўштє на-
лын кертеш. Тыге ынже 
лий манын, тўжвалне 
коштмо верыш шудым 
але олымым кышкаш 
шотлан толеш. Телым 
чыве вўташте 12-15 гра-
дус шокшо лийшаш.

Г.ИВАНОВА,
сурткайык ончышо 

Чыве мардежым 
ок йєрате

Аккумулятор – 
кўлешан ужаш

Мужыр лаштыкым
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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

Мўй пўрым кузе 
ямдылаш?

Умбакыже. Тў‰алтышыже 2019 ий 50-ше да 
2020 ий 1-ше №-ан газетыште

Турнявєчыжан мўй 
пўрє. Кўлыт: 1 кило-
грамм мўй, 2,5 литр 
вўд, 1 литр турнявєчыж 
сок, корице, гвозди-
ке (там шот дене), 100 
грамм ру. Мўйым вўдеш 
шулыктарена, шолте-
на, сокым, приправым 
да рум ешарена. Кок 
кечылан шокшо верыш 
шындена. Тылеч вара 
20 кечылан холодиль-
никеш кодена.

4 арня жапыште. 15 
литр вўдым ырыктена, 
6 стакан мўйым ешаре-
на да 1,5-2 шагат шол-
тена, тыгодым шо‰ым 
кора‰даш огына мон-
до. Тиде вартышым 
кленчалашке темкале-
на да 30 градус марте 
йўкшыктарена. Ынде 
сайын петырена да 
шокшо верыш шынде-
на. 5-10 кече гыч шуаш 
тў‰алшаш. Шумо деч 
вара пўрым вес атыш 
темена. Моланже, ты 
атыште шундык во-
лен шинчеш. Эше кок 
арня гыч кокымшо гана 
шумо деч вара пўрым 
сайын петырена. Ынде 
йўын ончашат лиеш.

Кына тўсан. Кўлыт: 
5 литр вўд, 2 кило-
грамм мўй, 300 грамм 
коштымо модо, кочмо 
кок совла кугыт ру, 10 
грамм желатин, 4-5 чў-
чалтыш роза ўй. Леве 
вўдеш мўйым шулыкта-
рена, тыгодым шо‰ым 
кора‰дена, модо на-

стойым, рум ешаре-
на да 1 арнялан шуаш 
кодена. Ынде шўрена, 
моло ингредиентым 
ешарена, сайын петы-
рена да 2 тылзылан хо-
лодильникыш шындена.

Калык йєн. 3 ужаш 
мўйым 1 ужаш вўдеш 
шулыктарена, 30 ми-
нут шолтена, тыгодым 
шо‰ым кора‰дена. 
Ынде йўкшыктарена, 
рум ешарена. Банкыш 
рожан перчаткым чикте-
на. Шумым чарнымеке, 
шланг дене йоктарена, 
тыгодым пундашыште 
кодшо румбыкым коде-
на. Ик тылзылан йўштє 
верыш шындена. Волгы-
до лиймекыже, кленча-
лашке темкалена, шин-
чен шумыжым вучена.

Мє‰гысє. Кўлыт: 
1,5 килограмм мўй, 10 
литр вўд, 10 грамм умла 
саска (аптекыште ужа-
лат), 3 грамм ру. Вўдым 
каструльыш темена да 
шолташ пуртена. Мўйым 
ешарена, лугена да 3-5 
минут шолтена. Шо‰ым 
кора‰дена. Умла са-
скам ешарена да тул 
ўмбачын кора‰дена. 50 
градус марте йўкшы-
мекыже, рум шулыкта-
рена да ешарена. Пе-
тыртыш дене петырена 
да 5-7 кечылан шокшо 
кечыш вера‰дена. Шу-
мым чарнымекыже, ум-
лам кора‰дена, марле 
гоч шўрена да кленча-
лашке темена.

Ий ўмбалне  
тўткырак лийза

ТЕЛЫМ утларак 
ужаш кол тазыла 
дене вўдылалтеш, 
поснак кырш гай 
кол-влак. Мардежан 
годым тыгай тазы-
ла кидым кылмыкта. 
Тазыла колым ки-
дыш налме деч вара 

Колызын лукшо

парня ден кидкопа 
козыра‰ыт, да тыге 
коваште пудештеш, 
шелышталтеш. Тыгай 
туткар деч кора‰аш 
манын, кидкопашке 
глицериным йыгыза. 
Кол кучаш тарваны-
мыда деч ончыч ян-
дар лапчыкым але 
шўргўштышым налза 
да киддам ўштса.

Вичкыж ий ўмбалне 
кошташ кўзє лезвий 
дене эртыме гаяк. 
Изишак єрдыжкыла 
тошкалат – ий йыма-
кат логалаш лиеш. 
Ий вошткойшо гын, 
шелше гоч тудын 
кўжгытшым палаш 
лиеш, а теве лум 
леведын гын, нимо 
ок кой. Тушто почы-
лтшо йогын лийын 
кертеш. Поснак вўд 
аралыме верлаште 
(водохранилищыш-
те) улшо гидрант-
влак тураште (вў-
дым эрыктышашлан, 
кислород дене 
ш ы ‰ д а р ы ш а ш л а н 

лўмынак установ-
кым шындылыт) чот 
лўдыкшє. Тыште ий 
пеш вичкыж лиеш. 
Гидрант-влак куатле 
вўдйогыным ыштат, 
тыге ийым мушкыт. 
Тыште улшо ий лачак 
корак нелытым веле 
чыта. Тыгай верже 
южгунам гидрантым 
вера‰дыме деч 400-
500 метр коклаштак 
лиеш.

Вўдыштє кол 
южышто улмыж деч 
ятырлан куштылгы-
рак. Эше куштылгым 
ышташ кєргыштє 
улшо шўвыро‰ пол-
ша. Сандене шолды-
ра колым ий йымач 
вичкыж э‰ыршўртє 
(леска) дене шупшын 
лукташ тєчыман огыл. 
Вичкыж э‰ыршўртє 
ынже кўрылт манын, 
вакырож гыч шол-
дыра колым вуйжо 
але сога гыч пагор 
полшымо дене кучен 
лукман. Ке‰ежым гын 
сачок утарен кертеш.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
02.10, 03.05 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 На самом деле 16+ 19.40 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
"УЧЕНИЦА МЕССИНГА" 16+ 23.30 Ве-
черний Ургант 16+ 00.00 Познер 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, 17.25 60 
минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 12+ 23.00 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

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

Утро на МЭТРе  12+ 14.00, 19.30  Наше вре-
мя 12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 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»
17.30 Вести 19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
02.10, 03.05 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.30, 
01.00 На самом деле 16+ 19.40 Пусть гово-
рят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА" 16+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 23.55 Право на справедливость 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, 17.25 60 
минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с "КРЕПОСТНАЯ" 12+ 23.00 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 

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

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 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. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

28 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
01.15, 03.05 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.30, 
00.00 На самом деле 16+ 19.40 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "УЧЕ-
НИЦА МЕССИНГА" 16+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 03.55 Наедине со всеми 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+ 23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+ 

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

Утро на МЭТРе  12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 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. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем 
пєлек». Тендан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

29 ЯНВАРЯ, 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 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.30 Человек и закон 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 
12+ 23.30 Вечерний Ургант 16+ 00.25 
Ежегодная церемония вручения премии 
"Грэмми" 16+ 02.15 На самом деле 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. Пря-
мой эфир 16+ 21.00 Юморина 16+ 23.30 
Х/ф "ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ" 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»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вес-
ти Марий Эл 9.00 Местное время. Вес-
ти Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем 
пєлек». Тендан серышда почеш концерт 
11.25 Местное время. ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
01.15, 03.05 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.30, 
00.00 На самом деле 16+ 19.40 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "УЧЕ-
НИЦА МЕССИНГА" 16+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 03.55 Наедине со всеми 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+ 23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+   

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

Утро на МЭТРе  12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 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 Теле-
журнал «Финно-угорский мир»

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

31 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

27 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

30 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф "ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ" 0+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.45 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
14.00 Х/ф "СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ" 0+ 15.50 Дмитрий 
Маликов. "Пора меня разо-
блачить" 12+ 17.00 Внезапно 
50 12+ 19.15, 22.00 Музы-
кальный фестиваль "Голося-
щий КиВиН" 16+ 21.00 Время 
23.15 Х/ф "БЕЗДНА" 18+ 01.10 
На самом деле 16+ 02.20 Про 
любовь 16+ 03.10 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ1

04.25 Х/ф "МЕТЕЛЬ" 12+ 
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 08.35 Когда все 

дома с Тимуром Кизяковым 
12+ 09.30 Устами младенца 
12+ 10.20 Сто к одному 12+ 
11.10 Т/с "Я ВСЁ ПОМНЮ" 
12+ 17.50 Ну-ка, все вме-
сте! 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+ 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 
12+ 01.00 Антарктида. 200 
лет мира 12+ 02.10 Х/ф "ВРЕ-
МЯ СОБИРАТЬ" 12+    

«МЭТР»
12.00 Наше время. Ито-
ги недели 12+ 12.30 Про-
грамма "Сделано со вку-
сом" 12+ 12.45 Программа 
«Пастырское слово» 12+ 
21.00 Марий Эл темла  
12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

2 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 09.00 Умницы и умники 
12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 10.15 
Лев Лещенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." 16+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+ 13.55 Х/ф "МУЖИКИ!.." 6+ 
15.45 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения (кат12+) 12+ 
17.50, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+ 21.00 Время 23.00 
Большая игра 16+ 00.15 Х/ф 
"ЛЕВ" 16+ 02.30 Про любовь 
16+ 03.25 Наедине со всеми 
16+ 04.50 Россия от края до 
края 12+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 
12+ 08.00 Вести. Местное 

время 08.20 Местное время. 
Суббота 08.35 По секрету 
всему свету 12+ 09.30 Пятеро 
на одного 12+ 10.20 Сто к од-
ному 12+ 11.10 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+ 13.30 Х/ф "ПЕ-
ЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ" 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф "СНЕЖНЫЙ КОМ" 
12+

«МЭТР»
12.35 Программа "Сделано 
со вкусом" 12+ 15.30 Марий 
Эл темла 12+ 18.30 Наше 
время. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.00 Местное время. Вести 
Марий Эл 8.20 Местное вре-
мя. Суббота

1 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

АФИШЕ

РЕМОНТ  
КВАРТИР и  
ОФИСОВ

Тел.: 8 902  
738 61 88

Реклама

Р
ек

ла
м

а

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

ЯЛЫШТЕ ончымо сурт- 
кайыкым атылен, ты 
пєръе‰ын оньыкуваже У ий 
ўстембак тамле чесым по-
гаш ве‰ыжлан костенечлан 
комбым пуэн колтен улмаш. 

Пайрем водын ватыже ку-
линар сўретысылак койшо 
комбым олма йєре духов-
кышто шєртнялгын кўктен 
луктын. Тамлын пушланы-
ше костенечым ўстембаке 
конден шынден. Кеч-могай 
озаватат, кухньысо сомы-
лым вора‰дарымеке да 
чесым погымеке, сєралын 
кояш манын, шкенжым шо-
тыш кондаш жапым ойыра. 

Йыванын ватыжат кўмыж-
совлам мушкын, веран-ве-
рыш кора‰дылын, уна-ша-
мычлан ару кидўштышым 
ямдылкален. А ты жапыште 
Йыван, телевизор вашта-

реш верланен, пайрем пе-
редаче-шамычым ончен, 
эртыше ийым ужатен, У 
ийым вашлияш ямдылал-
тын. ™стел коклашкат пурен 
шинчын шуктен. Оньыкува-
жын пуэн колтымо шере на-
ливкыже Тошто ийым ужа-
таш лач веле! Икманаш, 
ўдырамаш огыл, чылт шєрт-
ньє падыраш! Комбым веле 
огыл, «шке ыштымыжымат» 
ве‰ыжлан пыштен колташ 
чаманен огыл.

™стел коклаште шке шол-
тымым подылын, Йыван 
ешыж дене пырля тутло 
комбо шылым ну авызла-а.  
Костенеч комбет тугай тут-
ло – кочкын теммымат ши-
жын шукташ ок лий. Логар 
гыч шке йылдик веле кая! 
Эше оньыкуван чеверты-
ме наливкыж дене! Тыге 

Кочкыш гыч – лодыш...
але Кузе оньыкуван комбыжо ве‰ым 

«Вашкеполыш» марте шуктен

Пайрем-влак эртен кайышт гынат, У ий водын 
ик сай палымем (нелеш ынже нал манын, Йыван 
манына) дене лийше воштылтыш лодыш нигузе 
уш гыч ок лек.

пєръе‰ пел комбым авыз-
лен пытарымыжымат ши-
жын шуктен огыл!

А ялыште ончымо сурт- 
кайык кевытыште нал-
ме гай огыл вет! Нелыт-
шат, кугытшат улыт. Адак-
шым комбыжымат кажне 
пєръе‰жак огыл иканаш-
те кочкын се‰а! А Йыван 
пелымак пєжген кертын! 
Но варажым мўшкыржє 
туге-е пўтыраш тў‰алын 
– чыте веле! Мўшкыр чот 
пикта манын, ўстел кокла-
ште тарванен кертдымын 
кычкырен. Чо-от лўдшє 
ватыже «Вашкеполышым» 
ўжыктен.

Єрма-аш, пайрем йўд гы-

нат, полыш вашке толын 
шуын. Мўшкырым темдышт 
налмеке, эмлызе-влак ту-
намак чыла рашемденыт: 
Йыванлан клизмым шынды-
де ок лий.

Садет нунын ўмбак єрын 
да лўдын ончен. «Те мо, 
ушда каен? Мый костенеч 
шылым арам ыштышаш 
улам мо?» – полшаш тол-
шо-шамыч дене вурседы-
лаш веле тў‰алын. Клиз-
мым шындаш тореш лийын, 
эмлызе-влакым поктен 
колтен. Но пайрем кечыла-
ште ракат каналтен кийы-
ме олмеш мўшкыр дене 
чо-от орланен пєрдалын. 
Вот вет, тыге вет! Айдемын 
опкын койышыжо теве куш 
шуктен кертеш! Теммым 
шижын, жапыштыже сутла-
нымым от чарне гын, калык 
манмыла, модыш гыч веле 
огыл, утыжым кочмо денат 
лодыш лийын каен кертеш 
улмаш.
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ТИДЕ ийын шошын ян-
варьыштак толмыжым кє па-
лен, а шыжым майыште вучаш 
тў‰алман гын веле? Ала шы-
жат июльыштак тў‰алеш?

***
ЛУМ, йўр йєршан лум, йўр, 

вўд лаке. Тенийысе телын йўштє 
ямже шижынак шижалтеш.

***
ИГЕЧЕ эше изишак левешта 

гын, ™ярня кечын тулото ўм-
бач тєрштылмє деч вара олым 
чучылым йўлалтыме олмеш 

шаршудан олыкыш шин-
чын, шашлыкым кочкаш 
тў‰алына гын веле?
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Фурлан,

Мутшо Н.Никитинан,   
семже С.Шакировын

Тамара Ситникова мура

Йєратыме мурына

16 ЯНВАРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Ну молан тораште тый улат?
Йўд кавам шкетак ончем адак.
Кок шўмна ила, вашла ырен,
Ик корнат огеш керт ойырен.

Припев:
™мбакет онча гын тылзе –
Тиде мый улам,
Чеверген шога гын пызле –
Тиде мый улам,

Шыве-шыве йўр йўреш гын –
Тиде мый ойлем,
Чоныштет чыла шижмашым
Тый денет пайлем.

Вургыжам, ом керт нимом   
      ыштен,
Лач шинчам шып    
          ўштылын коштем.
Воктенет моткоч лийнем уэш,
Кайыкла чо‰ештыме шуэш.

Припев тудак.

Мый палем:     
                тый пєртылын толат,
Ше‰гелан кодеш кугу ола.
Шып вола кава гыч тымык йўк,
Воктенем лач омыдымо йўд.

Припев тудак.

Тораште тый улат
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Алтай кундем

МАРИЙ Т™НЯ

Лаштыкым С.НОСОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУДО лўмлє марий 
шанчые‰ Ксенофонт 
Архипович Четкарё-
вын шочмыжлан 
110 ий теммылан 
пєлеклалтеш. Луд-
машым Ленинград 
областьысе марий-
влакын «Ший кор-
но» калыкле-тўвы-
ра автономийышт  
эртара.

К.Четкарёв гума-

нитарный наукышто 
шанче кандидат сте-
пеньым марий-влак 
кокла гыч ик эн ончыч 
налын. Тудо этногра-
фийым, фолькло-
рым, сылнымутым, 
религийым шым-
лен, писатель семы-
нат палыме лийын. 
СССР писатель уше-
мыштат шоген. 

Мероприятийыште 

ученыйын илыш кор-
ныжо, пашаж нерген 
каласкалыше ончер 
почылтеш. Тудым ям-
дылымаште эргыжын, 
писатель да публи-
цист Вячеслав Чет-
карёвын, надыржым 
палемдыман. Лач 
тудо кызыт ачажын 
архившым арала, во-
зен кодымо пашаже-
влакым шымла.

Шочмыжлан –  
110 ий

26 январьы-
ште Санкт-
П ете рбу р г ы-
со Келшымаш 
пєртын кугу 
конференц-за-
лыштыже «Чет-
карёв лудмаш» 
кугу мероприя-
тий эртышаш.

Алтайыш марий кузе толын?
«Алтай Мари» калыкле-тўвыра автономий марий-

влакын Алтай крайыш илаш куснымышт дене палда-
рен кертше шымлымаш паша конкурсым увертарен.

ТИДЫН нерген рес- 
публикысе Марий тўвыра рўде-
рын сайтше воза. Конкурсыш 4 
февраль марте, илыме верым, 
ийготым ончыде, кажне кумы-
лан е‰ ушнен кертеш. Пашам   
bespalovskijclub2016@yandex.ru 
электрон почтыш колтыман. 

«Алтай Мари» калыкле-тўвы-
ра автономий Черепановский 
посёлкышто 2017 ийыште ыш-
талтын. Тудым тў‰алтыш гы-
чак Змеиногорский районысо 

Беспаловский тўвыра пєртын 
директоржо Татьяна Дмитри-
евна Рябова вуйлата. Туштак 
ынде лу ий наре марий йоча 
ансамбль, «Марий пєрт» то-
штер пашам ыштат. «Наш Ал-
тай» сайтыште ончыктымо 
почеш, тиде ик посёлкышто 
гына марий-влак тўшкан илат. 
Кодшо курымын 50-ше ийла 
кыдалныже тушко Татарста-
нысе Агрыз район гыч 34 еш 
илаш куснен.

Ленинград область

Москва

ТУДО 26 январьыште 
районысо калык твор-
честве пєртыштє эрты-
шаш. Фестиваль Киров 
велне илыше марий 
творческий коллектив, 
посна мурызо-влакым 
чумырышаш. Но ор-
ганизатор-влак муры-
маш да куштымаш дене 
гына ынешт серлаге, 
санденак кидмастар-
шамычымат ўжыныт. 
Тидлан кєрак тушто де-
коративно-прикладной 
творчестве, художест-
венный промысел, из-
образительный искус-
ство мастар-влакын, 
марий калык кочкыш 
ончер-ярми‰гашт лиеш.

«Марий 
сем»

Киров область 
Яранск олаште 
«Марий сем» ко-
кымшо межрайон-
ный марий фоль-
клор фестивальлан 
ямдылалтыт.
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