
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

АГЫТАНЫМ 
ЧЫН ОЙЫРЕН  

НАЛЗА

4-ше лаштыкСад-пакчазе

ЧЕР УЛО Т™НЯМ 
ЙОЛ ™МБАК  
ШОГАЛТЕН

10-шо лаштык

3-шо (819)№

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2020 ий 

30 январь,

изарняСУРТСУРТ

Вольык

ончышо

12+

Кидмастар

Тачысе унана – Медве-
дево район Кугу Аксарка 
ялыште илыше кидма-
стар Алина Гурьянова. Ту-
дын деке лўмын миенна. 
Ты ялыште шуко мотор 

сурт уло. Нунын кокла гыч 
иктыже – Гурьяновмыт 
ешын. Ужар капкан пєрт 
умбачынак палдырна. 
Капка ончылно лев скуль-
птурым вера‰дыме. Тушто 

мемнам Алина Валерья-
новна вашлие. Мийымына 
годым тудо уремыште лу-
мым эрыкта ыле.

М.Скобелевын фотожо
Умбакыже 8-9-ше лашт.

Кунам чонышто  
«шошо» озалана
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Р.ЧЕПАКОВА 

Акций

Шўк реформо

Калык календарьым  
лышташлен

30 январь (изарня). Кушшо тылзе –  
Шорыкышто. Тиде шагал лектышан  

шўдыр пале (Саска кече).

ШОКШЕМДЫМЕ те-
плицыште, окна он-
чылно ончен куштымо 
кушкыллан минераль-
ный ўя‰дышан ешар-
тыш кочкышым пуаш эн 
йєнан кече. Мландым 
пушкыдемдаш, нєшмым 
лазырташ пышташ, ро-
сотам пикироватлаш, 
кусарен шындаш келшы-
ше жап. Игече келшен 
толшо гын, таче да эрла 
садыште кукшо, пуа‰ше 
да катлыше укшлам пўч-

кын кора‰даш йєнан 
жап.

Калык календарь по-
чеш, таче – теле рўдым 
иктешлыше Онтонын 
кечыже. Ялысе кресаньык 
лачшымак таче нєрепы-
сє шапашыжым терген 
лектын. Ушкал презым, 
шорык пачам сайын ыш-
тышт манын, вольыкым 
кучышо-шамыч Юмым 
сєрвален кумалыныт. Шу-
дым, олымым святитлен, 
вольыклан пукшеныт.

Ты кече дене кылдалтше моло пале
 Таче игече леве гын, лишыл жапыште чот йўштє 

лийшаш.
 Игече левешта – шошо эр толеш, ий тарваныме-

ке, кол сайын чў‰гаш тў‰алеш.
 Кече пыл ше‰геч кечывал лишан веле лектеш 

гын, шошым ондак вученыт, а лум лумеш але поран 
тарвана – шошо палынак вараш кодын толеш.
 Йўдым кава пылан гын, пырчан шурнын чапле 

лектышыже куандарыше лийшаш.
 Шочшо у тылзыште тўкє але йыргешке улмо гай 

коеш – арня наре ояр да йўштє игече шогаш тў‰алеш.
 Кече ояр да тымык – йўштым вученыт.
 Кече лекме годым киса мурымо йўк солна – йў-

дым йўкшемдышым мужедеш.
 Чот йўштыштє окна янда кенета вўдыжга – игече 

вашке левешта.
 Корак тўшка оралте йыр чо‰ештылеш – йўштє 

лишемшашым шижтара.
 Йўдым волгыдо да каваште шўдыр шуко гын, 

шурно лектыш шагал лиеш.

Йєн дене  
пайдаланыде ида код!
8 февральыште 8 гыч 13 шагат йотке 

Республиканский онкологический ди-
спансерыште Рак дене кучедалме тў-
нямбал кечылан пєлеклалтше Почмо 
омса кече эрта.

ТИДЕ кечын медицине организацийыш 
толшо кажне е‰ врач-онкологын приё-
мыштыжо лийын кертеш.

Эртыше ийын тиде йєн дене республи-
кыште илыше 405 е‰ пайдаланен. Нуно 
онкологын, гинекологын, маммологын, 
проктологын, дерматологын консульта-
цийыштышт лийыныт. Тунам 70 маммогра-
фийым ыштыме да 34 УЗИ-шымлымашым 
эртарыме. Врач-шамыч осал пуалше дене 
черланыме ик случайым пе‰гыдемденыт 
да 11 пациентым рак дене черланен кертме 
шотышто келгынрак тергалташ колтеныт.

Тазалыкым тергаш лийме йєн дене тиде 
ийынат пайдаланыде ида код. Пелен па-
спортым, СНИЛС-ым да страховой поли-
сым налза.

Чыла йодышым онкодиспансерысе ре-
гистратурын 42-26-20 номеран телефон-
жо дене рашемдаш лиеш.

Акым волтымо
МАРИЙ ЭЛЫМ вуйлатыше Александр Ев-

стифеевын кўштымыж почеш, калык дечын 
шўкым погымо услугылан тарифым вол-
тымо шотышто йодышым ончымо да ты-
гай пунчалым лукмо: 2020 ий 1 январь гыч 
«Благоустройство» региональный опера-
торын обслуживатлыме икымше зонышто 
(Юл э‰ерын шола серыштыже) илыше-вла-
клан тудым 9 процентлан иземдаш. Тидын 
дене келшышын, тений гыч пе‰гыде ком-
мунал шўкшакым погымо услугылан тариф 
74 те‰геат 83 ыр лийын. 2019 ийыште тиде 
услугылан 82 те‰геат 73 ырым налыныт.

Яра кудалышт кертыт
РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ президентын 2019 

ий 8 июльышто лукмо 327-ше №-ан пунчал-
же дене келшышын, историй памятник-вла-
кым арален кодымо да 1941-1945 ийлаште 
Кугу Отечественный сарыште се‰ымылан 
75 ий теммым палемдыме лўмеш тений 1 
февраль гыч 31 декабрь марте «Содруже-
ство» ола воктенысе пассажир компанийын 
полигоныштыжо Кугу Отечественный сарын 
участникше ден инвалидше, тыгак нуным 
ужатен коштыктышо граждан-влаклан яра 
кудалышташ права пуалтеш.

Кўкшє комфортан вагонышто кудалмы-
ланат ешарен тўлаш огеш кўл.

М.ИВАНОВА
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ФЕВРАЛЬ: тылзе календарь

ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Росотам шке ончен 
куштышо южо сад-
пакчазе февральлан 

нєшмым налын веле 
огыл, тудым ўденат шуктен, 

очыни. А такшым гын шуко кушкыл-
жым ўдаш утыжым вашкымат ок кўл, 
вет нєшмым эр ўдымє дене гына ча-
пле лектышым налаш ок лий. Кел-
шыдыме верыште кушшо росота он-
чыкыжым чапле лектышымак пуэн 
ок се‰е. ™шан шукырак лийже ма-
нын, тылзе календарьым эскерен, 
ты сомылым йєнан, пайдале кечыш-
те ыштыман.

Шоган да вож дене шарлыше ги-
ацинтым, тюльпаным, крокусым 
юалге гыч волгыдо верыш куса-
раш лиеш. У условийлан, ончен 
куштымо верлан эркын-эркын ке-
лыштаралташ нарынче озыман 
йо‰гытым ик арня наре кагаз па-
кет дене леведын ўмылтыман. Те-
плицысе мландыш шындышаш, 
кусарен шындышаш пеледыш шо-
ганлан «шошымсо» +16 +18 градус 
леве условийым ыштыман. Южын 
вўдыжгылыкшым нєлталаш куш-
кылыш жапын-жапын леве вўдым 
шыжыктыман.

2020 ий  
февральыште  

тылзын фазыже
1-8 февраль – Куш-
шо тылзе,
9 февраль – Тич-
маш тылзе,

10-22 февраль – 
Катлыше тылзе,
24-29 февраль – 
Кушшо тылзе.

Февральыште нєшмым ўдаш 
да пакчасаскам, вожсаскам 
шындаш йєршын келшыдыме 
кече-влак: 9, 22, 23, 24

Нєшмым росоталан ўдаш  
эн келшыше кече

Кияр 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 
25, 28, 29

Баклажан 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 25, 28, 
29

Шере пурыс 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 25, 28, 
29

Ковышта 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 19, 20, 
25, 28, 29

Томат 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 
25, 28, 29

Редис, кочушмен 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20

Ужаргылан тўрлє 
йєр шудо (укроп, 
петрушко)

1, 2, 3, 6, 7,14, 15, 25, 28, 
29

Пеледыш нєшмым ўдаш, шындаш,  
кусарен шындаш эн келшыше кече

Икияш пеледыш 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 25

Кокияш ден шу-
кияш

1, 2, 3, 14, 15, 19, 20, 25, 
28, 29

Шоган да вож 
дене шукемын 
шарлыше

12, 13, 14, 15, 19, 20
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Терген  
луктыт,  

терген пуртат
22 январьыште 

Китайын кучемже 
Уханьым – корона-
вирусын шочмо вер-
жым – карантиныш 
петырен. Да ынде 
вирус дене авал-
талтше ола гыч кол-
тымо видеокадр-влак 
фильм-катастрофым  
ушештарат...

Чер уло тўням  
йол ўмбак шогалтен

Шекланыза: коронавирус!

Тыште 2019 ий 12 
декабрьыште у ко-
ронавирусын инфек-
цийже дене черланы-
ме икымше случайым 
пе‰гыдемдыме. Шуч-
ко черын чот писын 
шарлымыжым ужын, 
тыгак вирусым ола 
деч єрдыжкє лукташ 
огыл манын, кучем 
калыклан верыштак 
кодаш кўштен. Но 
Ухань гыч, мутлан, 
автомашина дене ку-
дал лекташ эсогыл 
черет шуйналтын, мо-
лан манаш гын медик-
влак чыла пассажи-
рым пневмоний дене 
черланен кертмылан 
тергат. Олаште код-
шо-шамычланат неле: 
тўрлє амал дене кап-
кыл температур кўзы-
мылан кєра е‰-влак 
больницыш куржыт да 
чот кужу черетыш ло-
галыт, тыгак кевытысе 
прилавкыште кодшо 
кочкышым налшашлан 
икте-весе дене эсогыл 

кучедалаш ямде улыт. 
9 миллион наре е‰ан 
ола пуста‰ын. Тыго-
дымак колышо-влакын 
чотышт кечын кушкын 
толеш.

23 январь гыч Ухань 
гыч поезд ден са-
молёт-влакым кол-
тымым чарненыт. 24 
январьыште Китай 
Республикын эше 25 
провинцийыштыже, 
а д минис тра тивный 
районыштыжо да ола-
штыже чрезвычайный 
ситуацийым увертары-
ме. Нине кундемыште 
таче 1,2 миллиард утла 
е‰ ила.

Коронавирус инфек-
ций шотышто каранти-
ным увертарыме деч 
вара калык вигак во-
кзаллашке, аэропор-
тлашке лупшалтын, но 
тиде жапыштак ола 
дене кылдалтше чыла 
сообщенийым (рей-
сым) чарен шогалте-
ныт. Йошкар-Ола гыч 
спортсмен Злата Шеф-

тор Даляньыш (Ухань 
деч палынак тораште 
верланен) ММА бойыш 
каен да кодшо кечы-
лаште видеокыл пол-
шымо дене тушто, 
тыгак лишыл кундем-
лаште палемдыме 
чыла мероприятийым, 
ты шотыштак тудын 
та‰асымашыжым, эр-
тараш чарыме, эше-
же Российыш авиасо-
общенийым вес (раш 
огыл) жапыш куса-
рыме, олан палынак 
пуста‰мыж нерген 
увертарен.

Пуйто сава 
дене сола

ВИКИПЕДИЙЫН 28 
январьысе данныйже 
почеш, коронавирус 
дене черланыме 5567 
случайым 18 элыште 
пе‰гыдемдыме, 228 е‰ 
– неле состоянийыште, 
671 пациент – чот неле 
состоянийыште, 134 е‰ 
колен, 75 е‰ым эмлы-

ме да больнице гыч 
мє‰гыш колтымо.

Китай медик-влакын 
увертарымышт почеш, 
у вирус пневмонийым 
ушештара, утларакше 
кугу температур да ко-
кыртыш дене ойырте-
малтеш. 2019-nCoV ко-
ронавирусым чактараш 
неле, молан манаш 
гын тудын кузе кусны-
лмыжым, тыгак шучко 
черым эмлыме йєным 
мучаш марте рашем-
дыме огыл.

Коронавирусын ин-
фекцийже дене чер-
ланыме случайым 
США-ште, Таилан-
дыште, Японийыште, 
Францийыште, Австра-
лийыште да эсогыл 
Украиныште регистри-
роватлыме. Элышты-
на пневмонийын тиде 
видше дене черла-
нен кертмылан вуйым 
шийше 100 утла е‰ым 
тергыме, но шучко ди-
агнозым иктыланат 
шындыме огыл. Рос-
потребнадзорын увер-
тарымыж почеш, Рос-
сийыште у коронавирус 
деч вакциным уже ям-
дылаш тў‰алме.

Коронавирусын эпи-
демийжылан кєра Рос-
сийыштат, поснак При-
амурьеште (туштыжо 
азиат элла гыч пєртыл-
шє турист-влак поснак 
шукын улыт), лўдыкшы-
дымылык мере-влакым 
вия‰дыме.

Йот эл  
йотак

ЧЕРЛАНЕН кертме 
лўдыкшым иземдаш 
манын, Роспотреб-
надзор ден Российын 
Тазалыкым аралыме 
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл*
* алкогольной и табачной зависимости

за 1 сеанс, анонимно.

Наш адрес: г. Йошкар-Ола,
ул. Красноармейская, 21
(остановка «Аптека № 1»).

Сеанс проводит 
психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

• НАРКОЛОГИЯ

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.

министерствыже граж- 
дан-влаклан нине тў‰ 
правил-шамычым шо-
тыш налаш темлат:
 иктаж йот элыш 

тарваныме годым тусо 
эпидемиологий ситуа-
цийым рашемдыман;
 єрдыж кундемы-

ште янлыкым, киш-
кым, суртвольыкым, 
кайыквусым да те‰ыз 
продуктым ужалыме 
рынкылашке, зоопарк-
лашке, янлык ден кайык 
улман культурно-мас-
совый мероприятий-
лашке коштман огыл;
 шокшо дене об-

работатлыме коч-
кышым гына кочман, 
йо‰гытлашке темкален 
ужалыме вўдым гына 
йўман;
 шўлымє органлам 

аралыше средстве 
(маске) дене пайдала-
ныман;
 шуко е‰ улман вер-

лаште лийме деч вара 
да кочмо деч ончыч 
кидым шовын дене 
мушман;
 черланымым ши-

жмек, жапым шуйка-
лыде, медицине орга-
низацийыш полышым 
йодын кайыман, шкем 
шке эмлаш тыршыман 
огыл;
 Российысе эмлым-

верыш полышым йо-
дын мийыме годым 
медицине пашае‰лан 
Китай гыч пєртылмє, 
тушто лачшымак могай 
кундемыште да мыняр 
жап лийме нерген ка-
ласыман.

Марий Эл 
«сарлан» 

ямде
КИТАЙЫШТЕ у коро-

навирусын эпидемий-
же вия‰мылан кєра 
Роспотребнадзорын 
Марий Элысе викте-
мыштыже эмлыме-
профилактике пашам 
шуктымо тєнежлан 
медицине пашае‰же-
влак дене вирусым 
регионыш пуртымо да 
шаркалыме деч меро-
приятий радамым ям-
дылыме шотышто со-
вещаний лийын. Тудым 
Марий Элыште тў‰ 
санитарный врач Свет-
лана Булатова шкеак 
эртарен.

Совещанийыште ко-
ронавирусын у типшым 
радамын лончылымо. 
Роспотребнадзорын 
Марий Элысе вик-
темже ден регионын 
Тазалыкым аралыме 
министерствыже кун-
демыштына у корона-
вирус дене черланен 
кертше пациент лекме 
годым медицине пер-
соналын паша радам-
жым палемденыт. Лў-
дыкшє кундемла гыч 
толшо черле-влакым 
вашлияш медици-
не организаций-ша-
мычым ямдыленыт. 
Коронавирус дене 
авалталтше пациент-
влакым посна ойыры-
мо да тудын дене пыр-
ля лийше е‰-шамычым 
медицине велым тер-
гыме йодышымат ра-
шемденыт. Медицине 
персоналым тыгай па-
циент-влак дене па-
шам ышташ туныкташ 
тў‰алыныт.

Роспотребнадзорын 
Марий Элысе виктем-
же регионысо турист 
фирме ден оператор-
шамычлан Китайыш-
те коронавирусын ин-
фекцийже шотышто 
эпидемий ситуацийын 

нелеммыж нерген 
серышым колтен да 
тидым йот эллашке 
тарваныше граждан-
влаклан кўлынак уше-
штараш йодын. Пазар-
лам, ужалыме, тыгак 
тўвыра да каныме рў-
дерлам, спорт соору-
женийлам, тунемме 
заведенийлам да мойн 
вуйлатыше-шамычлан 
дезинфекций режи-
мым вия‰даш, южым 
сайынрак эрыкташ, 
пєлемым чўчкыдынрак 
южтараш, вирус деч 
аралалтме, тыгак де-
зинфекцийым ыштыме 
средствым шапашлаш 
темлен.

Коронавирусын ин-
фекцийже тў‰ шо-
тышто кўшыл да ўлыл 
шўлымє корнын тазы-
ла чоражым авалта. 
Тудо кылмен черла-
нымымат ушештарен 
кертеш: ончыч нерге 
пижеш, кокырыкта, нер 
петырна, логарыште 
кыжгымда, логар кор-
шта, капкыл темпера-
тур кўза, вара шўлымє 
корнын отделлаштыже 
бронхит вия‰еш, пнев-
моний авалтен се‰а... 

Икшыве-шамыч пи-
сынрак да нелынрак 
черланат.

Родыжо  
«ок мале»

К О Р О Н А В И Р У С 
вия‰ме жапыште Рос-
сийыште ынде чыла-
лан палыме А, В, С 
типан гриппат огеш 
мале. Эртыше арнян, 
мутлан, Марий Элы-
ште тудын дене Йош-
кар-Олаште, Волж-
скышто, Медведево, 
Параньга да Совет-
ский районлаште 
илыше индеш е‰ чер-
ланен (кандаш кугые‰ 
да 14 ияш марте ик 
йоча). А типан грипп 
куд е‰ым авалтен, 
В типан – кумытым. 
Кылмен черланыше-
шамычынат чотышт 
кечын кугемын толеш. 
26 январьлан тудо 
3100-ыш шуын.

Волжск олаште, 
Медведево да Морко 
районлаште кум шко-
лысо ныл классым да 
кум йочасадысе кум 
группым карантиныш 
колтымо.
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Паре‰ге (1 кг) –            20-25
Ковышта (1 кг) –           20-25
Помидор (1 кг) –          40-200
Кияр (1 кг) –        100-150
Шоган (1 кг) –           30-35
Кешыр –           35-40
Чеснок (1 шт) –               20
Хурма (1 кг) –        150-200
Олма (1 кг) –          80-100
Гранат (1 кг) –        150-250
Мандарин (1 кг) –        130-150
Пєчыж (1 л ведра) –              200
Турнявєчыж (1 л ведра) –              150
Варене (0,5 л) –              150
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
Шке ончымо комбо –    1300-2300
Шке ончымо лудо –      800-1300
Шке ончымо чыве –        450-700
Карака (1 кг) –              120
Нужгол (1 кг) –        200-220
Сазан (1 кг) –              250
Калош (шокшо кєрган) –        250-350
Шокшо носки (3 мужыр) –               100
Тумо выньык –         130-150
Куэ выньык –                80
Лўмегож выньык –            70-80

Йошкар-Оласе 
рўдє пазар кум-
дыкышто тиде 

арнян утларакше 
выньыкым, коштымо шу-
дым, кылмыктыме емыж-

саскам, тыгак меж носким, пи-
жым, упшым, шокшо йолашым, 
моло вургемым, тошто книгам, 
инструментым темлат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

Сурт кєргє сомылка

Сакыран вўдыштє 
кийыктыман

 ЮВЕЛИРНЫЙ сєрас- 
тарышым чиен коштмо 
годым тўрлє амал дене 
пўжалтында гын, пале 
ынже код манын, кук-
шо лиймешкыже, лапчык 
дене йыгыман;
 ювелирный сєраста-

рышым кукшо верыште 
аралыман;
 ультрафиолетан луч 

логалмылан кєра аме-
тистын, топазын, жем-
чугын, бирюзан тўсышт 
шапалген кертеш, сан-
дене пычкемыш верыште 
аралыман;
 шєртня‰дыме 

сєрас т арыш-в лак ым 
одеколон, скипидар але 
муноптем дене нєртымє 
ватке дене эрыктыман;
 шєртньє сєраста-

рыш-влакым икмыняр 
жап сакыран вўдыштє 
кийыкташ гын, нуно чо-
трак йылгыжаш тў‰алыт;
 шєртньє да ший 

сєрастарыш-шамыч уэш 
у гай йылгыжышт манын, 
пел стакан шовын вўдыш 
1 изи совла нашатырь 
спиртым пыштыман да 
пушкыдо пўй щётко дене 
йыгыман. Тылеч вара вўд 
дене шўалтыман да, кош-
кымешкышт, лапчык дене 
ўштман;
 ший ўзгар-влакым 

эрыкташ манын, шокшо 
вўдыш нашатырь спир-
тым (1:1) пыштыман да 
нуным тушто кийыкты-
ман. Вўд йўкшымеке лук-
ман да кошкымешкышт 
ўштман.

 МЯСОРУБКО гоч 
пытартышлан кўчымє 
паре‰гым колташ гын, 
тудым мушкаш куштыл-
гырак лиеш.
 Мясорубкым шок-

шо верыште коштыман 
огыл – кўзыжє нўшка.
 У янда стаканым 

йўштє вўдым темыман 

атыш шындаш, шолаш 
пурымешке кучаш да 
вўд йўкшымешке лук-
таш огыл гын, «ўмыржє» 
кужу лиеш.
 Фольгам холодиль-

никыште аралаш гын, 
тудо ваш огеш пиж, да 
рончаш куштылгырак 
лиеш.

Кўчымє паре‰гым  
колтыман
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына

Тыге ямдылыман:
– паре‰гым мушкы-

на, но огына эрыкте;
– кажныжым пе-

лыгыч пўчкына да, 
тўрыштє 5-7 мм ко-
ден, кєргыштым лук-
тына;

– «пуш-шамыч» 
ынышт шемем ма-
нын, вўдыш пыштена;

– тылеч вара сал-
маште ўйым шу-
лыктарена да шам-
пиньоным 5-7 минут 
жаритлена;

– шоганым ешаре-
на, лугена;

– ложашым ша-
валтена, моклака-
шамыч ынышт лий 

манын, писын гына 
лугена;

– сливкым але ўм-
балым, шинчалым, 
пурысым пыштена да 
3-4 минут тушитлена;

– салмашке але 
формыш «пуш-ша-
мычым» шындылы-
на, кажнышкыже изи 

падыраш ўйым пы-
штена, по‰го начин-
кым оптена да 15 
минутлан духовкыш  
шындена;

– тылеч вара лук-
тына, нўжымє сырым 
шавалтена да эше ик 
гана духовкыш 15 ми-
нутлан шындена.

Перкан лийже!

«Дофине»

Кўлыт:

– 9 паре‰ге,
– 9 изи совла сли-
вочный ўй,

– 9 пўчкыш сыр,
– там шот дене шин-
чал, пурыс, чеснок.

Кўлыт:
 4 кугу паре‰ге,
 400 г шампиньон,
 1 шоган,
 100 г сливочный ўй,
 пел к уг у совла  

ложаш,
 250 мл сливке але 
ўмбал,
 100 г нўжымє сыр,
 шинчал, пурыс.

Таче ме тыланда паре‰ге гыч ойыр-
темалтше икмыняр кочкышым ыш-
тен ончаш темлена. Нуным пайрем 
вашешат, тыглай кечынат ямдылаш 
келшен толеш.

Тыге ямдылыман:
– паре‰гым муш-

ман да эрыктыман. 
«Шындаш» лийже 
манын, ик велжым 
пўчман;

– ынде, тўр марте  
1 см наре коден,  
пўчкын кайыман 
– тыге кажныже 
шкешотан пеле-

дышым ушештараш 
тў‰алеш;

– кажне пўчкыш 
коклашке пурысым, 
шинчалым шавалты-
ман;

– тылеч вара каж-
не паре‰ге ўмбаке 
1 изи совла ўйым, 
чеснокым (огыда ку-

чылт гынат, лиеш) 
ешарыман да кўк-
шє салмашке але 
формышко оптыман, 
духовкышко кўкташ 
шындыман;

– паре‰гын тўрыс 
кўын шумыж деч ик-

мыняр минут ончыч 
кажныж ўмбаке сы-
рым пыштыман да 
уэш духовкыш шын-
дыман. Сырын шулы-
мекше да шєртнял- 
ге тўсан лиймекше  
лукман.

Кочкыш ямде!

«ЖУЛЬЕН» – 
паре‰гыште
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11  

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Верандыште марий вурге-
ман «коча ден кова» тошто ўз-
гар пелен шинчат. Омса вок-
тен кўварыште – тўрлє тўсан 
коврик. Лукышто ече шога. 
Озавате суртшым, сад-пак-
чажым ончыктыш. Чыла вере 
ару.

– Мый тиде ялыштак шочы-
нам. Марлан Цибикнур селаш 

лектынам. Вара угыч 
тиде суртышкак пєр-
тылынам, – ойла Алина 
Валерьяновна. – Шке 
жапыштыже мый куль-
тур колледжым тунем 
пытаренам. Эн ончыч 
клубышто методистлан 
тыршенам, вара Цибик-
нурысо «Рвезе кумыл» 
ансамбльыш шым ий 
наре коштынам. Такшым 
шкемым уста шўлышан 
айдеме семын шижам. 
Кызыт соцпашае‰ улам. 
Ты пашам 2000 ий гыч 
таче марте шуктем. Пе-
лашем Юрий Петрович –  
полиций пашае‰. Эрге 
ден ўдырна улыт.

Тўрлаш авам туныктен. 
Пелашем командиров-
кыш чўчкыдын коштын, 

Кунам чонышто  
«шошо» озалана
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сандене, тудым ву-
чаш да жапым пайда-
лын эртараш манын, 
мый солыкым, кўп-
чыкшўргым тўрлаш 
тў‰алынам. Кўварыш 
шараш коврикымат 
пидынам. Яра жап го-
дым эре тиде кидпа-
ша дене шинчылты-
нам. Вара, интернет 
дене пайдаланен, шер 
дене радына-влакым, 
юмо‰ам тўрлаш туне-
мынам.

К и д м а с т а р 
мє‰гыштє улшо кид-
пашажым ончыктыш. 
Радынаже – кажне 
пєлемыште. Ятыр ра-
дынажым, кидпаша-
жым ончен лекмеке 
умылышым: ончыл-
нем – шкешотан уста 
айдеме. Тудым ончен, 
Катя ўдыржат мастар-
лыкым поген. 

Шер деч вара ал-
мазан бисер дене, 
вара, интернет дене 

пайдаланен, номер 
почеш радынам сўре-
тлаш пижынам. Тиде 
пашалан тўткылык, 
шинча пўсылык кўлыт. 
Алмазный шер денат 
тўрленам. Келшыше 
шерым, тўсым кыча-
лам. Кызыт шагалрак 
тўрлем.

– Мый вет шошым 
шочшо айдеме улам, 
– умбакыже палда-
ра кидмастар. – Шо-
шым пеш йєратем. 
Паледа, тунам пўр-
тўс, илыш ылыжыт. 
Сандене кумылемже, 
чонемже – пуйто шо-
шымсо турий гай кан-

де каваште, кўшнє. 
Шошымсо кече гай 
эре волгалтме шуэш. 
Ты жапыште кумыл, 
йєратымаш ылыжыт. А 
шке пашатым, лишыл 
е‰етым йєратет гын, 
курыкымат савырен 
кертат, маныт. Садлан 
шкаланем келшыше 
тыгай йєратымаш сю-
жет-влакым кычалам. 
Кидпашаштем айдеме, 
комбо, кєгєрчен, дель-
фин да тулеч молат 
мужыр дене улыт. Йо-
макысе персонаж-вла-
кымат ышташ йєратем.

Катя ўдыремлан ты-
гай паша келша. Кид-
пашам тудо ужеш да 
шке семынже ышта. 
Теве шукерте огыл 
тудат номер почеш 
радынам сўретлаш 
тў‰алын. Кидпашаште 
утларакшым тўрлє тўс 
келшен толшаш.

Эргыштын пєлемже
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Автомашинам виктарышылан

Сурткайыкым аш-
ныше-влак кокла-
ште южгунам тыгай 
йодыш лектеш: чы-
вигым мє‰гысє ус-
ловийыште чывын 
пўктен лукмыж го-
дым урлыклан мо-
гай агытаным ойы-
рен налаш?

СПЕЦИАЛИСТ-ВЛАК 
тыге темлат: агытан 
утыждене кугу лий-
шаш огыл, уке гын 
чыве-влакым эреак 
темдаш да утыждене 
орландараш тў‰алеш. 
Кокла кугытан лачеш 
толеш. Урлыкшо кеч-
могаят йєра. Чывигым 
инкубаций йєн дене 
лукташ палемдыме 
гын, тунам чывыжат, 
агытанжат ик урлык 
лийшаш улыт.

Ийгот шотым ончаш 
гын, самырык агыта-
нын вийжат, куатшат 
шукырак. Идалыкаш 

еш оза чыве-влакым 
чарныде гаяк тошка. 
Те агытаным урлы-
клан налаш шонеда 
гын, талукат пеле деч 
шо‰гыракым ида ойы-
ро. Тўжвач ончалмаш-
те сырвык-сорвыкын, 
туржалтшын ок кой, 
чулым да таза гын, ко-
кытеланышаш уке, ты-
гай сурткайык ўшаным 
сула.

Шке ешым аралы-
ше лийшаш. Мутлан, 
чыве-влак кредалыт, 
тыгодым агытан ончен 
гына шога гын, тудым 
сай радамыш пурташ 

келшен ок тол. Сай 
агытан кредалше чы-
ве-влак коклашке пура 
да чара.

Вараш чо‰ешта але 
пырыс шып гына ли-
шемеш, а Петя ти-
дым ужеш, шижеш 
гынат, чыве-влаклан 
лўдыкшє лишеммым 
ок шижтаре. Тыгай 
агытаным чыве кўтўн 
уда озажлан шотлы-
ман. Сай агытан чы-
лажымат ужын шукта, 
лўдыкшым шижын, 
сигналым пуа, да чы-
ве-влак, кушко шылаш 
манын, тунамак ве- 

рым кычалаш пижыт.
Агытан чывым эр гыч 

тў‰алын кас марте 
тошкышаш. Тыге утла-
рак ужаш муно исыр 
ок лий. Шымлыме гыч 
пале: 20 чывылан ик 
агытан улмо годым 
60 утла процент муно 
тўжа‰дыме лийын.

Южгунам еш 
оза моткоч шыде, 
чў‰гышє, айдеме ўм-
баке керылтше лиеш. 
Мутлан, тыгай пример 
лийын: пукшымо го-
дым ўмбаке керылтын, 
чў‰ген. Ик тылзе ту-
дым чытеныт, лыплан-
дараш тєченыт, но 
тудо койышыжым ва-
шталтен огыл. Шўрлан 
колташ пернен.

Тыгай иктешлыма-
шым темлена: агыта-
ным идалыкат пеле 
деч кугум налман огыл, 
чыве деч изишлан 
веле шолдырарак лий-
же. Тыматле койыш-
шоктышан келша.

Автомашина яндаште да омсаште улшо 
резинке уплотнитель-влак кошкен ынышт 
шелышталт манын, чўчкыдынак силикон 
вартышым йыгыман.

ПУЧ ден пучым 
ушымо годым изирак 
диаметранышкыже 
алюминий фольгам 
пўтырыза. Тыге уш-
нымо вер нигунамат 
ок когарге, ок йўлє, 
тудым мє‰геш рон- 

чашат куштылгырак.
Кучылтмо вўргене 

шайбе пе‰гыде, чо-
штыра лиеш. Тудым 
уэш кучылташ гын, у 
дене та‰астарымаште 
сайын (герметично) ок 
пўтырналт. Но шайбым 

Агытаным чын ойырен налза

Мє‰гысє ферме

Мужыр лаштыкым

паяльный лампе дене 
йошкаргымеш ырык-
таш гын, уэш пушкы-
демеш да у гаяк лиеш.

Шпилькым рончен 
лукшашлан дрельын 
патронжо дене пай-
даланаш лиеш. Тыгай 
йєнлан э‰ертыме го-
дым резьба ок локты-
лалт, но пўтырымє але 
рончен лукмо скорость 
ятырлан писемеш.

Автомашина кузо-
вын йєндымє вержым 
рўда‰ме деч аралыше 
состав дене шке семы-
нат шўраш лиеш. Ме-
дициныште кучылтал-
тше 25 кубик деч изи 
огыл кугытан шприцым 
налыт. Име олмеш ка-
пельницылан кучыл-
талтше ик метр чоло 
кужытан пучым чиктен 
шындат. Мучашыже 
петыртышан лийшаш. 
Пуч кєргыш 1 милли-
метр кўжгытан про-

волокым чыкат. Тудо 
обработатлыме посна 
участкыште кўлеш гай 
кадыртышым келыш-
тараш кучылталтеш. 
Шприцыш рўда‰ме 
деч аралыше соста-
вым темымеке, пашам 
тў‰алашат лиеш.

Автомашина омса 
сайын ок тўчылт гын, ту-
геже кєгєныштє шўры-
мє наста пытен. Об-
шивкым кора‰даш огыл 
манын, тыге ыштыза. 
Омсам почса, тудын то-
рецыштыже улшо кєгєн 
кучыктышыш кўшыл 
винтым рончен налза. 
Кєгєнын механизмыш-
кыже маслёнко гыч ик-
мыняр чўчалтыш ўйым 
колтыза да винтым 
мє‰геш пўтырен шын-
дыза. Тыге кєгєн шагат 
семын пашам ышташ 
тў‰алеш.

Кырча-марча  
оят пайдале                            
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

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

Тел.: 89026724634 Р
ек
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м

е

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Йодмыда почеш

Мўй пўрым кузе 
ямдылаш?

Мучаш. Тў‰алтышыже 2019 ий 50-ше да  
2020 ий 1, 2-шо №-ан газетыште

Ожнысо йєн. 
Кўлыт: 2 килограмм 
мўй, 4 стакан вўд, 5 
килограмм вишне. 
Мўйыш вўдым пы-
штена да сиропым 
шолтена. Вишне гыч 
тушыжым луктына, 
бутыльыш оптена да 
ўмбакыже мўй си-
ропым опталына. 
Бутыльын а‰жым 
ночко лапчык дене 
петырена да кум 
кечылан шокшо ве-
рыш шындена. Шуаш 
тў‰алмекыже, а‰ым 
куэм пробко дене 
петырена. Кум тылзе 
гыч пўрє ямде лиеш.

Эн тыглай йєн. 
2 литр вўдым, 300 
грамм мўйым на-
лына. Чыла тидым 
атыш пыштена, изи 
тул ўмбалне варена 
да 5 минут шолте-
на, шо‰жым погена. 
Ынде 5 грамм умла 
саскам, чывыштыш 
корицым да мускат 
пўкшым ешарена. 
Ик совла рум вўдеш 
шулыктарена, ик ша-
гат шинчыктена да 
вартышыш ешарена. 
Шокшо верыш шуаш 
шындена. Шуын чар-
нымеке, кленчалашке 
темена да холодиль-
никыш вера‰дена.

Суздаль йєн. 
Кўлыт: 500 грамм 
мўй, 500 грамм са-
кыр, 4 литр вўд, 100 
грамм ру. Мўй ден 
сакыр вартышым вў-
деш шулыктарена, 
15 минут шолтена, 
шо‰жым кора‰дена. 
Изишак йўкшыкта-
рена, вўдеш шулык-
тарыме рум ешаре-
на, шокшо верыш 
шуаш шындена. 
Ынде шўрена да ик 
тылзылан юалге ве-
рыш кусарена. Тылеч 
вара адак шўрена, 
кодшо мўйым еша-
рена, шулыктарена, 
ныл кечылан холо-
дильникыш шынде-
на. ™мбалныже шо‰ 
кояш тў‰алеш гын, 
тугеже пўрє ямде.

Палаш. Мўй пўрє 
кленчам шекланен 
почман, тыгодым 
южым эркын-эркын 
лукман. Там шере 
шампанскийым уше-
штарышаш. Пўрым 
чын ямдылыме да 
юалге верыште кучы-
мо годым икмыняр ий 
дене аралалт кертеш. 
Пўрє чатлама йўш-
тыштє кылма, да ту-
дым уэш шулыктараш 
гын, чыла сай качест-
выжым йомдара.

Колызын лукшоИЙ ўмбаке лекме 
деч ончыч колызо-
влак шокшынрак чияш 
тыршат. Нуно йолыш-
кышт хлопок ден кагаз 
гыч ыштыме носким 
чият, вара – меж но-
ским, а ўмбачын шок-
шо ыштырым пўтырат. 
Но йол садак кылма. 

Чиенат  
моштыман

Тыге ынже лий манын, 
чылажымат мє‰гешла 
ышташ кўлеш. Йо-
лым йўштє вўд дене 
мушман, кукшо лий-
мешкыже ўштман. Эн 
ондак меж носким 
чийыман, вара – хло-
пок ден кагаз гыч ыш-
тымым. Ыштыр олмеш 
йолыш тошто газетым 
пўтыраш лиеш.

Ош пенопласт 
гыч ямдылыме теле 
э‰ыртоя вургым йош-
кар тўсан чия дене 
чиялташ пайдале. Ош 
пенопласт лум ўм-
балне сайын ок кой, 
йомдарашт лиеш, а 
йошкарге умбачынак 
палдырна.

Яклака але ночко 
ий ўмбачын шекланен 
коштса. Эркынрак ош-
кылза, йолым кумдан-
рак шуялтыза, но 
тыгодым кўшкє уты-
ждене ида нєлтє. Ка-
пым изиш ончылнырак 
кучыза. Киддам кўсе-
ныш ида чыке, кол оп-
тымо яшлык ден ийым 
шўтымє ўзгарымат 
(бурым) ваче гоч ида 
саке. Нунын ўмбаке 
мунчалтен пурен каен 

да єрдыжлум тодылын 
кертыда. Яклака ий 
ўмбалне кайыме го-
дым яшлыкым лўмын 
келыштарыме лямке 
дене шупшса але ий 
шўтымє ўзгаржымат 
кидеш кучен кайы-
за. Пуре‰гайымыда 
годым писын гына 
єрдыжкє кудалтыза. 
Тыге огыда сусырго.

Пуре‰гаенат мош-
тыман. Пуре‰гайыме 
годым вигак чумырка 
семын туртса. Вуйдам 
ваче велышкыла ыш-
тыза, йолдам ишык-
тыза, пуре‰гайыме 
годым савырнаш тыр-
шыза да єрдыж дене 
камвочса. Тыге те изи-
шак лўдмє денак сер-
лагеда.

Телым шинчалык 
ынже вўдыжгє манын, 
кол кучаш тарванымы-
да деч ончыч яндашке 
кукшо глицерин шо-
выным йыгыза. Тид-
лан шовыным яндан 
кок могыржымат кок-
кум корным ыштен 
шўрыза. Тылеч вара 
фланель, замше але 
кукшо яндар лапчык 
дене ўштса.
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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 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.30 На самом деле 
16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 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» 16+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 10.50 Ин-
тервью с М.Васютиным 12+ 11.20 Д/ф 
«Центру Марийской культуры-20лет» 
12+ 14.00, 19.30 Наше время. 12+ 17.30 

Программа «Широкий экран» 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 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 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 
«ПОЗДНИЙ СРОК» 16+ 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 17.25 
60 минут 12+ 14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ» 16+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 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+ 17.30 Программа «АРТ-
мастерская»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

4 ФЕВРАЛЯ, 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 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 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 
«ПОЗДНИЙ СРОК» 16+ 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+ 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 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»

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

5 ФЕВРАЛЯ, 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 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.30 Че-
ловек и закон 16+ 19.40 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина 12+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+      

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50, 17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с 
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+ 18.30 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Юморина 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»

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 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 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 
«ПОЗДНИЙ СРОК» 16+ 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+ 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 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»

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 Шўм-
сем пєлек. Тендан серышда почеш кон-
церт 9.35 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

7 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

3 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА 
– НЕВЕСТА» 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 07.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.45 
Часовой 12+ 08.15 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые замет-
ки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+ 13.55 Теория заго-
вора 16+ 15.00 Игорь Матви-
енко. Круто ты попал... 16+ 
16.35 Точь-в-точь 16+ 19.25 
Лучше всех! 0+ 21.00 Время 
22.00 Dance Революция 6+ 
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+ 01.40 На самом деле 16+ 
02.35 Про любовь 16+ 03.20 
Наедине со всеми 16+

РОССИЯ1

05.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+ 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+ 09.30 Уста-

ми младенца 12+ 10.20 Сто 
к одному 12+ 11.10 Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест» 12+ 12.05 Х/ф 
«ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+ 
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 
НАС» 12+ 17.50 Ну-ка, все 
вместе! 12+ 20.00 Вести не-
дели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+    

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги 
недели 12+ 12.35 Програм-
ма «Сделано со вкусом» 12+ 
12.45 Программа «Пастыр-
ское слово» 12+ 18.15 Д/ф 
«Центру Марийской культу-
ры-20 лет» 12+ 21.00 Марий 
Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

9 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 К дню рождения Ири-
ны Муравьевой. «Больше 
солнца, меньше грусти» 
12+ 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.55 Теория 
заговора 16+ 15.00 Х/ф 
«КАРНАВАЛ» 0+ 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+ 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+ 21.00 Время 
23.00 Большая игра 16+ 
00.15 Х/ф "БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ" 18+ 02.10 На 
самом деле 16+ 03.05 Про 
любовь 16+ 03.50 Наедине 
со всеми 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суб-
бота 12+ 08.00 Вести. 

Местное время 12+ 08.20 
Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.30 Пятеро 
на одного 12+ 10.20 Сто к 
одному 12+ 11.10 Смеять-
ся разрешается 12+ 13.40 
Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» 16+ 01.00 Х/ф "МА-
МОЧКА МОЯ" 16+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 
18.30 Наше время. Ито-
ги недели 12+ 20.45 Про-
грамма «Широкий экран» 
12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.00 Местное время. Вес-
ти Марий Эл 8.20 Местное 
время. Суббота

8 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

АФИШЕ

РЕМОНТ  
КВАРТИР и  
ОФИСОВ

Тел.: 8 902  
738 61 88

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

Мучаш. Тў‰алтышыже 2019 ий  
50-ше, 2020 ий 1-ше №-ан газетыште

Качымарий ден оръе‰...

– Мом тушто вара 
возымо, йўкынак  
луд, – чарнен шогалы-
нак, марийжылан ка-
ласыш.

Вєдыр пинчакшын 
кєргє кўсенже гыч ас-
сигнаций кагазла кой-
шо лаштыкым лукто 
да тургыжланыше йўк 
дене лудаш тў‰але:

– Мужыра‰ме нер-
ген свидетельстве. 
Гражданин Фёдор Фё-
дорович Волков, кудло 
вич ияш, гражданке 
Авдотья Никитична 
Старостина, кудло кум 
ияш...

Кенета Овдачи нюс-
лаш тў‰але. Ик гана, 
вес гана нерым шуп-
шыльо.

– Тый мо? Тый мо, 
шортатак огыл? – 
ше‰гелныже єрын ой-
лышташ тєча Вєдыр. 
Пєръе‰ат нерыште 
чыгылтылмым ши- 
же. – Ситыш, ок кўл, 
Овдачи, уке гын мыйы- 
нат кумылем тодылал-
теш.

Шинчажым ўштын, 
ўдырамаш келгын 
шўлалтыш.

– Ом пале, Вєдыр, 
молан, но чонем тар-
ваныш. Шонкален 
ошкыламат, кеч тыгай 
шомакым мемнан ий-
готышто ойлышташат 
йєндымє да, но йєра-
темак мый тыйым, ача-
же. Илыме годым ты 
шомакым ойлышташ 
вожылына але огына 
ярсе, а теве таче тыш-
те кумылемым нале...

– А тыйже мо, пеле-
нет газетым гына лу-
дын илем шонет мо? 
Йєратем да возалташ 
кондышымыс! Йоча-
шамыч дек веле ик-кок 
кечылан сомыл дене 
олаш кудалат, пуйто 
уло суртна пуста‰еш, 
яра шудо идымыш са-
вырна. Тыге йєсланен 
йокрокланем, ўстел 
коклаш чайым поды-
лаш шинчам гынат, 
логарем гыч ок кай. 
А нелын черланен, 
эмлымверыш логал-
мекет, ынжак коло ыле 
манын, мочол шоне-
нам, уке гын мыйынат 
илышем тый дечет 
посна кумыкталтеш. 
Вєдырын логарышкы-

же комыля кўзыш, да 
тетла кутырымыжым 
чарныш, шыпланыш.

Овдачи адакат шин-
чавўдшым ўштылеш. 
Пєръе‰ ончылно ош-
кеда да качымарий 
жапыште ватыж дек 
икымше гана кунам 
лишеммыжым шар-
налташ тєчыш. Йодаш 
мийымыштым сайын 
шарна, вара – сўан 
кечым, а вот кушто 
да кузе икымше гана 
ужмыштым, товатат, 
нигузе шарналтен ок 
керт.

Кенета тидыже шин-
ча ончылнак сўретлал-
те. Эх, шудым ыштыме 
пагыт ыле! Овдачиже 
ўдыржє годым ургы-
мо машина кєргыштє 
пєрдшє челнок гай 
ыле. Тугай провор 
ўдыр, туге писын кур-
жеш – ик качымарият 
поктен шуын кертын 
огыл. Вєдыр тудын 
почеш єргышє ўшкыж 
гай поктенак шуаш 
тєчен куржмыжым 
шарналтыш. Куржын 
огыл, пуйто почешы-
же чо‰ештен! Мыняр 
шуко почешыже кур-
жын, куатше тунар 
ешаралтме гай веле 
чучын. Кора‰ын шы-
лаш тєчымыж годым 
Вєдыр вате лийша-
шыжым кўжгє ўппу-
немже гыч руалтен 
кучен шуктыш. Рвезе 
тунам ўдырым уло ку-
атше дене о‰ пеленже 
єндалын кучыш. Пун-
чежалтше чуриян ўдыр 
тудын деч утлашак 
тєчыш, а вара йўр деч 
ончычсо ладыра куэ 
лышташ гай качыма-
рий о‰ышто ў‰ышеме.

– Овдачи, ўдыр-ка-
чына годым шудым 
солымо жапыште олы-

кышто поктылмыла 
модын куржталмынам 
шарнет? – ватыж деч 
пєръе‰ вашмутым ву-
чен йодо.

– Кузе ом шарне, 
ты татым эре шарнен 
илем. Тунамак лек-
тын вочшашла тыйын 
кўлткышє чонетым да 
мыйым чот йєраты-
метым шижым. Илен 
шо‰гемынам гынат, ик 
чўчалтыш марте таче 
кечынат шарнем. Тыят 
колымешкет ит мондо, 
– Овдачи марийжын 
шинчашкыже ўдыр 

годсыжлак ончал кол-
тыш. Тыгодым Вєды-
рын чоныштыжо пуй-
то тўжем тулсескем 
ылыж кайыш.

...Самырык жапыш-
тым шарналтен ошке-
дышыштла, э‰ер вок-
тек толын шуын, пасу 
корныш лектыч.

– Нойымемла чу-
чеш ала-мо, Вєдыр, 
ала пыртлан каналташ 
шинчына ыле?

– Шого, вўдыжгє шу-
дыш ит шич, пинчакем 
шаралтем, – пєръе‰ 
ўмбачынже вургем-
жым шудыш пыштыш. 
Пелашыжын капше 
ынже сўсане манын, 
єндалынак шинче.

Яра шинчаш огыл 
манын, Овдачи эмлык 
шудым кўраш тў‰але. 
Тудын эре тыге: кидше 
яра ынже лий манын, 
могай-гынат сомылым 
шканже садак муэш.

Когыньыштынат чо-
ныштышт ала-кузе 
уын чучшо, умылта-
раш лийдыме шокшо 
шижмаш озалана. Кє 
пала, мыняр жап пыр-
ля илашышт кодын та-
чысе качымарий ден 
оръе‰лан... Илыш он-
чыкта...
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С™АН деч вара оръе‰ ма-
рийжылан ойла:

– Йєратымем, тыйым мылам 
Юмак пўрен, шонем, – йывыр-
тен, воктекыже пызна.

– Тидыже тыге, а вот мыйже 
тудын ончылно мо дене тита-
кан улам?..

***
СУПЕРМАРКЕТЫСЕ чыве 

– тиде Феникс кайыкын ту-
кым шўжарже, очыни. Кочкаш 
йєршє жапше лекмеке, юзо 
шўлыш дене угыч ылыжын, у 

шочмо кече дене возал-
тын, мє‰геш прилав-
кыш пєртылеш.
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нПЕЧЕПЕЧЕСУРТСУРТ
(Подворье)

Брюс..,

Эл район

Мутшо Серафим Антроповын,   
семже Демьян Даниловын

Саша Иванов мура

Йєратыме мурына

23 ЯНВАРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Шочмо ял

Шочмо ял, улат мылам эн шерге,
Капым, вийым погымо тышан.
Кушкын шуын шочмо ялын эрге
Воктенет, эре ыштен пашам.
Корным олык, нур да садер гочын
Ялышкем эре мый такыртем.
Тыйым ужын мондем илыш кочым,
Ошкылам урем ден йывыртен.
Шочмо ял, мылам тый ит єпкеле,
Мыйын полышем тылат шагал.

Лишыл, шерге тый улат, тый веле,
Йєратем мый тыйым авам гай.
Шочмо ял нерген ужам да омым,
Кумыл нєлтын йывырта чонем.
Нигунам ялемым монден омыл,
™мыр мучко шўмыштем ашнем.}2 гана

}2 гана

}2 гана

}2 гана
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Лаштыкым Л.ШАБДАРОВА ден С.НОСОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

ТА‡АСЫМАШТЕ еш эстафете 
о‰ай лийын. Тушко куд коман-
де ушнен. Икымше верым Иль-
инмыт еш налын. Тылеч посна 
тиде мероприятий «Марий ечы-
горно-2020» спорт пайремлан 
ямдылалтмаш семын эртен. 
Тудыжо тений Агрыз олаште 1 
мартыште лиеш.

Та‰асымаште се‰ыше-
шамычлан т¢рлє пєлекым, 
грамотым да медальым ку-
чыктеныт. Тыгодым призёр-

влак коклаште т¢рлє тєнежым 
але организацийым вуйлаты-
ше-влакат лийыныт. Мутлан, 
Буймо школын директоржо 
М.Миликанова, Татарстанысе 
марий-влакын НКА-штым вуйла-
тыше О.Третьяков, Манчар села-
се участковый эмлымверын т¢‰ 
врачше В.Кибатов. Ечыгорныш 
лекше эн изи ийготанже вич ияш 
Т.Михеева, эн кугу ийготанже 74 
ияш Р.Савельев лийыныт.

– Тиде спорт пайремыш по-

гынышо-влак таче чыланат 
се‰ыше улыт, поснак – кугу ий-
готан-шамыч. Нуно самырык ту-
кымлан сай примерым ончыктат. 
™шанена, ончыкыжым «Пелемеш 
ечыгорно» та‰асымашке эше 
шукырак е‰ ушна, вет тудо ма-
рий калыкын пайремже семын 
эрта, – мане Буймо ял шотан 
илемым вуйлатыше Эдуард Ми-
хайлов.

Л.МИХАЙЛОВА
Авторын фотожо

Марий ш¢лышан ечыгорно

Татарстанысе Аг-
рыз районысо ма-
рий-влак ече дене 
кошташ мотко-
чак йєратат. Ти-
дым «Пелемеш 
е ч ы г о р н о -2 0 2 0 » 
та‰асымаште пеш 
сай ужаш лийын. 
Тушко пошкудо ма-
рий ялла, Манчар 
(Красный Бор) села, 
Казань да Удмур-
тийысе Сарапул 
ола гыч чылаже 140 
е‰ чумырген. Ме-
роприятий Татар- 
станлан 100 да Кугу 
Се‰ымашлан 75 ий 
темме вашеш эрта-
ралтын.

Татарстан

Башкортостан

Пошкырт кундем Мишкан села тенийлан финн-угор тўнян 
тўвыра рўдыверышкыже савырныме нерген возенна ыле. 
Тушто идалык мучко эртарыме кугурак мероприятий-влак 
радамымат пе‰гыдемденыт. Тудын дене лудшына-влакымат 
палдарена.

ЛАТКУМ тыгай мероприя-
тийыш уна-влакым вучат. Ну-
нын коклаште «™ярня» пай-
рем, «Марий патыр» конкурс 
(29 февраль), финн-угор т¢-
нян эн мотор ¢дыржым ойы-
рымо «Саскавий» конкурс (20 
март), «Шошо пайрем» (16 
апрель), «Кидкопаште – кече» 
йоча усталык конкурс (1 май), 
Семык пайрем (3 июнь), Пе-
ледыш пайрем, районын 90 
ияш л¢мгечыжлан пєлеклал-
тше «Эр ¢жаран лекме кун-

дем» пайрем, самырык-вла-
кын «Finno Ugric open air» 
фестивальышт (20 июнь), 
«Кушташ йодеш чонемже» 
марий куштымаш конкурс 
(21 июнь), «Маска пайрем» 
(12 сентябрь), марий эстраде 
мурызо-влакын «Яндар й¢к» 
конкурсышт (14-15 ноябрь) 
лийыт.

Кок шанче-практике конфе-
ренций палемдалтын: икты- 
же – «Марий йылме, й¢ла, т¢-
выра – калыкын т¢‰ поянлык-

ше» (27 март), весыже – «Ку-
малтыш», кумалме вер-влакым 
аралыме йодышлан пєлеклал-
теш. 9-12 июльышто Марий 
самырык тукым слёт, а 10-11 
июльышто финн-угор с¢ретче-
влакын пленерышт эртышаш.

Идалыкым торжественно 13 
декабрьыште петырат. Орга-
низатор-влак ончылгоч шижта-
рат: мероприятийым эртары-
ме кече-влакым вашталтенат 
кертыт.

Йокрокланаш огыт пу
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