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Марий Турек район Арбор 
кундемыш пурышо ял кокла 
гыч иктыже – Шўргынур. Йо-
макысе гай чатка сурт-орал-
тым ончыктышо фотом лач-
шымак тушто (верысе калык 
тудым Памашъял манеш) 

командировкышто 
лийме годым ыш-
тыме. 

Кўртньє гыч пўч-
кын лукмо те‰ыз 
толкын сынан 
узорым, нарын-
че пеледышым, 
лышташла дене 
сєрастарыме са-
варым, капкам 
ужын, ты пєртыш-
тє илыме шуын 
колта.
Мастар озава-

те, йочасадыште воспита-
тельлан пашам ыштыше 
А.Морозова дене паша ве-
рыштыже палыме лийна.

Йочасадыште  
кидмастар-шамыч  
пашам ыштат

Ыштыш-кучыш келшыше –  
шўм-чон куана

Умбакыже 8-9-ше лашт. Р.Чепакован фотожо
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Мужыр лаштыкым  

Коваштыдам тергыза
18 февральыште 8 гыч 13 шагат 

йотке Республиканский коваш-
те-венерологий диспансерыште 
пациент-влакым дерматоскопий 
йєн дене чылт яра тергат.

ЭРТЫШЕ ийын тыгай йєн дене ре-
спубликыште илыше 450 е‰ пайда-
ланен. Дерматоскоп полшымо дене 
ончымо деч вара 25 пациентым Ре-
спубликанский онкодиспансерыш 
коваште рак дене черланен кертме 
шотышто тергалташ колтеныт. Ты чот 
гыч 19 е‰лан «меланомо» диагнозым 
йодышан пале дене шынденыт.

Пагалыме йолташ-влак, тазалы-
кым тергаш лийме йєн дене теният 
пайдаланыде ида код. А 41-99-63 
номеран телефон дене 8 гыч 14 ша-
гат марте врач деке ончылгоч возал-
тын кертыда.

Приёмыш возалтше пациент-влак-
лан диспансерыш пелен паспортым, 
медицине полисым да СНИЛС-ым 
налаш мондыман огыл.

М.ИВАНОВА

ПАКЧАШ луктын шын-
даш жап толын шумеке, 
эр шушо сорт сельдерей 
ден редис нєшмым шок-
шемдыме теплицыш, окна 
ончылан ўдаш келшыше 
жап. Шке озымым ышташ 
тыгак шокшемдыме те-
плицыш томат, шере пу-
рыс, баклажан, пекин, пе-
ледше ковышта нєшмым 
ўдаш ик эн йєнан кече. 
Йўштє пытарен кертме 
деч изиш лўдыкшын чу-
чеш гынат, 4-5 лышташан 
марте кушкын шушо томат 
росотам (ондак чумыргы-
шо сортым) теплицыш ку-
сарен шындаш лиеш.

Шокшемдыме теплицы-
ште куштымо пакчасаска 
йыра‰ыш вўдым шаваш, 
органический ўя‰дышан 
ешартыш кочкышым пуаш, 
утыжымат кушмо деч вуй-
жым чывышталаш, пики-
роватлаш кўлеш.

Пеледышым ончышылан 
икияш, вожсаска, шоган 
дене кушшо кушкылым 
ўдаш, шындаш да вур-

гым вожа‰даш келшыше 
кече. Ты кечылаште химий 
препаратым кучылташ 
йєршын огеш темлалт, 
кеч-могай кушкылланат 
зияным ышташ лиеш.

Прививкым ышташ са-
дыште чапле вургым пўч-
кын кодаш, пуше‰гым 
ошемдаш вартышым ыш-
таш, кушкылым кўчыкем-
ден, шуэмден уэмдаш йє-
нан пагыт.

Калык пале почеш таче – 
пожарым йєртен кертше 
Микита Новгородскийын 
кечыже. Калык, тачы-
се палым ончен, лишыл 
кечылаште игечын кенета 
йўкшемден але левештен 
кертмыжым рашемден. 
Калык пале почеш, Ми-
кита тул пижын кертмым 
веле огыл шєрен, а пуйто 
кукшо ке‰еж лийшашымат 
кора‰ден кертын. Тыгак 
тудым волгенче, кўдыр-
чє деч арален серлагы-
ше семын онченыт. Тудын 
кугу вийжылан молитвам 
лудыныт.

Ты кече дене кылдалтше моло пале
 Таче кече йыр йыргешке улмо гай коеш гын, 

шыжым шурно лектыш чапле лийшаш.
 Ко‰гаште пу шем шикшым луктын йўла, чужла, 

да тул начарын пижеш – игече левештымым вученыт.
 Пу ко‰гаште волгыдын йўла – лывыртышлан, 

йошкаргын коеш – лишыл кечылаште кенета игече 
йўкшемден кертеш.
 Тўньык гыч шикш тўжвак начарын лектеш – игече 

ночкемда, ко‰га сайын шупшеш – йўштым вученыт.
 Кайык йўштыштє оралте воктене лум йымалне 

кочкышым кычалын пургедеш – игече кенета ноч-
кемдышашым шижтара.
 Кечывалым пєрш коеш – йўдым лум ок лум. Йў-

дым ояр – эрлашын кечан игече лиеш.
 Корак-влак чот кычкырат – пораным, кугу тўта-

ным мужедыт.

Калык  
календарьым 
лышташлен

Акций

13 февраль (изарня).  
Катлыше тылзе – Висаште. 

Тиде кокла лектышан шўдыр 
пале (Пеледыш кече). 

Пычалет ямде мо,  
сонарзе?

7 мартыште Марий Элысе со-
нарзе-влак коклаште биатлон 
молгунамсе семын Оршанке 
районысо Тошто Крешын ял вок-
тене огыл, а Медведево районы-
со Песчаный посёлкысо лўйка-
лыме кумдыкышто лиеш.

ТУШКО ушнаш шонышо-влак йод-
машым Марий Элын Пўртўс поян-
лык, экологий да йырым-йырысе 
средам аралыме шотышто мини-
стерствышкыже пуышаш улыт. Каж-
не участникын сонарзе билетше да 
оружийым кондышташ да аралаш 
разрешенийже лийшаш. Йодмаш 
пелен кажне участниклан але тўрыс 
командылан медицине справке лий-
шаш.

Организатор-влакын телефон но-
мерышт тыгай: 

89600963761 – Алексей Свято-
славович Росляков; 89023258425 
– Григорий Иванович Тихонов. 
Та‰асымашын положенийже дене 
министерствын сайтыштыже палы-
ме лияш лиеш.

С.НОСОВА        

Биатлон
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Пурыс росота таза 
да пе‰гыде лийже 
манын, ўдымє деч он-
чыч нєшмым 20 минут 
наре лушкыдо марган-
цовко растворышто 
але перекисьыште ла-
зыртен кийыктыман. 
Тылеч вара тудым 2-3 
пачаш осылымо вў-
дыжгє марльыш шы-
тыктараш пыштыман. 
Шокшо верыште озым 
писынрак нерештын 
лектеш.

™дышаш мланде вар-
тыш шўштыра, пушкы-
до да кокла шопылы-
кан лийшаш. ™дымє 
деч ончыч рокым ка-
литлыман. Йо‰гытыш 
оптымо мландыш 
лушкыдо марганцовко 
растворым шыжык-
таш пайдале. Рок вар-
тышыш калитлыме 
ошмам (6 л мланды-
лан – 1 л ошма) еша-
раш уто ок лий.

Озым лекмеке, ро-
сотам ончен кушты-
мо тў‰ паша тў‰алеш 
гына. Нерештше пу-
рыс озымыш йўштым 
огыл, а ончылгоч те-
мен ямдылыме пєле-
мысе температуран 
вўдым гына шавыман. 
Росотам шем йол чер 
авалтен ынже се‰е 
манын, ешартыш коч-
кышым эрдене гына 
пуыман, вўдымат 
кечывал деч ончыч ша-
ваш тыршыман. Кумшо 
лышташ лекме марте, 
вўдым пульверизатор 
гыч шыжыктен, рокым 
вўдыжтарыман.

Окна ончылно куш-
шо росоталан те-
лым волгыдо ок сите, 
ешартыш лампым ку-

чылтде, таза росотам 
кушташ ок лий. Тыг-
лай ўстел лампе дечат 
пайдаже шагал, тид-
лан лўмын кучылтал-
тше фитолампе лиеш 
гын, сайрак.

Пурыс росота чот 
шокшымат нелын 

чыта, тудлан 18-20 
градус леве сита. 
Пакчаш кусараш жап 
толын шумешке, росо-
тан вожшым тургыж-
ландараш ок кўл.

Сайын вия‰ше  
росота пеш писын 
кушкеш. Кушкыл лєза 
да виян лийже да 
ешартыш укшлам пи-
сын колтыжо манын, 
южо пакчазе вуй-
жым чывышталме гай 
темдалеш. Росотан ку-
атшым арам ынже нал 
манын, жап деч ончыч 
лекше пеледышлыкы-
мат кора‰дыман.

Кушмо жапыштыже 
кажне кок арня гыч 
тўрлє ешартыш коч-
кышым пуаш лўдман 
огыл. Икымше чын 
лышташ лекмеке, 
росотам вия‰дыман. 
Южо е‰же ўя‰ды-
шым тидлан лўмынак 

кевытыште налеш 
гын, опытанже кид 
йымалне улшо чай ку-
чамат арам ок ыште. 
Лушкыдо нугыдылы-
кан чай заваркым 5 
кече пычкемыш ве-
рыште шинчыктыме 
деч вара рокыш ша-
выман. Лазыргыше 
кодшо пыдыр-пудыр 
кучажымат росотан 
стаканыш пышташ 
лиеш. Кок арня гыч ру 
йєршан ўя‰дышым 
ямдылыман. Тидлан 
прессоватлыме изи 
пачке рум (пелыж на-
рым) 0,5 л леве вў-
деш шулыктарыман. 
Рум «ылыжташ» 3 

изи совла сакырло-
жашым ешарыман. 
Кум шагат гыч ты 
настойым 1 л вўдеш 
шулыктарыман да 
мландыш шавыман.

Пакчаш луктын 
шындыме деч ик 
арня ончыч ломыжым 
шулыктарыман рас-
твор дене росотам 
вия‰даш пайдале. 
Жапын-жапын шудо 
настойым шавыме 
денат росота писын 
вийым налеш. Тидлан 
3 л пурыман янда атын 
кумшо ужашыжым 
тыгыдын тўйымє кук-
шо шудо дене темы-
ман. Тышкак шолтымо 
шокшо вўдым оп-
талман, 1 кугу совла 
сакырложашым еша-
рыман да пычкемыш 
верыште 1 арня наре 
шулыктарен шинчык-
тыман. Вара 1 ужаш 
ўя‰дышым 10 ужаш 
леве вўдеш шулыкта-
рыман да кажне вож 
тў‰ыш шавыман. Тыге 
ыштыме деч вара ро-
сота шинча ончылно 
манме гаяк нєлтал-
теш.

Тидымат палыман: 
росотам йыра‰ыш 
луктын шындыме 
марте нєшмыжым 
ўдымє да озым кушмо 
жап 90 кече лийшаш. 
Икымше чын лыш-
таш лекмеке да пак-
чаш луктын шындыме 
марте 75-80 кече эр-
тышаш.Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Тў‰алтышыже  
4-ше №-ан газетыште

Пурыс нєшмым  
росоталан кунам ўдаш?

Пагыт паша
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

ТАЗАЛЫК

КУГЕЗЕ коча-кована-влакын шонымышт по-
чеш, кылмен черланыме деч кече еда ик-кок 
пўчкыш селёдкым кочмат ситен…

А ынде ОРВИ да грипп дене черланыме деч 
аралыше кызытсе жаплан келшыше 
рецепт: тыгыдын падыштыме 
шоганыш изишак сакырло-
жашым шавалтыза, тыгы-
демдыме ик чеснок пўй 
ден 2 изи совла томат 
немырым ешарыза да 
тиде вартыш дене шол-
тымо шокшо паре‰гым 
тамлештарыза. Тиде 
кочкыш организмым ви-
рус деч пеш сайын арала.

Кылмен  
черланыме деч...

Шканет шке полшо

Врачын «пагар йора» ди-
агнозым шындымыж деч 
вара ачам эмлалтме кур-
сым эртыш. Но кызыт тиде 

чер угыч тургыжландараш тў‰алын, 
да ачам врачын тунам палемдыме эмже 
кокла гыч иктыжым, висмутым, шке се-
мынже йўэш, молан манаш гын гастро-
скопийым ыштыктымыже огеш шу.

Пагарым шымлыме вес йєн-влак улыт 
мо? Ачам шкенжым шке эмлымыж дене 
тазалыкшылан зияным ок ыште?

Н.ТОРМАКОВА
Морко район

Ачам шке  
семынже эмлалтеш

П ы р ы с 
озажын тур-

гыжландарыше 
верлаштыже ма-
лаш йєрата, пий 
– эн сай да кел-

шыше кундем-
лаштыже.

Йодмыда почеш

Операций деч варасе жап уто-сите деч 
посна эртыже манын, нине ка‰ашым шо-
тыш налман:
 операцийым ыштыктыме шинча могы-

рышто икымше 2-3 арня малыман огыл;
 черле шинчам кид дене туржман да тем-

дыман огыл;
 уремыш лекме годым кече деч аралыше 

шинчалыкым чийыман;
 мушкылтмо годым шинчашке лавыран вўд 

логалын кертме деч шекланыман. Тыгодым 
черле шинчам марле салфетке да лейкопла-
стырь дене петырыман. Мушкылтмо деч вара 
дезинфицироватлыше эмым чўчалтарыман;
 операцийым ыштыктыме деч вара икымше 

3 тылзе мончашке да бассейнышке ида пуро;
 нелым ида нєлтал;
 операций деч вара 3 тылзе жапыште кене-

та кумык лияш кўлман неле пашам але физза-
рядкым ида ыште;
 иктаж-мом нєлталаш кўлмє годым кумык 

ида лий, а чўчырнен шичса;
 шинчам ида чиялте;
 шинчан тўрыснек иланымешкыже, маши-

нам ида виктаре.

Огеш лий!
Катарактым кора‰дыме 

деч вара мом ышташ огеш 
лий?

В.АРХИПОВ
Кужэ‰ер район

ТАЧЕ пагарым шымлыме стандартлан гастро-
скопий шотлалтеш. Тиде йєн дене уло тўня 
пайдалана. Ачада медицине велым ынеж тер-
галт гын, тугеже кеч шуржым шымлаш пуыжо. 
Тиде анализ пагар йоралан вия‰аш амалым 
ыштыше хеликобактерын микробшо уло-укем 
ужаш полша. Шўлымє тестымат эрташ лиеш. 
Но пагар йора раш диагностикым йодеш. Йо-
ран биопсийжат – тазыла чорам микроскоп гоч 
шымлымаш – кўлешан. Тидланже эндоскопий 
шымлымашым садак эртыман.

Висмут шотышто. Тудым хеликобактер ин-
фекцийым эмлыме годым антибиотик да пагар 
секрецийым иземдыше препарат дене пырля 
йўман. Висмут тазалыклан лўдыкшыдымыжак 
огыл. Кужу жап йўаш гын, верге ден чумыр 
организмым неле металл-влакын шинчалышт 
дене шўка‰да.

Содыки ачада дене гастроэнтеролог деке 
эше ик гана миен толаш кутырен келшыза.
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

ТАЗАЛЫК

ЙЄРАТЫМЕ дачем 
ола воктенысе сад 
тов арищес т выште 
верланен. Тыгеже чўч-
кыдын лиеда: каныш 
кечылаште йыра‰ 
коклаште лым лийде 
гаяк тыршем, а вара 
олашке, манмыла, 
«нушкын» пєртылам – 
вийнен ом керт.

Тыгай сынан ситы-
дымаш дене ятыр ий 
орланышым, но вара 
илалше пошкудем 
пеш чапле рецептым 
темлыш. Стаканыш 

ик пакет йо‰ыштымо 
чили пурысым пыш-
тет, тышкак кушкыл 
ўйым темет, чыла ти-
дым сайын лугет да 
7-10 кече шинчыктет.

Тиде ўйым сад-пак-
ча паша деч вара мо-
гырышкем витыкта-
рен йыгем – йолем, 
кидем, тупем вигак 
лыж лийыт. А ончыч 
массажым ышташ, 
вара просто йыгаш 
гын, эшеат сай. Тиде 
процедур поснак ма-
лаш вочмо деч ончыч 
пайдале. Эрдене у гай 
кынелат!

О.СМИРНОВА

Йошкар-Ола

ЦИСТИТ дене чер-
ланыме амалым нигу-
зеат рашемден шым 
керт: кылменат омыл, 
йўштыштат шинчен 
омыл, вошт шийше 
мардежышкат лога-
лын омыл. Но кас ве-
леш мўшкыр йымал-
нем пўчмыла коршташ 
тў‰але.

Орланымем ужын, 
авам пайдале на-
стойым ямдылыш: 1 
кугу совла пийвєчыж 
(толокнянка) лышта-
шым тынарак шовын-
шудо (грыжник) дене 
йєрыш, тиде вар-
тышыш 1 изи совла 
коштымо петрушко 
ден тынарак шыгыльы-
шудым (чистотел) 
ешарыш да чыла ти-
дым кофемолкышто 
йо‰ыштыш (шуарыш-
тат шураш лиеш). Вар-
тышыш 250 мл шолшо 
вўдым темыш, тудым 

1 шагат шинчыктыш 
да вара шўрыш. Тиде 
настойым кечыште 3 
гана 1/4 стакан дене 
йўктыш. Йўдым вож-  
гоклашкем шокшо 
вўдым темыман пла-
стик атым пыштен 
малышым. Ончычшо, 
ынже когарте манын, 
тудым солык дене 
пўтыральым, вара 
кора‰дышым. «Шок-
шо могыр коваштылан 
келшыше лийшаш», – 
мане авам.

Шудо настой ден 
шокшо шке сомылыш-
тым пеш писын шук-
тышт. Шым кече гыч 
цистит нерген мон-
дышым.

™д ы р а м а ш - в л а к , 
аралыза шкендам, 
ида кылме да черла-
ныме деч шекланыза.

Э.ИЛЬИНА
Волжский район

Шым кече гыч мондышым

Куржын каем, 
пўгырген пєртылам

Шкат ыштем, тыландат темлем

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

16 и 22 ФЕВРАЛЯ.

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

Тиде арнян сатулан ак тыгай:
Свежа паре‰ге (1 кг) –  20-25
Свежа ковышта (1 кг) –  20-25
Помидор (1 кг) –  50-200
Кияр (1 кг) –  90-150
Шоган (1кг) –  30-35
Кешыр (1кг) –  35-40
Чеснок (1 шт.) –  20
Хурма (1 кг) –  150-200
Олма (1 кг) –  90-100
Гранат (1 кг) –  140-250
Мандарин (1 кг) –  120-150
Пєчыж (1 л пурыман ведра) –  200
Облепихе (1 л пурыман ведра) - 200
Модо (1 л пурыман ведра) –  200
Турнявєчыж (1 л пурыман ведра) – 150
Варене (0,5 л) –  150
Чодыра пўкш (1 л пурыман 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.) –  52-70
Шке ончымо комбо –              1300-2300
Шке ончымо лудо –  800-1300
Шке ончымо чыве –  450-700
Карака (1 кг) –  120
Нужгол (1 кг) –  200-220
Шылагол (1 кг) –  200-350
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

Уремыште теле улмым да юалгы-
рак игече шогымым шотыш налын, 
Йошкар-Оласе рўдє пазар кумды-
кышто тиде арнянат тў‰ шотышто 
кылмыктыме емыж-саскам, кош-
тымо шудым, колым, выньыкым, 
тыгак шокшо носким, пижым, уп-
шым, моло вургемым, книгам, ин-
струментым, кырча-марчам тем-
лат. ВУРГЕМЫШКЕ ўй лога-

лын гын, амыргыме верыш 
йоча присыпкым шавал-
тыман да йўдлан кодыман.

Вургемыште йошкар 
арака деч пале кодын? Ту-
геже тиде верым ош вино 
але газировко дене нєр-
тыза. 

Вургемыште косметике, 
мутлан, тональный крем, 
дене амыргыше палым 
пондаш нўжымє крем 
дене куштылгын пытараш 
лиеш.

Лакироватлыме коваш-
тым яндам мушмо сред-
стве дене яндарештараш 
лиеш. Тудо лавырам веле 
огыл пытара, эше тылеч 
вара йолчием, сумка, мо-
лат угыч у гай йылгыжаш 
тў‰алыт. 

Замш гыч лавыра‰ше 
палым кора‰дынеда? Ту-
геже ты верым пешкыдем-
ше кинде пудырго дене 
йыгыза.

Джинс гыч уда пушым 
пытараш манын, тудым 
йўдлан морозильный ка-
мерыш пыштыман.

Шемалге джинсын тўс-
шє ынже кай манын, пы-
тартышлан вўдыш пел 

стакан уксусым ешары-
ман.

Вургемым шымартыме-
ке вигак чийыман огыл. 
Уке гын угыч пеш вашке 
туржалтеш.

Колготкышто рож лийын 
гын, тудо умбакыже шўт-
лен ынже кай манын, 
ўплан лакым шыжыкты-
ман.

Туфльо иша? Тудым но-
ски ўмбаке чийыза да 
йолдам икмыняр жап фен 
дене ырыктыза.

Чоялыкат утара

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Кинде пудырго 
дене йыгыман
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ЫНДЕ кўэшташ 
тў‰алына. Мый так-
ше кеч-мом ямдылем 
гынат, ик ганат грамм 
дене ом вискале, чы-
лажымат «на ощупь» 
да «на глаз» манме 
семын пыштем. Но 
лудшо-влаклан ямды-
лашышт куштылгырак 
лийже манын, ингре-
диент-шамычым кокла 
шот дене налмаште 
каласенам.

Атыш эн ончычак 
ўмбалым пыштена, 
вара содым ешаре-
на, шинчалым, са-
кырложашым, манный 
шўрашым шавалтена. 
Тыгодым ончыман – 
руаш чот нугыдо ынже 
лий. Уке гын оварга да 
эшеат пе‰гыдемеш. 
Тылеч вара ложа-
шым ешарена. Тен-
дам сийлыме эгер-
чыш мый блинный 
ложашым пыштенам 
ыле, да шканемат 
утларак келшыш. А 
такше шыда‰ ложаш 
кучылталтеш. Му-
ным ом пыште. Тудат 
пе‰гыдемда веле.

Чыла пыштыме-
ке нєштылына да 
изи пряник гай сы-
нан эгерче-шамычым 
ыштылына. Кугурак 

салмашке але про-
тивеньыш оптена да 
ко‰гаште я духов-

кышто чурий толмеш-
кыже кўктена. 

Сий ямде!

«ТИДЕ кочкышым 
ямдылашат мотко-
чак куштылго, – мане 
тудо. – Ковыштам мый 
тыге шинчалтем. 

Кум литран банкы-
лан ик литрат пеле вўд 
кўлеш. Тиде вўдыш 
«курык» деч посна кок 
кугу совла шинчалым, 
«курык» дене 4 кугу 
совла сакырложа-
шым пыштем да шо-
лаш пуртем. Тул ўм-

бач кора‰дымеке, ик 
десерт совла 70 %-ан 
уксусный кислотам 
пыштем.

Ынде банкышке ко-
выштам пел копа гай-
рак ужаш-влаклан 
пўчкеден оптем. Лончо-
влак коклаште вич сан-
тиметр наррак коден, 
кум пўй чеснокым пы-
штем. Чыла тиде ўмба-
ке шолаш гына пурышо 
шокшо рассолым опта-

лам. Тетла нимо огеш 
кўл: ны кушкыл ўй, ны 
кешыр. Нуным пышты-
ме дене там йєршеш 
весе лиеш.

Тыгай йєн дене 
шинчалтыме ковыш-
там вигак, йўкшымыж 
семынак, кочкашат 
лиеш».ямдылен. Тел.: 49-55-11   

«Тамле ковышта»

Вес кочкышыжлан лўмым Нелли Петровна мемнан ончылнак шонен муо да тыге лўм-
дыш:

Кодшо кугарнян «Марий Эл» га-
зет редакций коллективна дене 
Шернур районысо Кукнур кундемыш, Йўштє Кугызан илемышкыже, 
мийышна. Тушто мемнам моткочак тамле кочкыш дене сийлышт. 
Паледа, эгерчыже могай тутло ыле?! Шарнем, ончыч ковам ден 
авамат мє‰гыштє мыланна тыгайым ыштен пукшеныт. А шинчал-
тыме ковыштаже могай лийын?! Рассолжым ик гана подылын, ко-
выштам пурлын ончымекак, чыланат рецептшым йодна. «Тидыжым 
те веле огыл, Йўштє Кугыза деке унала толшо кажне гаяк группо 
гыч е‰-влак палдараш йодыт», – каласышт тусо пашае‰-влак.

Тиде кок кочкышыжымат верысе тўвыра пашае‰ Нелли Петровна 
Тойшева (снимкыште) ямдылен. Сандене таче тудак рецептше-влак 
дене палдара.

Ончылсакышым ўшталына

Тудым ямдылаш йєршынат неле огыл. 
Тидлан кўлыт:
  0,5 л ўмбал,
 300 г манный шўраш,
  2 кугу совла ложаш,
  1-2 кугу совла сакырложаш,
 0,5 изи совла шинчал,
  совла мучаште содо.

Эгерче
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– Арбор кундемна шым 
ялым иктыш «чумырен», – 
палдараш тў‰але Арина Вя-
чеславовна, – Лўсэ‰ерым 
Курыкўмбал манына. Эн ум-
балне, ныл километр тораш-
те – Павайнур. Шыже лавы-
ра, поран да вўдшор годым 
нунылан йєндымылыкым чы-

таш логалын. Ынде тушко 
пе‰гыде шартышан корным 
ыштеныт, дамбым нєлтеныт.

Памашъялыштына кок кевыт 
уло: райпон да е‰ын кучымо. 
Тыгак – йочасад, пеле кыда-
лаш школ да тоштырак клуб.

Тендан дене илыше калык 
кушто пашам ышта манын 
йодмеке, воспитательнице 
тыге мане:

– Ик эн кугу проблемылан 
паша вер йодыш шотлалтеш. 
Оксам ыштен налаш манын, 
тора кундемыш пашаш ку-
далыштше самырык пєръе‰-
влакат улыт. Такшым гын кє 
йочасадыште, школышто па-
шам ышта, кє телым чодыраш 
коштеш.

А йочасад кєргыштє ла-
ска юап озалана, чыла вере 

ару. Икшыве-шамычлан мо-
дын юарлаш тўрлє тематикан 
о‰ай лук-шамычым ыштыме. 
Тевыс чаткан ургымо атлас 
занавеске ше‰гелне – «мо-
торлык салон». Курчак дене 
модаш изи кроватке, диван-
влак койыт.

Йочасадыште  
кидмастар-шамыч  
пашам ыштат

    Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА 

Арина Морозова

Виталий Алексеевын ыштыме кресле ден диван

Чатка ший аршаш вургемым сєрастара

Элианалан вургемым  
аваже шкеак ыштен

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Оралтым тўзатыше леведыш
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– Нуно кевытыште налме 
огытыл. Мемнан дене зав-
хозлан ыштыше Виталий 
Алексеев нуным шке ыштен да 
комыжлен, а ме чиялташ пол-
шенна. Виталий Петровичын 
кидше чылаланат толеш, – 
верысе кидмастарын пашаж 
дене палдарыш А.Морозова. – 
Арбор йочасадлан кодшо де-
кабрьыште латик ий теме, но 
мый тў‰алтыш гычак огыл, 8 
ийым ыштем. Кызыт гуппыш-
ко 5 гыч 7 ияш марте 10 ик-
шыве коштеш. Шагал, моткоч 
шагал. Ончыч 3 группо ыле 
гын, кызыт 2 гына кодын.

Окнасе занавеске-влакым 
шке урген сакенам. Пеледыш-
влакым фоамиран, гафриро-
ватлыме кагаз гыч ыштылам. 
Йоча-влакын фотошт дене 
палдарыше «Мемнан группы-
на» лукымат сєрастаренна. 
Марий вургеман курчакна-

влак улыт. Нунымат воспита-
тель-влакак ыштеныт. Светла-
на Вячеславовна Васинкина, 
кызыт декретыште шинча, 
йочасадым сєрастараш шуко 
полшен. Ача-авашт икшывыш-
тлан модаш о‰ай верым ыш-
теныт.

™маште семинар-юбилейым 
эртарен колтышна. Воспита-
тель кечылан район кўкшытан 
«Талантливый воспитатель та-
лантлив во всём» лўман фе-
стиваль эртаралтын. Шагал 
огыл кидпашамым тушто он-
чыктенам.

Такшым гын икымше обра-
зованиемже дене модельер-
конструктор улам. Изиэм год-
сек курчак дене тыглай огыл, 
а нунылан вургемым урген 
чиктен модам ыле. Кажныжын 
посна вургемже лийын. Кид-
пашам йєратем, крючок дене 
пидам. Кызыт Интернетыште 

чылалан тунемаш йєн уло, 
кумылет гына лийже. Крю-
чок дене пидме годым о‰го 
коклаш кузе шерым чиктен, 
вургемым сєрастараш, окна-
сакышым ик «кылдышыш» мо-
торын поген кучыкташ, буфан 
(кок-кум радамын), ламбре-
кенан, драпировкан шторым, 
кўпчыкым ургаш мастер-
классым ончен тунемынам. 
Тўрлє тўсан атлас тасма-ша-
мыч гыч розам, йыргешкын 
пўтырымє вичкыж шўртє дене 
конфетницым ышташ, утен 
кодшо флис пўчкыш гыч йоча 
калпакым ургаш кумыл уло.

Йочасадыште концертлык 
вургемым шке ургенам, ача-
ава-шамычат уло кумылын 
полшат. Марий тувыр-влакым 
кок йочамланат, шканемат ур-
генам.

ямдылен. Авторын да А.Морозован соцлаштыкше гыч налме фото. Тел.: 49-55-11

Ме о‰айын илена

Марий узоран лукА.Морозован пеледышыже-шамыч

Уремысе увер о‰а
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Йодышлан вашмутым Марий 
Эл Республик МВД ГИБДД-н 
МРЭО-ж гыч тыгай вашмутым 
налынна:

– 2020 ий 1 январь гыч ончы-
кылык автолюбитель-влакым 
шагатыште 60 километр деч 
кугурак писылык дене кудалаш 
келыштарыме магистральлаш-
те виктараш туныкташ лиеш. 
Автоинспектор-влак ончыч 
пуымо штрафым тўрыс тўлы-
меке гына правам пєртылтат. 
Тылеч посна автобусым, трол-
лейбусым але трамвайым вик-
тараш тунемме годым ийготым 
кугемдыме. Ынде D, Tb, Tm 

категорийлан правам кызытсе 
семын 16 ий гыч огыл, 20 ийым 
темымеке гына налаш лиеш. У 
ий гыч автомашинам виктарен 
моштымым пел шагат тергаш 
тў‰алыныт, тыгодым «площад-
ке» да «ола» этап-влак пур-
талтыныт. Шоя документым 
пуымо годым ГИБДД экзаме-
ным сайын кучымым шєрен 
кертеш. Экзаменым сдатлыме 
годым тунемше «провалым» 
ыштен гын, уэш сдатлаш лий-
ме жапым ончыктымо.

Ончыкыжым водительский 
правам налшашлан экзаме-
ным кучымо годым теорий 

дене кылдалтше задаче-влак 
шукемыт. Мутлан, лўдыкшы-
дымє деч посна кудалыштме 
негыз, тыгак психологий дене 
кылдалтше йодыш-влак еша-
ралтыт. Профессиональный 
блокым посна ойырат. Тыго-
дым практический экзаменын 
тў‰ ужашыже «площадкыште» 
огыл, кудалыштме корнышто 
эртаралташ тў‰алеш.

Мужыр лаштыкым

Шочшо игын ончыкыжым 
чыве але агытан лийша-
шыжым ныл йєн почеш пален 
налаш лиеш.

Икымше йєн. Пуным ончат. 
Шулдырлаште чыла пун икгай 

кужытан гын, тиде агытан. А 
теве пун тўрлє да кужу-кўчык, 
кўчык-кужу гын, ончыкыжым 
тудо чыве лийшаш.

Кокымшо йєн. Игым, кок 
йолжо гыч кучен, унчыли-

вуя сакат. Иге тоя семын тєр  
кеча гын, тугеже тиде агы-
тан. Иге кадыргылын да, шул- 
дыржо дене лупшен, кўшкы-
ла кўзаш тырша гын, тугеже 
тиде чыве. Но иге кум арня деч  
кугурак гын, йол гыч кучен са-
кыме йєнлан э‰ерташ пайда-
лыжак огыл – йо‰ылыш лияш 
лиеш.

Кумшо йєн. Оржам кучен. 
Игын вуй воктен улшо оржаж 
гыч кок парня дене кучат. Иге, 
рончен пўтырымє гай тарва-
нылын, шулдыржо дене лупш-
кедылын утлаш, йолжым кўш-
кыла нєлташ тєча гын, тугеже 
тиде чыве.

Нылымше йєн (тиде йєн 
пеш пайдалыжак огыл). Ик 
вер гыч весыш кусарыме го-
дым иге-влак кўвар пелен пы-
зырныме гай лийыт гын, тиде 
чыве улыт. А теве ры‰ шогал-
ше да керылташ ямде улшо 
иге-влак ончыкыжым агытан 
лийыт. Тыгеат лийын кертеш: 
чывылык иге-шамычат ры‰ 
шогалын кертыт. Тидым шо-
тыш налаш гын, тў‰алтыш 
кум йєнжє утларак пайдале 
да чын.

Ойлат, 2020 ий гыч водительский пра-
валан сдатлыме правилыш икмыняр ва-
шталтышым пуртымо. Могайым?

Г.ВАСИЛЬЕВ
Морко район

Мє‰гысє ферме

Вашталтыш лийын

Агытан але чыве?

Ме чывым ашнена да иге-влакым чывы-
лан пўктыктен луктына. Палыме шуэш: 
чў‰гешталт лекше иге ончыкыжым чыве 
але агытан лийшашым кузе пален мо-
шташ?

В.РЕПИНА
Кужэ‰ер район

Автомашинам виктарышылан
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

КОЛЫЗЫН ЛУКШО

Прополисым налам.
Акше: 1 кг – 1500 те‰ге.

Тел.: 89026724634 Р
е
кл

а
м

е
.

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Шотыш налза

ВИЛЯ шукшым ке‰ежым мушкылтышвў-
дым, шўкшакым кышкыме лакыла гычат 
удырен лукташ лиеш. Погымеке, тудым 
пилашўк ден ошмам йєрыман банкышке 
пыштат. Ошма гоч эртен, шукш лавыра 
деч эрна. Ошма гоч кок-кум гана колтат. 
Тыге тиде ондалчык кочкышым шошо гыч 
шыже марте аралаш лиеш. Тудо телымат 
сай ондалчык кочкыш семын ойыртемал-
теш.

Телым виля шукшым силосым оптымо 
вынемлаштат кычалын муаш лиеш. Тудо 
эн пундашыште, мланде пелен пунышкы-

шо, шўйшє силосышто, ила. Погымо шук-
шым эн сайын аралыме вер – тудо сило-
сак. Тыгодым 8-10 градус леве лийшаш. 
Атыже пу гыч ыштыме келша. Юж логал-
же манын, петыртышыште тыгыде рож-
влакым ыштыман. Тыгай шукш моткоч чу-
лымын тарванылеш. Тудо опкын (нужгол, 
ола‰ге) да карп тўшкашке пурышо колым 
кучаш келша.

Телым шере‰ге, ловал, ола‰ге колышо 
шукшым илыше семынак начарын огыл 
налыт. Тыге лийже манын, янда атышке 
утларак шолдыра шукшым оптат, ўмба-
кышт шолшо вўдым опталыт, газет ўмба-
лан коштат да уэш банкыш пыштат. Ты-
годым изишак камфор але йытын ўйым 
ешарат. Атым пробко дене петырат да 
юалге верыш шындат. Колышо шукшын 
мумийже ятыр жап аралалтеш.

Э‰ыримыш иканаште кум шукш марте 
пижыктат. Тидыже э‰ыримын кугытшо 
могай улмо дене кылдалтын. Э‰ыримым 
вуй гоч керын пуртат. 

Мўкшызын  
паша яшлыкше Шукш телымат 

пайдале

КЄ мўкшым онча гын, 
пала: паша яшлык деч 
посна ик ошкылымат 
ышташ ок лий. Молан 
манаш гын тушто тўрлє 
ўзгарым аралаш да ку-
сараш лиеш, тыгак мўк-
шызє тушко каналташ 
шинчын кертеш. Паша 
яшлыкым отарлан кўл-
шє ўзгарым ужалыме 
кевытыште, тыгак ин-
тернет гоч налаш але 
шке кид дене ышташ 
лиеш. Пытартышыже ут-
ларак пайдале, вет шо-
нымо гай кугытаным да 
йєнаным келыштарен 
кертыда.

Мўкшызын яшлыкше 
отарыште кучылтал-
тше ўзгарым пелен 
кондыштараш йєнан. 
Тушко икмыняр раме 
(мыйын гын 6 раме 
пура), шикшар (ды-
марь), стамеске, раме 
гыч мўкшым ўштылаш 
щётко але пыстыл, 
прополисым але караш 
падырашым опташ кел-
шыше ате шы‰ышаш 
улыт. Яшлыкым тыгак 
мўкшиге ешым жаплан 
вера‰даш, тыгак табу-
ретке семын кучылташ 

лиеш. Нуклеус ешым 
ышташ (изи еш) кучыл-
таш йєнан. Тудым куш-
тылго, но тыгодымак 
пе‰гыде материал гыч 
ыштат, вер гыч верыш 
кусараш, ваче гоч са-
каш ўштым келышта-
рат. Тыгак кєргыштыжє 
посна кыдежым ышташ 
лиеш. Тыге тўрлє тыгы-
де ўзгар огеш йом.

Яшлыкым шке ыш-
тышашлан о‰а, фа-
нер лышташ да сто-
ляр ўзгар кўлыт. Тудын 
эн келшыше кугытшо 
– 470Х300 мм. По-
гымо радам: карка-
сым ыштат, лукым 
пе‰гыдемдышым шын-
дат, петыртышым пўч-
кын луктыт да планкыш 
але топсашке (петля) 
вера‰дат, кидкучемым 
да ўштым келышта-
рат, кєргыжым кўлеш 
семын ямдылат. Чыла 
тидым ышташ шуко 
жап ок кўл. Отарыште 
кучылталтше ўзгарым 
шке верыштыже кучаш 
йєнан, да нимогай тар-
манымат от йомдаре, 
кеч-могай жапыштат 
писын муаш лиеш.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Íîâîñòè 09.55 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+ 10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+ 12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+ 15.15 
Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 16.00 Ìóæñêîå/ 
Æåíñêîå 16+ 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 
18.30, 01.00 Íà ñàìîì äåëå 16+ 19.40 
Ïóñòü ãîâîðÿò 16+ 21.00 Âðåìÿ 21.30 
Ò/ñ «ÒÐÈÃÃÅÐ» 16+ 22.30 Äîê-òîê 16+ 
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

ÐÎÑÑÈß1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Âåñòè 09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+ 12.50, 17.25 60 ìèíóò 12+ 14.45 Ò/ñ 
«ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈЯ» 12+ 18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+ 21.00 Ò/ñ 
«ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ» 12+ 23.15 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+

«ÌÝÒÐ» 
06.00, 12.30, 18.00 Ìàðèé Ýë ÒÂ 12+ 

06.30 Óòðî íà ÌÝÒÐå 12+  14.00, 19.30 
Íàøå âðåìÿ. 12+ 21.30 Íàøå âðåìÿ. 
Èòîãè äíÿ. 12+ 

«ÌÀÐÈÉ ÝË»  
íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë 9.00 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë (íà ìàð. ÿç.) 
9.25 Èëûø ìóíäûðà 9.45 Øîíàíïûë

íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß24»

17.30, 19.30 Âåñòè 19.40 Èíòåðâüþ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Íîâîñòè 09.55 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+ 10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+ 
12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+ 15.15 Äàâàé 
ïîæåíèìñÿ! 16+ 16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 
16+ 18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.30 Íà 
ñàìîì äåëå 16+ 19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+ 
21.00 Âðåìÿ 21.30 Ò/ñ «ÒÐÈÃÃÅÐ» 16+ 
22.30 Äîê-òîê 16+ 23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 
16+ 23.55 Ïðàâî íà ñïðàâåäëèâîñòü 16+

ÐÎÑÑÈß1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Âåñòè 09.55 Î ñàìîì 
ãëàâíîì 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 11.45 Ñóäüáà 
÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 
12+ 12.50, 17.25 60 ìèíóò 12+ 14.45 
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈЯ» 12+ 18.30 
Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+ 
21.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ» 12+ 23.15 
Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 

12+ «ÌÝÒÐ»
06.00, 12.30, 18.00 Ìàðèé Ýë ÒÂ 12+ 

06.30 Óòðî íà ÌÝÒÐå 12+ 14.00, 19.30 
Íàøå âðåìÿ 12+ 17.30 Ïðîãðàììà «ÀÐÒ-
ìàñòåðñêàÿ» 12+ 21.30 Íàøå âðåìÿ. 
Èòîãè äíÿ 12+ 

«ÌÀÐÈÉ ÝË» 
íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë 9.00 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë (íà ìàð. ÿç.) 
9.25 Ïîøêóäåì

íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß24»
19.30 Âåñòè 19.40 Èíòåðâüþ

18 ФÅÂÐÀËß, ÂÒÎÐНÈК

05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî 09.00, 12.00, 
15.00 Íîâîñòè 09.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
6+ 10.55 Æèòü çäîðîâî! 16+ 12.15 Âðåìÿ 
ïîêàæåò 16+ 15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 
16+ 16.00 Ìóæñêîå/ Æåíñêîå 16+ 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.30 Íà ñàìîì 
äåëå 16+ 19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+ 21.00 
Âðåìÿ 21.30 Ò/ñ «ÒÐÈÃÃÅÐ» 16+ 22.30 
Äîê-òîê 16+ 23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

ÐÎÑÑÈß1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè 09.55 Î 
ñàìîì ãëàâíîì 12+ 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+ 12.50, 17.25 
60 ìèíóò 12+ 14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈЯ» 12+ 18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+ 21.00 Ò/ñ 
«ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ» 12+ 23.15 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+

 «ÌÝÒÐ»
06.00, 12.30, 18.00 Ìàðèé Ýë ÒÂ 12+
06.30 Óòðî íà ÌÝÒÐå 12+ 14.00, 19.30 

Íàøå âðåìÿ 12+ 21.30 Íàøå âðåìÿ. 
Èòîãè äíÿ 12+

«ÌÀÐÈÉ ÝË» 
íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë 
9.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé 
Ýë (íà ìàð. ÿç.) 9.25 «Ø¢ìñåì ïºëåê». 
Òåíäàí ñåðûøäà ïî÷åø êîíöåðò

íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß24»
19.30 Âåñòè 19.40 Èíòåðâüþ

19 ФÅÂÐÀËß, ÑÐÅДÀ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî 09.00, 
12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè 09.55 
Ìîäíûé ïðèãîâîð 6+ 10.55 Æèòü 
çäîðîâî! 16+ 12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò 
16+ 15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 16+ 18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.30 Íà ñàìîì 
äåëå 16+ 19.40 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+ 
21.00 Âðåìÿ 21.30 Ò/ñ «ÒÐÈÃÃÅÐ» 
16+ 22.30 Äîê-òîê 16+ 23.30 
Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

ÐÎÑÑÈß1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè 09.00, 
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè 09.55 Î 
ñàìîì ãëàâíîì 12+ 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì 12+ 12.50, 17.25 
60 ìèíóò 12+ 14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈЯ» 12+ 18.30 Àíäðåé 
Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð 16+ 21.00 Ò/ñ 
«ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ» 12+ 23.15 Âå÷åð ñ 
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì 12+

 «ÌÝÒÐ»
06.00, 12.30, 18.00 Ìàðèé Ýë ÒÂ 

12+ 06.30 Óòðî íà ÌÝÒÐå 12+ 
14.00, 19.30 Íàøå âðåìÿ 12+ 21.30 
Íàøå âðåìÿ. Èòîãè äíÿ 12+

«ÌÀÐÈÉ ÝË» 
íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë  
9.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé 
Ýë (íà ìàð. ÿç.) 9.25 Êûðûê ñèðåì.

íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß24»
19.30 Âåñòè 19.40 Èíòåðâüþ

ÏÅÐÂÛÉ 
05.00, 09.25 Äîáðîå óòðî 09.00, 
12.00, 15.00 Íîâîñòè 09.55 Ìîäíûé 
ïðèãîâîð 6+ 10.55 Æèòü çäîðîâî! 
16+ 12.15 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+ 
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+ 
16.00 Ìóæñêîå/ Æåíñêîå 16+18.00 
Âå÷åðíèå íîâîñòè 18.30 ×åëîâåê 
è çàêîí 16+ 19.40 Ïîëå ÷óäåñ 16+ 
21.00 Âðåìÿ 21.30 Ãîëîñ. Äåòè 0+ 
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+

ÐÎÑÑÈß1

05.00, 09.25 Óòðî Ðîññèè 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Âåñòè 09.55 Î ñàìîì ãëàâ-
íîì 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ 11.45 Ñóäüáà ÷åëîâåêà 
ñ Áîðèñîì Êîð÷åâíèêîâûì 12+ 12.50, 
17.25 60 ìèíóò 12+ 14.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ 
ÑËÅÄÑÒÂÈЯ» 12+ 18.30 Àíäðåé Ìàëàõîâ. 
Ïðÿìîé ýôèð 16+ 21.00 Þìîðèíà 16+ 
23.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÄËЯŸ ÄÓÐÎ×ÊÈ» 12+

 «ÌÝÒÐ»
06.00, 12.30, 18.00 Ìàðèé Ýë ÒÂ 12+
06.30 Óòðî íà ÌÝÒÐå 12+ 14.00, 19.30 

Íàøå âðåìÿ 12+ 21.30 Íàøå âðåìÿ. 
Èòîãè äíÿ 12+

«ÌÀÐÈÉ ÝË» 
íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 14.25, 17.00, 20.45 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë 9.00 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë (íà ìàð. 
ÿç.) 9.25 «Ø¢ìñåì ïºëåê». Òåíäàí 
ñåðûøäà ïî÷åø êîíöåðò 11.25 
Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè ÏÔÎ

íà êàíàëå «ÐÎÑÑÈß24»
19.30 Âåñòè  19.40 Èíòåðâüþ

20 ФÅÂÐÀËß, ЧÅÒÂÅÐГ

21 ФÅÂÐÀËß, ÏßÒНÈЦÀ

17 ФÅÂÐÀËß, ÏÎНÅДÅËЬНÈК
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

АФИШЕ

КАНАЛТЕНА МО ПЫРЛЯ?ÏЕРВÛЙ
06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà 09.00 Óìíèöû è óìíèêè 
12+ 09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+ 10.00, 12.00 Íîâîñòè 
10.15 Ê 75-ëåòèþ Þðèÿ Àíòîíîâà. «Îò ïå÷àëè äî 
ðàäîñòè...» 12+ 11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 6+ 13.35 
×åìïèîíàò ìèðà ïî áèàòëîíó 2020 ã. Æåíùèíû. 
Ýñòàôåòà. 4õ6 êì. Ïðÿìîé ýôèð èç Èòàëèè 14.50 Ê 
þáèëåþ Þðèÿ Àíòîíîâà 16+ 16.35 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî áèàòëîíó 2020 ã. Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà. 4õ7, 5 êì. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Èòàëèè 17.50 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+ 
21.00 Âðåìÿ 21.20 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ 16+ 
23.20 Áîëüøàÿ èãðà 16+

РОÑÑИß1

05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà 12+ 08.00 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ 08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 12+ 
08.35 Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+ 09.30 Ïÿòåðî íà 
îäíîãî 12+ 10.20 Ñòî ê îäíîìó 12+ 11.10 Ñìåÿòüñÿ 
ðàçðåøàåòñÿ 12+ 13.40 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÀЯŸ ËÎÆÜ» 12+ 
18.00 Ïðèâåò, Àíäðåé! 12+ 20.00 Âåñòè â ñóááîòó 
21.00 Õ/ô «ÌÀÐØÐÓÒÛ ËÞÁÂÈ» 12+

 «МЭТР»
15.30 Ìàðèé Ýë òåìëà 12+ 18.30 Íàøå âðåìÿ. Èòîãè 
íåäåëè 12+ 21.15 Ïðîãðàììà «ÀÐÒ-ìàñòåðñêàÿ»12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОÑÑИß1»

8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè Ìàðèé Ýë.  8.20 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Ñóááîòà

ÏЕРВÛЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè 06.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî 
êðàÿ 12+ 07.05 Õ/ô «ÄÀ×ÍÀЯŸ ÏÎÅÇÄÊÀ ÑÅÐÆÀÍÒÀ 
ÖÛÁÓËÈ» 12+ 08.25 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎÕÎÄ» 0+ 
10.15, 12.15 Âåëèêèå áèòâû Ðîññèè 12+ 13.15 Ëûæíûå 
ãîíêè. Êóáîê ìèðà 2019-2020 ãã. Ìóæ÷èíû. 30 êì. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Íîðâåãèè 14.25 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî áèàòëîíó 2020 ã. Æåíùèíû. Ìàññ-ñòàðò. 12, 5 êì. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Èòàëèè 15.00 Âå÷åð ïàìÿòè Íèêîëàÿ 
Êàðà÷åíöîâà â «Ëåíêîìå» 12+ 16.50 ×åìïèîíàò ìèðà 
ïî áèàòëîíó 2020 ã. Ìóæ÷èíû. Ìàññ-ñòàðò. 15 êì. 
Ïðÿìîé ýôèð èç Èòàëèè 17.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 
ôèëüìó «Îôèöåðû» 19.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ» 16+ 21.00 
Âðåìÿ 22.00 Dance Ðåâîëþöèÿ 6+ 23.40 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ 
ÂÅÊÀ» 16+

РОÑÑИß1

05.10 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀЯŸ ÑÍÎÕÀ» 12+ 08.35 
Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿêîâûì 12+ 09.30 
Óñòàìè ìëàäåíöà 12+ 10.20 Ñòî ê îäíîìó 12+ 11.10 
Âñåðîññèéñêèé ïîòðåáèòåëüñêèé ïðîåêò «Òåñò» 12+ 
12.05 Õ/ô «ÇËÎÓÌÛØËÅÍÍÈÖÀ» 18+ 15.50 Õ/ô «ÈÂÀÍ 
ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÍЯÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» 6+ 17.50 Íó-êà, 
âñå âìåñòå! 12+ 20.00 Âåñòè íåäåëè 22.00 Ìîñêâà. 
Êðåìëü. Ïóòèí 12+ 22.20 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî 
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãîñóäàðñòâåííîãî Êðåìë¸âñêîãî äâîðöà

 «МЭТР»
12.00 Íàøå âðåìÿ. Èòîãè íåäåëè 12+ 12.30 Ïðîãðàììà 
«Ñäåëàíî ñî âêóñîì» 12+ 12.45 Ïðîãðàììà 
«Ïàñòûðñêîå ñëîâî» 12+ 14.35 Ïðîãðàììà «Øèðîêèé 
ýêðàí» 12+ 18.40 Ïðîãðàììà «ÀÐÒ-ìàñòåðñêàÿ» 12+ 
21.00 Ìàðèé Ýë òåìëà 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОÑÑИß1»

8.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå

22 ФЕВРАЛß, ÑУББОТА

23 ФЕВРАЛß, ВОÑКРЕÑЕНЬЕ

14 февральыште лекше «Марий Эл» газет лудшо-
влакым шуко о‰ай увер да е‰ дене палдара.

«Ìàðèé Ýë» ãàçåòëàí – 105 èé. Øî÷ìî êå÷å ëўìåø 
ðåäàêöèéûí ïàøà÷å åøûæå ìàðèé Éўøòє Êóãûçàí éî-
ìàê ðåçèäåíöèéûøêûæå ìèåí. Òûãàé âåðæå êóøòî, æóð-
íàëèñò-âëàêûì òóøòî ìî âó÷åí? – «105 ий темме лў-
меш» мужыр лаштык êóìäàí ïàëäàðà.

2020 èé – Øàðíûìàø äà ÷àï èäàëûê. Êóãó Îòå÷åñòâåí-
íûé ñàðûøòå ìàðèé ìëàíäûí ÿòûð øî÷øûæî Øî÷ìî ýë 
âåð÷ âóéæûì ïûøòåí, ñàíäåíàê Ñîâåò Ñîþç Ãåðîé ëўì 
äåíå ïàëåìäàëòûí. «Нунын подвигышт курым-куры-
машлык» материалым ëóäñà.

Êóæý‰åð ðàéîíûñî Íîëüäўð êàëûê ÿëûñå êўâàðûøò 
øîòûøòî òóðãûæëàíà. Ìîëàí? Æóðíàëèñò âåðûø ëåê-
òûí äà ÷ûëà óìûëåí íàëûí. Òèäûí íåðãåí «Ïўсє йо-
дыш» лаштык êàëàñêàëà.

«Лўмгече» лаштыкын óíàæå – Ìàðèé Ýëûí ñóëëî 
àðòèñòêûæå Âàëåíòèíà Ìîèñååâà. Òóäî ûíäå ëó èé íàðå 
èäàëûêûøòå ïåëûæ íàðå æàïûì Àìåðèêûøòå èëà, à âåñ 
ïåëûæûì – Éîøêàð-Îëàøòå.

 «Ïатырлык» лаштыкын óíàæå – Âîëæñêèé ðàéîíû-
ñî Ïàìàø Ý‰åð ÿëåø øî÷ûí-êóøøî, êûçûò Ïðèâîëæ-
ñêèé ïîñ¸ëêûøòî èëûøå, øêå æàïûøòûæå Àôãàí ñàðû-
øòå ëèéøå Âëàäèìèð Èâàíîâ.

М.Шкетан лўмеш Марий  
национальный драме театр

13 февраль – «Þãîðíî». À.Ñïèðèäîíîâ ......... 18.00
15 февраль – «Øєðòíüє ëóäî». À.Ñïèðèäîíîâ 16.00
16 февраль – «Ñàëèêà». Ñ.Íèêîëàåâ ............... 16.00
19 февраль – «Áåç ñë¸ç íå âçãëÿíåøü». Ñ.Íèêîëàåâ 
.....................................................................................18.30
21 февралü – «Òûëàíåò». Ìàðèé Ýëûí êàëûê àð-
òèñòøå Ñâåòëàíà Ñòðîãàíîâàí êîíöåðòøå ........18.00

Марий самырык театр
14 февраль – «Êîê âàòûëàí èê ìàðèé». Â.Ãðèãîðüåâ 
.....................................................................................18.00
16 февраль – «Òåàòð ðîçîâîãî ñëîíà». Î.Åìåëüÿíîâà 
.....................................................................................11.00
18 февралü – «Ýòè ñâîáîäíûå áàáî÷êè». Ë.Ãåðø 14.00

Ïошкудо-влак деке кая
Ìàðèé ñàìûðûê òåàòðûí êîëëåêòèâøå Ïîø-

êûðò äåí Òàòàðñòàí êóíäåìëàø ãàñòðîëü äåíå êàÿ.  
«Òîðåøâàòå ñîëàøòå – òîìàøà» êîìåäèéûì òûãàé 
ÿëëàøòå îí÷ûêòàò:
15.02 – Ïóðàÿë (Êðàñíîêàì ð-í) ...........................19.00
16.02 – Òîøòî Îðüÿìó÷àø (Яíàóë ð-í) ................19.00
17.02 – Àðëàí (Êðàñíîêàì ð-í) .............................19.00
18.02 – Ìèøêàí .....................................................19.00
19.02 – Êàëòàñà ......................................................19.00
20.02 – Øîðъÿë (Êàëòàñà ð-í) ...........................19.00
21.02 – Ïўí÷åð (Ìèøêàí ð-í) .............................16.30
21.02 – Àðäàø (Ìèøêàí ð-í) .............................20.00
22.02 – Ýëíåò (Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèê) ..............19.00

16+
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– Шке жапыштыже 
пелашанат лийынам. 
Поро, шотан оза ыле. 
Мом ыштет, начар та-
залыкшылан кєра пеш 
вашке шулыш.

Чыла саяк, но Юмо 
мыланна йочам пуэн 

огылат, чо-от тургыж-
ланыш. Тыге, шкет 
лиймекем, икмыняр 
жап гыч шочмо ве-
рышкем уэш илаш 
пєртыльым. Южгунам-
же молан илем, кєлан 
кўлам шонем? Вуйыш 
тудо вара кўлеш-ок-
кўл шонымашат пура. 
Ай, эртышым шарнен 
илаш пеш кўлешыс! 
Айда, Андреич, само-
варым шынде, тутло 
шемшоптыр варене 
дене чайым йўына.

Тевыс тыге ласкан 
илышт озавате ден 
квартирант. Но ўдыра-
маш ик гана веле огыл 
кўштыш гынат, Нико-
лай Андреевич тудым 
«тый» манын ышак 
керт. Тєчыш – ок лек, 
кеч-мом ыште! 

Полина Сергеевна 
чылт аважла чучеш. 
Но тудо аваж деч изиш 
провор да пыртак са-

мырыкрак. Пачер озаж 
дек тынар тунем шуо, 
ойырлаш логалеш ма-
нын ышат шоно. Но ты 
жап толын шуо, соды-
ки вес вере илаш каяш 
логале.

...Ик теле кастене Ни-
колай Андреевич клу-
бышто Вера дене па-
лыме лие. Ончыч нуно 

саламлалтыныт гына, 
а ик шошо кечын ка-
чымарий чулымеште, 
мє‰гыж марте ужатен 
кайыш. Кок гана ужа-
тымекыже, ўдыр ту-
дым шкеж дек унала 
пуртыш, пырля рай-
центрыш концерт дене 
миен тольыч. Тольык 
вот Николай Андреевич 
шкежат ок пале: ўдыр 
дек могай шижмашы-
же? Кузе лияшат ок 
пале: тыгай кугу йєра-
тымашыжат уке гай 
веле чучеш, а пеленже 
Вера уке гын, моткоч 
йокрок, чон йўла.

– Э-э-э, ончемат, 
Верук тыйым йєршын 
кошта ала-мо? – По-
лина Сергеевна мы-
скара йєре койдарен 
колтыш. – Адакат ту-
дын дек тарванет мо?

...Пел ий гыч нуно 

возалтыч. Кугум огыл, 
так... изи сўаным ыш-
тышт. Колхоз прав-
лений нунылан кок 
пєлеман изирак па-
черым пуыш. Олмык-
тен тєрлатымекышт 
илаш куснышт веле. 
Манмыла, эркын-эр-
кын мебельым, моло 
кўлеш арверым нале-
ден шындышт.

Ватыж ден изи ўдыр-
жым азапєрт гыч кон-
дымекыже, кок кече 
гыч Полина Сергеев-

на унала тольо. Кро-
ваткыште кийыше аза 
деке лишеме. «Ну, 
чылт тыйын гай, Нико-
лай Андреевич, – куан-
дарышын койо. – ™дыр 
йоча ачажла коеш гын, 
пиалан лиеш, маныт 
калыкыште».

– Ом пале, ом пале, – 
вашештыш Николай 
Андреевич, – те кугу-
рак улыда, шукырак 
паледа.

Унам ўстел коклаш 
ўжыч. Суртоза шкаф 
гыч хрусталь графи-
ным ўстембак луктын 
шындыш. Атын пеле 
наре пуста‰мекше, 
Полина Андреевнан 
йылмыже изиш лы-
выргыш.

– Мый вет, палет, 
Николай Андреевич, 
ка‰ашым йодаш 
тольым. Илыш тыгай 
тудо: иктын – куан, 
весын – ойго. Мўндыр 
родемлан шушо ўды-
рамаш колен колтыш, 
диабет ыле. ™дыржє 
кодо, нигєжат тудын 
уке. Йочапєртыш кол-
таш тудлан докумен-
тым погат. А мый кузе 
тудым йочапєртыш 
колтем? Ала шкем дек 
ашнаш налаш? Тудла-
нат сай, мыламат йо-
крок ок лий ыле.

– Те чын улыда, – 

пєръе‰ шке шоны-
мыжым почо.

– Ну, йєра, кайышым 
тугеже, – Полина Сер-
геевна кынелын шога-
ле. – Тау унам ышты-
мыланда, теат мемнан 
дек мияш ида єр.

...Икмыняр тылзе 
эртымеке, кас велеш, 
ўдырамашын окнаш-
тыже тулым ужын, Ни-
колай Полина Серге-
евна дек пурен лекташ 
лие.

Порын вашлийше 
ўдырамаш ашнаш 
налме ўдыржылан ту-
вырым шуледа ыле.

– Ончемат, тувыры-
мат шулын моштеда 
улмаш, ончыч ургымы-
дам ужын омыл.

– Тевыс райцентрыш 
кудалыштын толна, 
ургымо машинам на-
лын кондышым. Вур-
гемже иземын, куш-
кеш эркын.

Кутырымо жапыште 
пєрт омса почылто, 
да иктаж 5-6 ияшрак 
ўдыр куржын пурыш. 
Унам ончале да ўстел 
коклаште шинчыше 
Полина Сергеевна дек 
пызныш.

– «Салам» манашы-
же ок кўл мо, ўдырем?

– Салам, – эркын 
шоктыш.

™дыр дене палы-
ме лиймеке, Нико-
лай Андреевич ту-
дын лўмжым, Полина 
Сергеевна дене илаш 
келша-укем, верысе 
икшыве-шамыч дене 
палыме лийын шук-
тен мо – йодышто. 
Тудыжо унан чыла йо-
дышыжлан вожылде 
вашештыш.

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

Мучашыже лиеш

шкетынат муам...
       Корным 

Тў‰алтышыже
4-ше №-ан газетыште 
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6 ФЕВРАЛЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

ПЄРЪЕˆ мє‰гыжє толын 
пура, а ўстембалне – тутло 
торт. Шере кочкыш йыр 20 
сорта йўла.

– Таче кєн шочмо кечыже? –  
єрын йодеш.

– Пальтомын. Тудым чияш 
тў‰алмемлан таче – 20 ий, – 
вашешта ватыже.

Нигєлан ит ойло, кумылем волен,
Ош тўняланат тый ит иле сырен.
Таче шукталтеш чыла мом шонымет,
Пиалем пырляште веле, тый палет.
Илыш икте, модыш огыл тушто гай.
Ит йомдаре мыйым, нигунам коден ит кай.
Припев:
А мый йєратем, тек ныжыл мутетше
Чонем ырыкта, йўд омем йомдара.
А мый йєратем, тек тиде муремже

Эн сылне жапнам мыланна пєртылта.
А мый йєратем, тек ныжыл мутетше
Чонем ырыкта, йўд омем йомдара.
А мый ўшанем: лач тиде муремже
Эн сылне жапнам мыланна пєртылта.
Нигєлан ит ойло, йўштє шыже йўд,
Пургыжан ойгет на‰гайыже шошо вўд.
Шўдыр-влак кузе кавам волгалтарат,
Лач туге чонемлан тый, та‰ем, кўлат.
Илыш икте, модыш огыл тушто гай,
Ит йомдаре мыйым, нигунам коден ит кай.
Припев тудак.

Мутшо Т.Пчёлкина 
ден Э.Трифонован,
семже палыдыме авторын, 
Э.Трифонова мура
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А мый йєратем Йєратыме мурына

,
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Россий мучко  
чумыра

Оза‰ марий-влакын калык- 
ле-тўвыра автономийыштын 
е‰же-влакын чолгалыкыштлан 
єраш гына кодеш.

ПЫРЛЯ погынен, эре иктаж-мо-
гай да мероприятийым эртарат: 
я концертым, я тўрлє каныме ка-
сым, я спорт пайремым... Теве 
шукерте огыл шкешт деке мас-
тер-классым эртараш Звениго-
во ола гыч уста тўрызє-влакым 
лўмын ўжыныт. Татарстаныште 
Марий тўвыран кечыже-влакым 
эртарыме кугу мероприятий 
нерген увертаренна ыле. Тиде 
амал денак икымше мероприя-
тийым 11 февральыште эртарен 
колтеныт. «Марийцы» кинофиль-
мым тўшкан онченыт.

Ямдылалтына
XI Марий калык погыныш делегат-

влакым сайлыме паша Российысе 
регионлаштат вийым налеш.

ТЕВЕ марий рўдолаштына нуным 27 
февральыште ойыраш палемдыме. 
Тиде кечынак одо марий-влак ты пашам 
Ижевскыште да Сарапулышто, «Украи-
нын марий ушемже» Киевыште эртарен 
колтышаш улыт. Чебоксарыште делегат-
влакым сайлымылан пєлеклалтше по-
гынымаш 21 февральлан палемдалтын.

Марий Эллан 100 ий темме вашеш «Марий 
Эл» газет редакций шкешотан пєлекым ям-
дылаш пижын. Тудо «2013-2025 ийлан Марий 
Эл Республикын кугыжаныш национальный 
политикыже» кугыжаныш программыш ушнен 
да Этнокультурный вия‰маш, калык да кон-
фессий-влак кокласе кылым пе‰гыдемдаш, 
ужашыж дене келшышын, «Марий илем, 
лўметым чын возем» проектым илышыш 
шы‰дара.

ПРОЕКТЫН авторжо, газетын тў‰ редактор-
жын алмаштышыже Светлана Пехметован палем-
дымыж почеш, паша лектыш справочник семын 
савыкталтшаш. Но тидын деч ончыч Россий Фе-
дерацийыште марий-влакын тўшкан илыме кун-
демлаштышт улшо илем-влакын рушла да марла 
лўмыштым чумырыман. Кызытеш ятыр кундемын 
марий лўмжым рашемдыме.

Мутат уке, тиде савыктыш марий журналист-
шамычлан веле огыл кўлешан, мер, кугыжаныш 
е‰-влакланат пайдале лиеш. А мыланнаже гын 
ойлыманат огыл. Єрдыж кундемысе марий-влак 
нерген ойлымо, возымо годым эре гаяк нелылы-
кыш логалына. Ты шотышто кызытеш ты але вес 
лўмым рашемдаш манын э‰ерташат нигуш. Вес 
амалат уло: марий илем-влак йомын толыт, сан-
дене кеч лўмыштым шарнен кодаш ыле. Сандене 
эн ончыч кундемлаште улшо марий илем-влакын 
чын возымо спискыштым ыштыман. А тиде паша-
ште мыланна кугу полышым тўрлє регионышто 
илыше марий-влак шкешт гына пуэн кертыт. Ку-
мылан-влак, темлымашым Pektan@mail.ru адрес 
дене колтен кертыда.

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

Йокрокланаш огыт ярсе

ХI Марий калык погын вашешПроект
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