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Йодмыда почеш

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куанаМаска ден 
пире пєртым 
оролат

Морко район Чодыраялы-
ште ятыр кидмастар уло. 
Нунын коклаште Аркадий 
Смирновым поснак палем-
дыман. Зеленый урем дене 
эртыме годым Смирнов-
мытын пєртышт умбачынак 
шинчашке перна. Мо дене 
ман шонеда? Пєрт пелен пу 
гыч пўчкеден лукмо ятыр 
скульптурым вера‰дыме. 
Капка ме‰гымат маска ден 
тумна сєрастарат, леведыш 

ўмбалныже кок сузо «шин-
чылтеш».

Ночко, луман игечым ончы-
де, пєрт воктене курык гыч 
Аркадийын икшывыже-влак, 
Арина ден Агата, кочашт пе-
лен ватрушко да тер дене 
мунчалтат ыле. Кидмаста-
рын ачаже, Олег Анатолье-
вич, эргыжын пашажым он-
чыктыш. Кудывече ден урем 
могыр окнам чапле наличник 
сылнештара. Уремысе лўм-

сакышыште шордым сўрет- 
лыме. 

Пєръе‰ эн ончыч гараж 
гыч пирым лукто. Туштак 
кок маска озажым «вуча». 
Пєртєнчылнат уна-влакым 
маска корка дене «вашли-
еш». Тыгак шордын вуйжым 
пырдыжыш пижыктыме. Га-
раж пелен Аркадийын мас-
терскойжо верланен.

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

Калык календарьым  
лышташлен

ФЕВРАЛЬ тылзе кален-
дарь почеш, теплицыште, 
парникыште ончен куш-
таш эр да коклан шушо 
сорт томат, шере да кочо 
пурыс, ковышта, бакла-
жан, кияр нєшмым лазыр-
таш пышташ таче – йєнан 
кече. Ужар шоганым, пе-
трушкым, сельдерейым, 
йошкарушменым писын 
ончен кушташ нєшмым 
ўдаш келшыше жап. Он-
чыч шындыме росотам 
вес йо‰гытыш кусарен 
шындаш, кушкылыш вў-
дым шаваш, органиче-
ский ден минеральный 
ўя‰дышан ешартыш коч-
кышым пуаш шотлан то-
леш. Таче – икияш пеле-
дышым кусарен шындаш 
келшыше кече. Кушкылыш 
аярым шыжыкташ келшы-
дыме жап. Садыште теле 
прививкым ышташ вур-
гым ямдылаш йєнан кече. 
Ковыштам шинчалташ 
гын, тамже сай лиеш.

Росотам сайым да та-
зам кушташ февральыште 
келшен толшо условийым 
ышташ куштылгыжак 

огыл. Волгыдо ок сите, 
батарей деч толшо кук-
шо юж лышташым кошта, 
юалге окна ончылно нєр-
гє росотан вожшо кыл-
мен каен кертеш. Келшен 
толдымо условийлан кєра 
тўрлє чер авалтен кертме 
лўдыкшє уло. Кодшо тур-
гым деч кодшо нєшмым 
эше ик гана терген лек-
таш уто огыл.

Таче православий йўлам 
жаплыше-влак шнуй ра-
дамыш пуртымо Ксения 
Петербургскаян кечыжым 
палемдат. Калык палым 
эскерен, шошо ончыкы-
жо могай лийшашым лач-
шымак таче эскереныт. 
Тошто стиль почеш, таче 
деч вара теле кўрылтмы-
лан да игече шошо велыш 
савырнымылан ўшаненыт. 
У шурно лектыш марте 
эше тынарак жапым илаш 
кўлеш манын, ко‰гаш 
киндым пыштеныт, пош-
кудым ўжын сийленыт. 

Ксения кечын игече мо-
гай, тў‰ шотышто шошы-
мат тыгаяк игече шогаш 
тў‰алмылан ўшаненыт.

Ты кече дене кылдалтше моло пале
 Эрденак поран ден пургыж тарванат гын, шошо 

вара толеш.
 Игече тымык – июльын кокымшо пелыштыже чот 

шокшо да кукшо лиеш.
 Каваште ош пыл-влак ийыт – игече саемшаш. 

Кугу пыл-влак ийыт – вашке левешта.
 Таче шово (квас) ден аракам шукташ шынден 

огытыл, начар шурно да пакчасаска лектыш лийме 
деч шекланеныт. Ужмо омым весылан каласкален 
огытыл.

6 февраль (изарня), Кушшо тылзе – Ракыште. 
Тиде ик эн лектышан шўдыр пале

Сонарыш – пикш дене
Ынде Марий Элыштат сонарыш 

пикш да арбалет дене кошташ 
лиеш.

ЯНВАРЬ мучаште мемнан элыште 
«Оружий нерген» законыш тыгай ва-
шталтышым пуртеныт. Тидлан сона-
рзын билетше да саркуралым аралаш 
разрешений (тудым Россгвардийын 
учетышкыжо шогалтыман) гына лий-
шаш. Пикш ден арбалет граждан сонар 
оружийлан шотлалтыт. Нуным аралаш 
да пырля кондыштараш разрешений 
деч ончыч эше тыгай оружийжым на-
лаш лицензийжымат налман. Тидын 
деч вара веле разрешенийжылан йод-
машым пуыман.

С.НОСОВА

Сонарыш – пикш дене 
Ынде Марий Элыштат сонарыш 

пикш да арбалет дене кошташ лиеш. 

ЯНВАРЬ мучаште мемнан элыште 
«Оружий нерген» законыш тыгай ва-
шталтышым пуртеныт. Тидлан сонарзын 
билетше да саркуралым аралаш разре-
шений (тудым Росгвардийын учётыш-
кыжо шогалтыман) гына лийшаш. Пикш 
ден арбалет граждан сонар оружийлан 
шотлалтыт. Нуным аралаш да пырля кон-
дыштараш разрешений деч ончыч эше 
тыгай оружийжым налаш лицензийжы-
мат налман. Тидын деч вара веле разре-
шенийлан  йодмашым пуыман.

Полышым пуат
«РФ-ыште обязательный медицине 

страхований нерген» федеральный зако-
нын 45-ше статьяж дене келшышын, обя-
зательный медицине страхований полис 
страховатлыме лицолан Россий мучко обя-
зательный медицине страхованийын базо-
вый программыж дене палемдыме меди-
цине полышым яра налаш йєным пуа. Но 
закон почеш, страховатлыме е‰ медици-
не полышым йодеш гын, саде полисшым 
ончыктышаш. Исключенийым пациентын 
илышыжлан лўдыкшє лийын кертме годым 
ыштат. Тудо трукышто черланен, хрони-
ческий черже вия‰ын, тунам экстренный 
полышым пуышашак улыт. Тидын нерген 
Марий Эл Республикысе исправительный 
учрежденийлаште законым шуктымым 
эскерыме шотышто Йошкар-Олан проку-
роржо Евгений Молчанов умылтарен.

С.НОСОВА

Тў‰алтышым ыштыме
Кодшо шуматкечын, 1 февральыш-

те, Йошкар-Ола Кремльыште ялозан-
лык ярми‰галан тў‰алтышым ышты-
ме. Ынде тыгай ярми‰гам талук мучко 
лач тыште эртараш палемдыме.

ТЕНИЙ икымше ялозанлык ярми‰гашке 
ужалышыжат, налшыжат шагалын погыне-
ныт. Улыжат кумло утларак ужалыше шке 
сатужым темлен. Утларакше шылым да 
шыл продуктым, шєрым да шєр продук-
тым, те‰ыз колым, мўйым да мўкшын пуы-
мо моло продукцийым, кондитер сатум, 
игече леве шогымылан кєра пакчасаскам, 
паре‰гым темленыт. Ик-кок кидмастар ка-
лык кучылтмо ўзгарым ужалаш луктын ыле.

Вес ярми‰га 15 февральыште лиеш. 
Тушто шке сатуштым ужалаш шонышо-
влак йодмашым Кремльын администра-
цийжылан пуэн кертыт.

В.СМОЛЕНЦЕВ

Ярми‰га
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ямдылен. Тел.: 49-55-11  

ФОТОШТО ончык-
тымо семын нєшмым 
нерештыктыме йєн у 
огыл, пыртак мондал-
тше. Ны ночко рок уке, 
ны тў‰алтыш жапы-
ште вўдым чўчкыдын 
шыжыктен орланы-
шаш уке. Тидлан ко-
кла кугытан ош пласт-
масс атым (кандалгым 
да ужаргым огыл, ты-
гайыште нєшмын шы-
тен лекмыже ок кой) 
кутынь пўчман. Пе-
лышкыже кагаз сал-
феткым але вичкыж 
кагазым 4-5 лончын 
шарыман. Вара, ўмба-
кынже вўдым шыжык-
тен, кагазым йыклык 

сайын нєртыман. Ро-
кыш шындыме семын 
пушкыдо ночко кагаз 
ўмбак нєшмым пыш-
тыман. Кагазыш чак 
тўкныжє манын, изи 
совла дене темдал-
ман. Ате ўмбак цел-
лофан пакетым чик-
тыман да мучашыжым 
вичкыж шўртє дене 
кылдыман. Тыге «ми-
ни-парник» ямде. 
Атыш вўдым шавыде, 
тудо кок, кум арня, 
икманаш, шытен 
лекмешкыже, шоген 
кертеш. Кок лышташ 
лектын шумешке, вож 
вашке вия‰ын шуэш. 
Вўдым шаваш ок кўл, 

целлофан кєргысє ка-
газым пар гыч лекше 
вўдыжгє – конден-
сат – жапын-жапын 
нєртенак шога. Жап 
толын шумеке, нєргє 
озымым мландыш ку-
сарен шындаш лиеш.

Тыгай йєн дене пе-
тунийым, снегым, 
изимєрым, кугы-
мєрым, нелын не-
решталтше тыгыде 
нєшман нечке кушкы-
лым кушташ путырак 
куштылго. Шуйналтын 

кушшо ковышта, то-
мат, кабачок росота-
мат тыгай йєн дене 
кушташ сай. Росота 
тыгыде вожым шуко 
колта гынат, лыш-
таш кокыт деч шуко 
ок лий. Кагазыш 
шы‰даралтын куш-
шо росотам мландыш 
кусарашат йєнан. 
Тидлан вожым тур-
гыжландараш ок кўл, 
вашкўзє дене кагазым 
тореш пўчкын, рокыш 
гына ураш кодеш.

Мондалтше йєн...Рокат уке, вўдым 
шавашат ок кўл

Кече кужемеш, шошын лишеммыже, эр-
кын гынат, садак шижалтеш. Ик сад-пак-
чазе кушкылым шокшемдыме теплицыште 
ончен кушташ нєшмым ўденат шуктен гын, 
весе пакчасаска озымым кушташ ямды-
лалташ тў‰алеш веле. Пурыс нєшмым ро-
соталан ўдымє жап уэш толын шуо. Тидлан 
могай сортым ямдылыман да нєшмым ку-
нам ўдыман?

ЮЖО пакчазе кажне 
ийын эре ик эн ўшанле 
сортым, мутлан, «Си-
бирский князь», «Пе-
рец сладкий новоси-
бирский», «Богатырь», 
«Викинг» сортым, ўда 

гын, эксперимент се-
мын коклан молымат 
терга.

Пурыс – нечке куш-
кыл. Садлан тудым 
тылзе календарь 
почеш йєнан кечым 

Пурыс нєшмым  
росоталан кунам ўдаш?

Пагыт паша

эскерен ўдыман. Ум-
бакыже, вия‰ме пагы-
тшым шотыш налын, 
кажне тылзын ты со-
мылым шукташ лийме 
эн келшыше жапыште 
ўдыман. Февральыште 
– 1, 2, 8-12, 24 числаш-
те. Мартыште – 3, 4, 10-
14, 17 да 26. Апрельы-
ште эн келшыше 
кече-влак – 2, 3, 4, 9, 
13, 16, 25, майыште – 
7-10, 14-15. Июньышто 
пеш писын шушо сор-
тын нєшмыжым 4,5, 
12-14 да 18 числаште 

вигак мландыш ўдаш 
лиеш. Тений 20 фев-
ральыште, 3, 4 да 
31 мартыште ўды-
мє нєшмє вучымо 
лектышым ок пу. 
Тыгак 5 апрельыште, 
20, 29 да 30 майыш-
те ўдымє нєшмє деч 
сай озымым вучыман 
огыл. Тичмаш тыл-
зе годым нимогай 
пакчасаска нєшмым 
мландыш пышты-
ман огыл, арам веле 
лиеш!

Умбакыже лиеш
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

«Сурт-пече» газетыште «Тазалык» му-
жыр лаштыкым лудаш йєратем. Южо 
рецепт почеш эмлалтамат. 23 январьы-
ште лекше газетыште Звенигово рай-
он гыч П.Данилов гипертонийым пас-
лён саска дене эмлымыж нерген возен 
ыле. Каласыза, пожалуйста, паслёнжо 
мо тыгай?

А.ПАВЛОВ
Звенигово район Памашсола села

Йодмыда почеш

Паслёнжо мо тыгай?
ПАСЛЁН – кушкыл. Шочмо 

вержылан Мадейра отро ден 
Кечывалвел Америка шотлал-
тыт, но тудо Марий Элыштат 
удан огыл атылана. Эмлан ма 
кочкышлан чўчкыдынжє шем 
паслён тўшкаш пурышо икияш 
кушкыл шудо ден саскам кучыл- 
тыт, нунын дене тыгак кондитер 
пашаште кумдан пайдаланат. 
Санберри манме паслёнат шол-
дыра, путырак тутло да пайда-
ле саскаж дене шергакан.

Кушкыл нєшмым ончылгоч 
ямдылыме йыра‰ыш эр шо-
шым ўдат, ўмбакыже вўдым 
шавалтат да плёнко дене ле-
ведыт. Икымше озым иктаж 10 
кече гыч лектеш. Паслён вў-
дыжгє, но ночко огыл мландым 
йєрата, тыгак пеледмыж деч 
моло жапыште вўдым шыжык-
тымылан чот куана.

Паслён – волгыдым йєраты-
ше кушкыл, но тура кечыйо-
лым огеш чыте. Томатлан але 
декоративный кушкыллан ям-
дылыме ўя‰дышым жапын-жа-
пын ешараш гын, сай лектыш 
дене куандара. Шем паслёнын 
шудыжым кушкылын пелед-
мыж годым погат, саскажым 
– август гыч. Сырьём ўмылан 
верыште коштат да пу яшлы-
кыште 6 ий марте аралат.

Шем паслён тўрлє витамин-
лан, минераллан, аскорбин 
кислоталан, каротинлан поян. 
Лийын шушо кушкыл нерве 
системылан пайдале, гипер-
тоний, атеросклероз, ревма-
тизм годым сайын полша. Ку-
гезына-влак гын тудын дене 
омо йоммо, кылмен черланы-
ме, пылыш корштымо, цистит 
тургыжландарыме годым пай-
даланеныт: сайын кўын шушо 
саскам кечыште 6 штук дене 
кочкыныт. Операций годым 
наркоз олмеш кучылтыныт. Ты-
леч посна паслён пагар черым 
эмла, нервым лыпландара, вуй 
корштымо годым полша, орга-
низм гыч уто шондым луктеш, 
йогышо вўрым чарен шогал-
та, шекшым коштыкта. Лийын 
шушо саска ангиным чактара, 
а кушкылын сокшо – нергем. 
Паслён настойко иммунитетым 
пе‰гыдемда, климаксын йєн-
дымылыкшым кора‰да.

Официальный медициныш-
те шем паслёнын саскаж дене 
ревматизмым, полиартритым, 
лейкозым, астмым, экземым 
эмлыше, пуалше процессым 
чарен шогалтыше препара-
тым ямдылат. Вуйдорык, пы-
лыш чора пуалме годым калык 
эмлызе-влак тыгыде паслён 

дене повязкым ыштат. Тиде 
кушкыл дене тыгак гриппым, 
отитым, шодо ужармужым, 
кокыртышым, асцитым, сар-
мужым, коваштым локтылшо 
по‰го черым, дерматитым, эк-
земым, псориазым, панкреа-
титым, вўр ракым эмлат.

Ужар але лийын шудымо 
кушкылышто соланидин (аяр) 
уло, сандене вия‰ме тыгай 
йыжы‰ыште улшо паслён дене 
шекланенрак, шкем шижын-
рак пайдаланыман. Эмлал-
таш тў‰алме деч ончыч врач 
дене ка‰ашыман, молан ма-
наш гын тудо мўшкыран ўды-
рамаш ден шўм-вўргорно чер 
дене орланыше-влаклан зи-
яным ыштен кертеш. Паслен 
дене аяргыме годым шўм чўч-
кыдын кыра, шўлыш петырна, 
пагар чот коршта, укшинчыкта, 
пушкедыкта, вуйуш кая. Тыгай 
азапыш логалшылан, жапым 
шуйкалыде, «вашкеполышым» 
ўжыктыман. Икымше полыш 
семын пагаржым марганцовко 
вўд дене мушман.

Паслён нєшмым муаш неле 
огыл, тудым озанлык ма спе-
циализироватлыме але тыглай 
кевытлаштат, интернет-сай-
тлаштат могай кўлеш, тугайым 
темлат.
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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

8, 16 и 22 февраля.

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

Мел шелме годым южгунамже эсогыл 
урмыжмо шуэш. Пагарысе шопо вишкы-
дын кугылогарын ўлыл йыжы‰ышкыже 
логалмыж годым айдеме чот когарты-
мым шижеш. Тыгодым тудо врач-влакын 
ка‰ашыштланат, калык медициныланат 
э‰ерташ ямде.

НО эмлалташ 
тў‰алме деч ончыч 
мел шелме амалым 
рашемдаш кўлешан. 
Тидланже верысе 
ФАП-ыш але поли-
клиникыш кайыман да 
специалистын темлы-
мыж почеш шымлыма-
шым эртыман.

А калык медици-
не мел шелме годым 
теве мом темла:
 ик кормыж кўчымє 

пурсаш шолшо вўдым 
темыман, йо‰гытым 
петырыман да 2 ша-
гат шинчыктыман. Ты-
леч вара вўдым кыш-
калман, а лєчышє 
пурсам холодильни-
кыш шындыман. Мел 
шелме годым парит-
лыме пурсам лийме 
семын кужурак жап 
пурман – ситыдыма-
шым чактараш 2-3 
пырчат сита;
 мел шелме деч 

сай средстве – све-
жа паре‰ге сок. Тид-
ланже пакчасаскам 
эрыктыман, мушман 

да тёркеш нўжыман. 
Вара немыр гыч со-
кым пунчал налман да 
тудым кечеш 2 гана 1 
кугу совла дене йў-
ман. Мел чот шелеш 
гын, паре‰ге сокым 
1 совлалан шукыра-
кат йўаш лиеш. Про-
филактике шот дене 
паре‰ге сокым кечеш 
3 гана 1 десерт сов-
ла дене йўаш темлал-
теш;
 мел шелме деч 

тыгак шуарыште шу-
рымо але тёркеш 
нўжымє кугыпўкш ден 
шере миндаль сайын 
полшат. Тидыжымат-
тудыжымат 1 кугу сов-
ла дене кочман;
 мел шелмым шем-

шыда‰ шўрашат чак-
тарен кертеш. Тудым 
шемалге-кўрен тўсан 
лиймешкыже жарит-
лыман, вара кофемол-
кышто йо‰ыштыман 
да шоктман. Шемшы-
да‰ ложашым кечеш 
3 гана 0,5 изи совла 
дене кочман.

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

Ийготым погымо семын айдемын там ре-
цепторжо лушка, тидлан кєра кочкыш шеры-
ла чучаш тў‰алеш. Но уто шинчал организ-
мысе вўдлан чарашке лекташ чаракым ышта, 
давленийым кўзыкта, шўмын пашажым не-
лемда. Арам огыл витле деч кугурак ийготан-
шамыч утларакше шўм-вўргорно чер дене 
орланат. Сандене шинчаллан вуйым ида пу!

УМША кєргым 
йўлалтарыше, кочо 
таман специй дечат 
пайда уке. Тудо пагар 
ден шолын тазыла чо-
раштым аздара. Коч-
кышым йєр да свежа 
кушкыл дене тамлеш-
тараш утларак шотлан 
толеш. У соусат умшан 
тамжылан келшышаш. 
Тудыжым лучо шкан 
ямдылаш, вет кевыты-
сыште сакыр ден шин-
чал шуко. Пўртньык, 
помидор да олма соус 

тутло тамым ешара. 
Ты радамышкак емыж-
саска ден пакчасаска 
сокым ушаш лиеш. А 
свежа лимон сок са-
латыш але пакчасаска 
рагуш шопалге тамым 
пурта.

Но шинчаланым ко-
чмо шуэшак гын, туге-
же шагалрак нитратан 
шинчалым налза да 
тудым лучо ямде коч-
кышыш ешарыза. Да 
ўстембачын шинчал 
атым кора‰дыза!

Шканет шке полшо

Кочкыш ала-мо 
шере лийынАярым опталмыла 

когарта…
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –           25
Свежа ковышта (1 кг) –           25
Шоган (1 кг) –           35
Кешыр (1 кг) –           35
Йошкарушмен (1 кг) –           35
Чеснок (1 шт.) –           20
Помидор (1 кг) –    90-250
Кияр (1 кг) –   130-150
Хурма (1 кг) –                     150-200
Олма (1 кг) –     90-100
Гранат (1 кг) –                     150-300
Мандарин (1 кг) –                130-150
Виноград (1 кг) –                 150-280
Пєчыж (1 л пурыман ведра) –       200
Турнявєчыж (1 л 
пурыман ведра) –                       150
Облепихе (1 л пурыман ведра) – 200
Модо (1 л пурыман ведра) –             200
Варене (0,5 л) –                        150
Шинчалтыме по‰го (0,5 л) –      200
Грецкий пўкш (1 кг) –                250
Мўй (1 кг) –                       500-600
Мўй (1 л) –                         800-900
Сєсна шыл (1 кг) –             240-300
Рагу (1 кг) –                               50
Холодецлан (1 кг) –                 50-80
Ушкал шыл (1 кг) –             250-500
Шєр (1,5 л) –                         80-90
™мбал (1 л) –                      320-480
Торык (1 кг) –                     240-260
Муно (10 шт.) –                        50-72
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) –                300-350
Сазан (1 кг) –                           250
Шокшо носки (3 мужыр) –          100
Тумо выньык –                     130-150
Куэ выньык –            80
Лўмегож выньык –       70-80

Йошкар-Оласе рўдє пазар кум-
дыкышто тиде арнянат утларакше 
выньыкым, коштымо шудым, колым, 
кылмыктыме емыж-саскам, тыгак 
меж носким, пижым, упшым, шокшо 
йолашым, моло вургемым, тошто 
книгам да инструментым темлат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

Могай йолчиемым кузе эрыктыман? Кєргыжє 
ынже ўпшє манын, мом ыштыман? Нине да моло 
нерген таче ме тендам, пагалыме лудшына-влак, 
палдарена.

 Йолчием гыч лекше уда 
пушым пытараш манын, 
кєргє велжым водород пе-
рекись але марганцовко 
дене нєртымє ватке дене 
йыгыман;
 дезинфекцийым ыш-

таш манын, формалиным 
кучылташ лиеш. Тидлан 
йолчием кєргым тудын 
дене нєртыман лапчык 
дене йыгыман, полиэти-
лен пакетыш пыштыман, 
пе‰гыдын кылдыман да ик 
суткалан кодыман. Лукме-
ке, сайын коштыман;
 йолчием изирак да иша 

гын, тушко одеколоным, 
спиртым але уксусым те-
мыман да шинчыктыман;
 посна ик верыште 

ишыктыме да йыгыме гай 
чучеш гын, тушко ырык-
тыме шыштым але пара-
финым чўчыктыман да ик-
мыняр кечылан калыпыш 
(колодка) «чиктыман»;
 мє‰гешла, йолчием 

кугурак гын, йолтаган деч 
кўшыл ужашышке поролон 
пўчкышым клеитлыман;
 натуральный коваш-

те гыч у туфльыш кремым 
йыгыман, изишак вучалты-
ман, вара бархотко дене 
полироватлыман;
 йолчием йылгыжмым 

чарнен? Тугеже лимон пўч-
кышым йыгыман да бархот-
ко дене полироватлыман;

 ошкылмо годым йол-
чием гыч йыгалтме йўк 
ынже лек манын, пундаш-
кыже шокшо натуральный 
олифым але йытын, тыгак 
касторовый ўйым йыгаш 
лиеш;
 шокшо игечыште у йол-

чием «йўлалтыме» гай чу-
чеш гын, кєргышкыжє кум 
процентан уксусым йыгы-
ман;
 йолчием ынже нєрє 

манын, тыге ыштыман: «вўд 
мончаште» 40 г кол ўйым, 
10 ужаш шыштым, 3 ужаш 
скипидарым шулыктары-
ман да йыгыман;
 чот кошкышо спор-

тивный йолчиемым, пуш-
кыдеммешкыже, леве 
вўдыштє кучыман, вара 
кєргышкыжат, тўжвал 
велышкыжат глицери-
ным йыгыман да газе-
тым чот гына шўшкын  
шындыман;
 йолчиемыш йыгыме 

крем кошкен гын, тушко 
икмыняр чўчалтыш скипи-
дарым ешарыман да ырык-
тыман;
 йолчием щёткым на-

шатырь спиртым ешарен 
мушман;
 йолчиемым кужу 

жап чиен огыдал да тудо 
пе‰гыдемын гын, пушкы-
демдаш манын, касторо-
вый ўйым чот йыгыман.

Йолчием иша – 
шыштым чўчыктыза
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Ончылсакышым ўшталына

Тыге ямдылыман:
– паре‰гым шўмжы-

ге шолтыман, эрыкты-
ман, тёрко гоч колты-
ман;

– муным, специйым, 
шинчалым, шоктмо 
ложашым ешарыман, 
лугыман;

– сырым ужаш-вла-
клан пўчкедыман да 
тудым паре‰ге руа-
шыш вўдылман;

– паре‰ге «па‰га-

шамычым» сукара-
ште пєрдалтарыман 
да мотор тўсым нал-
мешкышт жаритлы-
ман.

Нине «па‰га-шамычым» иктаж соус дене 
кочкаш тамлырак.

Тачат ме тыланда паре‰ге гыч ойырте-
малтше кок тўрлє кочкышым ыштен он-
чаш темлена. Нуным пайрем вашешат, 
тыглай кечынат ямдылаш келшен толеш.

Кўлыт:
– 5 паре‰ге,
– 2 муно,
– 100 г панировоч-
ный сукара,
– 100 г сыр,

– 2-3 кугу совла ло-
жаш,
– кўлмє семын куш-
кыл ўй, кориандр, 
моло специй, шин-
чал, пурыс.

Кўлыт:
 2-3 паре‰ге,
 2 кугу совла ло-
жаш,
 1 кугу совла 
шўшмўй,
 1 муно,

 2 кугу совла пани-
ровочный сукара,
 там шот дене шин-
чал, ужар йєршудо,
 жаритлаш кушкыл 
ўй.

Сыран паре‰ге 
«па‰га»

Тыге ямдылыман:
– паре‰гым мушкы-

на, эрыктена да шин-
чалан вўдыштє шол-
тена;

– кўмекше, пюрем 
ыштена;

– тушко мунопте-
мым, сливочный ўйым, 
ужар йєр шудым пыш-
тена, сайын лугена;

– тиде пюре гыч 
т ыр т ыш-шамычым 
ыштена;

– муношым 
шо‰ешталтмешкыже 
лугена;

– тыртыш-шамычым 
эн ончычак ложашы-
ште пєрдалтарена, 
вара муношыш пуртен 
луктына да сукараште 
пєрдыктена;

– нине тыртышым 
салмашке кушкыл 
ўйым пыштен жарит-
лена.

Кочкыш ямде!

Паре‰ге крокет

«Немыр» дене 
йыгыман

 Кухньысо шкаф-влакым кєргє ден тўж-
вал велымат жапын-жапын уксусан лапчык 
дене йыгаш гын, тўрлє уда пуш деч утлаш 
лиеш;
 хромироватлыме ўмбалан мебель ару 

лийже манын, шовын вўдыштє нєртымє лап-
чык дене ўштман;
 никелироватлыме ўмбалан мебельым 

нашатырь спирт ден пўй эрыктыме порошок 
гыч ыштыме «немыр» дене йыгыман. Кошкы-
мекше, кукшо лапчык дене ўштман да сукон-
ко дене полироватлыман;
 фарфор гыч ате-кўмыжым нашатырь 

спиртым ешарыман вўд дене мушман;
 хрусталь гыч бокалым, молым чот шок-

шо вўд дене мушман огыл – тыге ыштыме 
дене тудо йылгыжмым чарна да каткалалты-
нат кертеш. Йылгыжше лийже манын, синь-
кыш крахмалым пыштыман да тиде порошо-
кан меж лапчык дене йыгыман.

Сурт кєргє сомылка
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11  

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Олег Анатольевич 
тыге каласыш:

– Ты олмышто ончыч 
пу пєрт ыле. Суртым 
2013 ийыште уэмден-
на. А эргына нерген 
каласаш гын, мем-
нан Аркадийна – чылт 
Анатолий чочойжо гай 
кидмастар. Тудын па-
шажым шуя. Тудо кы-
зыт Йошкар-Оласе 
«Аргус» компанийыш-
те сварщиклан тырша. 
Радиомеханический 
техникумышто газос-
варщиклан тунемын. 
Икымше маскам армий 
деч вара пўчкеден лук-
тын. Тудыжо пєрт ва-
штареш шога. 

Аркадий арняште кок 
кечыжым ялыште кана. 
Тунам мом гына ок ыш-
тыл: шордым, маскам, 
пирым, сузым, тумнам 
да моло янлык ден 
кайыкым.

Маска ден пире 
пєртым оролат

Вара О.Смирнов сыл-
нештарыме беседкым, 
кидмастарын пакча-
ште кок маскам пўч-
кеден ямдылымыжым  
ончыктыш.

Олаш кайыме деч он-
чыч Аркадий ачажлан 
тўрлє заданийым пуа: 
кушто материалым на-
лаш, мом тєрлаш, мы-
нярым пўчкаш да тулеч 
молым. Тыге Смирнов-
мыт пырля ятыр скуль-
птурым ыштеныт.

Пєртышкышт пу-
рышна. Отделкым 
ачаштлан Денис ден 
Аркадий эргышт ыш-
таш полшеныт. Ну-
нышт ачашт гаяк тале 
сонарзе улыт. Пыр-

Маска-шамыч те‰гылым аралат

О.Смирнов – пире дене

Укшан пуше‰ге гыч ыштыме беседке 

Арина ден Агата – ачан ыштыме маска воктене КреслеСузо
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дыжыште сонарлы-
ме татыштым рады-
налаште ончыктымо. 
Аркадийын ыштыме 
ўстембалжым, юмы-
лукшым, пеледыш-
лан подставкыжым, 
пўкенжым ужаш лиеш. 
Кухньысо полкышто 
Олег Анатольевичын 
Чап грамот ден кубок-
шо-влак койыт. Уста 
сонарзе  спорт дене 
кылым куча, поснак 
ече дене мунчалташ 
йєрата. Сонарзе ятыр 
та‰асымаште вийжым 
терген. Морко районы-
со сонарзе-влакын ко-
мандышкышт пура.

Пырдыжыште Арка-
дий ден Настя пела-
шыжын фотошт гыч 

ыштыме сўретым ужым. 
Тыгодым ушышкем теве 
мо толын пурыш: а вет 
2016 ийыште Унчо се-
лаште нунын сўаныш-
тым войзенам ыле. Теве 
ынде самырык ешын 
икшывыштымат ужам.

Аркадий йоча-вла-
клан кок пачашан ма-
лыме верым моторын 
ыштен. Малыме ве-
рыште туврашыш тур-
никым пижыктыме.  
Пєртєнчыл клатыште 
писте о‰а гыч кресле-
качалке коеш. Пу гыч 
пўчкеден лукмо ятыр 
пашажым е‰-влаклан 
пєлеклен. 

Икманаш, пєръе‰ын 
кидше чыла сомыллан 
толеш.

Мотор пєртєнчыл

Шордо да тўкыжє

Маска-шамыч

Капка
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Автомашинам виктарышылан

Мє‰гысє ферме

Мужыр лаштыкым

ИК вуйлан ик ква-
дратный метр кумдык 
кўлеш. Верым тидын 
деч шагал ойырымо 
гын, сурткайык чер-
ланен кертеш, шылже 
тамле ок лий. Тыгак 
вўта пелен печен налме 
посна кумдык лийшаш. 
Тушко сурткайык леве 
игече шогымо годым 
лектын кертеш.

Кўркам йўштым чыты-
ше сурткайыклан шот-
лат, но вўтам чо‰ымо 
годым садак шокшыра-
кым нєлтыман. Йўштє 
годым тудо кочкышым 
капым погаш огыл, 
шкенжым ырыкташ ку-
чылташ тў‰алеш. Эше-
же ава кўрка шагалрак 
муным мунчаш тў‰алын 
се‰а але йєршеш мун-

чымым чарна. Тыге пай-
далык ятырлан иземеш.

Вўтам нєлтымє годым 
тудым шокшемдыме 
шотышто шоналтыман. 
Йўштє толмо деч ончы-
чак чыла вишым сайын 
петырыман, тўжвачын 
шокшемдыман. Такшым 
тенийысе гай леве те-
лым шотыш налаш гын, 
тыгай йєнжат келшен 

ТАЧЫСЕ кечылан Ма-
рий Элыште кугыжа-
ныш регистраций зна-
кым 4 организаций ден 
индивидуальный пред-
приниматель ямдылат:

1. «Безопасность да 
транспорт» диагности-
ке станций» коммерче-
ский огыл партнёрство 
(Йошкар-Ола, Строи-
тель урем, 105);

2. «Знак 12» ООО 
(Йошкар-Ола, Чавайн 
бульвар, 36);

3. Индивидуальный  
п р е д п р и н и м а т е л ь 
Кувшинов Михаил 
Анатольевич (Йош-
кар-Ола, Строитель  
урем, 100, 8-ше офис);

4. Индивидуальный 
предприниматель Ниг-
мадзянов Артём Аль-
бертович (Волжск ола, 
Транспортный урем, 8, 
23-шо офис).

Республикыштына 
транспортный средст-
вылан кугыжаныш ре-
гистраций знакым ям-
дылыше-влак нерген 
уверым Госавтоинспек-
цийын https://гибдд.
рф/r/12/num. официал 
сайтыштыжат пален 
налаш лиеш.

Кугыжаныш номе-
рым машинам авто-
салонышто налме 
годымат вера‰даш, 
пижыкташ лиеш. Ав-

Кўрка тўткышым йодеш

Ке‰ежым кўрка шуко жапым 
тўжвалне эртара, вўташке ла-
чак йўдлан гына пура. Телым 
тиде сурткайыкым тыге кучаш 
ок лий: лум кўжгў да тўжвалне 
йўштє, сандене вўтам але лева-
шым келыштараш перна. Шуко 
вуй кўркам кучеда гын, чывым 
ашнаш келыштарыме вўта ок 
йєрє. Тиде сурткайык капше 
дене шолдыра, сандене шукы-
рак вер кўлеш. Тидым шотыш 
налын, посна вўтам чо‰ыман.

толеш. Но вет кугурак 
йўштє лийме лўдык-
шат уке огыл. Шокшым 
пуаш тыглай ко‰гам, 
газ подым, тыгак ин-
фракрасный ырык-
тышым кучылташ лиеш. 
Но тыгодым сурткайык 
нуным тўкышаш, когар-
гышаш огыл. Лўдыкшє 
лийын кертмым шотыш 
налман.

Шартыш шотыштат 
шоныман. Мутлан, тор-
фым, пилашўкым да 
олымым опташ лиеш. 
Шартышым чўчкыдын 
вашталтыман. Тушто 
вўдыжгє шуко погына 
гын, черлан шарлаш 
сай йєн лиеш. Олым 
шартышым, мутлан, 
10 кечылан ик гана ва-
шталтат, торф ден пи-
лашўкым – кум арнялан 
ик гана.

Умбакыже лиеш

Номер деч  
посна ок лий Колынам, тений январь гыч автомашиналан кугы-

жаныш регистраций знакым Госавтоинспекцийыш-
те налаш огыл гынат, лиеш. Тыгодым транспортный 
средствын озаже кугыжаныш регистраций знакым ям-
дылыше-влак деке лектын кертеш. Тидын нерген раш- 
рак каласкалыза, тыгак знакым ямдылыше-влакын 
спискыштым ончыктыза, пожалуйста.

Г.МИХАЙЛОВ
Шернур район

тосалон-влаклан до-
кументым ГИБДД-лан 
пуаш да номерым ям-
дылаш правам пуымо. 
Дилер-влаклан тыгай 
правам закон почеш 
лачак у машинам реги-
стрироватлыме годым 
гына пуымо. А теве 
ончыч учётышто шо-
гышо тошто машинам 
регистрироватлен огыт 
керт.

Республикыште илы-
ше-влак кугыжаныш 
номерым ГИБДД-н 
регистрационно-экза-
менационный подра-
зделенийыштыже але 
кугыжаныш регистра-
ций знакым ямдылы-

ше-влак деч налын 
кертыт.

Тидым шарнаш уто 
огыл: транспортный 
средствым кеч ик ку-
гыжаныш номерже 
лийдыме годым вик-
тарымаш, РФ КоАП-н 
12,2 статьяжын 2-шо 
ужашыж дене кел-
шышын, администра-
тивный нарушенийлан 
шотлалтеш, да вич тў-
жем те‰ге штрафым 
пуэн але транспортный 
средствым виктараш 
правам икыт гыч кум 
тылзе марте жаплан 
поген налын кертыт.
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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

Шотыш налза Колызын лукшо

ЧЫНАК, колышо мўкш 
тўрлє черым эмлаш кучы-
лталтеш. Эн тў‰жє – тудо 
пунышкышо да ночко лий-
шаш огыл. Колымыж деч 
вара мўкшын капыштыже 
айдемылан келшыше ятыр 
пайдале вещества кодеш. 
Нунын радамыш теве мо 
пурат: шырка, прополис, 
ава шєр, изишак мўй. Ты-
леч посна эше ятыр слож-
ный вещества уло. Тушко 
пурышо элемент-влак тўр-
лє чер деч эмлаш полшат.

Колышо мўкш организ-
мым осал шлак деч эрнык-
тара, вещества ваштал-
тмашым (метаболический 
процесс) писемда, вўргор-
ным эрыкта, шолысо ми-
крофлорым шотыш конда, 
лу ден йыжы‰ым, иммуни-
тетым пе‰гыдемда. Тиде 
биоматериалым айде-
мын организмже 100 про-
центлан шы‰дара. Тыгай 
ужашым эмлаш полша:

– пєръе‰-влакын проста-
тыштым;

– йыжы‰ корштымым;
– вуй чот корштымым;
– тўрлє коваште черым;
– вўрым шўмыш конды-

шо вўргорным;
– шодым;
– гинекологий дене кыл-

далтше черым;
– онкологийым се‰аш 

полша.

Колышо мўкшым кузе 
погаш? Нелылыкше ты-
ште: тиде насекомый 
ке‰ежым омарта кєр-
геш ок коло, тўжвалне 
гына илышыжым мучаш-
ке шукта, сандене тудым 
ке‰ежым погаш огеш лий 
гаяк. Мый тыге ыштем: 
мўкш омартам телылан 
пєртйымаке вера‰дем. 
Тушто пашаче мўкш-влак 
колышо йолташыштым 
тўжваке, леток ончыко, 
луктын кышкат. Теве лач 
нуным мый жапын-жапын 
поген налам. Тыге кап ок 
пунышко, ок локтылалт. 
Погымеке вигак духовкеш 
коштем. Тидын деч лўдса: 
кодшо ке‰ежым пасушко 
пестицидым шавымылан 
кєра ятыр мўкш колен. 
Тыгайым поген, ужалы-
машкат луктын кертыт. 
Тыгай мўкш айдемын ор-
ганизмжылан лўдыкшє.

Кузе ямдылаш? Ик ста-
кан колышо мўкшым нал-
за, ўмбакыже пеллитр 
ош аракам опталза. Чыла 
тидым кум арня шинчык-
тыза. Тылеч вара ик чай 
совла дене кечеш ик гана 
йўза. Тыгай вартышым 
тыгак капым йыгаш ку-
чылтыт. Тыге йўмє дене 
тендам ик вирусат се‰ен 
ок керт.

КАНДЕ тўсан кармын шукшыжым 
колызо-влак моткоч пагалат, вет 
тудо карп тўшкашке пурышо колым 
кучаш пеш йєнан. Тыгай шукш гыч 
шошым карме шочеш да утларакше 
мушкылтышвўдым кышкыме, тыгак 
шўйшє шыл ден кол улмо верлаште 
ила. Тышке тудо муным пышта. Муно 
ныл-куд кече гычак ош тўсан тар-
ванылше личинкыш савырна. Тыгай 
шукшым кузе кужу жап аралаш?

Ведрашке кукшо ошмам темат, 
тушко тыгыде шукшым оптат. Тылзе 
жапыште шукш кушкеш, но кукол-
кыш ок савырне. Тыгай шукш йўштє 
толмеш аралалт кертеш. Шукшан 
ведрам йўштыштє кучаш темлат, вет 
шукшлан чот юалгат лўдыкшє огыл. 
Шукшым шокшыш веле пыштыза, 
тудо тунамак ылыжеш.

Карме шукшым шкеат ончен куш-
таш лиеш. Шыл, шодо, мокш па-
дырашым налыт, келге пўчкышым 
ыштат, кок могырыш шарат, кєршєк 
кєргыш пыштыме пу чыра ўмбаке 
пыштат да мушкылтышвўдым кыш-
кыме верышке ўмылыш шындат. 
Шыл олмеш мўшкыржым корен по-
чман колымат пышташ лиеш. Кєр-
шєк кєргыш изишак шоктышым (от-
руби) йєрыман пилашўкым опташ 
лиеш. Кечывалым карме-влак колыш 
але шылыш муным пыштат. Шочшо 
шукш-влаклан колым, шылым, торы-
кым, шоктышым пукшат. Шукш-влак 
кушкын шуыт гын, кєршєкым юалге 
верыш кора‰даш кўлеш. Тыге тудо 
куколкыш писынжак ок савырне.

Колышо мўкшын эмлыме виян улмыжым колы-
нам. Тидын нерген кумданрак палыме шуэш.

А.ВАСИЛЬЕВ
Морко район

Колышо мўкшат 
пайдале Шкеат куштен 

кертыда
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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, 
02.00, 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 
"ТРИГГЕР" 16+ 22.30 Док-ток 16+ 23.30 
Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом главном 
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+ 12.50, 17.25 60 
минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+ 18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 16+  

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 06.30 
Утро на МЭТРе 12+ 10.15 Программа "Акту-
альное интервью. К.Косачев" 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, 03.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 
16+ 12.15, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+ 
22.30 Док-ток 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 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 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

11 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.30, 00.00 На самом 
деле 16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с "ТРИГГЕР" 16+ 22.30 
Док-ток 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 "БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ" 16+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 10.15 Програм-
ма "АРТ-мастерская" 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

12 ФЕВРАЛЯ, 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+ 19.40 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.30 Голос. Дети 0+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 00.25 Д/ф "ZZ TOP. Старая 
добрая группа из Техаса" 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 Юморина 
16+ 23.40 Х/ф "НЕЛЮБИМАЯ" 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 06.30 
Утро на МЭТРе 12+ 10.45 Программа "Сде-

лано со вкусом" 12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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, 00.00 На самом деле 16+ 19.40 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с "ТРИГГЕР" 16+ 22.30 Док-ток 16+ 
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 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 "БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ" 16+   

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 10.15 Програм-

ма "Сделано со вкусом" 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 Пош-
кудем 9.45 Туган Тел

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

14 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф "ЗИМНИЙ 
РОМАН" 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 заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Теория заговора 16+ 
14.55 Татьяна Тарасова. "Лед, 
которым я живу" 12+ 15.50, 
17.50 Точь-в-точь 16+ 17.05 
Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Гонка преследования. 
12, 5 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии 19.25 Лучше 
всех! 0+ 21.00 Время 22.00 
Dance Революция 6+ 23.40 
Х/ф "ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ" 18+ 
01.20 На самом деле 16+ 
02.15 Про любовь 16+

РОССИЯ1

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

дома с Тимуром Кизяковым 
12+ 09.30 Устами младенца 
12+ 10.20 Сто к одному 12+ 
11.10 Всероссийский потре-
бительский проект "Тест" 
12+ 12.05 Х/ф "ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ" 16+ 14.00 Х/ф "БУ-
МАЖНЫЙ САМОЛЁТИК" 12+ 
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+ 
20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+     

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги 
недели 12+ 12.30 Програм-
ма «Сделано со вкусом» 12+ 
12.45 Программа «Пастыр-
ское слово» 12+ 16.35 Про-
грамма "Широкий экран" 12+ 
21.00 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

16 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Анна Гер-
ман. Дом любви и солнца 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 
13.55 Теория заговора 16+ 
14.40 К дню рождения певи-
цы. "Достояние Республи-
ки. Анна Герман" 12+ 16.35 
Чемпионат мира по Биатлону 
2020 г. Спринт. 10 км. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Италии 
17.50 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 21.20 Клуб Весе-
лых и Находчивых 16+ 23.20 
Большая игра 16+ 00.35 Х/ф 
"МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ" 16+ 
02.15 На самом деле 16+ 03.10 
Про любовь 16+ 03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 

08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суб-
бота 12+ 08.35 По секрету 
всему свету 12+ 09.30 Пяте-
ро на одного 12+ 10.20 Сто 
к одному 12+ 11.10 Смеяться 
разрешается 12+ 13.40 Х/ф 
"СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ" 12+ 
18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 16+ 
01.10 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ" 16+

«МЭТР»
15.15 Мастер-класс "Марий-
ская кукла" 12+ 15.30 Марий 
Эл темла 12+ 01.00 Наше 
время. Итоги недели. 12+ 
01.30 Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

15 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

АФИШЕ

РЕМОНТ  
КВАРТИР и  
ОФИСОВ

Тел.: 8 902  
738 61 88

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

НИКОЛАЙ АНДРЕ- 
ЕВИЧ тулыкеш кодшо 
ўдырым йочапєртыш 
пуаш ыш тошт. Ача 
шотеш лияш келшыш.

– Эше мўндыр? – 
кидым кучен ошкыл-
шо йоча, пєръе‰ым 
ончалын, эркын йодо.

Корным  
шкетынат муам...

– Вашке, ынде ваш-
ке, – эше ик гана 
йодмыжлан тудыжо  
вашештыш.

Варя аважын шўгар-
же ўмбаке Николай 
Андреевичым таче эр-
дене намиен коштык-
таш йодо:

– Мылам кийыме 
вержым гына ончалаш 
ыле... Те вет мылам 
сєрышда...

Пєръе‰ тидлан ямде 
огыл ыле, садлан, ала-
мом шке семынже ву-
дыматышыла, «йєра, 
каена, миен толына, 
мый вет йєршынат то-
реш омыл» мане.

– Ынеда кае гын, 
корным шкетынат 
муам.

– Уке-е, шкететым 
ом колто... Коктын 
миен толына.

Пєръе‰ пала: ўды-
рым садак кучен от 
се‰е. Шонен пыштен 
гын, шукта. Нимом от 

ыште, тыгай койыш-
шоктыш.

– Содыки ала тен-
дан деч олаш, школ-
интернатыш, илаш 
каем гын? – ўдыр ву-
чыдымын, тура йодо 
да какши чурийжым 
пєръе‰ век савырале.

– Варя, тылат тиде 
кўлеш мо, шоналте. 
Йєршын палыдыме 
е‰-шамыч дене кузе 
илаш тў‰алат? Тыгай-
тугай лийын кая гын? 
Пытартыш кечем мар-
те тый денет пырля 
лияш Полина кокатлан 
товатленам вет...

– Мый декем те чўч-
кыдын толын каяш 
тў‰алыда, – мане да 
ик жаплан шыпланыш. 
Но ыш чыте. – Ола 
марте автобус дене 
кудалышташ мўндыр 
ок лий, тыштак.

Кузе лыпландараш, 
кузе Варялан вашеш-
таш – Николай Андре-
евич ок пале.

Пєръе‰ келгын 
шўлалтыш, вара па-
пиросшым лукто да 
тамак кагазым пар-
няж дене темдыш-
тыле. «Эх, Полина 
Сергеевнан иктаж ро-
до-тукымжо лиеш гын, 

куштылгырак лиеш 
ыле да». Тамакшым 
пижыктыш, кок гана 
шупшыльо, вара Варя 
ўмбак ончале, а шинча 
ончылныжо – лапка-
рак капан ўдырамаш, 
Полина Сергеевна, 
сўретлалте.

Николай Андре- 
евич тудын дене кузе 
палыме лиймыжымат 
шарналтыш. Инсти-

тутышто тунеммыж 
годым так арам мар-
дежым чумен ок кошт, 
тунемеш ыле гын, 
инженер-лесовод ди-
пломжо дене чодыра 
воктене перныл ок 
кошт ыле.

Иван Никодимович, 
тыге лўмденыт кугу-
рак лесничийым, тура 
улмыж дене Николай-
лан келшыш. Изиш 
мутланымекышт, тудо 
мане:

– Айда-йєра пачер 
оза деке илаш пурты-
мо ок шу тыйым. Эше 
аракамат подылаш 
тў‰алат, – шинча-
жым пўяле да ойлен 
пытарыш: – Мем-
нан ялыште изирак 
капан ик ўдырамаш 
уло. Ше‰гечынже ту-
дым Кнопко манын 
лўмдат. А тыгай-ша-
мычым калыкыште 
такшым изи, да туш 
ойлат. Пеш сай ўды-
рамаш, пўрымашыже 
гына тольык куштыл-
гыжак огыл...

– Ялысе южо 
пєръе‰же йўдым ок-
нажымат перкален 
коштеш манме гыч 
шоктен ыле, – еша-
рыш Иван Никоди-
мович, – но... Полина 
Сергеевна – пе‰гыде 
да шотан ўдырамаш. 
Вигак ойлем, ойлыме-
мым ит мондо...

...Тевыс тыге лесни-
чий икымше гана ты-
гай изи, вичкыж, писе, 
но ала-молан ойганы-
ше ончалтышан ўды-
рамашын шинчашкы-
же логале.

– Ачалўмем дене 
ит ойло, тыгай 
шо‰гыжак омыл, – 
мане. – Тыглай он-
чалмаште гына тыге 
коям. Илыш туржын, 

сайжым шагал ужал-
тын, – квартирантлан 
пураш палыме лияш 
толмеке каласыш. – 
Тый мо, омсалонде-
мыште вичкыж сорта 
гай шогылтат? Илаш 
толынат гын, айда, 
ончык эрте!

Илаш пурышылан 
ўдырамаш свежа 
шєрым темен пуыш: 
«Айста, Николай Ан-
дреевич, ме «те» ма-
нын огыл, а вигак 
«тый» манын кутыраш 
тў‰алына. Тутло пе-
ремеч дене шєрым 
подыл пытаре, эше 
оптал пуэм».

Шєрым йўын пыта-
рымекыже, самырык 
пєръе‰ умша йыржым 
яндар солык дене 
ўштє да чоян шыриял 
колтыш.

– Мом шыргыжат? 
Ны капше, ны чурий-
же, кнопко гай веле, 
марий деч посна, 
шкет илаш тєча ман 
шонет? Тый капем 
ден чурием ит ончо. 
Марием уке гын, тиде 
эше йєрдымє улмем 
нерген ок ойло. Тевыс 
ончал, ялыште шкет 
пєръе‰-шамыч мыня-
рын илат, а кунышт?.. 
Поро ўдырамаш шо-
тан пєръе‰ым шкеж 
деч ок шўкал, а теп-
тердыме тугакат ок 
кўл, лучо шкет илаш...

Умбакыже лиеш
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У ЙЄРАТЫМАШ кыл мо-
тор у ката гаяк. Тў‰алтыште 
пыртак шичше пуракымат 
йолчием ўмбач ўшташ ямде 
улат. А икмыняр жап эрты-
меке, эрыкташат мондет, вўд 
лакышкат пурен лекташ то-
реш отыл, кў падырашымат 
чумалаш жал огыл.

***
МОТКОЧ о‰ай: йўдым коч-

каш огеш лий гын, молан 
тугеже холодильни-
кыште лампычкыже 

йўла.
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нПЕЧЕПЕЧЕСУРТСУРТ
(Подворье)

область,

область,

Суручану

Мутшо Т.Пчёлкинан,   
семже С.Байназовын

Лариса Сидоркина мура

Йєратыме мурына

30 ЯНВАРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

А мый палем

Кайыккомбо кашта    
        вуй ўмбач чо‰ешта,
Эн мотор пагытнам ужатен.
Чон куаным сєрен,    
          кумылем пелешта:
«™шаналын вучем пєртылмет».

Припев:
А мый палем: уке омет,
А мый палем:    
       йўла шўмет.

А мый палем: толат, шонем,
Ваш йєратен илаш шонен.

Ломбо семын тылат    
                пеледалтын кертам,
Йолгорнет шўдыр гай   
           волгалтем.
Ок мондалт нигунам,   
   ал тўрвет – снеге там,
Теле кас, сылне    
  сем – ушыштем.

Припев тудак.

Кайыккомбо кашта    
        у эр шошым конда,
Ший кол дене модеш э‰ер вўд.
Могай сылне кава,   
       илыш вийым конда,
Шымата мыйымат ныжыл йўд.

Припев тудак.



ТУДО марий учёный-этно-
граф К.А.Четкарёвын шоч-мыж-
лан 110 ий теммылан пєлеклал-
тын. Толшо уна-влак Четкарёв 
ешын архивше гыч фотомате-
риалан посна альбомым ужын 
кертыныт. Тудым Светлана 
Попова ямдылен. Альбом ва-
ражым организацийын марий 
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Лаштыкым С.НОСОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Ленинград область

Областьысе марий-вла-
кын «Ший корно» тўвыра-
калыкле автономийышт 
Келшымаш пєртыштє Чет-
карёв лудмашым эртарен.

Тошто муро  
йо‰ген...

интерактивный тоштержын 
фондышкыжо кусна.

Шарнымаш касыште учё-
ныйын личный архивше гыч 
материал дене тудын эргыже, 
публицист Вячеслав Четкарёв, 
палдарен. Тў‰ шотышто 
тудо кок лўмлє марий е‰ын, 
К.А.Четкарёв ден С.Г.Чавайнын, 
келшымыж нерген ойлен. Ар-

хив материал гычат коеш, 
тиде кыл Четкарёвым марий 
тўвыралан шўма‰аш, калык-
нан историйже, йўлаж нерген 
материалым чумыраш, шым-
лаш кумыла‰ден. А Чавайнлан, 
мє‰гешла, учёныйын погымо 
материалже сылне деч сылне 
литератур произведенийым 
возаш полшен. Вашлиймаш-

те учёныйын кугезе уныкаже 
Григорий Четкарёват лийын. 
Тидын нерген шке сайтыш-
тышт «Ший корно» автоно-
мийын е‰же-влак палдарат.

Мо о‰айже, ты меропри-
ятийым тошто марий муро-
влакым йо‰галтарыме дене 
мучашленыт. А нине мурыжым 
учёный кодшо курымын 30-шо 
ийлаштыже ял ден селала-
ште этнографий экспедиций 
дене коштымыж годым поген. 
Тыгай раритетный материа-
лым Вячеслав Ксенофонто-
вич калыкыш лукташ темлен. 
Организацийыште шогышо 
тале кўслезе да скрипке дене 
шоктышо Елена Таникова нине 

муро-влаклан обработкым 
ыштен. Лудмаш годым самы-
рык-влакын «Югорно», «Марий 
сем» кўслезе ансамбль-вла-
кын солистышт  Ольга Высоц-
кая, Александра Чернядьева, 
Мария Карсакова, Екатерина 
Шабдарова, Анастасия Беля-
ева да Екатерина Поликанова  
йо‰галтареныт.

«Ший корно» организаций 
тиде икымше марий учёный-
этнографын илыш корныжо, 
творчествыж нерген ончы-
кыжымат кумдан палдараш 
тў‰алеш, вет тудо шке жа-
пыштыже учёный званийым 
Ленинградыште, СССР Науко 
академийын Этнографий ин-
ститутыштыжо, налын.

Фотом почмо соцсеть  
гыч налме
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