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12+

Илыш йыжы‰

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2020 ий 

20 февраль,

изарня

12+
СУРТСУРТ

Вольык

ончышо

Умбакыже 8-9-ше лашт.

Таче Волжский район При-
волжский поселкышто илы-
ше тале кидмастар, уста 
туныктышо, семмастар Нико-
лай Ефимов (снимкыште) дене 
палыме лийына.

– Тиде мыйын шочмо-куш-
мо суртем, – ойла Николай 
Егорович. – Пєртым ачам 
1973 ийыште чо‰ен. Тудо 
шкеже сар гыч сусыргышо, 
пурла кид деч посна, толын. 
Инвалид лийын гынат, садак 
пашам ыштен. Ятыр ий паче-
рым вучен. Но ышт пу. Илаш 
вер кўлын, сандене шке вий 
дене суртым нєлтен. Шола 
кидше дене кермычым оп-
тен, а авам бетон растворым 
ышташ полшен. Но жап эр-
тымеке, пєрт чот тоштемын. 
Шарнем: икана ешем дене 
чайым йўын шинчена, а тув-
раш гыч йўр вўд ўстембаке 
чыпча веле ыле. Леведышым 
олмыкташ кўлын. 2005 ийы-
ште леведышым вашталтыш-
на да ешартыш изи пєлемым 
ыштышна. Вара 2016-2018 
ийлаште эше ик кугу пєле-
мым чо‰енна.

Чылажымат –               
    коктын

Ыштыш-кучыш  
келшыше –  

шўм-чон куана

Лў‰галтыш

Паша верыште

М.Скобелевын фотожо
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Мужыр лаштыкым  

Модашат, сатум  
налашат йєн лийын

Кодшо шуматкечын Йошкар-Ола-
се Чарла кремльыште ялозанлык 
ярми‰га эртен. Тудо Сретеньылан да 
Молодёжьын кечыжлан пєлеклалтын.

ТУШКО шке сатуштым ужалаш кумло 
утла предприятий, фермер да шке озан-
лык конденыт. Налше-влаклан ушкал ден 
сєсна, чыве, кўрка шылым, пулдырчо му-
ным, мўйым да мўкшын пуымо моло про-
дукцийым, те‰ыз да э‰ер колым, конди-
тер сатум, вуйде‰ге чайым да молымат 
темленыт.

Руш православный черкын Йошкар-
Ола да Марий епархийже Марий Элын 
Молодежный политике, спорт да туризм 
министерствыж дене пырля православ-
ный молодежьын кечыжлан пєлеклалт-
ше «Сретене модмашым» эртарен. «Юл 
корно» пужен ыштыше историй клуб XV-
XVII курымласе кўртньє вургем дене ку-
чедалме модышым ончыктен. Кумылан-
влак былинысе патыр-влак рольышто 
лийын кертыныт, кучедалмаште, конкур-
слаште вийыштым терген се‰еныт. А эн 
изи-шамычлан о‰ай викториным да те-
лымсе руш модышым темленыт. Кумы-
лан-шамыч чай ден клендырым тамлен 
кертыныт. Творческий коллектив-влак 
о‰ай программан пайрем муро ден куш-
тымашым ончыктеныт.

Вес ялозанлык ярми‰га 1 мартыште 
лиеш. Тудо ™ярнялан пєлеклалтеш.

В.СМОЛЕНЦЕВ

Акций

Сату ак дене  
кылдалтын

Марий Эл правительствын 2019 ий 
8 ноябрьысе 341-ше №-ан пунчалже 
дене регионыштына 2019 ий IV квар-
талыште илен лекташ кўлмє эн изи 
окса кугытым пе‰гыдемдыме.

ТУДЫН дене келшышын, ик е‰лан ик 
тылзыште илен лекташ кокла шот дене 
9259 те‰ге кўлеш, пашам ыштышылан – 
9894 те‰ге, пенсионерлан – 7602 те‰ге, 
йочалан – 9454 те‰ге.

2019  ий III  квартал дене та‰ас-
тарымаште IV кварталыште илен лек-
таш кўлмє эн изи окса кугыт 4,64 про-
центлан иземын. Тидыже потребительын 
корзи‰гашкыже пуртымо южо кочкыш 
продуктлан, мутлан, паре‰гылан, сакыр-
ложашлан, макарон изделийлан, акым 
волтымо дене кылдалтын.

2018 ий тыгаяк жап дене та‰ас-
тарымаште ик е‰лан ик тылзыште илен 
лекташ кўлмє эн изи окса кугыт кокла 
шот дене 4,61 процентлан кугемын.

М.ИВАНОВА

Статистике

 САД-ПАКЧАЗЫЛАН пол-
шышо тылзе календарь 
ты кечын теплицыште, 
окна ончылно ончен куш-
таш кокла шушо редис, 
реве, кочушмен нєшмым 
ўдаш темла. Тыгак росо-
там пикироватлаш келшы-
ше жап. Вожсаскам чумы-
рышо кушкыл росоталан 
органический ўя‰дышан 
ешартыш кочкышым пуаш, 
шукш-копша‰ге да чер 
ваштареш кучедалаш  
йєнан кече.

Шоган да вожсаска дене 
шукемын кушшо тўрлє пе-
ледыш росотам шындаш, 
кусарен шындаш келшы-
ше жап. Садыште пуа‰ын 
кошкышо, уто, чот шар-
лыше укшлам, вургым 
кўчыкемдаш, пўчкедаш 
йєнан кече. Вара шушо 
пакчасаска нєшмым ўдаш 
ямдылаш тў‰алаш, теле 
прививкым ышташ лиеш. 
Ты кечылаште кушкыл вож 
дене пашам ышташ кел-
шыдыме пагыт. Ковыш-
там шинчалташ, шукташ  
йєнан жап.

Озавате-шамычын па-

лемдымышт почеш, тыл-
зын Ирказа шўдыр палыш-
те улмыж годым эн тамле 
ковышта лиеш. Тиде со-
мылым лачшымак 26, 28, 
29 февральыште шукташ 
гын, ковышта кужу жап 
огеш локтылалт.

22, 23, 24 февральы-
ште У тылзе Рак шўдыр 
палыште лиеш. Ты па-
гытыште кушкыл поснак 
йымыжа да лушкыдо, 
садлан кум кече кокла-
ште росота дене пашам 
ышташ огеш темлалт.

Калык календарь по-
чеш, таче  – Лукан, Фе-
нян кечышт. Таче шочшо 
е‰-влаклан шудо шке се-
кретшым почеш манын, 
ожно шоненыт. Шудо от-
варым, настойым ыштен, 
тудын эмлыме вийже дене 
чын да тўрыс пайдала-
нен, ты кечын шочшо е‰ын 
шўведыше, мастар да 
эмлызе лийын кертмыш-
тлан ўшаненыт. Ожно ты 
кечын сўанымат ыштен 
огытыл, ойырлымо да еш 
пиал пужлымо деч шекла-  
неныт.

Ты кече дене кылдалтше моло пале
 Таче кечывал вашеш але кечывал деч вара 

кенета пўсє мардеж талышна гын, икияш шурно 
сайын шочеш.
 Кече йошкарген шинчеш – ончыкыжым марде-

жан да йўштє ке‰ежым вучыман.
 Пыл кўшнє иеш – игече вашке левешта.
 Каваште пыл молгунамсе деч кандын коеш 

гын, вашке лывырта, шокшым конда.
 Леве мардеж йўдвелым пуалеш, шошым лум 

ты могырым шулаш тў‰алеш гын, ояр да шокшо 
ке‰еж шогышаш.
 Таче кенета кўдырчє кўдырта гын, ке‰ежым 

олыкышто солымо шудым локтылде поген налаш 
огеш лий маныныт.

Калык календарьым 
лышташлен

20 февраль (изарня). 
Катлыше тылзе –  

Ирказаште. Тиде кокла 
лектышан шўдыр пале 

(Вож кече). 
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ПАКЧАСАСКА сортым ончен, 
шумо жапым шотлен, кушмо 
пагытыште тылзын кушкыл-
лан вийым ешарымыжым але 
лушкыдемден кертмыжым 
шымлен, нєшмым ўдымє жа-
пым рашемдыман. У тылзын 
ковышта нєшмым ўдаш але 
мландыш кусарен шындаш, 
пикироватлаш огеш темлалт. 
Опытан пакчазе-влак ты кечын 
кушкыл дене кылдалтше со-
мылым пакчаште йєршын 
огыт тў‰ал. Погымо лектышын 
начарын аралалтмыжым да 
шошо марте шўйын локтылалт 
кертмыжым чўчкыдын шекла-
нен шуктеныт.

Кушшо тылзын нєргє 
озым виян кушкеш, нєшмє 
рўжге да сайын нерештеш. 
Тиде пагыт лышташым, ужар 
чумыркам писын погаш кел-
шыше жап.

Тичмаш тылзе вожлан 
атыланен шарлашыже шукы-
рак йєным ышта. Ты жапыште 
ковыштам пикироватлаш, те-
плицыш але йыра‰ыш куса-
рен шындаш лиеш.

Катлыше тылзын кушкыл-
лан ешартыш кочкышым пуаш 
уто ок лий, шукш-копша‰ге 
деч обработкым ышташ сай.

Тылзын Ирказа, Кол, Шо-
рык шўдыр палыште улмыж 
годым ковыштам шындаш эн 
келшыше жап.

Ты пакчасаскан кокла веге-
таций жапше – 140–150 кече, 
садлан теле мучаште – шошо 
тў‰алтыште нєшмым ўдаш 
тў‰алман. Пакчаш луктын 
шындыме да пєртылын тол-
шо кылмыктышын мландым 

«чывыштылмым» чарныме 
жаплан тынар кече таза ро-
сотам ончен шукташ ситы-
шаш. Но ковышта озымым 
ончен куштышо опытан пак-
чазе ковышта нєшмым ыштен 
лукшо производительын тем-
лымыж деч 2-3 арня ончыч 
окна ончылан ўдаш тў‰алеш. 
™дымє жап гыч йыра‰ыш лук-
тын шындыме марте 60 кече 
деч шагал лийшаш огыл.

Эр шушо сорт («Дита», 
«Золотой гектар», «Июнь-
ская», «Казачок F1») ковышта 
нєшмым 7-10 март деч вара 
ўдыман.

Кокла шушо сортым («За-
стольная», «Урожайная», «Ла-
дожская-22», «Графиня F1») 
ўдаш эн келшыше жап – 5-10 
апрель.

Вара шушо сорт («Амагер 
611», «Белоснежка», «Вален-
тина F1») озымым ямдылаш 
тў‰алме пашам 15 гыч 25 
мартыште тў‰алаш кўлеш.

Ковышта нєшмым росоталан ўдаш эн келшыше 
кече-влак: 24, 28 февраль, 4, 5, 11-17, 27-29 март, 
5-7, 10-13, 18 апрель. 3-4, 15-17 и 20-22 апрельыште 
нєшмым ўдаш, 2 гыч 5 май марте йыра‰ыш росотам 
кусарен шындаш ок йєрє. Ковыштан чумырген ора-
лалтше нєргє озымжым жапыштыже шуэмден шукты-
ман. Уто кушкылым парникыш але теплицыш кусарен 
шындыман. Ты сомылым шукташат эн келшыше жап – 
24-25, 27-28 февраль, 17, 27, 29 март, 2, 7, 24 апрель.

Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Пагыт пашаОзым дене ончен  
куштымо ковышта  
чаплын шочшаш
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

ТАЗАЛЫК

МОКШ. Тудым 
мо дене эрыкте-
на? Икмыняр литр 
дене оливке ўйым, 
лимон да олма со-
кым, минеральный 
вўдым йўына, ки-
лограмм дене шемшыда‰ым 
кочкына. Грелкым пыштена, 
шокшо ванныште киена, маг-
нитым вера‰дена… Икманаш, 
мокшым эрыктена. Молан? 
Погынышо шлак, кў, эм, ара-
ка, начар качестван кочкыш 
да моло «начар экологий» деч 
кодшо аяр деч утлаш манын. 
А кўлеш мо? Мокшышто ни-
могай шлак уке! Тудын дене 

кылдалтше шекшкалташ-
те, а южгунам нуным ушышо 
«йогынышто» кў лийын кер-
теш, но тудым шке семын 
лукташ тєчымє годым шуко 
е‰, 100 гыч 99 случайыште, 
эмлымверыш логалеш. Туш-

тыжо шекшкалта ден 
шекшкорным скаль-
пель полшымо дене 
эрыктат.

Тиде йодышым 
кеч-могай хирург 
деч рашемден ончы-

за, да тудо, оперироватлы-
ме пациентын мокшыштыжо 
шлакым муынам манын, ни-
гунамат огеш каласе. Тюбаж 
манме процедур уло. Тудын 
полшымыж дене шекшым 
вишкыдемдат. Но тюбажым 
УЗИ-шымлымаш деч вара да 
врачын эскерымыж почеш 
гына ыштат.

ШОЛОРА. Мо 
дене эрыктена? 
Ончыч клизмым 
ыштеныт, кызыт 
гидроколонотера-
пий дене пайдала-
нат. Молан эрыктена? 
Тыгай процедурым йєра-
тыше-шамыч шолораште 
кў, шлак погынымо, шучко 
паразит илыме нерген ойлат 
да нунын деч утлашак кўлеш 
маныт. А кўлешак мо? Шо-
лораште кў огеш погыно. 

Тудлан шотлымо шапшак 
деч организм шке семынже 
утлен мошта. Шолоран па-
шаже пужлымо годым тиде 
органым эрыктен огыл шо-
тыш кондыман, а чын кочкаш 
тў‰алман. Чаманен палем-
дыман, паразит-влак шо-
лышто вашлиялтыт, но ну-

ным клизме луктын 
огеш се‰е. А шо-
лорам утыждене 

чўчкыдын эрык-
тымылан кєра 
тудым пайда-
ле бактерий 

деч посна коден 
кертме лўдыкшє уло, 
тыгак микрофлорын 

балансше пужлен кертеш.
ВЕРГЕ. Мо дене эрыкте-

на? Шондым мо – морс, шудо 
вартыш, арбуз, минеральный 
вўд, эсогыл сыра – луктын 
кертеш, чыла дене пайдала-
нена. А молан эрыктена? 
Шуко е‰ын шонымыж почеш, 
шондым лукшо средстве-
влак вергым ошма да кў деч 
эрыктат, организмым – шлак 
да токсин деч. А тидым ыш-

таш кўлешак мо? Таза 
организм токсин деч 
шкеак утла, а черлылан 
тудым эрыкташ огыл, а 
эмлаш кўлеш. Вергысе 
кўм чынже денак тыгы-
демдаш лиеш, молан 

манаш гын тудо шкеак 
лектын кертеш. Но тиде 

процедурым шке семын ыш-
тыме годым эмлымверышкат 
логалаш лиеш.

Вуй корштымо годым кизил 
саскан нугыдо отварже дене 
ыштыме примочко сайын  
полша.

Шке тазалыкым чаткан эскерыше-
влак жапын-жапын организмыштым 
эрыктат. А мый палынем ыле, ти-
дым ышташ кўлешак мо?

Е.АЛЕКСАНДРОВ
Морко район

Шлак але шояк?
Вуй корштымо годым 

кизил саскан нугыдо от-
варже дене ыштыме при-
мочко сайын полша.

Йодмыда почеш

Вуй жапыштыже коч-
кын шуктыдымо годымат 
корштен кертеш.
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Тергеныт – полша

ТАЗАЛЫК

Цифр ден факт-влак
 Эше 10 ий ончыч аллергий дене Россий 

калыкын чырык ужашыже веле орланен, таче – 
уже кумшо ужашыже.
 Аллергий нерген эн ончычак Древний Еги-

петыште ойлаш тў‰алыныт. Тидат раш: Менес 
фараон анафилактический шок деч мемнан эра 
деч ончычсо 2540 ийыште пачемыш пурлмо деч 
вара колен.
 Организмыш логалше аллергенлан аллер-

гий реакций 30 минут гыч вия‰аш тў‰алеш.
 Ушкал шєрыштє улшо 20 тўрлє белок гыч 

латнылытше – 2 ияш марте ийготан йочалан 
виян аллерген.
 Аллергий дене ачаже але аваже гына ор-

ланат гын, икшывым тиде чер авалтыдеат кер-
теш. А теве ачажат-аважат аллергик улыт гын, 
икшывын аллергий дене черланен кертме лў-
дыкшыжє 50 процент марте кугемеш.
 Эмлан аллергий чўчкыдынжє ўдырамаш-

влак коклаште палдырна.
 Аллергический ринитым эмлаш огыл гын, 

тудо 65 процент случайыште бронхиальный 
астмыш кусна.

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл
* алкогольная и табачная зависимость

анонимно

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

Приём проводит 
ЗАХАРОВ В.Н.

ПСИХОЛОГИЯ

1, 14, 22 и 28 марта

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

Тидлан лўмын ямдылалташ огеш кўл. 
Тиде йєн дене Израильын военныйже-влак 
пайдаланат. Да нуно веле огыл!

КОК минутышто эсогыл шинчымаштак ма-
лен колташ лиеш. Тў‰жє – йєнлын верланаш: 
кресле але пўкен э‰ертышыш кынертыман, 
йолым кумдан торен шичман да вуйым сакы-
ман. Тыгодым чурийвылыш гыч напряженийым 
кора‰дыман да вачым луштарыман. Шўлышым 
эскерыман: келгын огыл, а тыглаяк шўлыман. 
Могырым тичмашнек луштарыман.

Писын мален колтымо тиде йєным военный-
шамычлан лўмынак шонен мумо.

Айдемын иммунитетше лушкымо годым 
ОРВИ ден грипп ва‰енак коштыт. Тыгай го-
дым мый теве мом ыштем.

ЧЕРЛАНАШ тў‰алмым шижмек, малаш вочмо 
деч ончыч пайдале настойым йўам. Тудыжым 
тыге ямдылем: 1,5 л шолтымо леве вўдыш  
1 кугу совла (кєвелыде) шолдыра шинчалым,  
1 г аскорбин кислотам, 1 лимонын сокшым еша-
рем. Чыла тидым сайын лугем да малаш вочмо 
деч ончыч 1,5 шагат жапыште йўам – эрдене 
таза да чолга кынелам. Но температур содыки 
кўза да икмыняр кече ок воло гын, хлопчатобу-
мажный носким уксус вўдыш (9 процентан 50 
мл уксусым 50 мл вўд дене йєрем) чыкал лук-
там, сайын пунчалам, йолышкем чием да вак-
шышыш 2 шагатлан возам – температур писын 
вола.

Н.РОМАНОВА
Волжский район

Чер тунамак чакнаКузе кок минутышто 
мален колташ?

Кўлеш лийын кертеш
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Свежа паре‰ге (1 кг) –  20-25
Свежа ковышта (1 кг) –  20-25
Помидор (1 кг) –  40-200
Кияр (1 кг) –  80-150
Шоган (1кг) –  30-35
Кешыр (1кг) –  35-40
Чеснок (1 шт) –  20
Хурма (1 кг) –  130-200
Олма (1 кг) –  80-100
Гранат (1 кг) –  130-250
Мандарин (1 кг) –  110-150
Пєчыж (1 л ведра) –  200
Облепихе (1 л ведра) – 200
Модо (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) –  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

Йошкар-Оласе рўдє пазар кум-
дыкышто тиде арнянат тў‰ шо-
тышто кылмыктыме емыж-са-
скам, коштымо шудым, колым, 
выньыкым, тыгак шокшо носким, 
пижым, упшым, моло вургемым, 
книгам, инструментым, кырча-
марчам ужалат. А арня мучаште 
ме чыланат пєръе‰на-шамычым 
Элым аралыше-влакын кечышт 
дене саламлаш тў‰алына. Тидым 
шотыш налынак, рўдє пазарыш-
те ужалыше-шамычат тўрлє деч 
тўрлє пєлекым темлат: пайрем 
дене путырак о‰айын саламлы-
ме мутан футболкым, мончаште 
чияш упшым, кружкам, йымал 
вургемым…

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Сурткєргє сомылка

ПАЗАР АК

– Вургемыш помаде пале 
логалын? Тудым спирт 
дене йыген пытараш лиеш.
– Йошкар арака деч код-
шо палым пытарышашлан 
вургемым шокшо шєрыштє 
лозыртыман.
– Чернила чўчалтын? Туге-
же тудым спирт але уксус 
дене йыген кора‰ден кер-
тыда.
– Вургемыште, куэмыште 
кофе але чай пале уло гын, 
тидым шуко шинчалым 
шулыктарыман вўд дене 
пытараш лиеш. Шукертсе 
тыгай палым кок изи сов-
ла глицериным да пел изи 
совла нашатырьым пышты-

ман растворышто нєртымє 
тампон дене йыгыман.
– Рўда‰ше палым пыта-
рышашлан тыге ыштыман: 
изи пўчкыш лимоным нал-
ман, марльыш пўтырал-
ман, пале ўмбаке пышты-
ман, вара тудым шокшо 
утюг дене темдалман.
– Телым лумым пурташ, 
шулыктараш да пєлемысе 
температуран лийше тиде 
вўдым пеледышыш шаваш 
гын, сайынрак кушкеш.
– Вазысе пеледышын бу-
тонжо писынрак шарлыже 
манын, тудым шєрым еша-
рыман леве вўдыш шогал-
тыман.

Кўмыж-совлам  
ида орале!

Нине ой-ка‰ашна-влак кочкышым ямдылыме да 
сурткєргє сомылкам шуктымыда годым полшен 
кертыт, шонена.
 Кочкышым ямдылаш свежа натуральный рафини-

роватлыдыме кушкыл ўйым кучылташ тыршыман. Тудым 
янда атыште аралыза;
 кастене раковиныш кўмыж-совлам орален пыш-

тыман огыл. Мє‰гешла, тудым ярам да арум кодыман. 
Эре тыге ыштыме ешыште шийвундым ешараш полша;
 когыльо гыч емыж-саскан сокшо йоген ынже лек 

манын, ўмбакше манный шўрашым але сакырложашым 
шавалтыман;
 содым утларакше уксус дене гаситлена, но ти-

дым шопо шєр денат ышташ лиеш;
 бисквитым да безем кўктымє годым ко‰гам але 

духовкым почедыман огыл, уке гын нуно волен шинчыт 
да пазга лийыт.

Чоялыкат утара

Шокшо шєрыштє 
лазыртыман
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Тыге ямдылыман:
1. Шоганым да чес-

нокым тыгыдемдена.

2. Фаршыш чыла ти-
дым, тыгак шинчалым, 
специйым ешарена 

да сайын лугена, вара 
изирак лепошка-ша-
мычым ыштылына.

3. Кабачокым (цук-
киним) мушкына, 
ўштын коштена да 
кокла кўжгытан о‰го-
влаклан пўчкедена. 

Тудо ондакысырак 
гын, ўмбалжым сара-
тен кудалташ келшен 
толеш.

4. Помидорым муш-
кына да о‰го-влаклан 
пўчкедена.

5. Ынде шпажкыш-
ке чылажымат тыгай 
радам дене кереде-
на: кабачок, помидор, 
фарш.

6. Тидым фольгаш-
ке пўтыралына да 180 
градус марте ырыкты-
ме духовкышто 40 ми-
нут кўктена.

7. ™мбалышт чевер 
тўсан лийышт манын, 
тўрыс кўмышт деч 10 
минут ончыч фольгам 
шарыман да люля-ке-
бабым уэш духовкыш 
шындыман.

Тыге ямдылыман:
1. Рисым сайын 

мушкына, пеле кў-
мешкыже шолтена. 
Тул ўмбалне утыжде-
не кужун ида кучо, 
уке гын запеканкыда 

«формыжым кучаш» 
огеш тў‰ал.

2. Муным шо‰ нал-
мешке лугена, тушко 
ўмбалым пыштена да 
йўкшышє рис дене 
пырля сайын варена.

3. Шоганым тыгы-
демдена да фарш 
дене пырля жаритле-
на, шинчалым, спе-
цийым ешарена.

4. ™йым йыгыме 
формыш але салмаш-
ке рисын пел ужа-
шыжым пыштена да 
сайын шарена. ™мбак-
ше жаритлыме фар-
шым пыштена, тылеч 
вара кодшо рисым 

оптена, сайын тєрем-
дена.

5. Запеканке ўмбаке 
сливочный ўй пады-
раш-влакым оптена 
да ырыктен ямдылыме 
духовкыш шындена. 
Кумылда лиеш гын, 
ўмбакше эше нўжымє 
сырым шавалтен кер-
тыда.

Перкан лийже!ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Рис да сыран запеканке Ыштен ончыза!

Кўлыт:
  500 г шыл (сєсна ден чыве 

шылым налына),
  340 г кужу рис,
  70 г сливочный ўй,
  3 муно,
  2 стакан ўмбал,
  1 шоган,
  1 чывыштыш лачка паприке,
 шинчал.

Ончылсакышым ўшталына

Кўлыт:
  сєсна шыл гыч 400 г фарш,
  3 изи кабачок але цуккини,
  2 помидор,
  1 шоган,
  1 пўй чеснок,
  шыллан приправе,
  шинчал.

Шыл да кабачок гыч  
люля-кебаб
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Ефимовмыт тошто пєртын 
ик кыдежшымат коден огытыл, 
чыла пуженыт. Тыгак пўртўс 
газым пуртеныт, электрово-
штырым, авагаштам, кўварым 
вашталтеныт. Ефимовмытын 
суртышт лапка верыште шин-
ча. Шошым пєртйымаке вўд 
эре пура. Сандене пєртйымал-

не кольмо келгыт наре млан-
дым кора‰деныт да плёнкым 
шареныт. Плёнко ўмбаке ошма 
ден мландым пыштеныт. Тыге 
пєртыштє вўдыжгылык пытен. 
Тўжвачын оралтым металло-
сайдинг дене комыжленыт.

Тыгак, свежа юж коштшо 
манын, пєрт лукышто венти-
ляцийлан рожым келыштаре-
ныт. Пырдыжше кермычан, но 
тылеч посна шокшым кучышо 
утеплительым, гипсокарто-
ным, пижыктеныт. Ынде уэм-
дыме пєрт шокшым сайын 
куча. Пластик окнаже кум 
янда пакетан.

Пєрткєргє пеш мотор. От-
делкымат шке вий дене ыш-
теныт. Пырдыжыш «вишкыде 

    Мужыр лаштыкым 

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Чылажымат –               
    коктын

Изигапка

Сылнын сєрастарыме пєлем

Суртоза – аваже, Ольга Васильевна, дене пырля 

Узоран беседке
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обойым» пижыктеныт. Тудым 
шпатель дене йыгаш куштыл-
го. Кошкымекше, пеш моторын 
коеш. Садлан огыл мо тыгай 
отделочный материалым «пор-
сын штукатурко» маныт. Вар-
тышым полиэтилен мешакыш 
фасоватлыме. Инструкций по-
чеш вартышыш вўдым ешары-
ман. Вара 12 шагат вучыман. 
Вартышыш целлюлоз, порсын, 
хлопок шўртым, акрил чия 

ден клейым пыштат. Ефимов-
мыт вартышыш эше йылгыж-
ше фольгам ешареныт. Тыгай 
порсын штукатурко тўжвачын 
пеш моторын коеш. Пырдыж 
амырга гын, тудым уэмдаш 
лиеш. Окна да омса йырым 
(тудыжо гипс гыч ыштыме) изи 
кермычла сєрастарат.

– Валя пелашем дене пыр-
дыжым ик кече жапыште тыге 
штукатуритленна, – умылтара 
суртоза. – Вара шупшмо тув-
рашым ыштенна.

Ефимовмыт окна олмыш-
тышт кўмыж-совлалан шка-
фым келыштареныт. Сурт во-
ктенышт аваштлан пу пєртым 
нєлтеныт. У верандыште Ни-
колай Егорович мастерскойым 
келыштарен. «Зингер» ургымо 
тошто машинат коеш.

– Калыклан йодмо почеш 
ургем, – умылтара суртоза. 
– Тиде ургымо машина дене 
кўжгў коваштан йолчиемым 
ачалем.

«Зингер» пудыргышо лийын. 
Тудым олмыктен. Южо де-
тальжым шке ыштен. Моло 
ургымо машинамат ынде ятыр 
ий пога. Нунымат шотыш кон-
даш шона. Кызыт калыкын 
йодмыж почеш йолчиемым 
ачала. Илья эргыжат полша. 
Тудо МЧС пашае‰, пожарный 
частьыште служитла. Яра жа-
пыште спорт инвентарьым, 
мечым, спорт формым ачалат 
да ургат. Тудат ачаж гай тўр-
лє ургымо машинам тєрлаташ 
тунемын.

Теве тыгай кидмастар ешым 
ужат да кугешнет. Нуно вуй-
ым огыт саке, нелылык деч 
огыт лўд, тыршат, тунемыт, 
туныктат.

М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Аралтыш

Кухньо

Вентиляций

Тошто окна гыч шкаф 
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ТЕЛЫМ тўжваке лектын 
кошташ келыштарыме кумды-
кышто лумым эрыктыман. Кўр-
кан йолжо йўштым чот шижеш, 
да лум дене эреак тўкнымылан 
кєра кылме чер авалтен кер-
теш. Свежа южышто сурткайык 
2-3 шагат лийын кертеш, но 
южын температуржо 15 градус 
деч ўлыкырак вола гын, тўж-
валне лийме жапым ик шагат 
марте иземдат.

Моло сурткайык семынак 
кўркат кечын волгыдо жап-
шым моткоч шижын мошта. 
Ешартыш волгыдым пуымо 

деч посна ава кўрка шагалрак 
муным мунча, а эше вўташте 
йўштє, вўдыжгє да начарын 
пукшымо годым мунчымым 
йєршеш чарнен кертеш. Иге-
влаклан окна гыч пурышо 
волгыдат сита, а теве кугу-
рак-влаклан волгалтарыше 
прибор-влакым ешарен шын-
дылман. Кўрка мунчыжо ма-
нын, эн шагалже 14 шагат вол-
гыдо лийшаш.

Ке‰ежым тўжвалне улмыж 
годым кўрка йол йымалнат коч-
кышым муэш, но телым тыгай 
сўрет ок палдырне. Ужар курго 
ситыдымым вестўрлє кочкыш 
дене ешараш перна. Телым 
рацион калорийлан утларак 
поян лийшаш, вет сурткайык 
капым ырыкташ шуко кургым 
кучылтеш. Тидымат шотыш 
налман: кормушко пєлем кєр-
гыштє лийшаш, кылмышаш да 
лум петырышаш огыл.

Йўштє пагытыште сурткайы-
кым кечеш кум гана пукшат. 
Эрдене да кастене пырчым 
да комбикормам пуат. Тыгай 
курго пагарыште кужурак жап 
шула. Кечывал кочкышлан вў-
дыжгє вартыш ден нєрє курго 
йєрат.

Сурткайыкын организмжы-
лан кўлеш наре питательный 
веществам ситарышашлан 
рационыш тыгай кургым пур-
тат. Шыда‰ ден шож пырче 
энергийым веле огыл ешарат, 
тыгак организмым витамин 
ден минерал дене пойдарат. 
Ужар курго олмеш рационыш 
нєрє кормам пуртат. Мутлан, 
тыгыдемдыме ушменым да 
кешырым пукшат. Витамин 
сай качестван шудышто лийын 
кертеш. Тыгодым кўркалан 
пуымо деч ончыч тудым шок-
шо вўдеш паритлат.

Мє‰гысє ферме

Машинам виктарыше е‰лан кенета руль воктене йєсє 
лийын каен. Те пассажир сиденьыште шинчеда да тру-
кышто мом ышташат огыда пале. Тыгай годым кузе лияш?

ВОДИТЕЛЬ нералтен кол-
тен гын, тиде эше пел туткар 
гына. Помыжалтмешкыже, єр-
дыжшє гыч тўкалтен але шу-
ралтен колтеда, кычкыралыда, 
лушкыдемше рульым руалтен 
кучеда – азап деч утледа. Ин-
фаркт, инсульт лийын кертын. 
Кид кечалтын, вуй кумык каен, 
но тыгодым машина умбакыже 
кудалеш. Тыгай туткар чўч-
кыдын лиеда. Интернетыште 
тўрлє ой-ка‰аш уло. Тыгай 
темлымашат уло: водительын 
йолжым газ гыч тормозыш ку-
сарыза. Сидене-влак кокласе 
кўкшє туннелян машинаште 
тидым ышташ тєчен ончыза, 
тидым ышташ лийдымым ви-
гак пален налыда. Но кеч-мо 
гынат, мом-гынат ышташ тє-
чен ончыман.

Икымше ошкыл – «аварий-
кым» чўктыза, тидым ышташ 
нимынярат йєсє огыл. Тек 
моло водитель-влак ужыт: 
тендан дене сай огыл лийын 
каен. А умбакыже мом ыш-
таш –  могай машинаште улмо 
дене кылдалтын. Тў‰ вариант 
кокыт уло: машина пеш тошто 
маркан але супер-класс рада-
мыш пурышо. Молыжо кокла 
вариантлан шотлалтеш. Ма-
шина солярке але бензин дене 
пашам ышта – тидыже туна-
рак кўлешан огыл, пассажир 
тидым палыде кодеш гынат, 
нимо удажат уке.

Автомашина механический 
да автоматический коробкан 
лиеш. Икымше типан, мутлан, 
«Жигули», машинаште води-
тельлан кенета неле лийын 
гын, мом ыштыман? Эн ончы-

чак зажиганий сравоч марте 
киднам шуена. Но тудо шола 
могырышто верланен, тиды-
жак йєндымылыкым луктеш. 
Сравочым шагат стрелке ва-
штарешла пўтыралына, но му-
чаш марте огыл. Мучаш марте 
пўтыралына гын, рульым бло-
кироватлена, тунамже эшеат 
кугу туткарыш логалаш лиеш. 
Тиде пагыт гыч машина дви-
гатель дене тормозитлаш 
тў‰алеш – тидыже сай.  

Мужыр лаштыкым

Водительлан  
кенета неле лийын гын

Автомашинам виктарышылан

Умбакыже лиеш

Кўркам ашныме пєлемыште южын температуржо 5 гра-
дус деч ўлыкє волышаш огыл. Но утларак келшышыже – 
ноль деч кўшкырак. Тыгай условийыште сурткайык нелы-
тым писынрак пога, да ава кўрка шукырак муным мунча.

Арулыкым йєрата
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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

Мыняр гана  
ончаш? Шкеат  

ямдылаш лиеш

Тў‰алше южо мўкшызє омартам утыжым 
чўчкыдын почын онча. Тыге шона: мыйын он-
чымем деч посна еш вия‰ын ок керт, тудлан 
полыш кўлеш. Чынжым гын тыге ыштыме дене 
мўкшлан э‰гек гына ышталтеш, сандене омар-
там лачак кўлеш годым гына почын ончыман. 
Специалист-влак тыге ойлат: сезон жапыште 
план почеш 7 гана почын ончымат сита. Каж-
ныжым посна ончыктена:

1. Шошым, мўкшым 
омшаник але пєртйы-
мачын лукмеке, реви-
зийым ыштат. Тыгодым 
эн ончыч кочкыш мыняр 
кодмым, тулиге улмым 
рашемдат, ешарен шок-
шемдат, вет эр шошым 
йўштє игечат пєртылын 
се‰а. Пунышкышо але 
йєрдымє карашан ра-
мым луктын налыт.

2. Магазиным але ко-
кымшо корпусым шын-
дыме деч ончыч. Тыго-
дым вощинан ешартыш 
рамылам сакалат.

3. Авагудо улмым 
тергат. Тудо уло гын, 
игым колтыктат. Ешым 
ешараш огеш кўл гын, 
ойырлен лекмым чары-
шашлан кўлеш пашам 
шуктат.

4. Отводкым але ну-
клеусым ыштат.

5. Нектарым погаш ям-
дылалтме жаплан раме-
влакым ешарен сакат.

6. Нектарым погымо 

тў‰ жап деч вара реви-
зийым ыштат.

7. Ешым телылан ям-
дылат, кочкыш мыняр 
улмым тергат, уто рамым 
луктын налыт.

Тыгай йодышат лектын 
кертеш: сезон жапыште 
леток рожым могайым 
кучаш? Вашештена: 2 
сантиметр гыч тў‰алын 
тўрыснек почмо марте. 
Шошым игече чўчкыдын 
вашталтеш, да адакшым 
мўкшлан нигушеч нимом 
налаш, кондаш. Ешын 
куатшым шотыш налын, 
тиде пагытыште леток 
рожым 2-4 сантиметр 
лопкытым почмат сита. 
Варажым, игече сайынак 
левештымеке да пўртў-
сыштє нектар шукем-
меке, летокым шарат, 
кугунрак почыт. А теве 
тў‰ взятке (нектарым 
погымо) годым ўлыл да 
кўшыл летокымат вошт 
почыт. Шыжым мє‰геш 
2 сантиметр йотке 
иземдат.

ТЕЛЫМ ловалым кивок (кол чў‰гымым 
шижтарыше сигнализаторым келышта-
рыман) але чичкан э‰ыр дене кучат. Тыго-
дым чў‰гыктымє верыш колым тыгыдын 
йо‰ыштымо кушкыл вартыш дене онда-
лен сымыстарен кондаш лиеш. Кызыт 
ужалымаште телым ешарен пукшышаш 
кочкыш (прикормко) ятыр уло. Колызо-
влак чўчкыдын вўдыш кышкышаш ешар-
тыш кочкышым шкеак ямдылат. Тидлан 
коштымо (панировочный) сукарам, кучам 
(жмых), коштымо, тыгыдын йо‰ыштымо 
кечшудо нєшмым кучылтыт. Кушто кырш 
да тыгыде моло кол утыждене шуко огыл, 
ешартыш кочкышым ямдылаш йошкын 
шукш, трубочник, тыгыдемдыме йыл 
келшат. Тыгодым кушкыл ешартыш дене 
огыт пайдалане.

Йошкын шукш гыч ешартыш кочкышым 
тыге ямдылат. Шокте гоч колтымо кукшо 
шуным йошкын шукш ўмбаке шават, вара 
эскерен варат. Тыге тыгыде чумырка по-
гына. Тыгай чумырка-влакым кугурак ко-
нус форман кормушкыш оптат да вўдыш 
колтат. Кормушкыжо пружиным мучыш-
тарен почылтеш. Келге йошкынан вўд 
пундашыште шар гай чумырен ыштыме 
ешартыш кочкыш ок келше. Тудо йошкын 
лончыш пурен йомын кертеш.

Йошкын шукшым, кукшо газет кагазыш 
пыштен, 1-2 градус левыште аралат. Ти-
дым шотыш налман: температур кенета 
чот вашталтшаш огыл. Тыгай условийым 
эскерымек, шукш вич-шым кече марте 
аралалтеш. Колышо шукшымат кучылташ 
лиеш. ™мбакышт крахмалым веле шавал-
тыза, тыге нуно икте-весышт деч сайын 
ойырлат. Тидымат шотыш налза: виля 
ден йошкын шукшым пырля аралаш ок 
лий. Виля шукш аммиакым ойыра, тыге 
йошкын шукшым тўнчыктарен кертеш. 
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Т/с "КОМИССАРША" 
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.50 Играй, гармонь любимая! 
12+ 07.35 Часовой 12+ 08.05 Здо-
ровье 16+ 09.10 Люди и тигры 16+ 

10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+ 13.30, 21.30 Т/с 
"ТРИГГЕР" 16+ 21.00 Время 22.30 
Док-ток 16+ 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+ 00.10 Х/ф "ЭЙФОРИЯ" 
16+ 01.50 На самом деле 16+ 02.45 
Про любовь 16+ 03.35 Наедине со  
всеми 16+

РОССИЯ1

05.00 Х/ф "КРЕПКИЙ БРАК" 16+ 06.50 
Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ" 6+ 08.50 Сто к одному 
12+ 09.40 Т/с "ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ" 16+ 
19.00 100 Янов 12+ 20.00 Вести 20.30 
Х/ф "ГЕРОЙ" 12+ 23.00 Х/ф "ЭКИ-
ПАЖ" 18+ 01.40 Т/с "РОДИНА" 16+

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 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. 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 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+ 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 18.00 Марий Эл темла 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 Пошкудем

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 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское / Женское 16+ 18.00 Вечерние 
новости 18.30, 00.10 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+

РОССИЯ 1

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. 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 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+ 23.15 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+ 
02.00 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

 «МЭТР»

06.00, 12.30  Марий Эл ТВ 12+ 06.30  

Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 18.00 Марий Эл 
темла 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 вре-
мя. Вести Марий Эл (на мар. яз.) 9.28 
«Шўмсем пєлек».  Тендан серышда 
почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

25 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

26 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 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.30 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. 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 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+ 23.15 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 18.00 Марий Эл темла 12+ 
21.30  Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное время. Вести 
Марий Эл  9.00 Местное время. Вести 
Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 Тележур-
нал «Финно-угорский мир».

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 Давай поженимся! 16+ 
16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 Ве-
черние новости 18.35 Человек и закон 16+ 
19.40 Поле чудес 16+ 21.00 Время 21.30 
Голос. Дети 0+ 23.20 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. 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 Анд-
рей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Юморина 16+ 23.40 Х/ф "ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА" 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30  Марий Эл ТВ 12+ 06.30  
Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 Наше 
время 12+ 18.00 Марий Эл темла 12+

21.30  Наше время. Итоги дня 12+ 23.35 
Программа "Широкий экран" 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

05.07, 05.35, 06.07, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17,00, 20.45 
Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий 
Эл (на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». 
Тендан серышда почеш концерт 11.25 
Местное время. ПФО.

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

27 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

28 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

24 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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Лаштыкым  Г.КОЖЕВНИКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

АФИШЕ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 
Умницы и умники 12+ 09.45 Сло-
во пастыря 0+ 10.00, 12.00 Новости 
10.20 Честное слово 12+ 11.10, 12.20 
Видели видео? 6+ 14.00 Я тебя ни-
когда не забуду. К юбилею Николая 
Караченцова 12+ 16.10 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 17.50 Се-
годня вечером 16+ 21.00 Время 21.20 
Памяти Влада Листьева 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 
08.00 Вести. Местное время 08.20 
Местное время. Суббота 12+ 08.35 
По секрету всему свету 12+ 09.30 
Пятеро на одного 12+ 10.20 Сто к од-
ному 12+ 11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+ 13.40 Х/ф "ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-
РЕКАЙСЯ" 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 12+ 20.40 
Х/ф "ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ" 
12+

«МЭТР»
12.35 Программа "Широкий экран" 12+  
15.30, 01.30 Марий Эл темла 12+ 18.30, 
01.00 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "КОМИССАРША" 
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.55 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Майки Гарсия – Джесси 
Варгас. Прямой эфир 12+ 08.00 
Часовой 12+ 08.30 Здоровье 16+ 
09.40 Непутевые заметки 12+ 10.15 
Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+ 13.35 Теория за-
говора 16+ 14.25 Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020 гг. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из Фин-
ляндии 16.00 Влад Листьев. "За-
чем я сделал этот шаг?" 16+ 17.10 
Точь-в-точь 16+ 19.25 Лучше всех! 
0+ 21.00 Время 22.00 Большая игра 
16+ 22.50 Эль Класико. "Реал Мад-
рид" – "Барселона". Прямой эфир 
из Испании

РОССИЯ1

04.20 Х/ф "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МА-
ДОННА" 12+ 08.00 Местное время. 
Воскресенье 08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+ 09.30 Устами 
младенца 12+ 10.20 Сто к одному 12+ 
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект "Тест" 12+ 12.05 Роко-
вые роли 12+ 13.10 Х/ф "БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ" 12+ 17.50 Ну-ка, все вместе! 
12+ 20.00 Вести недели 12+ 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 
12+ 12.30  Программа "Сделано со 
вкусом" 12+ 12.45  Программа "Пас-
тырское слово" 12+  18.45 Програм-
ма «АРТ-мастерская» 12+ 21.00 Ма-
рий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Воскресенье

29 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

1 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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21 февральыште лекше 
«Марий Эл» газет лудшо-
влакым теве мо дене куан-
дара:

«Шке вийлан утларак ўшаны-
ман», – ойла Параньга районысо 
Усола ял администрацийым вуй-
латыше Юрий Сидоров. Латви-
зымше ий вуйлатышылан тыр-
шыше тиде айдемым таче мо 
тургыжландара, верысе калык 
кузе ила – «Ял илыш» лашты-
кыште лудса.

«Нунын подвигышт курымаш-
лык». Кугу Отечественный сары-
ште Совет Союз Герой лўмым 
налше землякна-влак нерген 
«2020 ий – Шарнымаш да Чап 
идалык» лаштык умбакыже ка-
ласкала.

«™дырамаш корно» мужыр 

лаштыкын унаже – Марий Ту-
рек районысо Сардаял кун-
демын чолга ўдыржє, верысе 
школым вуйлатыше Полина Со-
рокина. Шукерте огыл тудо 55 
ийым темен.

«М.Шкетан лўмеш Марий ку-
гыжаныш драме театрын ида-
лык тў‰алтыште сценыш лукмо 
«Йыван Кырла. Путёвка в жизнь» 
пашаже ты театрлан – у формат. 
Тудым спектакль-кино манын 
лўмдымє…» Умбакыже «Спек-
такльым ончымо деч вара» 
рубрике йымалне «Иле, Кыр-
ла» материалыште лудса.

Йошкар-Олаште илыше Алек-
сей Конаков икмыняр ий респу-
бликысе э‰ерлаште моритлыме 
тумым кычалын. Лектыш могай 
– «Марий тўня» лаштык пал-
дара.

«Патырлык» лаштыкын уна-
же – Волжский районысо Кугу 
Корамас кундемын эргыже, кы-
зыт Йўдвел Кавказыште служ-
бым эртыше тале спортсмен, 
капкылым шуарыме шотышто 
инструктор Владимир Николаев.

«Тошкалтыш» лаштыкыште 
Пермь кундемыште илыше ма-
рий рвезе Дмитрий Шуматов 
дене палдарена.

11-21 февральыште Татарста-
ныште Марий тўвыра кече-влак 
эртат. Марий Элын 100 ияш 
лўмгечыжлан пєлеклалтше ме-
роприиятийыш мемнан респу-
блик гыч кугу делегаций миен. 
Тидын нерген «Марий Эллан – 
100 ий» лаштыкыште пален 
налын кертыда.

«Фотолаштык» Параньга 
районысо Олор ялыште илыше 
кидмастар, сўретче Сергей Ива-
новлан пєлеклалтын.

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 



2020 ий 20 февраль14 С/ПИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

– Николай Андре-
евич, ик йодыш уло. 
Ашнаш налме шо-
тышто документым 
тўрыс ямдылен шук-
таш пуйто свидетель 
кўлеш маныт. Тый от 
келше ыле? – озава-

те кенета йодо. – Уке 
гын сельсоветыште 
документым огыт ям-
дыле.

– М-м-м, мо... кўлеш 
гын, келшем, Полина 
Сергеевна. Тыгай изи 
падырашым йочапєр-
тыш илаш колтыман 
огыл. Полыш кўлеш 
гын, уло кумылын уш-
нем.

Ну, вот йєра тугеже, 
– ашнаш налме ўдыр-
жым єндалшыла шыр-
гыжале ўдырамаш. 

– А келшаш кумылан 
улметым мый ончыл-
гоч шижынам. Моткоч 
кугу тау тылат.

...Чодыран корно 
пытыш. Ончылно – 
алан, а изолык йыр 
нєргє нєлпє-шамыч 
кушкын шогалыныт.

– Тевыс толынат 
шуна, – мане Ни-

колай Андреевич, 
ўдырын кидшым эр-
кын колтыш. – Ну, 
мом ончынет тыште, 
Варя? Ужат, верын-
верын мєдывуй-ша- 
мыч веле улыт. А южо 
вере изирак лаке.

– Ончыч, Полина ко-
кай илыме годым, ме 
тышке коктын толаш 
йєратена ыле. Тыште 
кайыкым, янлыкым 
пукшенна, – пеленже 
кондымо шўрашым 
ўдыр пундыш ўмбак 

шавалтыш, киндым 
пыштыш.

– Эх, Варя, Варя, – 
Николай Андреевич ту-
дын дек кумык лийын 
мане. Кокат дене тыге 
лийын кертмым палем 
ыле гын, эх... Полина 
Сергеевна, кєлан йо-
чам коден кайышда?..

...Николай Андре-
евич тудым пытартыш 
гана ужмыжым шар-
налтыш. Тунам тудо 
эр эрдене кынеле. 

Вургемжым чийыш 
да, леваш йымаке пу-
рен, товаржым налын, 
чодыра велыш ош-
кыльо. Шыжым оса-
лыш кайыше вольык 
кўтў паре‰ге пакчаш-
ке ынже пуро манын, 
кўжгырак уа воштыр 
дене саварым ышташ 
укш орам ямдылаш 
шонен ыле.

Пуше‰ге-влак кокла-
ште ала-кєм ўжын 
кычкырыше Полина 
Сергеевнам кенета 
тогдайыш.

Пытартыш жапыш-
те нуно вашлийын-
жат огытыл. Моткоч 
вашталтын, изиш 
кўжгемшыла коеш. 
Шинчаончалтышыже 
весемын, эшеат порын 
да волгыдын онча.

– A, Николай Андре- 
евич! Те ала-мо мем-
нан дек йєршын тол-
мым чарненда, – шыр-
гыжалын мутланаш 

тў‰але тудо. Варяж 
нерген кужун ойлыш. 
Шижалтеш, изи е‰ 
тудлан илыш вийым 
ешара.

– Ой, тый денет шу-
кат шогышым, – уш-
кал-шамычым кыча-
лаш толынам. Кўтў деч 
вара мє‰гє пурымым 
чарненыт. Ит йом, пу-
рен коштеде. Тачеш 
йєра, кутыраш тетла 
жап уке, куржам...

Николай Андреевич 

«тачеш» манме шомак 
Полина Сергеевнан 
илышыштыже пытар-
тыш лиймым ыш шиж...

...Кўчык шыже кечын 
пеш вашке пычкемы-
шалтеш. Пыл-влак 
кўрылтмє коклаште 
кайыккомбо кашта 
шемалге шинчыр гай 
коеш. Э-э-э, ужат, 
нунат шокшо верыш 
тарваненыт. Пеш кўш-
кє нєлталтыныт. Тыге 
шол, ке‰ежым шыжат 
шиждымын вашке ва-
шталтыш. Жап вўд йо-
гын гай писын эрта. 
Теве ты минутышто, 
секундышто эше ик 
илыш тат ше‰гелан 
кодеш...

– Варя, Варя, – пєръ-
е‰ изи ўдырым шкеж 
дек ласкан ўжє. – 
П ы ч к е м ы ш а л т а ш 
тў‰але, айда каена, 
мемнам мє‰гыштє 
шўжарет ден ават ву-
чат. Кайыман.

шкетынат муам...
       Корным 

Тў‰алтышыже
4-5-ше №-ан газетыште 

Ш о н ы д ы м ы н - в у -
чыдымын ончычсо 
вуйлатышем, Данил 
Петровичым, ваш-
лияш перныш. Ик-
таж коло ий ончыч 
ик транспорт конто-
рышто чертёжниклан 
ыштенам, а тудо ты 
пєлкам вуйлатен. 

Вашлиймылан чот ку-
анен, кидым кормыж-
тен, ме икте-весынам 
єндална. Ончемат, 
пєръе‰ йєршын ва-
шталтмыла ок кой. 
Ончычсо гаяк моч-

ката, пуйто ий-влак, 
пєръе‰ым тўкыде, 
воктечынже йогат. 
Тидын нерген шоны-
мем, шылтыде, туран 
луктын каласышым. 
Вашмут олмеш са-

дет кидшым лупша-
ле да эркын кутыраш 
тў‰але:

– Ай, пиалдыме улат 
гын, илышыште тиды-
же вара тынар тў‰ мо?

– А мо тугай? – йод-
де шым чыте.

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

 Ом кай ыле гын...

Умбакыже лиеш
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13 ФЕВРАЛЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Молемын таче кава тўр,
Вашке лиеш дыр леве йўр.
Каваш ончен,  
         шочшетым шарналтен
Молемын тыйын шинча тўр.

ПРИПЕВ:
Авай, авай, тазалыкет могай?
Ончен дыр корныш  
                          ожсо гай,

Вучет, вучет,  
             вучет мемнам, авай,
Ава шўм, мом ыштет,  
                             вет тыгай.
Коклан мардеж ваштарешла,
Коклан лум корным петыра.
Мемнам шонен,  
               чонет тургыжлана,
Тылат вет ме изи улына.
ПРИПЕВ тудак.

Тек илыш жап вўдла йога,
Алмаштыш кечым алмашта.
Лач ик ава кавасе Юмыла
Эре шке шочшыжым йєрата.
Лач ик ава кавасе Юмыла
Эре шке шочшыжым арала.

ПРИПЕВ тудак.

Мутшо ден семже Валерий Садретдиновын,
Людмила Фёдорова мура
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Ава шўм Йєратыме мурына

– Ну, мо, салам, Супермен, 
– мє‰гыштє малыдыме да эр-
дене толын пурышо марийже 
дене саламлалтеш ўдыра-
маш. – Пашам ыштен шуженат 
але темше улат, Супермен?.. – 
пєлемыш шыпак эртыше ма-
рийже деч ватыже йодеш. 

Титакшым шижше пєръе‰ 
адакат шып... 

– Кугу ойгыш лога-
лын кертме деч, йўдвошт 
чо‰ештылын, кєм вара утарен 
кодышыч, Супермен?..

– Тый мо, Супермен да Су-
пермен... пижынат веле. Па-
чаш-пачаш иктымак тўет!.. – 
чытен ыш керт садет.

– Ну, кузе уке гын?!. Супер-
мен веле канде йолаш ўмбач 
йошкар трусикым чия огыл 
мо?!

ШЫРГЫЖАЛЫНА
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МАРИЙ-ВЛАКШЕ тушто ша-
галын огыл илат. 2010 ийысе 
перепись почеш, ты респу-
бликыште 18848 е‰ (2002 ийы-
ште – 18787 е‰), Оза‰ыште 
3698, Набережный Челнаште 
3408, Агрыз районышто 2931, 
Актанышыште 26, Альметьев-
скыште 142, Арскыште 286, 

Балтачыште 319, Елабугышто 
958, Зеленодольскышто 880, 
Кукморышто 754, Мамадышы-
ште 621, Менделеевскыште 

1227, Мензелинскыште 795, 
Муслюмышто 598, Нижнекам-
скыште 762, Тукаевыште 118 
е‰ илен.

Татарстан

«Мишкан  – финн-угор тўнян тўвыра 
рўдыверже-2020» проект кышкарыште  
29 февральыште ™ярня пайрем эртарал-
теш.

ТУДЫН вашеш кызыт «Мелна поро» еш 
фотосўрет конкурс увертаралтын. Тушко 
пашам 27 февраль марте колташ лиеш. А 
се‰ышыжым интернет-йўклымаш гоч ойырат. 
Иктешлымашым ™ярня пайремыште ыштат.

Туштак эртараш палемдыме «Марий па-
тыр-2020» та‰асымашат о‰ай лийшаш.

Благовещенск олаште «Папа, мама, я – 
батырская семья» спорт пайрем эртен.

ТУШКО 33 еш ушнен. Нунын коклаште Му-
сагитовмыт марий ешат лийын. Туныктышо-

влакын ешышт 11-13 ияш категорийыш-
те икымше верыш лектын.

«Мелна поро»,  
«Марий патыр»...

«Ача, ава, мый –  
патыр еш»

Моско марий-влак Марий Элын ку-
рымаш лўмгечыжым палемдыме амал 
дене идалык мучко икмыняр кугу ме-
роприятийым эртараш палемденыт.

ИКЫМШЫЖЕ 29 февральыште лиеш. 
Элнан рўдолаштыже илыше марий-вла-
кым Марий Элын калык, М.Шкетан лўмеш 
Марий кугыжаныш драме театрын артист-
кыже Светлана Строганова шке мастар-
лыкше дене куандараш тў‰алеш.

Марий Эл –  
нунынат шочмо вел...

Москва Башкортостан

Чолгалыкшым  
палемденыт

«Ижевск мари» мер организацийын 
пашажым Ижевск олан мэрийжат кўк-
шын аклен.

ШУКЕРТЕ огыл ты олаште илыше ма-
рий-влакым ушышо организацийын вуй-
латышыже Николай Иванович Ямаков-
лан олан мэрже О.Бекмеметьев калык 
да конфессий кокласе кугыжаныш на-
циональный политикым шы‰дарымаште 
чолган пашам ыштымыжлан Таумутым 

Удмуртий

Марий-влак нерген пален налнешт
Актаныш районышто 

илыше чолга марий ўды-
рамаш Елена Ирдуганован 
социальный сетьыштыже 
увертарымыж почеш, нуно 
марий краевед-влак дене 
пырля Татарстан Республи-
кысе марий ял ден села-
влак нерген материалым 
чумыраш пижыныт.

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