
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

КОЛЯ 
ДЕЧ 

ШЕКЛАНЫЗА

2-шо лаштыкСад-пакчазе

МАРТ:  
ТЫЛЗЕ 

КАЛЕНДАРЬ

11-ше лаштык

7-ше (823)№

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2020 ий 

27 февраль,

изарняСУРТСУРТ

Вольык

ончышо

12+

Морко район Арын 
школын туныктышы-
жо, кидмастар Борис 
Степанов визымше гыч 
кандашымше клас-
сла марте технологий 
предметым вўда. Ну-
нын деке мийымына 

годым йоча-влак фа-
нер о‰а гыч изи пила 
дене лывым, суксым 
да моло фигурым пўч-
кедат ыле (снимкыш-
те). Борис Михайло-
вич инструмент дене 
пайдаланыме нерген 

умылтарен. Йоча-влак 
туныктышым пеш тўт-
кын колыштыныт. Ну-
ным умылаш лиеш, 
вет ялысе рвезылан 
тиде урок ончыкыжым 
пеш пайдале лиеш.

Умбакыже 8-9-ше лашт.

Ыштыш-кучыш келшыше –  
шўм-чон куана Йочан кумылжым 

шижын моштышо 
ТУНЫКТЫШО
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Р.ЧЕПАКОВА 

Калык календарьым  
лышташлен

27 февраль  
(изарня). Кушшо 
тылзе – Шоры-
кышто. Тиде начар 
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.

ТАЧЕ – теплицыште, окна 
ончылно лышташан, кресс-
салат, кочо пурыс, шпи-
нат, лышташан петрушко 
нєшмым ўдаш эн келшыше 
жап. Ончыч ўдымє нєшман 
йо‰гытысо мландым пуш-
кыдемдаш, ураш, тўрлє 
шукш-копша‰ге да чер 
деч обработкым ышташ 
йєнан кече.

Садысе кушкыллан йы-
тыра да чын формым 
пуэн пўчкедаш, шуэмдаш, 
кўчыкемдаш келшыдыме 
жап. Пєлемыште кушшо 
пеледышым пикироват-
лаш, шындаш да кусарен 
шындаш, вожа‰даш, па-

сынковатлаш, вўдым ша-
ваш, ешартыш кочкышым 
пуаш огеш темлалт.

Таче – апостол-влак 
дене тєр улшо Кирил-
лын, славян калыкын 
туныктышыжын, кечы-
же. Шошылан корным 
ончыктышо Кирилл кечын 
ожно кресаньык-влак 
пырчым ўдымє пасуш-
тым, пакчаштым тергаш 
лектыныт. Кужу жап пак-
чаште лумым кийыкташ 
тўрлє йєнештарымашым 
ыштеныт. Тыге ыштымеке, 
тудын кушкылым эшеат 
чаплын шочыктышо вийже 
ешаралтмылан ўшаненыт.

Ты кече дене кылдалтше  
калык йўла дене пале-влак

Таче мотор да сай игече гын, лишыл кечылаште 
эшеат йўкшемда.

Эрден эрак чот йўштє, пўсє мардеж пуа – чот шок-
шо ке‰ежым вучыман.

Кечан кече шога – ке‰еж шокшо лиеш, но йўштє 
эше кужун шогаш тў‰алеш.

Шошылан корным ончыктышо Кирилл кече могай, 
август мучко тугай игече шогаш тў‰алеш.

Киса чот чогыматен кычкырла – шошым ўжеш.
Таче шочшо е‰ мландылан шўман да тудын дене 

кылдалтше сомылым йєратыше лиеш. Таче кўчым, 
ўпым пўчкаш огеш темлалт. А ты кечын налме вурге-
мым кужу жап чияш тў‰алмылан ўшаненыт.

Ты йўдым ужмо омо лишыл кечылаште да ончыкыжо 
мо лийын кертмым мужедын каласыше маныныт.

Ушештарыме семын. Февраль мучаште кажне 
15 кече гыч пакчасаскам, поснак – шоганым, йош-
карушменым, кешырым, по‰го але моло чер авал-
тен кертме деч тергыман. Пушкыдемаш але шўмжє 
локтылалташ тў‰алше вожсаскам аралыме яшлык 
гыч вигак кора‰дыман. Шоган вожым колтен ынже 
се‰е манын, вожсаскам аралыме яшлыкыш ломыжым 
шавалташ уто ок лий.

Ныл кече
Федеральный налог службын Йош-

кар-Оласе инспекцийже налог де-
кларацийым пуымо шотышто Почмо 
омса кечым эртара.

ТЕНИЙ тиде акцийым нине кечылаште 
палемдыме:

23 мартыште – 9 гыч 20 шагат йотке;
24 мартыште – 9 гыч 20 шагат марте;
24 апрельыште – 9 гыч 20 шагат йотке;
25 апрельыште – 9 гыч 15 шагат марте.
Почмо омса кечын инспекцийыш тол-

шо-шамыч налог декларацийым пуымо 
шотышто полышым налын, налог служ-
бын электрон сервисше-шамыч дене 
палыме лийын, налог шотышто парым 
улмым але тудым утыждене тўлымым, 
тыгак моло йодышым рашемден кертыт.

Физический лицан 2019 ийысе доходшы-
лан налог декларацийым (3-НДФЛ формо) 
2020 ий 30 апрель марте пуэн шуктыман. 
НДФЛ шотышто налог вычетым налше-
шамыч тыгай декларацийым идалык муч-
ко кеч-могай жапыште пуэн кертыт.

Акций

Посланийым – илышыш

Вашталтышым 
пе‰гыдемдыме

20 февральыште Кугыжаныш Ду-
мын депутатше-влак пленар заседа-
нийыште пытартыш кумшо лудмаш-
те ава капиталын программыжым 
кумда‰дыме нерген законыш пурты-
мо вашталтышым пе‰гыдемденыт.

«ТИДЕ Россий Федераций Президентын 
посланийжым илышыш пуртымо кышкары-
ште кўлешан тў‰алтыш гыч иктыже. Элым 
вуйлатыше тугай задачым шынден, кудо 
2020 ий 1 январь гыч шочшо йочан еш-вла-
клан полшымашке виктаралтын. Ме тиде 
йодышым закон дене пе‰гыдемдышна. 
Вашталтыш дене келшышын, икымше йо-
чалан кугыжаныш 466 617 те‰гем ойыра. 
Кокымшо йочам ыштымылан ава капитал 
150 тўжем те‰гелан кугемеш да чумыржо 
616 617 те‰ге лиеш. Тиде законым калык 
вучен», – манын Кугыжаныш Думын пред-
седательже Вячеслав Володин.

Законын проектше почеш, элым вуй-
латышын кўштымашыж дене келшышын, 
ава капиталын программыже 2026 ий 
марте шуйна. Тылеч посна, самырык еш-
влаклан полышым пуымо процедур про-
старак лийже манын, сертификат ден ок-
сам пуымо жапым кўчыкемдыме.

19 февральыште Кугыжаныш Думыш фе-
деральный бюджет ден Пенсий фондын 
бюджетшым 2020-2022 ий-влаклан тєрла-
тыме нерген законын проектшым колтымо.

М.ИВАНОВА
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МАРТ: тылзе календарь

ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Кушкыл да ро-
сота дене кыл-
далтше чыла гаяк 
манме тў‰ паша 
мартыште пєле-
мысе окна ончы-
лно, шокшемды-
ме теплицыште 
эрта. Вет ончыкы-
лык чапле лектыш 
таза да виян росо-
там куштымо дене 
чак кылдалтын. 
Нєшмым ўдаш 
эн чот келшыше 
кечым ойырен на-
лаш пакчазылан 
тылзе календарь 
полшен кертеш.

2020 ий  
мартыште   

тылзын  
фазыже

1 гыч 8 март – 
Кушшо тылзе.
9 март – Тичмаш 
тылзе.
10 гыч 23 март – 
Катлыше тылзе.
24 март – У тылзе.
25 гыч 31 март – 
Кушшо тылзе.

Пеледыш нєшмым ўдаш, 
шындаш, кусарен шындаш 

эн келшыше кече
Икияш пеледыш

2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 
22, 27, 28

Кокияш ден шукияш 
пеледыш

1, 13, 14, 17, 18, 22, 27, 
28

Шоган да вожсаска 
дене шукемын шар-
лыше пеледыш

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 22

Кушкыл, вондо укшым,  
вургым кусарен шындаш, 

прививкым ышташ  
эн йєнан кече

Кушкыл
Укшым 
кусарен 
шындаш

Прививкым 
ышташ

Саскам пуышо 
пуше‰ге

27, 28

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
13, 14, 17, 18, 
22, 27, 28, 29, 
30, 31

Пу ншоп тыр -
вондо, шем-
шоптырвондо

27, 28

Э‰ыжвондо –
Кугымєр, сне-
ге –

Нєшмым ўдаш йєршын кел-

шыдыме кече  9, 23, 24, 25

Нєшмым озымлан ўдаш  
эн йєнан кече

Кияр
1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 
22, 27, 28

Баклажан
1, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 27, 
28

Шере пурыс
1, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 27, 
28

Чеснок 13, 14, 15, 16, 17, 18

Томат
1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 
22, 27, 28

Реве, кочушмен
11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 
27, 28

Ужаргылан тўрлє 
йєр шудо (шоган, 
петрушко, укроп)

1, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 18, 
22, 27, 28

Ковышта
1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 
17, 18, 22, 27, 28
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Уто ок лий сай ка‰аш

Сєсна коям  
пыште

ПУЛВУЙ коршта? Туге-
же тушко вичкыжын пўчмє 
сєсна коям пыште, шокшын 
пўтырал да тыге 3 шагат 
але йўдвошт кучо. Тиде йєн 
дене 1 тылзе эмлалт.

Диабетлан – 
шемшыда‰ым
САКЫР диабет дене орла-

ныме годым вишкыде шем-
шыда‰ пучымышым шол-
тыза, шўрыза да отваржым 
гына кумыл лекме семын 
йўза. Эмлалтме курс – 6 
тылзе.

Какар лектын гын
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ 

салфеткым свежа 
кочушмен сок дене 
нєртыза да тур-
гыж ланд арыше 
верыш иктаж 40 
минутлан пыштыза. 
Тиде процедурым ке-
чеш 5 гана ыштыза.

Стресс эрта
В™РШУДО – стресс ден 

илышыште неле жапым чы-
тыше-влаклан полшен кер-
тше кушкыл. Тудым чай се-
мын шолтыза да кече мучко 
6 чукыр наре йўза.

Мокшым  
«пукшыза»

МОКШ тургыжландарыме 
годым арня мучко кече еда 
1 лўмегож саска дене коч-
са. Вара кече еда 1 саска-
лан утым налза да тиде чо-
тым 50 марте шуктыза.

ЙЄНДЫМЄ йолчием дене 
коштшо шуко илалше е‰ неле 
илышыжлан вуйым шиеш. 
Чынжымак, йол але туп чар-
ныде корштымо годым молан 
куанаш? Тыгай годым чыла со-
мылым пыкше гай ышташ ло-
галеш. А шагал тарванылат –  
начарын малет, уто нелытым 

погет… Сандене йєнан 
йолчием кўлешак.

60 ий деч вара 
кажне йолыш 
тўрлє кугытан 
йолчием кўлеш. 

Ийготым погымо семын йол-
гопа кужыт шотыштат, лопкыт 
шотыштат кугемеш, чогашыл 
да коя массыжым йомдара. 
Йо‰ылыш ойырен налме йол-
чием вўргорно чер, артрит, 
«маска чапа» да моло ситыды-
маш дене пырля тазалык ден 
илышын качествыжым эшеат 
начаремден кертеш.

Шымлызе-влак илалше е‰-
шамычлан жапын-жапын ор-
топедын консультацийышты-
же лияш да йєнан йолчиемым 
ойырен налаш темлат.

Шоган бальзам
ОРВИ да грипп дене чер-

ланыме годым 200 г шога-
ным тёркеш нўжыман да 
тынарак налме мўй дене 
йєрыман. Грипп, шўлымє 
корно пуалме да кокырымо 

годым тиде вартышым ке-
чеш 3-5 гана 1 изи совла 
дене подылман.

Темлыме шоган бальзам пи-
сын да тазалыклан зияным ыш-
тыде полша.

Пызле воштырым кычал
Вуйдорыкысо вўргорнын склерозшо годым эр шошым 

парня кўжгытан пызле воштыр гыч тєргалтарен налме 
шўм дене ямдылыме средстве сайын полша.

КАСТРУЛЬЫШ 5 кугу сов-
ла пызле шўм порошокым 
пыштыман, тышкак 0,5 л вў-
дым темыман да тиде вар-
тышым шолаш пуртыман, 
йо‰гытым петырыман да 

изи тул ўмбалне эше 2 ша-
гат кучыман.

Отварым шўрыман да кечеш 
3 гана кочмо деч 30 минут он-
чыч 25-30 г дене йўман. Эм-
лалтме курс – 1,5-2 тылзе.

Илалше е‰-влаклан, чоткы-
демдаш але луштараш лийже 
манын, липучкан але шўштан да 

яклешт камвочмо деч резинке 
подошан йєнан йолчиемым 
ойырен налаш кўлеш.

Йєндымє  
йолчиемлан кєра

Миг-
рень духин 
виян пушыж 

дечат тў‰алын 
се‰а.

Чоялыкат утара

Кушкыл эмла
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ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Редакцийын серыш калтаж гыч

Ковай…
Республиканский клинический больни-

цын хирургический отделенийыштыже 
эмлалтмем годым палатышкына иктаж 
85-90 ияш ковам пыштышт…

ТУДО жапын-жапын эмым йўаш монден. 
Ушештарыме годым «А-а-а!» йо‰гыдын манеш 
да порын шыргыжеш. Пеш сай кова. ™мбакыже 
ончалде колышташ веле гын, илалше манын от 
шоналте. Самырыкше годым кўкшє да мотор 
капкылан лийын, коеш, кызыт теве пўгырген, 
туге гынат эше пеш чолга да йомартле.

Врач-влакын мутыштым чот колыштеш, по-
томушто мє‰гыжє кайынеже. Кечывалым ту-
дым сиделке онча, а йўдлан кажне кастене 
«ом хулиганитле» манын сєрымекыже веле 
коден каят. Кова мутшым куча: палате гыч 
лекташ, эше иктаж-мом ышташ огеш тєчє.

Шкенжым пеш эскера, кўчыкын пўчмє ўп-
шым чаткан шереш. Сиделке деч помадыжым 
йодеш. А вакшыш гыч ынже кынел да кори-
дорыш ынже лек манын, тудлан ик о‰айым 
каласеныт – йымал йолашет уке, памперсым 
веле чиенат! А йолаш деч посна кушко кает? 
Тушто вет пєръе‰-шамыч кош-
тыт, ужын кертыт. А тый 
о‰ай ўдырамаш улат. Йо-
лаш деч посна улметым 
пален налыт гын, во-
штылаш тў‰алыт! Ковай 
вигак келша: «Чын вет». 
Да коридорыш лекташ 
тєчымыжым чарна.

Ковай пеш поро. «Пожалысте, тыланда неле 
огыл гын…», «Пожалысте, поро лийза…» манын, 
иктаж-мом ышташ йодеш. Жалюзим почмо але 
петырыме годымат куанен вашешта: «Пеш кугу 
тау, те мыланем чот полшышда». Тумбычко йымак 
кайыше тапычкыжым луктын пуымыланат нимуча-
шдымын таушта: «Пеш кугу тау». Да Шекспирын 
почеламутшо але классик-шамычын прозышт гыч 
цитатым лудеш, романс гыч ужашым муралта…

Да! Тиде ковай хирургийыште ала-могай опе-
раций деч вара эмлалтеш. Тудын – икымше ўс-
тембал: ала-могай лапаш, йєршынат тутло да 
перкан огыл. Но ковай тудым садак пытаренак 
кочкеш, потомушто врач-шамычым колыштеш 
да дотово чот мє‰гыжє кайынеже.

Т.НОВИКОВА
Звенигово район

Шканет шке полшо

Кидысе йыжы‰ын кадыргылмыжым ме-
дициныште остеоартроз маныт. Тыгай си-
тыдымаш 55 ий деч вара кажне ўдырама-
шын палдырна.

ЛОКТЫЛАЛТШЕ йыжы‰ысе нєргє вичкыже-
меш, пышкем (связке) формыжым вашталта. 
Тидлан кєра кидварня кадырга, йыжы‰ыш мок- 
лака-влак лектедат да корштат. Жап эртыме 
семын артроз инвалидность мартеат шуктен 
кертеш. Тыгай годым мом ышташ? Йыжы‰ын 
шо‰геммыжым чарен шогалташ огеш лий, но 
черын вия‰мыжым эркыштараш йєн уло.
 Икымше пале-влакым: пуалмым, парнясе 

йыжы‰ын шодыртатымыжым, тарванылме да 
игече пужлымо годым пе‰ын корштымыжым – 
шотыш налде ида кодо. Нине ситыдымаш пал-
дырныме годым вигак ревматолог деке кайыза. 
Тудо медицине шымлымаш-шамыч негызеш ди-
агнозым шында да эмлалтме курсым палемда.
 Парнялан лўмынак гимнастикым ыштыза: 

ўстембалым тўмыр семын перкалыза, шерым 
ойыркалыза, кидым мушкындыш кормыжталза 
да луштарен вийныктарыза.

 Кидым кече еда туржса. Ончыч, ырыже 
манын, кидкопадам йыгыза. Вара каж-

не парнядам тў‰ гыч мучаш марте да 
мє‰гешла туржса.
 Киддам кылмыме деч аралыза: 

сад-пакчаште йўштє мландым ида 
кучылт, нолян температур годым пи-

жым чийыза.

Парня моклака‰еш

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

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.

 
Пырыс озажын 

тургыжландарыше 
верлаштыже малаш йєра-
та, пий – эн сай да кел-

шыше кундемлаш-
тыже.
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ПАЗАР АК

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

Свежа паре‰ге (1 кг) –   18-25
Свежа ковышта (1 кг) –   18-25
Помидор (1 кг) –               40-180
Кияр (1 кг) –                     80-150
Шоган (1кг) –  30-35
Кешыр –  35-40
Чеснок (1 шт) –        20
Олма (1 кг) –                     80-100
Коштымо олма (200 г) –     50-55
Мандарин (1 кг) –              110-150
Пєчыж (1 л пурыман ведра) – 200
Облепихе (1 л пурыман 
ведра) –      200
Модо (1 л пурыман 
ведра) –                         180-200
Турнявєчыж (1 л пурыман 
ведра) –                             140-150
Варене (0,5 л) –                     150
Чодыра пўкш (1 л пурыман 
ведра) –                                300
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
Карака (1 кг) –                       120
Нужгол (1 кг) –                200-220
Шылагол (1 кг) –             200-350
Калош (шокшо кєрган) – 250-350
Шокшо носки (3 мужыр) –      100
Тумо выньык –                   130-150
Куэ выньык –                          80
Лўмегож выньык –              70-80

Йошкар-Оласе пазарыште 
февральын пытартыш арняш-
тыжат ак утыжым вашталтын 
огыл. Тў‰ шотышто кылмыкты-
ме емыж-саскам, шинчалтыме 
пакчасаскам, коштымо, шинчал-
тыме по‰гым, шокшо носким, 
пижым да моло сатум ужалат. 
Шушаш ™дырамаш пайрем ва-
шеш тўрлє сылне сєрастары-
машым, пєлеклан пуаш йєршє 
моло кырча-марчам темлат. 
Торгаен ончаш гын, шке пакчаш-
те ончен куштымо свежа йошка-
рушменым, кешырым, шоганым, 
мариноватлыме киярым, поми-
дорым, по‰гым 5-10 те‰гелан 
шулдештарен налаш лиеш.

Тиде арнян сатулан ак тыгай:

Эрыктыме шулдо йєн

Жап эртыме семын коя ден когар пушым шупшшо 
вытяжкын решотка коклашкыже пурак-ўй лончын по-
гынымыжлан кєра кухньысо приборын южым тулымо 
вийже иземеш. Эсогыл пушым, парым начарын шуп-
шаш тў‰алеш але йєршын пашам ыштымым чарнен 
кертеш. Садлан жапын-жапын кўртньє ората кєргысє 
сеткым луктын эрыкташ єрканыман огыл. А решот-
кам шергакан химий средстве дене огыл, а озан-
лыкыште кид йымалне улшо проста средстве дене 
эрыкташ лиеш. Мутлан, кочмо содымак налаш, тудо 
кажне озаватын уло.

ТИДЕ порошок дене ре-
шотка кокласе пурак-ўй лон-
чым писын мушкын эрыкташ 
лиеш, жапат шуко ок кўл. 
Тидлан кўртньє каструльыш 
але мискыш (2/3 ужашыш) 
вўдым темыман да изи тул 
ўмбалне шолаш пуртыман. 
Тул ўмбач кора‰дымеке, ко-
чмо (кальцинироватлымым 
огыл!) содым (5 литрлан – 
1 стакан) ешарыман. Тўткє 
лияш кўлеш, содым еша-
рымеке, вўд чот ловыртен 
шолаш тў‰алеш. Изи тул 
ўмбалне шолын шинчыше 
содан растворыш сеткын ик 
велжым вера‰дыман, 15 ми-
нут наре кучыман. Решот-
ка йо‰гытыш иканаште ок 
шы‰е гын, ты растворышто 
кажне велжым алмаш-алмаш 
лазыртен тєргалтарыман.

Решоткаш кодшо вашка-
лалтмым тиде растворешак 
нєртымє пушкыдо губко дене 
темденрак йыгыман. Содан 
раствор кужу жап эрыкты-
дыме, пе‰гыдын пижын «кўэ-
малтше» ўй да коя лончым 
яндарын кора‰да.

Нашатырь спиртат ла-
вырам тєргалтарен кертеш. 
Эрыктыме нине кок йєн дене 
пайдаланыме годым сеткыш 
растворым шекланенрак 
йыгыман. Нашатырь спиртын 
пеш лўдыкшє аммиак парым 
лукмыжлан кєра пєлемыште 
фортычкым почаш уто огыл. 
Латексан парняшан пижым 
чийыман.

Кугу йо‰гытыш вўдым 
темыман да, шолаш пу-
рымешкыже, изи тул ўм-
балне шолтыман. Тул ўм-
бач кора‰дыме вўдыш (6 л 
вўдлан – 100 мл) нашатырь 
спиртым изин-изин еша-
рыман. Каструльысо вўдыш 
решоткам вера‰дыман. 
Коя-пурак лончо кўжгыжак 
огыл гын, тудым 1 шагат 
наре растворышто кийык-
тымат ситышаш. Чот лавы-
ранла коеш гын, коя лончын 
тєргалтмешкыже кучыман. 
Раствор гыч лукмо сеткым, 
леве вўд йымалне кучен, 
пушкыдо губко дене йыген 
эрыктыман.

Мучашыже лиеш

ПУШЫМ, ПАРЫМ 
сайын шупшаш тў‰алеш
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™стел сий

ЕШЫШТЕ чўчкыдын 
когыльым ышташ йо-
дыт гын, южо озавате 
холодильникыште ку-
жун шинчыше варе-
ным арам ом ыште. 
Кеч-могай варене кєр-
ган когыльым ыштыме 
годым вишкыде вар-
тышым нугыдемдаш 
ынде иктаж вич ий 
наре крахмалым огыл, 
а авалийшын темлы-
мыж семын манный 
шўрашым ешарем. 

Тидлан вишкыде 

вареным каструльыш 
опталам да изи тул 
ўмбалне изиш ырык-
тем. Вара тышкак, 
варенын могай виш-
кыдылыкан улмыжым 
ончен, пыртак, мут-
лан, 200 мл вар-
тышлан 2 изи солва, 
шўрашым ешарен ну-
гыдемдем. Тул ўмбач 
кора‰дымеке, 20 ми-
нут наре лєчымыжым, 
йўкшымыжым вучал-
тем. Ынде ты вартыш 
дене кеч тыгыде, кеч 

кугу когыльым, кеч ро-
галикым ышташ сай. 
Руаш тўрлем кокла 
гыч нугыдо кєргыжє 
салмаш йоген ок лек. 
Нимогай крахмал да 
пектин огеш кўл, адак-
шым манныйын там-

же когыльо кєргыштє 
йєршын шижалташ ок 
тў‰ал. Ты ка‰аш ала 
самырык озаватылан 
эше палыдыме гын, 
тек куанен пайдалана.

Р.РОДИОНОВА
Йошкар-Ола

Кочкышым ямдылыме радам
1. Пеле наре шу-

лыктарыме колын 
кєргыжым лукман да 
вичкыж пўчкыш-ша-
мычлан пўчкедыман. 
Йўштє вўд йымал-

не кажныжым сайын 
мушман.

2. Колым ямдылыме 
деч вара каструльыш 
вўдым темыман да шо-
лаш пуртыман. Ынде 

Селёдко шпрот
Кўлыт (5-6 порцийлан): 350 мл вўд, 2 кугу 

кол, 125-130 мл кушкыл ўй (шагалракат на-
лаш лиеш), 3 пакетик чай, 3 лавр лышташ, 
2 чывыштыш шинчал, йо‰ыштымо шем пу-
рыс (тамлен ончен).

Авалийше деч кўсынлымє чоялыкВишкыде вареным  
нугыдемда

шолшо вўдыш 3 паке-
тик чайым пыштыман 
да тўсшє ден тамже 
лекмешке йўкшыкта-
рен шинчыктыман.

3. Кол пўчкыш-ша-
мычым (1 лончым) 
формыш радамлын 
вера‰дыман. ™мба-
чынже шинчалым, 
йо‰ыштымо (уке гын, 
тичмаш) шем пуры-
сым шавалтыман. Ве-
рын-верын лавр лыш-
ташым пыштыман.

4. Ынде кол ўмбаке 
кушкыл ўйым ешары-
ман. Колым оптымо 
формыш чай кучам 
(фотошто ончыкты-
мо семын) чыла пўч-
кышым сайын петыры-
мешкыже опталман.

5. Формым петыртыш 
але фольга дене левед-
ман да 230 градус мар-
те ончылгоч ырыктен 

ямдылыме духовкыш 
кўкташ шындыман.

6. Маринадын шо-
лаш пурымекыже, эше 
15 минут наре кучы-
ман. Вара духовкышто 
температурым 150 
градус марте изем-
дыман да колым эше  
1 шагат наре паритлен 
кўктыман.

7. Ямде шпротым 
духовко гыч лукме-
ке йўкшыктарыман. 
Жап уло гын, тудым 
3-4 шагат холодиль-
никыште шинчыкташ 
лиеш. Чытыш уке гын, 
бутербродым ыштен 
але, тыглай тали‰гаш 
пыштен, посна блюдо 
семын кочкаш там-
ле. Селёдко шпротым 
свежа кияр але поми-
дор пўчкыш дене пыр-
ля бутербродым ыш-
тен кочкашат тутло.
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен. Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11  

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.
Борис Михайлович Шерка-

нур ялеш (кызыт – Чавайнур) 
шочын-кушкын. Арын школ 
деч вара кушко тунемаш 
кайыме нерген шуко шонен 
огыл. Направленийым нал-
меке, 1980 ийыште Марий 
кугыжаныш педагогике ин-
ститутыш пурен. Общетех-
нический дисциплине да 
труд факультетым тунем пы-
тарыме деч вара шочмо кун-
демышкыже пєртылын.

Борис Михайловичын па-
шаж дене лишкырак палыме 
лияш манын, школым да ма-
стерскойышто йоча-влакын 
кидпашаштым ончен лекна.

– Мый туныктышо тукым 
гыч улам, – ойла кидмастар. 
– Ачам, Михаил Степанович, 
историйым туныктен, авам, 
Роза Изосимовна, био-
логий предметым 
в ў -

ден. А пу гыч пўчкедаш 
мыйым туныктышо, кидма-
стар Геннадий Прокофьев 
шўма‰ден. Мыланна, йоча-
влаклан, о‰аште сўретлаш 
пеш о‰ай лийын. Тыге Генна-
дий Федорович пу гыч пўчке-
даш, кўзым ышташ да моло 
пашаланат туныктен коден.

– Ондакысе тунемше-влакын 
кидпашаштым школышто ара-
лена, – уло кумылын каласка-
ла пєръе‰. – Теве Александр 
Захаров шкафын омсажым 
моторын пўчкеден луктын. 
Иза-шольо-влак Миша, Павел, 
Денис Казаковмытын пушышт 
кодын. А теве укшла, пуше‰ге 
мугыльо гыч могай гына ком-
позиций уке! Нуным окна яна-
кыште вера‰дыме. Икманаш, 
икшыве-влакын фантазийышт 
нимучашдыме. Тунам матери-

ал шотышто, поснако‰алан, 
чўдє лийын огыл. Мо-

гай кўлеш, 
ту-

гайым кондат ыле. Кызыт –вес 
сўрет, чыла кычалман. Кушто 
мом муына, пилораме гыч 
о‰ам але иктаж производство 
гыч фанерым да тулеч моло 
материалым, чыла школыш 
кондена.

Туныктышын ойлымыж по-
чеш, 1988-1989 ийлаште 
школышто общественно-
пайдале паша дене кыл-
далтше урок-влак лийыныт. 
Мутлан, Красногорский ав-
тофургон заводлан фанер 
о‰а гыч почто яшлыкым ям-
дыленыт. Тунемше-влаклан 
тидлан пашадарым тўле-
ныт. Тунам тиде кугу окса 
лийын. Эсогыл ик рвезе 
ыштен налме шийвундыж 
дене ече ден тоям налын 
кертын. Тыгак школ чодыра 
лесничестве денат сай кы-
лым кучен. Шырчык омар-
там, кайыклан кормушкым 
ятыр ыштеныт. Чаманен 
гына каласыман, ты урокым 
кора‰деныт.

– Технологий урокна – ар-
няште шым шагат, – умбакы-

Йочан кумылжым шижын 
моштышо ТУНЫКТЫШО

Шырчык омартам олмыктыман

Сакыш

Абажур
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же палдара туныктышо. 
– Эн тў‰жє – йочалан мо 
келша, тудым шижын мо-
штыман: ончыкыжым кє 
лийнеже, могай профес-
сийым ойыра. Тиде паша-
ланат ямдылен шогена. 
Ондак трактористланат 
туныктенна.

Мучашлан Борис Ми-
хайлович улшо нелылык 

нергенат каласкалыш. 
Тудын ойлымыж почеш, 
туныктышын пашадарже 
изи, садлан кызыт самы-
рык туныктышым муаш 
неле. Тиде поснак ялысе 
школышто шижалтеш.

Шкафысе мотор тўр

Оксагалта

Иза-шольо-влак Казаковмытын ыштыме пушыштТыште кє мом ужеш?

О‰ай коля

Чодыра пєлек

Ойыртемалтше туйыс
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Мє‰гысє ферме

СУРТКАЙЫКЫМ ончышо 
кугу опытан пашае‰-влак па-
лат: телым кўркам ашнаш эн 
келшыше вер – поликарбонат 
гыч ыштыме теплице. Теле па-
гытыште тудо яра шинча. Те 
сурткайыкым ашнаш лўмынак 
вўтам ынеда ыште, да тидлан 
жапда уке гын, тыгай тепли-
цым кўркам ашнаш келышта-
раш моткоч йєнан. Шкешотан 
тыгай оралте кєргыштє ми-
кроклимат сай, поликарбонат 
кечыйолым колта, тушто кечы-
валым эреак волгыдо лиеш. 
Теплицым кўркам ашнаш ке-
лыштарыме годым мом палы-
ман?

Кўварыште кўжгє лончо шар-
тыш лийшаш. Йўштє кўвар але 

чара мланде шуко шокшым 
йомдара, тыге сурткайык кы-
лмен черланен кертеш. Шар-
тыш шотеш торфым, олымым 
але пилашўкым кучылташ кел-
ша. Амыргыше але вўдыжгышє 
шартышым тыглай вўтасе се-
мынак вашталтыман.

Ке‰еж деч вара теплицыште 
шелше кодын кертын, тудым 
сайын петырыман. Такшым 
поликарбонат дене ыштыме 
теплицыште шелше шагалже 
годым лиеш.

Кўрка илыме верышке, те-
плице кєргышкє, икмыняр атеш 
ломыжым да ошмам шындаш 
келша. Нуно сурт-кайыклан 
«ванне» семын лийын кертыт. 
Тыгай келыштарымаш деч 
посна кўрка коваштыштыже да 
пыстылыштыже илыше шуршо 
деч утлен ок керт.

Теплицым кєргє гыч фанер, 
ДСП але моло тыгаяк мате-

риал дене комыжлаш келша. 
Тидыже теве молан ышталтеш. 
Эн ончычак, сурткайыклан кел-
шыше температур аралалтеш. 
Вес могырым ончалаш гын, 
кўрка куатле нерже дене поли-
карбонатым чў‰ген ок локтыл, 
да тудо шушаш ке‰ежымат 
кушкылым ончен кушташ йєр-
шє кодеш.

Телым кўркам теплицыште 
ашнымын сай могыржо эше  
тыште: сурткайык эрера-
как кєргыштє лиеш да тусо 
мландым ўя‰да. Тыге шошым 
ешартыш ўя‰дышым налын  
толашышаш ок лий. Тыланда 
теплицышкак кўркалан шин-
чаш каштам, пыжашым, кор-
мушко ден вўдым пыштыме 
атым кондаш перна. Суртка-
йыклан илашыже йєнан лийже 
манын, кажне вуйлан шотлы-
маште кумдык ик квадратный 
метр деч шагал огыл лийшаш.

Сравочым шола велышкыла 
пўтыралме деч вара кертме 
семын машинам пурла мо-
гырыш пызныкташ, ишыкташ 
тыршыман. Корно тўр лопка 
гын, моткоч сай, но кушто ты-
гайжым муаш? Эшеат сай, те-
лым келге лум уло гын. Эше ик 
йєн – ручник дене эркышта-
раш. Тыгодым ручникысе кноп-
кым колтыман, мучыштарыман 
огыл. Утыжым шке могырыш 
чот шупшмо годым машина 
єрдыжкат каен кертеш. Ты шо-
тышто моткоч шекланыман.

Передаче коробко автома-
тический гын, машинам вес 
семынрак шогалташ тєчыман. 
Тыгай машинан зажиганий сра-
вочшо уке, тудын олмеш старт 
кнопко гына вера‰ын. Шогымо 
(стояночный) тормоз рычагат 
уке, тудат электронный. Тут-
карыш логалме годым коробко 
селекторым нейтральныйыш 

кусараш тєчыман. Водительын 
йолжо газ педальыш темда 
гын, тидыже машиналан ум-
бакыже скоростьым кугемдаш 
чаракым ышта. Газ педальыш 
нигє ок темде гын, нимомат 
логалме ок кўл, машина кунар-
гынат шкеак двигатель полшы-
мо дене кудалмым эркыштара. 
Ынде рульым кучена да кушко-
гынат пызнаш, ишыкташ тєчен 
ончена. Умбакыже чылажымат 
кодшо номерыште ончыктымо 
механический передаче ко-
робкан машина семынак ра-
дамлын шуктена.

Кызытсе шергакан машина-
лаште «автопилот» опцийым 
чўктымє. Тыгай йєн ончылно 
кайыше машина ден тендан 
машина коклам тєремда. Ту-
геже машина вес машина деке 
лишеммыж годым шкежак эр-
кышнаш тў‰алеш. Эше тыгай 
машина, корно ўмбалне ик-
таж-могай авыртыш, чарак уло 
гын, шкежак эркышна.

Бордюр деке ишаш ида тыр-
ше, тыге машинам огыда эр-
кыштаре, а теве леведыш гоч 
савырнен кумыкталтын кер-
тыда. Асфальт кукшо гын, шо-
лашке-пурлашке пўтыркален 
ончыза, тыге те эртыме ку-
жытым ешареда да ше‰гечын 
лишемше автомашинан во-
дительжым тўткырак лияш 
таратеда. Но кеч-мо гынат, 
тазалыкда начар, шкендам 
удан шижыда гын, руль вокте-
ке ида шич. Тыге те шкендам 
веле огыл, пырля кудалше-
влакымат лўдыкшє деч ара-
лен кодеда.

Мужыр лаштыкым

Мучаш. Тў‰алтышыже 6-шо 
№-ан газетыште

Водительлан  
кенета неле лийын гын

Автомашинам виктарышылан

Эн келшыше – теплице
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КОЛЫЗЫН ЛУКШО

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

Палаш уто огыл

Коля деч  
шекланыза Йўштыштє  

шагал чў‰га
Карака – шокшым йєратыше кол, 

сандене тудо телым чулым огыл. Ут-
ларакшым йошкыныш уралт возеш 
але келгыште шкаланже келшыше 
верым муэшат, «малаш» тў‰алеш. 
Чот йўштє годым каракам кучаш огеш 
лий гаяк. А теве теле тў‰алтыште, ий 
налме пагытыште, але теле мучаште, 
йўштє пытыме жапыште, удан огыл 
чў‰га. Январь-февральыште, чат-
лама йўштє годым, карака «пайрем 
кечылаште» веле чў‰га.

ТИДЕ колым утларакше левештыме 
кечылаште, южын температуржо 0 гра-
дус шогымо годым, кучаш йєнан. Эн кел-
шыше жап – эр эрдене, кече лекме па-
гытыште да кече шичме годым. Йўдым 
шагалже годым чў‰га. Кенета чатлама 
йўштє толын, да чот мардежан гын, ка-
ракам кучаш каяш шоныманат огыл, пиал 
ок шыргыжал.

Могай вер эн келшыше? Каракам чыла 
вўдыштак кычалын муаш ок лий. Мутлан, 
изирак вўдыштє. Тушто вўд тўрыснек 
кылма. Тыгыде ер ден пўялаште. Тыште 
телым кислород пеш шагал лиеш. Вўд 
пундаш марте кылмыме годым кара-
ка йошкыныш уралт возеш да тушечын 
шошо марте ок лек. Эшежым тиде але 
тудо вўдыштє лачак карака гына ила гын, 
тыгак кучаш неле. А теве опкын кол (нуж-
гол, ола‰ге) илыме верлаште кислород 
ситышын лиеш, да тыгай вўдыштє ка-
ракам кучаш келша. Телым утларак кугу 
ерыште сайын чў‰га. Тушто курго шагал-
рак лиеш, но чонан-влак шукын улыт гын, 
кочкыш шотышто чўдылык шижалтеш. 
Карака тыгай вўдыштє сайын чў‰га.

Коля шыште когарш семынак карашым локты-
леш, отарлан кугу э‰гекым конда. Карашан ра-
мыште перга, мўй улыт гын, тыгайым эн ончыч 
тўка. Пурын локтылмо тыгай рамым варажым 
мўкш-влак пеш начарын шупшыт але йєршеш 
кора‰ын каят. Тидым шотыш налын, карашан 
рамым коля деч эскераш, аралаш кўлеш.

ТИДЕ изи янлык южо кушкыл пушым ок йєрате, ок 
чыте. Тидым шотыш налын, эше ке‰ежымак, лоп-
шудым, пызлышудым (пижма), кугырўдывондым 
(бузина) коштен, тыгак кож, пўнчє, лўмегож укшым 
поген, карашан рамым аралыме верыш оптыман. 
Лачак нине кушкыллан гына ўшаныме ок кўл. Лўмын 
ыштыме лєдє, оптыш, ондалчык, аяр кид йымалне 
эреак лийшаш улыт.

Мутлан, калык кучылтмо йєн полшен кертеш. 200 
грамм сакырым, 300 грамм ложашым да 500 грамм 
гипсым налыт. Нуным сайын лугат, кагазыш пыш-
тат. Тыгак рож улман изирак коробкашке пышташ 
лиеш. Тушко коля, тыгак комаголя-влак пураш пеш 
йєратат. Тыгай ондалчыкым кочкыт да вўдым йўыт. 
Гипс кєргыштє мален шинчеш, да коля кола. Кызыт 
кевытлаште клейым ужалат. Тудат полшен кертеш.

Аярым кучылташ лиеш, но тыгодым мє‰гыштє аш-
ныме пырыс, пий да моло янлык ынышт коч манын 
эскерыман. Уда могыржо эше тыште: колышо коля 
шинчалан койдымо верыште киен кертеш. Тыгодым 
уда пуш лектеш.

Кызыт эше лўмын келыштарыме генераторын 
лукмо ультрайўк лўдыктышым кучылтыт. Тыгай йєн 
дене кочкышым аралыме кугу складлаште пайдала-
нат. Нормо почеш, тыште аярым кучылташ ок лий, а 
теве карашым аралышашлан тиде йєн лачеш толеш.

Эше ик йєн уло. Марий Турек район Лоп ялыш-
те илыше мўкшызє М.Осипов карашым аралыме 
складшым кўртньє пуч-влак ўмбаке шынден. Пучын 
мланде ўмбалнысе кўкшытшє – пел метр утла. Ты-
гай складыш нимогай колят логалын ок се‰е.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
02.10, 03.05 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское/
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.10 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+ 00.10 Познер 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 "ЖЕН-
СКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+    

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

Наше время. 12+ 21.30 Наше время. 
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, 19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.30, 01.10 
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+ 00.10 Право на справедливость 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 "ЖЕН-
СКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+  

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

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести Марий Эл  9.00 Местное время. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.)  9.25 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

3 МАРТА, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.155 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / 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+ 
03.40 Наедине со всеми 16+ 

РОССИЯ1

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

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

Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

4 МАРТА, 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 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+ 
00.15 Д/ф "Маноло Бланик. Мальчик, ко-
торый придумал туфли для ящериц" 18+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 17.25 
60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.00 Большой юмористи-
ческий концерт "Ирония весны" 16+   

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

Наше время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / 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+ 
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
17.25 60 минут 12+ 14.45 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "ЖЕН-
СКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+ 23.15 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+    

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

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 
Вести Марий Эл  9.00 Местное время. 
Вести Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 Пош-
кудем 9.45 Туган тел

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

6 МАРТА, ПЯТНИЦА

2 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с "КОМИС-
САРША" 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.50 Х/ф 
"БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ" 0+  
08.20 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ" 6+ 10.10 Х/ф "ДЕВ-
ЧАТА" 0+ 12.15 Х/ф "КОРО-
ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" 0+ 
13.40 Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА..." 0+ 15.35 Концерт 
"Будьте счастливы всегда!" 
12+ 17.10 Х/ф "ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ" 12+ 19.00 
Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
12+ 21.00 Время 21.25 Х/ф 
"КРАСОТКА" 16+ 23.40 Х/ф 
"НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ" 12+ 
01.20 На самом деле 16+ 
02.15 Про любовь 16+ 03.00 
Наедине со всеми 16+

РОССИЯ1

05.00 Х/ф "УКРАДИ МЕНЯ" 

12+ 08.35 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 12+ 
09.30 Устами младенца 12+ 
10.20 Сто к одному 12+ 
12.00 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН" 0+ 15.30 Петросян 
и женщины-2020 16+ 18.00 
Ну-ка, все вместе! 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+ 
01.30 Х/ф "НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА" 12+    

«МЭТР»
06.00 Программа "Сдела-
но со вкусом" 12+ 12.00 
Наше время. Итоги недели 
12+ 12.30 Программа «Сде-
лано со вкусом» 12+ 12.45 
Программа «Пастырское 
слово» 12+ 21.00 Марий Эл  
темла 12+

8 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 
12+ 09.00 Умницы и умники 
12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.00, 12.00 Новости 10.15 
Честное слово 12+ 11.00, 
12.15 Видели видео? 6+ 
13.30 Теория заговора 16+ 
14.20 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 
0+ 16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 17.50 
Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+ 23.20 
Большая игра 16+ 00.30 
Х/ф "ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН" 16+ 02.15 На са-
мом деле 16+ 03.10 Про лю-
бовь 16+ 03.55 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+ 08.00 Вести. Мест-
ное время 08.20 Местное 
время. Суббота 12+ 08.35 
По секрету всему свету 

12+ 09.30 Пятеро на одного 
12+ 10.20 Сто к одному 12+ 
11.10 Смеяться разрешается 
12+ 13.40 Х/ф "КЛУБ ОБ-
МАНУТЫХ ЖЁН" 12+ 18.00 
Привет, Андрей! 12+ 20.00 
Вести в субботу 20.40 Х/ф 
"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 0+ 
23.55 Х/ф "ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ" 12+ 03.25 Х/ф 
"С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-
СТРА" 16+

«МЭТР»
06.00 Программа "Сделано 
со вкусом" 12+ 12.50 Про-
грамма "Сделано со вку-
сом" 12+ 13.40 Программа 
"АРТ-мастерская" 12+ 15.30 
Марий Эл темла 12+ 18.30 
Наше время. Итоги недели 
12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

7 МАРТА, СУББОТА

АФИШЕ

РЕМОНТ  
КВАРТИР и  
ОФИСОВ

Тел.: 8 902  
738 61 88

Реклама

Рекламе

Рекламе



2020 ий 27 февраль14 С/ПИЛЫШ ЙЫЖЫˆ

– Ну... кузе тидым 
кок-кум шомак дене 
куштылгын умыл-
тараш гын... – шон-
калышын мутланаш 
тў‰але Данил Петро-
вич. – Кеч кокланже 
йєратымаш нерген 
шонет? 

Чылажымат шонен 
ыштыше е‰ деч ты-
гайым колаш йєршын 
вучыдымо ыле. Єрмем 
дене вачым туртыктен 
колтымемат шым шиж.

– Изиш єрметым 
умылем... А мый вот 
шонкалем! Тыште, ко-
нешне, ужо нимо уке. 
Мемнан ийготышто 
тыгай шомакым ой-
лышт шогылташ чын-
жымак йєндымє, но 

нимом от ыште... Тиде 
илыш, а тудын «тем-
лымыж» деч ушан 
да чоя от лий! Эртен 
кодшынат умылтарен  
моштыдымо шерге 
акше уло. Тыге огыл 
шонет? Ше‰гелан код- 
шо пиалан тат южгу-
нам кєргым тунар ко-
гарта – чытен лектын 
кертмылат ок чуч.

Да, Данил Петрови-
чын шонымыж дене 
мыят келшышым. Ту-
нар когарта шол...

– Туге-е вот, – ойлы-
мыж шотышто чынже 
дене мом шонымем 
палаш тєчышє пєръе‰ 
ўмбакем шымлен он-
чале.

Моткоч о‰ай, вет  
кокла ийготышто 
йєратымаш нерген 
шонышо-влак мемнан 
жапыште огыт вашли-
ялт гаяк.

– Кажне айдемын 

илышыштыже эн чап-
ле жапше – йєраты-
ме пагытше, очыни, – 
мане Данил Петрович 
да шўтен лекше он-
чалтыш дене ўмбакем 
адакат ончале. Мо 
нерген ойлымыжым 
умылен кертам але 
укем пуйто тергаш 
тєча. – Вет айдеме 
лачшымак чот йєра-

тыме пагытыштыже 
тєрлаташ лийдыме 
шуко йо‰ылышым ыш-
тен се‰а. А такшым 
илышыште шкеныш-
тым пиаланлан шотлы-
шо-шамычат шагалын 
огытыл. Нуно йєраты-
ше да йєратыме ул-
мыштлан пытартыш 
кече марте пе‰гыдын 
ўшанен илат. Йєр-
шын вес шижмашым 
йєратымашлан шот-
лен илымыжым нигє 
шижын але умылен ок 
шукто, очыни. Пєръе‰ 
семын тура ойлаш 
гын, тў‰алтыште –  
тыглай физиологий 
але организм «чыгы-
лтыш», а умбакыже – 
койыш-кучыш, при-
вычке манмет да ик-
те-весым пагалаш да 
умылен илаш тєчымаш 
манаш моли... А йєра-
тымаш... Ала, можыч, 
тудо лийынжат огыл, –  

Данил Петрович кы-
зыт гына ала-мом уым 
умылышо гай ўмбакем 
тўткын ончале. – Те 
ойлымем дене кел-
шеда але йєршын вес 
семын шонеда да шке 
чында дене иледа?

– Ну... тендан се-
мын лийже, – умбакы-
же мом тугай о‰айым 
ешара манын шонен, 

мыят кокытеланенрак 
келшышым.

– Эше вес тўшка е‰-
влак вашлиялтыт, но 
нуно – пеш шагалын, 
зато могай улыт! Тиде 
йєратымаш тулеш ло-
мыж марте когарген 
йўлышє, тудын пун-
дашдыме поргемыш-
кыже вуйге шу‰галтын 
орланыше-шамыч.

Шоналтен ончыза-
ян, айдеме коло вич 
ий ешыж дене, нимо-
гай тугай чон йўлымє 
шижмашым шижде, 
ласкан ила. Чылажат 
молын гаяк, вате, ик-
шыве-влак, йєратыме 
паша. Пелашыжым 
моткоч пагала. Сурт-
шо шерге. Да кене-
та чыла кода да вес 
ўдырамаш деке илаш 
кая. Самырык да мо-
тор дек огыл, а молын 
деч нимо дене ойыр-
темалтдыме тыглай 
деке. Коден кайыме 

пелашыже ала сайрак 
да. А чонлан кўштен 
от керт, тиде ўдыра-
маш дене эн пиалан! 
Тиде мо тыгай, кузе 
умылаш? Погымо ий-
готым ончыде, ешым, 
сай пелашым коден 
каяш? Могай вий тыге 
ыштыкта? Могай?

– Йєратымаш?
– Тыят тыге шонет? – 

Данил Петрович пуйто 
пудешт кайыш. – Лач 
йєратымаш!

– Изиш вараш кодмо 
огыл юзо шижмашлан 
эрыкым пуаш?

– Уке! Кеч-мом ман-
за, но садиктак пиал. 
Эше ты ош тўняш шоч-
мына деч ала-куна-
мак ожно лўмлє поэт 
«йєратымаш ийготым 
ок ончо» манын во-
зен коден. Кызыт мо-
лан тыге возымыжым  
пе-еш сайын умылем.

Чо‰ешташ ўжшє ши-
жмаш кенета ты айде-
ме дек толын гын, вара 
мом ышташ? Тудым 
вара кє титаканыш 
лукташ тоштеш? Па-
лем, южиктыже, тынар 
шуко ий пырля илы-
меке, ик гана оптымо 
пыжаш гыч чо‰ештен 
каяш сєрал огыл, а, 
мє‰гешла, ешым пе‰- 
гыдемдышаш улына 
манын чараш тў‰а-
леш. Да, еш – элын 
э‰ертышыже, вет пе‰- 
гыде ешыште – кугы-
жанышын куатше, вий-
же да эше шуко тылеч 
молат... Но каласыза 
мылам, пиалдыме еш 
эллан чапле э‰ертыш 
лийын кертеш мо? – 
Данил Петрович шин-
чажым пашкартыш да, 
йодышемлан мом ва-
шештет маншыла, ўм-
бакем ончалын еша-
рыш: – Тыгайым иктат 
нигунамат нигуштат 
ойлен огыл. 

Тў‰алтышыже
6-шо №-ан газетыште 

Ом кай ыле гын...

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

Умбакыже лиеш
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ШЫРГЫЖАЛЫНА?

Кава шортеш, шортеш чонем,
Шкет корные‰ым чаманен.
Кушеч йўр воштак ошкылеш,
Коден кая я пєртылеш?

Адак пуста‰е ял урем,
Ала шортам, ала мурем.
Мурем гынат, иктат ок кол,
Шортам гынат, иктат ок тол.

Адак пуста‰е ял урем,
А мый лўметым кычкырем.
Палем, тый пєртылын толат,
Манеш чарак огыл тылат.

Ик кечын шўлык деч утлен,
Тылат, та‰ем, мый товатлем.
Йєратымашым вашлиям,
Садак эн пиалан лиям.

Кава шортеш, шортеш чонем,
Шкет корные‰ым чаманен.
Кушеч йўр воштак ошкылеш,
Коден кая я пєртылеш?

Адак пуста‰е ял урем,
Ала шортам,  
ала мурем.
Мурем гынат,  
иктат ок кол,
Шортам гынат,  
иктат ок тол.

Мутшо Ю.Русановын,  
семже И.Егоровын
Р.Данилова мура

Кава шортеш Йєратыме мурына

– А те мо номер деч 
посна кудалышты-

да? – автомашинам чарен шо-
галтыше гаишник йодеш.

– Тудым мый наизусть шар-
нем, – вашешта водитель.

* * *

Книгасе могай герой-ша-
мыч чын илышыш 

кусненыт?
– Могай? 

Гайдар да 
тудын ко-
мандыже.
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Лаштыкым Г.КОЖЕВНИКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Урал кундем

«Свердловск область Арти ола округысо марий-влакын национальный да тўвыра ав-
тономийышт» верысе мер организацийын черетан погынымашыже лийын (снимкыште).

ТУШТО Мер Ка‰ашын 
председательже, Оньыжа 
Э.Александров, тудын ал-
маштышыже В.Мочаев, Арти 
ола округысо администра-
ций вуйлатышын националь-
ный йодыш шотышто алмаш-
тышыже С.Токарев да молат 
лийыныт.

Погынышо-влак районын со-
циальный да экономике могы-
рым вия‰мыже, тўвыра илышы-
же, марий йылмым тунемме 
нерген ойленыт, ка‰ашеныт. 
Организацийын ыштыме па-
шаж шотышто тудын предсе-
дательже В.Бакетов иктешлен 
каласкален. Тудын ойлымыж 
почеш, Арти ола округышто 
район кўкшытан ик меропри-
ятият марий калык деч посна 
огеш эрте. Тудын тўвыра 
илышыжат шолеш: клуб-вла-
кат, тоштер-шамычат пашам 
ыштат. Но марий йылмым ту-

немме да туныктымо шотышто 
ситыдымаш уке огыл. Мутлан, 
школлаште марий йылме дене, 
Федерал кугыжаныш образо-
вательный стандарт дене кел-
шышын, учебник, программе 
уке, сандене тоштым кучыл-
таш логалеш.

«Марий йылмым туныктат, 
но шуко тунемшыже тудым ок 
пале да марла огеш мутлане. 
Мыйын шонымаште, чыла-
жат еш гыч тў‰алеш, ача-ава 
дене кылдалтын, но поснак – 
туныктышын талантше дене. 
Акідрі школышто марий ли-
тературлан поян кугу книга-
гудо лийын, но тудым макула-
турыш колтеныт. Марий калык 
нерген статьям возаш модно 
лийын. Мутлан, Т.Костыреван, 
Н.Зуеван, Т.Черепанован, Д.Ев- 
докимован да молынат возы-
мышт савыкталтыт. Мый Ма-
рий Элышкат сераш тыршем. 

™маште 29 июньышто марий 
национальный тўвыра ден 
Алексей Эрыканлан тоштер-
пєртым торжественно почын-
на. Тений октябрьыште Эрыкан 
лудмашым эртараш палемден-
на», – каласыш Валерий Бори-
сович.

Умбакыже погынышо-влак 
председательым сайленыт. 
Ийготшылан да моло мер па-
шалан кєра В.Бакетов тиде со-
мыл деч тудым кора‰даш йо-
дын. Председательлан Андрал 
ял гыч Семён Ильиным сайле-
ныт. Тидын деч вара 2020 ий-
лан паша планым ка‰ашеныт.

XI Марий калык погыныш 
Арти ола округ гыч тушко де-
легат-влакым ойыреныт. Йўк- 
лымаш почеш тиде – С.Ильин, 
О.Сыропятова, Л.Шалкиева да 
Л.Иванова.

В.БАКЕТОВ
Акідрі

Марий йылмым туныктат, но…
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