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Мє‰гысє фермеПайдале ка‰аш

Ыштыш-кучыш  келшыше – шўм-чон куана 

Кужэ‰ер район Коклаял мучаште Ли-
дия Егоровна Богданова ден Эрнест Ива-
нович Каменщиков илат. Коктынат сулен 
налме канышыште улыт. Эрнест Ивано-
вич ўмыржє мучко «Маяк» совхозын ком-
плексыштыже тыршен: тыглай пашазе, 
орол, кочегар лийын. Лидия Егоровна 

ончыч Калинин лўмеш колхозышто, вара 
«Маяк» совхозышто 15 ий дояркылан, 12 
ий сєснам, тунам да презым ончышылан 
тыршен. Тудо кум йочан ава. 19 ияш эр-
гыже чечня сарыште колен. Эрнест Ива-
нович Шинурышто шочын-кушкын.

Умбакыже 8-9-ше лашт.

Чевер олман ялыште
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Л.Богданова ден Э.Каменщиков 
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Калык календарьым 
лышташлен

10 сентябрьыште, кугарнян, Кушшо тылзе сай лекты-
шан Скорпион шўдыр палыште лиеш. 

ПАКЧАШТЕ ты пагытлан чу-
мырген шуктышо вожсаскам 
погаш, теплицыш томат, пе-
ледышан ковышта, салат, 
кияр, шинчаланшудо, сельде-
рей росотам луктын да ужар-
гынек кўрын кочкаш шога-
ным, лышташан петрушкым, 
кокияш чеснокым шындаш 
ик эн йєнан пагыт. Йыра‰ыш 
вўдым шаваш, органический 
ден минеральный ўя‰дышан 
ешартыш кочкышым пуаш ва-
раш кодман огыл.

Эрла кеч-могай пеледышы-
мат, поснак роза ден иман да 
шуркалыше укшлан кушкы-
лым, шындаш, кусарен шын-
даш шотлан толеш.

Но тыгодымак паре‰гым 
кўнчаш тў‰алаш, пуше‰ге 
ден вондо укшлам шуэмден, 
кўчыкемден пўчкедаш, шоган 
да вожсаска дене шукемын 
шарлыше кушкыл вожым ше-
леден пайлаш ок йєрє.

Садыште емыж-саскам чу-
мырышо пуше‰гым, тўр-
лє вондым, мутлан, шоптыр 
ден пуншоптырвондым, ви-
ноградым, э‰ыжвондым, 
шемэ‰ыжвондым, кугымєр 
єрышым, кусарен шындаш 
келшыше жап. Телылан пакча-

саска шапашым ямдылаш да 
эмлык шудо лышташым погаш 
йєнан кече.

Православий йўлам 
эскерен илыше-влак 8 
сентябрьыште Юмынаван 
Владимирский юмо‰ажым 
вашлийме кечын 1395 
ийыште Тамерлан деч Мо-
сквам арален кертме да 
Святой орланыше Адриан 
ден Наталиян кечыштым 
палемдат.

Калык йўлам жаплен илы-
ше-шамыч ожно лачшымак 
10 сентябрьыште шурным 
тўредме сорла пагытым му-
чашлаш тыршеныт. Садлан 
тудым Скирдник Анна ден 
Савван да мо лийшашым 
ончылгоч каласыше Аннан 
кечыж семын палемденыт. 
Ожно кресаньык-шамыч ты 
пагытыште тўредме пытар-
тыш шурным пасу гыч шуп-
шыктеныт да, тупыш пыш-
тыме кандыра нумалтышыш, 
имне орваш оптен конден, 
олымым каваныш поген шын-
деныт. Чапле шурно лек-
тышым налаш манын, мланде 
пашае‰-шамыч шнуй Савва 
деч полышым йодын сєрва-
леныт.

Марий Элым вуйлатыше 
Александр Евстифеев ре-
гионысо правительствын 
ФАП пашае‰-влаклан ик 
гана тўлыман выплате нер-
ген пунчалышкыже кидпа-
лым пыштен.

ПАЛЕМДЫМЕ выплатым ре-
спублик бюджетын средстваж 
кўшеш тўлат. Тудын кугытшо – 
5 тўжем те‰ге.

Окса полышым Марий Эл 
Тазалыкым аралыме мини-
стерствын ведомствышкыжо 
пурышо фельдшер-акушер 
пунктлаште ыштыше медици-
не пашае‰-влак – 1 августлан 
налмаште должностьышто 
улшо ФАП вуйлатыше, фель-
дшер, акушерке, медсестра, 
пўй врач-шамыч – налыт.

ФАП-ын  
медикше-влаклан –  

окса полыш

Августышто «Инцидент 
Менеджмент» системе Ма-
рий Элыште илыше граж- 
дан-влакын социальный 
сетьлаште кодымо 841 обра- 
щенийыштым шотыш на-
лын.

ЭН шуко йодышым Йошкар-
Ола, Волжск да Медведево 
администраций-влаклан пуы-
мо.

Регионын министерствыже-
шамыч коклаште обращений 
чот шотышто Минздрав ден 
Минтранс ончылно лийыныт.

Республикыште илыше-
влакым эртыше тылзын ут-
ларакше корным олмыктымо, 
тўшка кумдыкым эрыктыме, 
шинчымашым пуымо органи-
заций-шамычым кучымо да 
чо‰ымо йодыш-влак тургыж-
ландареныт.

Регионым виктарыме рўде-
рын специалистше-влак чыла 
уверым обработатленыт да 
профильный ведомствылашке 
решатлаш колтеныт.

М.ИВАНОВА ямдылен

Йодыш лектын 
гын, вашмутат 

лийшаш
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Ты кече дене кылдалтше моло калык пале

✔ Кечывалвелым пуалше 
мардеж тазалыклан пайдале.

✔ Ты кечын мужедаш сай.
✔ Мо лийын кертмым он-

чылгоч мужедын каласы-
ше Аннан кечыжын суртыш 
пуртышаш оръе‰ын ача-
аваж дек коштын огытыл, у 
ешыште могай-гынат э‰гек 
лийын кертме деч шеклане- 
ныт.

✔ Кукшо игече шога гын, 
йўштє вашке ок тол.

✔ Ир комбо ден турня шок-
шо велыш эше чо‰ештен 
шуктен огытыл гын, теле вара 
толеш да леве лиеш.

✔ Кўдырчан йўр йўреш гын, 
шокшо шыжым вучыман.

✔ Пўкш ден тумлеге шуко 
– икияш шурно лектыш сай 
лиеш.

✔ Куэ вуйышто лышташ на-
рынчалген гын, чодыраште 
пундыштў‰во‰го шуко шоч-
шаш.

Тиде жап гыч шыже ярми‰га 
пагыт тў‰алын. Йомын кертме 
лўдыкшє улмылан кєра 10 сен-
тябрьыште чодыраш кошташ 
тыршен огытыл. Каяшак кўлеш 
гын, пеленышт налме когыльо 
пўчкышым пундыш ўмбалан 
таргылтышлан пыштен коденыт.

Торгайымаште тыршыше 
пашае‰-влак ты кечын пасушто 
шурно парчам погеныт да ну-
ным мє‰гыштє улак верыш шы-
лтеныт. Тыгай йўлам шуктышын 
ончыкыжым сатум ужалыме 
сомылжо парышым кондышо 
лиеш манын шоненыт.

Шыже лишемме семын 
тўрлє вондым, мутлан, ви-
ноградым, гортензийым, 
кузе пўчкедаш кўлмым 
йодын, редакцийыш 
йы‰ыртышат улыт. Пўчке-
дыме веле огыл, тургыж-
ландарыше моло вес йо-
дыш, мутлан, гортензий 
пеледышын тўсшым кузе 
вашталташ, весемдаш лий-
ме, нергенат пален нал-
нешт.

ТЫ пеледыш нерген тылеч 
ончычат ик гана веле огыл 
возымо гынат, тудым он-
чен куштышо-влак коклаште 
«лугкалалтмаш» эше шуко. Кеч 
тудым ик ий веле ончен куш-
тат гынат, садак могай-гынат 
йо‰ылышым ыштат.

Мутлан, иктышт гортен-
зийым телылан пўчкаш огеш 
кўл манын ўчашат гын, весышт 
тидын дене йєршынак огыт 
келше. Шке опытышт дене 
палдарен, вес семын умылта-
рат.

Мутлан, икымше йодыш. 
Ик журналыште телылан 
гортензийым пўчкаш кўлеш 
манын лудынам ыле. Пўчке-
дыме деч вара тудо эшеат 
сайын пеледалтеш манын, 
тушто ойлалтеш. Тыгакак 
ыштышым, но тудо пеле-
далтын ыш шукто. Молан?

Йодышлан ялозанлык нау-
ко кандидат, агроном, пеле-

дышым ончен кушташ йєра-
тыше сад-пакчазе Татьяна 
Пангурова шке опытшо дене 
палдарен вашешта:

– Гортензийын тўрлє видше 
уло. Нуно икте-весышт деч пе-
ледыш тўшкан формыжо, тўс-
шє, а эн тў‰жє – лышташнер 
верланыме верже дене йєр-
шын ойыртемалтыт.

Тудым ончен куштышо южо 
садовод гортензийын лачшы-
мак могай тўшкаш пурымыж-
лан да могай лўман улмыжлан 
тўткышым ок ойыро. Кеч-мо-
гай гортензият чыла шотыштат 
икте-весылан келшен толшо 
да икгай манын шона. Чўчкы-

дын пакчаштыже чынже дене 
могай видше кушмымат сайын 
ок пале – гортензий, да чыла! 
Тудым пўчкедыме нерген жур-
налыште возымым лудын лек-
тын, а мут – лачшымак могай 
тўшкаш пурышо гортензий 
нерген, тўрыс марте умылен 
шуктен огыл. А вет садыште 
шукынжо лапка вондыла, тор-
мылала койшо (пеледышыже 
упшым ушештарыше ош тўсан) 
тўшкаш пурышо да шолдыра 
пеледыш лышташан кына (ро-
зовый) да ошалге-кандалгым 
ончен куштат.

Пеледышым ончышылан

Мутна – гортензий нерген

 
Умбакыже лиеш
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«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Кє титакан?
ЧЫЛА ОРЗ ден ОРВИ-н 

вия‰ме амалыштлан микроб: 
тўрлє бактерий ден вирус – 
шотлалтеш. Нине возбуди-
тельлан кєра тўнямбалне ий 
еда 44 процент е‰ черлана. Да 
тиде мынярак шокшын чийы-
ме дене нигузеат кылдалтын 
огыл. Конешне, йўран да мар-
дежан игечыште пальтом ма 
курткым луш колтен кошташ 
огеш кўл, молан манаш гын 
кылмымылан кєра иммунитет 
лушка, да ме микробын оп-
тышышкыжо куштылгын лога-
лын кертына.

Тўрлє вирус кокла гыч лога-
рым чўчкыдынжє риновирус, 
аденовирус, грипп ден пара- 
гриппын вирусышт да молат 
авалтат. Тыгай инфекцийым 
симптоматический йєн дене 
эмлат. Но бактериян тонзил-
лофарингит годым антибиоти-
кым палемдат. Бактерий-влак 
кокла гыч эн шучкылан бета-
гемолитический стрептококк 
шотлалтеш. Тудо стрептокок-
кан ангине дене нелын черла-
наш амалым ышта. Тыгай го-
дым врач, жапым шуйкалыде, 
бактерийым пытарыше препа-
ратым палемда, уке гын тиде 
черым тетла нимогай эм дене 
чактараш огеш лий. Диагно-
зым аптекыште налме специ-
альный тест дене рашемдаш 
лиеш, но лучо врач деке каяш. 
Антибиотикым шке семын 

йўаш чаралтеш, адакше ви-
русан чер годым тудо йєршы-
нат ок полшо, а микрофлорым 
локтылеш.

Мом йўаш?
ОРВИ годым логар южгунам 

тунар коршта, кочкаш веле 
огыл, эсогыл шўвылвўдым не-
лаш неле лиеш. Тыгай годым 
эмлан э‰ерташ логалеш.

Изирак ийготан йоча-ша-
мычлан пуалшым шєрышє не-
стероидный средстве (НПВС): 
ибупрофен але парацетамол 
– кўлеш. Школ деч ончычсо 
ийготан икшыве-влаклан нине 
препаратым гына йўктыман, 
молан манаш гын аспириным 
пуаш чаралтеш.

5 ий деч кугурак йоча ден 
кугые‰-влаклан полшат:

1. Посна кумдыкым гына 
эмлыше НПВС негызан сред-
стве. Тиде радамыш спрей, 

раствор да пастилке пурат. Ну-
нын сайын эмлымыштым кли-
нический шымлымаш полшы-
мо дене пе‰гыдемдыме. Нине 
препаратыште бензидамин ги-
дрохлорид але вес НПВС ве-
щества виян улыт. Бензидамин 
гидрохлоридан средствыже 
сайраклан шотлалтеш.

2. Верысе анестетик. Тушто 
чўчкыдынжє лидокаин але 
бензокаин, тыгак ментол 
лийыт. Нуно корштымым лы-
пландарат, но пуалшым НПВС 
негызан средстве семын огыт 
шєрє. Тылеч посна верысе 
анестетикым йўмє деч вара 
умшаште чылажат пеш чот 
тў‰еш.

Нимоат  
ок полшо гын…

ИНФЕКЦИЙ ўлыкє ынже воло 
да кугу азапыш ынже пурто 
манын, шўлымє кўшыл кор-
ным жапым шуйкалыде эмлаш 
кўлеш. Но ончыч содыки диаг-
нозым шындыктыман. Логар 
шукертак коршта, тиде ситы-
дымаш чўчкыдын тургыжлан-
дара але жап эртыме семын 
вестўрлынрак орландараш 
тў‰алын, мутлан, нелаш неле 
лийын, йўк вашталтын гын, ви-
гак врач деке каяш кўлеш, вет 
амал абсцесс але логара‰ысе 
сусыр, умша кєргым але шўвы-
лвўд тум авалтыше пуалше гай 
вес чер денат кылдалтын кер-
теш. Логар корштымо амал-
лан гастроэзофагеальный 
рефлюксымат шотлаш лиеш, 
вет тыгодым шулыктарыме 
кочкыш пагар гыч мє‰гешла 
логара‰ыш кышкалалтеш да 
тудым кислотаж дене йўлал-
та. Тупрўдын шўй кундемысе 
неврологий ситыдымашыж 
ден онкологий чер логарлан 
коршташ амалым огыт ыште 
гаяк. Сандене традиционный 
эмлалтме йєн ок полшо гын, 
тергалташ кўлеш.

Логарем коршташ тў‰алме годым чўчкыдынжє шкемым 
кылмымылан, йўштє вўдым але шєрым йўмылан, моро-
женыйым кочмылан шылталем. Врач кочкыш ден йўыш 
титакан огытыл, чыла тидым логарын йошкаргымыж го-
дымат кочкаш-йўаш лиеш манеш. А теве шокшо чайым, 
мє‰гешла, йўаш чара…

Логар корштымо годым эше могай йо‰ылышым ыштена?
Н.СКВОРЦОВА

Волжский район

 кочкаш лиеш!
Мороженыйым  Йодмыда почеш
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ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Кушкыл эмла Тергеныт – полша

Кочушмен ден сливе 
шулыктарышт

ТИДЕ 10 ий ончыч шошым лийын. Ульт-
райўкан шымлымашым эртыме годым УЗИ 
специалист шекшкалташтем кўм муо. Кызы-
теш тазалыкланда нимогай лўдыкшє уке, шуко 
е‰ тыгай кў дене ўмыржє мучко ила да тудын 
улмыжым огешат пале, лыпландарыш врач. 
Но мый тудын деч утлаш шонен пыштышым.

Шуко рецепт дене пайдаланен ончышым. 
Но икана шекшкорныш да шекшкалташ по-
гынышо кўм кочушмен сокын шулыктарен 
кертмыж нерген кольым да тиде йєным тер-
гаш кумыла‰ым.

10 кг вожсаска гыч сокым ямдылышым. Ту-
дыжо иктаж 3 л лекте, молыжо – куча. Со-
кым холодильникыш шындышым, а кучам мўй 
дене йєрышым (1 кг/ 300 г).

Кочушмен сокым кажне кочмо деч 1 шагат 
вара 1 изи совла дене подыльым. Мокш кун-
демыште чот коршташ огеш тў‰ал (эмлал-
таш тў‰алме годым изишак корштен кертеш, 
а вара эрта) гын, тиде йєн дене умбакыжат 
эмлалташ лиеш. Пашаже теве кушто: кочуш-
мен сок шекшым кондыштарыше виян сред-
ствылан шотлалтеш. Шекшкорнын шўка‰мыж 
годым шекш нелынрак коштеш, сандене кор-
штымо шижалтеш. Тудым чыташ лиеш гын, 
эмлалтме йєным умбакыже сок пытымеш 
шуяш шотлан толеш. Да шекшкорно эркын 
дене эрыкталтеш.

Мый корштымым шижын омыл, сандене до-
зым ончыч 1 кугу совла марте кугемдышым, 
вара – 2 кугу совла йотке, пытартышлан –  
1/2 стакан марте.

Сок пытымек, кучам кочкаш тў‰альым, каж-
не кочмо годым – 1-3 кугу совла дене. Тиде 
йєн дене кучан пытымешкыже эмлалтым.

Эмлалтме годым рацион гыч шинчалан, 
кочо да шопо таман продуктым кора‰дышым.

Тиде ке‰ежымак шекшкалта ден шекшкор-
ныш погынышо кўм сливын шулыктарен 
кертмыж нерген лудынам ыле. Лачак сливем 
чот чаплын шочын. Мый тудым кече еда мыняр 
пура, тунар кочкым. А ик кечын – сливым гына.

Идалык мучаште УЗИ шымлымашым эр-
тышым да кў деч утлымем пален нальым. Ом 
пале, можо утларак полшен – кочушменже 
але сливыже…

А.ПОЛЯКОВ
Морко район

 Олма чыла 
е‰ланак огыл 
п а й д а л е . 
Мутлан, ту-
дым коч-
к ы ш ы м 
шулыкта-
рыме орган 
дене кыл-
далтше тўрлє 
черын пўсеммыж годым коч-
каш огеш лий. Медик-влак тыгай черле-шамыч-
лан олмам кўктен кочкаш темлат.
 Йошкар сорт олмаште фруктозо шуко, сан-

дене тудым кечыште икте деч шуко кочкаш огыт 
темле. А сакыр диабет годым йєршын чарат.
 Капкыл нелытым эскерыше-шамычлан ужар 

але ошалге-нарынче тўсан олмам кочкаш пай-
дале.
 Эн сай олма – августышто але сентябрьы-

ште пуше‰ге гыч кўрлын налме але июльышто 
лийын шушо Ош налив.
 Тиде емыж-саскаште аппетитым лукшо кис-

лота-влак улыт.
 Пунчал налме свежа сокым йўмеш, лучо 

тичмаш олмам кочкаш.
 Олмаште кўртньын посна видше уло. Тудо 

мокшысо але йошкар шылысе гай огыл. Вольык 
продуктысо кўртньє организмыш сайынрак 
шы‰даралтеш. Олмасе кўртнят уда огыл, но ту-
дын дене анемийым от эмле.
 Моло дене та‰астарымаште ужар олмаш-

те аскорбин кислота шукырак, гликемический 
индекс ўлыкшырак. Тиде мо нерген ойла? Ужар 
олмам кочмо деч вара вўрыштє глюкозо туна-
рак огеш шукем.
 Кечыште кочмо кок олма холестериным 16 

процентлан шагалемда.
 Олман вич нєшмыштыжє йодын суткаш 

нормыжо уло. Но тылеч шуко нєшмым кочкаш 
огеш лий, вет тушто аярат шагал огыл.
 Сайын лийын шушо ужар олма аллергий 

дене орланыше-влакланат, изи йоча-шамычла-
нат эн лўдыкшыдымє.
 Ик олмаште шолын микрофлоржылан пай-

дале 100 млн. бактерий уло, тышечын 90 про-
цент бактерийже емыж-саскан рўдыштыжє вер-
лана.
 Эн шуко сай бактерийлан пуше‰ге гыч кўр-

лын налме олма гына поян.

Тыгыде олмаште 
витамин шуко



2021 ий 9 сентябрь6 С/ПОЗАВАТЕ

Мужыр лаштыкым 

ПАЗАР АК
Пайдале ка‰аш

Тиде арнян Йошкар-
Оласе рўдє пазарыште 

сатулан ак тыгай

Паре‰ге (1 кг) 30-50

Ковышта (1 кг) 35-40

Кешыр (1 кг) 48-60

Йошкарушмен (1 кг) 50-70

Шоган (1 кг) 35-100

Чеснок (1 кг) 250-300

Помидор (1 кг) 37-100

Кияр (1 кг) 30-70

Кабачок (1 шт.) 30

Пурыс (1 кг) 45-250

Грушо (1 кг) 100-110

Олма (1 кг) 50-80

Мандарин (1 кг) 160-200

Апельсин (1 кг) 140-150

Лимон (1 кг) 180-200

Персик (1 кг) 180-200

Нектарин  (1 кг) 140-200

Абрикос (1 кг) 150-160

Сливе (1 кг) 100-130

Виноград (1 кг) 100-200

Арбуз (1 кг) 30

Дыне (1 кг) 50-60

Кугымєр (1 кг) 600

Шерывєчыж (1 кг) 200-220

Облепихе (1 л пурыман ведра) 150-160

Шєр (1,5 л) 100

™мбал (0,5 л) 140

Торык (1 кг) 240-250

™й (1 кг) 500-600

Муно (10 шт.) 85-120

Сєсна шыл (1 кг) 230-350

Ушкал шыл (1 кг) 300-600

Укроп, петрушко, ужар шоган  
(1 кылдыш) 25

Мўй (1 кг) 500-600

Лўмегож, нулго выньык  100

Куэ выньык 100

Тумо выньык 150

Ранец 1000-5000

Ручка 4-60

Дневник 30-150

Зонт 300-1500

Кўлдымылан  
ида шотло

 кўпчыкым муш-
меке, пунжым ту-
шан коштен кер-
тыда. Тидлан 
йымакше да ўмбак-
ше, мутлан, тошто 
тюльым шаралтыза. 
Тыге пуным мардеж 
пуэн огеш на‰гай 
да сайын кошта, а 
пружин кокла гыч 
вўд сайын чыпча;

Мє‰гыштыда кўртньє пружинан тошто 
кровать уло гын, кўлдымылан шотлен, 
луктын кудалташ ида вашке. Тудым теве 
молан да кузе кучылташ лиеш:

 тыгак, пру-
жин дене пайда-
ланен, пурсам, 
немычпурсам, 
кукурузым шўк 
деч ойыраш 
йєршынат неле 
огыл!

 пєртыш-
тыда алят 
ко‰гаш ол-
теда гын, 
шўй ден 
л о м ы ж ы м 
пружин гоч 
шокташ ада-
кат моткоч 
йєнан;

 иктаж-мом 
шындаш кўлмє 
годым пружин 
гоч мландым 
шокташ путы-
рак йєнан. Тудо 
комыля деч 
посна да путы-
рак пушкыдо 
лиеш;
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Тыге ямдылыман:
✱ пеле кўшырак дыньым мушкына, эрыктена, кичкым кора‰дена;
✱ кубик семын пўчкедена;
✱ 5 минут шолшо вўдыштє кийыктена, луктына да йўкшыктарена;
✱ вўд да сакырложаш дене сиропым шолтена, йўкшыктарена;
тиде сиропым пўчкедыме дыньышке опталына да 1 шагат шинчыктена;
✱ тылеч вара изи тул ўмбалне кок гана 5 минут дене шолтена. Тыгодым, икымше гана шол-

тымек, 3 шагат шинчыктена. Тудым огына луго, а жапын-жапын рўзалтыме гай ыштена;
✱ кумшо гана шолташ шындыме деч ончыч тушко мясорубко гоч колтымо лимоным да апель-

синым (эрыктен але эрыктыде пўтыреда – шке паледа), лимон кислотам, имбирьым (кўлеш 
гын) ешарена да тул ўмбалне 5 минут кучена;

✱ жап эртымеке кора‰дена да банкылашке оптена.
Варене ямде! 

Кўлыт:
–  1 кг олма,
– 1 банке консервироватлыме ананас,
– 1 кг сакырложаш,
– 1 кугу совла лимон сок.

Ончылсакышым ўшталына

Тыге ямдылыман:
 каструльыш сакырложашым пыштена да ананас деч сиропым темена;
 сайын лугена да 1 минут шолтена;
 олмам мушкына, кєргыжымат, шўмжымат эрыктена;
 ананасым кокла кугытан ужаш-влаклан пўчкедена;
 олмам да ананасым сиропыш пыштена, лимон сокым ешарена да 3 шагат шинчыктена;
 тылеч вара изирак тул ўмбаке шындена да 5-7 минут шолтена, йўкшыктарена;
 эше ик гана шолаш пуртена да адакат йўкшыктарена;
 пытартышлан изи тул ўмбалне 15 минут шолтена;
 вареньым банкылашке шокшынекак оптена, йўкшыктарена да аралаш шындена.

Кызыт – олма шумо пагыт. Сандене ты-
ланда таче тудын гычат ойыртемалтше 
вареньым шолташ темлена.

Дыне гыч варене

Олма да ананас гыч

Таче ме тыланда кок тўрлє варене ре-
цептым темлена.

Икымшыже – дыне гыч. Тудо такшы-
мат путырак тамле, а вареньыже, очы-
ни, эшеат чот тутло лиеш! Айста ыштен 
ончена.

Кўлыт:
– 1 кг дыне,
– 3 стакан вўд,
– 3-4 стакан сакырло-
жаш,
– 1 апельсин,
– 1 лимон,

– 1 изи совла лимон 
кислота,
– ик чывыштыш 
йо‰ыштымо имбирь 
(кўлешлан шотледа 
гын).
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Мужыр лаштыкым Л.СЕМЕНОВА ден М.СКОБЕЛЕВ ямдыленыт. М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11

Чевер олман ялыште

– 2003 ий марте тыште сў-
мырлен шичше тошто сурт олмо 
ыле, – палдара Лидия Его-
ровна. – Пу пєртым чыла угыч 
чо‰ымо, вара тудыжымат уэш 
ыштыме. Эркын садвечым шын-
дыме. Чылажге иктаж 15 олма-
пу уло: белый налив, грушовко 
сорт-влак, тылеч посна сливе, 

вишне, шемэ‰ыжвондо кушкыт. 
Олмапужым Кужэ‰ерыште да 
ужалаш кондышо-шамыч деч 
налме. 

Пакчаште пеш шуко пеле-
дышым: флоксым, сальвийым, 
петунийым, годецийым, тўрлє 
вербеным, цинийым, бархат-
цым, георгиным – шындыме. 
Ончен шерет ок тем. А тамле 
пушыж нерген ойлыманат огыл. 

«Пеледышым, келша, да шын-
дем», – каласыш озавате.

Мланде сай. 35 сотык шем 
рокышто чыла кушкеш. Ял му-
чашысе пасушто паре‰гым 
шындат. Мийымем годым эше 
кўнчаш тў‰алын огытыл ыле.

Олмапу йымалне фотом ыш-
тышна. Чевер олмаже мланде 
ўмбалне ятыр кия. Тыгак кла-
тыштат коеш. 

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.
– Олма дене мом ыштеда? – 

йодым.
– Компот ден вареньым шол-

тена, – озавате вашештыш. 
– Пошкудылан, эргылан пуэ-
ден колтем, а мынярже шўйын 
пыта. Тений игечыжат телым 
35-37 градус марте йўштє, а 
ке‰ежым 35 градус шокшо ыле, 
но олмапуна-влак садак сас-
каштым пуат.

Ондак нуно ушкалым, кроли-

кым ашненыт гын, ынде – ка-
зам, сєснам, чывым. Эн тошто 
оралтышт гыч лач пе‰гыде 
клат кодын, тудым пеш чаткан 
ыштыме. Негызлан пыштыме 
кўжат ондаксак. Ожно пырня-
жат пе‰гыдырак лийын шол. 
Оралте коклаште тошто ўз-
гар-влак, вочко койыт – чыла-
жат пе‰гыде. Суртоза-влак ну-
ным эше мыняр жап кучылташ 
тў‰алыт – Юмо пала...

Пу пєрт 

Клат ужаш гычак коеш:  
ожно могай мастар лийыныт!

Пєртєнчыл

Тошто клат Тошто ўзгар-влак

Астра

Вербена пеледыш

Озавате 

Изигапка
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Мє‰гысє ферме

Мучашыже лиеш

Автомашинам виктарышылан

 Каза чатлама йўштымат  
     чыта

УРЕМЫШТЕ – шыже. Жап 
шукат ок эрте, йўштє пагытат 
толеш. Вольыкым ашныше оза 
тиде пагытлан ончылгочак ям-
дылалташ тў‰алеш: кургым 
ситышын шапашла, вўтам шок-
шемда. Кенета кугу йўштє то-
леш гын, каза тудым кузе чыта? 
Вўтам ырыкташ кўлеш мо?

Теле йўштє казам моло 
вольык семынак ок куандаре. 
Вольыкшо верч утыждене тур-
гыжланыше оза э‰гекым гына 
ыштен кертеш. Тидым шотыш 
налын, казалан попоным але 
пальтом ургаш ида вашке, 
вўташке ешартыш ырыктышы-
мат ида шынде. Тендан казада 
пўртўсшє денак йўштым чыты-
ше, тыланда лачак тудым чын 
ончаш гына кўлеш.

Эн ончычак каза чошты-
ра кургым кочшаш, тыге тудо 
кєргє гычак шокшым луктеш. 
Мутлан, те казалан йўштє го-
дым лачак пырчым гына пуэда, 
шудым йєршеш огыда пукшо 
гын, вольык кылмен коленат 

кертеш. Пырчым каслан шудо 
дене пырля пукшыза. Тыге 
мўшкырвушто шуко шокшым 
луктеш.

Вўд эреак лийшаш. Телым 
вольыкын организмже вўд деч 
посна кодын кертеш. Каза пеш 
шуэн лумым але ийым кочкеш, 
а теве лавыран да свежа огыл 
вўдым чытенак ок керт. Вўд 
ведраште писын ынже кылме 
манын, тыге ыштыза: клен-
чашке шинчалан вўдым те-
мыза, петырыза да ведрашке 
вера‰дыза.

Вольык шогымо вўташ-
те мардеж коштшаш огыл. 
Вўта кўвар ўмбалнысе йўштє 
южышто аяран (токсичный) газ 
погына. Пєлем кєргыштє юж 
коштмым чын виктараш гын, 
осал юж тўжваке лектеш, а 
яндар да левыже тувраш гыч 
ўлыкє вола.

Юж чот коштмо годым каза 
пневмоний денат черланен 
кертеш. Вольык телым йўштє 
кўварыште ынже кий манын, 

лўмын шартышым вакшса. Кў-
варым цемент але бетон гыч 
ыштыме гын, тушко резинке 
коверым шараш келша. Адак-
шым тыгай ковёрым эрыкташ, 
мушкаш куштылго.

Теле вашеш каза пушкыдо 
межым кушта. Межын качест-
выжым саемдышашлан раци-
онышко цинк ден вўргеньым 
утларак пурташ тыршыза. Ла-
чак нине кок минерал межым 
чотак саемда.

Тидым шарныза: таза каза-
лан телым нимогай попонко 
але пальто огыт кўл. Нуно лач 
вольык черле але межше чот 
йогымо годым гына кўлыт. По-
понко, казан капшым йыген, 
пунжым йоктара гына.

МОТОР ўйын качествыжым 
тергаш эн тыглай йєн полша. 
Тудым калыкыште чўчалтыш 
маныт. Чўчалтыш тестым эше 
1948 ийыштак шонен муыныт. 
Автомашина оза-влак тудлан 
чўчкыдын э‰ертеныт. Кызыт 
ўйын качествыжым тергыме 
жаплан келшыше йєн-влак 
улыт, сандене чўчалтыш йєн-
лан шагалже годым э‰ертат.

™йын могай улмыжым тергаш 
тыланда яндар кагаз лышташ 
гына кўлеш. ™йым образецлан 
налме деч ончыч двигательым 
ылыжтыза да паша температур 
марте ырыктыза. Ынде икмы-
няр минут вучалтыза. Щупым 
шупшын лукса, тудым кагаз 

лышташ ўмбалне чўчалтыш 
камвочмеш кучыза. Шўрышє 
вишкыдын нугыдылыкшым он-
чыза. Чапле ўй чўчалтыш щуп 
мучашыште погынышаш да эр-
кын тудын деч мучыштышаш. 
Вўд гай писын йоген вола гын, 
тугеже ўй утыждене вишкыде, 
ўйлыкшє шагал. Тыгодымак 
утыждене нугыдат лийшаш 
огыл.

Чўчалтышын кагаз лаш-
тыкыш камвочмекше, тушко 
шы‰ымыжым вучыза. Такшым, 
ойлат, тидлан ик сутка жап 
кўлеш. Но экспресс-тестым 
ышташ кум шагатат сита. ™ян 
кагазым духовкыш але ырык-
тыше батарей ўмбаке пышташ 

гын, жапым эшеат кўчыкемдаш 
лиеш.

Палемдыме жап эртымеке, 
кагазым ончыза. Тушто икмы-
няр зоно лийын кертеш. Рўдє 
(ядро) палдырна гын, туге-
же ўйыштє пурак, шўч, ме-
таллын пеш тыгыде ужашы-
же-влак улыт. Кокымшо зоно 
ўйын «ийготшо» нерген ойла. 
Тудо кунар шеме, ўй тунарлан 
«шо‰гырак». Изиш шемалге 
чот тошто улмым ок ончыкто. 
Вет ўйын мушмо куатше кугу, 
двигательын ужашыштыже по-
гынышо але лийше лавырам 
тўрыс кора‰да.

Кагаз лышташ полша

Мучашыже лиеш
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Палаш уто огыл

КОЛЫЗО-ВЛАК такшым тиде колым кучаш 
пешыжак кумылан огытыл. Ик тў‰ амалже – 
э‰ыримыш пижыктыме ондалчык кочкышым 
келгын нелеш. Э‰ыриме чўчкыдынак илышлан 
лўдыкшым ыштыше органлам сусырта, да кол 
писын кола. Туге гынат шолдыра кыршым кучаш 
о‰ай да пайдале. Тудын дене шўрым шолташ 
гын, форель але сёмга деч нимо шотыштат ок 
ойыртемалт.

Кырш кугу огыл, тудын нелытше шукыж годым 
200 граммым ок эрте, кужытшо – 18 сантиметр. 
Тудым шулдыржым ончен палаш лиеш – парус 
семын эреак нєлталтше да чотак шуркалыше. 
Тиде колым кучымо годым поснак тўткє лийман, 
имыже-влак парням сусыртен кертыт.

Кырш пеш эркын кушкеш. Эн кугу нелытым 
икымше ийын пога, 10 сантиметрлан кушкеш. А 
теве лу ий жапыште улыжат 5-8 сантиметрлан 
кужемеш.

Кырш шинчалдыме вўдыштє ила. Утларакше 
эркын йогышо ўмылан верыште лияш йєрата. 

Тыгак кашка, тура сер лишне жапым эртара. 
Тиде кол вўд пундашыште ила, сандене кучымо 
ўзгарат тидлан келшыше лийшаш. Кечан годым 
пуше‰ге ўмылеш шылеш. Кырш ўмыржє муч-
ко ик верыштак ила, лачак кочкышым кычалаш 
гына єрдыжкє кая. Ик верыште шуко кыршым 
кучымеке, вес ийынат тыштак чў‰гыкташ шот-
лан толеш.

Сай урлык веле пайдале
МАРИЙ ЭЛЫШТЫНА пеш 

шукертсекак эше кугезына-
влакак среднерусский урлык 
мўкшым ашненыт да ий еда 
начар огыл лектышыш шуы-
ныт. Тиде урлык йўштє телым 
сайын эртара, писте да чоды-
расе нектарым ойырышо тўр-
лє шудо гыч шуко мўйым пога. 
Тыге 1967 ийыште республи-
кыштына 30 тўжем мўкш еш 
деч чылаже 500 тонн ужалы-
шаш (товарный) мўйым кўзы-
мє. Кажне ешлан шотлымаш-
те тудо ийын ужалышаш 18 
килограмм мўйым тулымо. А 
эн ончыл мўкшызє-влак эсо-
гыл 82 килограмм дене кўзе-
ныт.

1969 ий гыч тў‰алын, Марий 
Элыш кечывалвел урлык мўк-
шым кондаш тў‰алыныт. Ти-
дын деч вара кызыт мартеат 
мўкш ешым да мўкшавам чар-
ныде конден шогат. Ынде южо 
районышто яндар урлыкшо 
кодынат огыл. Эсогыл респу-
бликыште кумдан чапланы-
ше, палыме южо мўкшызє вес 

урлыкым ашна. Чын, средне-
русский урлыкым арален ко-
дышашлан Советский район 
Кораксола ял гыч В.Кузьмин 
Пошкырт кундем гыч яндар 
ты урлыкым конден да шарен. 
Тидлан тудо Ялозанлык да 
продовольствий министерст-
ве гыч грантым налын. Лачак 
тыгай йєн дене гына мыланна 
келшыше мўкшым арален ко-
ден кертына мо, ала?

Шымлыме гыч пале: ятыр 
отарыште мўкшын капыш-
тыже нарынче тўс уло, тыгак 
экстерьер шотыштат сред-
нерусский урлыклан келшен 
толдымо ойыртем палдыр-
на. Тыгай мўкш шуко мўйы-
мак ок пого, телымат сайын 
ок эртаре. Тыге Кужэ‰ер, 
Морко да Марий Турек рай-
онлаште мўкшын хоботшо 
эн кўчык – 6,22-6,23 милли-
метр – улмым пален налме. 
Тыгай еш эн шукыжо 66 ки-
лограмм мўйым поген, сезо-
нышто 14 лышташ вощиным 
шупшын. Вич ийыште теле гоч 

кокла шот дене 2,7-3,5 про-
цент мўкш еш пытен. Волж-
ский, Звенигово, Медведево 
да Курыкмарий районлаште 
урлык-влак утларак варналт- 
мым палемдыме, да теле гоч 
вич ий жапыште кокла шот 
дене 5,9 гыч 27 процент мар-
те (южо ийын – 43 процент 
йотке) мўкш еш пытен. Тугеже 
тыгай иктешлымашым ышташ 
лиеш: мыланна лачак средне-
русский урлык гына келша.

Кызыт республикыштына 2,5 
тўжем мўкшызє шотлалтеш. 
Нуно тўрлє источник гыч нал-
маште 430 гыч 1000 тонн мар-
те мўйым кўзат. Мўкш ончы-
мо пашам умбакыже вия‰даш 
мўйым ужалымаште нелылык 
вашлиялтме чотак чаракла. 
Кеч Марий Эл гыч мўкшызє-
влак мўйым да мўкшын пуымо 
моло продукцийым Москва-
штат, моло олаштат ужалат, 
садак ятыр уто продукций 
кодеш. Санденак южо мўк-
шызє отаржым иземден але 
иземдаш шона.

Колызын лукшо

Кырш шўр моткоч тамле

ПРОПОЛИСЫМ НАЛАМ.  
АКШЕ: 1 кг – 2000 те‰ге. 

Тел.: 89026724634 Р
ек

ла
м

е
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 
Выборы-2021 16+ 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 16+

  РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.45, 18.45 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" 12+ 

«МЭТР»
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.00  Марий 
Эл ТВ 12+ 06.30, 9.30, 15.30 Программа 
"Тыланем мый тыланет…" 12+ 07.00  Утро 
на МЭТРе 12+  12.30, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.30 Новости 12+ 13.00, 17.00 Наше 

время 12+ 16.00 Программа "В студии 
Марий Эл Радио" 12+ 18.30, 20.30, 22.00 
Программа "А можно, я?" 12+ 

 «МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 14.30, 21.05  Местное время. Ве-
сти Марий Эл 9.00 Местное время. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 Пошку-
дем 9.40 Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»
10.00 Интервью 15.00 Местное время. 
Вести Марий Эл 17.40 Вести 17.50 Ин-
тервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 
Выборы-2021 16+ 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 16+ 

  РОССИЯ1 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.45, 
18.45 60 Минут 12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с "ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+ 

«МЭТР»
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.00 Марий 
Эл ТВ 12+ 06.30, 09.30, 15.30 Программа 
"Тыланем мый тыланет…" 12+ 07.00 Утро 
на МЭТРе 12+  12.30, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.30 Новости 12+ 13.00, 17.00 Наше 
время 12+ 16.00 Программа "В студии 
Марий Эл Радио" 12+ 18.30, 20.30, 22.00 
Программа "Интервью" 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти Марий Эл  9.00 Местное время. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 Выбо-
ры-2021

на канале «РОССИЯ24»
10.00  Выборы-2021 17.40 Вести 17.50 
Интервью

14 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 
Выборы-2021 16+ 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.40 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Т/с "Спросите медсестру" 16+ 

 РОССИЯ1 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время 09.55 О са-
мом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 11.35 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.45, 18.45 60 Ми-
нут 12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
16+ 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.20 Т/с "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" 12+ 

«МЭТР»
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.00  Ма-
рий Эл ТВ 12+ 06.30, 09.30, 15.30 Про-
грамма  "Тыланем мый тыланет…" 12+ 
07.00  Утро на МЭТРе 12+ 12.30, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.30 Новости 12+ 13.00, 
17.00 Наше время 12+ 16.00 Программа 

"В студии Марий Эл Радио" 12+ 18.30, 
20.30, 22.00 Программа "На одной вол-
не" 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 14.30, 21.05 Местное время. Вес-
ти Марий Эл 9.00 Местное время. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.) 9.25 "Шўм-
сем пєлек". Тендан серышда почеш 
концерт

на канале «РОССИЯ24»
10.00 Интервью 17.40 Вести 17.50 Ин-
тервью

15 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай поженимся! 16+ 16.00 Мужское / 
Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 
18.40 Человек и закон 16+ 19.45 Поле 
чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 
60+ 12+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 

 РОССИЯ1  
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 
20.45 Вести. Местное время 09.55 О 

самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДС- 
ТВИЯ" 16+ 17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+ 21.00 Юморина-2021 
16+ 22.40 Веселья час 16+ 23.55 Звё-
зды Тавриды 16+

«МЭТР»
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.00 Марий 
Эл ТВ 12+ 06.30, 09.30, 15.30 Про-
грамма  "Тыланем мый тыланет…" 12+ 
07.00  Утро на МЭТРе 12+ 12.30, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.30 Новости 12+ 13.00, 
17.00 Наше время 12+ 16.00 Про-

грамма "В студии Марий Эл Радио" 
12+ 18.30, 20.30, 22.00 Программа  
"МЭТРотека" 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 14.30, 21.05 Местное время. Ве-
сти Марий Эл 9.00 Вести ПФО 9.15 
Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 "Шўмсем пєлек". Тендан 
серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
10.00 Интервью 19.40 Вести 19.50 Ин-
тервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе утро 07.00 
Выборы-2021 16+ 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 09.50 Жить здорово! 16+ 10.55 
Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженим-
ся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 18.40 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.30 Т/с "Спросите медсес- 
тру" 16+ 

 РОССИЯ1 
05.00, 09.25 Утро России 09.00, 14.30, 

21.05 Вести. Местное время 09.55 О 
самом главном 12+ 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+ 12.45, 18.45 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД- 
СТВИЯ" 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с "ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+ 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.00 Марий Эл ТВ 
12+ 06.30, 09.30, 15.30 Программа "Ты-
ланем мый тыланет…" 12+ 07.00 Утро на 

МЭТРе 12+ 12.30, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.30 Новости 12+ 13.00, 17.00 Наше 
время 12+ 16.00 Программа "В студии 
Марий Эл Радио" 12+ 18.30, 20.30, 
22.00 Программа "Интервью" 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
14.30, 21.05 Местное время. Вести Ма-
рий Эл  9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.25 Выборы-2021

на канале «РОССИЯ24»
10.00 Интервью 17.40 Вести  17.50 Ин-
тервью

17 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

13 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

16 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 09.45 
Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Но-
вости 10.15 На дачу! 6+ 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+ 13.55 Валерий Ле-
онтьев. "Наивно это и смешно" 16+ 
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 17.50 Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 21.20 Клуб Веселых и Наход-

чивых 16+ 23.40 Х/ф "ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ" 16+ 

  РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббо-
та 08.00 Вести. Местное вре-
мя 08.20 Местное время. Суб-
бота 08.35 По секрету всему  
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 
09.25 Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 12.35 До-
ктор Мясников 12+ 13.40 Х/ф "БЕ-

ГЛЯНКА" 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
"ЛЮБИТЬ ВРАГА" 12+

«МЭТР» 
06.00, 17.00 Наше время 12+ 09.00 
Программа "Основы ислама" 0+ 16.30, 
01.30 Марий Эл темла 12+ 18.00, 01.00 
Новости. Итоги недели 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

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

18 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

ЭКОНОМИКЕ дене экзамен. 
Мотор ўдыр Адам Смит нер-
ген каласкала, тыгодым тудын 
лўмжым ик ганат огеш ушеш-
таре. Профессор мучаш марте 
тўткын колыштеш да йодеш:

– Смитым содыки кузе лўм-
деныт?

™дыр єрын шога.
– Йєра, ит тургыжлане, шар-

налте, икымше пєръе‰ могай 
лўман лийын? – полшаш шонен 
йодеш преподаватель.

– Валера… – чот йошкарген, 
шыпак пелешта студентке.

П.ШАКИРОВ

ШЫРГЫЖАЛЫНА

10 сентябрьыште лекше «Марий Эл» газет тыланда, 
йолташ-влак, теве мом темла

Олтымо жаплан ямдылал-
тме, йўшаш вўдым сита-
рыме, корно ден тротуар-
влакым ачалыме – тыгай 
да моло кўлешан йодышым 
ка‰ашен регион вуйлатыше 
Александр Евстифеев Ма-
рий Турек район админист-
рацийым вуйлатыше Сергей 
Решетов дене вашлиймыж 
годым. Умбакыже «Кучемы-
ште» лаштыкыште лудса.

«Маяк» агрофирме» ООО 
озанлыкым латшымше ий 
Кужэ‰ер районышто шочын-
кушшо Григорий Иванов вуй-
лата. Тидын нерген кумдан-
рак «Ял илыш» палдара.

СССР-ын спорт мастерже, 
пауэрлифтинг дене тўням-
бал спорт мастер Ираида 
Морозовалан – 60 ий. Тудын 
се‰ымашыже да пашаж нер-
ген – «Чолгалык» лашты-
кыште.

«Тўвыра алан» Оршанке 
район Марково ялысе тўвы-
ра пєртын илышыж нерген 
лудаш темла.

2-5 сентябрьыште Оршан-
ке район Кєрдє ялыште XIII 
Марий самырык тукым слёт 
эртен. Ты гана мероприя-
тийыш Марий Эл гыч веле 
огыл, Киров кундем, Татар-
стан, Башкортостан, Уд-

муртий республикла гычат 
ўдыр-рвезе-влак ушненыт. 
«Мый палем! Мый кер-
там! Мый моштем!» стать-
яште лудса.

Е‰-влак кокласе кыл нер-
ген шонкалымаш – «Могай 
ме улына» лаштыкыште.

Филологий науко кандидат 
Олег Арсентьевич Сергеев 
60 ийым тема. Тудын дене 
вашмутланымаш – «Лўмге-
че» лаштыкыште.

«Сылнымут садвечы-
ште» Николай Морохинын 
«Антлантидын курымлаже» 
роман-эссеже умбакыже 
шуйна.

Пагалыме лудшына-влак! 
1 сентябрь гыч 2022 ийын 
икымше пелыжлан под-
писке кампаний тў‰алын. 
«Марий Эл» газетлан Рос-
сий почтын кеч-могай от-
деленийыштыже возалтын 
кертыда, электрон подпи-
ске нергенат ида мондо. 
Газетлан возалтше-влак 
коклаште молгунамсылак 
лотерей модылтеш.

О.МОШКИНА ямдылен

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

ПЕРВЫЙ
04.45, 06 10 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" 
16+ 06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 06.55 Играй, гармонь люби- 
мая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые за-
метки 12+ 10.15 Жизнь других 12+ 
11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 14.00 
"Панцирь", или Идеальная защита" 
12+ 14.50 Сны у розового дерева 
16+ 15.55 Александр Розенбаум. Мой 

удивительный сон 16+ 17.35 Три ак-
корда 16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 
Время 22.00 Вызов. Первые в кос- 
мосе 12+ 23.00 Д/ф "Короли" 16+

  РОССИЯ1

05.20 Х/ф "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" 12+ 07.15 
Устами младенца 12+ 08.00 Мест-
ное время. Воскресенье 08.35 Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 
09.25 Утренняя почта 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00 Большая передел-
ка 12+ 12.00 Парад юмора 16+ 13.40 
Х/ф "БЕГЛЯНКА-2" 12+ 18.00 Музы-

кальное гранд-шоу "Дуэты" 12+ 20.00 
Вести недели 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 17.00 Наше время 12+ 07.45 Про-
грамма "Пастырское слово" 0+ 08.00, 
18.00 Новости. Итоги недели 12+  21.00 
Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

8.00 Местное время. Воскресенье

19 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

™дыржылан полшыш 
маналтеш...

«Илышым тыге илаш гын, 
тунем лекташыжат ок кўл  
ыле», – коклан тудо шке семынже 
шонкален... Такшым йомак гына 
сай мучаш дене огеш пытыс. 
Лидат пиалан мучашан йома-
кысе Золушка гаяк. Поро кумы-
лан, чылалан полшаш тыршыше 
ўдырамаш. Кеч йомакысе ўдыр 
дене та‰астарымаште пиалды-
ме пўрымашан манаш моли. А 
южо е‰ поро кумылан улмыжлан 
кєрак пиалым муэшыс.

Лидат чынжымак сай озавате 
веле огыл, тўткє кумылан, е‰ 
ойгым уждымыла да шижды-
мыла ок кой. Тудын дене палы-
ме лияш да кутыраш огыт тєчє 
гынат, арулыкым йєратымыж-
лан, чыла вере шот-рат дене 
йыклык эрыктен, чаткалыкым 
эскерымыжлан пашаштыжат 
тудым шукынжо йєратеныт. 
Кажне эрдене саламлалтын, 
ик-кок мутым пелештыдежак 
эртен ошкылын огытыл.

...Лида умылен: тиде йєр-
шынат тудынлык паша огыл. 
Кўварым мушмо деч вара яр-
сымеке, кажне кечын эре вес 
пашам кычалын. Тыге ала-кузе 
ик кастене мє‰гє пєртылмыж 
годым шке пєртшє деч мўн-
дырнє огыл лумышто кийыше 
шем ўмылкам ужо. Шуэн эр-
тен ошкылшо корные‰-влак, 
єрдыжкє лийын, тудым кора‰ 
каяш тыршат. Чылан палат: 
шотан пєръе‰ корнышто ок 
кийылт, паша деч вара ешыш-
кыже, мє‰ган-мє‰гыжє вашка. 
А тиде? Моло семынак ончыч 
Лидат, «кийылтеш теве» шо-
налтен, кора‰ ошкыльо, а вара 
ала-можо тудым трук шогал-
тыш.

– Чу-у, тиде пєръе‰ын кенета 
ала шўмжє дене йєсє лийын? 
Лумышто кийыше деке лап лие 
да... чакналтен шогале: фу-у-у, 
арака пуш дене ўпшалтше таза 
пєръе‰, вакшышыште кийышы-
ла, коргыктен гына малас?!

 «Йєра, тек папалта, кынелеш 
да мє‰гыжє кая», – семынже 

шоналтен, пєрт могырышкы-
жо ошкыл колтыш, но кылмен 
колышо марийже нерген шар-
налтен колтышат, верыштыжак 
тў‰ын шогале. Ала тыгакак 
воктечше эртен ошкылшо-ша-
мычлан кєрак Николайже деч 
посна тулыкеш кодын, тачат 
шинчавўд йєре ила? Тыге шол, 
чондымын эртен кайымылан 
кєрак ала-могай эше ик ўдыра-
маш ончыкыжым пиалдымыш 
савырнен кертеш! Тудын семы-
нак йєсланаш тў‰алеш. Тыгак 
лиешыс, кылменак кола: уре-
мыште – кечывалвел леве йўд 
огыл, йўдвел чатлама йўштє 
теле!

Лида ыш чыте, кеч-кє кеч-мом 
шоныжо, йўшє пєръе‰ дек уэш 
пєртыльє. Кидпўян гыч кучен, 
кынелтен шындаш толашыш, а 
пєръе‰ маска гаяк таза. Эртен 
ошкылшо мо, полшаш йодашат 
лишне иктат ок кой. Тыгай го-
дым эше е‰жат уке! Лумышто 
малыше палыдыме пєръе‰ым 
ужга согаж гыч пе‰гыдын ру-
алтен кучен, канен-канен, 
подъезд марте шўдырен кон-
даш вийже ситыш. Куатше йєр-
шын пытыш, намыс гынат, пєрт 
ончылно ала-кєм вучен шогы-
шо пєръе‰ деч полшаш йодо. 
«Таза маскам» коктын подъезд 
батарей пелен пыштен кер- 
тыч – тыштыжак ынде кылмы-
шаш огыл.

Йєра эше Лидан пачерже 
икымше пачашыштак, подъ-
ездыш пурымеке икымше. 
Йўшын помыжалтмыжым-уке-
жым ончалаш икмыняр гана 
пурен-лектеден кошто. Кы-
нелташ тєчен ончыш – могай 
тушто!

Малаш возо, а омыжо нигу-
зе ок тол. Вуйжым пудыраты-
леш: шокшо батарей пелен 
тушкалтыш гынат, а трук ик-
таж-мо лиеш, хулиган-влак 
подъездыш пурат, вургемжым 
кудаш налыт, кўсенжым, доку-
ментшым «эрыктат».

Корнышто огыт 
кийылт маныт 

гынат...

Умбакыже лиеш

Тў‰алтышыже  
33-шо №-ан газетыште
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КЫЗЫТСЕ саманысе па-
шадар кугытлан єраш гына 
кодеш... Тудо ынде ну йєр-
шын чоным куандарыше 
огыл, а кевытыште наледы-

ме деч вара сдачым 
тушкалтен пуы-
мым веле ушеш-
тара.

* * *
АВТОМАШИНА-

ШТЫН ше‰гел яндашкышт 
«™дыр азам пєлеклымылан 
тау» манын возышо оза-
шамыч але вара ватыштлан 
чынжымак вес автомоби-
лист-влак полшеныт манын 
шонат?

Воктекем ўжам

2 СЕНТЯБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

ШЫРГЫЖАЛЫНА

С
К

А
Н

В
О

Р
Д

У муроМутшо В.Матвееван, 
семже Е.Рыбакован

Алёна Мельникова мура

Вашке эрта чевер ке‰еж,
Эн сылне жап мемнан кодеш
Тыматле касым йєраташ,
Камвочшо шўдырым шотлаш.
Пелен улметымат шижнем,
Мый тыйым воктекем ўжнем
Тыматле касым йєраташ,
Камвочшо шўдырым шотлаш.

ПРИПЕВ:
А кава гычын тыгак
Шўдыр-влак мемнам ончат,
Тылзе койын лишемеш,
Шокшын вачым єндалеш.
Тек эрта гынат ке‰еж,
Ушыштем эре лиеш.
Шўдыран яндар кава
Шинчаштет кузе йўла.

Ласкалык южышто пєрдеш,
Эн лишыл мутым кычалеш.
™шаным чонышко пышташ,
Куаным весе ден пайлаш.
Пелен улметымат шижнем,
Мый тыйым воктекем ўжнем
™шаным чонышко пышташ,
Куаным тый денет пайлаш.
Припев тудак – 2 гана
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Калык пайрем-влакым 
ончыкташ йодыт

Татарстан

Татарстанын Тўвыра министерствыжын полшымыж 
дене ты республикысе Савыктыш да тўшка коммуника-
ций шотышто агентстве Россий кўкшытан «Российысе 
калык-влакын национальный пайремышт» фотоконкур-
сым увертарен.

ТУДО «2014-2023 ийлаш-
те Татарстан Республикыш-
те кугыжаныш национальный 
политикым шы‰дарымаш» 
кугыжаныш программе кыш-
карыште эртаралтеш. Кон-
курсыш пурышо паша-влакым 
кум номинацийыште аклаш 
тў‰алыт: «Эн сай снимке», 
«Портрет», «Фотопаша-влак 
серий».

Призовой фондын кугытшо –  

382500 те‰ге. Тушко 18 ияш 
деч кугурак ийготан кажне 
кумылан е‰ ушнен кертеш. 
Пашам 1 октябрь марте foto-
konkurs2021@mail.ru электрон 
адрес дене колташ лиеш. 
«Национальные праздники 
народов России» манын он-
чыктыман. Конкурсын поло-
женийже дене организаторын 
сайтыштыже палыме лияш 
йєн уло.

Российысе калык-вла-
кын шочмо йылмыштым 
вия‰дыме амал дене самы-
рык-шамычлан проект кон-
курс увертаралтын.

ЙОДМАШЫМ Шочмо йылмым 
арален кодымо да тунемме 
фондын сайтышкыже 16 сен-
тябрь марте колтыман. Проект-
шамыч шочмо йылме-влакым 
поснак самырык-влак кокла-
ште шараш полышо шоныма-
шан лийшаш улыт. Се‰ышыш 
лекше-влак тудым илышыш 
шы‰дараш эн шукыжо 500 тў-
жем те‰ге марте налын кертыт.

Мишкан селаште марий 
йылмым келгын тунемме 
полилингвальный гимна-
зийым почаш палемденыт.

ТИДЫН нерген Башкортоста-
нын вуйлатышыже Радий Ха-
биров ты районыш миен кошт- 
мыж годым увертарен. Тудын 
ойлымыж почеш, республи-
кыште ныл тыгай школ уло, 
кокытшо – Уфаште, икте гыч –  
Стерлитамак ден Нефтекам-
скыште. Кумытыштыжо башкир 
йылмым тунемыт, иктышты-
же – татарым. А Мишканыште 
марий гимназий лиеш. Тушто 
рушла, марла да англичанла 
шинчымашым пуаш тў‰алыт.

Республик вуйлатышым 
Мишкан район вуйлатыше Па-
вел Трапезников ужатен кош-
тыктен. Тудо муниципалитетым 
тўзаташ палемдыме план дене 
палдарен. Ойлымыж почеш, 
лишыл жапыште Мишкан чотак 

вашталтшаш. Мутлан, верысе 
школлан ешартыш оралтым 
нєлтышаш улыт, молан манаш 
гын кажне ийын тушто тунем-
ше-влакын чотышт ешаралт 
толеш. Мишкан селасе тўвыра 
полатым капитально олмыкты-
шаш да тудын ончылсо пло-

щадкым тўзатышаш улыт. Инак 
серат у сыным налшаш, тудым 
тыгак турист-влакын кумы-
лыштым налын кертше верыш 
савыраш шонат.

Снимкыште: Р.Хабировын 
Мишкан селаште лиймыж го-
дым

Пошкырт кундем

Мишкан у сыным налшаш

Моско

Шочмо  
йылмым  
палыман


