
Акше эрыкан

ОЙ-КАˆАШ АРШАШ

ТЕЛЫМАТ НЄРЄ 
КУРГО К™ЛЕШ

5-ше лаштыкСад-пакчазе

ШКЕ  
РАШЕМДЫЗА

10-шо лаштык

35-ше (899)№

2001 ий февраль 
годсек лектеш ПЕЧЕПЕЧЕ

2021 ий 

16 сентябрь,

изарняСУРТСУРТ

Вольык

ончышо

12+

Ыштыш-кучыш келшыше – шўм-чон куана

Советский районышто Ша-
башан шнуй вўдлан кайыме 
годым Кєрдемтўрым эрты-
ман. Ялыште ойыртемалтше 
ятыр сурт коеш. Южо сурто-
за, поликарбонатым, кызыт-
се жаплан келшыше чо‰ымо 
моло материалым кучылтын, 
пєртшым комыжла, негызым 
вашталта. Тыге тошто сурт-
оралтын «чурийжым» уэмда. 

Верысе калык шке суртшым 
кє кузе мошта, могай мастар-
лыкше уло, туге сылнешта-
ра. Теве Геннадий Аркадь-
евич Моржанаевым налаш. 
Тудо пєртвуйым йошкар ка-
лай дене леведын, саварым 
кўрен тўсан профнастил дене 
печен налын. Пєрт фронто-
ным, балконым нарынче, си-
рень чия дене чиялтен. Урем 

велысе ош кермычан пыр-
дыжыште мотор лывым сў- 
ретлыме. Кўртньым левык-
тен моштышо мастарын кид-
ше шижалтеш. Кажне ийын 
то угыч чиялта, тўсым уэмда, 
то у кидпаша да тўрлє тыгы-
де скульптур-влакым шын- 
дылеш.

Умбакыже 8-9-ше лашт.

Шыже пеледыш...
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Мужыр лаштыкым 

Калык календарьым 
лышташлен

Кугарнян, 17 сентябрьыште, Кушшо тылзе начар лек-
тышан Вўд йоктарыше шўдыр палыште лиеш. 

ПАКЧАШТЕ чыла тўрлє пак-
часаскам кужу жаплан ара-
лаш поген налаш ик эн йєнан 
кече. Шукияш шоганым кўн-
чаш, ке‰еж мучко йыра‰ыште 
кушшо южо вожсаскам ончы-
кыжым теплицыште, окна он-
чылно ончен кушташ, кушкыл 
нєшмым погаш ик эн келшы-
ше жап.

Шыжым пакчасаска 
нєшмым ўден, вожсаскам 
шынден кодаш мландым кўн-
чаш тў‰алаш, йыра‰ым ыш-
таш, шўкшудо ден саскам 
поген налме деч вара ярсы-
ше мландыште илыше шукш-
копша‰ге пошымо деч аярым 
шыжыкташ ик эн сай пагыт. 
Но тыгодымак южо кушкылыш 
вўдым шаваш, ешартыш коч-
кышым пуаш йєндымє кече.

Садыште емыж-саскам 
пуышо пуше‰ге ден вондым 
кўчыкемден пўчкедаш, шо‰го 
ден пуа‰ше, козыра‰ын 
локтылалтше шўмым, уто иге 
укшым, шўкшудым кора‰даш, 
газон шудым тўредаш ик эн 
йєнан кече. Тўрлє вредитель 
ден чер ваштареш кушкылыш 
аярым шыжыкташ вараш код-
ман огыл.

Поген налме саскам кон-
сервироватлаш, шинчалташ, 
шукташ, шопыктараш, ком-
потым, сокым, вареньым 
шолташ, кылмыкташ пыш-
таш, кошташ, эмлык шудо 
нєшмым, вожым, лышташым 
кошташ погаш келшыше кече.

Православий йўлам жап- 
лыше-влак 17 сентябрьыш-
те Юмынаван «Йўлен пыты-
дыме вондер» («Неопалимая 
купина») юмо‰ажын, 19 сен-
тябрьыште Марий кунде-
мысе новомученик-влакым 
шарныме кечым, Ежовысо 

монастырьын пайремжым 
палемдат. А 21 сентябрьы-
ште Юмым Шочыктышо да 
эреак ўдыр улшо Эн Святой 
Владычицын шочмыжым, 22 
сентябрьыште преподобный 
Иосиф Волоцкийын да свя-
титель Феодосий Чернигов-
скийын кечыштым палемдат.

Ожно калык палым эскерен 
да йўлам шуктен илыше-ша-
мыч эрла Когартен кертды-
ме вондерын («Неопалимая 
купина»), Вавил ден Шо-
ган (Луков день), тыгак пўсє 
шаньык кечым палемден. 
Мланде пашае‰-шамычынат 
илышышт шке шотшо дене 
эртен. Ожно лачшымак ты 
кече деч вара веле шуко пўян 
икияш (калыкыште тудым 
эше ешан маныт) шоганым 
телылан шапашлан пыште-
ныт. Тышечынак шоганым 
лукмо кече манын лўмдаш 
тў‰алыныт.

Сурт-оралтым, вольыкым, 
кайыквусым волгенче перы-
ме, кўдырчє рашкалтыме, тул, 
пожар лийын кертме деч ара-
лен кодаш манын, ял калык 
ожно пўртўс юмым сєрва-
лен, аралтышым йодын, па-
суш кумалаш лектын. Шкем 
да лишыл е‰-шамычым тўрлє 
чер пижме деч арален кодаш 
манын, 17 сентябрьыште эр-
дене озавате-влак черкыште 
шнуй Вавилым йодын сєрва-
лыме службышто шогеныт. 
Тудым сурт-оралтым, уло 
озанлыкым аралыше шнуй 
семын пагаленыт. А тылеч 
вара суртоза-влак, вўтамбал-
нысе шудым, оралте пелены-
се каваным пўсє шаньык дене 
шуркален, эше ик гана телы-
лык корма шапашым терген 
ончен савырненыт.

Марий Элыште 2022 
ийыште илен лекташ кўл-
мє эн изи окса кугытым 
пе‰гыдемдыме.

ТУДЫН дене келшышын, шу-
шаш ийын республикыштына 
ик е‰лан илен лекташ кўлмє 
окса кугыт кокла шот дене 
10516 те‰ге лиеш, ты шотыш-
так пашам ыштен кертшы- 
лан – 11462 те‰ге, пенсионер-
лан – 9044 те‰ге, йочалан – 
10798 те‰ге.

Республикысе Калык 
илышым вия‰дыме шотышто 
министерстве социальный 
программе-влакым ямдылыме 
да нуным илышыш пуртымо, 
тўнен илыше граждан-шамыч-
лан кугыжаныш социальный 
полышым палемдыме годым 
илен лекташ кўлмє окса кугы-
тым шотыш налеш.

Шушаш ийлан 
рашемдыме

10 сентябрьыште Алек-
сандр Евстифеев СПИД да 
инфекциян чер-влак деч 
профилактикым эртарыме 
да нунын ваштареш куче-
далме шотышто респу-
бликанский рўдерын ла-
бораторийжым олмыкташ  
2,5 млн. те‰гем ойырен.

ТИДЕ средства дене Марий 
Элын Тазалыкым аралыме 
министерствыже инфекциян 
черым диагностироватлыше 
лабораторийым кўлешан обо-
рудованийым вера‰даш ям-
дылышаш.

Регионысо Минздравын 
уверже почеш, тений рўдерын 
лабораторийжым олмыктат, 
вара технике дене шы‰дарат. 
Оборудованийым конды-
мо нерген соглашенийым  
ыштыме.

Тиде пунчал калыкым меди-
цине велым обслуживатлыме 
качествым саемдымашке да 
республикыште илыше-вла-
кым диагностироватлыме па-
шам проста‰дымашке викта-
ралтын.

М.ИВАНОВА ямдылен

Саемдат да 
проста‰дат
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Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Ты кече дене кылдалтше моло калык пале

✔ Пўкшермыште пўкш шуко, 
а чодыраште по‰го шагал 
гын, келге луман йўштє телым 
вучыман.

✔ Кутко-влак орам кугум да 
лопкам оптеныт – теле чот 
йўштє лиеш.

✔ 17 сентябрьыште волгы-
жаш тў‰алме жаплан пурышо 

йўр кечывал лишан чарнышаш.
✔ Йўр лийме деч вара млан-

де писын кошка гын, кужу ла-
выртышым да ночко игечым 
вучыман.

✔ Вавил кечын ночко да 
йўран игече гын, лум вочмо 
марте кукшо шыже шогышаш.

✔ Ты кечын ў‰гє (филин) кугу 

йўкын кычкыра але мера‰ 
уремыш, иктаж е‰ын пакчаш 
кудал пура, оралте воктеке 
лишемеш – ялыште пожар 
лийшашым шижтара.

✔ 16 гыч 17 сентябрь йўдым 
ужмо омо мо лийын кертша-
шым 20 кече ончылгоч ончык-
тен шижтарыше.

Вондыла, тормылала койшо 
ош тўсан гортензийыште пеле-
дышыже шошым кушкын шук-
тышо (икияш) самырык вур-
гышто пеледышлыкшым пога. 
А шолдыра пеледыш лышта-
шан (калыкыште тудым эше са-
довый маныт) гортензийын пе-
ледышыже телым илен лекше, 
кодшо ийысе (кокияш) одары-
ште пеледалтеш. Адакшым ты 
тўшкаш пурышо гортензийын 
пеледыш лышташнержат вурго 
мучашыште верланыше лиеш.

Тугеже кок тўрлє тўшкаш 
пурышо (ошо ден кына да 
ошалге-кандалге пеледы-
шан) гортензийым пўчке-
дыме правилыштат йєршын 
тўрлє. Лапка вондыла, тормы-
лала койшо (ош пеледышан!) 
гортензийым пелед чарнымыж 
деч вара шыжым вургыжым 
кўчыкемден да уэмден пўчке-
даш лиеш да кўлеш. Тидын деч 
вара пеледыш шошым эшеат 
сайын пеледалтеш. Каналты-
ше кушкылын у вургыштыжо 
пеледыш лышташ-влак эшеат 
шолдыра лийыт.

А южо садоводын гортензий-
же шолдыра лышташан (кына 
але ошалге-кандалге пеле-
дышан) гын, тыгайым шыжым 
уэмден, кўчыкемден пўчкеды-
ман огыл! Вет пеледыш вур-
гышто кўшыл мучашыштыже 
улшо пеледыш лышташнерат 

тунам пўчкылтеш, тыге вес 
шошым гортензий пеледалт ок 
керт!

Кокымшо йодыш. Мыйын 
ошалге-кандалге садовый 
гортензием уло. Роза семы-
нак тудым телылан петырен 
кодаш кўлмымат палем. Кок 
ий почела петырем гынат, 
садак ок пеледалт. Вургы-
жо-шамыч моткоч виянла 
койыт, а пеледышыже уке. 
Молан?

ШОЛДЫРА лышташан са-
довый гортензий покшымым, 
кылмыктышым роза дечат чот 
шижеш. Лушкыдо кылмыктыш 
лиймекат, лышташнерже кыл-
мен кертеш. Эн ончыч – кўшыл 
вургышто улшо пеледышлык 
лышташнер.

Лєза‰ да вийым сайынак по-
ген шуктышо, вургышто изиш 
ўлнырак верланыше пеледыш 
лышташнер илышак кодеш. 
Шошым тушечынак вара у, иге 
вурго-влак веле лектедат. Но 
гортензий ке‰еж мучко садак 
огеш пеледалт. Молан манаш 
гын икияш вургышто улшо 
лышташнер гыч шолдыра лыш-
ташан сорт огеш пеледалт. 
Шолдыра лышташан садо-
вый (кына да ошалге-канде 
пеледышан) гортензий вес 
ийын пеледалтше манын, 
тудым, вургыжым пўчкеды-
де, кылмыктыш лийме да 
розам петырыме деч ончыч 
левед коден шуктыман!

Пытартыш ийлаште шолды-
ра лышташан гортензийын, 
кокияш вургеш веле огыл, 
икияш вургешат пеледалтын 
кертше лышташнеран (Беско-
нечное лето (Endless Summer) 
ден Вместе навсегда (You&Me 
Together) у сорт-шамычым шо-
нен луктыныт манын возат. 
Тыгай сорт-влак кокла поло-
саште ончен кушташ келшыше 
улыт маныт. Ты урлыкын кодшо 
годсо вургысо пеледышлык 
лышташнерже кылма гын, ики-
яш вургыштат пеледыш пеле-
далтын кертеш. Но тыгай сорт 
гортензийыштат пеледышыже 
ке‰еж мучаште, у вургын па-
лынак вия‰ын шуктымекыже 
гына, пеледалтеш.

Пеледышым ончышылан

Мутна – гортензий нерген

 
Умбакыже лиеш

Тў‰алтышыже  
34-ше №-ан газетыште
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«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Тазалык – кўмыжыштє
Кушкыл эмла

Нине проста продуктышто куатым да весела кумылым 
пєлеклыше витамин ден минеральный вещества шуко.

⚫ Свежа йошкарушменым 
тёркеш нўжыза, пакчасаскаш-
ке тыгыдемдыме ик чеснок 
пўйым ешарыза, лимон сокым 
шавалтыза. Шинчал дене изи-
шак тамлештарыза да нєшмўй 
але майонез (ўмбал) дене ва-
рыза.

⚫ Кешыр ден дайконым тёр-
кеш нўжыза, тышкак тыгыдем-
дыме ик-кок чеснокым ешары-

за. Шинчал да нєшмўй дене 
тамлештарыза.

⚫ Свежа кабачокым эрыкты-
за, кугу рожлан тёркеш нўжы-
за. Тышкак нўжымє шоган ден 
креным, тўйымє ужар укроп 
ден петрушкым ешарыза. 
Сайын варыза, шинчал ден пу-
рысым шавалтыза да майонез 
дене тамлештарыза.

⚫ Тўйымє ковышташ шин-

чал ден сакырложашым ша-
валтыза, пакчасаскам сокшо 
лекмеш туржса. Тёркеш нўжы-
мє кешырым, тыгыдемдыме 
чеснокым ешарыза да нєшмўй 
дене варыза.

⚫ Киярым, помидорым, ик-
мыняр тўрлє шоганым, чывы-
шудым (мокрица), укропым да 
петрушкым пўчкедыза. Чыла 
тидым пырля варыза, нєшмўй 
але ўмбал дене тамле- 
штарыза.

Кугезе кован шондыкшо гыч

Нер петырнен гын
ИКНАРЕ налме шоган сокым, 

алой лышташын пушкыдыжым, 
цикламенын тыгыдемдыме 
вожсаскажым, уло гын, Виш-
невскийын мазьшым (аптекы-
ште ужалат) пырля йєрыза, вар-
тышым янда йо‰гытыш оптыза 
да, пич петырен, холодильни-
кыш шындыза.

Пайдаланыме деч ончыч 
мазьын изирак порцийжым пар 
ўмбалне изишак ырыктыза, ват-
ке тампоныш йыгыза да кажне 
неррожыш 30 минутлан чыкыза.

Тиде йєн дене куштылгын чу-
чаш тў‰алмеш эмлалтса.

Кукшо  
кокыртыш 

годым
1 стакан ош аракам (вином) 

60 г пурсан шем пурыс дене 
пырля шолтыза. Вартышым 
шўрыза да кечеш 3 гана шок-
шынек изин-изин йўза.

Арака уке гын, кугурак шо-
ганым тёркеш нўжыза, иктаж 
100 г пелтыме коя дене сайын 
йєрыза.

Ямде вартышым, шўм кунде-
мым коден, о‰ыш да шўйыш 
кастене малаш вочмо деч он-
чыч йыгыза. Эрдене 1 кугу 
совла вартышым кочса.

Тиде йєн бронхит дене чер-
ланыме годым пайдале.

Шканет шке полшоКияр чактара
Стресс деч. 5 киярым эрык-

тыза. Пакчасаскан шўмыш-
кыжє 1 стакан йўштє вўдым 
темыза да вартышым 2 ша-
гат шинчыктыза. Ямде настой 
дене шўргым, кидым да йолым 
(пулвуй марте) шўалтыза. Со-
лык дене ўштде коштыза.

Запор годым. Киярым тёр-
кеш нўжыза. 100 г немырыш 
250 мл шолшо вўдым темы-
за да вартышым вўдан мон-

чаште 7 минут кучыза. Вара 
йо‰гытым петырыза, шокшем-
дыза да 35 минут шинчыктыза. 
Ямде отварым кечеш 3 гана 
1/2 стакан дене йўза.

Паралич годым. Киярын 
пўтыралтышыжым 1 л пуры-
ман янда атыш пўчкеден оп-
тыза, вара ош аракам а‰ мар-
те темыза. Вартышым 1 арня 
кечыште шинчыктыза, 1 арня – 
ўмылыштє. Шўрыза да кечеш 

3 гана 1 кугу совла дене по-
дылза. Ош арака олмеш ужар 
чайым темаш лиеш. Но тыго-
дым настойым кечеш 3 гана 
1/2 стакан дене йўаш кўлеш.

Леп черланыме го-
дым. Нарынча‰ше киярын 
нєшмыжым коштыза, вара 
йо‰ыштыза. Ямде порошокым 
кечеш 3 гана кочмо деч 30 ми-
нут ончыч 15 г (изи совла му-
чаш) дене кочса.
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

⚫ Шекшкалташте 
да шондыгалташте кў 
улмо годым кыдал да 
мўшкыр кундемлаш-
те нимогай манипу-
ляцийым ыштыкташ 
огеш лий.

⚫ Кугу вўргорно дав-
лений годым йолгопам 
туржаш чаралтеш.

⚫ Капкыл темпера-
тур 37,1 градус веле 
гынат, массажым ыш-
тыктыман огыл.

⚫ Гинекологий, онко-
логий, тромбофлебит, 
дерматит шотышто 
с и т ы д ы м а ш - в л а к 
дене орланыше-ша-
мычлан массажистын 
кабинет омсаже пе-
тырыме.

⚫ Массаж деч вара 
остеохондроз пўсе-
мын гын, манипуля-
цийым профессионал 
ыштен огыл.

Эртыше каныш кечылаште паре‰гым 
лукмо годым пелашем дене тўрлым ку-
тыркалышна. Ушешем тудын «климакс 
ўдырамашын веле огыл, пєръе‰ынат 
лиеш» воштылын манмыже лодемалты-
нак кодо. Палынем ыле, пелашем чыным 
ойлен мо? Чыным гын, тиде ситыдыма-
шым кузе рашемдыман?

Александр
Йошкар-Ола

Йодмыда почеш

Шке рашемдыза

Тест-диагностикысе йодыш-влаклан 
«эре», «чўчкыдын», «южгунам» да «нигунам» 
манын вашештыза. Вашмутын очкожым – 
3, 2, 1 да 0 – ушыза да йодышланда ваш-
мутым лудса.

1. Секслан кумыл 
йомын.

2. Ончыч мо таратен 
гын, кызыт тудо нигу-
зеат огеш кумыла‰де.

3. Эр еда ончычсо 
гай эрекций уке.

4. Йєратен малыме 
годым оргазм марте 
шуаш неле.

5. Половой кыл го-
дым эрекций шо-
тышто ситыдымаш 
шижалтеш.

(8 але тылеч шуко 
очком погенда гын, 
тугеже тендан – ан-
дропаузо.)

6. Мондаш 
тў‰алында.

7. Тыгеат лиеда, 
чыла тўткышым паша-
лан ойыраш неле.

8. Тургыжланыме 
але эсогыл лўдмє ку-
мыл амал деч поснак 
лектеш.

9. Утыжденат азда-
ралтше лийында.

10. Ончыч мо куан-
дарен гын, кызыт тудо 
кумылым огеш нєлтє.

(4 але тылеч шуко 
очком погенда гын, 
андропаузо толын.)

11. Куат ситыдымым 
шижыда.

12. Омо дене кыл-
далтше ситыдымаш 
палдырна.

13. Аппетит йомын.
14. Чогашыл тонус 

палынак лушкен.
15. Утыждене пў-

жалташ тў‰алында.
16. Жапын-жапын 

шўм йєндымын кыра.
(5 да тылеч шуко 

очком погенда гын, 
тендан – андропау-
зо.)

Иктешлена
Тестын утларак йо-

дышыжлан «эре» але 
«чўчкыдын» ваше-
штенда гын, тугеже 
пєръе‰ климакс уже 
тў‰алын, сандене 
врач-андролог деке 
каяшда кўлеш.

Пєръе‰ климаксын 
ситыдымашыже-вла-
кым писын кора‰даш 
лиеш. Тыгай годым 
специалист-шамыч 
тў‰ шотышто илыш-
йўлам вашталташ 
темлат да куштылго 
антидепрессант ден 
тестостероным сита-
рыше гормон тера-
пийым темлат.

МОЛАН сай огыл? 
Мє‰гешла, путырак 
сай: 3,5 ияш икшы-
ве йўдым огеш шал, 
вуйым огеш ший, ту-
геже нимогай ситы-
дымаш уке, да тудо 
ш о н д ы г а л т а ж ы м 
контрольышто куча. 
Кокытеланымашдам 
кора‰даш шонеда гын, 
шондын клинический 
анализшым, верге ден 

шондыгалтан УЗИ-
штым ыштыктыза. 
Да шарныза: йўдым 
посна антидиуретиче-
ский гормон ыштал-
теш. Тудо шондо ойы-
ралтме процессым 
эркыштара. Южгунам 
тиде механизм йо-
чан вич ияшыж годым 
пе‰ г ы дем д а л теш, 
южгунам – кум ияшыж 
годым.

Йўдым  
огеш кынел

Эргымлан – 3,5 ий. Малаш вочмыж деч 
ончыч вўдым але компотым йўэш гынат, 
йўдым шонданыш огеш кынел. Тиде сай-
жак огыл, очыни.

Е.ПОЛИКАРПОВА
Кужэ‰ер район

Массажыш  
тарваненда?

Массажыш возалтынам. Но тушко тар-
ваныме деч ончыч рашемдынем ыле: ту-
дым кунам ыштыкташ огеш лий?

О.ГЛУШКОВА
Морко район
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Мужыр лаштыкым 

ПАЗАР АК
Пайдале ка‰аш

Тиде арнян Йошкар-
Оласе рўдє пазарыште  

сатулан ак тыгай

Паре‰ге (1 кг) 35-55
Ковышта (1 кг) 35-40
Кешыр (1 кг) 50-60
Йошкарушмен (1 кг) 50-60
Шоган (1 кг) 35-100
Чеснок (1 кг) 200-400
Помидор (1 кг) 45-100
Кияр (1 кг) 70-85
Кабачок (1 шт.) 30
Кукурузо (1шт.) 15
Пурыс (1 кг) 35-250
Грушо (1 кг) 100-110
Олма (1 кг) 40-130
Мандарин (1 кг) 180-200
Апельсин (1 кг) 140-150
Лимон (1 кг) 200-220
Персик (1 кг) 180-250
Нектарин  (1 кг) 140-250
Абрикос (1 кг) 150-160
Сливе (1 кг) 100-150
Хурма (1 кг) 180
Гранат (1 кг) 250
Виноград (1 кг) 100-150
Арбуз (1 кг) 25-30
Дыне (1 кг) 40-60
Кугымєр (1 кг) 600
Турнявєчыж (1 л пурыман ведра) 180
Облепихе (1 л пурыман ведра) 150-200
Э‰ыж (0,5 л пурыман стакан) 250
Шемэ‰ыж (0,5 л пурыман стакан) 250
Куэво‰го (1 л пурыман ведра) 150
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) 20

Мўй (1 кг) 500-600
Нужгол (1 кг) 220
Шылагол (1 кг) 200-250
Ловал (1 кг) 100-150
Лўмегож, нулго выньык  100
Куэ выньык 100
Тумо выньык 150
Зонт 300-1500
Банке-влак (0,5 л гыч 9 л марте) 8-1800

Кўлдымылан  
ида шотло

Нине ой-ка‰аш-влак илышдам палынак 
куштылемдаш полшат манын ўшанена.

 Кид чия але бензин 
дене амырга гын, пуш деч 
утлаш куштылгыжак огыл. 
Вўд да шовын дене мушмо 
огеш полшо.

Тыгай годым кукшо горчи-
це полшен кертеш! Кидым 
мушмо годым тудым изишак 
налза, йыгыза да вўд дене 
шўалтыза.

 Чия атым почында, но, пайдаланымеке, 
тудо тўрыс пытен огыл да, ынже кошко ма-

нын, уэш сайын петырен 
шындынеда? Тидлан атым 
лучо йєршынак почаш огыл, а 
петыртышыжын кок велныже 
изирак рожым ышташ. Вараже 
тудым петырашат неле огыл – 
пижедылше лентым пижыкты-
за, да чыла!

 Помадыда пытен гын, 
тудым луктын кудалташ 
ида вашке. Футлярышкы-
же… порым чыкен шындаш 
лиеш. Тыге, мутлан, куэмыш-
те палым ышташ але тунык-
тышылан доскашке возаш 
кўлмє годым кид йєршынат 
огеш амырге. 

  Мландыште кужун шо-
гымыж дене йўр вўдым по-
гаш шындыме вочко вашке 
рўда‰еш. Тудым чиялтымат, йы-
макше кермычым пыштымат огыт 
полшо. Мо полша? Кермыч ўм-
бакше пу решоткам пыштеда гын, 
вочко кужурак жап огеш рўда‰.

Пушым пытараш полша

Рожым ыштыза

Порлан ате

Ынже рўда‰ манын
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Л.КАМАЛЕТДИНОВА  ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Тыге ямдылыман:
✱ рисым мушкына, каструльыш пыштена, 

вўдым темена да пеле кўмешкыже шолтена. 
Вара мушкына да кошкаш солыкыш ястарена;

✱ помидор ўмбалым тореш да кутынь ырес 
семын пўчкына, шолшо вўдыш икмыняр се-
кундлан чыкен луктына, вара вигак – йўштє 
вўдыш. Коваштыжым эрыктена да блендеры-
ште пюре лиймешкыже пўтырена, ўмбал дене 
лугена;

✱ салмаште ўйым ырыктена, тушан изирак 
ужаш-влаклан пўчкедыме киндым жаритлена 
да кўмыжыш оптен налына;

✱ тыгак ковыштам изи ужаш-влаклан тыгы-
демдена да жаритлена;

✱ шоганым о‰го-влаклан пўчкеден жаритле-
на;

✱ эн пытартышлан кубик семын пўчкедыме 

сырым жаритлена да тушко тымарте мом жа-
ритленна – чылажымат ешарена;

✱ тушкак ужар пурсам пыштена, шинчалым 
шавалтена, томат-ўмбал заливкым темена, 
сайын лугена да 1-2 минут шолтена;

✱ ынде огнеупорный манме формым налы-
на, ўйым йыгалтена, сукарам шавалтена;

✱ тушко рисым пыштена, ўмбакше пакча-
саска-сыр начинкым ешарена да адакат ри-
сым оптена. Икманаш, йымал да ўмбал лончо 
рис лийшаш;

✱ шєрыш шафраным ешарена, сайын лугена 
да ўмбакше опталына;

✱ формым фольга дене петырена да 200 
градусым чўктымє духовкыш пел шагатлан 
шындена.

Плов ямде! Перкан лийже!

Кўлыт:
 3 паре‰ге,  1 изирак шоган,  1 стакан 

сукара (панироватлаш),  кушкыл ўй,  шин-
чал,  йо‰ыштымо шем пурыс.

Ончылсакышым ўшталына

Тыге ямдылыман:
– паре‰гым да шоганым эрыктена,
– кок паре‰гым кугу рожан тёркышто нўже-

на, шоганым изирак кубик семын пўчкедена;
– салмашке ўйым пыштена, чот ырыктена, 

тушко чыла тидым оптена, петыртыш дене ле-
ведына да, жапын-жапын пудыратен, 10 минут 
наре жаритлена;

– шинчалым, пурысым шавалтена да тўрыс 
кўмешкыже (эше 5 минут наре) жаритлена;

– тылеч вара дуршлагыш пыштена. Тыге уто 
ўй йоген лектеш да паре‰ге йўкша;

– ынде кодшо ик паре‰гым кугу рожан тёр-

кышто нўжена, тушко ешарена, сайын лугена;
– ынже пижедыл манын, кидым нєртена да 

«котлетки-палочки» манмым ненчена, вара су-
караште пєрдалтарена;

– нуным шокшо ўян салмашке оптена да кок 
велымат шєртнялге тўсан лиймешкышт жа-
ритлена.

Тудым посна сий семынат, гарнир 
семынат темлаш лиеш. ™мбалыш але 

иктаж-могай соусыш тушкалтен кочкаш 
гын, эшеат тамлырак!

Тудым ямдылаш моткочак куштылго. 
Адакшым тидлан ингредиентшат пеш ша-
гал кўлеш, да нуныжат йєршеш тыглай 
улыт. Ыштен ончыза!

«Шах Джахан» плов

«Хашбраун» паре‰ге котлет

Таче ме тыланда ойыртемалтше лўман 
пловын рецептым темлена.

Кўлеш:
– 1 стакан рис.

Пакчасаска-сыр начинкылан кўлыт:
– 2 шултыш ош кинде, пеледышан ковышта 
(цветная), 2 изирак шоган, 100 г адыгейский 
сыр, 3 кугу совла ужар пурса, кушкыл ўй, 
шинчал.

Томат-ўмбал заливкылан кўлыт:
– 1 помидор, 100 г ўмбал. 

Шєран заливкылан кўлыт:
– 50 мл шєр, шафран.

Ешартыш семын кўлеш:
– йо‰ыштымо сукара (панироватлаш).
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ден Л.СЕМЕНОВА ямдыленыт.

ВЕС СЕМЫНЖЕ ЯЛЫШТЕ 
ИЛАШ ОК ЛИЙ

Могай гына янлык фигур 
уке?! Южыжо тєршташ ямде 
манын шонет, кайыкше ик тат-
лан пуйто йымен шинчын. Теве 
о‰а дене ыштыме кўварыш-
те изи модыш гай койшо пы-
рыс, сорла тылзын пытартыш 
кечынже кас кечын шокшыжым 
кучен, мален шинчылтеш. 
Коеш, озажым вуча… 

Кажне сурт пелен сад-пакча 
ужарген шога. Калык паре‰гым 
кўнча. Кокымшо киндылан  
шотлалтше вожсаскам тений 
ондак лукташ тў‰алыныт. Кє 
луктын шуктен гын, пошку-
дыжлан полша. Толмына го-

дым ялысе суртоза-влак: кє 
неле паша деч вара каналташ, 
южышт ваш-ваш мутым ва-
шталташ – уремыш лектыныт 
ыле. Ошалге-канде тўсан пєрт 
умбачынак палдырна. Теве 
Анатолий Кудрявцевын суртшо 
дек лишемына. Анатолий Пет-
рович сулен налме канышы-
ште гынат, шке ялжым, сурт-
оралтыжым эре уэмден шога. 
Ош да шем мончажат уло. 

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Шыже пеледыш...

ГладиолусИзи ер пеленысе альпийский курык

Астра – шыже пеледыш

Эх, роза пеледыш
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М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11  

КИДМАСТАР

Ке‰ежым шем мончаш кошташ 
о‰ай. Калыкын йодмыж почеш 
ко‰гам опта. Пошкудыжо-вла-
кат тудын деч почеш огыт код, 
суртыштым арун кучат. Могай 
суртоза улмышт пєртын тўж-
вал тўсшє гычак коеш. Ана-
толийын пелашыже Раисия 
Леонидовна могай гына пеле-
дышым шынден огыл?! Куды-
вечыште, пакчаште, пєртыштє 
тўрлє атышке вера‰дыме. По-
снак ош розашт кумылым са-
выра. Мый чытен шым керт – 
чылажымат войзен налаш тыр-
шышым. Шижалтеш, пеледыш 
озаватын кумылжым нєлта. 
Мыланем поснак астра, геор-
гин келшышт. Вигак йоча год-
со шаршудан жапым 
ик татлан шарналтет: 
шыже, школ, свежа 
чия дене чиялтыме 
парт… Мом ойлаш, 
ынде тиде жапым 
пєртылташ ок лий. 
Жап дене тєр калы-
кат вашталт толеш. 
Но пеледышын тўсшє 
ден пушыжо ўмыреш- 
лан вашталтде  
кодеш.

Ош роза

Пу пєртым тыгеат сылнештараш лиеш

А.Кудрявцевын кудывечыштыже Тошто пўкенышке пеледышым вера‰дыме

Георгин
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Мє‰гысє ферме

Автомашинам виктарышылан

Каза чатлама  
йўштымат чыта

Кагаз лаштык полша

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

Тел.: 89026724634 Р
ек

ла
м

е

Кагаз лаштыкысе ўй чўчал-
тышыште кумшо йыжы‰ (зоно) 
палдырна. ™йыштє вўд уло гын, 
амырчыкын ўжакаже тєр ок 
лий.

Чўчалтышысе эн тўжвал о‰го 
гыч ўйыштє бензин але дизто-
пливе улмым пален налаш 
лиеш. О‰го мынярлан кумда-
рак, лопкарак, ўйыштє топливе 
тунарланак шукырак уло. Эн 
сайже – тыгай о‰го йєршеш ок 
лий гын.

Кўшнє ончыктымо кеч ик 

ойыртем палдырна гынат, 
ўйым тўрыс вашталтыман. Ты-
гай ўй двигательым туткарыш 
пуртен кертеш.

Специалист-влак бензин але 
дизельный топливе дене ыш-
тыше двигательысе ўйыштє 
вўд улмым ешартыш тест по-
чеш тергаш темлат: ўй чўчал-
тышан кагаз лаштыкым йўлал-
таш. Кумшо о‰го (зоно) йўлымє 
годым чытыртата гын, тугеже 
ўйыштє вўд уло. Тыгай ўй дви-
гательым локтылын кертеш. 
Шўрышє вишкыде шагалрак 
пижедылше качестван лиеш 
да двигательын детальлашты-

же ок кучалт. Вўдан ўй утларак 
кўкшє температурышто кылма, 
да тудын мушшо, шўрышє при-
садкыже-влак начарын пашам 
ышташ тў‰алыт.

Палыше-влак ўйым кагаз ла-
штыкыш чўчалтарыме йєным 
кажне 2-3 тўжем километрым 
кудалме деч вара кучылташ 
темлат. Но тыгодым тидым 
мондымо ок кўл: автомашинам 
ыштен лукшо предприятийын 
ўйым вашталтыме срокшым 
шотыш налман.

Каза таза гын, чулым лиеш, эре 
мом-гынат кычалшыла коеш. Телым 
игече вольыклан тўжвалне лияш 
келшыше гын, кечыште икмыняр 
шагатым уремыштат эртарен кер-
теш, тыгодым кочкышым кыртмен 
кычалеш. Те ончылгочак икмыняр 
«курго станцийым» ямдылен керты-
да. Тунам казада уто нелылык деч 
посна ончыко кая.

Тиде вольык чатлама йўштымат 
чыта, а теве чот юалге мардеж туд-
лан ок келше. Тугеже вўташте омса 
сайын петырналтшаш. Тыгак омсам 
изишак гына виш кодшым келышта-
раш лиеш. Тунам йўштє мардежан 
годым каза омса ше‰гелан шылын 
кертеш. Тылеч посна кумылжо лек-
теш гын, уремышкат жаплан лектын 
се‰а.

Коштшо мардеж деч олым тюкат 
арален кертеш. Вўта кєргыштє пал-
дырныше виш уло да тушечын мар-
деж пуа гын, вес гана ачалыме мар-
те тушко тюкым вера‰даш лиеш.

Кроликым ашнышылан

Телымат нєрє курго 
кўлеш

КРОЛИКЫМ ашныше 
южо оза янлыкым телым 
нєрє курго деч поснат аш-
наш лиеш манын шона, но 
йо‰ылыш лиеш. Йўштє па-
гытыште силосым пукшаш 
моткоч пайдале, эсогыл 
шопыктарыме ковышта кел-
шен толеш. Тылеч посна лўс 
пайдале, тушто витамин 
шуко. Лўсым укшыжге пуы-
мо годым янлык имым веле 
огыл пуреш, тыгак шўмжы-
мат нулта. Тидыже четлы-
кым пурмо деч арала.

Телым кролик лумымат 
кочкын кертеш. Тыге ынже 
лий манын, пукшымо деч 
вара кажне гана леве вўдым 
пуыман. Пайдаже эше тыш-
те: вўдыштє минерал веще-
ства ден шинчал улыт, а лум 
вўдыштє нуно уке улыт.

Четлыкыш леве вўдым 
пуаш йєн уке гын, атыш ян-
дар лумым пыштен пуаш 
логалеш. Такшым тиде йєн 
пеш келшышыжак огыл гы-

нат, рационышто вўдыжгє 
йєршеш уке деч ятырлан 
сайрак. Вишкыде кочкыш 
кылмышаш огыл. Кылмы-
ше вартышым ырыкташ да 
котлет семын уэш кормуш-
кыш пышташ шотлан толеш. 
Тыгодым кочкыш ўмбаке 
шоктышым але посипкам 
шавалташ лиеш. Тидыже 
курго роскотым иземда, 
йўштє деч аралалташ ку- 
чылтмо вийым аныкла, ка-
пым писынрак погаш йєным 
пуа.

Мучаш. Тў‰алтышыже  
34-ше №-ан газетыште

Мучаш. Тў‰алтышыже  
34-ше №-ан газетыште

Мужыр лаштыкым
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Палаш уто огыл

Мучашыже лиеш

ПАЙДАЛЕ, кўлешан да шер-
гакан кочкыш продукт кокла-
ште мўй изи огыл верым айла. 
Калыкыште тудым чыла гаяк 
чер деч эмлалташ кучылташ 
йєра манын ойлат. Но науко 
тиде йодышым ўшаныдымын 
онча, тыгодымак мўйын пай-
дале улмыж нерген ойла.

Тидым рашемдыме: мўй 
бактерийым пытарыше виян. 
Тидлан кєра вирус ден кыл-
мымылан кєра ылыжше чер-
влакын уда симптомыштым 
иземда. Мутлан, логар корш-
тымым лыпландара, нер пе-
тырныме годым полша. Вет 
патогенный манме микроор-
ганизмым пытара. Тиде про-
дукт фермент чулымлык виян, 
айдемын организмыштыже 
кочкышым шулыктарыме про-
цессым тєремда. Мўйым су-
сырыш йыгаш гын, паремаш 
полша. Адакат – бактерийым 
пытарыше виян улмыжлан 
кєра.

Мўй кылмен черланыме 
тў‰алтыш жапыште пайдале. 
Конфет, печене олмеш кочкаш 
гын, организмлан моткоч кел-
ша. Но тидым палаш уто огыл: 
тиде продуктышто 96 процент 
сакыр уло, сандене тудым эр 
еда кочкаш, чай дене пырля 
йўаш гын, удамат ыштен кер-
теш.

Южо е‰ тыге шона: эр-
дене мўй вўдым йўаш гын, 
ка‰гешташ полша. Чынжым 
гын, тиде напиткым йўмек, ор-
ганизмыш ятыр сакыр лога-
леш. Тидын деч вара те курж-
талаш каеда гын, организм 
налме глюкозым тўрыс кучыл-
теш, энергийыш савыра. А те 
эше мўй вўдым йўмє деч вара 
сайын кочкыда гын, калорий 
утыждене кугу лиеш да каплан 
нимогай пайдамат ок пу. Тыге 
организм уто калорийым коя 
чогашылыш савырен шапашла.

Икте раш: мўй ка‰гешташ ок 
полшо. А теве эрдене вўдым 

йўмє чынак пайдале. Тудо ве-
щества вашталтмым вия‰да, 
уто килограмм дене чеверла-
саш полша.

Мўйыштє тыглай углевод уло. 
Организм тудым писын кучыл-
теш: кочкышым шулыктарыше 

трактыш логалмеке, 
икмыняр минут гы-
чак глюкозын моле-
кулышкыжо савырна 
да вўрыш логалеш. 
Каплан сакыр шу-
кемме ваштареш 
кучедалаш, инсулин 
гормоным ямдыла-
шыже утларак неле 
лиеш. Организмлан 
тыгай «пєлекым» 
эр еда ышташ 
тў‰алыда гын, клет-
ке-влак утыждене 
кўкшє инсулинлан 
тунем шуыт да вўр 
гыч глюкозым нал-
мым чарнат. Тидыже 
сакыр диабет мар-
теат шуктен кертеш.

Мўй эмла мо?

Рекламе
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 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 "РУССКИЕ ГОРКИ" 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.30 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 11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 60 Минут 
12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 
21.20 Т/с "ПОДРАЖАТЕЛЬ" 16+ 23.40 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 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 "Душа народа" 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.) 9.30 Марий тўня 9.45 
Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»
15.00 Местное время. Вести Марий Эл 
17.30 Вести 17.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 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 "РУССКИЕ ГОРКИ" 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.30 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 11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с "ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ" 16+ 23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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. Вести Ма-
рий Эл  9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.30 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
17.30 Вести 17.40 Интервью

21 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 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 "РУССКИЕ ГОРКИ" 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.30 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 11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с "ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ" 16+ 23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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 "На одной волне" 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 
Марий Эл  9.00 Местное время. Вести 
Марий Эл (на мар. яз.) 9.30 «Шўмсем 
пєлек». Тендан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
17.30 Вести 17.40 Интервью

22 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Жить здорово! 
16+ 10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.40 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Голос 60+ 12+ 
23.40 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.30 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 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.40, 
18.40 60 Минут 12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 16+ 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+ 21.00 Юмори-
на-2021 16+ 23.00 Веселья час 16+

«МЭТР»
06.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.00 Марий 
Эл ТВ 12+ 06.30, 09.30, 15.30 Програм-
ма "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 "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, 20.45 Местное время. Вес-
ти Марий Эл  9.00 Местное время. Ве-
сти Марий Эл (на мар. яз.) 9.30 «Шўм-
сем пєлек». Тендан серышда почеш 
концерт

на канале «РОССИЯ24»
17.30 Вести 17.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Жить здорово! 16+ 
10.55 Модный приговор 6+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 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 "РУССКИЕ ГОРКИ" 16+ 
23.35 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.30 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 11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+ 12.40, 18.40 
60 Минут 12+ 14.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 16+ 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.20 Т/с "ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ" 16+ 23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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. Вести Ма-
рий Эл  9.00 Местное время. Вести Ма-
рий Эл (на мар. яз.) 9.30 Кырык сирем

на канале «РОССИЯ24»
17.30 Вести 17.40 Интервью

24 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

20 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

23 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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– ОФИЦИАНТ, мылам кофем лиеш?
– Мый мо, тыланда врач улам мо? Тыланда 

тудым йўаш лиеш-укем мый кушеч палем?
* * *

РОССИЙЫСЕ мурызо ден спортсмен-ша-
мычын пашадарышт нерген колатат, шко-
лышто пений ден физкультурын эн тў‰лан 
шотлалтмышт –  ўчашаш лийдыме амал.

* * *
МЫЙ дечем поснаже мом ыштет ыле ма-

нын, ватын йодмыжым колмеке, эн нелыже 
мо? Туддеч посна мо лийын кертшашым 
йышт шыргыжал шонкален, йўкын воштыл 
колтышаш огыл ыле...

* * *
ГАИШНИКЫН правам пуаш йодмыжлан 

пуэн ом керт, тиде пєлек маньым.

ТЕЛЕПРОГРАММЕ

 Шерге йолташна-влак! Налза, лудса «Марий 
Эл» газетым! Ушештарена, «Марий Эл» газет-
лан икмыняр йєн дене возалташ лиеш: почто 
гоч, альтернатив подписке (газетым редак-
цийыш толын налман), электрон подписке 
(газетым PDF-формат дене электрон адре-
сышкыда колтена). «Марий Эл» газетым лудат –  
ончылно лият!

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умни-
цы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 На дачу! 
6+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 14.05 
ТилиТелеТесто 6+ 15.30 Я больше ни-
когда не буду 12+ 16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 18.05 Сегодня вече-
ром 16+ 21.00 Время 21.20 Клуб Весе-

лых и Находчивых 16+ 23.40 Я оставляю 
сердце вам в залог 12+

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.00 Вес-
ти. Местное время 08.20 Местное вре-
мя. Суббота 08.35 По секрету всему 
свету 12+ 09.00 Формула еды 12+ 09.25 
Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто к одно-
му 12+ 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+ 12.35 Доктор Мясников 12+ 
13.40 Т/с "ПЕНЕЛОПА" 12+ 18.00 Привет, 

Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф "КАТЕРИНА" 12+

«МЭТР»
06.00, 17.00 Наше время 12+ 09.00 Про-
грамма "Основы ислама" 0+ 16.30, 01.30 
Марий Эл темла 12+ 17.00 Наше время 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

ПЕРВЫЙ
04.45, 06.10 Т/с "КАТЯ И БЛЭК" 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 07.40 Часовой 
12+ 08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непу-
тевые заметки 12+ 10.15 Жизнь других 
12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 
Х/ф "ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА..." 0+ 15.45 
Напрасные слова 16+ 17.35 Три аккор-
да 16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Вре-

мя 22.00 Вызов. Первые в космосе 12+ 
23.00 Х/ф "КОРОЛИ" 16+

РОССИЯ1

05.25 Х/ф "НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА" 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 переделка 12+ 12.00 
Парад юмора 16+ 13.40 Т/с "ПЕНЕЛОПА" 
12+ 18.00 Дуэты 12+ 20.00 Вести недели 

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 
Воскресный вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+

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

«МАРИЙ ЭЛ»  
на канале «РОССИЯ1»

8.00 Местное время. Воскресенье

26 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА
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Шыргыжалына
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

™дыржылан полшыш 
маналтеш...

Уке, Лидан ура чонжо ышак 
чыте! Кўварым мушкаш пуымо 
брезент гай пе‰гыде куэм гыч 
ургымо пашалык халатшым ба-
тарей тураш луктын шаралтыш. 
Нерйўкын малыше пєръе‰ым, 
тупшо гыч шўкалын, лопка ха-
латыш шўкал пыштен се‰ыш, 
пыкше-пыкше пачерышкыже 
шупшын пуртыш. Тевыс тыште 
«каналте» маншыла, омса во-
ктенысе шартышыш савырал 
пыштымек иже ласкан шўлал-
тыш. Пачерыште єрдыж е‰ 
уло гынат, лўдын чытырыме 
олмеш ала-молан вигак ма-
лен колтыш. Садет ила, шўла, 
тугеже чонжо – верыштыже, 
шўмжє лушкыш. Туге гынат эр 
помыжалте. Содор чийыш да –  
омсалондемыш. Кє пала, мо 
лийын кертеш, йєршын палы-
дыме е‰ыс!.. «Толшо е‰» ынде 
ок кийылт, а янакыш э‰ертен, 
вийдымын койшын шинчылтеш. 
Кидыштыже упшыжым кучен, 

ужга полдышыжым мучышта-
рен колтен. А шкеже йєршын 
вийдыме, мокмыр дене йєсла-
нышыла коеш. Лида тудын дек 
лишеме да туран йодо: 

– Тыланда, очыни, моткоч то-
мам.

– Проститлыза мыйым, вўдым 
огыда пу? – вожылын йодо. 
Озавате коркасе йўштє вў-
дым шуялтен шуктыш ма уке –  
садет, колт-колт-колт шоктен, 
ик шўлыш дене пундаш марте 
пытарен йўє. Тылеч вара шин-
чаже изиш «умылышо» ончал-
тышан лие:

– Нелеш ида нал, а те кє 
улыда?

– Мый – Лида.
– Тендан деке кузе логалы-

нам?
– Урем гыч лумышто пєрдал-

шым шўдырен пуртышна, кыл-
мен коледа манын лўдым.

– Ух-х, тый, керемет, намыс- 
ше могай, – палыдыме «уна» 
вуйжым кок кидше денат кучен 
шинче.

– Йєра, ида ойгыро, кух-

ньышко эртыза, мокмырым 
шєраш изиш темен пуэм.

– Могай мокмыр? – пєръе‰ 
солнен кайыше гай ылыже. –  
Мокмырым шєраш огыл, 
илышыштем икымше гана 
тыге шотдымын, уш йомда-
рымеш йўынам! Манаш веле, 
кузе тыш логалмемым ом 
шинче! – вуйжым кучен, уэш 
йы‰ысалтен колтыш.

– Ну-у, умылаш лийдыме 
тиде єрыктарыше илышыш-
те кє дене тыге лийын огеш 
керт? – Лида чын шомакым 
кычалшын пелештыш. – Ту-
геже айста пе‰гыде шокшо 
чайым темем.

...Иктаж пел шагат чоло кух-
ньышто чайым йўыч, йєндымє 
гынат, илыш нерген ваш-ваш 
изиш кутыркалышын койыч.

Те‰гече пачер мучко нерым 
коргыктышо йўын пєрдалшет 
йылт шотан пєръе‰ улмаш. 
Юж транспортым олмыкты-
шо тысе заводыш Москва гыч 
арнялан командировкыш тол-
шо, ужат?! А тў‰жє – чынжы-
мак аракам йєршын йўдымє 
инженер манын от шоналте. 
Каласкалыме мутшо почеш, 
рестораныш кочкаш пуры-
мекыже да шкеж гаяк коман-
дировкыш толшо-шамыч дене 
палыме лиймекыже, нунын 
дене пырля изиш «пелташ» от 
йєрє гын, могай пєръе‰ улат 
манын, подыл шинчаш єкы-
меш гаяк тудым савырен кер-
тыныт.

– Тевыс, уш йомдарымешкак 
«пелтышым», коеш, – шкен-
жым вурсен, мутшым кошар-
тыш пєръе‰.

– А оксадаже йомын огыл, 
уло? – Лида чаманен йодо.

Пєръе‰ кок кўсенжымат 
лоп-лоп пералтен ончыш да, 
«чыла верыштыжак» манын, 
оксагалтажым луктынак он-
чыктыш.

Корнышто огыт 
кийылт маныт 

гынат...

Мучашыже лиеш

Тў‰алтышыже  
33, 34-ше №-ан газетыште
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– ПАРАШЮТ дене тєрш- 
таш мыняр шога?

– 10 тўжемым тўлыман.
– Шучкын чучеш, а кенета 

тудо ок почылт гын?
– Тунам ок-

сам тыланда 
мє‰геш пєр-
тылтена...

* * *
ПЕЛАШЕМ ўмбак ончем 

да єрам. Шкафыште шин-
ча ончылныжак полкышто 
кийыше футболкым муын 
ок керт, а бамперыште 
ала-кушто ўлнє удыра-
лалтше изи-и гына палым 
окна гычат ужын шуктен.

Кушто пиалем?

9 СЕНТЯБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

ШЫРГЫЖАЛЫНА

С
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У муроМутшо С.Депресова ден Р.Кудрявцеван, 
семже Е.Рыбакован

Ксюша Черёмушкина мура

Африка 
эл

Музык 
жанр

Планет

Библий, 
патриарх

Пиал нерген чылан эре ойлат,
Муаш пиалым чыланат шонат.
Волем мый олыкыш, пеледышым погем,
Пиал нерген пеледыш деч йоднем.
Ах, пеледыш, каласе мыланем,
Кушто, кушто мыйын пиалем?
А пеледыш каласыш шыман:
«Пиалым ужын моштыман».  
Э‰ер воктене эркын ошкылам,
Ош пыл-влак ийыт вўдыштє, ужам.
Вуем мый кўш, кавашке, нєлталам,
Пиал нерген кава дечын йодам.

Ах, кава, каласе мыланем,
Кушто, кушто мыйын пиалем?
Кава каласыш шыман:
«Пиалым шижын моштыман». 
Куку йўк чодыра гыч шергылтеш,
Ала-мом пуйто ойлынеже пеш.
Каем чодырашке, мурым колыштам,
Пиал нерген куку дечын йодам.
Ах, куку, каласе мыланем,
Кушто, кушто мыйын пиалем?
А куку муралтыш: «Ку-ку,
Пиалым шке тый кычал му».

 2 гана

 2 гана

 2 гана
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XIII Марий самырык тукым слёт

2-5 сентябрьыште 
Оршанке район Кєрдє 
ялыште XIII Марий са-
мырык тукым слёт эр-
тен. Мероприятийыш 
Марий Эл гыч веле 
огыл, Киров кундем, 
Татарстан, Башкорто-
стан, Удмуртий рес- 
публикла гычат ўдыр-
рвезе-влак ушненыт.

СЛЁТЫШ Марий Эл 
правительстве предсе-
дательын икымше ал-
маштышыже Михаил 
Васютин, Марий Эл Ку-
гыжаныш Погынын де-
путатше Лариса Яков-
лева, тўвыра, савыктыш 
да калык паша шотышто 
министр Константин 
Иванов, молодёжный 
политике, спорт да ту-
ризм министр Лидия Батю-
кова да молат толыныт. Нуно 
чылан погынышо-влакым слёт 
тў‰алме дене саламленыт да 
сай лектышым тыланеныт.

Вашлиймаш пайремыште 
кажне делегаций шкеж дене 
палдарен. Киров кундем гыч 
толшо ўдыр-рвезе-влак муро 
пєлекым ыштеныт. Удмуртий 
гыч кум мотор ўдыр республи-
кыштышт илыше марий-влак 
дене презентаций гоч пал-
дареныт. Татарстан гыч кум 
Пампалче сылне сем почеш 
тавалташ ўжын. А Марий Элын 
делегацийже калык модыш 
дене модыктен.

Слётын тенийысе девизше – 
«Мый палем! Мый кертам! Мый 
моштем!» Ныл кече жапыште 
ўдыр-рвезе-влаклан проект 
возымаште шинчымашым нєл-
таш сессийым эртареныт, ма-
стер-класслаште финн кўмыж 
ден шўшпыкым ышташ ту-
ныктеныт, тўрлє йогын почеш 
секцийлам ямдыленыт. Туды-
жо нылыт лийын: «Марий кра-
евед», «Марий йўк», «Марий 
квиз», «МарикоMIX». Ижевск 

гыч Надежда Исламова 
«МарикоMIX» секцийыш 
коштмыж нерген тыге па-
лемден: «Ме сўрет гоч ма-
рий калык дене кылдалтше 
проблемым ончыкташ ту-
немынна. Мутлан, ик кечын 
комиксым сўретленна. Ла-
штыкым ныл ужашлан пай-
лен, шонымашнам историй 
семын ончыктенна. Тушто 
ойлымаш семын тў‰алтыш, 
кульминаций да мучаш лий-
шаш».

Могай пайрем уна деч 
посна? Семинарыш тале 
тўрызє, мер пашае‰ Ираи-
да Степанова, онлайн йєн 
дене поэт Зоя Дудина уш-
неныт. Нуно Оньыжа Эдуард 
Александров, Валерий Моча-
ев дене пырля «Ме марий улы-
на. Мо тиде мыланем?» теме 
почеш мутланымашым эрта-
реныт.

Кокымшо кечын семинарист-
влак деке волонтёр-медик-
влак ушненыт. Нуно ВИЧ да 
СПИД чер нерген каласкале-
ныт, кузе икымше полышым 
пуаш туныктеныт. Римма Куд-

рявцева ден Елена Ры-
баковам шке возымо 
мурыштым мурыктеныт, 
усталык корнышт дене 
палдареныт. Пытартыш 
касым «Речкин-бенд» 
группо сєрастарен.

Оршанке кундем шке 
уста шочшыжо-влак дене 
чаплана. Семинар эрта-
рыме Кєрдє ял йыр улшо 
илемлам шергал лек-
таш гын, кєн гына лўмжє 
ушыш огеш пуро?! Ма- 
йоров-Шкетан, Арсий ден 
Евгений Волковмыт...

™дыр-рвезе-влак экс-
курсийлан поснак йы-
выртеныт. Ончыч Мамич 

Бердейым шарналтеныт. Ту-
дын лўмеш пыштыме кў вок-
тене талешке нерген йодыш-
тыныт. Вара Тошто Крешын 
ялыште шочын-кушшо уста 
е‰ Майоров-Шкетанын тоште-
рыштыже лийыныт. Тачысе 
кечын ты кундем калык мастар 
Виталий Кудрявцев денат ку-
гешна. Тудо шке суртышкыжо 
ўжын да чапле экскурсийым 
эртарен.

Ончыкылык тукымлан ўшан


