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Q Ыштыш-кучыш келша гын, шӱм-чон куана

П АЛ И САД Н И К Ы Ш ТЕ ТАП ТЫ М Е КАП АЙ И С К У С С Т В О
КУЖЭҤЕР район Чодыраялысе ты оралте
урем дене эртыше еҥын шинчашкыже логалде огеш код. Таптыме калай гыч ыштыме
лопка лышташ да пеледыш семын чаткан
сӧрастарыме палисадник. Изигапка меҥге
ӱмбалне - йыргешке кок понар. Нуно кастене кудывече кумдыкым, капка ончылым волгалтарат. Ужар профнастилан уэмдыме савар.

- Чыла оралтым, кӱртньӧ саварым пелашем
Михаил Юрьевич Речкин шке ыштен, - манеш
ватыже, верысе кевытче Ираида Семеновна. Тудо вес кунде„мышкат ятыр ий пашаш коштын. Кызыт Йошкар-Олаште слесарьлан
тырша. Ынде шке суртнам тыге уэмден.

М.СКОБЕЛЕВ.
Авторын фотожо.
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УВЕР-АҤАР

Пакчазын опытшо гыч

Кок пачаш еш аралтш аш
Медведеве районысо Нужъялыште илыше фермер
А.Майоров 110 шорыкым ашна.
АЛЕКСАНДР Сергеевич шочмо ялыште еш дене илаш, шке
пашам виктарен колташ, шорыкым ашнаш кумылаҥын. Тудо
фермер озанлыкым почаш грантым республикыштыжат эн
ончыч налын. Кугыжанышын ойырымо 1,5 миллион теҥге окса
дене сай урлык шорыкым, техникым, оборудованийым налын.
Тылеч посна ялже деч лишне огыл верланыше яра кийыше
53 гектар мландым арендыш налын. Тушто фермер шудым,
пырчым, пакчасаскам ончен кушта , тыгак кеҥежым пайдаланаш келшыше оралтым чоҥен. Тыштак шошо гыч шыже марте
шорыкым кӱта. Кызыт шорык пача-влак шочаш тӱҥалыныт.
Тыге кеҥеж марте кӱтӱ кок пачаш утлалан кугемшаш.

Ш ке дене йӧнанрак
Марий Турек районысо «Росагро» ООО вольык шӱшкылмӧ цехым чоҥа.

с/п

Нӧшмы1м кофеш
йӧрен удыза
ШОШЫМ,
кешыр
нӧшмым
йыраҥыш ӱдаш жап толын шумеке,
ты сомылым кажне сад-пакчазе
шканже келшыше йӧным муын
шукта. Газетым лудшо йолташнавлаклан пакчасаска лектышым саемдаш нӧшмым кузе ӱдаш лийме
эше ик пайдале йӧным темлена.
Тидлан йӱмӧ деч вара кодшо коштымо кофеш кешыр нӧшмым ешарыман да сайын варыман. Пайдаже могай йодыда? Тыге варыме

ТЫ ушем тӱкан шолдыра вольыкым ашнаш, тыгак шурным
ончен кушташ келыштаралтын. Озанлыкын шкенжын пырчым
йоҥыштымо, шӱрашым ямдылыме цехше уло. Ончылий Китне
фермыш шыллык урлык герефорд ушкалым конден. Ынде
тыгай вольыкшо 140 вуй уло. Умаште икымше презе-влак
шочыныт. Кажныжым вӱтасе посна изи
«пӧртыш»
вераҥдыме. Озанлык кодшо ийын родильный отделенийым
чоҥен. Ушем ончыкыжым ферме пелен нӧлтымӧ шӱшкылмӧ
цехыште шылым ямдылаш тӱҥалеш. Тыге тиде сатум шонымыж семын ужален кертеш.

Сай вашталтыш
Морко районысо тазалыкым аралыме пашаште сай
вашталтыш-влак палдырнат.
Кодшо ийын Шеҥше селаште фельдшер-акушер пунктым
почмо. А рӱдӧ эмлымверыш у специалист-влак - анестезио
лог-реаниматолог ден акушер-гинеколог - толыныт. Удырамаш консультацийлан у оборудованийым да кусараш лийме
рентген аппаратым налме. Тылеч посна районыш
“Вашкеполыш” кок автомашина толын. «Тазалык поезд» про
грамме дене келшышын,у ФАП-лашке врач-влак чӱчкыдынрак
лектын кошташ тӱҥалыныт.

Кӧ эн уста?
Кодшо ий мучаште мӱкш ашныме пашалан пӧлеклалтше научно-практический конференций годым эн сай
мӱй, мӱй пӱрӧ да мӱкш омарта конкурсым эртарыме.
КУЖЭҥЕР район Пекесола гыч мӱкшызӧ О.Петуховын писте
мӱйжым эн тамлылан шотлымо. Курыкмарий районысо мӱкшызӧ-влак ушем вуйлатыше Г.Храмовын мӱй да перга гыч эн
чапле пӱрым ыштен моштымыжым палемдыме. Оршанке
район Чирки ял гыч В.Григорьевын шке ыштыме мӱкш омартаже чылалан келшен. Таҥасымаште ойыртемалтше-влаклан
республикысе мӱкш ончышо-шамычын «Марий отар» ушемжым вуйлатыше В. Южаков дипломым да пӧлек шотеш мӱкшызын костюмжым , шикшарым кучыктен. Тылеч посна тале
икмыняр пчеловодым Ялозанлык да продовольствий министерствын Чап кагазше дене палемдыме.

дене шагал нӧшмӧ арам лиеш. Ке
шыр озымат ик верыш шуко шавалтдымылан кора нугыдын ужарген огеш лек. Чаплын лекше
озымым арам утыш луктын шуэмдаш огеш кӱл. Тылеч посна кофе
кушкыллан ӱяҥдыш семынат пай
дале. Тӱҥжӧ - кочо пуш кешырым
локтылын кертше тӱрлӧ паразит
ден вредительым лӱдыкта. Кофе
йӧре шындыме лектыш ок ондале,
теле мучко сайын да кужун аралалтеш.

А те паледа?
КИНЗА
гиде икияш
ш удо семын
кушшо кори
андр ын лыш ташан ужар
ужашыже.
_________________)

Мужыр лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ

с/ п
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ЙӦНАН ОГЫЛ КЕЧЕ
Кушкылыш вӱдым шаваш...................................
Кеч-могай кушкылым ӱдаш, кусарен шындаш.

Пелелышым ончышылан

Уяҥдышым
ит чамане, шаве
1.

Сакырложашан вуд.

Вӱдым пеледышыш шавыме
деч ончыч кӧршӧкысӧ рок
ӱмбал лончышко 1 изи совла
сакырложашым иктӧр шавалтыман але 1 стакан леве
вӱдеш 2 изи совла шере
падырашым
шулыктарыме
растворым
шавыман.
Ешартыш тыгай кочкышым
арняш 1 гана пуыман.

2.
Муно шумым шулык
тарыме ешартыш кочкыш.
Муно шӱм кальцийлан поян.
Тудо мландын шопылыкшым
нейтрализоватлен, нормышто
кучаш полша. Шопылыкым
кугемдаш кӱлмӧ годым ты
минеральный
ӱяҥдышым
шавен, тыгай рокым нейтрализоватлаш шӱмым кучылтыт.
Тидлан кӱчымӧ муно шӱмым
леве вӱд йымалне шӱялтыман,
коштыман. Чот тыгыдемдыме
(йоҥыштымо эшеат сай) пайдале веществам мландыш
шавалтыман. Эркын шулыктаралтмыжлан
кӧра
шӱмым
икшырымын
ешарыман.
Тудым
кактусым, росотам
ӱяҥдаш кучылташ темлат.
Ончылгоч тыгыдемден ямдылыме шӱмыш 3 л шокшо

вӱдым ешарыман, 5 сутка
шинчыктыман, вара ты раство
рым росоташ шаваш кучылтман.

3.
Ломыжым шулыкта
рыме раствор. Пу ломыжышто калий,фосфор,кальций
улыт. 1 л вӱдыш порошок гай
йоҥыштымо 30 г ломыжым
ешарыман, 1 арня шинчыкты
ман да росоташ шавыман. Ик
эн кӱлешанлан шотлалтше
фосфор кушкыл клеткыште
энергетический процесс каен
шогымым палынак саемда.

4.

Чай ден кофе куча.

Иӱмӧ деч вара кодшо вӱдыжгӧ
кучам сайын коштыман да
полемыште кушшо кушкылыш
мульча да ӱяҥдыш семын кӧр-

ден Р.ЧЕПАКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11.

.......... 19
27,28, 29
шӧкыш ешарыман. Ешартыш
кочкыш семын
росоталан
кучылташ чай кучан настойым
ыштыман. 1 стакан кучаш 3 л
шокшо вӱдым ешарыман, 5
кече шинчыктыме жапыште
икмыняр гана лугалтыман.
Шӱрымӧ настойым ешартыш
кочкыш
семын
к у шк ыл ыш
шавыман.
Чай ден кофе
щелочан средам
сайын нейтрализоватлат. Садлан
нуным
шопо
мландыште
кушшо кушкыл
лан
кучылташ
пайдалырак.
Кушкылым
ик
кӧршӧк
гыч
весыш
кусарен
шындыме
годым дренаж лончо ӱмбач
вичкыжын чай кучам шавалты
ман, вара рокым, пытартышлан кушкылым урыман. Чай,
кофе
падыраш
пешкыде
мландым палынак куштылемда. Пеледыш кӧршӧк йыр изи
карме (мушка) чоҥештылмым
ужыда гын, ӱяҥдышым кучыл
таш огеш лий. Тунам падырашан куча тыгыде насекомыйым эшеат талештарен шукемден кертеш.

(Мучашыже лиеш.)
РЕГЕНЧЫМ УЖАЛЕМ.
Тел.: 89027370656.
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СУРТОЗА

“ Ялысын
пашаже эре уло” , манеш Кужэҥер район
Руш Шой селаште илыше Василий СЕКРЕТОВ
ОЗАН сурт-печыже рудӧ
уремыште верланен. Вӱта
пелен - кроликым ашнаш келыштарыме шокшо леваш.
Мийымына годым суртоза
кудывечыште лумым куа ыле.
- Шойдӱҥ ялеш шочын-кушкынам, - шкеж нерген каласкала суртоза. - Ялыште
паша верым муаш нелырак,
сандене
паша
вернам
аклена. Латвич ий 49-ш е №ан посна пожарный по-

Кудывечыште.

стышто водительлан тыршем. Пелашем, Татьяна Пе
тровна, “Акашевский” сурткайык
фабрикыште
упаковщиклан ышта. Кок йочана уло. Иктыже марлан
лектын, весыже тунемеш. Ондак тукан шолдыра вольыкым
кученна, кызыт тидлан жапна
уке. Такшым изинекак ял
илышлан, пашалан да озанлык сомыллан тунемалтын.
Мо гынат, шагал огыл чывым,

с/п

Сайын мунчалтыше издер
кроликым ашнена. Илаш ок
сам ситарена.
Оза ик ош кроликшым кидышкыже налын ончыктыш.
Иӱштӧ игечылан кора кызыт
нуным вӱташте кучат. Шудым,
кормам ситышын ямдылат.
Кудывечыште ече, издер
койыт. Монча воктене - пу
артана.
- Веҥым ече дене сонарыш,
колым кучаш коштеш, - палдарыш Василий Васильевич.
Пий пыжаш пелен пу издер
шога. Сай мунчалтыже манын, издер таваныш пластик
пӱчкышым пижыктыме.
- Тошто пӧртым тӱжвачын
уэмденам, пырням пужаренам да лак дене чиялтенам.

У монча.

Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ

с/ п
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Ош урлык кролик тыгай
кугытан лийын шуын.
Газна уке. Пӧрткӧргыштӧ
тошто кермыч коҥгам пуженам да олмешыже электрокоҥгам шынденам. Ваштарешак
латвич
сотык
мландым налынам. Тушто у
пӧртлан негызым ыштенна.
Лумынак
пален
нальым:
мландын акше - 250 тужем
теҥге. Суртым кеҥежым ышташ туҥалнена.

5-ше лашш.

Кролик вуташте.

V- Я
Теве тошто сурт пелен эше
у мончам ыштем, - умбакыже
каласкала Василий Василье
вич. - Жап улмо годым эре
мом-гынат суртышто ыштыман. Ялыште паша эре уло.
Левешта гын,
мончамат
чоҥен пытарыман.
Уремыште йолгорным такыртыме. Тудын дене вес
суртоза деке вашкем.

Авторын фотожо.
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ТОЛЗА, ИОДСА, тыште КОНШЬТАЦИИЛАН ОКСАМ ОГЫТ НАЛ,
ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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ОЗАВАТЕ

с/п

Йӧным мушо Йӧрым кочкеш

Арален моштымо мастарлык
ТАМЫМ САЕМДА
• Холодильникыш кораҥдыме
деч ончыч кӱчымӧ муныш
кушкыл ӱйым йыгалташ гын,
тУдын
аралалтме
жапше
эшеат кужемеш.
•
Пӱчкедыме торты м але
когыльо пӱчкышым петырымаште кучымо гынат, вашке
пуркаҥеш. Пӱчмӧ ужашым

(1-ше фото) кинде пӱчкыш
дене петырен, тушко пӱйым
эрыктыме паҥгам чиктен
кучыкташ гын, «ушымо» ужаш
гына кошкаш тӱҥалеш.
• Кадыр-кудыр лукан улмыжлан кора имбирьым эрыкташ
йӧндымӧ. Вожсаскан шӱмжым
изи совла шӧр дене нӱжын
тӧргалташ гын, эрыктыме
сомылым палынак куштылемдаш лиеш.
•
Тӱрлӧ йӧрварым, оливке
ӱйым, кӱлеш лийме семын
уксусым ешарен, ате пундашеш кодшо лайым але майонезым салатым тамлештарыше заправке, кочкышлан
йӧршын вес тамым пуртышо
соус семын кучылташ лиеш.
• Эҥыж, модо, йошкар, шемшоптыр гай свежа емыжсаска ӱмбак лушкыдо уксус
растворым пыртак шыжыкташ гын, тудо огеш куптырго
да
локтылалтын
огеш
пунышко.
•
Тӱрыс нарынчаҥ шуктыдымо ананасым (2-шо фото)
«йолжо» дене кӱшкыла шогалтен аралыман. Пушеҥгысе
гаяк «кечыше» экзотике куш
кыл тыге вашке шуэш да

шере тамым
пога.
•
Фольгаш
^ пӱтыралме

(З-шо фото)
свежа сель
дерей
ден
брокколи
шо фото.
кужу
жап
аралалтыт.
• Аҥже дене кумык савыралын аралыме атысе пӱкш

-шо фото

йӧре варыме, пелтыме, кечмогай ӱйым изи совлаш
кошталын але кӱзӧ дене удырал налаш йӧнанрак.
•
Кӱрышт налме деч вара
банан кылдыш мучашыш (4ше фото) скотчым пижыкташ гын, фрукт огеш шемем
да лывыжген огеш локтылалт.

•
Нарынче тӱсым налше
укроп, петрушко да моло
ужар кушкыл - пайдале ужар
йӧр
шудо.
Локтылалташ
тӱҥалын манын, кушкыл кылдышым кудалташ ида вашке!
Кушкылым тыгыдын пӱчкедыман да оливке ӱй дене
варыман.
Уян
вартышым
ийым ыштыме формычкылаш
оптыман да холодильникысе
йӱштӧ
камерыш

кораҥдыман. Тамле заправкым салатым, соусым тамлештараш да шӱрыш ешараш (5-ше фото) кучылташ
йӧнан.
•
Газым чӱктымӧ
духовкышто икмыняр
минут
шинчыктен,
ужар бананым
вашке нарынчаҥдаш лиеш.
Тӱҥжӧ - фруктым утыждене
«кӱктыман»
огыл.
Тудын
нарынчаҥмыжым
(6-шо
фото) жапын-жапын духовко
омсам почын тергыман.
• Канцеляр кнопко але име
шолтымо муным яндарын
эрыкташ
полша.
7-ше
фотошто ончыктымо семын,
вӱдым темыман йоҥгытыш
муным
шолташ пыштыме
деч ончыч име
але
кнопко
дене
изи
р о ж ы м
ш ӱ м ы ш т ӧ
шӱтыман, кугу
совлаш пыштен,
йоҥгыт
пундашыш
вераҥ д ы м ан.
Тыге кӱктымӧ
муно моткоч
куштылгын да
я н д а р ы н
эрыкталтеш.

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

с/ п

2017 ий 19 январь

ОЗАВАТЕ

7-ше лашт.

«Сурт-печын» коҥга ончылныжо

«Ковам семын ыштыме кыравец»
Лаштыкын тачысе унаже - Ку
ры кмарий кундем Пектуксолаште шочын-кушшо, республикысе Калык усталык да тувыра
ден каныме шотышто шанче-методике рудерысе репертуарно
издательский отделын ончычсо
вуйлатышыже, кызыт сулен налме канышыште улшо Галина
Дмитриевна МУРАВЬЕВА.
Газетым лудшына-влакым озавате коважын рецептше почеш
шыл да шӱраш кӧрган кыравецым ышташ темла.
- Мемнан велне ик эн жаплыме
чеслан шотлалтше кыравецым

мый гын У ийлан, Шорыкйоллан
да вучымо уна толмо годым ыштем, - палдара озавате. - Тудым
ачамын аваже моткоч тамлын
ямдыла ыле. Кажне ешыште ту
дым ышташ лӱмын коҥгаш шындаш йӧршӧ, келгырак шун атым
(кыравец плошкам) кучылтыныт.
Мый гын кыравецым кок чыве
гыч ыштем. Южо озавате тудым
ик чыве дене веле але сосна
шыл дене ышта. Икманаш,
шканже келшыше кӧрганым.
Ялыште кравецым 5-6 см (изиракым) да 10 см кӱкшытанымат
ыштат.

Кыравецым шере да шуктымо руаш команым ышташ лиеш.
Рецепт радам:
1. Йыргешке когыльлан
мелна гай кок комым шарыман. Умбал лончылан изиракым,
йымаллан
руашым
икымше деч лопкаракын шарыман.
2. Йымал лончым кушкыл
ӱйым йыгалтыме келге салмаш налын пыштыман. Когыльо ком салма деч 3-4 см
тӱжвак лектын кечалтшаш.
Тидыже могай кӱкшытан кра
вецым ышташ шонымо дене
кылдалтын.
3. Руаш ӱмбак ончылгоч
мушмо да лазыртыме кеч-могай (рис, тар, шож) шӱрашым
да тыгыдемдыме шоганым
пыштыман.
4. Шоган ӱмбачын 4x4 см
дене (адакат кӧлан могай кугытан шыл моклака келша)
пӱчкедыме да шоган йӧре варыме чыве шылым радамлын
вераҥдыман. Шоган йӧре варыме годым але ком йырым
тӱрлаш тӱҥалме деч ончыч
шылыш шинчалым шавалташ
лиеш.
5. Умбачын кӧргым изирак
йыргешке ком дене леведман.
кок руаш лончым ваш чывыштыл ушыман, йыржым вичкыж
кандырала чаткан тӱрлыман.
ямдылен. Тел.: 49-55-11.

лопка ковышта лышташым
пыштыман.
Пакчасаскан
тӱржӧ салма деч ӱлыкырак
кечалтшаш. Ынде кыравецым
ковышта лышташым шаралтыман салмаш уэш савырал
Ончылгоч 220 градус марте пыштыман да вес ковышта
дене
леведман.
ырыктен ямдылыме духовкыш лышташ
Умбачын
фольга
лаштык
дене
шындыман.
петыраш
лиеш.
6.
Умбал лончо когарген
кертеш, сандене жапын-жапын эскерен ончалман. Комын
чевер тӱсым налмекше , кыра
вецым духовко гыч лукман.
Тыште ик нелылык лектеш.
Духовко гыч луктын, кӱктымӧ
кыравец деч лопка таляка салатницыш але эмалироватлыме йоҥгытыш когыльым
пундашыж ден кӱшкыла савыралын пыштыман. Ярсыше
шокшо салма пундашыш (он
Мый гын кыравецем фольга
чылгоч ямдылыме) шокшо вӱдыштӧ пушкыдемден кучымо дене леведам да духовкышто
2-2,5 шагат кӱктем.
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Йолмыла почеш

Вуй пӧрдеш ,
йылме туҥеш
Вуй пӧрдмӧ, йылме тӱҥмӧ годым, ситыдымашын
амалжым палыде, ӧрт лекшаш гай лӱдам. Тиде иктаж
чер дене кылдалтын мо?

И.КОНОВАЛОВА.
Шернур район.
ТӰҤАШ тӱҥалше йылме лишыл жапыште инсульт але ин
фаркт лийын кертме нерген
шижтара. Ончыч йылме пуйто
«чыве коваште» дене авалталтеш, вара ужашын але тичмашнек тӱҥеш. Чын диагнозым рентгенографий але маг
нит-резонанс томограф ий
(вуйдорыкым да тӱпрӱдын кӱшыл ужашыжым сканироватлымаш), тӱҥ вӱргорно-влакын
доплерограф ийы ш т, вӱрын
анализше (поснак сакырын кугытшылан), шӱм-вӱргорно системым шымлыме результат
полшымо дене шындаш лиеш.
Иктешлымашым отоларинго
лог, невролог, эндокринолог,
вӱргорно хирург, стоматолог
да терапевт ыштышаш улыт.
Вуй пӧрдмӧ да йылме тӱҥмӧ
дене кылдалтше чер шуко. Нунын кола гыч икмынярже:

«Эр кочкышым шке коч,
кечывал кочкышым йолташет дене пайле, кас коч
кышым тушманетлан пу»
манмаште чынже уло мо?

А.ПАЙДЕМИРОВ.
Медведево район.
ЭРДЕНЕ кочдымылан кора
инфаркт дене черланен керт
ме лӱдыкшӧ кугемеш. Шымлызе-влак рашемденыт: эрдене кочдымо илалше еҥ-

I

1. Вегетососудистый д и 
стоний. Черым куштылемдышашлан врач вӱрым ситарыше
пашам саемдыше эмым темла. Тиде В тӱшкаш пурышо витамин-влак, «Кавинтон», «Сермион», «Мемоплант». Тупрӱдын шӱй кундемышкыже дарсонвализацийым, массажым,
рефлексотерапийым, специ
альный упражненийым ышташ
пайдале.
2. Неврологий дене кыл
далтше тӱрлӧ чер вияҥме
годымат вуй пӧрдеш, йылме
тӱҥеш. Тудо эше укшинчыктыме, кид-йол шижмым чарныме дене палдырна. Невро
логий але психиатрий дене
кылдалтше депрессий айдемын ушыжым луштара.
3. Вӱргорно давлений кӱзымӧ, пулышсовла коклаште
корштымо, кид-йол тӱҥмӧ дене

пырля остеохондрозын орландарымыж годымат вуй чӱчкыдын коршта, йылме тӱҥеш.
Остеохондроз утыждене кылмыме, стрессым чытыме, ин
фекций пижме, гормональный
баланс пужлымо, шинчыман
пашам шуктымо, тупрӱдыш
кугу нагрузкым пуымо, сусыргымо, шкем рыҥ кучен кертдыме годым пӱсемеш. Тыште
эм дене гына серлагаш огеш
лий. Остеохондроз годым
нӧргаш тканьым шотыш кондыман, организм гыч шинчалым лукман, тупрӱдым лывыртыман, специальный упраж
ненийым, массажым ыштыман, тургыжландарыше верым
тӱрлӧ настойко дене йыгыман, шудо отварым йӱман.

Кас кочкышым
тушманетлан пу.
влак эр кочкышым ыштышешамыч деч инфаркт дене 27
пачаш чӱчкыдын черланат.
Эр коч кыш ден шӱм при
ступ коклаште могай кыл
уло? Шанчызе-влакын шонымышт почеш, эрдене кочдымо
еҥ-влак кечывал марте чот

шужат да кечывалым, ты гак
кастене шуко кочкыт. Тыгеже
организмлан кӱчык жапыште
пеш шуко калорий дене па
шам ышташыже логалеш. А
тидыже вӱрысӧ сакырлан кӱзаш, вӱргорнышто вӱрчуҥгалан погынаш амалым ышта.
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ГшӰМКОРШТАГЫН, "ГАСТРОЭНТЕРОЛОГШОМОЛАН?!
Ш ӱм тураште когартыме, йӱлалтыме гай чучеш. Ш ӱм черым эмлыше препаратым йӱын ончышым - ыш полшо. Кардиограммат патологий
велым нимогай вашталтышым ыш ончыкто. Мел
шелме приступ лиедымым пален налмек, кар
диолог мыйым гастроэнтеролог деке колтыш.
Молан?
К.ОРЛОВА.
Марий Турек район.

ч

КАРДИОЛОГ чын ыштен:
тыланда гастроэнтерологын
консультацийже кӱлеш. Пашаже теве кушто: шӱм ту

раште йӱлалтыме, когартыме гай чучмо ситыдымаш шӱм-вӱргорно
системе дене огыл, а
гастроэзоф агеальны й
реф лю кс чер дене кылдалты н кертеш . Тыгодым
логараҥ эрозий вийым на-

леш. Тидыже пагар сокын
утыжденат кугу шопылыкшо
годым лиеш. «Шӱмын молан
корштымыжым» рашемдымек,
кочкыш рацион ден режимым шотыш кондымек, палемдыме ситыдымашда деч
ала утленат кертыда.

j

Лу процедур деч вара
тоям кудалтышым
КОДШО
телым
пулвуй шым да меж шовычым кылден
йыжыҥ да йолгопа корштымо кучыктышым. Компрессым
деч пеш сайын утлышым. Тёр- йӱдвошт кучышым. Мыланем 5
кеш нӱжымӧ йошкарушменын процедур ситыш. Эмлалтмым
сокшым пунчал нальым, код- пеҥгыдемдаш манын, 1 кг
шыжым 2 изи
совла керо Региональная Общественная Организация
син дене васодействия гражданам в избавлении
рышым да 2
от зависимостей Республики Марий Зл*
пачаш осылымо марльыш *алкогольной и табачной зависимости
шарен пышt НАРКОЛОГИЯ
I
о
тышым. Пул
за 1 с е а н с , а н о н и м н о .
вуй ден йолСеанс проводит
гопаш ончыч
п с и х и а т р - н а р к о л о г З А Х А Р О В В .Н .
кремым йы21 и 28 января.
|
гышым, вара
с;
йошкарушмен
z
да керосин
Н аш а д р е с : г. Й о ш к а р -О л а ,
|
вартышан
у л . К р а с н о а р м е й с к а я , 21
м а р л ь ы м I
( о с т а н о в к а “ А п т е к а № 1 ” ).
пыштышым
Тел.: 56-57-11, 40-12-90, 89297331290 сот.
целлофан
П роконсул ьтируйтесь со спец иал и стом
дене петырыо возм ож ны х противопоказаниях.

1

V

1АИ №

н е

ямдылен. Тел.: 49-55-11.

шинчалым 3 кугу совла дене
налме горчице порошок да
кукшо имбирь дене йӧрышым.
Вартышым кугу салмаш пыш
тышым, ырыктышым да калай
кӱмыжыш оптальым, коваште
чытымеш йӱкшыктарышым да
ӱмбакыже йолем шындышым.
10 процедур деч вара тоя нерген мондышым. А тылеч он
чыч тудын деч посна порт гычат лектын кертын омыл.

Н.ЧЕМОДАНОВА.
Шернур район.

.
.
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10-шо лашт.

ВОЛЬЫК ОНЧЫШО

2017 ий

огыл игым ойырен
налаш тыршыман.
П инегы лан чылажат оҥай. Тудо мо
сай, а мо осал - ок
пале,
ок
умыло.
Озаже кӱлын туныкта (дрессироватла)
гын, чылажымат чын
ыш таш ,
шукташ
тӱҥалеш.
Эн ончычак тыгай
йодыш лектеш: кузе
тудым
туалеты ш

Йодмыда почеш

Пии айдемын Иолташыже
(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 2016 ий 45-46- шо,
2017 ий 1-ше № -ан газетыш те.)
ПИНЕГЕ шочмыж
деч
вара
шке
тукым жо коклаш те
лияш
тунем еш .
Тудым
аваж
деч
ойырымеке, айдеме
дене пырля лияш ,
илаш тунемшаш .
Шым арняш игым
аваж деч ойы раш
эн келш ыш е жап.
Игым
ойы рен
налше южо еҥ тыге
ойла:
игым
тудо
огыл, а иге тудым
ш кежак
ойы рен
налын. Пуйто игым
ончаш
толм ыж
годы м
сам ы ры к
янлык моло игым
ш ӱ к е д ы л ы н ,
кораҥды лы н кудал
лектын да тудын
деке толы н. Игын
озаже тудлан эше
ты ге
ойлен:
лач
тиде игак мискыш
пыштен пуымо кочкыш деке эн ончыч
лишемын. Лач эре

тудак
вож гокла
деке
лиш ны рак
улш о чызым (тудо
эн
шуко
шӧрым
ойы ра)
ш упшын.
С андене
иге оза
ончы лгочак пален:
тиде
сам ы ры к
янлык эн чолга, эн
чулым.
Сурт
оролыш ым
налаш шоныш о еҥ
тидым ат палышаш:
лӱдм ыж
дене
эн
лукыш
пызнен
ш ичш е, моло деч
ӧрды ж еш
кодш о
игы м ат налаш ок
келш е.
Чаманыме
шот дене южо еҥ
лач ты гай игы м ак
мӧҥгыжӧ конда. Иге
ончыкыжым тендан
могырым туныкташ
йӧрш ы ш ,
пӱтынь
ешын
йӧраты м е
пийыш савы рны ж е
манын,
шкенжым
ӱшанлын кучышо, но
утыжым намысдыме

кош таш туныкташ ?
Ш ке
пашажым
ышташ палемдыме
верыш
кош таш
туныктыш аш лан эн
ончычак
тудым
эскераш
кӱлеш .
Туалетыш утларакше малыме, кочмо
але модмо деч вара
каяш
кумылан.
Тыгай кумыл лекмеке, пинеге пӧрдаш
кӱварым ӱпшынчаш
т у р г ы ж л а н а ш
тӱҥалеш .
Игылан
эше лу арнят темын
огыл
гын, туалет
олмеш
кӱварыш ке
вӱдыжгым шупшшо
пелёнкым
шараш
шотлан
толеш .
Тудым чыла аптекыш те
уж алат.
Ты гай
пелёнкым
изиш ак нӧртыза да
омсаш пурымашыш
прихожийыш , шарыза. Пинегын чере-

19 январь
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тан
«сю рпризым »
ышташ тӧчымыжым
шижын налыда гын,
писын гына пелёнко
ӱм баке наҥ гайы за
да, шке пашажым
ыштен пытарымеш ке,
туш так кидда
дене кучыза.
Пинегы м
пелёнкыш
кажне
гана
кочмыжо, малымыже
але м одмы жо деч
вара кусараш темлат. Ш ке пашажым
ыштен
пы тарым е
деч вара мокталтыза,
икта ж -м ога й
тамлым
пуыза.
Чылажымат
чын
шукта гын, тидым
кажне гана ыштыза.
Вурсен, мут кучаш
ш огалтен, нимо сайыш кат огы да шу.
Тидым
шотыш
огы да
нал
гын,
сам ы ры к
янлык
шылаш да тымык
лукыш
«кошташ»
тунемеш.
Туны кты мо, д р е с с и р о в а т л ы м е
пашам
варалан
кодаш ида тырше.
Кузе чыла тидым
ышташ, кузе командым пуымым ш ук
таш кумылаҥдаш к н и г а л а н ,
И н т е р н е т л а н
эҥ ерты за.
Тидым
ш арны м ан: пинеге
чыла уым кумылын
ваш лиеш , туны кты мым модыш семын
веле умыла. Тидат
кӱлешан: лачак таза
пи не ге
тунем ын
кертеш .
С андене
тудым
пукш ымо
йодыш ы м
ик тӱҥ
верыш шындыза.

Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.

11-ше лашт.

ТЕЛЕПРОГРАММЕ

23 ЯНВАРЯ.
ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Д оброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но
вости 09.50 Жить здорово!
12+ 10.55, Модный приговор
12+ 12.15 Наедине со всеми
16+ 13.20,14.15,15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.00 Ве
черние новости 18.45 Давай
поженимся! 16+ 19.50 Пусть
говорят 16+ 21.00 Время
21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" 16+
23.15 Ночные новости 23.30
Городские пижоны 16+

РОССИЯ1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00, 17.00,20.00
Вести 09.55 О самом главном
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55
Т/с "ВАСИЛИСА" 16+ 14.55
Т /с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+ 17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+ 21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ
МАЦИЯ" 16+

2017 ий 19 январь

12+ 10.55 Модный приговор
12+ 12.15 Наедине со всеми
16+ 13.20,14.15,15.15 Время
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+ 18.00 Ве
черние новости 18.45 Давай
поженимся! 16+ 19.50 Пусть
говорят 16+ 21.00 Время
21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" 16+
23.15 Ночные новости

РОССИЯ1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,17.00,20.00
Вести 09.55 О самом главном
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55
Т/с "ВАСИЛИСА" 16+ 14.55
Т /с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+ 17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+ 21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ
МАЦИЯ" 16+

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»
7.07,7.35,8.07,8.35
Местное
время. Вести Марий Эл. 9.00
Пошкудем. 11.40 Местное вре
мя. Вести Марий Эл (на мар.
яз.). 14.40 Местное время.
Вести Марий Эл. 17.20 Мест
ное время. Вести Марий Эл
(на мар. яз.). 20.45 Местное
время. Вести Марий Эл.

с/п

Вести. Местное время 11.55
Т/с "ВАСИЛИСА" 16+ 14.55
Т /с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+ 17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+ 21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ
МАЦИЯ" 16+

МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»
7.07,7.35,8.07,8.35
Местное
время. Вести Марий Эл. 9.00
“ Шӱмсем пӧлек” . Тендан серышда почеш концерт. 9.20
“ Пошкудем” . 9.40 “ Шонанпыл” .
Йоча-влаклан передаче. 11.40
Местное время. Вести Ма
рий Эл (на мар. яз.). 14.40
Местное время. Вести Ма
рий Эл. 17.20 Местное время.
Вести Марий Эл (на мар.яз.).
20.45 Местное время. Вести
Марий Эл.

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ24»
19.00 Вести. 19.10 Интервью.

26 ЯНВАРЯ.
ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00. 12.00.14.00, 15.00,03.00
НА КАНАЛЕ
Новости 09.50 Жить здорово!
«РОССИЯ24»
12+ 10.55,03.05 Модный при
19.00 Вести. 19.10 Интервью. говор 12+ 12.15,02.00 Наеди
“ МАРИЙ Э Л ”
не со всеми 16+ 13.20, 14.15,
25 ЯНВАРЯ.
15.15 Время покажет 16+
НА КАНАЛЕ
СРЕДА
16.00 Мужское/Женское 16+
«РОССИЯ Ь>
ПЕРВЫЙ
18.00 Вечерние новости 18.45
7.07,7.35,8.07,8.35
Местное 05.00, 09.20 Д оброе утро
Давай
поженимся! 16+ 19.50
время. Вести Марий Эл. 11.40
09.00, 12.00,14.00, 15.00,03.00 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре
Местное время. Вести Ма
рий Эл (на мар. яз.). 14.40 Новости 09.50 Жить здорово! мя 21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" 16+
Местное время. Вести Ма 12+ 10.55 Модный приговор 23.15 Ночные новости 23.30
Городские пижоны 16+
рий Эл. 17.20 Местное время. 12+ 12.15 Наедине со всеми
Вести Марий Эл (на мар. яз.). 16+ 13.20,14.15,15.15 Время
РОССИЯ1
покажет 16+
16.00 Муж20.45 Местное время. Вести
05.00, 09.15 Утро России
Марий Эл.
ское/Женское 16+ 18.00 Ве 09.00. 11.00, 14.00,17.00,20.00
черние новости 18.45 Давай Вести 09.55 О самом главном
НА КАНАЛЕ
поженимся! 16+ 19.50 Пусть 12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
«РОССИЯ24»
19.00 Вести. 19.10 Интервью. говорят 16+ 21.00 Время Вести. Местное время 11.55
21.35 Т/с "ГРЕЧАНКА" 16+
Т/с "ВАСИЛИСА" 16+ 14.55
24 ЯНВАРЯ.
23.15 Ночные новости
Т /с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"

ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Д оброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но
вости 09.50 Жить здорово!

РОССИЯ1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00,17.00,20.00
Вести 09.55 О самом главном
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45

12+ 17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+ 21.00 Т/с
"СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИ
МАЦИЯ" 16+ 23.15 Поединок
12+

С/п

2017 uu 19 январь
“ МАРИЙ Э Л ”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»

7.07.7.35.8.07.8.35 Местное
время. Вести Марий Эл. 9.00
“ Пошкудем” . 9.40 “ Изге ме
чет” . 11.40 Местное время.
Вести Марий Эл (на мар. яз.).
14.40 Местное время. Вести
Марий Эл. 17.20 Местное вре
мя. Вести Марий Эл (на мар.
яз.). 20.45 Местное время.
Вести Марий Эл.

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ24»
19.00 Вести. 19.10 Интервью.

27 ЯНВАРЯ.
ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Д оброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но
вости 09.50 Жить здорово!
12+ 10.55,03.35 Модный при
говор 12+ 12.15 Наедине со
всеми 16+ 13.20,14.15, 15.15
Время покажет 16+ 16.00,
Мужское/Женское 16+ 17.00
Жди меня 16+ 18.00 Вечерние
новости 18.45 Человек и за
кон 16+ 19.50 Поле чудес
16+ 21.00 Время 21.30 Золо
той граммофон 16+ 23.20 Го
родские пижоны 16+

РОССИЯ1
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,14.00, 17.00,20.00
Вести 09.55 О самом главном
12+ 11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время 11.55
Т/с "ВАСИЛИСА" 16+ 14.55
Т /с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
12+ 17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+ 21.00 Пе
тросян-шоу 16+

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»
7.07.7.35.8.07.8.35 Местное
время. Вести Марий Эл. 11.40
Местное время. Вести Ма
рий Эл (на мар. яз.) 14.40
Местное время. Вести Ма
рий Эл. 17.20 Местное время.
Вести ПФО. 20.45 Местное
время. Вести Марий Эл.

ТЕЛЕПРОГРАММЕ
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ24»
19.00 Вести. 19.10 Интервью.

28 ЯНВАРЯ.
СУББОТА
ПЕРВЫЙ

12-шо лашт.

29 ЯНВАРЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ

05.35,06.10 Наедине со все
ми 16+ 06.00, 10.00, 12.00 Но
вости 06.40Х/ф "ВЕРТИКАЛЬ"
06.00,
10.00, 12.00 Новости 12+ 08.10 Смешарики. ПИН
06.10 Х/ф "ЖИЗНЬ НАЛАЖИ код 12+ 08.25 Часовой 12+
ВАЕТСЯ" 16+ 08.00 Играй, гар 08.55 Здоровье 16+ 10.15 Не
монь любимая! 12+ 08.45 путевые заметки 12+ 10.35
Смешарики. Спорт 12+ 09.00
Пока все дома 12+ 11.25 Фа
Умницы и умники 12+ 09.45
зенда 12+ 12.15 Открытие
Слово пастыря 12+ 10.15 Ва
Китая 12+ 12.45 Теория заго
лерий Ободзинский. "Вот и
свела судьба..." 12+ 11.20 вора 16+ 13.40 Х/ф "ПЕРЕ
Смак 12+ 12.10 Идеальный ХВАТ" 12+ 15.20 Владимир
ремонт 12+ 13.10 На 10 лет Высоцкий. "Я не верю судь
моложе 16+ 14.00 Х/ф "ВСЕ бе..." 16+ 16.15 Х/ф "СТРЯ
СНАЧАЛА" 16+ 18.00 Вечер ПУХА" 12+ 17.40 Голосящий
ние новости 18.10 Концерт КиВиН 16+ 21.00 Воскресное
Наташи Королевой 16+ 20.00 "Время" 22.30Х/ф "СВОЯ КО
Кто хочет стать миллионером? ЛЕЯ" 16+ 00.25 Х/ф "РАС
16+ 21.00 Время 21.20 Сегод СЛЕДОВАНИЕ" 16+
ня вечером 16+ 23.00 Подмо
РОССИЯ1
сковные вечера 16+ 23.55
05.15
Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ
Х/ф "ПРОМЕТЕЙ" 16+
ДУТ
ЗНАТОКИ"
12+ 07.00
РОССИЯ1
Мульт утро 12+ 07.30 Сам
05.40 Х/ф "СЛЕДСТВИЕ ВЕ
ДУТ ЗНАТОКИ" 12+ 07.10 Ж и себе реж иссёр 12+ 08.20
Смехопанорама 12+ 08.50Ут
вые истории 12+ 08.00, 11.20
ренняя почта 12+ 09.30 Сто к
Вести. Местное время 08.20
одному
12+ 10.20 Вести-МоРоссия. Местное время 12+
сква 11.00, 14.00 Вести 11.20
09.20 Сто к одному 12+ 10.10
Смеяться разрешается 12+
Семейный альбом 12+ 11.00,
14.20 Х/ф "СОНАТА ДЛЯ
14.00 Вести 11.40 Измайлов
ВЕРЫ" 12+ 18.05 Х/ф "КИ
ский парк 16+ 14.20 Х/ф "БЕ
ТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД" 12+
ЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ"
12+ 18.00 Субботний вечер 20.00 Вести недели 22.00 Вос
кресный вечер с Владими
12+ 20.00 Вести в субботу
ром Соловьёвым 12+
21.00 Х/ф "КЛЮЧИ" 12+

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯК»
8 .3 0 Н о в о с т и культуры
Марий Эл. 8.40 Преобра
жение. 9.00 Утро на куль
туре.

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»

“ МАРИЙ Э Л”
НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ1»

10.20
Местное время. Вести
Марий Эл. События недели.

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯК»

14.05 Арт мари.14.20 Экспо
нат. 14.35 Простые вопросы.
8.20 “ Шӱмсем пӧлек” . Тендан Видеоочерк.
серышда почеш концерт. 9.00
“ Шым гана висе” .

НА КАНАЛЕ
«РОССИЯ24»
19.00 Документальное кино.

Свадебный фотограф.
Телефон: (8362)
77-40-77.
Реклама.

с/ п

2017 ий 19 январь

ТУЛИГЕ, ЭҤЫРВОТ

13-шо лашт.

Йодмыда почеш

Мукш молан
шыдешка?

КАРАКА ЧОЯ КОЛ

(Мучаш. Тӱҥалтышыже 2016 ий
47-ш е, 2017 ий 1-ше Ш -ан
газетыш те.)
ЮЖГУНАМ отарыште тыгай сӱретым ужаш лиеш:
мӱкшызӧ, омартам почешат, дымарь гыч шокшо
шикшым туге чот колта, поша, пуйто йырымваш
кандалге тӱтыра але пыл авалтен. Тыгодым мӱкшвлак леток рож гыч иге еш ойырлымо семын писын
чоҥештен лектыт. Пӱтынь еш чот шыдешка. Тыгай
йоҥылышым шукыж годым тӱҥалше мӱкшызӧ-влак
ыштат.
Мӱкш ӱмбаке ынже кержалт, ынже пӱшкыл манын,
чынжым кузе ышташ, мом палаш кӱлеш? Мекш дене
пырля дымарьыш изи падыраш прополисым але
прополисан вынер пӱчкышым (тудым раме-влак
ӱмбаке оптат) пыштыза да ылыжтыза. Шикш тамле
пуш дене пойдаралтеш да мӱкшым лыпландара.
Тидымат шотыш налза: ончымо годым пашаче мӱкшым йоҥылыш темдалме деч шекланаш кӱлеш.
Авам темдалыда, ишеда гын, утларак кугу туткарыш
логалыда. Еш озам веле огыл йомдареда, тыгодым
пашаче мӱкш-влак утларак чот шыдешкат.
Омартам почмо деч ончыч игече, южын температуржо могай улмым, кушкылын нектарым кузе ойырымыжым ш о
тыш налде ок
лий. Пӱртӱсыштӧ
нектар
шагал
улмо годым шолыштшо мӱкшвлак моткоч чу
лым лийыт. По
чмо омарташке
керылтыт, пашам
сайын
ышташ
эрыкым огыт пу.
Сандене омартам изиш гына почса, а ончаш лукмо
рамым вигак пелен кондымо яшлыкыш вераҥдыза да
ӱмбачын ночко лапчык дене леведса. Мланде ӱмбаке
чӱчалтше мӱйым вигак мланде дене урыза, петырыза, омарта пырдыжыш логалшым вӱд дене мушкын
колтыза. Раме гыч мӱкшым комбо пыстыл дене ӱшташ йӧнан. Но тидым шыман ышташ, ӱштылмӧ деч
посна эше шӱкаш тыршыза. Пайдале насекомыйвлак тек шкештак раме пундашке волат , вара нуным
почкалташ неле огыл.
Мӱкшым арака, парфюмерий, пӱжвӱд, лавыра пуш,
шем тӱсан пун але меж вургем тургыжландарат. Тылеч посна мӱкшлан чараште улшо ӱп, тӱкалыме, шупшкедылме, юалге игече, эрдене пеш эр але кастене вараш кодын ончымо огыт келше.

(Умбакыже. Тӱҥалтышыже 2016 ий
39,41-47-ше да 2017 ий 1-ше
№-ан газетыште.)
КАРАКАМ чӱҥгыктымӧ годым вӱдыш
ешартыш кочкышым кышкыде, тиде колым кучаш огеш лий гаяк. Тыгай кочкышыжым кевытлаште ужалат. Опытан колызо-шамыч вартышым шке ямдылат да
кажне гана гаяк шуко колым кучат.Тыгодым палыме колызыштын опытыштым кучылтыт, тӱрлӧ изданийлаште лудмо ре
цепт дене пайдалант. Икмыняр примерым кондена. Вартыш тӱҥ негыз, чонан
(животный) да кушкыл компонент, тыгак
ароматизатор (тутло пушым да тамым
пуа) да пластификатор гыч шога.
Эн ончыч вартышын негызшым ямдылена. Тидлан 2,5 кг свежа шоктыш (отру
би), 1 кг коштымо уржа сукара (свежа да
жаритлыме утларак келша), 1 кг тыгыдемдыме кечшудо але йытын ӱйым ямдылыме деч кодшо куча (жмых), 1 кг тыгыдемдыме «Геркулес» лаштык (хлопья),
100 г кукшо шӧр кӱлыт. Чыла нине ужашым пластик ведраш лугат, пакетлашке
темкалат. Пакетым скотч дене сайын петыраш гын, вартыш негыз кужу жап аралалт кертеш.

НАЛАМ
прополисым.
Тел.: 89026724634.
о
_

Лаштыкым В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11.

14-ше лашт.

ИЛЫ Ш ЙЫЖЫҤ

(Мучаш. Тӱҥалтышыже
1-ше №-ан газетыште.)
Максимым утларакше Веран
шкем пеҥгыдын кучен кертмыже тургыжландара. Тӱҥжӧ
ончыкыжым чылажат сай лиймылан ӱшаным ынже йомдаре. Вет тиде вашкерак йол
ӱмбак шогалаш полшышаш.
Паша деч вара кас еда эмлымверыш толмеке, илышыштышт лийше сай пагыт-влакым шарныкташ тыршен: кузе
нуно шке жапыштыже паркыште канен коштыныт,ер серыште эр кечым вашлийыныт.
Эше нуно ушыштышт ончыкылан чапле деч чапле планым
ыштеныт, илен-толын, чыла
жат сай лиймылан ӱшанен
куаненыт.

2017 ий
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выж гыч шупшале. - Врач
вашке тӧрланет мане, но кызытеш тылат пеҥгыде кӧргӧ
вий кӱлеш.
- Тау тыланет, кызыт эн
тӱҥжӧ - тый мыйын улат, шинчажым
Максим
деч
кораҥдыде вашештыш Вера.
- А доктор мылам юзо вий
веле полшен кертме нерген
ойлен ыле. Тугеже юзо вийым
шке чонышто ончен кушташ
кӱлешак...
- Айда пыртак кынелаш то
чен ончена, - Верам шыман
ӧндалын темлыш Максим.
Тудыжо, уло кӧргӧ вийжым
чумырен кучен, тупысо чогашылжым тарватылаш тӧчыш
гынат, вакшыш деч ойырлен
ыш керт.

ИК кечын пачер омса почылто веле, «Веруш, мом йодынат, мый чыла налынам», омсадӱр гычак куандараш
тыршен Максим кычкыра.
Тудо паша гыч пӧртыльӧ. Ик
кидыштыже роза пеледыш
аршашым шекланен куча, а
весыштыже - кочкыш сатуан
неле пакет.
Нумалтышыж денак малыме
пӧлемыш эрта. Но мо томаша?! Кроватьыште иктат
уке...
Максим, тургыжланен, вес
пӧлемыш тарваныш. А туш-

- Ончал, уже сайрак, тыйын
чыла шотлан толеш! - куанен
мокталтыш Максим.
- Тау, тау пеленем улметлан,
- ласкан вашештыш Вера.
Ушанле улмым тергымаште
кече почеш кече, тылзе почеш
тылзе эртышт. Пеш нелын
ыштыме кажне миллиметр
эрла кок миллиметрлан вак
шыш деч торлен кертмылан
ӱшаным пуэн. Максим кучедалын да Верукшо верч чылажымат ышташ ямде лийын, тудыжын
путырак
чот
кынелмыже шуын. Максимже
верч. Арам огыл пиал орланен толеш манын ойлат, тудо
пеҥгыдылык шотышто тергымашым эртышаш. Но ниголан
тыгай
тергымашым
Юмо

тыжо...
кок кидше дене
пеҥгыдын комодым кучен, Ве
рукшо шога.
Кочкыш сатум оптымо пакет
кидше гыч мучыштыш, а роза
пеледышын имыже кидшым
чотак шуралтыш.
- Тый тидым ыштен кертыч,
йӧл ӱмбак шогалшашетым
мый
паленам, шижде,
икымше гана Максимын шинчавӱдшӧ йыргыктен лекте.
- Уке, йоҥылыш лият, тидым
Тый ыштенат, - ныжылгын ва
шештыш Верук. Кеч кок шӱм
шукертак иктыш ушнен гынат,
нуным ойыраш лийдымыштым эше ик гана пеҥгыдемден, шыман икте-весыштым
переген ӧндальыч.

ынже пӱрӧ...
Эше вич тылзе эртыш. Ынде
Вера мӧҥгыштӧ эмлалтеш.

г
с

Веран эмлыше врачшым
пеш шуэн ужешат, икана Ма
ксим тудлан йыҥгырташ шонен пыштыш. Пашаште ик
жаплан ярсымек, телефон пучым кидышкыже нале:
- Поро кече, Иосиф Натано
вич, тиде Максим. Каласыза
пожалуйста, Верам кузерак?
- Максим Игоревич, ме мо
кертмынам чыла ыштена, туге
гынат куштылго огыл мутланымашлан ямдылалтса, - кумыл волен увертарыш врач.
- Тугеже лийын кертдымым
ыштыза! - шыдыжым сорлыклен кертде, телефон пучым
пыштышыжла руале Максим.
«Фиг вучен шуктеда, тудо
кынелеш, тудо патыррак, мый
дечем ятырлан патыррак, семынже шкенжым лыпландарен Максим. - Кызыт эн
тӱҥжӧ
тудын
чоныштыжо
ӱшан тулым ылыжташ да шкемат кидыште пеҥгыдын кучаш
тунемман».
- Поро жапет лийже, йӧратымем, мый тылат сай уверым конденам, - паша деч
вара куан кумылан Максим
Верукын кийыме палатышке
пурыш да пелашыжым тӱр-

Лаштыкым Е.САДОВИН ямдылен. Тел.: 49-55-11.
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ЮЗО МУНДЫРА

15-ше лашт.

ИЗИ УДЫРЛАН МОТОР ТУВЫР
Размер: 3/6 (9/12,
18/24) тылзашлан.
Кужытшо: 39 (43,
47) см.
Шокш кужыт: 14
(15, 16) см.
Материал: 2 (3, 3)
пӱтырка
(100%
50г/165м) меж шӱртӧ,
2,5 ден 3-шо №-ан
име.
Пидме чоткыдылык: 3-шо №-ан име
дене
пидме
28
оҥ го=10см.
Юбко: 2,5 №-ан
имыш 234 (270, 306)
оҥгым погыман. Иыргешке воштыран име
дене 4 радамым пидман да оҥго-шамычым (пидме жапыште)
3-шо №-ан имыш кусарыман. Ончыл да
шеҥгел ужаш-влаклан
пелыгыч 117 оҥгым
(135, 153 оҥго дене)
кок имыш кусарыман
да кок могырешат 2
оҥго ваш ушнымаште
2 палым ыштыман.
Умбакыже тыге пидман: * 1-ше схеме, 2шо схеме, тыге оҥговлак пытымешке*.
2-шо схемым 1 гана
вертикально пидмеке,
мел (лицевой) гладь
дене алмаштыман +
мел гладьын кажне
могырыштыжо (1-ше
схеме гыч 2 кӧргӧ
оҥгым пырля) + 1
кӧргӧ вел оҥгым пидман.
Тылеч вара 1-ше
схемым ончен, мел
гладь дене пидман.
Туҥалтыш гыч 5 (6,
7) см пидын кӱзымеке,
мел гладьын секцийыштыже
2
оҥгым
пырля мел оҥго семын пидман. 5 (6, 7)
см пидмеке, 2 (3, 4)
оҥго дене 1 гана петырыман = 208 (240,
272).
Тӱҥалтыш гыч 29

(32, 35) см пидын кӱзымеке, шокшым пижыкташ кажне могырышто
8
оҥгым
(кажне могыреш па
лым
ыштымеке, 4
оҥго дене) петырыман да туп ден ончылым посна пидын мучашлыман.
Туп: шӱшам тыртештараш покшелне 5
оҥгым петырыман, кок
могырым посна пи
дын мучашлыман. Тыгодым шокшым пижыктыме
тураште
кажне 2-шо радамыште 1 гана 3, 2
гана 1, 1 гана 1 оҥго
дене петырыман. Ум
бакыже имыште улшо
чыла оҥго-шамычым
мел оҥго семын пид
ман. Тӱҥалтыш гыч 39
(43, 47) см пидын кӱ2-ШО

СХЕМЕ

шалан петырыман,
тылеч вара кок Бе
лым посна пидын
мучашлыман.
Ш ӱш а
йырым
ты ртеш тараш кок £
м огы ры ш то кажне
2-шо радамыште 3
(4,4) оҥгым 1 гана,
2 оҥго дене 1 гана
да 1 оҥго дене 1
(2,2) гана петыры
ман. Туплан ситыше
кужытым
пидмеке,
чыла
оҥгым петырыман.

(Мучашыже
лиеш.)
1-ше ден 2-шо схемым
пидме пале-влак:
□

- мел могырышто - мел, кӧргӧ велыште - кӧргӧ
оҥго;
И
- мел могырышто - кӧргӧ, кӧргӧ велыште - мел онто;
Я - 1 мел оҥгым вес имыш кусарыман, 2 онтым мел
оҥго семын пырля пидман да пидде кусарыме оҥго
гоч шупшыл лукман;

И “ накиД(юж оҥг°)'

1-ше СХЕМЕ
I

Тӱрым пидме
СХЕМЕ
3/6 (18/24) тылзашлан, 9/12 тылзашлан.
зымеке, чыла оҥгым
петырыман.
Ончыл:
тупым
пидме семынак, шокшлан кодымо тураште
оҥго-шамычым петы
рыман. Тӱҥалтыш гыч
35 (38, 42) см пидын
кӱзымеке, покшелне
15 (17, 19) оҥгым шӱ-

Тӱрым пидме
СХЕМЫЛАН
пале-влак:
- ошо;
'Ӧ '

- ошалге ал;
- ошалге ужар;

'

- шемалге ужар.

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

КАНЫМЕ СЕМЫН

16-шо лашт.

Йӧоатыме

ӓ

й

м уры

на

Мутшо Т.Соловьеван ,
семже Д.Афанасьевын .

Дмитрий АФАНАСЬЕВ мура.

Помыжалтым шкетын мые ик эрден,
Омыштем кончет тый, пӧртылаш сӧрен.
Лач ик сӧрымаш ден мый кузе илем?
Мондо лучо йӧршын ныжылге мурем!

ПРИПЕВ:
Каенат тораш да кушто тый улат?
Мыланем лач икте, икте тый кӱлат.

СКАНВОРД

К уш а  Англ.
ка пионер

f

З стон
ола
К ӱ ж гӧ
тоя

Гх
Вӱдым
ырыктыме
агрегат

К угор но

Марий Эл,
район
I

/4
Едомин
« и й

М ланде

УКРАИН сӱан. Чот йӱшӧ каче, кок
Пошкудо
кидвурго ӱмбак вуйжым пыштен,,
область ӱстел коклаште мален шинча. Йолташыже лишемеш да йодеш:
- Мыкола, кынел, сӱаныште улат
вет!
Ж ираф
- Кӧн сӱаныште, - йодеш каче.
сы нан
- Кузе кӧн? Ш кендыныш те!
янлык
Таче ӱдырым налат огыл мо?
1
- Мый ӱдырым налам, лӱмжӧ
кузе? - вуйжым ӧрын нӧлталеш каче.
- Ме ватетын лӱмжым шот дене
огынат пале! Чи Галя, чи Полина...
Мык о л а ши н ч а жым каралт а
да вуйжым куча:
- Чиполино?!.
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ПРИПЕВ тудак.

Сарзе

А

О лм о

Окнаштемже кызыт - эртыше кеҥеж,
Шарныкта тӱсетым мыланем уэш.
Пӧртылшаш корнетым волгалтен илем.
Колыштал тораште ныжылге мурем.

ПРИПЕВ тудак.

Кас рӱмбалге угыч волыш ялышкем,
Шӱшпыкат муралтыш, толын садышкем.
Лачак тыйже веле кайышыч тораш,
Чоныштемже кодо шкет йӧратымаш.

Вуйчием

С /П

Вашлиймашлан угыч ӱшанен илен
Колыштал тораште ныжылге мурем.

Каенат тораш

f
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