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ТИДЕ канде тўсан сылне сурт Советский район Кельмаксоласе Ермаков уре-
мыште верланен. Мо о‰айже, шонеда? Пєрт ончылно пўчє ден слонын скульпту-
рыштым вера‰дыме. Озашт Юрий Курсанов ден Елена Алафузова улыт. Юрий 
Вениаминович верысе озанлыкыште пырчым коштымо агрегатын операторжы-
лан ышта, а пелашыже, Елена Сергеевна, шке жапыштыже доярке лийын, шала 
пашаш коштын. Кызыт – сулен налме канышыште. Нуно ныл ўдырым ончен куш-
теныт. Пеленышт Алена ўдырышт гына ила, тудо Йошкар-Оласе ик йочасадыште 
тырша.

   Пелашыжын  
              шонымашыжым 
                   илышыш пурта

Умбакыже 8-9-ше лашт.
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Ыштыш-кучыш келшыше –  
шўм-чон куана

Ю.Курсанов
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 17 октябрь (изарня).  
Катлыше тылзе – Йыгы-

рыште. Тиде шагал 
лектышан шўдыр пале 

(Пеледыш кече).

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА

Ты кече дене кылдалтше  
моло пале:

● Кас ўжара йошкаргын коеш гын, эрлашыжым мардежан 
игече лиеш.
● Таче икымше лум коеш – нылле кече гыч теле толеш.
● Кычкыме деч ончыч имне пе‰ыжалын пўргалтен колта –  

игече левешта, а нержым коргыктен шупшкедылеш – лавыр-
тышым мужедеш.
● Вўташте сєсна нерже дене олым шартышым нєлталын, ик 
вере чумыра – тўтан мардеж талышна, йўштым конда.

Пенсий фонд шижтара

Таче шочшо е‰ мыскарам ышташ да веселитлаш йєратыше. 
Талисман шотеш нунылан ужаргын йылгыжше ўжакан, берилл 
минерал дене сєрастарыме аралтыш келшен толеш, вет ю ку-
атан вошткойшо тиде минерал озажлан пўрымашын палыжым 
шижын эскераш да нелылык деч утлаш полша, маныт.

ТАЧЕ – теплицыште мландым 
пушкыдемдаш келшыше кече, 
но вўдым шаваш огеш темлалт 
(вож шўяш тў‰алеш, шукш-
копша‰гылан пошаш ешартыш 
амал). Нєшмым ўден кодымо 
йыра‰ыште шўкшудым сомы-
лаш, вара шушо вожсаскам, 
ковыштам телылан аралаш 
пышташ йєнан кече. Шытен 
лекше нєргє озымым тўкалаш, 
поснак – пикироватлаш, ок 
йєрє.

Садыште профилактике 
семын емыж-саскам пуы-
шо вондым да моло кушкы-
лым шуэмдаш, кўчыкемдаш, 
кўрышталтше укшым пўчке-
даш лиеш.

Тўрлє шукш-копша‰ге по-
шымо, янлык тултымо деч 
аралтышым ышташ тў‰алаш 
келша.

Эмлык шудо вожым, вожсас-
кам, пакчасаскам, ковыштам 
шинчалташ йєнан кече.

Калыкыште ты кече Еро-
фейын кечыже семын палы-
ме. Таче чодырашке пум руаш 
каяш лўдыныт. Таргылтышын 
молгунамсе деч проворын 
озаланымыже да айдемын йо-
мын кертмыж деч шекланеныт. 
Каеныт гынат, кукшо куэ ук-
шым поген, тулотым ыштеныт. 
Таргылтышын тиде пуше‰гын 
тулсескемже деч лўдмыжлан 
ўшаненыт. Чодыра озам по-
ремдаш манын, пундышеш 
кинде ден шинчалым пыштен 
коденыт. Таргылтыш кечывал 
деч вара чодыраште йомдарен 
ынже а‰ыртыл манын, йолчи-
емым кудашын, йолварня ве-
лым йолтаган могырыш савы-
рал чиеныт. Тыге тудо кышам 
йомдара манын ойленыт.

Калык КАЛЕНДАРЬЫМ 
лышташленШоячылан  

ида ўшане!
КАЛЫКЫН ойлымыж по-

чеш, пенсионер-шамыч деке 
пєрт еда ала-могай е‰-влак 
угыч кошташ тў‰алыныт. 
Нуно, Пенсий фондын 
пашае‰же улына, социоло-
гический йодыштмашым эр-
тарена манын, илалше-влак 
деч пенсийым могай йєн 
дене налмыштым да оксам 
кушто кучымыштым умыл-
калат. Тыгай йодыштмаш 
могай шонымаш дене эрта-
ралтеш – вашмутым шонен 
муаш неле огыл.

Ушештарена: Пенсий фон-
дын пашае‰же-влак пєрт 
еда огыт кошт, а пенсийым 
тўлымє-налме шотышто 
чыла увер пенсионерын де-
лаштыже уло.

Пенсий обеспечений йо-
дыш дене кылдалтше иктаж 
кокытеланымаш, тыгак тем-
лымаш лекме годым Россий 
Пенсий фондын верысе ор-
ганышкыже мийыман але 
йы‰гыртыман. Но палыдыме 
е‰лан шке персональный 
данныйым пуыман огыл!

Шокшо линийын 8-800-
100-16-80 номеран телефо-
нышкыжо Марий Элыште 
илыше кажне абонент яра 
йы‰гыртен кертеш.

М.ИВАНОВА
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Пеледыш ончышылан

Палыме ўдырамаш ўмаште 
шолдыра пеледышан георги-
ным шындаш пуэн ыле. Тений 
тудым кылмыктыш деч ончыч 
луктын шым шукто. Мланде 
ўмбалнысе ужаш шемемын 
ньымыргыш, шўяш тў‰алме 
гай лие. Тудын вожшо кылмен 
огыл? Вес ийлан луктын кодаш 
вараш кодын омыл?

М.ДАНИЛОВА
Шернур район
Йодышлан пеледышым 

ончышо опытан пакчазе 
Ирина Лесникова вашешта:

– Кылмыктыш шукыж годым 
шыжым йєршын вучыдымын 
лиеш. А георгин – шокшым 
йєратыше пеледыш, изи кыл-
мыктышат тудым солалтен 
кертеш. Лышташыште да вур-
гышто вўд шуко улмылан кєра 
температурын пыртак волы-
мыжымат шижеш.

Покшыман ик шыже эрдене 
георгинын шемем шогалмыжым 
ужмеке ида ойгане: кушкылын 
мланде ўмбалнысе ужашыже 
веле кылмен. А рокышто улшо 
вожшо таза да тичмашак ко-
дын. Тугеже пеледышым кўнчен 
лукташ жап шуын.

Георгиным кунам кўнчы-
ман?

– Опытан пеледыш оза лач-

шымак икымше кылмыктыш 
деч вара георгиным кўнчен 
лукташ темла. А ты марте куш-
кыл шарлен вия‰еш да мланде 
гыч кочкышым налеш. Тудым 
эр кўнчен лукмеке, вож тўрыс 
лєза‰ын ок шукто, тидлан 
кєрак уэш шындыме марте 
начарын аралалтеш. Утыжы-
мат вара, куатле кылмыктыш 
лиймеш, кодымат шотлан ок 
тол: вож кылмен кертеш. Вес 
ийлан пеледыш деч поснат ко-
даш лиеш. Аралалтше манын, 
шыже лишеммек, пеледыш вож 
тураш рок да торф вартышым 
шавалтен, тў‰жым ураш тем-
лат. Икымше кылмыктыш  
5-6 градус деч ўлыкшє лиеш 
гынат, кушмо верым тидыже 
арален кодаш полша.

Кылмыше пеледыш вон-
дым кужу жаплан клумбеш 
кодаш лиеш мо?

– Покшым икмыняр кече по-
чела лийын, а вараже уэш ле-
вешта гынат, вожым кўнчен 
лукман, шуйкалыман огыл. Ге-
оргинын мланде ўмбалнысе 
ужар ужашыже кылмен шеме-
мын гынат, вожшо вургылан 
пайдале веществан вўдым 
колтенак шога. А ньымырген 

локтылалтше вурго тудым на-
лын ок се‰е, тыге кушкыл муч-
ко вўд коштмым чарна. Вур-
го тў‰еш вўд погынымо дене 
мланде пеленысе вож шўяш 
тў‰алеш.

Вожым могай кужытаным 
да кузе кўнчен лукман?

– Опытан оза-влак кўнчаш 
тў‰алме деч ончыч йырысе 
рокшым пушкыдемдаш да, 
вурго деч 25-30 см чоло кум-
дыкым коден, мландым чыла 
вечынат кўнчаш темлат. Вара 
веле вургым 10-15 см кугы-
таным кодат. Вожым сусыр-
таш огыл манын, вурго турасе 
мландым шаньык дене кўнчаш 
йєнанрак Тыге вож, пўчкыл-
тын, мландеш ок код. Рок гыч 
вургым кучен шупшын лукташ 
огеш кўл – вож сусырген ок то-
дылалт.

Кўнчен лукмо вож орасе ро-
кымат почкалтыман да кужурак 
вожшым пўчкын кора‰дыман. 
Сайын коштымо деч вара веле 
аралаш пыштыман.

ГЕОРГИН кылмен  
шемемын...  

МОМ ЫШТАШ?

Умбакыже лиеш
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.Мужыр  лаштыкым  М.ИВАНОВА  

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Йўдшє-кечыже кокырем. Тиде йыгыжге 
черым мо дене эмлаш гын?

А.ФАДЕЕВ
Параньга район

АПТЕКЫШТЕ «Кокыртыш деч таблеткым» 
(тыгак маналтеш) да «О‰ эликсирым» (наша-
тырь-анис чўчалтышым) налза. Стаканыште 2 
таблеткым лаштыртыл туржса, тышкак 1 де-
серт совла эликсирым да 2 кугу совла шокшо 
вўдым ешарыза. Сайын лугыза да йўза.

Вартышым кечеш 3 гана йўаш кўлеш – коч-
мо деч пел шагат ончыч да малаш вочмо деч 
2 шагат ончыч.

Колынам, пуйто кидысе кажне парня мо-
гай-гынат орган дене кылдалтын. Чынак мо?

А.ТИХОНОВ
Звенигово район

ЧЫН. Мутлан, кугыварнясе точко-влак шўм-
лан да шодылан мутым кучат. Шўмын чўчкыдын 
кырымыж годым тиде парням туржаш кўлеш.

Кошарварня пагар-шолора корнын пашаж 
дене чак кылдалтын. Мўшкыр корштымо, коч-
кыш начарын шулыктаралтме годым лачшымак 
тудым туржаш келшен толеш.

Покшелварня вўр коштмо пашам эскера. Ук-
шинчыктыме, вуй савырныме але омо йоммо 
годым тудым туржаш шотлан толеш.

Лўмдымварня озажын кумылжым кон- 
трольышто куча. Депрессий, кумыл волымо го-
дым мойн шкан тиде парням туржын полшы-
ман.

Казаварням туржаш гын, омо саемеш, стресс 
писынрак чакна але йєршын огеш авалте, шўм-
пералтыш нормыш толеш, айдеме шкенжым 
палынак сайын шижаш тў‰алеш.

ЛИЙЫН шушо 5 пўнчє пўгыльмыш 70 процентан 
0,25 л спиртым але чапле ош аракам темыман. 
Вартышым пєлемысе температуран верыште 10 
кече шинчыктыман да вара шўрыман, 1 изи совла 
виноград але олма уксусым (шке ямдылыме сай-
рак) ешарыман. Пўнчє пўгыльмє настойкым каж-
не кечын йўдлан пе‰гыдыжак огыл чайыш 1 изи 
совлам ешарен йўман. Мўй йєре пайдалырак.

Калык эмлызе-влак тиде настойко дене инсульт 
деч вара кодшо тўрлє ситыдымашым чактареныт, 
тыгак тиде чер перыме деч аралалтыныт. Настой-
ко вўрым вишкыдемда, вуйдорыкысо вўргорны-
лан пайдале, нерве клеткым пытыме деч арала, 
тырын-тўрын ошкылмо, тўкненрак мутланыме го-
дым полша.

Настойко дене 6 тылзе эмлалтман. Медицине 
полышым инсульт лийме 24 шагат жапыште пуаш 
гын, черлым йол ўмбаке шогалташ ўшан уло.

Инсульт пўгыльмє деч 
лўдеш

Кушкыл эмла

Шўмлан кугыварня оза
Пайдале ка‰аш –  
тазалыклан йолташ

Кокырен ноенам
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* алкогольной и табачной зависимости

за 1 сеанс, анонимно.

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

Сеанс проводит 
психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

• НАРКОЛОГИЯ

3, 9, 17 и 23 ноября.

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

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл*

Йыжы‰ коршта гын

Шолорам эрыктыме, тўрлє черым чакта-
рыме, организм гыч шинчалым лукмо тер-
гыме йєнем дене палдарем.

Тыгыдемдыме 5 лавр лышташыш 300 г 
шолшо вўдым темыман да изи тул ўмбал-
не 10 минут шолтыман. Вартышым термо-
сышто 4 шагат шинчыктыман.

Отварым 3 кече почела изин-изин, но 
лучо кажне 2 шагат гыч 1 кугу совла дене 
йўман. Вара 1 арня каналтыман да эмлалт-
ме курсым эше ик гана эртыман.

Ю.МАЛЫШЕВА
Волжский район

Ынде мом ышташат, кузе лияшат ом пале: 
нылле кок ияш веле улам, а пулвуй йыжы‰ем 
чытыдымын коршта. Кечывалымже эше чы-
тем, йўдым кеч караулым кычкыре… Эмжат 
изишлан веле полша.

В.КАЗАНЦЕВА
Марий Турек район

ТАКШЫМЖЕ йыжы‰ шо‰гемме велеш коршта, 
но самырык-шамычымат тургыжландарен кер-
теш. Амалжат тўрлє лиеш: ревматизм, травме, 
уто нагрузко, артрит…

Корштымым аптекыште налме эм дене веле 
огыл, калык йєн денат лыпландараш лиеш. Тид-
ланже 1 кугу совла дене налме горчицым, вўдым, 
шинчалым да мўйым пырля йєрыман да ямде 
вартышым тургыжландарыше верыш йыгыман, 
целлофан дене петырыман, ўмбачын меж шарф 
дене пўтыралман. Компрессым малаш вочмо 
деч ончыч 1,5-2 шагат кучыман – эмлалтме про-
цедур деч вара йыжы‰ым кандараш кўлеш.

Икымше процедур деч варак куштылгын чучеш 
гынат, мазьым 4-5 кече почела йыгыман.

Вартышым холодильникыш шындыман да 
кўлеш лийме семын кучылтман. Мутлан, вуй кор-
штымо годым вуйвичкыжыш йыгыман.

Вес йєнат уло: 1 кугу совла шолдыра шинча-
лым 1 л вўдеш шулыктарыман. 10 процентан 80-
100 мл нашатырь спирт ден 10 мл камфар спир-
тым посна йєрыман да шинчал раствор дене 
ушыман. Вартышыш ош лапчык-влак лектыт. 
Йо‰гытым пич петырыман да ош лапчык-влак 
шулымеш рўзыман – микстур ямде. Ынде тудын 
дене кечеш 2-3 гана компрессым ыштыман.

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

ИК мудреч айдемылан ойлен:
– Кечыгут коштат, пашам ыштет, шонет, 

ужат, колат, кочкат… Капкылетын чыла ужа-
шыже: кидет, йолет, шинчат, пылышет, вуйдо-
рыкет – тыланет гына пашам ыштат, тиде але 
вес сомылым шукташ полшат. А йўдым, кунам 
тый малет, нунат чыланат канат. Но капкыле-
тын ик ужашыже сутка мучко, чарныде, па-
шам ышта. Тиде тыйын шўмет. Сандене тудо 
иктаж-мом йодеш гын, ит обижатле – пу мом 
йодмыжым.

Шуко чер чакна
Тергеныт – полша
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Тиде арнян сатулан ак тыгай:
Свежа паре‰ге (1 кг) –  14-15
Свежа ковышта (1 кг) –  20
Помидор (1 кг) –  45-100
Шке пакчаште куштымо  
помидор (1 кг) –  70-90
Кияр (1 кг) –  55-65
Шоган (1кг) –  20-30
Тамле пурыс (1 кг) –  40-70
Арбуз (1 кг) –  20
Дыне (1 кг) –  60-70
Хурма (1 кг) –  120-180
Кукуруз (1 шт) –  10
Олма (шке пакчаште  
куштымо – 1кг) –  35-60
Пєчыж (1 л ведра) –  150
Турнявєчыж (1 л ведра) –  140-180
Полан (1 л ведра) –  50
Чодыра пўкш (1 л ведра) – 150-200
Мўй (1 кг) –  430-600
Шєр (1,5 л) –  90
™мбал (1 л) –  280
Ушкал ўй (1 кг) –  600
Муно (ялысе, 1 тесте) –  70
Торык (1 кг) –  240-260
Нужгол (1 кг) –  150-220
Карака (1 кг) –  120
Ловал (1 кг) –  90-140
Коштымо тўрлє кол (1 шт) – 45-90
Лудо шыл (1 кг) –  400-500
Шинчалтыме кияр ден  
помидор (3 л банке) –  250
Телылан ямдылыме  
салат (0,5 л банке) –  100-130
Калош (шокшо кєрган) –  250-350
Пидме носки-тапычке –  150-250
Шокшо носки (3 мужыр) –  100
Тумо выньык –  100-150
Куэ выньык –  50-80
Лўмегож выньык –  70-80

Йошкар-Оласе рўдє пазарыш-
те тиде арнян олмам, пєчыжым, 
пўкшым, паре‰гым, кешырым, 
ковыштам ик эн шукын темлат. 
Шўшкылмє кайыквусым, шин-
чалтыме помидор-киярым, те-
лылан ямдылыме салатым ужа-
лыше-шамычат вашлиялташ 
тў‰алыныт.

Чоялыкат утара

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

ПАЗАР АК ™план бальзамым 
кучылтман

Таче меж, мохер, ангора шўртє гыч пидме вур-
гемым кузе чын мушкаш 
кўлмє дене палдарена.
 Меж, мохер, ангора гыч 

вургемым, молым мушмо го-
дым ошемдыше (отбеливате-
лян) порошокым кучылтман 
огыл. Эн сай йєн – терко гоч 
колтымо шовын. 1 литр вўдыш 
тудым 2 граммым пыштыман.

 Мушмо годым тўс-
шє ынже кай манын, 
йўштє вўдыш уксусым 
пыштыман.

 Пытартыш гана шўалтыме 
годым вўдыш ўплан кучылтмо 
бальзамым пышташ гын, вур-
гем пушкыдырак лиеш.

 Мушмо годым пид-
ме вургемын шўша-
же ынже шуйно ма-
нын, тўржым кўжгырак 
шўртє дене пўшкыл 
кайыман, кошкымекше 
кора‰дыман.

 Меж гыч чи-
емым мушмо 
ден шўалтыме 
вўд икгай тем-
пературан лий-
шаш. Уке гын 
шўртє чумырген 
кертеш.
 Ош меж гыч 

вургемым шўал-
тыме вўдыш бо-
раксым пышташ 
гын, тудо эшеат 
ошемеш. 
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Мє‰гыштє олмам кум йєн дене шукташ 
лиеш:

– тыглай (тыглай рассолым темен);
– лачка (сакырже шинчал деч шукырак);
– шопырак (сакыр йєршын огеш кучылталт).
1. Рассолыш горчицым, душицым, мўйым, 

корицым, базиликым, моло йєрварым ешараш 
лиеш.

2. Шукташ варашрак шушо олмам кучылтыт. 
Тидлан ик эн чот «Антоновка» сорт келшен то-
леш. Телылан ямдылаш поген гына пуртымо, 
пе‰гыде, ужар але нарынче тўсан олмам ойы-
рен налман. Но вигак шукташ тў‰алман огыл, 
кок арня наре кийыктыман. Южо олма сай 
огыл гын, тиде жапыште палдырна – тудым 
кора‰дыман. Тыгай саскам молан кучылтман 
огыл? Тамле лийме олмеш тудо шўяш веле 
тў‰алеш.

3. Ожно олмам пу вочкышто уржа олымым 
кучылтын шуктеныт. Тидыже ойыртемалтше та-
мым пуртен да саскам вошткойшо гайым ыш-
тен. Кызыт утларакше янда атыште ямдылат.

4. Банкым, вочкым але вес келшен толшо 
атым стерилизоватлыман, тыгак шолшо вўд 
дене шўалташ лиеш.

5. Атыште олма рассол дене тўрыс вўдылал-
тшаш.

6. Олмам шукташ шындымеке, тудым кок 
арня 15-18 градус температуран пєлемыште 
кучыман, вара 4-6 градус температураныш, 
мутлан, пєртйымаке, волтыман.

7. 35-40 кече гыч шуктымо олмам кочкашат 
лиеш.

8. Температурым шотыш налаш гын, олма 
май марте аралалт кертеш!

Эше теве мом палаш уто огыл:
– тыгай кочкыш шолоралан моткочак пайда-

ле. Шуктымо олма тудын микрофлоржым би-
фидобактерий деч йєршынат удан огыл шотыш 
конден кертеш;

– аппетитым саемда;
– шекш сокым (желчный сок) чотрак лукташ 

полша.
– шуктымо олмаште аскорбин кислота шуко.
Жапын-жапын кочкаш гын, организмлан 

теве могай пайда лиеш:
 шолоран пашаже саемеш;
 иммунитет пе‰гыдемеш;
 лактобактерий шукемеш, тыге дисбак-    

      териозымат се‰аш лиеш;
 кальций  шуко  улмылан кєра остеопорозы-
   мат чактараш лиеш;
 ўп ден кўч пе‰гыдырак лийыт.

Тидлан кўлыт:
 ужар тўсан сорт олма – 3 

литран банкышке мыняр пура, 
тунаре;
 вўд;
 1 кугу совла (курык деч 

посна) шинчал;

 3 кугу совла (ку-
рык дене) сакыр;
 1 кугу совла мўй.
1. Мушмо олмам 

банкышке оптена.
2. Тушко яндар вўдым 

темена, вара мє‰геш оп-
тал налына – тыге мыняр 

кўлмым рашемдена. Ынде 
тышке 50-100 мл наре вўдым 
ешарена. Тыге кўлеш лийме 
годым рассолым ешараш йєн 
лиеш.

3. Рассолым ямдылена: вў-
дыш шинчалым, сакырым, 
мўйым пыштена да шолаш 

пуртена. Тиде жапыште нунын 
тўрыс шулымешкышт, чарныде 
лугена.

4. Рассолым банкыш олмам 
тўрыс вўдылмешкыже темена. 
™мбакыже марльым пыштена 
да резинкым пижыктена.

5. Банкым ик арня пєлемыш-
те шинчыктена, вара 3 арнялан 
пєртйымаке волтена. А кодшо 
рассолым холодильникыште 
аралена да кўлеш лийме го-
дым – пучымо семын – бан-
кыш ешарен темена.

Тылзе гыч олма кочкаш ямде 
лиеш!

ямдылен. Тел.: 49-55-11   

А ынде олмам шуктымо  
ик рецептым темлена

Вўдеш  
  шуктымо олма

Ончылсакышым ўшталына

Шукерте огыл редакцийыш ик лудшы-
на, мо о‰айже, пєръе‰, йы‰гыртен да вў-
деш шуктымо олмам (моченые яблоки) 
кузе ямдылаш лийме рецептым йодын. 
Йодмым таче шуктена да рецептым веле 
огыл темлена, эше тиде кочкыш нерген 
каласкалена.



2019 ий 17 октябрь8 С/ПКИДМАСТАР

– Пєртна, шке ужыда, изи, 
сандене пелен ешартыш 
пєлемым чо‰енна, – ойла 
Юрий Вениаминович. – Кы-
зыт пакчаште кермыч ко‰ган 
ке‰ежымсе пєртым шынденна 
да у мончалан негызым ыш-
тенна. Пу пєртын кумдыкшо 
36 квадрат метр веле лийын. 
Вара эркын ешартыш пєлемым 
ыштенна. Тыге изи оралтым 
чо‰аш тў‰алынна. Ешышты-
на пелашем ден ўдырна-влак 
«генератор идей» улыт. Мом 
гына шонен огыт му?! Теве 

шинчашкышт изи модыш слон 
логалын. Нуно тыгайым ыш-
таш темленыт. А пўчым ыш-
таш чодыраште коштмем го-
дым шонымаш шочын. Пўчє 
тўкылан укшым кычалын муы-
нам. Кертмем семын шоны-
машыштым илышыш пуртем. 
Теве уремыште шогышо изи 
слоным кок тылзе ончыч веле 
ыштен пытаренам.

Кидмастар слоным ышташ 
сетке ден кўртньывоштырым 
кучылтын. Сетке кєргыш пи-
лашўкым оптымо. Скульпту-

  Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен

(Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.)

Модыш гай канде тўсан пєрт 

Воштыр гыч пўчє

Душевой кабине

Суртоза кенежымсе пєртлан негызым ышта

Кашпо

  Пелашыжын  
            шонымашыжым 
                илышыш пурта
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рым тўжвачын цемент вартыш 
дене ыштыме. Слониге пелен 
пўчым келыштарыме. Тудым 
пуше‰ге укш гыч ыштыме. 
Пўчын тўкыжым ушеш-тарыше 
укшым чодыраште коштмо го-
дым муын. Ойлымыж почеш, 
суртоза слониге пелен эше 
тигрымат шогалташ шона.

Вара озавате ден суртоза 
кудывечым, сурт пеленысе 
пакчам ончыктышт. Юрий Ве-
ниаминовичын мастар кидан 
улмыжым вигак ужат. Пыр-
дыжышке, капка ме‰гышке 

о‰ай вазылам сакыме. Пак-
чаште, пеледыш коклаште, 
пластик ате гыч канде тўсан 
ерым ыштыме. Ерыште «ош 
йўксє-влак» ийыт. Туштак 
моторын тулолмым ыштен. 
Вара оза-влак сурткєргыш-
тымат ончыктышт. Урем гыч 
пурышыла вигак шижат: пу 
пєртышт пеш сайын шокшым 
куча. Пєртыштак мушкылташ 
кабиным келыштарыме. Теве 
тыгеат суртым сылнештараш 
лиеш.

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

КАЖНЕ МАРИЙ, ПЕЛЕННА ЛИЙ!
Россий почто отделенийлаште 4-20 октябрьыште подписке декаде эрта
Тиде жапыште «Марий Эл» ден «Сурт-пече» 10 процентлан шулдырак.
 «Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) (индекс – П3197) – 785,28 – 682,50 те‰ге,
«Марий Эл» (кугарня) (индекс – П3214) – 502,44 – 437,64 те‰ге,
«Марий Эл» + «Сурт-пече» (индекс – П3213) – 1021,80 – 886,56 те‰ге,
«Сурт-пече» (индекс – П3205) – 484,26 – 435,84 те‰ге.

ПОДПИСКЕ-2020

Рекламе шотеш

Капкам имне таган сылнештара

Слон

Окна сергам калай дене сылнештарыме

Пакчаште
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Мужыр лаштыкым

ИК могырым, тидыже чынак, 
вет сурт пелен ашныме чывым 
те огыда эмле, тудлан нимо-
гай антибиотикым огыда пу, 
кудывечыште, уремыште лас- 
кан коштеш. Эшежым тендан 

пукшымо курго деч посна туд-
лан кўлшє пайдале кочкышым, 
мутлан, шукшым, йылым, мо-
лымат поген кочкеш.

Кугу комплексыште, фермы-
ште ашныме чывылан вакци-
нацийым ыштат, шыгыр пєле-
мыште ашнат, туштыжо юж пич 
да яндар огыл. Тыгак шагат 
йотке эскерен пукшат.

Мыланем тыге ойлат: 
мє‰гысє муно кевытысе деч 
тамлырак. Но мый ялыште 
илем да олаште ужалымымат 
кочкын онченам. Там шотышто 
ойыртемым шижын омыл.

Муноптемым налаш гын, 
ойыртем уло. Мє‰гысє муно 
утларак волгыдо-нарынче тў-
сан лиеш. Тидымат монды-
мо ок кўл: мє‰гысє муным 

тўла‰шым погена. Тўчымыда 
годым кєргыштыжє ош точкым 
ужыда. Тиде южо е‰ым лўдык-
та. Но ты шотышто нимогай 
лўдыкшат уке.

Тугеже могай муным налаш: 
шке озанлыкыште але куатле 
комплексыште ашныме чывы-
ным? Мый ончыч олаште иле-
нам да кевытыште эн шулдо 
муным налынам. А ял гыч кон-
дымым ятырлан шергынрак 
ужаленыт. Кевыт гыч налме 
муным кочмо деч вара орга-
низмлан нимынярат уда лийын 
огыл. Но иктым мондыман 
огыл: шукырак ужаш кочкыш 
продуктым ме кевыт гыч налы-
на. А тушто могайым темлат, 
ме раш огына пале.

ИКЫМШЕ – лўдыкшыды-
мылык ўштє. Тудо эн тыглай, 
но ик эн кўлешан правиллан 
шотлалтеш. Самырык води-
тель-влак ўштым ўшталдымын 
амалжым тўрлє семын умыл-
тарат: тудо мыланем мешая, 
мый лўдыкшыдымылык шо-
тышто шкаланем пе‰гыдын 
ўшанем да молат. ДТП годым 
лачак ўштым ўшталдымылан 
кєра сусыргымаш чўчкыдын 
лиеда.

Водитель шкаланже шке 

ўшанен се‰а, но ваштареш 
толшо машина шотышто ти-
дым каласен ок керт. Тышты-
же лўдыкшыдымылык ўштє 
илышым арален коден кертеш. 
Статистике почеш, «са‰га ден 
са‰га» керылтме годым ўштє 
илышым 50 процентлан ара-
лен кода, єрдыж гыч тўкнымє 
годым – 35 процентлан, ма-
шина кумыкталтме годым – 20 
процентлан.

Кокымшо – машинам ка-
ныш деч посна виктарымаш. 
Темлымаш уло: руль воктене 
кандаш шагат деч шуко лияш 
огыл. Ончыктымо тиде жап деч 
шуко машинам виктараш мот-
коч лўдыкшє.

Чаманен каласыман: машина 
руль воктене мален колтышо 
водительлан кєра лийше ДТП 
ок шагалем. Самырык води-
тель-влак тыге шонат: кечы-
гут ик семынак кудалын кер-
там. Тыгодым кузе «нер дене 
чў‰гаш» да мален колташ 

тў‰алыт – огытат шиж. Траге-
дий марте улыжат кок секунд 
гыч шуаш лиеш, вет кугу ско-
рость, шинча ончылно эре ик 
сўретак – ваштареш толшо 
машина, корно тўр – коеш. Те 
«нер дене чў‰гаш» тў‰алында 
гын, шогалза, малаш вочса 
але канышым ыштыза, лишыл 
заправкыште кофем налын 
йўза, яндар юж дене шўлалты-
за, но умбакыже ида кудал.

Мучашыже лиеш

Калыкыште тыге ой-
лымым чўчкыдын колаш 
лиеш: мє‰гысє муно ке-
вытыште налме дене 
та‰астарымаште пайда-
лырак да тамлырак. Пуйто 
тушто айдемылан кўлшє 
пайдале вещества шукырак 
уло.

Ола кокласе корнышто ав-
томашина дене кудалме го-
дым кугу стажан водитель-
влак тў‰ правил-шамычым 
эреак шотыш налыт. Трас-
сыште моло водительын 
шкем кузе кучен мошты-
маш опыт дене пырля то-
леш. Шке машинам палыме 
семынак. Кум тў‰ прави-
лыш теве мо пурат.

Мє‰гысє ферме
Кевытысым але мє‰гысым?

Автомашинам виктарышылан

Кугу стажан водитель-влакат 
шотыш налыт
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

Монтаж систеМы 
отопления, водоснабженияя 

и канализации. Монтаж 
счетчиков. выезд в районы. 

тел.: 89026704399

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Колызын лукшоПалаш о‰ай

ПРОПОЛИС дене пайдале насекомый-влак 
омартасе тыгыде шелшым петырат, ик раме 
ден весым пижыктат, кўлмє годым леток ро-
жым иземдат. Прополисым пўртўс антибио-
тик семын аклат. Тудо бактерийым пытара. 
Мутлан, омарташке коля але шы‰шале лога-
лын гын, мўкш-влак нуным пўшкылын пуштыт, 
но тыгодымак тўжваке луктын кудалтен огыт 
се‰е. Тидым шотыш налын, нуно колышо ка-
пым вичкыж лончо прополис дене леведыт, 
ненчен шындат, да тыге бальзам дене пе-
тырыме гай лиеш. Тидлан кєра колышо кап 
шўймє дене шочшо уда бактерий-влак ынде 
мўкшлан лўдыкшє огытыл. Караш рожым ту-
лигым ончен кушташ ямдылыме годым тыгак 
прополисым кучылтыт.

Прополисын тўсшє тўрлє лийын кертеш. Ут-
ларакше суралге-ужарге, тыгак йошкарге але 
кўрен тўсан. Тидыже смолам мўкшын могай 
лышташнер гыч погымыж дене кылдалтын. 
Пуш шотыштат тыгак. Шукыж годым моткоч 
тамлын ўпша да свежа лўс пушым ушештара.

Прополисым погымаште улыжат икмыняр лу 
мўкш тырша. Сезон жапыште нуно омарташке 
150-200 граммым кондат. Мўкшызє ты веще-
ствам погаш шонен да эреак удырен налеш 
гын, ик еш 500 грамм мартеат поген се‰а.

Пуше‰ге лышташнер гыч смолам поген 
кондымек, мўкш тудым «акажлан»  але «шў-
жаржылан» пуа. Тудыжо тиде смолам перера-
батыватла, кўлеш вўдыжгылык марте шукта, 
шыркам да шыштым ешара. Тылеч вара веле 
смола чын прополисыш савырна.

Мучашыже лиеш

Мо тугай прополис?
КОК семын шинчалтат: шинчалан вўдеш але 

кукшо йєн дене. Кокымшо йєнлан э‰ертыме 
годым колым шинчалеш йыгат, вара контей-
нерыш але яшлыкыш икте-весыжым єрдыж 
дене оптат, кажне лончышкыжо адакат шинча-
лым шават. Кум-шым кечылан холодильникыш 
вера‰дат, вара мушкыт.

Каракам кечышыла южеш кошташ эн йєнан. 
Ондак кєргыжым луктыт, шинчалым йыгат. 
Ынде вичкыж кандырашке але э‰ыршўртыш 
мардеж коштмо верыш сакалат. Тыге тудо 
сайынрак кошка.

Ик йєндымылык шижалтеш: колыш насеко-
мый-влак шинчыт. Тидлан колым ўпшышє куш-
кыл ўй але уксус дене нєртыман марле дене 
леведыт. Эше кевытыште колым коштымо су-
шилкым налаш лиеш.

Колым телым коштымо годым тидым газ пли-
та ўмбалан ышташ лиеш. Но тыгай ойыртем уло: 
кол ке‰ежым коштымо дене та‰астарымаште 
кунар-гынат ударак лиеш. Тыгак кукшо пєлем 
уло гын, вентилятор але батарей йымалан кош-
тат. Тылеч посна эше ик 
йєн уло: ямдылыме кол 
кылдышым балконыш 
сакалат. Тыште кол кы-
лма, вара пєлемыште 
коштен шуктат.

Каракам кузе 
шинчалташ 
да кошташ?

Смолам ушештарыше тиде вещества 
кылмымыж годым пе‰гыдемеш, ыра гын, 
пушкыдо да пижедылше лиеш. Мўкш-
влак тудым пуше‰ге лышташнер гыч 
погат. Те, очыни, ужында: нєлпє, куэ, 
шєрва (ясень), тополь пуше‰ге-влакын 
лышташнерыштын кєргє могырышт смо-
ла гай вишкыде дене авалтын. Лач тиды-
жак ончыкылык прополис. Тудо мўкшлан 
молан кўлеш?

Каракам шинчалташ тў‰алме деч ончыч 
тудын кугытшым ончалза. Изи але кугу ко-
лым шинчалтыме тўрлє йєн уло. Шолдыра 
каракан кєргыжым сайын эрыктен луктыт. 
Тидым шотыш налыт: мўшкыр ужашысе 
орган-влакым веле огыл кора‰дат, тыгак 
колсогажымат пўчкын налыт. Тыгак, тупшо 
мучко пўчкын, кокыте шелаш лиеш. Изи 
колын кєргыжым лукдеат шинчалташ йє-
нан.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.35 На самом деле 
16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ ДЕЛО МАЙО-
РА ЧЕРКАСОВА» 16+ 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом главном 
12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время 11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 60 
минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с 
«ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ» 12+ 23.00 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

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

мя. 12+ 20.30 Фестиваль «Театральное 
Приволжье»: Спектакль «Неужели меня 
нет» (Пермский край) 12+ 21.30 Наше вре-
мя. Итоги дня. 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25. Шонанпыл  9.45 Преображение

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 23.55 
Право на справедливость 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+ 23.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

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

Наше время 12+ 20.30 Фестиваль «Те-
атральное Приволжье»: Спектакль «Как 
Настя чуть кикиморой не стала»  (Ки-
ровская обл.) 12+ 21.30 Наше время. 
Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.)  9.25 Пошкудем

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

22 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+ 23.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

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

время 12+ 20.30 Фестиваль «Театраль-
ное Приволжье»: Спектакль «Остров 13»  
(Нижегородская обл.) 12+ 21.30 Наше 
время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

23 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 6+ 
10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 
16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 18.00 
Вечерние новости 18.35 Человек и закон 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Время 
21.30 Голос 12+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 14.00, 

20.00 Вести 09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время 11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 60 минут 
12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 Юмори-
на 16+ 23.45 Сто причин для смеха 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 06.30 
Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 Наше 
время 12+ 20.20 Фестиваль «Театральное 
Приволжье»: Спектакль «Проданный смех»  
(Пензенская обл.) 12+ 21.30 Наше время. 
Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 

на канале «РОССИЯ1»
7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл (на 
мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тендан се-
рышда почеш концерт 11.25 Местное вре-
мя. ПФО

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 На 
самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «МОСГАЗ». 
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 

14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-
МОЗВАНЦЫ» 12+ 23.00 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 
Наше время 12+ 20.30 Фестиваль «Теа-
тральное Приволжье»: Спектакль «Алые 

паруса»  (Оренбургская обл.) 12+ 21.30 
Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл  
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 Пошкудем 9.40 Кырык 
сирем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

25 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

21 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

24 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ



«Театральное Приволжье» проектыште се‰ыше-влакын 
спектакльыштым МЭТР телерадиокомпанийыште теве ку-
нам ончыктат

(Школ театр-влак)
Мордва Республик
17 октябрь – «Отражение» йоча театр-студий (Красносло-

бодск ола). «Тимур и его команда».............................................20.30
Татарстан Республик
18 октябрь – «РИФ» театр студий (Набережные Челны ола). 

«Жил-был пёс»................................................................................20.20
Удмурт Республик
19 октябрь – «Радуга» образцовый театр (Ижевск ола). «Вол-

шебный сундук»...............................................................................20.40
Чуваш Республик
20 октябрь – Сцене искусство студий (Чебоксар ола). «На-

броски судьбы»...............................................................................21.30
Пермь кундем
21 октябрь – «Балаганчик» театр студий (Яйвинскоий посёл-

ко). «Неужели меня нет»................................................................20.30
(Студент театр-влак)

Пенза область
25 октябрь – «Арлекин» театр студий (Заречный ола). «Про-

данный смех»...................................................................................20.30
Самара область
26 октябрь – «Дорога Добра» образцовый эстраде студий 

(Самара ола). «Тайна серого замка, или Каникулы с привидени-
ями»...................................................................................................20.40

Саратов область
27 октябрь – «Театралика» театр-студий (Саратов ола). «Гад-

кий утёнок»......................................................................................21.30
Ульяновск область
28 октябрь – «Балаган» театр коллектив (Майна посёлко). 

«Сказка о военной тайне»..............................................................19.50
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 08.10 Играй, 
гармонь любимая! 12+ 08.55 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 
10.15 К юбилею Николая Караченцова. «Я 
тебя никогда не увижу...» 12+ 11.15 Тео-
рия заговора 16+ 12.15 Николай Карачен-
цов. «Любви не названа цена» 16+ 13.50 
Футбол. Чемпионат Испании. Барселона 
- Реал Мадрид. Прямой эфир 15.50 Х/ф 
«БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+ 17.40 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 19.10 Сегодня вече-
ром 16+ 21.00 Время 21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По 
секрету всему свету 12+ 08.40 Местное 
время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на од-
ного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Вести. Местное время 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 13.50 Х/ф «НА 
ОБРЫВЕ» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «СОВ-
СЕМ ЧУЖИЕ» 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 Наше 
время. Итоги недели 12+ 20.40 Фести-
валь «Театральное Приволжье»: Спек-
такль «Тайна серого замка, или Каникулы 
с привидениями»  (Самарская обл.) 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

26 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.15 Х/ф 
«ВЫСТРЕЛ» 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 
Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.10 Жизнь других 12+ 11.10, 12.15 
Видели видео? 6+ 14.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г 16+ 16.05 Звезды 
«Русского радио» 12+ 18.10 Щас спою! 
12+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Время 
22.00 Большая игра 16+ 23.40 Х/ф «УИЛ-
СОН» 16+

РОССИЯ1

05.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
12+ 07.20 Семейные каникулы 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя почта 
12+ 08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 
Вести 11.20 Смеяться разрешается 12+ 
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» 12+ 17.50 Удивитель-
ные люди-4 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Д/ф 
«Хватит травить народ. Кино про вино» 
12+ 23.50 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 
12.45 Программа «Пастырское слово» 
12+ 21.00 Марий Эл темла 12+ 21.30 Фе-
стиваль «Театральное Приволжье»: Спек-
такль «Гадкий утёнок»   (Саратовская 
обл.) 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

27 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16+

АФИШЕ

Каналтена мо пырля?

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Рекламе шотеш

Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

Москошто «Шєртньє шыже» 
21-ше всероссийский агропро-
мышленный выставке лийын. 
Тушеч мемнан республик гыч 
участник-влак чылаже 30 ме-
дальым конденыт. Чыла тидын 
нерген «Марий Элын сату-
жым кўкшын аклыме» мате-
риалыште лудса.

«™дырамаш корно» мужыр 
лаштыкын унаже – Шернур рай-
он Лапчын ялыште илыше Наде- 
жда Семёнова. Пелашыж дене 
коктын 8 икшывым ончен куш-
тат.

Марий Элын калык артист-
ше Владимир Ромашкинлан – 
65 ий. Тудын дене интервьюм 
«Лўмгече» лаштыкыште лудса.

Айдеме пашам кычалеш гын, 
паша айдемым шкеак муэш. 
Мутна – Марий Турек райо-
нысо Марий Шолкер ялыште 
илыше Геннадий Токпаев нер-
ген. Пєръе‰ мо дене єрыкта-
ра – «Кумыл уло гын, эсогыл 
трактор «шочеш» материал 
каласкала.

Самырык-влаклан лекше 
«Тошкалтыш» лаштык лудшо-
влакым Таджикистан Республик 
гыч куштызо Хушнуд Кушатов 
дене палдара. Тиде чолга рве-
зе Марий Элын чапшым ик гана 
веле огыл тўнямбал конкурс-
лаште арален. А марлаже кузе 
кушта!

«Марий Эл»  газетын черетан кугарнясе номерже 
илышын чыла гаяк шєрынжє дене кылдалтше тўрлє 
уверлан поян

Шерге лудшына-влак! Россий почто отделенийлаште 
2020 ий 1-ше пелийлан 4-20 октябрьыште подписке декаде 
эрта. Жап эше уло – «Марий Эл» газетлан шулдынрак во- 
залташ вашкыза. «Марий Эл» – марий калыкын тў‰ газет-
ше, сандене тудо кажне марийын суртыштыжо лийшаш!



ПАШАШТЕ коллегем-ша-
мыч кокла гыч шукынжо по-
рым шонышо да сай улыт. Но 
теве ик пашае‰ комплимент 
шомакым «шава» гынат, ку-
мылыштыжо кочо кєранымаш 
шижалтеш. 

Пашаш у тувырым чиен то-
лам веле – тунамак пуйто вес 
айдемыш савырна, туна-ар 

моктен пытара, у вургем дене 
толметлан єкынен лўдат. Ты 
кечынак иктаж тамгам пи-
жыктем але, иктаж вере ло-
галын, шўртым луктам, кўлеш 
гын, рожымак ыштем. Йєра 
эше вургем гай лапчыклан 
гына кєрана ыле гын! Вет, 
тудын шонымаште, пашада-
рымат мылам молын дене 
та‰астарымаште начальстве 
шукырак тўла, а амалкалче 
пелашем, окса чўдылыкым 
шижде, кажне ийын йот элыш 
ешым канаш коштыкта.

 Да...  манын, шомакшым шу-
ялтен, тыгай мутланымаш го-

дым тудо ўмбакем эре кугу-ун  
шўлалта. 

– Кеч-мом ман, но тый мот-
коч пиалан айдеме улат. Ты-
гай илыш мылам омешем 
веле конча...

Тыгай шомакым ик гана веле 
огыл колыштшо вес коллегем 
жапыштыже мыйым шижта-
рен шуктыш:

– Вика, шого, шоя поры-
лыклан ит ўшане, шеклане. 
Йывыжа йолташет кочо кєра-
нымашыж дене илышет ынже 
«йылмештаре» ыле. Мокты-
мо дене мокш шелын кер-
теш, маныт. Вет калыкыште 
арам огыл тыгай мут коштеш. 
Ешыш окса толмо омса ик 
кечын петырналтеш, пиалан 
илышетлан мучаш лиеш. Ры-
выж койышан «йолташ ўды-
рет» деч аралалташ авыр-
тышымат пеленет коштыкташ 
уто огыл, – туныктен темлыш.

Тунамак кўсенже гыч шуко-
шуко лышташ дене пуналтме 

гай койшо шуко шєрынан изи 
пу кулоным луктын ончык-
тыш. Тиде «е‰ кєранымаш деч 
аралтыш» манын, телефоныш 
фотографироватлаш темлыш. 
Аралтышым кагазыш кусараш 
да пелен коштыкташ шўдыш. 
Кўсеныштат, оксагалташтат 
але сумкаштат тудым коштык-
таш, икманаш, эре пеленет 
лийшаш манын шижтарыш. 
Кєраныше е‰ын чоя шылтык-

ше тунам еш воранымашлан 
лўдыкшє ок лий манын ўшан-
дарен лыпландарыш.

Темлыме семын ышты-
меке, але марте шкенжым 
йолташлан шотлышо ўдыра-
маш ик кечыште йўкшымє 
гай мыйым кора‰ын кошташ 
тў‰але. Пуйто ончыч чоным 
почын кутыркаленат огынал, 
а вара паша гычат амал деч 
посна кайыш. Тудын кєраны-
ме «пўрымє тўсшє» ваштал-
тышым чытен ыш се‰е гын 
веле?

М.БИРЮКОВА

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

ТЫГЕАТ ЛИЕДА, УЖАТ...

Кєраныме 

«койыш»

пўрымє
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Мутшо ден семже  
Наталия Алексееван

    Алексей Юнусов ден  
Наталия Алексеева мурат 

Тыгай пычкемыш йўштє йўдым
Ит кылмыкте изи шўмем.
Ойган(ы)ше комдык тылзе семын
Ит шўлыка‰де кумылем.
Тыгай пычкемыш йўштє йўдым
Ит кылмыкте изи шўмем.
Шкет кушшо комдык тылзе  
        семын
Ит кодо мыйым шкетакем.

Припев:
Єндал! Шымате! Ит єркане
Лыжга шомакым пєлеклаш.
Пелен лият тый, ом ондале,
Улам мый ямде чо‰ешташ!
Шинчатше – пуйто чолга шўдыр,
Уло тўням волгалтара.
Пырля лияш шонем мый, ўдыр,
Колат, кузе шўмем кўлтка.
Улат мылам тый пуйто тылзе,
Тўнялан икте да чолга.
Пырля лияш пўренак, рвезе,
Шўмна ялт ик семын кыра.

Припев тудак.
Тый пеленем улат гын веле
Шула ия‰ше шўм тул ден.

Лай шошо алмашта гын телым,
Пеледалтам тыйын воктен.
Припев тудак.
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– Марлан 

налшаш ўды-
рем сўан деч ончыч 

тўняштыжат эн поро 
да шыма ыле, –  

пырля подылын шин-
чымышт годым вуй-

ым шиеш кумылдымо 
пєръе‰.

– Итат ман, мыйын 
ватемланат загсы-

ште шинча возо 
гын веле! – 

Ш

Ы
РГЫЖАЛЫНА?

культур

,

Єндал Йєратыме мурына

э
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Йўла почеш октябрьын кумшо арняшты-
же финн-угор эллаште да Российысе ре-
гионлаште Финн-угор калык-влакын родо-
тукым кечышт эртаралтыт.

Тидлан «Фенно-Угрия учреждений» ком-
мерческий огыл организаций вуйын шога, 

кеч тудым эртараш полшаш кумыланже шукын 
улыт. Мероприятий-влак чыла финн-угор ре-
гионыштат, йот элыштат эртат. Икымше гана 
ты кечым 1928 ий 28 февральыште Калевалан 
кечыж дене пырля палемденыт. 1931 ийыште 
Хельсинкиште эртыше IV финн-угор тўвыра 
форумышто пунчалме почеш тудым Эстонийы-
ште, Финляндийыште, Венгрийыште кажне 
ийын эртараш тў‰алыныт. А 2011 ийыште Эс-
тонийын парламентше ты кечым лачшымак ок-
тябрьын кумшо шуматкечыжлан пе‰гыдемден. 
Ты кечылан эстон-влак уремлаш кугыжаныш 
флагым луктын сакат.

Родо-тукым кече-влакым теният эн ончыч 
Эстонийыште 9 октябрьыште официально по-
чыныт. Тидлан Таллиннысе ботанический са-
дыште «Урал калык-влакын шнуй пўртўс вер-
лаже» ончерым келыштареныт. Экспозицийыш 
фотосўретче-влакын тыгай объектла дене пал-
дарыше пашаштым чумыреныт. Тушто марий 
калыкын жаплыме отыж гаяк финн, саам, вепс, 
карел, ижор, лив, коми, одо, эрзя, меря, хант, 
чодырасе ненец, сету да эстон-влакын шнуй 
верлашт ончыкталтыныт. А вара Тартусо об-
ществын е‰же Анна Мишина марий муро-вла-
кым йо‰галтарен.

Эстонийыште веле огыл, Марий Элыштат ро-
до-тукым кечыла дене кылдалтше мероприя- 
тий шуко палемдалтын. Тушко тўвыра да обра-
зований учреждений-влак ушненыт, ты кече 
дене кылден, ятыр тематический ончерым, кон-
цертым, мастер-классым, конкурсым эртарат.

Ик тукым гыч улына

8-10 октябрьыште Ханты-
Мансийскыште Калык-вла-
кын икоян улмо всероссий-
ский форумышт эртен.

Тудым Югра правитель-
стве Российысе калык-

влакын ассамблейышт дене 
иквереш Россий Президент 
пеленысе Калык кокласе кыл 
шотышто советын, Калык-
влакын пашашт шотышто 
федеральный агентствын, 
Кугыжаныш Думышто Калык-
влакын пашашт шотышто 
комитетын, Российысе об-

щественный палатын пол-
шымышт дене эртарен. По-
гынышо-влак 2025 ий марте 
кугыжаныш национальный 
политикын стратегийжым, 
экстремизм ваштареш вик-
таралтше темлымаш-влакым 
ка‰ашеныт.

Кум кече жапыште конфе-
ренций, «йыргешке ўстел», 
семинар-практикум, ончер-

влак эртеныт. Югра кунде-
мыште илыше марий-влак 
деч Раиса Сунгурова (ХМАО-
Югран «Марий ушем» мер ор-
ганизацийын е‰же), ты орга-
низацийынак Пыть-Ях оласе 
пєлкажым вуйлатыше Алек-
сандр Саметов, Советский 
оласе пєлкам вуйлатыше 
София Бадамшина лийыныт. 
Пытартышыжым форумышто 

«Тўрлє калык илыман Югран 
шєртньє лўмжє-влак» проект 
кышкарыште автоном окру-
гын вия‰машкыже кугу нады-
рым пыштымыжлан лауреат 
семын палемденыт.

Форум кугу концерт дене 
мучашлалтын. Тушто «Марий 
ушемын» Нижневартовск пєл-
каже пелен чумырымо «Мари» 
ансамбль шке мастарлыкшым 
ончыктен. Тудым Валентина 
Аймурзина вуйлата.

Снимкыште: «Мари» ан-
самбльын участникше-влак.

Икоян улмыштым 
пе‰гыдемденыт

Югран марий «шєртньє лўмжє» уло
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