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Кушкыл эмла Палаш о‰ай

«Тў‰жє – пўртўс дене кыл»
Марий Турек райо-

нысо ™лыл Турек ялы-
ште моткочак о‰ай да 
ойыртемалтше айдеме 
ила. Тиде Михаил Ва-
сильевич Айглов. Ту-

дын дене ик-кок мутым 
пелештымекак умылет: 
пєръе‰ын кеч-могай йо-
дыш шотыштат шинчы-
машыже келге. Поснак 
– йєратен шуктымо па-

шаже-влак дене кыл-
далтме шотышто. Нунын 
нерген тудо чарныде ка-
ласкален кертеш, шо-
нет.

Умбакыже 8-9-ше лашт.
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Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. 

Статистике

ТАЧЕ теплицыште млан-
дым пушкыдемдаш, кўнчаш, 
ураш, мульчироватлаш кел-
шыше кече. Кушкылым шын-
даш, кусарен шындаш, пи-
кироватлаш, компост орам 
чумыраш лиеш.

Тыгак шукияш пеледышым, 
розам, клематисым да деко-
ративный моло кушкылым 
шындаш, кусарен шындаш 
йєнан жап.

Нєшмым лазырташ пыш-
таш, кушкыл укшым пўчке-
даш, кўчыкемдаш, шуэмдаш 
огеш темлалт.

Садысе кушкыл вож йы-
мак минеральный ден ор-

ганический ўя‰дышым ша-
ваш, шукш-копша‰ге, тўрлє 
чер авалтыме деч аярым 
шыжыкташ, шўкшудым 
кора‰даш келшыше кече.

Ончен куштымо пакчасаска 
ден вожсаскам кылмыкташ, 
вареньым, джемым шолташ, 
пакчасаскам мариноватлаш, 
ковыштам шинчалташ йєнан 
кече. Но янда атыш оптымо 
шапашым калай петыртыш 
дене петыраш огеш темлалт.

Калыкыште ты кече Фи-
липп кече семын палы-
ме. Ожно лачшымак таче 
кече гыч вакшыш пырчым 
йо‰ышташ коштыныт.

Ты кече дене кылдалтше моло калык пале
 Таче куатле покшым возын гын, вашке лум толеш.
 Эрдене тўтыра кужун шога – игече лывырта, ночко то-

леш.
 Ночко мландыш вочшо лум ок шуло – теле деч вара 

шошо эр толшаш.
 Филипп кечын лум лумеш – теле йўштє лиеш.
 Тылзе каваште шикш кокла гыч ончышо гай шапалгын 

коеш – ночкым вучо.
 Пуше‰ге лышташ-влак чот лыжгыктат – вашке лум толеш.
 Йўд кава ояр – игече палынак йўкшемда.
 Ур, коля, удыр кормам шуко ямдылаш тыршат – кужу да 

йўштє телым вучыман.
 Кудывечыш лукмо чыве мє‰геш вўташке пураш, вуйжым 

шулдыр йымак шылташ тєча гын, лишыл кечылаште игече 
чот йўкшемда.
 Вольык шкенжым каньысырын, чытамсырын куча – ла-

выртыш лиеш.
 Ты кечылан э‰ер, ер йогын кылмен шуын гын, калык 

йўлам жаплен, ий ўмбак шогалыныт. Тыге ешыш окса перке 
толмылан ўшаненыт.
 Филипп кечылан йўр йўреш да мардеж эрвелым пуалеш 

– лавыран да ночко игече кужун шуйнаш тў‰алеш.
 Таче кече марте пуше‰ге лышташ йоген пытен шуктен 

огыл гын, игече идалык мучко писын вашталташ тў‰алеш.

 24 октябрь (изарня), 
Катлыше тылзе – ™дыр 
шўдыр палыште. Тиде 
кокла лектышан пале 

(Вож кече).

Калык календарьым  
лышташлен…Темшылан  

шужышым  
умылаш неле

Тений Марий Элыште 
августысо кокла паша-
дар 28907 те‰ге лийын. 
Тидыже кодшо ий тыгаяк 
жап деч 3,9 процентлан 
шукырак. Январь-август-
лан шотлымаште кокла 
пашадар 29242 те‰геш 
шуын да кодшо ий тыгаяк 
жап деч 5,3 процентлан 
кўзен.

АВГУСТЫШТО эн кугу, кокла 
деч 1,6 пачаш шуко, пашада-
рым финанс да страхований 
аланыште тыршыше-влак на-
лыныт. Эн изи, документ почеш 
кок пачаш шагал, пашадар –  
шинчымашым пуымо ала- 
ныште.

М.ИВАНОВА

У тўвыра пєрт 
чо‰алтшаш

Звенигово районысо 
Шолэ‰ер посёлкышто 200 
верлан тўвыра пєртым 
чо‰аш палемденыт.

ВЕРЫСЕ калыкын илыш ус-
ловийжым саемдаш, тўвыра 
пашам вия‰ден колташ, яра 
жапым пайдалын эртараш, 
«Тўвыра» нацпроект дене 
келшышын, лишыл жапыште 
у оралтым нєлташ тў‰алшаш 
улот. Кызыт тиде объектлан 
проект ден смете документ 
улыт. Проект документаций-
лан кугыжаныш экспертизым 
эртарыме да сай иктешлы-
машым ыштыме. Тыгак инже-
нерный шымлымаш пашамат 
сайлан шотлымо.

В.СМОЛЕНЦЕВ
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Мучаш. Тў‰алтышыже  
40-ше №-ан газетыште

Шолдыра вожорам кунам 
шеледыман?

Тудым шыжым огыл, а шо-
шым, пачкаш шындыме деч 
ончыч, шеледыман, уке гын 
изи вож писын лывыжген кош-
ка. Нерештше лышташым он-
чен, пеледыш вожым шелаш 

кўлеш-укем шошым сайрак 
ужаш лиеш. Шындышаш вож 
ситышын гын, кокла кугытан-
жым шеледыде кодаш сай. 

Вожора деч катлен ойырлы-
шо тыгыде вожшым шындаш 
огыт темле. Ылыжын кушшаш 
лышташнерже тыгайын садак 
уке. Лышташнер вожора кєр-
геш (корневая шейка), вургын 
вожыш куснымо верыштыже, 

веле лектеш. Садлан ик лыш-
ташнеран тыгай вожат млан-
дыште чаплын иланен кертеш. 
Ик лакыш шошым тыгайжым 
икмынярымак шындаш лиеш.

Георгин кушто да кузе 
сайынрак аралалтеш?

Шоган але вожсаска дене 
шукемын шарлыше кеч-могай 
пеледыш лачшымак пычкемыш 
верыште чаплын аралалтеш. 
Георгинлан 5 градус леве да 
70-80 процент вўдыжгылыкан 
пычкемыш вер лач веле. Ик-
мыняр кечылан температур  
0 градус марте вола гынат, 
вож локтылалтын кертеш. А 
нєрепыште температур ты-
лечат кугу гын, лышташнер 
телымак нерешташ тў‰алеш. 
Шошо марте георгин сайынак 
аралалтше манын, вожора ту-
раш ломыжым шавалташ да 
ошма, торф, кукшо пилашўк 
вартыш дене уралаш кўлеш. 
Юалгырак да вўдыжгырак ве-
рыште вожым вартыш дене пе-
тырыде аралаш лўдыкшє огыл. 
Лач жапын-жапын эскераш да, 
таза, сайын аралалтше дек 
шўйшє ынже кусно манын, 
ньымыргыше, мекша‰ше, кош-
кен лывыжгыше вожым луктын 
кудалтыман.

Пеледышым ончышылан

ГЕОРГИН кылмен  
шемемын...  

МОМ ЫШТАШ?

Ала иктаж-молан да эше кўлеш лиеш манын, южо сурт- 
оза шелше але шўтлышє тошто шлангым кудалташ ча-
мана, пўтырал пыштен арала. А пайдам ужын моштышо, 
кўлдымыш лекшымат йєршын вестўрлын келыштарен, 
озанлыкыште чўчкыдын пайдаланыме кўлешан арверыш 
савыра:

1. Вўдым але вес нелы-
тым нумалме 

годым кўрт-
ньє ведран, 
моло кугу 
й о ‰ г ы т ы н 

вичкыж кыл-
же парня йы- 

жы‰ым ынже пўч манын, 
шлангын ик велжым торен, 
пеле йыргешке пўгышкє  
(1-ше фотошто ончыкты-
мо семын) чиктен шында. 
Пўсє тўран кўртньє чан, воч-
ко гыч вўдым кошталын лук-
мо годым, кап ужашым ынже 
корштаре манын, печкеш 
тўкнымє верыш аралтыш 
семын резинке шлангым 

келыштараш йєнан. Пакча 
паша мучашлалтмеке, ўзга-

рым аралаш кора‰дыме але 
транспортышто на‰гайыме 
годым, мутлан, товар, коль-
мо, катман, шорвондо гай 
пўсє (2-шо фото) мучашан 
лўдыкшє ужашеш, ўмбач 
чиктыш семын лач шланг 
пўчкышым чикташ шотлан 
толеш.

Умбакыже лиеш

Шўтлышє шланг  
йєршын тор огыл

Тел.: 49-55-11  

1

2

Луктын кудалтыме деч ончыч
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11.Мужыр  лаштыкым  М.ИВАНОВА  

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Эр. Поликлинике. Паша кече тў‰алмылан 
вашке ик шагатат шуэш. Онкологын каби-
нетше воктене вич-куд е‰ан черет погынен. 
Икымше пациент пуренат, эшеат огеш лек. 
Южышт жапын-жапын шагатыштым ончалыт, 
вуйыштым рўзалтен колтат, те‰гыл гыч кы-
нелын, окна деке миен савырнат – паша гыч 
йодын толынытат, вараш кодмо шотышто 
тургыжланат, витне. Илалше ўдырамаш, 
вуйым сакен, ала-мом чот шона. Весе теле-
фонышто модеш… Йыгыре верланыше кок 
пєръе‰лан веле, манмыла, нипочём – пеш 
мутланат.

– Тый эше мо дене эмлалтат? – пылышем-
лан шоктыш.

– Мландўйво‰го настойкым йўам, – вашеш- 
тыш весыже.

Мландўйво‰го… Пытартыш жапыште тудын 
нерген ала-молан чўчкыдынрак да чўчкыдынрак 
колаш логалеш – пуйто тудо панацей, чыла черым 
эмлен кертше средстве. О‰ай лият, интернеты-
ште тиде «чудо» нерген возымым тореш-кутынь 
манме гаяк лудын лектым да тыгай иктешлыма-
шым ыштышым: пеш пайдале по‰гыс!

Историйым лаштыклаш гын, мландўйво‰гын 
(весёлка) эмлыше вийжым калыкыште эше  
XVI курымыштак рашемденыт, химический со-
ставшым – наукышто ХХ курымышто гына.

Миколог-влакын мутышт почеш, по‰гын муны-
жо чодыран кўжгє шартышыштыже кум арня наре 
вия‰еш да 150-200 г марте нелытым пога. Вурго 
ден шляпа муно гыч чў‰гешталтме гай лектыт. 
Мландўйво‰го минутышто 5 мм марте кушкеш – 
тиде фактым эсогыл Гиннессын рекорд книгаш-
кыже пуртымо. 30 см марте кўкшытан, 4 см наре 
кўжгытан вургышто оливе, ужар, кўрен, сур, ош 
тўсан шляпа 5 см марте шарла да «вуйвундашты-
же» пуйто шўтла.

По‰гын шляпаж ден вургыжо мланде ўй ман-
ме йыгыжге тазыла дене авалталтыт. Тушто 
мландўйво‰гын споржо-влак эрыкын коштыт – 
тиде лончым шуко тўрлє копша‰ге писын кочкын 
пытара. Тыгодым шляпа нарынчалгырак тўсым 
налеш да ячейке структуран лиеш. Писын вия‰ше 
по‰го кум кече деч шуко ок иле.

Мландўйво‰го лышташан, иман, лышташан-
иман чодыраште шкетын але тўшкан кушкеш. 
Южгунам пўкшерме, тумо, кожер йымалне 20 
марте шочеш. Эн кугу лектышым тў‰ шотышто 
августышто пуа. Волжский районысо Руш Шай-
ра ялыште илыше Родион Васильев ўмаште ту-
дым пытартыш гана 11 ноябрьыште поген, тений 
икымше гана – июньышто. Шке манмыжла, «раз-
ведчик-влакым». Пайдале по‰го вес ийын тиде 
верыштак пеш шуэн лектеш, пуйто е‰ шинча деч 
шылеш.

Мландўйво‰гын эн шергакан ужашыжлан муно 
шотлалтеш, но самырык вургыжат пайдале. 
По‰гым мушкаш огеш лий, тудым вўдыжгє сал-
фетке але лапчык дене гына чаткан ўштыт. Пўч-
кеден, шўртыш кереден, сайын южтаралтше пыч-
кемыш верыште коштат да пич петырыме янда 
атыште кучат.

Науко калык медицине дене тўрыснек келшен: 
мландўйво‰гын тазалыклан моткочак пайдале ул-
мыжым пе‰гыдемден. Кызытсе жаплан келшыше 
прибор-влак тудын химический составшым, ушал-
тмашыже-шамычым, могай органлан кузе пол-
шымыжым рашемденыт, но мучаш марте огыл –  
тиде по‰го нерген ончыкыжымат эше шуко уым 
пален налын кертына.

Тыге, по‰гышто фитонцид, полисахарид, ан-
тигистаминный ушалтмаш, антиоксидант, фи-
тостероид, витамин, шуэн вашлиялтше металл, 
сложный аминокислота, углевод, коя, айдемын 
тазалыкшылан пайдале биологически чолга, но 
кызытеш тичмашнек шымлен шуктыдымо ушалт- 
маш-влак улыт.

Мландўйво‰го дене онкологий, шўм-вўргорно, 
коваште, верге, мокш, пагар, пагарйымал ден 
щитовидный ту, нерве, ўдырамаш ден пєръе‰ 
черым, СПИД-ым, вирусан инфекцийым, аллер-
гийым, ужармужым, йыжы‰ым эмлаш, осал холе-
стериным шагалемдаш, пєръе‰ вийым пєртыл-
таш, гормон фоным шотыш кондаш лиеш.

По‰го дене настойкым, порошокым, ўйым, со-
кым ямдылат. Муно гай ужашым шолтен да жа-
ритлен веле огыл, свежанекат кочкыт. Родион 
Гурьевичын Раисия пелашыже настойко деч код-
шо по‰гышто йолжым куча, вара кужу шулышан 
меж носким чия да эр марте ок кудаш. ™дыра-
машын мутшо почеш, тиде процедур корштышо 
йыжы‰ым пеш сайын да кужу жаплан эмла.

МЛАНД™ЙВО‡ГО

Кушкыл эмла
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Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ Тергеныт – полша

Ача-ава-влаклан

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.
ямдылен. Тел.: 49-55-11

Шо‰гылыкым – 
шо‰гылык пєртыш

Мален ка‰гемат…

* 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, 7, 19 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*

ШОˆГЫЛЫКЫМ мє‰геш савыртен колташ 
лиеш мо? Тидын нерген мыняр ушан е‰ шонен! 
Чурийым ончен, айдемын мыняр ий илымыжым 
шукынжо каласен кертына. Южгунам гына 2-3 
талуклан йо‰ылыш лийына. Но уке-уке да, пла-
стический операцийым ыштыде, 5, 10, 15 ийлан 
самырыкын койшо-шамычат логалыт.

Тыгайрак ик ўдырамаш самырыклык эликси-
рым ямдылыме рецептше дене палдарен. Тудын 
мутшо почеш, тиде средстве шинча пўсылыкым 
-3 гыч -1 диоптрий марте саемден, шўргє веле 
огыл, тыгак чумыр могыр коваштыже йывыжа 
лийын, ўпшє кўжгемын. Да эше эн єрыктарышы-
же – лекташ тў‰алше чалже йомын.

Кўлеш: 4/5 стакан йытын ўй, шолдыра муно ку-
гытан 4 лимон, тыгаяк кугытан 3 чеснок, 1 кг мўй. 
Эрыктыме чеснокым, лимоным (кокытшым эрык-
тыман, кокытшым шўмжыге колтыман) мясоруб-
кеш пўтырыман. Тиде немырым йытын ўй да мўй 
дене йєрыман, вартышым янда атыш оптыман, 
пич петырыман да холодильникыш шындыман.

Ямде эликсирым кечеш 3 гана кочмо деч пел 
шагат ончыч 1 кугу совла дене кочман. Ик ате 
вартышым пытарымек, 1 арня каналтыман.

Эликсирын шо‰гылык ваштареш шоген 
кертмыжлан єрман огыл: йытын ўй кушкыл гор-
монлан шотлалтеш, холестерин пышкемым шу-
лыктара, лимон дене пырля мокшышто шекш 
корным сайын эрыкта. А мокш – самырыклыкын 
тў‰ генераторжо. Лимонысо С витамин – пеш 
чапле антиоксидант, иммунитетым, вўргор-
ным пе‰гыдемда. Чеснок вўргорным эрыкта. А 
мўй вўрым пайдале микроэлемент-влак дене  
пойдара.

Ик йўдыштє 1 кг уто нелытым кудалтыме 
йєным темлем.

КУГУРАК ик йошкарушменым шолтыман, изи 
рожлан тёркеш нўжыман да кок-кум чўчалтыш 
оливе ўй дене йєрыман. Пакчасаска салатым 
малаш вочмо деч ончыч кочман, почешыже 1 
стакан леве вўдым йўман. Эрдене 1 кг уто не-
лыт ок лий!

Молан тыге? Йошкарушмен клетчаткылан 
поян. Вўд дене варнымекыже, организмысе 
чыла гаяк лавырам шупшын, тудо шолышто 
лєча. Пакчасаска калорийлан нужна гынат, ор-
ганизм тудым шулыктараш шуко вийым кучыл-
теш, да уто килограмм йомеш.

Уто нелытым пытарыме деч посна йошкаруш-
мен тыгак организм гыч шлакым луктеш.

А.АРТЕМЬЕВА
Медведево район

Мє‰гыштак чеверласыза
ЭРДЕНЕ йочасадыш на‰гайымеке, икшы-

ве аважым огеш колто гын, ўдырамашлан 
шочшыж дене лучо мє‰гыштак чеверласаш. 
А садикыш икымше жапыште тек ачаже але 
лишылрак вес е‰-шамыч коштыктат. Чевер-
ласыме годым икшывылан тыге ойлыза: «Са-
дикыш толат, саламлалтат… А мый тушто уке 
лиям. Кє дене модаш тў‰алат?» Тек шоналта.
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ПАЗАР АК

Свежа паре‰ге (1 кг) – 15-20
Свежа ковышта (1 кг) –  20
Помидор (1 кг) –  55-100
Кияр (1 кг) –  60-65
Шоган (1 кг) –  35
Тамле пурыс (1 кг) –  55-70
Арбуз (1 кг) –  20
Дыне (1 кг) –  60-80
Хурма (1 кг) –  100-180
Кукурузо (1 шт.) –  10
Олма (шке пакчаште  
куштымо, 1 кг) –  20-80
Пєчыж (1 л ведра) –  150
Шиповник (0,5 стакан) – 50
Чодыра пўкш (1 л ведра) –  140-150
Мўй (3 л банке) –  1800
Шєр (1,5 л) –  80-90
™мбал (1 л) –  280
Ушкал ўй (1 кг) –  600
Торык (1 кг) –  200-260
Нужгол (1 кг) –  170-220
Ола‰ге (1 кг) –  130
Шинчалтыме рыжык  
(3 л банке) –  2000
Шинчалтыме курезе  
(3 л банке) –   1500
Снеге варене  
(0,5 л банке) –  300
Э‰ыж варене (3 л банке) –  800
Калош (шокшо кєрган) –  250-350
Шокшо носки (3 мужыр) –  100
Каза пун гыч пидме носки  
(1 мужыр) – 200
Кролик пун гыч –  200
Пий пун гыч –  600
Тумо выньык –  130-150
Куэ выньык –  70-80
Лўмегож выньык –  60-80
Нулго выньык –  60

Йошкар-Оласе рўдє пазарыште 
тиде арнянат эн шукын олмам,  
пўкшым, паре‰гым, ковыштам, 

моло пакчасаскам ужалат.  
Шинчалтыме по‰го ден вареньым 

темлыше-влакат улыт.
Тиде арнян сатулан ак тыгай:

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Чоялыкат утара

Шоганым пўчкын 
пыштыман

Таче меж, мохер, ангора шўртє гыч пидме вурге-
мым кузе чын мушкаш, кошташ, шымарташ да моло 
нерген умбакыже палдарена.

● Шке пидме вургемым 
шымартыме годым иктаж 
вере йўлалтенда да пале 
кодын гын, ида тургыж-
лане – тудым пытараш 
лиеш. Тидлан ўмбакше 
пелыгыч пўчмє шоганым 
пыштыман да 15-20 минут 
кийыктыман.

● Мушмеке пидме 
вургем туржалтшын 
коеш, но те тудым 
шымарташ єрмал-
геда гын, уэш нєр-
тыза, солык ўмбаке 
пыштыза, ўмбакы-
жат кукшо солыкым 
шаралтыза да кош-
кымешкыже кийык-
тыза.

● Шке пидме вурге-
мым вешалкыш сакы-
ман огыл. Тыге тудо 
шуйнен кертеш. Сан-
дене полкыш осылен 
пышташ келшен толеш. 
Ынже лаптырге да ынже 
туржалт манын, тудым 
вес вургем дене темдал 
пыштыман огыл.

● Пидме вургемыште узор 
ынже лаптырге манын, тудым 
вичкыж поролон але 10-15 па-
чаш пыштыме кагаз лаштык 
гоч шымартыман. Пар дене 
шымартыме годым утюг вур-
гемыш логалшаш огыл.

 
● Вургемыште ургымо полдышын 
шўртыжє шуйнен ынже кечалт 
манын, шўртышкє ургымо велым 
кўчым чиялтыме тўсдымє лакым 
йыгалтыман.



 Дыне малокровий, шўм-вўргорно, верге 
дене кылдалтше чер, ревматизм, подагре дене 
йєсланыше е‰-влаклан пайдале.
 Саскаште улшо кремний ўп ден коваштым 

саемда, тыгак нерв системылан, шолоралан 
да тўрыс пищеварительный трактлан моткочак 
пайдале.
 Дыньыште улшо клетчатке организм гыч 

холестериным лукташ полша.
 Бахчевой культур кокла гыч лачшымак  

ты саскаште эн шуко С витамин уло. 
Тудо кумылым нєлталаш, организмыште  
серотониным, «пиал гормоным», лукташ полша. 
 Фолиевый кислота улмо дене тудо ончы- 
кылык ава ден климакс ийготан ўдырамаш- 
влаклан пайдале.

 Е, С, В2, В6, никотиновый да пантотеновый 
кислота-влак улмо организмым антиоксидант 
дене пойдара да самырык пагытым кужемда.
 Шлакым луктеш да запор годым пайдале.
 Дыньыште улшо вещества-влак угрим да 

пигментный пале-влакым пытараш полшат.
 Кичкыже-влак пєръе‰-шамычлан виян аф-

родизиак улыт.
 Дыне «пўртўс мезим» семын «пашам ышта».
 Капым иктєр шемемдаш манын, дыньым 

кочман.
 Азам пукшышо ава-влаклан кочкаш огеш 

лий, уке гын йочан мўшкыржє коршташ тў‰алын 
кертеш.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11

Пайдале саска

Дыньым арака, мўй дене пырля кочкаш, 
тыгодым йўштє вўдым йўаш келшен огеш 
тол. Уке гын мўшкыр оварен, пагар коршташ 
тў‰алын кертеш.

!

 

 Арбуз верге, шўм-вўргорно чер дене 
йєсланыме годым моткоч пайдале, молан ма-
наш гын организм гыч уто вўдым, а тудын дене 
пырля уда вещества-влакым луктеш.
 Гипертоний да шолора атоний годым орга-

низмын состоянийжым саемда, анемий годым 
полша.
 Шуко тўрлє витамин ден кўртньє улмо 

дене тудо азам пукшышо ўдырамаш-влаклан 
пайдале.
 Арбузышто улшо калийын шинчалже уро-

логий дене кылдалтше чер: цистит, нефрит, пи-
елонефрит – йєсландарыме годым полша.
 Саскан ошалге-йошкар тўсан сокшо тунар 

огыл, кунар ош сокшо пайдалырак. Тудо вўр 
коштмо пашам саемда, верге, шекшкалта чер 
ланыме годым полша. Но тудым (ик гана йўмє 
годым) пел стакан деч шуко йўман огыл.
 Псориаз да экземе дене йєсланыме годым 

шўргыш маскым ышташ лиеш. Тидлан чурийыш 
арбуз сокеш нєртымє марльым пыштыман да 
20 минут кучыман, вара коваштым леве вўд 
дене мушман.
 Арбуз кичке гыч эмульсий аравам да угрим 

пытараш полшен кертеш. Тидлан 1 ужаш кичкы-
лан 10 ужаш вўдым налман. Эн ончычак кичкым 
атыште темдыман, вара тушко вўдым изин-изин 
ешарыман. Тиде эмульсийым чурийыш йыгы-
ман, 20 минут кучыман да мушкын колтыман.

«Озавате» мужыр лаштыкыште кодшо гана ик лудшынан йодмыжым шуктышна. Тиде 
гана вес пєръе‰лан уло кумылын полшаш ямде улына. Тудо арбуз ден дыньын мо дене 
пайдале улмышт нерген палдараш йодын. Нине саскам погымо жап такше эртен гынат, 
кевытлаште кызытеш ужалат, сандене палаш да налын кочкын шукташ эше лиеш.

Арбуз

Дыне

Тиде саскаште С, РР, В1, В2, каротин, пектинан 

полисахарид, фолиевый кислота, клетчатке, угле-

вод да тыгай микроэлемент-влак: калий, магний, 

кўртньє, натрий, кальций, фосфор – улыт. Клет-

чатке нерген ойлаш гын, ме палена: тудо шол-

оран пашажым саемдаш, пагарыште кочкышым 

шулыктараш полша.

Тиде саскаште крахмал, белок, тўрлє витамин, минеральный шинчал, клетчатке, пектин, орга-нический кислота-влак, тыгак кўртньын да ка-лийын шинчалышт улыт.
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Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА ямдылен.   

«Мыят тыгайым 
ыштен ом керт 

мо?»
ЭН ончычак Михаил 

Васильевич – тале кид-
мастар. А пашаже теве 
кузе лийын. Икмыняр ий 
ончыч ик организацийы-
ште ороллан ыштымыж 
годым тусо пєлемым 
сєрастарыше пу гыч 
пўчкын лукмо пўркытым 
ужын. Ик кечын ончен 
шинчымыж годым се-
мынже шоналтен: «Мыят 
тыгайым ыштен ом керт 
мо?» Да тылеч варак па-
шалан пижын.

– Шке жапыштыже 
ачам мўкшым ашнен да 
омартам ышташ пу ко-
мыля-шамычым ямды-
лен оптен. Тидым-тудым 
пўчкедаш лачак шотлан 
толыныт, да мыят ыш-
тылаш тў‰альым, – ка-
ласкала кидмастар.

Тачысе кечылан 
пу гыч пўчкедыме 

«Тў‰жє – пўртўс дене кыл»

пашаже шагал огыл по-
гынен.

А тылеч ончыч шко-
лышто кугурак клас-
слаште шинчымашым 
погымыж годым тунык-
тышышт корнепластике 
манмылан шўма‰ден. 
Тиде – иктаж-мо гай 
койшо вож-шамычым 
муын моштымаш. Ик эн 
ончыч рвезе пасушто 
тумо вожым муын. Да 
тыглайым огыл, а тугай-

ым, пуйто пуше‰гыш 
маска кўзен, а тупыш-
тыжо игыже шинча! Ми-
хаил тушко ялт нимом 
ни ешарен, ни пўчкын 
кудалтен огыл, пўртў-
сак тыгайым ыштен ул-
маш! Туштыжо ала-мо 
о‰аят, ойыртемалтшат 
уло, ужын да шекланен 
гына моштыман.

Михаил Васильевич 
эше – онае‰. А марий 
калык отышто кума-
леш, сандене тудо пўр-
тўс нерген ятыр шым-
лен да шуко пала. 

Пўртўс «ўжеш»
ПЄРЪЕ‡ЫН чонжылан 

келшыше вес сомыл –  
сонарыш коштмаш. Но, 
ойлымыж почеш, кы-
зыт сонарыште тў‰жє 
кочкаш иктаж янлыкым 
лўен кондымаш огыл, а 
пўртўс дене кылым ку-
чымаш. Санденак ончыч 

У суртлан негыз

Пўкш ден тёрн

Орава гыч люстр

Пуше‰ге гыч пўчкеден  
лукмо совла Тыгаят пундыш омарта лиеш Тумна-шамыч

Юзо кайак
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Пагалыме лудшо йолташ!
Россий почто отделенийлаште 2020 ийын  

икымше пелийжылан возалтме кампаний умбакыже шуйна

ПОДПИСКЕ-2020

Марий кундемыште газетлан возалтме ак:
 «Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) (индекс – П3197) – 785,28 те‰ге
 «Марий Эл» (кугарня, 24 лашт.) (индекс – П3214) – 502,44 те‰ге
 «Марий Эл» + «Сурт-пече» (индекс – П3213) – 1021,80 те‰ге
 «Сурт-пече» (индекс – П3205) – 484,26 те‰ге

М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11

тўрлє янлыкым конден 
гынат, мє‰гыштышт 
сєснам, моло вольыкым 
ашненыт. Теве кызытат 
лўмынак налме кок гон-
чий пийышт озаштын 
пўртўс ло‰гашке лук-
мыжым изин-кугун ву-
чен, урмыж шогат. 

Тыглай огыл… 
пундыш омарта!

МИХАИЛ Васильеви-
чын пытартыш жапыш-
те ик эн йєратен шук-
тымо пашаже – мўкш 
ончымаш. Тылеч ончыч 
кочаже, вара ачаже 
мўкшызє лийыныт гы-
нат, самырык пєръе‰ 

шкежат тиде сомыл-
лан кумыла‰еш манын 
тў‰алтыште шоненат 
огыл. Но илыш шкежак 
тыге савырен – иктаж 12 
ий наре ончыч ик кечын 
пошкудыштын пистыш-
кыже рой пўтыралтын. 
Ачажын мўкшым аш-
нымыжым шарнен, ну-
нышт Михаил Василье-
вич деке полшаш йодын 
толыныт. Тылеч вара ты 
еш гыч мўкш каен огыл.

Такше мўкшым ша-
галын огыл ончат. Но 
Айгловмытын гай омар-
та республикышты-
на, товатат, иктынат 
уке. Могай вара тудо? 
Тиде – пундыш омар-

та. Кеч тудо йєршынат 
пундыш огыл, а шўй-
шє пуше‰гын, пистын, 
пўчкышыжє. Тачысе 
кечылан ты ешын ты-
гай ойыртемалтше куд 
омартаже уло. А эше 
икмынярым ышташ 
пєръе‰ ямдылен оптен.

– Мўкшым ончаш 
шагал огыл шинчы-
маш кўлеш. Мыйын 
ашнаш тў‰алме жа-
пыште интернет эше 
лийын огыл. Сандене 
ачам деч кодшо пел 
пуд наре литературым 
лудынам. Нуно кызытат 
аралалтыт, – палда-
рыш пєръе‰.

А кузе тудо пун-

дыш омартаже-влакым 
сєрастарылын?! Икте 
ўмбаке япон, китай але 
корей калык-влакын уп-
шалме панаме гайым 
«чиктен», весыш изи-и 
гына омсам келышта-
рен, кумшым тумнашке 
«савырен»...

– Тыгай омарта теве 
мо дене сай. Тыглай 
омарта гыч мўйым ме-
догонко манме дене 
почкат, да ферромон-
шамычше каят. А пун-
дыш омарташте нуно 
аралалт кодыт. Тыге 
эшеат экологически 
яндар мўй лиеш, – ка-
ласыш пытартышлан 
чолга пєръе‰.

Тыге вощиным пундыш омарташ вера‰гдат Мўкш отарыште

Пундыш омарта-влак
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Сєсна писын кушшо, нелытым погышо вольыклан шот-
лалтеш. Тидлан кєрак тудым сурт пелен ашнат. Кочкыш 
шотыштат ок кычалтыл, тўрлє насекомыйым, шукшым, 
эсогыл вилям кочеш. Садланжат южо е‰ тыге шона, очы-
ни, сєснам ончен кушташ нимо нелыжат уке. Туге гынат 
сай качестван шылым налнеда гын, ятыр тыршаш, шуко 
палаш кўлеш.

ЭН тў‰жє – иге таза лийже, 
варажым, сай кургым пукшен, 
чапле шылым налаш лиеш. 
Эшеже ямдылыме кургым нор-
мо деч кужурак жап пукшаш ок 
лий. Сєснам пукшымо годым 
теве мом шотыш налман.

По‰го але черым шарыше 
организм пошыман отходым 
пукшаш ок йєрє. Нуным вигак 
луктын кудалтыман.

Кўчымє паре‰ге. Тудо 
вольыкын организмыштыже 

начарын шула. Поснак шы-
тыше але ужаргыше паре‰ге 
деч шекланыман. Вет тыгай 
вожсаскаште соланин уло. 
Тудо организмлан аяр семын 
палдырна, эсогыл шолтымо 
годым ок пыте. Паре‰гым 
шолтымо вўдымат йўкташ ок 
келше, тудым вигак кышкал-
ман. Шинчал шотыштат эске-
ралтыман. Тудым шуко пуымо 
годым вольык эсогыл колен 
кертеш. А теве игылан шинча-

лан кочкышым йєршеш пуы-
ман огыл.

Пукшышаш порым налмы-
да годым тудым кушто, мо-
лан кучылталтмыжым шотыш 
налза. Лачак кормалык порым 
веле пукшаш лиеш. А теве 
школышто кучылтмо порышто 
вольыкын организмжылан оса-
лым ыштыше вартыш уло.

Аяран шудо. Сєсна ваты-
гынем (молочай), базникым, 
пий петрушкым, недышудым 
(едкий лютик), косатальым 
(пикульник), цикутым, пивуй-
вочым (омежник) кочмо деч 
эскерыман. Шолтымо йош-
карушменым уэш шолташ да 
вольыклан пуаш гын, тидат 
вольыклан э‰гекым конден 
кертеш.

Кочкыш волеш кодшаш огыл. 
Те волыш кочкышым утыждене 
пыштенда да сєсна тудым ика-
наште кочкын пытарен огыл 
гын, кодшо курго шопен кер-
теш. Тыгай кургым варажым 
вольыклан уэш пуаш ок лий.

Сєснам ашнаш тў‰алмеке, 
тудлан могай кургым пукшаш, 
могай курго дене вольык пи-
сынрак кушкеш да шыл тамлы-
рак лиеш – тиде йодышымат 
рашемдыза.

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

Эше шукерте огыл маши-
на руль воктеке шичше води-
тель-влак шке ончылно эркын 
кайыше вес машинам ончыл-
тен кайыме годым шкан утыж- 
дене ўшанат. Писын эртен 
каен шуктем шонен вашкымаш 
шучко кышам кода. Тыге шке 
автомашинам веле огыл пу-
дыртеда, ваштареш толшымат 
туткарыш пуртеда. Туштат е‰-
влак кудалыт.

Умылаш кўлеш: ваштареш 

толшо машинан скоростьшо 
кунар кугурак, тендан да ту-
дын кокла тунарлан шагалрак 
кодеш. Тыге ваш тўкнымє мар-
теат шуаш тора огыл.

Чаманен каласыман, маши-
нам эртен кайыме годым ваш 
тўкнымаш чўчкыдынак колы-
маш марте шукта. Кеч-кунар 
вашкеда гынат, илыш садак 
шергырак. Сандене йєнан «ок-
нам» вучалтыза да чынжымак 
ўшанле улмыда годым гына 
вес машинам эртен кудалза.

Ик але кок линий. 
Могай ойыртем?

ЮЖО водитель мыскара се-
мын тыгерак ойла: корнышто 

мучко шуйнышо ик линий 
(сплошной) эртен каяш (об-
гон) чара, а кок тыгай линий, 
утларак пе‰гыдын чара. Но 
шукын корно кок разметке 
коклаште могай ойыртем ул-
мым мучаш марте умылен 

шуктен огытыл. Иктышт тыге 
шотлат, пуйто кок линийым 
вончен кайымылан утларак 
кугу наказанийым пуат. Тиде 
чынак мо?

Сплошной линий корнышто 
ваштареш толшо машиналан 
эртен каяш чарымым ончыкта. 
Тыгаяк функцийым кок сплош-
ной линий шукта. Ойыртемже 
тыште: ик линий кок але кум 
полосан корнышто кучылтал-
теш, а кок линий – ныл але 
тидын дечат шукырак (кажне 
могырышко – кок полоса дене) 
полоса улмо годым.

Мужыр лаштыкым

Сєсналан мом  
пукшаш ок лий?

Мє‰гысє ферме

Кугу стажан водитель-влакат 
шотыш налыт

Автомашинам виктарышылан
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Колызын лукшоПалаш о‰ай

Монтаж системы 
отопления, водо-
снабжения и кана-
лизации. Монтаж 

счетчиков.  
Выезд в районы. 
Тел.: 89026704399

Реклама

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

Прополисыште мо 
уло, тудын составше 
могай? Шанчые‰-
влак кызыт марте-
ат тиде йодышлан 
вашештен кертын 
огытыл да, очыни, 
нигунамат раш ваш-
мутым пуэн огыт 
керт, вет тудын со-
ставше ий еда тўрлє 
лиеш. Но тидым ра-
шемдыме: прополис 
200 тўрлє элемент 
гыч шога да эше 
тышкак вашталтше 
50 элементым пур-
тыман. Процент шот 
дене ончалаш гын, 
тыгай сўрет пал-
дырна: ты мўкш кле- 
йыште 50 процент 
тўрлє смола уло, 35 
процент шыште, 10 
процент эфир ўй да 
5 процент пеледыш 
шырка.

Йодыш лектеш: 
прополисын состав-
ше молан кажне 
ийын тўрлє? Ваш-
мутым пуаш йєршы-
нат куштылго огыл. 
Смолам ушештары-
ше тиде вишкыде 
дене пуше‰ге-влак 
шке лышташнерыш-
тым аралат. Климат 
условий эре ва-
шталт толеш, у вре-
дитель-влак лектыт 
да пуше‰ге-влак 
тидлан келышта-
ралтшаш улыт. Тыге 
тудо ий еда ара-
лыше «клейын» со-
ставшым вашталта.

Прополисын вий-
куатше, нимыняр 
кугемдыде каласаш 
лиеш, моткоч кугу. 
Тудо пўртўсысє ан-
тибиотик семын 
ойыртемалтеш. Но 
тў‰ ойыртемже – ий 
еда составше ва-
шталтмылан кєра 
ик микробат туд-
лан келыштарал-
тын ок шукто. Сан-
денак прополисым 
айдемылан моткоч 
шергакан эм семын 
аклыман да моло 
антибиотик дене 
та‰астарымаште 
палынак ойырте-
малтеш.

Чын ден шоя про-
полисым ойырен, 
пален мошташ ни-
мынярат неле огыл. 
Эн ончычак, пуш 
дене. Тудо тамлын 
ўпша. Кокымшо – 
чын прополисым 
кид шокшо дене 
ырыкташ гын, пла-
стилин гай пуш-
кыдемеш. Эшеже 
чапле прополис вў-
дыштє йымаке кая.

Южо мўкшызє 
прополисыш шыш-
тым ешара да тыге 
нелытшым кугемда, 
вет шыште ятырлан 
шулдырак. Тидым 
адак «тўжваке» лук-
таш неле огыл. Вў-
дыш веле пыштыза: 
шыштым ешарыман 
прополис йымаке 
волен ок кай.

Мо тугай прополис?
™ Д Ы Р Е М 

аквариумы-
со кол-вла-
кым пукшен. 
Кенета тудо 
мый декем 
лишеме да 
ойла:

– Ачай, ончо, кол-влак 
кузе опкынла кочкыт. 
Э‰ерыште кол кучымо 
годым тыге лийже ыле.

Тыге кол кучаш тарва-
ныме деч кок кече ончыч 
мый тыге ыштышым. 
Аквариумысо коллан 
налме кочкышым поро-
шок гайыш тыгыдем-
ден савырышым да йыл 
ден виля шукшым оп-
тыман банкылашке кок 
чывыштыш гыч шавал-
тышым. Чыла тидым ва-
ражым холодильникыш 
шындышым. Тыге шо-
нышым: йыл ден шукш 
тиде кочкышым кочкын 
темыт да капышкышт 
ойыртемалтше арома-
тым шы‰дарат. Тидлан 
ўшанышым: огыт коло 
гын, э‰ыримыш пижык-
тышаш пеш чапле он-
далчык кочкыш лиеш.

Кок кече эртыш – йыл-
жат, шукшыжат илы-
ше веле огыл кодыныт, 
шкеныштым сайын ку-
ченыт. Кол кучаш тарва-
ныме деч ончыч вўдыш 
кышкышаш ешартыш 
кочкышым кевытыште 

налмым огыл кучы-
лташ шонен пыш-
тышым. Пурса ден 
тар шўраш гыч 

п у ч ы м ы ш ы м 
ш ол т ышым. 
П у ш к ы д е м-
дыше семын 

паритлыме кум чывыш-
тыш макухым (кушкыл 
нєшмє гыч ўйым тем-
ден лукмо деч вара 
кодшыжо) ешарышым.
Пучымыш изишак йўк-
шымеке, тушко аквари-
умысо коллан пуышаш 
кочкышым ешарышым 
да сайын лугышым, кок 
пакетыш оптен, кылден 
шындышым.

Тыгай вартыш, чын-
жымак, полшыш. Ту-
дым вўдыш шуымо деч 
вара йошкаршулдыр, 
талдаш, карака сайын 
чў‰гышт. Тиде кечын 
мє‰гє нумал кайыме 
нелыт ятырлан кугурак 
ыле. Тыландат тыгай 
йєным кучылт ончаш 
темлем. Шонем, шот 
лекшаш.

Г.МИХАЙЛОВ,
колызо-любитель

Э‰ыримыш пижык-
тышаш ондалчык да 
колым ешарен пукшы-
шаш, вўдыш кышкы-
шаш кочкыш нерген 
шуко ойлымо, возы-
мо. Но тендам шукер-
те огыл лийше эше ик 
о‰ай случай дене пал-
дарынем.

Теат тєчен ончыза

Р
ек

ла
м

а
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 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". "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" 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. САМОЗВАНЦЫ" 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+ 20.00 Фестиваль «Теа-
тральное Приволжье»: Спектакль «Сказ-
ка о военной тайне» (Ульяновская 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 Илыш мундыра 9.45 Шонанпыл

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 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". "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" 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 время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги 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

29 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 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". "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" 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 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 время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги 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

30 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 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Муж-
ское / 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 Ур-
гант 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 Вес-
ти. Местное время 11.45, 03.55 Судьба 
человека с Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто про-
тив? 12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+ 21.00 Юморина 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+ 21.30 Наше время. Ито-
ги 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 11.25 Мест-
ное время. ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 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". "ОПЕРАЦИЯ "САТАНА" 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 время 12+ 21.30 Наше время. Ито-
ги 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 Кырык сирем. Тележур-
нал «Финно-угорский мир»

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

1 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

28 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

31 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Т/с "КУПРИН. 
ПОЕДИНОК" 16+ 08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+ 08.55 Умницы и умники 12+ 09.45 
Слово пастыря 0+ 10.15 Игорь Тальков. "Па-
мять непрошенным гостем..." 12+ 11.15 Теория 
заговора 16+ 12.15 Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение 12+ 17.25 Кто хочет 
стать миллионером? 12+ 19.00 Сегодня вече-
ром 16+ 21.00 Время 21.20 Гренобль. Алина 
Загитова, Алена Косторная. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Франции 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По се-
крету всему свету 12+ 08.40 Местное время. 
Суббота 12+ 09.20 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Ве-
сти. Местное время 11.40 Петросян-шоу 16+ 
13.50 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТОК" 12+ 18.00 Привет, 
Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
"ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ" 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 Наше вре-
мя. Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Россия от 
края до края 12+ 06.50 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ковалев – Сауль 
Альварес. Прямой эфир 12+ 07.50 Здоро-
вье 16+ 09.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Сергей Ковалев – Сауль Альварес 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+ 13.55 Страна Советов. За-
бытые вожди 16+ 16.00 Звезды "Русского 
радио" 12+ 18.00 Щас спою! 12+ 19.10, 21.20 
Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 0+ 21.00 Время   

РОССИЯ1

04.30 Сам себе режиссёр 12+ 05.15, 03.35 
Х/ф "ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ" 12+ 07.20 
Семейные каникулы 12+ 07.30 Смехопано-
рама 12+ 08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 
Местное время. Воскресенье 12+ 09.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 
Большой праздничный бенефис Елены Сте-
паненко "Свободная, красивая..." 12+ 13.45 
Х/ф "КАТЬКИНО ПОЛЕ" 12+ 17.50 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ" 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+     

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 12.45 
Программа «Пастырское слово» 12+ 21.00 
Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

2 НОЯБРЯ, СУББОТА

Пагалыме лудшо йолташ-влак! 1 сентябрь гыч Россий по-
что отделенийлаште 2020 ийын икымше пелийжылан возалт- 
ме кампаний кая. «Марий Эл» газет – илыш дене тєр ошкыл-
шо газет. Налза, лудса тудым – илыш деч почеш ида код!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

16+ Рекламе шотеш

АФИШЕ

Каналтена мо пырля!
М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр

25 (26) октябрь – «Уло яллан ик Йогор».  
В.Ткачёв.....................................................................18.00 (16.00) (16+)
27 октябрь – «Лучшее лекарство от злобы». И.Цунский..11.00 (6+)

– «Йєратымаш? Йєратымаш! Йєратымаш...»  
Л.Яндаков............................................................................ 16.00 (12+)
31 октябрь – «Осал чоялык да йєратымаш». Ф.Шиллер...18.00 (16+)

Марий самырык театр
27 октябрь – «Сєсна поминка... Таче але Шєртньє пўй-Пампал-
че». В.Ляпин, Г.Гордеев..................................................................15.00

Марий тўвыра рўдер
31 октябрь – Регион-влак кокласе «™дырсий» конкурс.....18.00 (12+)

Марий Эл 2025 ийлан йот 
эллаш 25 миллион доллараш 
ялозанлык сатум ужалыме 
кўкшытыш шушаш. Тидын да 
моло нерген «Ял илыш» лаш- 
тык палдара.

«Вўршер» лаштык мол-
гунамсе семынак тазалык 
дене кылдалтше материа-
лым темла. Тиде гана тудо 
мландўйво‰гылан пєлеклал-
тын.

«О‰ай е‰ дене вашлий-
маш» лаштыкын унаже – 
Шернур районысо Купсола 
ялын эргыже, 8 ий «Авиалесо-
охрана» ФБУ-н Юл кундемысе 
авиаполкшын десантно-по-
жарный группыжын инструк-
торжо Артём Петров. Шукерте 
огыл тудым всероссийский 
добровольный пожарный об-
ществын рўдє советше «За от-
личие в ликвидации пожаров» 
медаль дене палемден.

Тўп калык йылме-влакын тў-

нямбал идалыкыштлан ятыр 
мероприятий эртаралтын. Ти-
дын да родо-тукым калык-вла-
кын кечышт нерген «Марий 
тўня» лаштык каласкала.

18 да 19 октябрьыште 
М.Шкетан лўмеш Марий на-
циональный драме театрыште 
венгр драматург Чаба Секе- 
йын «Цветок шахт» пьесыж по-
чеш шындыме «Илена-йўлена» 
спектакль ончыкталтын. Пре-
мьерыште произведенийын 
авторжо шкежак лийын. Ма-
рий актёр-влакын модмыш-
тлан, режиссёрын пашажлан 
могай акым пуэн – «Искусст-
во» лаштыкыште лудса.

Шукерте огыл Марий Эл 
Правительстве пєртыштє 
Козьмодемьянскысе «Палла-
да» парус клубын участник-
ше-влакым шарнымашан ме-
даль дене палемденыт. Тидын 
нерген «Патырлык» лаштык 
палдара.



ТАЧЫСЕ касат Надялан мол-
гунамсе гаяк. Паша гыч пєрты-
лын, пачер омсам почын, кугу 
илемжын пуста юапшым, юал-
ге тымыкшым шиже. Пич пу-
сталык самырык ўдырамашын 
капшым, чурийжым, кидшым, 
эсогыл чонжымак авалтыш. 
Тиде кугу пачерыште тудым 
нигє нигунам вученжат огыл. 
Нылле ий утлажлан кугу чапым 
налын шуктышо яшката капкы-
лан ўдырамашын ны ешыже, ны 
лишыл е‰же уке. Кажне гана 
пачерыш пурен шогалешат, 
шем тымык. Лач шагат умдын 
ше‰гелан кодымо эше ик татым 
рашын шотлымыжо пылышыш 
керылтеш. Тудо пусталык та-
тым, тылечат ончыко шуаш тыр-
шымын шыгыр арняжым, шке-
тын кодмым умылымо черетан 
тылзым, шо‰гылыкым вашлияш 
лўдмє ийготым, шогалде, кой-
дымын, кечым кодыде, колт-
колт-колт шотла.

™дырамаш омса пелен шогы-
шо шкаф ўмбак сравочшым ку-

далтыш, воштончыш ваштареш 
шогалын, пальто полдышым, 
вашкыде, эркын мучыштарыш, 
шарфшым рудыш. Адакат ик 
арня эртен кайыш, ончылно ка-
ныш вуча. Кужу пайрем кечыла 
семынак Надя кок канышым 
йєршынат ок йєрате. Чылан 
куанен веселитлат, икте-весе 
дек унала коштыт. А тудо уна-
лыкеш кошташ ок йєрате. Оге-
шак йєрате, вет  кеч-куштат 
садак шкетын улмыжым ши-
жеш. Кеч палымыже-шамычын 
икшывышт дене ончыч жапым 
эртараш йєратен, а пытартыш 
жапыште тидыжат сырыкта 
гына. Ала шкенжын уке да? Ала 
икта‰ашыже-шамычын пиалан 
ава шижмашым ик, кок гана 
веле огыл, а кудыжын кумшо 
ганат куаным пален шукты-
мыжлан чон коржын кєрана да?

Палымыже-влакын молан 
марлан лекдымыж нерген па-
чаш-пачаш пўшкылын йодмыш-
тым ындыже чытенак ок се‰е! 
Тыгай йытыра, ушан, але мар-

теат шкет, кузе тыгайже лийын 
кертын?.. Можыч, кертеш?..

Пытартыш йєратымашы-
жат нимо сай дене ыш му-
чашлалт. Лу ий вучыш, а тудо 
лу ий шойыштын улмаш. Те-
ве-теве ватыж деч ойырла 
манын шойыштын. Тек йоча-
шамыч изиш кушкын шуыт, он-
чыч вучалташ сєрвалыш, вара  
пуйто ватыже нелын черланыш. 

Икшывыже-шамыч кушкын 
шогальыч, ватыжат ончычсы-
лак таза. Тудын деч коло ий-
лан самырык у е‰гавате дене 
шўдырнылаш тў‰алмыжым ик 
кечын пален налмешакыже, пє-
рье‰ эре ўшандарен шойышто. 
Вот пытартышыже вучен илы-
мыжлан да ончыкылык ўшан-
жылан «куан» деч «куан» лие. 
Вашлиялтме лу ийыште улыжат 
«йєратымыжын» тудым шканже 
келшышын кучылтмыжым ынде 
гына умылыш. А кунам тудлан 
«йєрымє жапше» гыч лекте, 
пєръе‰ Надям эшеат самыры-
клан да моторлан вашталтыш. 
Тевыс а‰ыралан тыге ушым 
пуртыш.

«Окмак, шкем ондалкалаш 
пуэн, ик татыште йєршын уты-
шо лие. Теве шкет шинчын код-
мо шижмашет тыгай улмаш», –  
кочо шонымаш деч Надялан 
эшеат неле лие.

Эше шукерте огыл йєр-
шын вес семын шо-
нен. Икымше верыште –  
карьер, вес семын лийшашат 
огыл. Вачышкыже еш нелытым 
эше пыштен шуктем шонен, ик 
секундланат кокытеланымаш 
лийын огыл. Да, да, лачшымак 
ончыко каен, шонымо кўкшы-
тыш шуаш мешайкалыше еш 
нелыт тудлан молан? Тунам 
тудо чынжымак тыге шонен.

А ынде карьер кўкшыт уло, 
но йылтак шкет... шкет... Тиде 
шомак кеч-куштат Надям эре 
да чыла вере ужатен коштык-
та. Эр еда шкетланже веле ик 
стакан кофем ямдыла, ик му-
ным шолта. Пашаш кайышыж-
ла, корнышто эше помыжалташ 
веле тєчышє йочам йочасадыш 
вўден ошкылшо, эре вашкыше 
ава-шамычым ятлен эскера. 
Пашаште ешым куандараш ка-
слан мом гын тугайым тамлым 
кочкаш ышташ манын, адакат 
ўдырамаш-шамычын ик эн тў‰ 
мутланымашышт тыга-ай кўл-
дымашла чучын.
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Умбакыже  лиеш

™дырамаш кокла гыч шукынжо илышыште 
эн тў‰лан пиалан ешыште йоча юарлымым 
огыл, а самырык годымак, шкан кугу цельым 
шынден, кўкшытыш шумо дене чапым налын, 
кумдан палыме лиймым шотла. Но жап эрты-
ме семын ончыч тыге шонымылан варажым 
єкынат, очыни, вара нимомат тєрлаташ лий-
дымылан чамана. Вет чапланыме жап кунам-
гынат садак эртен кая, а ўмыргорнышто шкет 
кодмо чон пусталык эрелан кодеш...

Пусталык  
чоным 
ынжак  
ише...
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ШИНЧАДА тораш ок уж 
гын, тиде ала экшыкат, че-
рат огыл, а пўртўс пуымо 
«пєлек». Экшыклан йолам 
ыштен, уремыште вашлийме 
палыме е‰ым шонет – палет, 
шонет – огыт.

***
– ПАЛЕДА, сосиске ден 

колбаса упаковкеш сўретлы-
ме сєсна ден ушкал молан 

эре «шыргыжыт»?
– Упаковко кєр-

гыштє уке ул-
мыштым нуно мо-

от-коч сайын шинчат.

ШЫРГЫЖАЛЫНА

Йўр кыра яндам, йўд толеш арам.
Тый, шинчаш ончен, шып   
          вучет мутем.
Йўр йўреш, йўр мура    
        лыжга мурым,
Мый пелештышым вожыл,   
                ик мутым,
Эн мотор шомакем,    
              чонем гыч луктын.
Мардежат уа укш дене модын,
Кўдырчат кўдыртен    
         шошо водын,

Тый шыч кол шомакем,   
            вет йўр чот йўрын.
А йўр тугак лыжган йўреш,   
             пўртўс шортеш.
А чон яндар кавам йодеш. 
Ала муэш, а йўр йўреш.
Йўр опта садак, йўд шула адак.
Мый, шинчаш ончен, шып   
           мутет вучем.
Ну, молан вашешташ тый от вашке?
Кычалам лыжга мутым шинчаште.

Маньыч иктым гына:    
                          «Ончал окнашке».
А вара кенета тиде мутым
Яндашке возет, чон гыч луктын,
Пурыш вик чонышкем ояр игече.
А йўр тугак лыжган йўреш,   
        эрта, йомеш.
Яндар кава тек волгалтеш,   
      кечат лектеш.
А йўр тугак лыжган йўреш,   
        эрта, йомеш.
Яндар кава тек волгалтеш,   
                   кечат лектеш
Мемнан лўмеш.

Йўр

Тў‰ редактор – А.С.АБДУЛОВ

Газетым 
Роскомнадзорышто 
регистрироватлыме

Регистрироватлыме 
номер – 

ПИ № ФС 77-67392, 
2016 ий 5 октябрь

Ямде оригинал-макет гыч «Периодика Марий Эл»
издательстве» АО-што савыктыме.

Адресше: 424006, Йошкар-Ола, Панфилов урем, 39.
Издательын да редакцийын адресышт: 

424006, СССР ВВ-н 70-ше идалыкше урем, 20. Тел.: 49-55-11.
Газетын индекcше – 14857, П3205.

Тираж – 4542. Заказ – 18/41. 
Газет Печать да массовый коммуникаций шотышто

федеральный агентствын окса полышыж дене савыкталтын.
«Тазалык» лаштыкыште темлыме рецепт

дене пайдаланыме деч ончыч врач дене ка‰ашыза.
Печатьыш пуымо жап:  график почеш – 16.00,  чынжым – 16.30.

Шеф-редактор – Р.М.ЧЕПАКОВА

Учредитель –  
«Марий Эл» газет» ООО

12+

А
кш

е 
эр

ы
ка

нПЕЧЕПЕЧЕСУРТСУРТ
(Подворье)

Йєратыме мурынаМутшо ден семже 
В.Матвеевын,

Володя Матвеев мура

область,

Том

Маври-
кий ола

Китай –

Кўч чия

Водо



2019 ий 24 октябрь16 С/П

Лаштыкым Л.ШАБДАРОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Башкортостан

Тыгай фестиваль Татарстан Республикысе 
Буймо селаште визымше гана лийын. Туш-
ко Татарстан, Башкортостан, Удмурт респу-
бликла, Екатеринбург ола гыч самодеятель-
ный артист-влак ушненыт.  

МАРИЙ Эл гыч фести-
вальыш Курыкмарий 
кундемыште шочын-
кушшо тале гармонист, 
Россий культурын сул-
ло пашае‰же А.Яйцов, 
гармоньчо Э.Петрова, 
эстраде мурызо  
В.Петров, самырык 
куштызо да кўслезе-
шамыч миеныт.

– Фестиваль моткоч 

сайын эртен, – ойла 
Арсений Яйцов. – Ме-
роприятий пытымеке, 
изижат-кугужат марий, 
руш, татар сем почеш 
уло кумылын кушты-
машке ушненыт. Тыгай 
вашлиймаш икте-ве-
сым ужын мутланаш, 
ка‰ашаш йєным ышта, 
сандене кеч-кунамат 
тыгайыш куанен каем.

Ты мероприятий шу-
кыштлан шарныма-
шеш кодеш. Поснак –  
«Йо‰галт, гармонь 
йўк!» ансамбльым вуй-
латыше В.Кибатовлан. 
Тудлан кок кўслем ку-
чыктеныт. Семўзгарым 
калыкын погымо оксаж 
дене налме.

Мастарлыкышт дене 
самырык гармонист-
шамычат куандаре-
ныт. Буймо школын 
тунемшыже А.Яркеев 
Татарстанын прези-
дентше Рустам Мин-
нихановын пєлеклыме 
тальянкыж дене устан 
шоктен. Эн самы-

рык гармонист, Баш-
кортостан гыч 8 ияш  
И.Петраев, мастар му-
зыкант улмыжым он-
чыктен. Тудо гармонь 
дене кум ияш гычак 
шокта.

Кум шагат жапыште 
сцене гыч тўрлє сем 
йо‰ген. Калык тудын 
почеш мурен, канды-
рам пунен куштен. 

Икманаш, гармо-
нист-влакын фести-
вальышт кугу пайре-
мыш савырнен.

О.КОРНЕЕВА, 
А.БАЙКОВА

2010-2012 ийлаш-
те Луиза ке‰ежымсе 
биатлон дене Россий 
юниор-влакын сборный 
командыштышт лийын, 
Европысо чемпионаты-
ште призёр-влак коклаш 
логалын. Тудо ийлаш-
те Европын ке‰ежымсе 
чемпионатшым эрта-
рыме результат-влакым 
шергалын, о‰ай уверым 
муын луктым: биатлон 
дене Российын юниор 
сборныйыштыжо тунам 
кум марий спортсмен 
лийын – Луиза Дмитри-
ева, Вадим Кутлияров 
(Мишкан район Пєклен-
де ял гыч) да Надежда 
Белкина (Марий Эл Зве-
нигово район).

2010 ий 14 августы-
со протоколым онча-
лаш гын, 5 километран 
преследований дисци-

Тиде чолга ўдырлан телымсе полиатлон 
ден биатлон школышто тунеммыж годы-
мак келшеныт. Районышто, республикы-
ште, варажым Российысе да Европысо 
кўкшытан та‰асымашлаштат Луиза Дмит-
риеван лўмжє чўчкыдын се‰ыше-влак ра-
дамыште йо‰гаш тў‰алын.

РОССИЙ СПОРТ МАСТЕР

МАРИЙ Т™НЯ

«Йо‰галт, гармонь йўк!»

Кум гана   

плиныште Российысе 
юниор ўдыр-влак кокла-
ште Л.Дмитриева эн  
сай результатым ончык-
тен. Н.Белкина кудым-
шо лийын. 

Луиза Дмитриева 
Калтаса район Калмия- 
мучаш ялеш шочын-
кушкын. Школ деч вара 
Стерлитамакыште физ-
культур колледжым да 
туштак Урал кугыжа-
ныш физический куль-
тур академийын фили-
алжым тунем лектын. 
Талантан ўдыр мастар-
лыкшым таптен. Телым-
се полиатлонышто да 
биатлонышто спорт ма-
стер кўкшытыш шуын.

С а н к т- П е т е р б у р г 
олашке куснен кайымыж 
деч вара Луиза кум ий 
спорт дене заниматлен 

огыл. 2015 ийыште шке 
семынже куржталаш 
тў‰алын. Гатчина ола-
ште кажне ийын эрта-
рыме «По аллеям исто-
рии» кроссышто вигак 
кокымшо верым налын. 
Куштылго атлетике дене 
заниматлыше-влакым 
ушен шогышо «Спирос» 
клубын тренерже Ва-
дим Дроздов ўдырым 
шкешт деке ўжын.

Тыге ечызе да биат-
лонист ўдыр вучыды-
мын шкенжым куштыл-
го атлетикыште тергаш 
тў‰алын. 2017 ий 21 
майыште Москвасе пе-
лемарафонышто чем-
пион лийын. ™маште 
шошым адак Москваш-
те 21 километр кужытан 
та‰асыме корныш лек-
тын да кокымшо верым 
налын.

™дыр шканже ик-
тешлымашым ыштен: 
тудлан ке‰ежым курж-
талаш (поснак – кужу 
дистанцийыш) ече спорт 
дене заниматлыме деч 
утларакат келша улмаш.

Тыге марафонлан 
ямдылалташ тў‰алын. 

Тений 22 сентябрьыш-
те Москваште икымше 
гана 42 километр кужы-
тан корнышко та‰асаш 
лектын. Мо, шонеда? 
Тўнямбал кўкшытыш-
тє престижный мара-
фонлан шотлалтше 
та‰асымашке икымше 
гана ушнышо марий 
ўдыр кокымшо толын! А 
тиде эше ик кўкшытым 
налмаш – куштылго 
атлетикыштат Россий 
спорт мастер нормати-
вым темен.

Кугу се‰ымаш ку-
шеч шочеш? Луизалан 
тудо Калмиямучаш гыч 
тў‰алын. А лачшым гын 
йоча годсо ял мучашы-
се ечыгорныж гыч…

И.ГУБАЕВ
Уверым «Чолман» 

газетын сайтше гыч 
налме 

Татарстан
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