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Пум пўчкеш –
пуйто модын 

шогылтеш  

Марий Турек райо-
нысо Марий Шолкер 
ялыште илыше Токпа-
евмыт ешын озанлык-
ше кугу. Пакча кум- 
дыкыштат ситыше – 
паре‰гым гына 30 наре 

сотыкыш шындат. Ва-
те-марий кок ушкалым, 
кок ўшкыжым, чывым, 
комбым, лудым ашна. 
Чыла сомылымат жа-
пыштыже ыштен шук-
таш манын, эр гыч 

тў‰алын кас марте эре 
пєрдман. Туге гынат 
суртоза чонжылан кел-
шыше пашалан жапым 
да йєным садак муэш.

Г.Токпаев

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

Пенсий фонд увертара Калык календарьым  
лышташлен

 ТЕПЛИЦЫШ батун, шалот, 
ешан шоганым ўден, шын-
ден кодаш келшыше кече. 
Пычкемыш верыш омылча 
(цикорный) салатым ўден ко-
даш лиеш. Кушкыллан зия-
ным ыштыше тўрлє чер ден 
шукш-копша‰гым аярташ те-
плицыште аяр дене мландым 
обработатлыман, рокышто 
илыше паразитым пытараш 
йєнан жап. Йыра‰ым пушкы-
демдаш, пакчаш кокияш чес-
нокым шындаш вараш кодман 
огыл. Ковыштам, варалан лук-
таш кодымо моло вожсаскам 
аралаш пыштыман.

Кушкылын мланде ўмбалсе 
ужашыже таче поснак лушкы-
до да йымыжа. Тудым тўкаш, 
кусарен шындаш огеш тем-

лалт. Клематисым шындаш, 
шоган да вож дене шукемын 
шарлыше моло кушкылым 
юалге пычкемыш верыш ара-
лаш пышташ йєнан кече. Куш-
кылым шуэмдаш, вож тў‰ыш 
вўдым шаваш огеш темлалт.

Виноградым, емыж да пак-
часаскам пуышо вондым, 
пуше‰гым садыш шын-
даш лиеш. Кошкышо укшым 
кора‰даш уто огыл. Янлык 
нултымо деч пуше‰гыш те-
лылан аралтышым ышташ 
тў‰алаш лиеш.

Ончен куштымо саска ден 
пакчасаскам кошташ, кыл-
мыкташ пышташ, консерви-
роватлаш, мариноватлаш, 
ковыштам шинчалташ йєршє 
кече.

Калыкыште ты кече шнуй Лукан кечыж семын палыме. Ида-
лык мучко таза лияш, черланаш огыл манын, лачшымак таче 
ешге шоганым кочкыныт.

Ты кече дене кылдалтше моло пале
 Таче марте лум эше возын огыл гын, теле вашке ок тол.
 Кавасе шўдыр-влак вудакан йўлат, румбыкын койыт – 

лишыл кечылаште йўр лиеш.
 Имне пўргал-пўргал колта – игече левешта, нержым 

шупшкедылын коргыкта – лавыртыш, ночко толыт.
 Сурткайык пуным овартен шинча – йўрым вучыман.
Пыл йўдвел гыч кечывалвелыш иеш – ояр игечым конда.
 Тылзе вудакан да румбыкын коеш – вашке йўр але йўр 

йєршан ночко лум толеш.
 Ушкал вуйжым мардеж ваштареш куча – икмыняр кече 

йўран игече шогаш тў‰алеш.
 Суртвольык, поснак ушкал, тўрвым, пўйым пурын йо‰ыжа –  

теле йўштє лиеш.
 Пырыс кўварым удыркала гын, игече локтылалтеш, мар-

деж талышна.
 Чодыраште рывыж урмыжмо шокта – игече кужу жаплан 

локтылалтеш.
 Таче марте вишне лышташ йоген пытен огыл гын, лум 

эше кужун ок воч.

31 октябрь (изарня), Кушшо тылзе –  
Пикшызе шўдыр палыште.  

Тиде начар лектышан шўдыр пале (Саска кече)

Графикыште –  
изи вашталтыш

Калыкын икоян улмо кечыжым 
палемдымылан кєра ноябрьы-
ште пенсийым кондыштарыме 
график вашталтын.
 «СЛУЖБА доставки» АО Йош-

кар-Олаште да Медведево райо-
нышто илыше-влаклан 3 да 4 но-
ябрьыште налшаш пенсийыштым 
1 ноябрьыште конда;
 «Служба доставки» ЗАО Волж-

ский да Звенигово районлаште 
илыше-влаклан 3 ноябрьыште 
налшаш пенсийыштым 1 ноябрьы-
ште конда;
 олаласе ден ялласе почто от-

делений-влак 3 да 4 ноябрьыште 
налшаш пенсийым 2 ноябрьыште 
пуат.

Эмым, путёвкым 
але оксам?

Марий Элыште федеральный 
льготник-влакын чумыр чотышт 
гыч 8 процентше 2020 ийлан 
натуральный услугым ойырен 
налын.

СОЦИАЛЬНЫЙ услуго наборым 
але тудын олмеш оксам ойырен 
налме нерген йодмашым 1 октябрь 
марте пуаш лийын. Иктешлымаш 
рашемден: федеральный льгот-
ник-влакын чумыр чотышт гыч 92 
процентше набор дечын шєрлен 
да олмешыже оксам ойырен на-
лын.

Гражданинлан инвалидностьым 
1 октябрь деч вара пуымо гын, 
тудо социальный услуго наборым 
теният, вес ийынат натуральный 
вид дене налын кертеш. Набор 
олмеш оксам налаш кумылжо лек-
теш гын, йодмашым Пенсий фон-
дыш 2020 ий 1 октябрь марте пуэн 
кертеш.

Натуральный социальный услу-
гын кугытшо окса эквивалент 
дене 1121 те‰геат 42 ырыш шуэш, 
тышечын 863 те‰геат 75 ырже 
кўлешан медикаментым ситараш 
ойыралтеш, 133 те‰геат 62 ырже –  
санаторий-курорт тєнежыште 
эмлалташ путёвкым налаш, 124 
те‰геат 5 ырже – ола воктенысе 
кўртньыгорно, тыгак ола кокласе 
транспорт дене эмлалтме верыш 
яра кудалаш да мє‰геш пєртылаш.

М.ИВАНОВА
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НОЯБРЬ: тылзе календарь

Тел.: 49-55-11  

Ноябрьыште нєшмым ўдаш, пакчасаскам, вож- 
саскам шындаш келшыдыме кече-влак: 12, 
25, 26, 27

Ноябрьыште игече 
вашталтше: эрдене 
ояр да кече онча гын, 
йўдлан кылмыктен 
кертеш. Ыштышаш па-
шам мучашлен шукты-
мо огыл гын, тидлан 
келшыше игече дене 
пайдаланен кодман. 
Вет шыже мучашыш-
тат пакчаш чеснокым 
шынден кодаш, тепли-
цыш кешыр, петрушко, 
йошкарушмен нєшмым 
ўдаш йєршє игече эше 
лиеда. Тыгодым сомы-
лым ышташ келшыше 
кечым сад-пакчазылан 
тылзе календарь дене 
«келыштараш» монды-
ман огыл.

2019 ий ноябрьыште  
тылзын фазыже

1-11 ноябрь – Кушшо тылзе.
12 ноябрь – Тичмаш тылзе.
13-25 ноябрь – Катлыше  
тылзе.
26 ноябрь – У тылзе.
27-30 ноябрь – Кушшо  
тылзе.

Нєшмым ўдаш эн 
келшыше кече

Кияр 6, 7, 8, 11, 16, 
17, 24

Чеснок 1, 2, 3, 11, 24, 
28, 29, 30

Шоган 1, 2, 3, 16, 17, 
22, 23, 24

Шере пу-
рыс

6, 7, 8, 11, 16, 
17, 24

Томат 6, 7, 8, 11, 16, 
17, 24

Вожсаска
1, 2, 3, 16, 17, 
20, 21, 22, 23, 
24, 29, 30

Ужаргылан 
тўрлє йєр 
шудо

6, 7, 8, 11, 16, 
17, 24

Пеледыш нєшмым ўдаш, шындаш, 
кусарен шындаш эн келшыше кече

Шукияш пеледыш 1, 2, 3, 11, 20, 21, 24, 29, 30

Шоган да вож дене 
шукемше пеледыш 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30

Кушкыл укшым шындаш, кусарен 
шындаш эн йєнан кече

Емыж ден пакчасаскам пуы-
шо вондо 1, 2, 3, 11, 22, 23, 29, 30

Емыж ден пакчасаскам пуы-
шо пуше‰ге 1, 2, 3, 11, 22, 23, 24, 29, 30
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

24 октябрьыште лекше «Сурт-пече» газе-
тыште «Мландўйво‰го» да 25 октябрьыште 
лекше «Марий Эл» газетыште «Ломбо пеле-
дыш лиям ыле гын…» вуймутан статьялам 
уэш-пачаш лудым. Автор М.Иванова пеш 
кўлешан темым тарватен, чапле геройым 
муын, пайдале по‰го дене палдарен, но на-
стойко дене эмлалтме йєным темлен огыл... 
Ала тиде «ситыдымашыжым» тєрлата ыле?

Е.ПЕТУХОВА
Кужэ‰ер район

Мландўйво‰го на-
стойко дене эмлал-
тме йєным автор 
огыл, а статьян ге-
ройжо, Волжский 
районысо Руш Шай-
ра ялыште илыше, 
тўрлє черым куш-
кыл дене эмлыше 
Раисия Васильева, 
шкеже темла:

– Газетдам лудшо е‰ 
диагнозшо дене пал-
дарен огыл, сандене 
мландўйво‰го настой-
ко дене мом эмлаш 
шонымыжым муже-
даш веле кодеш.

Тиде по‰го, тазалык- 
лан нимогай зияным 
ыштыде, пеш шуко че-
рым эмла, но настойко 
ма ўй дене пылде-пол-
до огыл, а пален, шкем 
шижын пайдаланыман. 
Мутлан, онкологий чер 
тургыжландарыме го-
дым настойкым 1-ше 
гыч 10-шо кече марте 
кечеш 3 гана кочмо 
деч 20 минут ончыч  
1 изи совла дене по-
дылман, почешыже  
1 изи совла мўйым але 
1 кўчымє муным йў-
ман. 11-ше гыч 13-шо 
кече марте каналты-
ман. 14-ше кечын на-
стойкым кечеш 3 гана 
кочмо деч 20 минут он-
чыч 1 кугу совла дене 
подылман, почешыже 
1 изи совла мўйым але 
1 кўчымє муным йў-

ман. 15-ше гыч 24-ше 
кече марте настойкым 
кечеш 3 гана кочмо 
деч 20 минут ончыч  
1 изи совла дене по-
дылман, почешыже  
1 изи совла мўйым але 
1 кўчымє муным йўман. 
25-ше гыч 28-ше кече 
марте каналтыман. 29 
кечын настойкым ке-
чеш 3 гана кочмо деч 
20 минут ончыч 1 кугу 
совла дене подылман, 
почешыже 1 изи совла 
мўйым але 1 кўчымє 
муным йўман. 2 арня 
каналтымек, эмлал-
тмым 14 кечаш схеме 
дене пе‰гыдемдыман.

→ Коваште рак, псо-
риаз, вўргорно ва-
рикоз, геморрой, ра-
дикулит, ревматизм, 
подагре мойн годым 
мландўйво‰го на-
стойкым кечеш 2 гана  
1 изи совла дене йўман, 
кастене тургыжланда-
рыше верыш примоч-
кым, компрессым пыш-
тыман, ваннычкымат 
ышташ лиеш.

→ Бронхит, йўшты-
мужо, отит, ангине, ко-
кыртыш, нерге, тыгак 
цистит, конъюнктивит 
тургыжландарыме го-
дым мландўйво‰го на-
стойкым 1-2 арня жапы-
ште кечеш 2 гана 1 изи 
совла дене подылман.

→ Гриппым эм-
лаш, нергем чакта-
раш кўлмє годым 
мландўйво‰го настой-
кым нерын тўжвал 
ужашышкыже, са‰гаш 
да шинчапун (брови) 
коклаш йыгыман.

→ Пушкедыктыме, 
аяргыме годым кин-
дым мландўйво‰го 
настойко дене нєртен 
кочман.

→ Тўрлє форман 
гастрит, пагар йора, 
верге чер, подагре 
да полиартрит деч 
мландўйво‰го настой-
кым 1 тылзе жапыш-
те кечеш 2 гана 1 изи 
совла дене подылман.

→ Калыкыште сакыр 
диабет дене орланы-
ше-влаклан кочкышыш 
мландўйво‰гым еша-
раш темлат.

→ Авагудо шей-
кын эрозийже годым 
мландўйво‰го настой-
ко да висвис настой 
(1:2) вартыш дене нєр-
тымє ватке тампон 
дене пайдаланыман. 
Тиде раствор дене 
тыгак спринцеватлал-
тман.

→ Мастопатий годым 

1 ужаш мландўйво‰го 
настойкым 1 ужаш вўд 
дене лушкыдемдыман, 
тышкак шуным ешары-
ман, лепошкам ышты-
ман да о‰ышко йўдлан 
пыштыман. Эрдене ле-
пошкам кора‰дыман, 
о‰ым мушман, а касте-
не уым пыштыман. Ле-
пошка дене эмлалтме 
годымак 1 тылзе жа-
пыште мландўйво‰го 
настойкым кечеш 3 
гана 1 изи совла дене 
йўман.

→ По‰го настойкым 
кажне кечын йўдлан 
йыгаш гын, йыжы‰ 
тургыжландарымым 
чарна.

→ Капкылыш аллер-
гий сынан чўнча мойн 
лектедыме годым тур-
гыжландарыше верыш 
свежа по‰гын желе 
гай кєргыжым йыгы-
ман. Коваште 3 кече 
гычак эрыкталтеш. Йо-
рам кечеш 2 гана при-
мочко дене эмлыман.

→ Мландўйво‰го на-
стойко тыгак сусырым, 
гангреным, шуко жап 
ик семын кийымылан 
кєра пуа‰ше верым 
сайын тєрлата.

Настойкым шемалге яндан але фольга 
дене пўтыралме кленчаште пычкемыш да 
юалге верыште кучыман. Шўрыман огыл: 
мыняр кужун шога – тунар пайдале.

Йодмыда почеш

А эмлалташыже кузе?..
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

™дырамаш-влаклан

ЙОД ситыдыме го-
дым айдеме чот ноя, 
аздаралтеш, монда, 
тыгак парня чытыра, 
вўргорно давлений 
кўза. Тидыже поснак 
илалше е‰, мўшкыран 
ўдырамаш да компью-
тер дене кужу жап па-
шам ыштыше-влакын 
палдырна. А рецептше 
тыгай:

1. 1/2 стакан кугы-
пўкш кыдежыш 2 ста-
кан йўштє вўдым темы-
ман, вартышым шолаш 
пуртыман да изи тул 
ўмбалне 10 минут ку-
чыман. Отварым йўк-
шыктарыман, шўры-
ман да кечеш 3 гана  
1 изи совла дене йўман. 
Тиде йєн дене 1 гыч 4 
арня марте эмлалтман.

Организмыште йо-

дын кугытшым тыге 
тергыман: кастене йо-
дым кидыш йыгыман. 
Эрдене коваште ян-
дар гын, организмы-
ште йод ситышын уло. 
Тыгеже айдеме шкен-
жым палынак сайын 
шижаш тў‰алеш, ве-
щества алмашталт- 
маш нормыш толеш.

2. Кугыпўкш кыдеж 
тыгак коньюнктивит 
деч утлаш полша. Тид-
ланже тудым кофемол-
кышто йо‰ыштыман. 
1/2 стакан порошокыш 
1,5 стакан йўштє вўдым 

темыман, вартышым 
шолаш пуртыман да 
изи тул ўмбалне эше 
20 минут кучыман. 
Марле вошт шўрыман. 
Отвар дене нєртымє 
ватке дискым шинча-
гомдышыш пыштыман.

3. Настойко щи-
товидный ту, па-
гар-шолора кор-
но, йыжы‰ дене 
кылдалтше черым, 
гипертонийым сайын 
эмла. Эмлан 0,5 л  
пурыман шемалге тў-
сан кленчан 1/3 ужа-
шыж марте кугыпўкш 

кыдежым оптыман да 
ош аракам темыман. 
2-3 арня гыч шўрыман. 
Ямде настойкым коч- 
мо деч ончыч 1 кугу 
совла дене подылман.

4. А тиде рецепт – 
сакыр диабет дене ор-
ланыше-влаклан: 2 кугу 
совла кугыпўкш кыде-
жыш парня вочмылан 
шукырак ош аракам те-
мыман, 1 арня шинчык-
тыман. Ямде настой-
кым кажне кечын 5-6 
чўчалтыш дене йўман, 
почешыже 1 кугу совла 
вўдым подылман. Тиде 
йєн дене, вўрысє са-
кырын кугытшым эске-
рен, 3 арня гыч 3 тылзе 
марте эмлалтман.

5. Йыжы‰ корштымо, 
радикулит орланда-
рыме годым тургыж-
ландарыше верлашке 
кугыпўкш кыдеж на-
стойкым йыгыман.

6. Тиде настойко ты-
гак пагар корштымо, 
вуйуш лушкымо да 
корштымо, нерве тур-
гыжландарыме да омо 
йоммо годым пайдале.

С А Н И Т А Р Н Ы Й 
нормо почеш, ги-
н е к о л о г и ч е с к и й 
креслым кажне па-
циент деч вара дез- 
средстве дене обра-
батыватлышаш улыт. 
Но тидым чылаж го-

дымак ыштат мо? 
Ала… А пелен кон-
дымо йолымбал ден 
х лопчатобумажный 
носки озаштым шуко 
осал чер деч арален 
кертыт.

Тыглайже эмлымве-
рым тўрлє микробым 
ончен куштышо тє-
нежлан шотлаш лиеш, 
сандене тушко таза-
лыклан коштам ма-
нын шонышашат уке. 
Эмлымверыште ме 
консультацийым гына 
шот дене налын кер-
тына… А эше пелен 
хлоргексидиным кош-
тыкташ уто огыл.

Бахилым огыл, 
носким нал

Врач-гинеколог-
влак ўдырамаш-ша-
мычлан приёмыш 
йолымбал деч посна 
эше хлопчатобу-
мажный носким на-
лаш темлат. Уке-уке, 
бахилым огыл, а 
лачшымак носким! 
Ик велым, бахилыште йол пўжалтеш, вес 
велым, тудо кудашалтеш – чыла тиде йєн-
дымылыкым луктеш. Кумшо амалат уло: 
носки по‰го чер деч арала.

Йєршынат  
шўк огыл…

Кушкыл эмла
Кугыпўкш кыдеж –  

пеш шуко чер деч 
эмлен кертше 
шергакан продукт, 
организмым йод 
дене пойдарыме 
чапле йєн.
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –            14-15
Свежа ковышта (1 кг) –            20-25
Помидор (1 кг) –           35-65
Кияр (1 кг) –            60-65
Шоган (1кг) –           20-25
Тамле пурыс (1 кг) –           40-55
Арбуз (1 кг) –               20
Дыне (1 кг) –                60
Хурма (1 кг) –        180-200
Кукурузо (1 шт) –                10
Баклажан (1 кг) –           55-60
Олма (шке пакчаште 
     куштымо – 1кг) –           30-80
Грушо (1кг) –         80-100
Облепихе (1 л ведра) –        140-150
Турнявєчыж (1 л ведра) –        140-180
Полан (1 л ведра) –                  50
Агытанора (боярышник) 
     (0,5 л стакан) –                60
Мўй (1 кг) –        430-600
Шєр (1,5 л) –           80-90
™мбал (0,5 л) –        150-160
Торык (1 кг) –        220-260
Нужгол (1 кг) –        220-230
Карака (1 кг) –              120
Ловал (1 кг) –          70-140
Калош (шокшо кєрган) –        250-350
Пидме носки-тапычке –        150-250
Шокшо носки (3 мужыр) –              100
Тумо выньык –        100-150
Куэ выньык –            70-80
Лўмегож выньык –           60-80

Йошкар-Оласе рўдє пазары-
ште тиде арня-

нат шукынжо 
олмам,  тур-
н я в є ч ы ж ы м , 

поланым, обле-
пихым темлат. Телылан 

ямдылыме вареньым, са-
латым, шинчалтыме кияр 

ден помидорым, по‰гым шага-
лын огыл ужалат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

– Меж вургемым шымарташ 
кўлешак гын, тидым нєртымє 
хлопчатобумажный куэм гоч 
ыштыман. 

Шокшо вўдым 
колтыман

Таче ме тендам меж гыч пидме вургемым 
кузе мушмо, тушеч келшыдыме пушым 

пытарыме да моло дене палдарена.

– Меж вургем тамак шикш 
але сай огыл пуш дене чот 
ўпшалтеш гын, тудым балко-
ныш луктын сакыман. Тыгак 
ванный пєлемышкат сакаш 
келшен толеш. Тыгодым, юж 
вўдыжгє лийже манын, икмыняр минутлан шокшо вў-
дым але душым чўктыман. Тыге ыштыме уда пушым 
веле огыл, эше туржалтше палым пытараш полша.

– Меж вургемым кевытыште 
налында гын, тушко пижык-
тыме этикеткыште ончыкты-
мо пале-влакым шуктыман. 
Мутлан, «кид дене мушкаш 
келшен толеш» манын ончык-

талтын гын, кид могайым чыта, вўд тугай температу-
ран лийшаш.

– Меж вургемым машина-
ште мушман огыл. «Чама-
ныше» (щадящий) режимым 
чўктеда гынат, вургем садак 
шинчеш. Сандене кид дене 
леве вўдыштє мушкаш тем-
лалтеш. Тылеч ончыч тудым тупынь велыш савыраш 
мондыман огыл, уке гын вургемын тўжвал сынже 
локтылалт кертеш.

– Меж свитерым, моло вур-
гемым мушмеке, ночкыне-
как солыкыш пўтыралман да 
пунчалме гай ыштыман. Тыге 
уто вўд лектеш. Тылеч вара 
тудым вес кукшо солыкыш 

пыштыман да кошкымешкыже кийыктыман.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына

4. Тиде рецепт моткочак 
проста.

Ковыштам ужаш-влаклан пўчке-
дена да 3 литран банкышке опте-
на. Ик ужашым пыштена, ўмбак-
ше кугу рожан терко гоч колтымо 
кешырым да пўчкедыме чеснокым 
оптена. 3 литран банкылан улы-
жат 1 вуй чеснокым кучылтына. 
Адакат ужаш-влаклан пўчкедыме 
ковыштам, вара кешырым да чес-

нокым оптена. Тыге, банке тем-
мешке, икмыняр гана ыштена, но 
тудым чот темден темаш тыршы-
ман огыл.

Ынде рассолым ямдылена. Тид-
лан 1 л вўдыш 2 кугу совла шинча-
лым курык дене да 150 г сакырым, 
100 г 9 %-ан уксусым але 1 кугу 
совла эссенцийым, 100 г кушкыл 
ўйым пыштена да ковышта бан-
кыш опталына.

Шинчалтыме ковышта
 

ВИГАК  
ПАЛДАРЕНА,  

ковышта тамлырак лийже 
да сайын аралалтше манын, 
тудым кушшо але тичмаш 
тылзын шинчалтыман. Таче ме тыланда писын шушо ковыштам 

шинчалтыме икмыняр рецептым темлена

1. Икымше рецепт дене келшышын, 
ковыштам ужаш-влаклан але олым 

пырче семын пўчкедена да 3 литран банкыш-
ке темден оптена. Ик литр але литрат пеле 
наре йўштє вўдыштє 2 кугу совла шинчалым 
шулыктарена да 2 кече леве температуран 
верыште кучена. Тылеч вара вўдым изишак 
ястарен налына, тушто пел стакан сакырым 
шулыктарена да уэш банкыш темена. Ынде 
тудым холодильникыш але вес юалге верыш 
шындена. Икмыняр кече гыч ковышта кочкаш 
ямде лиеш.

2. Тыгеат ыштен 
кертыда. Ко-

выштан икмыняр ўмбал 
лышташыжым банке пун-
дашке пыштыза, икмы-
нярым варалан кодыза. 
Ынде кодшыжым тыгы-
дын пўчкедыза да шин-
чал, нўжымє кешыр дене 
пырля сокшо лекмешке 
лугыза. Тышкак пытар-
тышлан пєчыж ден тми-
ным ешарен кертыда. 
Чыла тидым банкышке 
чот темден оптыза, ўм-
бакше ковышта лышташ-
шамычым, вара куэмым 
пыштыза да иктаж неле 
наста дене темдал шын-
дыза. Кумшо кечылан 
ковышта кочкаш ямде 
лиеш.

3. Тиде рецепт почеш 3 
литран банкылан нал-

маште кўлыт:
– 1 вуй ковышта,
– 1 кешыр,
– 1 кугу совла сакыр,
– там шот дене шинчал.
Ковыштам тыгыдын пўчкедена 

да, сок лекмешке, кугурак атыш 
пыштен кормыжтылына. Тыгодым 
шинчалым изин-изин ешарена. 
Ковышта шуаш тў‰алже манын, 
сакырым пыштена.

Ынде кешырым кугу рожан тер-
ко гоч колтена да эн пытартыш-
лан пыштена, чыла пырля луге-
на. Тыгодым теве мом шарныза: 
тудым темдаш огеш кўл, уке гын 
тамле огеш лий.

Банкышке ковышта ден кешы-
рым оптымеке, капрон петыртыш 
дене петырена. Икмыняр жап гыч 
сок шуко лектеш, эсогыл тўргоч 

йогаш тў‰алеш. Сандене банке 
йымаке атым шындыман. Тудым 
жапын-жапын изирак банкыш 
ястарен налман.

Ковыштам пєлемыште 3 кече 
шинчыктыман. Тиде жапыште 
тудо шуаш тў‰алеш, садлан бан-
ке гыч газым – сероводородым –  
лукман. Тидлан икымше кечын 
петыртышым чотрак темдалмат 
сита. Кокымшо да кумшо кечын 
банкыште ковыштам кужу кўзє 
дене пундаш марте суткаште 2-3 
гана шуралтыман. Кумшо каслан 
пуш пытышаш. Тыгодым погыны-
шо сок шуйнылшо лиеш. Но ты 
шотышто тургыжланыман огыл. 
Тиде тыгак лийшаш.

Кумшо кечын газым лукмеке, 
тушко банкыш ястарен налме со-
кым ешарыман да ковыштам хо-
лодильникыш але вес юалге ве-
рыш шындыман.
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Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Геннадий Васильевич ўмыржє 
мучко манме гаяк верысе озан-
лыкыште трактор дене пашам 
ыштен. Но жап эртыме семын 
тазалыкше лунчыргаш тў‰алын, 
а вара тупрўдышкыжє грыже 
лектын. Тыге пєръе‰ инвали-
дыш савырнен. Уке, коштын 
мойн кертдымыжак огыл. Кош-
тешат, сурт-оралте коклаште 
чыла гаяк сомылымат ышта. 
Эше 2003 ийыштак Токпаевмыт 
тракторым налыныт да, таза 

огыл улмыжым ончыде, тудын 
дене шке озанлыкыштышт веле 
огыл мо кўлешым ышта, пошку-
до, моло йодшылан тўрлє со-
мылым ыштен пуа. Тидлан ешын 
келшен толшо шуко агрегатше: 
копалке, косилке, пресс – уло.

А кунам эше тракторышт 
лийын огыл, озанлыкыште тудо 
кўлешак шонен, ик изаж дене 

коктын изирак 
тыгай техникым 
погеныт. Пєръе‰-
шамыч эркын-эр-
кын паша кокла 
гыч кок ке‰еж 
шогылтыныт. Мо 
о‰айже, тудын 
двигательже – 

«Жигули» машинан, рульжо –  
МТЗ тракторын, ораваже – 
ГАЗ-66 машинан, коробкаже – 
ГАЗ-52 машинан… А тракторын 
маркыже – УАЗ. Мыскара. Про-
сто ончыкыжо тудын знакшым 
пижыктен шындыме…

Пум пўчкеш – пуйто  

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА ямдылен. 

Чыла тидыжым кушто мумо 
шотышто Геннадий Василье-
вич тыге вашештыш:

– Ончыч кўртньым тыгежак 
огыт пого ыле, сандене тыште 
я тушто кийылтшым верешташ 
лийын.

Иктаж пашам ышташ кўл-
мє годым кызыт тиде трактор 
дене изак-шоляк Токпаевмыт 
куанен пайдаланат. Икманаш, 
налаш оксат уке гын, тудым 
погаш лиеш!

Айдемын фантазийже поян, 
вуйдорыкшо сайын пашам 
ышта гын, тудо эреак мом-гы-
нат уым, ойыртемалтшым ыш-
таш шонен муэш.

Тиде ешыш унала пурен, мут-
ланен шинчымеке, мє‰гешыже 
пакча ше‰геч манме гай лек-
на. Тиде жапыште шинчашкы-
на лопка да лапка пу пўчкыш-
шамычым оптен шындыме ора 
перныш.

– Ялышкына алят газ толын 
шуын огыл, сандене пєртым 
шке ырыктена. Кочегаркыште 
олташ тыгай изи пу сорым-ша-
мыч лач келшен толыт, – пал-
дарыш суртоза.

А нуныжым пєръе‰ бензо-
пила дене огеш пўчкеде, а 
тидлан… адакат шке ыштыме 
о‰ай ўзгар дене пайдалана. 
Геннадий Васильевич бензо-

МТЗ-80 тракторжо

Кудывечыште

Мотор капка
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Эргын «Баггиже»

Ачаж ден чўчўжє-влакым 
ончен, Геннадий Василье-
вичын Дима эргыжат тиде 
сомыллан шўма‰ын. Тудо, 
мутлан, «Багги» спортив-
ный машинам поген. А он-
чыкылан вес шонымашыже  
уло – снегоходым келыштары-
неже.

Суртозан шкенжынат шоны-
машыже ятыр. Мутлан, интер-
нетыште ик сайтыште техни-
ке, кўртньє гыч ыштыме тўрлє 
о‰ай «изобретений-влак» по-
снак келшат. Южыжым, мут-
лан, кўртньє гыч мотор сўре-
тым, таптен, тошкалтыш 
периллан, печышкышт келыш-

КИДМАСТАР

М.Скобелевын фотожо. Тел.: 49-55-11

пилан улыжат ик ужашыжым, 
пилажым, гына кучылтеш. Ту-
дыжым электромоторыш ке-
лыштарен, да чыла! Ынде теве 
пум, пўтыркален-пўтыркален, 
модмыла веле пўчкеда. Тиде 
ўзгарже ток дене пашам ышта. 
Но тудыжым «пила» шуко огеш 
пытаре, палдарыш кидмастар.

Изиш умбалнырак шинчалан 
эшеат о‰ай «набор» перныш. 
Тиде ўстел-те‰гыл транс-
формер. Теве гына ончылнет 
ўстел ден кок велым те‰гыл-
влак шогат, а вара, «легким 
движением руки» манмет се-
мын тудо каналтен шинчаш 
келшыше верыш савырна!

модын шогылтеш

Тошкалтыш

Изи трактор

™стембал ден пўкен иктеш – трансформер

Р
е
кл

ам
е 

ш
о
те
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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

тарынеже. Ойлатыс, шонымаш 
уло гын, тудо кунам-гынат са-
дак шукталтеш. Тиде ешыш 
вес гана унала толына гын, 
ятыр ойыртемалтше паша 
дене мемнам эшеат єрыкта-
рат дыр…
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Автомашинам виктарышылан

ЭН ончычак ласка-
лыкым ида йомдаре, 
ида тругыжлане. Чот 
лўдмыда, паникыш 
логалмыда кугу лў-
дыкшыш конден кер-
теш, сандене ушдам 
яндарымак кучаш 
тыршыза. Эн ончы-
чак йолдам газ пе-
даль гыч кора‰дыза 
да рульым пе‰гыдын 
кучыза. Те уэш тормоз 

педальыш тошкалыда, 
да тудо ончычсо гаяк 
гын, автомашинан 
скоростьшым пере-
даче коробка гоч эр-
кыштараш тыршыза, 
ўлыкшє передачыш 
кусныза. Тидыже теве 
мом ончыкта: двига-
тель тендан тормозит-
лыме олмеш пашам 
ышташ тў‰алеш. Но 
тидым шотыш налза: 

пеш писын ўлыкшє 
передачыш ида кус-
но. Тидыже машинам 
єрдыжкє кудалтен 
кертеш. Коробкым 
нейтральный поло-
женийыш ида кусаре, 
машина двигательым 
ида йєртє. Тидыже 
двигатель дене тор-
мозитлаш да рульын 
гидроусилительже ты-
ланда пайдалын ыш-
ташыже кўлеш.

Тормозым блоки-
роватлыме системе 
уке гын, тормоз ма-
гистральыште дав-
ленийым кугемды-
шашлан педаль дене 
тулен ончыза. Тормоз 
педальым икмыняр 
гана тошкалмекат, 
тудо ок ыште гын, 
шогымо (стояночный) 
тормоз дене пайдала-
нен кертыда.

Те чот писын куда-

лыда, тормоз отка-
затлен гын, машинам 
эркыштарышашлан 
тудым кунар-гынат 
сусыртымо марте 
шукташ веле кодеш. 
Тидыже машинам 
чарыме пытартыш 
вариант. Тидлан по-
лоса-влакым ойы-
рен шогышо кў деке 
машина борт дене 
шыман йыгалтса. 
Йыгалтме машинам 
эркыштара. Корно 
єрдыжтє чара пасу 
але лавыра уло гын, 
нунат полшен кертыт. 
Тыгодым моло во-
дительым сигналым 
пуэн але фар дене 
пўялын шижтарыза.

Тормозын сайын 
пашам ыштымыжым 
автомастерскойышто 
ончылгоч тергаш ида 
мондо.

РОССИЙЫШ тиде 
урлыкым 2005 ийыш-
те конденыт. Но тиде 
лучко ийыштат шукын 
сай улмыжым аклен 
шуктеныт.

Эн ончычак писын 
кушмыж дене ойыр-
темалтеш. Парышым 
иге шочмо деч вара 
пел ий гычак кондаш 
тў‰алеш. Ава сєсна 
иканаште 12-18 игым 
ышта. Игыже-влакым 
ужален, шагал огыл ок-
сам ыштен налаш лиеш.

Шылже тамле. 
Тиде урлыкын шылже 
мраморым ушештара, 
ныжылге кына тўсан. 
Тидлан кєра тудым 
Азий ден Европышто 
(Российыштат) йєра-
тат.

Ашнаш кугу роскот 
деч поснат лиеш. Тыг- 
лай урлык ик сєснаиг-
ым ончен куштышаш 
курго дене шым вьет-
нам урлык игым пук-
шен лукташ лиеш. Ик 
иге кечыште 150 грамм 

пырчым гына кочкеш. 
Рационын кугу ужа-
шыже – свежа ужар да 
коштымо шудо.

Нелытым пи-
сын пога. Сутка еда 
ешаралтме нелыт-
ше – 600 грамм, кум 
тылзаш иге 70 марте 
килограммым шуп-
шеш. Лач тыгай не-
лытан сєснам шылыш 
савыраш эн келшы-
ше. Тыге те самырык, 
ныжыл сєсна шылым 
налыда. Кєргыжым 

лукмо годым кочкаш 
йєрдымє ужаш чумыр 
нелыт гыч улыжат 
кандаш процентыш 
шуэш.

Вьетнам урлык 
сєсна уш дене ойыр-
темалтеш. Нуно шке 
семынак кўтўштє кош-
тын се‰ат, тыгодым 
мўндыркак огыт кай. 
Сандене йомыт манын 
тургыжланышаш уке.

Тыгай сєсна «шке 
кўлешлыкшым» эре 
ик верыштак ышта, 
тидыжат вўтам эрык-
тыме пашам палынак 
саемда.

И м м у н и т е т ш е 
пе‰гыде. Тыгай ур-
лык сєснаиге-влак 
огыт черлане гаяк. Ти-
дыже шергакан вакци-
ным налме роскотым 
аныклаш полша.

Кўвардыме вўташ- 
тат ашнаш лиеш. Вет 
иге-влак, мландым 
пургедын, лакым огыт 
ыште, кєргынчын огыт 
пуро.

Тормоз чыгынен.  
Мом ышташ?

Мужыр лаштыкым

Мє‰гысє ферме

Пытартыш жапыште яллаште 
шуко е‰ вьетнам урлык сєснам 
ашнаш тў‰алын. Тыглай урлык 
дене та‰астарымаште тудо мо 
дене ойыртемалтеш, мо шо-
тышто пайдалырак?

ВЬЕТНАМ СЄСНА – 
сай урлык

Кудалме годым 
машинам кене-
та чарен шо-
галташ але эр-
кыштараш кўлеш 
– педальым тош-
калына, но тудо ок 
ыште, пуйто йымаке 
порвола. Тыгай ситуа-
цийыш, Юмо аралыже, нигєнат логалмыже 
ок шу, вет тидыже аварий але сусыргымо 
марте шуктен кертеш.
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ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Шотыш налза

ТИДЕ йєным кучы-
лтмо годым провод-
кым (вўд йымалне 
ондалчык кочкышын 
коштмыжо) чын ойы-
рен налын моштыман. 
Тыгодым тидым шо-
тыш налыт: э‰ыримыш 
пижыктыме ондал-
чык вўд пундаш деке 
чак лийшаш, эсогыл 
э‰ертышаш. Ондалчык 
кочкыш семын поро-
лон але силикон гыч 
ямдылыме изи колым 
кучылташ лиеш. Тудым 
жапын-жапын тарваты-
лыт, кўшкыла нєлта-
лыт да ўлыкыла вол-
тат. Волтымо годым 
вўдыш колтымо ўзга-
рым эркын шупшке-
даш кўлеш. Тыге пуйто 
чынже денак изи кол 
модмо семын лиеш. 
Оснастке пундашыш 
волымеке, катушкым 
кок гана пўтыралыт, 
вара кум секундым ву-

чалтат. Тылеч вара эше 
кок гана тидым ыштат.

Шуко колызылан, 
поснак самырык-вла-
клан, тиде йєн йокро-
кын чучеш. Но тидым 
палаш кўлеш: тыгай 
йєнак веле эн пайда-
лылан шотлалтеш, по-
снак – шыжым пылан 
игечыште.

Южгунам джиг йєн 
келшен ок тол, кол 
ондалчык кочкышлан 
тўткышым ок ойы-
ро. Тугеже вес йєнлан 
э‰ертыман.

Джиг йєн годым он-
далчык кочкыш семын 
утларакше поролоным 
кучылтыт. Но вес тўр-
лє ондалчыкымат ку-
чылташ лиеш. Шыжым 
тудын кужытшо 11 
сантиметр деч кужу 
лийшаш огыл. Тўс шо-
тыштат ойырен налын 
моштыман. Утларакше 
ош, салат тўс келша.

Мўйым чын  
араледа?

Тиде пайдале кочкыш, очыни, кажне 
суртышто уло. Мўйын ойыртемже ты-
ште – эмлыше вийже кугу. Тудым чын 
аралыме годым веле тамже ок вашталт, 
пайдале улмыжо кужу жап ок мє‰гешт. 
Тугеже йодыш лектеш: мўйым кузе чын 
аралаш?

ТУДЫМ аралаш эн 
келшыше темпера-
тур – 6 гыч 20 градус 
марте шокшо. Туге-
же илыме пєлемыш-
те, пачерыште огыл 
(тушто юж 25-28 
градус марте ыра), 
а холодильникыште 
аралаш кўлеш. Но 
тўткє лийза: мўйым 
темыман атым холо-
дильникыш шынден-
да гын, тудын сайын 
петырнымыжым тер-
гыза. Вет мўй вў-
дыжгє деч лўдеш, 
а холодильникыште 
тудыжо утыждене 
уло. Эшеже мўй єр-
дыж пушым сайын 
шы‰дара. Тугеже мўй 
воктене чот ўпшышє 
продукт, мутлан, кол 
але шопо ковышта, 
лийшаш огытыл.

Мўйым 6 градус 
деч ўлыкшє темпе-
ратурыштат аралаш 
лиеш, тиде пайда-
лыкшылан нимо-
гай э‰гекымат ок 
ыште. Мўй лачак 
пе‰гыдемеш гына. 
Но южын темпе-
ратуржо 20 градус 
деч кўшкырак кўза 
гын, мўй пужлаш 
тў‰алеш, витамин 
ден фермент-влак 
локтылалтыт да йо-

маш тў‰алыт. Мўйым 
икгай температу-
рышто аралаш тыр-
шыза, уке гын тудо 
иктєр ок пе‰гыдем. 
Эшеже мўйым вол-
гыдо логалме деч 
аралыза, вет вол-
гыдо тиде пайдале 
кочкышын микроб 
ваштареш кучедал-
ме вийжым пытара. 
Сандене тудым пыч-
кемыш верыште ара-
лаш трышыза.

Могай атыште ара-
лаш? Янда, керами-
ке, шун але пищевой 
пластик гыч ямды-
лыме атыште. Но ти-
дым шотыш налза: 
пластик гыч ямды-
лыме атыште ик ий 
деч шуко аралаш ок 
темлалт. Тиде жап 
деч вара мўй плас- 
тикыште улшо хи-
мический вартышым 
шы‰дараш тў‰алеш. 
Мўйым кўртньє, цинк 
але той гыч ямды-
лыме атыште ара-
лаш ок йєрє. Нине 
металл-влак дене 
тўкнымеке, мўй аяр 
гай вияныш савыр-
на. Эшеже мўйым 
аралыме ате моткоч 
яндар да кукшо лий-
шаш, тыгак сайын 
петырналтшаш.

Шыжым утларак-
ше опкын радамыш 
пурышо нужгол, 
ола‰ге, шылагол, 
шигол-влак сайын 
чў‰гат. Нуным спин-
нинг дене сер, ты-
гак э‰ер покшелне 
пуш але катер гыч 
кучат. Тыгодым шу-
кын джиг йєнлан (лў-
мынак опкын кол-влаклан келыштаралтеш) 
э‰ертат. Тиде йєн поснак шыжым эн сай-
лан, лектышанлан шотлалтеш.

Колызын лукшо

Шылаголым мо 
дене кучаш?
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Т/с 
"КУПРИН. ПОЕДИНОК" 16+ 08.10 Рос-
сия от края до края. Волга 6+ 10.15 Х/ф 
"ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+ 12.15 Х/ф "КО-
РОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ" 0+ 13.40 Х/ф 
"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 0+ 16.40 Рюри-
ковичи 16+ 18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию Советского цирка 
12+ 21.00 Время 21.30 Т/с "ОТЧИМ" 16+ 

РОССИЯ1

05.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ" 12+ 10.00 Сто к одно-
му 12+ 10.50 100ЯНОВ 12+ 11.55 Х/ф 

"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" 12+ 14.00, 20.00 
Вести 14.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ" 
12+ 16.50 Удивительные люди-4 12+ 
20.30 Х/ф "ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ" 12+ 
23.10 Х/ф "ЛЕГЕНДА №17" 12+ 02.00 
Т/с "ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ" 12+ 12+ 
04.00 Д/ф "Русская смута. История бо-
лезни" 12+

«МЭТР»
06.00 Спартакиада инвалидов-2019 12+ 
12.35 Программа «Широкий экран» 12+ 
18.35 Программа «Широкий экран» 12+ 

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, 01.10, 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 
"ОТЧИМ" 16+ 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 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 "РАСПЛАТА" 12+ 23.55 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+ 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

5 НОЯБРЯ, 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, 01.10, 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 
"ОТЧИМ" 16+ 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 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 "РАСПЛАТА" 12+ 23.55 Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 12+

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 

06.30 Утро на МЭТРе 12+ 14.00 Наше 
время 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

6 НОЯБРЯ, 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 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.35 Человек и закон 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Вре-
мя 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 глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время 11.45, 03.50 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 9.40 Пош-
кудем 11.25 Местное время. ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщине парада  
7 ноября 1941 г. 10.55 Парад 1941 г. на 
Красной площади 12+ 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 Вре-
мя 21.30 Т/с "ОТЧИМ" 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 "РАСПЛАТА" 12+ 23.55 Ве-
чер 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+ 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 Изге мечет

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  А.БАЙКОВА ден Г.КОЖЕВНИКОВА ямдыленыт. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
06.10 Россия от края до края 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 06.45 Х/ф "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ" 0+ 08.10 Играй, гармонь любимая! 12+ 
08.55 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово пас-
тыря 0+ 10.15, 12.15 Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из Китая 13.20 Александра Пахмуто-
ва. Без единой фальшивой ноты 12+ 14.25 
К юбилею Александры Пахмутовой. "Светит 
незнакомая звезда" 12+ 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+ 21.00 Время 23.00 Что? Где? Когда? 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 08.15 По секрету 
всему свету 12+ 08.40 Местное время. Суб-
бота 12+ 09.20 Пятеро на одного 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 "ТЕНЬ" 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф 
"НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ" 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 Наше время. 
Итоги недели 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

8.40 Местное время. Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф "УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР" 12+ 07.40 Часовой 12+ 
08.10 Здоровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 
12+ 10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.10 Видели 
видео? 6+ 13.55 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" 0+ 15.15 К 100-летию Михаила 
Калашникова. "Русский самородок" 16+ 16.25 
Рюриковичи 16+ 18.20 День сотрудника ор-
ганов внутренних дел 12+ 21.00 Время 22.00 
Большая игра 16+ 23.40 Х/ф "АРИТМИЯ" 18+

РОССИЯ1

05.20 Х/ф "РОДНАЯ КРОВИНОЧКА" 12+ 07.20 
Семейные каникулы 12+ 07.30 Смехопано-
рама 12+ 08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 
Местное время. Воскресенье 09.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Аншлаг и Компания 16+ 
13.00 Х/ф "ПРОСТО РОМАН" 12+ 17.00 Боль-
шой юбилейный концерт Александры Пахму-
товой 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+     

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 12.45 
Программа «Пастырское слово» 12+ 20.35 
Программа «Калыкын чон кончерже» 21.00 
Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9 НОЯБРЯ, СУББОТА

Пагалыме лудшо йолташ! Ушештарена, Россий почто 
отделенийлаште шушаш ийын пелийжылан возалтме 
кампаний кая, сандене подпискым ышташ да «Марий 
Эл» газетын йолташыже лияш вашке!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

16+ Рекламе шотеш

АФИШЕ

Каналтена мо пырля?

«Марий Эл» газетын кажне номерже илышын чыла шє-
рынжым авалташ тырша да лудшо-влакым о‰ай е‰ да 
увер-влак дене палдара.

4 ноябрь – Марий Эл Респу-
бликын кечыже. Марий авто-
номийым ыштыме дене кылдал-
тше о‰ай факт-шамыч нерген 
4-ше лаштык каласкала.

Йошкар-Олаште эртыше 
ярми‰га-шамычлан таче иктат 
ок єр. Эртыше кечылаште нуно 
могай лийыныт, тушто могай 
сатум темленыт – «Ял илыш» 
лаштык палдара.

«МЭТР» теле-, радиокомпа-
нийыште – у вуйлатыше. Тидын 
да тушто ыштыше пашае‰-
влак нерген – «Вашлиймаш» 
лаштыкыште лудса.

24-26 октябрьыште респу-
бликыште «Марий вургем пай-
рем унала ўжеш» регион-влак 
кокласе X фестиваль лийын. 
Тенийысе мероприятий мо 
дене ойыртемалтын да мыняр 
участникым чумырен? Нине да 
моло нерген 12-13-шо мужыр 
лаштык палдара.

Тений ке‰ежым Марий Эл 
правительствын 17 июньышто 
лукмо пунчалже почеш респу-
бликыштына «Шайра кундем 
Сотнур кўкшака» региональ-
ный кўкшытан кугыжаныш 
заказник ышталтын. Мо дене 
вара ты кундем ойыртемал-
теш – «Айдеме да пўртўс» 
лаштыкыште савыкталтше 
«Шайра кундемысе Сотнур 
кўкшакаште» материалым 
лудса.

Морко районысо Унчо кун-
демыште йўла почеш Изарня 
касым кузе эртарат? «Тамга» 
лаштык кумдан каласкала.

Кажне кундемын гаяк жаплы-
ме, вуйым савыме, кумалме 
шнуйжо-влак улыт. Советский 
район Оваснур кундемыш-
те тыгайлан Кундыш кугыза 
шотлалтеш. Чыла тидын нер-
ген «Тўрлє тўсан Марий Эл»  
лаштык палдара.

Марий самырык театр
2 ноябрь – «Про Федота-стрельца, удалого молодца».  

Л.Филатов.....................................................................18.00 (12+)
3 ноябрь – «Сказка о царе Салтане». А.Пушкин..11.00 (4+)
– «Сєсна поминка... Таче, але Шєртньє пўй-Пампалче». 

В.Ляпин, Г.Гордеев................................................................15.00

«Сымыктыш йўд»
3 ноябрьыште республикыштына «Сымыктыш йўд» ак-

ций эрта. Тушко тоштер, театр, библиотеке-влакат ушнат. 
М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр 
20 шагатлан йўка‰дыме «Путёвка в жизнь» икымше филь-
мым ончыкта. А Благовещений башньыште тыгай жа-
пыштак чапле концерт лиеш. Тушко мийыше-влакым Ма-
рина Садова ден «Куат» группо куандарат.
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Пусталык 
чоным 
ынжак 
ише...

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

А ынде карьер кўкшыт уло, 
но йылтак шкет... шкет... 
Тиде шомак кеч-куштат На-
дям эре да чыла вере ужа-
тен коштыкта. Эр еда шкет-

ланже веле ик стакан кофем 
ямдыла, ик муным шолта. 
Пашаш кайышыжла, кор-
нышто эше помыжалташ 
веле тєчышє йочам йоча-
садыш вўден ошкылшо, эре 
вашкыше ава-шамычым ят-
лен эскера. Пашаште ешым 
куандараш каслан мом гын 
тугайым тамлым кочкаш 
ышташ манын, адакат ўды-
рамаш-шамычын ик эн тў‰ 
мутланымашышт тыга-ай 
кўлдымашла чучеш.

А ынде, нылле ийым эр-
талтымеке, карьер кўкшы-
тыш куржмо шуко ияш крос-
сшын кўлдымыжым умылыш. 
«Жап, шогал, мє‰геш пєр-
тыл» манын кычкыралмыже 
шуын колтыш. Вет ыле, ыле 
илыш йогынжым вес семын 
виктараш лийме йєнжат. Уке 
вет, карьер ден кугу долж-
ностян пєржмарийым ойы-
рен нале. А вет кертеш ыле 
илыш корныжым вес семы-
нат савыралын...

Тудыжо Надя деч кок ийлан 

самырык лийын. Нуно уна-
ште палыме лийыч. Тунам 
коклаштышт шижын шукты-
дымын тулойып ылыжмым 
Надя шкежат шиже. Вара-
жым йєратымаш шижмаш 
вашке ылыже, но кужун ыш 
шуйно... Аваж дене пырля 

ик пєлеман пачерыште илы-
ше ты чатка рвезын проста 
автослесарь гына улмыжым 
пален налмыж марте. Кузе 
тыге? Молан тудлан тыгай 
рвезе? Вет кумло ияшак 
оласе ик эн чапле банкы-
се тўнямбал пєлкан вуйла-
тышыж марте кушкын шушо 
оръе‰лан молан тыглай 
проста пашазе?

«Кугешнылын, шкенжым 
гына йєратыше йырнык 
ўдыр», – семынже Надя шо-
налтыш... Кызыт гын шкен-
жым ту годсыжым ужмыжат 
огеш шу. Тунам гын айде-
мын тўжвал сынже тудым 
алгаштарен кучен, чон по-
янлык, просталык нерген 
шоныде, нине шомак-влак 
пуста мутла чучыныт. Шкем 
ондалкалыде, чон мотор-
лыкым жаплыме дене гына 
пиалан ўдырамаш лийын 
кертмым умылен, шижын 
шуктен огыл. Ну, кє пален 
тиде проста рвезын авто-
мастерскойым почаш шо-

нымыжым? Йўдшє-кечыже 
транспортым олмыктылын, 
шуко е‰лан пайдале сомы-
лым шуктен, эркын-эркын 
ик автомастерскойым веле 
огыл, икмыняр виян пред-
приятийым виктарыше оза 
марте кушкын шумыжым?! 
Кызыт тудо кум шочшан пи-
алан ача, йєратыме пелаш, 
пагалыме амалкалче, мас-
терской кылым кучышо чат-
ка бизнесъе‰. А эн тў‰жє – 
пиалан айдеме.

А Надя кызытат шкет. 
Кызыт тудын чонжо, пу-
стыньысе кошкышо ер гай 
куакша‰ын пуста‰ын, ку-
жун ондалалтын илымыжлан 
ўшанымым чарнен. Нигєлан 
кўлдымє, чылт шкет, ха, пєр-
жмарийжын ойлымыж се-
мын, «йєрымє жап» гыч лек-
ше шкет ўдырамаш.

Ик тат окна гыч йўд ола 
уремын чолгыж волгалтын 
йўлымє тулжым ончен шо-
гыш. Вара кухньысо бар гыч 
шергакан йошкар аракам 
лукто, тичмаш бокалым те-
мыш. Каныш гын, канышак 
лийже. Орланыше чонын ор-
лыкшым лыпландараш ма-
нын, икмыняр гана подыльо, 
кєргыжє ырымым, пикте-
жалтше шўлышын колткы-
мыжым шиже. Ноутбук деке 
лишеме, чўчкышє экраныш 
ўшанлын ончале. Шинчаш-
кыже логалше палыме лий-
ме икымше сайтыш «Самы-
рыкшак омыл, но эше але 
мотор ўдырамаш улам. Пыр-
ля илаш шотан пєръе‰ дене 
палыме лияш тореш омыл. 
Профессий ден образова-
ний кўлешан огытыл» ма-
нын, ўшаным сєрышє про-
ста муткылдышым серыш.

Тугеже ўдырамашлан 
илышыште мо эн шерге? 
Паша, карьер, еш, йоча, пе-
лаш? Тидын шотышто шоны-
маш, очыни, кажныжын тўр-
лє, но Надялан вашмут ынде 
икте – пиалан да кєлан-гы-
нат кўлешан лияш.
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40 ийлан ўдырамаш 
моткоч єрыктарыше койы-
шан лиеш. Икте кова лий-
мыж дене моктана, весе 
декретыш лекмыж дене 
кенета єрыктара, а кумшо 
эшеат чапле принцын тол-
мыжым вучен ила.

***
ЭРДЕНЕ кычкыра гынат, 

огеш гынат, бу-
дильник йўк 
садак шукыжым 

сырыкта гына.

ШЫРГЫЖАЛЫНА

Єкымеш чон шижмашым от малте,
Йогын вўдла чарен от пўял.
Кузерак иленам мый тымарте,
Палыде, мо тугае пиал.
Припев:
Шўмышкем шы‰енат, изи кайык,
Ешарен ик изи ўмырем.
Нигунам чо‰ешталын ит кае,
Умыр годымсо шўшпык мурем – 2 гана.

Торжанрак кояш тый ит тєчє,
Тиде йєршын ок келше тылат.
Мый се‰ем кеч-могай неле-кочым,
Кунам тый веселан шыргыжат.
Припев тудак.
Шўдыр-влакше йўлат да йєралыт,
Кўсле кылла пыртка шўм-кылат.
Кажне татыште илыш сєрале,
Лач тылат верчын тиде, колат.
Припев тудак.

Изи кайык
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-

кочкыш

Мутшо Геннадий Сабанцевын,
семже Родион Алексеевын

Алина Егошина мура.
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«Марий калык вургемлан 
тошто марий тўр полшымо 
дене у илышым пуымаш» 
проект – Ленинград кун-
демысе марий-влакын те-
нийысе ик эн кугу пашашт. 
«Ший корно» НКА-н е‰же-
влак тиде проектлан пєлек-
лалтше мероприятийлан 
кўлынак ямдылалтыныт.

Кодшо рушарнян, эртыше 
пайрем сай кўкшытыш-

тє эртыже манын, ятыр паша 
ышталтын. Поснак тўрлаш 
шуко жап каен. Тиде сомыл 
чытышым, тўткышым йодеш.

Тўрызє Юрий Брутовын  
тидлан мастарлыкше ден 
вийже ситат. Тудо меропри-
ятийыш шке тўрлымє кос-
тюмжо дене миен. Тылеч 
посна Юрий Васильевич со-
лыкымат тўрла. Тудын па-
шажым шуйышо-шамычат 
улыт. Тиде тунемшыже-влак 
Е.Шабдарова, Е.Соловьёва, 
А.Эшмякова, М.Карсакова да 
Л.Арламова.

– Юрий Васильевич тўрын 
юзо вийже дене палдарен, 
ойыртемжым ончыктен, сан-
денак мыланна тўрлаш моткоч 
келша, – ойлат ўдыр-влак.

А пайрем о‰айын эртен. 
Тушто тўрлє кундемыште илы-
ше марий-влакын вургемыш-

тым ужаш лийын. Тылеч посна 
марий тўр нерген фильмым 
ончыктеныт, «Югорно» ан-
самбль мурен куштен, «Айо» 
ансамбль кўсле дене устан 
шокталтен. 

Икманаш, мероприятий поро 
шўлышеш эртен.

Татарстан Республикы-
се Агрыз район Кєлегеш 
ялыште марий юмыйўла 
дене туныктымо семинар 
ден кумалтышым эртаре-
ныт. Тушко 30 наре е‰ чу-
мырген. Эсогыл пошкудо 
Удмуртий гычат толыныт. 
Мутлан, Удмурт Республи-
кыште илыше марий-вла-

кын НКА-штым вуйлатыше 
А.Радыгин, Удмуртийын тў‰ 
онае‰же С.Губернаторов, 
Балтаси районысо марий-
влакын НКА-штын предсе-
дательже В.Максютов, мо-
лат лийыныт.

Кумалтышыш еш денат 
миеныт. Мутлан, Ва-

лентин Ишмурзинын ешыже. 

Отыш толшо-шамыч коклаште 
вес калык гыч лекше-влакат 
лийыныт. Елизавета Маликова 
татар йолташ ўдыржым пырля 
конден. Тудын марий юмыйўла 
дене лишкырак палыме лияш 
кумылжо шукертак лийын.

– Тиде гана кумалтыш жа-
пыште семинар эртен. Сад-
лан теорий шинчымашым 
практикыште ончыкташ кўлын. 
Чылажымат эр эрдене, кече 
лекме годым, тў‰алынна. Ты-
леч ончыч тыгай сынанак ку-
малтышым ке‰ежым эртарен-
на. ™шанена, кумалтышыш 
мийыше-влакын чоныштышт 
тысе шнуй шўлыш, пўртўс вий 
келге кышам кодат, – кала-
сен Татарстанысе марий-вла-
кын НКА-штым вуйлатыше, 
Татарстан Республикын тў‰ 
онае‰же Олег Третьяков.

Л.МИХАЙЛОВА
Авторын фотожо

Ленинград кундем Калык вургемлан –  
у шўлышым

Ю.Брутов – тунемшыже-влак дене пырля

Кумалтышыш мийыше-влак

Татарстан «Чонышто келге  
кышам кода»
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