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Ялысе пєрт манме-
ке, шинча ончылно тыг-
лай оралте кончен гын, 
ынде тыгай сурт ий гыч 
ийыш ше‰геке шўкалал-
теш. Пытартыш жапыште 
пєртын тўжвал могыр-
жо, леведме, комыжлы-
мо, чо‰ымо материалын 
сынже ятырлан вестўр-
лемыныт. Мландым нал-
ше суртоза, шонен пыш-
тымыжым илышыш 
шы‰дараш тыршен, чон-
жылан келшыше кок-кум 
пачашан пєртым чо‰а. 
Могай, мыняр пачашан 
лийшашыжым, тўжвач ку-

зерак коймыжым соды-
ки суртоза шкеже шонен 
ышта. Суртшым тўзаташ 
кажныже кертмыж семын 
фантазироватла. 

Ялыште молын деч 
ойыртемалтшын пєртым 
чо‰ышо Волковмыт еш 
нергенат тыгак ойлаш 
лиеш.

Андрей ден Анжела Волков-
мытын чатка пєртышт Шернур 
район Лажъял урем мучаште 
верланен. Кўртньым таптыме 
узоран палисадник, изигапка, 
йомакысе полат гай кок бал-
конан кум пачашан пєрт вигак 
шинчаш пернат.

Ыштыш-кучыш келшыше –  
шўм-чон куана

«Шонымашыже уло гын, 

Умбакыже  
8-9-ше лашт.

садыгак шукта»

Ке‰ежымсе кудывече

Волковмытын пєртышт
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Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. 

Поро кумыл

 ШОКШЕМДЫМЕ тепли-
цыш эр шушо сорт шпинатым, 
лышташан салат нєшмым 
ўдаш келшыше кече. Мине-
ральный ўя‰дышан ешартыш 
кочкышым кушкыллан пуаш 
йєнан жап. Тыгак теплицыш 
сельдерейым, петрушкым, 
моло нєргє пакчасаска озы-
мым луктын шындаш лиеш. 
Тымарте мланде кылмен шук-
тен огыл да игече леве гын, 
шинчаланшудым, сельде-
рейым, петрушкым, йўштым 
чытыше моло пакчасаскамат 
йыра‰ыш ўдаш шотлан толеш. 
Сидератлан горчицым ўдаш 
йєнан жап.

Нєшмым ўдаш мландым на-
лын кодаш, кушкылым шуэм-
ден пўчкедаш, чер да шукш-
копша‰ге деч кушкылым 
обрабатыватлаш огеш тем-
лалт. Кылме толмо деч ончыч 
пуше‰ге йытырым нултышо 
янлык, шукш-копша‰ге деч 
аралаш ошемдышым ямдылы-
ман.

Калыкыште ты кече кава 
шортмо кече семын палыме. 
Таче тоштые‰ым уштеныт. Ты-
леч вара игече йўкшемда, теле 
лишемме утларак шижалташ 
тў‰алеш. Тачысе игечым эске-
рен, теле могай лийшашым 
мужедыныт.

Тиде кече дене кылдалтше моло пале
 Каваште шўдыр-шамыч вудакан волгалтыт – эрлашыжын 

лавыртышан, ночко игече лиеш.
 Пуше‰гыште лышташ шуко гын, кужу телылан ямдылал-

тыныт.
 Лум шуко возын шуктен – шушаш ийын шурно лектыш ча-

пле лийшаш.
 Мардеж урмыжеш гын, эше икмыняр кече лавыртыш шуйна.
 Эрдене тўтыран – игече левешта.
 Корак-шамыч пуше‰гын ўлыл укшлаштыже шинчат – мар-

деж талышна.
 Ты йўдым озаватылан, шортын, кўпчыкым нєрташ ок йєрє. 

Мамык пуныш шы‰даралтын кодшо ойго ончыкыжым зияным 
кужу жап ушештараш тў‰алме деч шекланеныт. Ты кўпчык ўм-
бак вес е‰ вуйжым пышта гын, чыла ойго тудын дек куснен 
кертме деч лўдыныт.
 Ты кечын тулыкеш кодшо икшыве колышо аваж деч иктаж-

мом сєрвален йодеш гын, полыш лиеш. Юмо нунын сєрвалы-
мыштым садак колеш.
 Шке ўмбак ойгым ўжаш огыл манын, тиде кечын поро па-

шам ышташ, кўчызылан иктаж-мом пуаш тыршеныт.
Ноябрь ковыштам шинчалташ келшыше тылзылан шот-

лалтеш. Йўштє тўкымє вуй начарын аралалтеш, но са-
кырым сайын погышо ковыштам шинчалташ сай. Эн сай 
кече – 7 гыч 11 ноябрь, а вара – 28 ноябрь гыч тылзе 
мучаш марте.

7 ноябрь (изарня), Кушшо тылзе – 
Кол шўдыр палыште  

(Лышташ кече)

Калык календарьым  
лышташлен

Ярми‰га ўжеш
9 ноябрьыште Йошкар-

Оласе Чарла кремльы-
ште Звенигово ден Со-
ветский район-влакын 
кечыштлан пєлеклалт-
ше ялозанлык ярми‰га 
лиеш.

ТИДЕ кечын районла гыч 
толшо-влак шєр ден шыл 
кочкышым, пакчасаскам 
да паре‰гым, мўйым, мўк-
шын пуымо моло продук-
цийым, киндым, кондитер 
сатум, сувенирым ужалаш 
тў‰алыт. А Звенигово ден 
Советский районла гыч 
толшо кидмастар-шамыч 
мастер-классым ончык-
тат, творческий коллек-
тив-влак чапле концер-
тышт дене куандарат. 
Ярми‰га 9 шагатлан по-
чылтеш.

В.СМОЛЕНЦЕВ

«Йолташ-влак 
коклаште»

24 ноябрьыште Се‰ы- 
машын XXX идалыкше 
лўмеш тўвыра полатыш-
те «В кругу друзей» поро 
кумылым ончыктышо 
концерт лиеш.

ТУДЫМ эртараш Ма-
рий Элын калык артистше 
Светлана Осипован шо-
нымашыже лийын. Тыгай 
концертым тудо 2015 ий 
годсек эртара. Тушеч погы-
нышо шийвундым (150-200 
тўжем те‰гем) Йошкар-
Оласе йоча эмлымверы-
ште онкологий чер дене 
орланыше йоча-влакым 
эмлаш колта.

Ты ганат тушко мийыше-
влак нунылан ойго деч ут-
лаш полшен кертыт.

Тугеже айста чылан поро 
кумылнам ончыктена!

А.БАЙКОВА
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2. Парник, теплице 
ораташ шупшмо плен-
ко, агроволокнон му-

чашыже мардежыште 
лойгалтын ынже куш-
кедалт манын, арке тў-
реш пўтыралме мате-
риалым (3-шо фото) 
верын-верын шланг 
пўчкыш дене «чывыш-
талын» кучыкташ йє-
нан.

3. Тўрлє кырча-мар-
ча гыч кўлешан арве-
рым ыштен моштышо-
влак тоштемше шланг 
гыч печым (4-ше 
фото), чашмам «пуны-
шат» улыт. Тудын дене 
пеледышым шындаш 
кугу йо‰гытым, пакча-
се душ кєргысє млан-
дыш пышташ резин-
ке шартышым (5-ше 

фото) пунат. Шўкша-
кым, компостым оп-
таш тудым печке се-
мын келыштарышат 
улыт. Пайдам ужын 

моштышо е‰ вичкыж 
шлангым вондым, лап-
ка пуше‰гым кучышо 
ўшталтыш семынат 
кучылтеш.

3
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Шўтлышє шланг  
йєршын тор огыл

Луктын кудалтыме деч ончыч

Оратам тыге локтылын, уэш роскотыш 
пураш огыл манын, теплицым кажне ийын 
шыжымак телылан чын ямдылен кодыман.

1. Саскам ончен 
куштымо пагыт му-
чашлалтмеке, тепли-
це пеленысе кумды-
кым йо‰гештарыман. 
Теле деч ончыч южо 
пакчазе озанлыкы-

ште пайдаланыме 
кугу йо‰гытым, яш-
лыкым вес верыш 
ок кора‰де, пластик 
оралте воктен кода. 
Вет теплице пелен 
пеш чак вера‰дыме 

кугу ўзгар да моло ар-
вер лумлан леведыш 
гыч мунчалтен во-
лаш чаракым ыштат. 
Оралте ўмбалан код-
шо кўжгє лум тєшак 
лывырге материалым 
кадыртен шелын кер-
теш. Шоналтыде ыш-
тыме да эскерыдыме 
койыш пеш кугу аза-
пыш шуктен кертеш.

2. Леведыш ўмбак 
йогышо пакчасе куш-

кыл лышташым, шўк-
шакым жапын-жапын 
ўштын кора‰дыман. 
Покшым, икымше кыл- 
мыктыш лийме деч 
вара лышташ лончо 
уто нелыт дене темды-
ше ий йєршан кўжгє 
комыляшке савырна. 
Пўсє да козыра ий 
моклака поликарбона-
тым шўтен але пўчкын 
кертеш.

Умбакыже лиеш

Ынде чынжымак  
сўмырлен ок шалане,

але Поликарбонат теплицым 
телылан кузе ямдылыман?

Кок ий ончыч поликарбонат теплицым 
пакчаш шындыктышым. Куанлан мучашат 
ок лий гай чучын, оксат аныклалтын. Ту-
дым писын поген шогалтымек, росотам 
ончен кушташат ынде палынак йо‰гыдо 
лие. Но куанаш кужун ыш логал – ўмаш-
те шуко луман кужу теле деч вара тепли-
це кадырген сўмырлыш. Ночко лум дене 
шу‰галтше лывырге материал (1-ше фото) 
уэш ыш вийне.

1
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Йодмыда почеш

1. Олма ден корице. Вич-
кыжын пўчкедыме 1 олмаш  
500 мл шолшо вўдым темыман, 
1 изи совла йо‰ыштымо ко-
рицым ешарыман, вартышым 
сайын лугыман, турлымешкы-
же шинчыктыман да кече муч-
ко йўман.

Олма-корице настой вещест-
ва алмашталтмашым нормыш 
конда, кочкышым шулыктары-
ме корным эрыкта.

2. Лимон сок ден мўй.  
2 кугу совла свежа лимон со-
кым 200 мл леве вўд дене 
йєрыман, тышкак 1 изи совла 
натуральный мўйым, 1 чывыш-
тыш йо‰ыштымо имбирьым 
ешарыман. Вартышым эрдене 

кочмо деч 30 минут ончыч шу-
женеш йўман.

Тиде йєн кочкышым шулык-
тарыме системым эрыкта, вўр-
горным пе‰гыдемда, вийым 
ешара.

3. Имбирь напитке.  
3-4 см кутышан свежа имбирь 
вожым эрыктыман, тыгыдын 
падыштыман да каструльыш 
пыштыман. Тышкак 1 л вўдым 
темыман, вартышым шолаш 
пуртыман да кокла кугытан 
тул ўмбалне эше 10 минут 
шолтыман, вара шўрыман. 
Йўкшышє отварыш 1 чывыш-
тыш йо‰ыштымо корицым да 
икмыняр кугу совла шуанвон-
дыгичке сиропым ешарыман, 

сайын лугыман. Ямде средст-
вым кочмо деч 30 минут ончыч  
100-150 мл дене йўман.

Тиде напитке кочкышым шу-
лыктарыме пашам, вещест-
ва алмашталтмашым саемда, 
вийым пурта.

4. Йошкарушмен сок.  
1 йошкарушмен, 2 олма да  
4 сельдерей вурго дене со-
кым ямдылыман. Тудым кечеш  
2 гана – эрдене да кастене –  
кочмо деч 30 минут ончыч  
1 кугу совла дене подылман.

Тиде сок вартыш шолорам 
сайын эрыкта, вещества ал-
машталтмашым саемда.

5. «Тазалык» коктейль.  
1 апельсин, 1 лимон да  
1 кешыр дене сокым ямдылы-
ман, чыла тидым 100 мл ми-
неральный вўд дене йєрыман 
да кочмо деч 30 минут ончыч 
шуженеш йўман.

Антиоксидантлан поян кок-
тейль нойымым сайын лушта-
ра.

6. Кияр ден сельдерей.  
1 кияр ден 1 сельдерей вожым 
тыгыдемдыман, тышкак 300 мл 
вўдым ешарыман да настойым 
кече мучко йўман.

Тиде средстве поснак уто 
нелытым кудалтыме годым 
пайдале.

Кўлдымым – 
кўлдымыш

Организмыш погынышо аярым кузе 
лукман?

Е.МАЛИНИНА
Шернур район

Организмым эрыктыме куд 
пайдале йєным темлена

КУГЫР™ДЫВОНДЫГИЧКЕ 
экстракт дене Болгарийыш-
те кумдан пайдаланат да южо 
манеш-манеш почеш ракым 
операций деч ончычат, опера-
ций деч варат тўрыснек эмлат. 
Рецептшат моткоч проста.

Янда атыш шем кугырўды-
вондыгичке (бузина чёрная) 
ден сакырложашым лончын-

лончын оптыман – ик парня 
вочмо наре саскам, ик парня 
вочмо наре сакырложашым. 
Тыге – ате теммеш. Вартышым 
0,5 гыч 1 тылзе марте шинчык-
тыман. Вара ямде экстрактым 
шўрыман да кечеш 3 гана ко-
чмо деч вара вигак 1 кугу сов-
ла дене подылман. А кочмо 

деч 10 минут ончыч 150 мл 
вўдым йўман. Тиде йєн дене 
1,5 тылзе эмлалтман. 1 тылзе 
каналтымек, эмлалтме курсым 
угыч эртыман. 3 сеанс деч 
вара тергалтман.

Онкологий чер дене чер-
ланыме деч кугырўдывонды-
гичке экстрактым идалыкы-
ште 1 гана 1,5 тылзе йўман. 
Рак дечын эмлыме деч посна 
тиде средстве эше вийым 
ешара.

Онкологий черым ку-
гырўдывондыгичке экс-
тракт дене эмлаш лийме 
нерген колынам. Тыгай 
рецепт чынак уло мо?

Н.ЦЫГАНОВ
Медведево район

Ракым кугырўдывондо  
    чактара
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ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА.

Шканет шке полшо

Шўлыш  
петырна гын…
Мландымбалне шўлымє кор-

нын тўрлє черже деч шуко е‰ 
орлана. Эн кумдан шарлышы-
лан астме, бронхит да тўрлє 
кокыртыш шотлалтыт. Нине чер 
шўлымє корныш инфекций ло-
галмылан, иктаж-молан аллер-
гий палдырнымылан але тама-
кым шупшмылан кєра вия‰ын 
кертеш. Калык эмлызе-влак 
эше ожнак тыгай шотан ситы-
дымашым шке йєнышт дене 
чактареныт. Нунын кокла гыч 
иктыж дене палдарена.

0,5 кг кандалге шоганым, 0,5 кг 
сакырложашым, 2 лимоным, 1,5 л 
вўдым да 7 кугу совла натураль-
ный мўйым ямдылыман.

Сакырложашым калай 
йо‰гытыш пыштыман да, луген-
луген, изи тул ўмбалне шулыкта-
рыман. Тышкак тыгыдын падыш-
тыме шоганым ешарыман, тудым 
изишак жаритлыман да вара вў-
дым темыман. Вартышым вўдын 
кумшо ужашыже пучымеш шолты-
ман, тулым йєртыман. Йўкшышє 
вартышыш мўйым, лимон гыч 
темден лукмо сокым ешарыман, 
сайын лугыман да йўдлан коды-
ман. Эрдене сиропым шаршокте 
вошт янда кленчашке шўрыман.

Ямде эмым кажне кочмо деч 
ончыч 1 кугу совла дене подыл-
ман. Тиде йєн дене тўрыс эмлалт 
шумеш пайдаланыман.

Шодо дене кылдалтше иктаж 
ситыдымаш уло гын, тиде сред-
ствым лўдде йўман, вет тудо ялт 
натуральный ингредиент дене 
ямдылалтеш.

Кўлеш лийын кертеш

Ямдылаш темлыме на-
питке тамже дене чыла-
лан огеш келше, но тудым 
жапын-жапын йўашак 
гын, организм пеш писын 
пе‰гыдемеш.

НАПИТКЫН тў‰ ингреди-
ентше – банан. Тиде емыж-
саска калийлан, магнийлан 
да фосфорлан поян. Калий 
чыла чогашыллан пайдале. 
Фосфор организмлан угле-
водым шулыктараш полша. 

Вес ингредиент – кори-
це. Тудо Альцгеймерын да 
Паркинсонын черыштым, 
склерозым, тўрлє пуал-
шым, менингитым чактараш 
полша. Тылеч посна ўды-
рамашын организмышты-
же ўдырамаш ден пєръе‰ 
гормон-влакым тєремда да 
тидын дене исырлык деч 
утара. Корице тыгак вўры-

сє сакыр ден холестериным 
шагалемда. Но напиткылан 
порошокым огыл, а па‰гам 
налман!

Тыге, 1 л вўдым шолаш 
пуртыман, тышкак 2 корице 
па‰гам кудалтыман, вара 
– тыртышын пўчкедыме 2 
бананым. Вўдын шолаш пу-
рымекыже, тулым йєртыман. 
Йўкшыктарыме коктейльым 
малаш вочмо деч 1 шагат 
ончыч йўман.

Напиткын пайдалыкше 
3 кече гычак шижалташ 
тў‰алеш: кочкыш куштыл- 
гынрак шулыктаралтеш, 
вуйуш саемеш, гемогло-
бин ешаралтеш, нерве си-
стеме лыплана, иммунитет 
пе‰гыдемеш.

Тамле огыл,  
но пайдале

Кугезе кован шондыкшо гыч

Чыла йырныкым шупшын луктеш
1 изи совла мўйым, 1 кугу 

совла уржа ложашым да 1 
кўчымє муноптемым пырля 
йєрыман, ямде вартышым 
холодильникыш шындыман. 

Шке ямдылыме мазьым 
кокшаш, чўнчаш мойн йыгы-
ман, ўмбачын туалетный 
кагаз дене петырыман. По-

вязкым кажне 3 шагат гыч 
вашталтыман. Йўдым ва-
шталтыдеат лиеш.

Эмлалташ тў‰алме вес 
кечынак шўйшє коршты-
де лекташ тў‰алеш. Сусыр 
чот коршта гын, кагазым 
кора‰дыман, утыжым эрык-
тыде, у лончым йыгыман.

КЫЛМЕН черланаш тў‰алме 
годым чукырыш 1 изи совла 
э‰ыж вареньым, 1 изи совла 
мўйым, 1 изи совла лимон 
сокым, 1 кугу совла коньякым 
да 1 аспирин таблеткым пыш-

тыман. Тышкак шолшо вўдым 
темыман, вартышым сайын 
лугыман да йўман.

Писынрак одеял йымак пу-
рен вочман да эр марте кы-
нелман огыл.

Эрдене таза помыжалтат
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –                20
Свежа ковышта (1 кг) –            15-25
Помидор (1 кг) –          55-60
Кияр (1 кг) –                75
Шоган (1 кг) –            20-25
Кешыр –                 30
Йошкарушмен –                 35
Чеснок –        140-250
Тамле пурыс (1 кг) –            55-65
Хурма (1 кг) –           85-150
Кукурузо (1 шт) –                15
Брокколи –               50
Олма (шке пакчаште 
     куштымо 1 кг) –           35-80
Коштымо шуанвондыгичке 
     (1 л ведра) –              150
Пєчыж (1 л ведра) –              200
Турнявєчыж (1 л ведра) –              140
Полан (1 л ведра) –                 50
Чодыра пўкш (1 л ведра) –             150
Мўй ( 1 кг) –        430-600
Шєр (1,5 л) –            80-90
™мбал (0,5 л) –        150-160
Торык (1 кг) –        240-260
Нужгол (1 кг) –        220-230
Карака (1 кг) –        120-130
Ловал (1 кг) –        80-140
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 пазарыш-
те тиде арнянат 

шукынжо ол-
мам, пўкшым, 
пєчыжым, тур-

нявєчыжым, по-
ланым темлат. Телылан 

ямдылыме шапашышты-
мат шагалын огыл ужалаш 

тў‰алыныт.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

– Мороженый деч кодшо палым пытараш 
манын, тудым эн ончычак бензин дене нєр-
тыман, вара мушман.

Йыгыман огыл, 
перкалыман

Таче ме тыланда меж гыч пидме вургем 
гыч лавырам, моло палым кузе пытараш да 
кора‰даш лийме дене 
палдарена.

– Лавыра пале шукертсе 
гын, тушко глицериным йы-
ген «шулыктарыман».

– Вургем лачшымак мо дене 
амыргымым огыда пале гын, 
тыге ыштыман: леве вўдыштє 
шовыным изишак шулыкта-
рыман, вара тушко икмыняр 
чўчалтыш нашатырь спиртым 
ешарыман да мушман.

– Пале чотак пижын шинчын 
гын, уксусым, изишак шинча-
лым, нашатырь спиртым пырля 
лугыман да тиде вартыш дене 
перкалыман, а йыгыман огыл. 
Адакшым тидлан ватке тампо-
ным але дискым налман да тудым ош куэмыш пўты-
ралман.

– Ужар шудо але лышташ 
палым тыге пытараш лиеш: 
1 л вўдыш 1 кугу совла на-
шатырьым пышташ, вара 
тидын дене палым нєрташ 
да шўалташ.

– Вўр палым эн ончычак 
йўштє вўдыштє шўалтыман, 

вара 30°С темпе-
ратуран вўдыштє 
мушман.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Тыге ямдылыман:
– шолтымо паре‰гым  

5 мм кўжгытан тыртыш 
семын пўчкедена да 
кўмыж але салатнице 
пундашыш оптена;

– сельдьын филе-
жым изи кубик семын 

пўчкедена да паре‰ге 
ўмбаке пыштена;

– шолтымо муным 
эрыктена, тыртыш се-
мын пўчкедена, вара 
сельдь ўмбаке оптена;

– кугу рожан тёрко 

гоч олмам колтена да 
вес лончо семын ша-
рен пыштена;

– шолтымо йошка-
рушменым эрыктена, 
кугу рожан тёркышто 
нўжена, тушко май-
онезым, горчицым, 

пурысым, шинчалым 
ешарена, пырля луге-
на да ўмбакше йыгена;

– пытартышлан са-
лат ўмбаке ужар йєр 
шудым тыгыдемден 
шавалтена.

Кочкыш ямде!

Кўлыт:
– 150 г сельдьын фи-
леже,
– 2 шолтымо 
паре‰ге,
– 3 шолтымо муно,
– 1 олма,
– 2 шолтымо изирак 
йошкарушмен,

– 3 кугу совла май-
онез,
– 1 кугу совла горчи-
це,
– 1 кылдыш ужар йєр 
шудо,
– шинчал ден пурыс 
– там шот дене.

«Упшан селёдко»  
салат

Ончылсакышым ўшталына

Креветкым ка-
струльыш пыштена, 
вўдым темена. Шолаш 
тў‰алмекше, тул ўм-
балне 3 минут кучена 
да кора‰дена. Ынде 
вўдым ястарена, изи-
шак йўкшыктарена, 
вара эрыктена.

Помидорым 4 
ужашлан пўчкедена, 
тушеч кичке ден «пыр-
дыжым» кора‰дена.

Авокадом, чесно-
кым, лимон сокым, 
сливочный сырым 
блендерыш пыштена 

да крем лиймешке ку-
чена.

Кажне помидор ужа-
шыш 1 изи совла тиде 
кремым оптена, ўм-
бакше 2 креветке гыч 
пыштена.

Закуско ямде!

Ч ы л а ш т ы н 
холодильни-
кыштышт але 
морозильни-
кыштышт кре-
ветке, авока-
до «пєрдалыт» 
манаш огеш 
лий. Туге гы-
нат иктаж пайрем-
лан лўмынак налын 
ыштен ончаш о‰ай 
шонен, тиде рецеп-
тым темлена.

«Помидор ден  
авокадо гыч «пуш» 

закуско

Лум, коптитлыме 
грудинкым, кешырым, 
петрушко вожым пыр-
ля пыштен, лемым 
шолтена. Ынде тудым 
шўрена.

Тылеч вара журым 
ямдылена. Тидлан ло-
жашым шолтымо вўд 
дене лугена да шокшо 
верыш шуаш шынде-
на. Икмыняр жап гыч 
тудо ойыртемалтше 
пушан да таман лиеш.

Лемыш журым йок-

тарена, шинчалтена, 
шолаш пуртена. Тыш-
как ужаш-влаклан 
пўчкедыме грудин-
кым, чеснокым пыш-
тена.

Посна кўмыжышкє 
паре‰гым шолтен лук-
тын опташ, ўмбакше 
шулыктарыме ўйым 
пышташ лиеш. Журым 
подылын, паре‰ге 
дене пырля кочкаш 
гын, тутлырак.

Перкан лийже!

Тиде ойыртемалтше шўрым  
ямдылаш кўлыт:

– 300 г коптитлыме о‰ лу (грудинке),
– лемлан 200 г лу (кеч-могай),
– 1 кешыр,
– 1 петрушко 
вож,
– 5 пўй чеснок,
– шинчал.

Журлан:
– 2 стакан шўльє 
але уржа ложаш,
– 1 стакан вўд.

Жур гыч шўр

Закускылан 
кўлыт:

– 4 помидор,
– 32 креветке,
– 1 авокадо,
– 150 г сливочный 
сыр,
– 1 пўй чеснок,
– 1 кугу совла ли-
мон сок,
– там шот дене 
шинчал.
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Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен.   

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Тиде ешыш мийыме 
годым суртоза саварым 
ышташ кўртньє пучым 
левыктен ушаш ямдыл-
кала ыле. Кўртньє пече 
виш кокла гыч вучыды-
мын мундыра гай ошал-
ге-кўрен кок пинеге 
кудал лекте. Нуно, юар-
лен, йол пелен пєрдаш 
тў‰альыч. А кудывечын 
вес могырыштыжо лєза 
пунан эшеат кугу ошал-
ге пий койылалтыш.

– Тиде лайке урлык 
ик ияш пий. Ир сєснам 
сонарлаш коштыкташ 
налме, но але ик ганат 
миен огыл. Эрла икым-
ше гана терген ончы-
нена. Осалже нимо уке 
гай чучеш. Шорык ку-
дал эрта гынат, ок опто, 
шкенан пырыс дене гын 
пырля мален кият. Со-
нарзе пийлат ок чуч, – 
мыскара йєре кумылын 
каласкалыш Андрей 
Викторович. – Трактор 
толшаш, каяш вере-
штеш, – мане суртоза 
да оралте кєргысє со-
мылым ышташ кора‰е.

Пўтырналтше тош-
калтыш дене пєртєн-
чык кўзет, а кўшнє эше 
ик кыдеж улмаш. Тыгай 
о‰ай пєртєнчылым эше 

ужмо огыл ыле манын єрмем 
шым шылте.

– Пелашем чылажымат 
оралтыште шке семынже, 
ойыртемалтшын, ыштен. 
У ме‰гым шогалтынена, – 
пєръе‰ын ойлымыжымак 
пе‰гыдемдыш озавате. 
– Пєртын фундамен-
тше уке, шем рокым 
гына кора‰денна. 
Ынже шел манын, 
мландыш шуко 

Санкт-Петербургышто 
корно озанлыкыште 
участке начальниклан 
ышта. Кугурак эргынат 
Ленинград областьыш 
вахте дене кудалыш-
теш. Ачажлак корно 
озанлыкыште тырша. 
Изирак эргына 11-ше, а 
ўдырна 3-шо классла-
ште тунемыт. Виолет-
та – куштылго атлетике 
дене тале спортсменке. 
(Залысе стенкыште изи 
ўдырын медальже, гра-
мотшо ятырак койыт.) 

Телевизор йымалнысе 
кружван шартышат оза-
ватын кидпашалан шў-
ман улмыжым шижтара.

– Тидым выставкыш 
намиенам ыле, яра 
шинчыме деч диван 
шартышымат пидынам. 
Тунам кидпашаланат 

жапым мумо, кызыт жап 
ок сите. 

Кокымшо пачашыш 
пурымаштак – ванный, 
гардеробный. 

Тыште моло вур-
гем дене пырля ан-
самбльыш коштшаш  
уло ешлан ургыкты-
мо костюм-влак кечат. 
Кажныжын – марий 

Изи да кугу балкон – 
ке‰ежым

А.Волкова – Виолетта ўдыржє дене

Апипєрт

«Шонымашыже уло гын,  
садыгак шукта»

Суртоза – пийже дене  
пўртўсыштє

арматурым колтымо. 
Пелашем ойыртемалт-
шын шонышо, е‰ыным 
кўсынлаш ок йєрате. 
Андрей – Тамшэ‰ер ял 
гыч, «политехыште» ин-
женер-мелиораторлан 
тунем лектын. А мый 
Шунсолаште 6 шочшан 
кугу ешеш шочынам.

Участкым налмеке, 
2006 ийыште негызым 
пыштышна, пєртым 
ышташ пижна. Чо‰ымо 
жапыште, окса чўдылы-
кым шижаш тў‰алмеке, 
пелашем Йўдвел кун-
демыш пашаш кошташ 
тў‰але. Пєртым ныл ий 
наре чо‰ымеке, икым-
ше пачашыш илаш пу-
ренна, а кокымшым 
окса лийме семын эр-
кын ыштен шогымо.

Тылеч ончыч 10 ий 
наре Курыкмарий рай-
он Озёркадїр (Озёрки) 
ялыште иленна.  

Пашаш кайымыж деч 
ончыч пелашем эр эр-
дене колым кучаш миен 
толын шукта ыле. Пачер 
чапле лийын гынат, шке 
пєртыштє илыме шуын, 
– палдарышыжла, Ан-
жела Юрьевна залыш 
эрташ ўжє. – Ынде 12 
ий тыште илена, но те-
ний тушко унала миен 
толна, пе-еш шокшын 
вашлийыч.

Кызыт гын Андрей 
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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

Авторын да А.Волкован "Вконтакте" лаштык гыч налме фото-влак. Тел.: 49-55-11

Кажныжын – марий 
тўран шке вургемже. 
Волковмыт "Лаж сем" 
ансамбльын тале участ-
никышт улыт. 

Изиш кєргыштырак – 
лопка кухньо ден зал. 
Шола могырышто – цо-
коль пачашыш волтышо 
да мансардыш кўзык-
тышє пу гыч пўчкеден 
сєрастарыме перилан 
лопка тошкалтыш. Тыш-
так – балконыш лекташ 
вошткойшо яндан пла-
стик омса.

– Ке‰ежым южгу-
нам балконышто коч-
кына, чайым йўына, 
шочмо кечым эртаре-
на, – озавате узоран 
кўртньє ората дене пе-
чыме лопка балконыш 
лукто. – Ке‰ежым тыш-
те кашполаште, куды-
вечыште, пакчаште – 
чыла вере тўрлє-тўрлє 
пеледыш пеледеш. Ты-
гай моторлыкым ончен, 
чонлан ласка, куан ку-
мыл ылыжеш, а шыжы-
лан чыла эрыктен ко-
дем. Мемнан малыме 
вер гычат вес бал-
коныш лекташ лиеш. 
Йоча-шамычынат каж-
ныштын – шке пєле-
мышт. Мансардысе 
окна-шамычым проект 
почеш заказатлыме. 

Озавате ўлыл, цо-
коль, пачашыш волтыш. 
А туштыжо – монча, 
мончапулдыр семын 
келыштарыме йо‰гыдо 
кыдеж, суртозан ма-
стерскойжо. Рвезе-
шамычлан капкылым 
шуараш тўрлє спорт ўз-
гарлан вер. Пакчасаска 

шапашым аралаш лў-
мын посна верым ке-
лыштарыме. Туштыжо 
мо гына уке – шинчат 
шарла. Тыштак – мўй. 
Суртоза эше мўкшым 
онча. 

– Пелашем сонарыш 
кошташ йєрата. Коклан 
шылталем гынат, туд-
лан пўртўсыштє лияш 
келша. Сонарлыме але 
пєртым чо‰ымо нерген 
шуко о‰айым каласка-
лен кертеш. Мый шке-
жат ик гана пырля со-
нарыш миенам. 

Тўжвал оралтым он-
чаш лекмеке, нарынче 
поликарбонат веран-
дан шокшемдыме кугу 
чыве вўта шинчалан 
перныш.

– Сурткайык кокла 
гыч чыве ден под-
садной манме лудым 
ашнена, – палдараш 
тў‰але Анжела Юрь-
евна. – Кайык сона-
рыш кошташ Андрей 
мє‰гылан туныктымо 
пеле ир лудым ашна. 
Нунышт игымат лукты-
ныт ыле. Кунам сона-
рыш каят – пеленышт 
на‰гаят, ерыш кол-
тат. Ава лудо, йўкшым 

пуэн, ир узым шкеж 
дек ўжын конда. Авам 
огыт лўйкале, узым 
гына. Ерыш на‰гайыме 
годымат нуно шкеныш-
тым мє‰гыштє ашны-
ме сурткайык гай огыт 
кучо. Изиш ошкылытат, 
дў-ўр шоктен, кўшкє 
нєлталтыт. Савар ўм-
бач, шыр-р шоктен, 
мє‰геш кудывечыш 
чо‰ештен шинчыт. 
Йєршын сурт лудо гай 
огытыл, ир койышышт 
садак палдырна, сад-
лан нуным эскерашат 
о‰ай, – озавате дене 
пырля сурткайыкым 
ашныме оралте кєр-
гыш пурышна. Вўтан 
ик лукыштыжо куку-
рузым орален ямды-
лыме. Йо‰гыдо куды-
вечыштак шондык гай 
йытыра изи пу оралте 
посна шинча. Тыштыже 
мо гын манын шонал-
тышым.

– Тиде апипєрты-
мат пелашем шке ыш-
тен. Шукертак тыгай 
шонымашыже лийын. 
Интернетыште лудын, 
шымлен лектын да 
ыштен. Пєрткєргыш 
мўкш омарта-шамычым 

вера‰дылын, а‰ысыр 
о‰а йымалан шылтен. 
Ке‰ежым эргым тыш-
те чўчкыдын мала. Но 
тудым эше ыштенжак 
шуктымо огыл, мўк-
шыжє изиш шагал, 
шукырак кўлеш, – чат-
ка пєрткєргым озава-
те почын ончыктыш. 
– Тышан, возын, ради-
кулитым, хондрозым 
да моло черым эмлаш 
лиеш. 

А ке‰ежым пакчаште 
ломбо, писте моткоч 
сєралын койыт. Теве 
ты лукышто ош куре-
зым погем, – паре‰ге 
пакча воктенысе пи-
сте-влак коклаш он-
чыктыш. – Тений по‰го 
шагал огыл ыле. Эрде-
не лектат – ик ведрам 
погенат пуртет. Куре-
зылан умбаке кайыме 
ок кўл. Ончыкыжым 
тышан эше беседкым 
ышташ шонена, икма-
наш, шонымаш шуко. 
А пелашемын койышы-
жак тугай – шоныма-
шыже уло гын, садыгак 
шукта. А мый шоныма-
шыш шуаш полшышо 
ўшанле э‰ертышыже 
лийнем.

Кок изи «мундыра»
Шке ончен куштымо 

арбуз ден пурыс
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Автомашинам виктарышылан

Мє‰гысє ферме

Игече йўкшемдыме дене водитель-влак 
ке‰еж шиным теле покрышкылан ваштал-
таш тў‰алыт. Тидым южын температуржо 
7 градус деч коч кўзымым чарныме годым 
ыштат. Кызытсе машиналаште, южын тем-
пературжо 5 градус леве марте волымеке, 
лум пырчым ончыктышо прибор чўкталтеш. 
Тиде шиным вашталташ кўлмє, корно якла-
ка лийын кертме нерген шижтара.

ОЛА деч єрдыжтє 
икымше кылмыктыш 
толмо марте гына 
ке‰еж резине дене ку-
далышташ лиеш. Тура 
курыкым волаш-кўзаш 
логалеш гын, теле ре-

зиныш ондакрак кус-
наш темлалтеш.

Жап шыгырлан да 
покрышкым ваштал-
таш черет кугулан кєра 
(октябрь мучаште-
ноябрь тў‰алтыште) 

ятыр водитель чыла 
сезонлан келшыше 
шиным налеш. Но 
тыгай шине лачак ик-
марда климатлан веле 
келшен толеш.

Те у комплект ши-
ным налында гын, 
йўштє толмо марте 
обкаткым эртараш 
кўлеш. Тў‰алтыште 
шагатыште 70 кило-
метр дене гына ку-
далаш темлалтеш. 
Тыгодым 400 кило-
метр деч шагал огыл 
эртыман. Машинам 
кенета чарыман огыл, 
савыртыштат эске-
ренрак кудалман. 
Эше тидымат монды-

ман огыл: жап эрты-
ме семын шип-влак 
лектын возын кертыт.

Кунам резиным ва-
шталташ – автолюби-
тель шкеже рашемда. 
Но кеч-мо гынат, ти-
дым жапыштыже ыш-
таш тыршыман. 

Т р а н с п о р т н ы й 
средствым кучылтмо 
правил почеш, теле 
шине деч посна ку-
далышташ декабрьы-
ште, январьыште да 
февральыште гына 
чаралтеш. Тидым 
шарныза: ке‰ежымсе 
резине корнышто 
налше ийыште мун-
чалта, да 5 градус 
леве деч ўлыкшє тем-
ператур годым куда-
лышташ лўдыкшє. 

Мый шке озанлыкыштем чывым шукерт-
сек ашнем. Тиде сурткайык нерген «Сурт-
пече» газетыштыда ик гана веле огыл 
возенда. Йодышемже тыгай: муным кузе 
чын да мыняр жап аралаш лиеш?

Г.ЗИНОВЬЕВА
Кужэ‰ер район

РОСПОТРЕБНА Д-
ЗОРЫН эпидемио-
логий шотышто рўдє  
НИИ-жын врач-экс-
пертше М.Лебедевын 
мутшо почеш, ГОСТ-
ын пе‰гыдемдыме 
стандартше дене пай-
даланаш лиеш. Тиде 
ГОСТ дене келшышын, 
чыве муным 0 гыч 20 
градус марте шок-
шышто 25 сутка але 
2 градус йўштє гыч 0 
градус марте 90 сутка 
деч шуко огыл аралы-
ме гын, столовыйлан 
шотлаш лиеш. Диети-

ческийлан 7 сутка деч 
шуко огыл аралыме 
муным шотлат. Тиде 
жап деч вара тыгай 
муно столовый рада-
мыш кусна.

Кевытыште муным 
налмыда годым мо-
гай жапыште фасо-
ватлымым ончыза да 
полкышто эн шагал 
жап кийышым ойыры-
за. Кочкышым ямды-
лаш кучылташ лийме 
жапым упаковкышто 
ончыктымо. Тудыжо 
тўрлє лийын кертеш. 
Правил почеш, му-

ным холодильникыште 
аралыме гын, кум тыл-
зе марте свежа лийын 
кодеш. Кевытын пол-
кыштыжо пєлемысе 
гай температурышто 
аралалтын гын, фасо-
ватлыме гыч 25 сутка 
эртымеке, кочкышлан 
кучылташ ок лий.

Тыгай йодыш лек-
тын кертеш: пудыр-
гышо, шелше шўман 
муным холодильни-
кыште аралаш лиеш 
мо? Лебедевын мутшо 
почеш, муно пудырген 
гын, холодильникыш-
те аралаш лўдыкшє. 
«Шўмыштє сальмо-
нелл-влак лийын кер-

тыт. Шўмжє тичмаш 
гын, нуно нигунамат 
муно кєргыш пурен 
огыт керт. Но шел-
шым да шаланыше 
муным холодильникы-
ште аралаш ок лий», – 
ойла специалист.

Шўмым кенета 
йо‰ылыш пудыртен- 
да гын, эксперт му-
ным вигак шолшо вў-
деш кўкташ темла. 
Вет кўкшє температур 
черым шарыше чыла 
бактерийым пытара. А 
теве салмаште тыгай 
муным жаритлаш ок 
темлалт. Вет тыгодым 
сальмонеллым пыта-
раш йєн уке гаяк.

Чыве муным мыняр  
жап аралаш лиеш?

Мужыр лаштыкым

Ке‰еж резиным 
вашталтена
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПРОПОЛИСЫМ НАЛАМ. АКШЕ: 1 кг – 1500 те‰ге. 

Тел.: 89026724634
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ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Йодында – вашештена

ШЫЛАГОЛЫМ ку-
чаш палемдыме деч 
ончыч верым ойырен 
налын моштыман. 
Тиде йодышым кечы-
валымак, волгыдо 
денак, рашемдыман. 
Кўсен понар кўлеш. 
Кокыт лиеш гын, сай-
рак. Силикон ден по-
ролон деч посна тўр-
лє воблер пеленак 
кўлыт. Тылеч посна 
эше чонан ондалчык 
(живец) лиеш гынат, 
уто огыл.

Чонан ондалчык се-
мын тыгыде ола‰ге, 
юрдий, шере‰ге кел-
шен толыт. Шолды-
ра кол-влак чонан 
кугу ондалчыкым 
чўчкыдынак руалтка-
лат. Тыгай шонымаш 
йо‰ылыш: ондалчык 
кочкыш мыняр кугу-
рак, тунар шукырак 
колым кучем. Палаш 
уто огыл: эсогыл изи 
колжат шолдыра он-

далчыкым руалтен 
кертеш.

Чонан ондалчыкым 
э‰ыримыш вуй деч 
тораште огыл туп-
шо гыч пижыктат. 
Э‰ыримым иктаны-
мат, кокытанымат, 
кумытанымат кучыл- 
таш лиеш. Изирак ко-
лым кучаш палемды-
ме гын, чонан ондал-
чык кочкышым (изи 
колым) тўрвыж гыч 
пижыктат.

Шылагол утыжым 
ок шеклане, тудо 
эскерыше кол огыл. 
Тыгодымак виян, 
сандене вичкыж 
э‰ыршўртє ок йєрє. 
Поснак – йўдым. А 
теве шнур лачеш то-
леш. Тудо кугу нелы-
тым чыта. Но кеч-мо 
гынат, кучымо ўзгар 
ден ондалчык коч-
кыш шотышто экспе-
риментым эртарыде 
ок лий.

«Сурт-пече» газетыште шукерте огыл 
прополис нерген каласкалышда. Умылы-
нем: тиде мўкш 
клей гыч вар-
тышым (настой-
кым) кузе ямды-
лаш?

З.НИКОЛАЕВА
Морко район

ПРОПОЛИСЫН ай-
демын организмжы-
лан пайдале улмыжо 
шукертсек палыме. 
Тушто ятыр пайда-
ле элемент уло, сан-
дене эмлыме годым 
кумдан кучылталтеш. 
Мє‰гысє условийыш-
те, тудым кучылтын, 
спирт настойкым ям-
дылат. Тыгай  вар-
тыш тазалыкым, мо-
торлыкым пєртылта, 
самырыкракым ышта.

Прополисым пўр-
тўс антибиотиклан 
шотлат. Тудо пуалме 
чер ваштареш кучеда-
леш, корштымым чара, 
вещества вашталтмым 
тєремда, организмым 
токсин да шлак деч 
эрыкта. ™дырамаш-
влак прополисым ги-
некологий могырым 
нелылык лекме годым 
кучылтыт, пєръе‰-
влаклан простатит деч 
эрнаш полша. Йоча-
влаклан спирт настой-
кым йўкташ ок лий, 
но кылме чер годым 
йыген туржаш лиеш. 
Тидым шотыш налман: 
ондак йоча врач дене 
ка‰ашыман.

Тиде пўртўс анти-
биотик тыгай черым 
эмлыме годым ку-
чылталтеш:

– кылмымым, шўлы-
мє орган-влакым;

– кочкышым шулык-

тышо системын па-
шаштыже кўрылтыш 
лийме, шоло-пагар 
корштымо годым;

– гинекологий ден 
урологий шотышто 
проблеме лекме го-
дым;

– панкреатитым;
– экземым да кова-

штыште лекше моло 
чўнчам эмлаш.

Настойкым ямды-
лыме рецепт пеш 
тыглай. 100 грамм 
кукшо прополисым 
налыт, 500 мл спир-
теш але ош аракаш 
(спиртеш прополис 
сайынрак шалана) 
шулыктат, пычкемыш 
верыш шындат, кок 
арня шинчыктат, тыго-
дым жапын-жапын лу-
гат. Ынде вартышым 
шўрат, да тылеч вара 
тудым кучылташ лиеш. 
Но тидын деч ончыч 40 
чўчалтыш настойым 
100 мл вўдеш але шє-
реш лугат.

Вартышым чын ку- 
чылт моштыман. Мўш-
кыран ўдырамашлан да 
лактаций пагыт, йоча 
ийгот, сакыр диабет 
годым йўаш ок йєрє. 
Врачын консультаций-
же кўлеш, дозировкым 
эскерыман. Спиртеш 
ыштыме настойкым 
йўаш чаралтеш, лачак 
вўдеш лугымым гына 
кучылташ лиеш.

Шылаголым  
йўдымат кучат

Шыжым шы-
лаголым йўдым 
кучаш о‰ай, 
адакшым поян 
лектышлан ўшан 
кугу. Провод-
ко кечывалымсе 
деч нимыняр ок 
ойыртемалт. Он-
далчык кочкыш 
шотыштат тыгак, 
утларакше салат 
тўсан келша.

Вартышым кузе  
ямдылаш?

Колызын лукшо
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай 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 «ОТ-
ЧИМ» 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 

«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. 
Итоги дня. 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приго-
вор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 
17.00 Время покажет 16+ 15.15 Да-
вай 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 «ОТ-
ЧИМ» 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 Ве-
сти. Местное время 11.45 Судьба че-
ловека 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 «ДОКТОР 
РИХТЕР» 16+    

«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

12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 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 Вечерние ново-
сти 18.35 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «ОТЧИМ» 16+ 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 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 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

13 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 поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.30 Мо-
сква. Евгения Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир 20.00 Поле чудес 16+ 
21.00 Время 21.30 Голос 12+   

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 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». 
Тендан серышда почеш концерт 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 09.55 Модный при-
говор 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 Вечерние ново-
сти 18.35 На самом деле 16+ 19.45 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с «ОТЧИМ» 16+ 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 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 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+ 23.15 
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 9.40 Туган Тел

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

11 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и умни-
ки 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 12.00 Ново-
сти 10.10 Открытие Китая 12+ 11.15 Теория загово-
ра 16+ 12.15 Идеальный ремонт 6+ 13.15 Эльдар 
Рязанов. «Весь юмор я потратил на кино» 12+ 14.10 
Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+ 15.55 Дмит-
рий Дибров. Мужчина в полном расцвете сил 12+ 
17.00 Кто хочет стать миллионером? 12+ 18.00 
Москва. Евгения Медведева. Александра Трусо-
ва. Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 19.45 Фут-
бол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020 г. 
Сборная России – сборная Бельгии. Прямой эфир 
21.55 Время 22.15 День рождения КВН 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По секрету 
всему свету 12+ 08.40 Местное время. Суббота 
12+ 09.20 Пятеро на 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 «ТЁЩА-КО-
МАНДИР» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 20.00 Ве-
сти в субботу 21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 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
05.10, 06.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.40 Часовой 12+ 08.10 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.20 Видели видео? 6+ 14.00 
Концерт Александра Серова 12+ 15.25 Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. Показатель-
ные выступления 12+ 17.30 Рюриковичи 16+ 19.25 
Лучше всех! 0+ 21.00 Время 22.00 Большая игра 
16+ 23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. «Са-
мый главный посол» 12+

РОССИЯ1

05.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+ 07.20 Се-
мейные каникулы 12+ 07.30 Смехопанорама 12+ 
08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 Местное время. 
Воскресенье 09.20 Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+ 13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+ 18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» 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 Про-
грамма «Пастырское слово» 12+ 21.00 Марий Эл 
темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 НОЯБРЯ, СУББОТА

Пагалыме лудшо йолташ! Россий почто отделений-
лаште 2020 ийын икымше пелийжылан возалтме кам-
паний кая. Ушештарена, молгунамсе семынак под-
писчик-влак коклаште лотерей модылтеш, сандене 
газетлан возалташ 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 самырык театр

9 ноябрь – «И эту дуру я любил». А.Яхонтов....18.00 (16+)
10 ноябрь – «Синяя птица». М.Метерлинк........11.00 (12+)

– «Торешвате солаште – томаша». –  
М.Илибаева.......................................................... 15.00 (12+)

Э.Сапаев лўмеш опер да  
балет академический театр

8 ноябрь – «Царская невеста». Н.Римский- 
Корсаков............................................................... 18.00 (12+)
9 ноябрь – «Летучая мышь». И.Штраус.............16.00 (12+)
10 ноябрь – «Бременские музыканты».  
Г.Гладков..................................................................16.00 (6+)
14 ноябрь – «Кармен». Ж.Бизе...........................18.00 (12+)

8 ноябрьыште лекше «Ма-
рий Эл» газетын икымше ла-
штыкыштыже – 5 ноябрьыш-
те Йошкар-Ола воктенысе 
«Корта» ече базыште ече-
роллер трассым офици-
ально почмо нерген. Тудым 
почмаште Олимпиадын кум 
гана, латныл гана тўням-
бал чемпион, Российысе ече 
федерацийын президент- 
ше Елена Вяльбе, Марий 
Элым вуйлатыше Александр 
Евстифеев лийыныт.

«Ял илыш» лаштык тиде 
гана Советский районысо Ле-
нин лўмеш колхозын 60 ияш 
лўмгечыжым палемдыме пай-
рем нерген каласкала.

«Александра» фондын «™ды-
рамаш тазалык» программы-
же да «Мый илышым йєра-
тем» проект почеш Российын 
11 онкологический рўдерыш-
тыже ўдырамаш портрет фо-
тоончер-влак эртеныт, нунын 
кокла гыч иктыже – Марий 
Элыште. Тидын нерген «Таза-
лык» лаштыкыште лудса.

31 октябрьыште Марий са-

мырык театрыште уш-акылым 
да моторлыкым ончыктышо 
«™дырсий» конкурс эртарал-
тын. Тушто мыняр участник 
лийын, кє да кушеч – 12-13-
шо лаштыклам шергалза.

Марий калыкын 11-ше 
Погынжо марте пелий деч 
шагалрак жап кодын. Тудо 
шушаш ий апрельыште Йош-
кар-Олаште эрта. Мер Ка‰аш 
марий форумын шыже сес-
сийыштыже «Марий калык 
Погын вашеш: шонымаш, ик-
тешлымаш, темлымаш» кон-
ференцийым эртарен. Чыла 
тидын нерген кумданрак 
«Тамга» лаштыкыште лудса.

«Школ илыш» лаштык 
Шернур районысо Лажъял 
школышто туныктышо Анже-
ла Волкова дене палымым 
ышта.

«Марий вургем пайрем уна-
ла ўжеш» регион-влак кокла-
се X фестивальыште «Кид 
дене ыштыме национальный 
вургеман курчак» выставке-
конкурс лийын. Тидын нерген 
«Фотолаштык» каласкала.
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

КАНДАШЛЕ ийыш шушо 
Эчей Ольошын ныл ийлан изи-
рак йєратыме пелашыже теле 
лишан уке лие. ™мырышт муч-
ко икте-весым пагален, ара-
лен илышт гынат, Шочынава 
нунылан ала-молан йочам ыш 
пу. Пелашыжын каен колты-
мыж деч вара шо‰гые‰ йєр-

Пырля лияш  
уэш пєртылын

шын весеме. Тылзе чоло пєрт 
гычат лекде илен кертын. Кас 
еда пєртыштє, пычкемыш гы-
нат, тулым чўктыде шинчен. 

Суртшо воктеч эртен кайы-
ше-шамыч пошкудышт илак 
чай манын мужедыныт, но пу-
ренак ончалаш тоштын огы-
тыл.

Ялысе-шамыч тиде тыматле 
мужырым моткоч сай ешлан 
шотленыт. Садланжат, очы-
ни, ватыже колымо деч вара 
южышт Эчей Ольошлан шок-
шо шўрымат шолтен конде-
ныт. Кевыт гыч толшыштла, 
шо‰гые‰лан киндым пуртен 
коденыт.

Ойго шўлышеш варналтше 
Эчей Ольош жап эртыме се-
мын эшеат весеме. Тудлан чы-
лажат кўлдымє лие, колянен, 
чонжо пуста‰е.

У ий водын кече мучко окна 
ваштареш шинчыш, ушышты-
жо тўрлыжымат пєрдыктыльє. 
А кас велеш пєръе‰ым пуйто 
ала-кє мє‰гыж гыч уремыш 
шўкенак лукто.

Пєрша‰ше ялым ончен са-
вырнаш лекше шо‰гые‰ урем 
покшелне пайремлан сєраста-
рыме кожым ик тат ончен шо-
гыш. Вет жапше годым нунат 
пелашыж дене ужар иман 
пуше‰гыш модышым саке-
дылыныт, ўстембак пайрем 
сийым погеныт. Лийын тыгай 
сылне пагыт тудынат...

...Йырым-йыр ончалат да 
шижат: игечыжат пуйто У ий-
лан келыштаралтын, палынак 
левештен. Лумжат мландым 
тўкаш чаманыше гай шыве-
шыве эркын велеш. Игече мот-
коч ласка гынат, уремыште ик 
е‰ат ок кой, очыни, кажныже 
еш пайремлан ямдылалтеш.

Кўртньє тояшкыже э‰ертен, 
Эчей Ольош, нигуш вашкы-
де, шып малыше пўртўсым 
урем дене шымлен ошкеда. 
Ял мучашыш лекмеке, кенета 
лумышто кийыше шем пийым 
ужо. Воктекше лишеммеке, 
пий кора‰ын ыш кудал, палы-
ме е‰ым ужшо гай вуйым гына 
нєлтале, ышат опталте. А вара 
кынеле, капшым рўзалтыш да 
пєръе‰ почеш тарваныш.

Ше‰гекыже ончалше Эчей 
Ольош пийын пурлын кертмыж 
деч ыш лўд, мє‰гешла, тудын 
дене кутыраш веле тў‰але. 

Мє‰гє пєртылмє корнышто 
пийын моткоч ушан улмыжым 
шо‰гые‰ умылыш. Пєртшє во-
ктек толын шогалмеке, тудым 
кудывечыш ўжын пуртыш. Єр-
маш: пий кудывечыш шо‰гые‰ 
деч ончыч кудал пурыш.

Эчей Ольошын чонжылан ла-
ска да весела лийын кайыш. 
Пийым пєртышкє пуртыш, но 
сурт янлык шкенжым ала-мо-
лан тургыжланышын куча. 
Пукшынеже ыле, но пий коч-
кыш ате дек лишкат ыш мий. 
Эр марте унам ом тургыжлан-

даре манын, оза шоналтыш да 
кухньо кўварыш ватыжын то-
што ужгажым кудалтыш.

Йўдым Эчей Ольош пы-
лышыжлан пелашыжын йўк-
шє солнымо дене помыжалт 
кайыш. Куаненат колтыш. 
Кухньыш пурен ончале – не-
рен кийыше пийым веле ужо. 
Шо‰гые‰ын кидше чытыраш 

тў‰але, пелашыжын йєраты-
ме эмалироватлыме кружкаж 
дене вўдым кошталын, изин-
изин подылын, ик тат янлык 
ўмбак ончен шогыш. Ты та-
тыште вўдан ате кидше гыч 
мучышталт камвозо. А пий 
кружкам, катлыше кылже гыч 
пурлын, кийыме верышкыже 
на‰гайыш.

Кенета Эчей Ольошлан пуй-
то ватыже пеленже улмо гай 
чучын колтыш. Ала лачшымак 
тиде пий тудак?! Кокыте шо-
нымаш дене пєръе‰ малаш 
возо.

Те‰гече мумо пийлан эрде-
не Найда лўмым пуыш. Ынде 
тудо пий деч ок ойырло. Чўч-
кыдын пырля пўртўсыш ласка 
юж дене шўлалташ кас еда 
коштыт.

Толын пурышо пий нерген 
пошкудо-шамычлан каласка-
лымекыже, нунышт тудлан 
тыге ойленыт: тиде, очыни, чот 
йєсланыметым ужын, йєраты-
ме пелашет пий сыным налын, 
пеленет пырля лияш уэш тый 
декет пєртылын, шо‰гые‰ым 
лыпландареныт.
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ПОЕЗД купеште ўдырамаш 
ден пєръе‰ кудалыт.

– Корнына кужу, чайым подыл-
шыла, туштым туштышыла, икте-
весе дене палыме лийына гын 
веле? Мутлан, мыйын професси-
ем «и» буква дене тў‰алеш да «р» 
буква дене пыта, – темлымыжым 
умбакыже шуя пєръе‰.

– А-а, те инженер улыда туге-
же!? А мыйын йєратыме пашам 
«б» буква дене тў‰алеш да «ь» 
дене пыта. 

...Кужу жап шып шинчыше 
пєръе‰ын чурийже койын чеверга...

– Библиотекарь, – шыргыжа-
лын пелешта ўдырамаш, – а кєм 

те шоналтышда, илен-то-
лын, ала тудат профес-
сийыш савырнен шукта?
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Г.Микай 
пьесе

США 
хоккеист

Француз
Религий

Любовь Орлова мура.

Йєратыме мурына

Какшан воктен ке‰еж кастен
Коштеш йолташ вес ўдыр ден.
А мый тораште шып шогем,
Шинчавўдемым йоктарен. 

Припев (2 гана):
Молан-молан ондаленат?
Молан-молан єндалынат?
Молан-молан йєратенат,
Изи шўмем йўлалтенат?

Нимом огеш лий вашталташ
Да рвезе жапым пєртылташ.

Амал уке гын, мом ышташ?
Пўралтын шкет мылам илаш. 

Припев тудак.

Мый ўшанем: вучен шуктем
Шке пиалем шке корныштем.
Умбалне ўжара нєлтеш,
Мылам у кече шыргыжеш. 

Припев тудак.

Кунам-кунам, кунам-гынат 
Лиеш йолташ, тек мыйынат.

Кунам-кунам, кунам-гынат 
Шыргыжалеш пиал мылам.
Припев тудак.

Молан йєратенат?
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Татарстан

Коча-кован пагытыштым 
шарналтеныт

ТУШТО самырык тукым шке 
коклаштыже марла гына мут-
ланен, тўрлє марий модыш 
дене модын, мурен, куштен. 
Тыгай сынан мероприятийым 
эртараш шонымаш националь-
но-культурный автономийын 
чолга е‰же-влакын пырля 

погынымышт годым лектын. 
™дыр-рвезе-шамыч коча-кова-
штын самырык пагытыштышт, 
тыге пырля чумырген, жапым 
веселан эртарымыштым шар-
налтен кутыреныт. Вашлийма-
шым у илышлан келыштараш 
ойым пидыныт.

MARICLUB-ыш кажне кумы-
лан марий е‰ ушнен кертеш. 
А ешартыш уверым vk.com/
kznmarischool сайтыште муаш 
лиеш.

Л.МИХАЙЛОВА

Авторын фотожо

Казаньысе Калык кел-
шымаш пєртыштє самы-
рык марий ўдыр-рвезе-
влак погыненыт. Нуным 
Татарстанысе марий-
влакын НКА-штын е‰же-
шамыч чумыреныт. Тиде 
вашлиймаш у семын эр-
тен да MARICLUB манал-
тын.

Тораште ила гынат
2 ноябрьыште Карелийы-

се национальный лудмыве-
рыште Карелий ден Марий 
Эл республик-влаклан 100 
ий теммылан пєлеклалтше 
пайрем кас эртен. А ты кок 
регион коклаште кыл шу-
кертак ышталтын. Тиде кыл-
жым пе‰гыдемден толмаште 
кугу надырым лач Михаил 
Асессоров пышта. «Марий-
цы Карелии» организаций 
2010 ийыште Петрозавод-
скышто шочын. Тушто илыше 
марий-влакым ушен, тўрлє 
мероприятийым эртара. Ор-
ганизацийын исполнитель-
ный директоржылан Шер-
нур кундемысе марий ўдыр 
Алевтина Войтович ышта. Ту-
дын тыршымыж денак марла 
мурышо да куштышо «Акрет 
мари» ансамбль чапым на-

лын. Тудым Карелийыште 
эртаралтше тўрлє кугу меро-
приятийыш ўжыт.

Пайрем касыште ма-
рий сем, почеламут шуко 
йо‰галтын. Юбилярлан са-
ламлымашым Карелийын 
национальный да регио-
нальный политике минис-
трже С.Кисилёват колтен. 
Тудо М.Асессоровым ка-
лык-влак коклаште кы-
лым, марий калыкын 
тўвыражым, исто-
рический шарны-
машыжым арален 
шогымылан, у 
тукымым Шочмо 
элым йєратыме 
шўлышеш шуа-
рен толмыжлан 
тауштен. Михаил 
Асессоров – Ку-

рыкмарий кундемын шоч-
шыжо. Ынде ятыр ий Пе-
трозаводскышто ила.

Москваште илыше марий-влак 
Моско областьысе Истринский 

районышто верланыше Ояр кўсо-
тышто шыже кумалтышым эртаре-
ныт.

ТУШТО марий-влак веле огыл, моло 
калык гычат лийыныт, увертара тусо ма-
рий карт Эдуард Миннибаев шке соцла-
штыкыштыже. Кумалтыш шке радамже 
дене ласкан эртен.

Йўлаштым шуят

«Марийцы Карелии» региональный мер организацийым 
вуйлатыше Михаил Асессоровлан (снимкыште) 60 ий темын.

Карелий

Москва кундем


	Суртпече1
	Суртпече2
	Суртпече3
	Суртпече4
	Суртпече5
	Суртпече6
	Суртпече7
	Суртпече8
	Суртпече9
	Суртпече10
	Суртпече11
	Суртпече12
	Суртпече13
	Суртпече14
	Суртпече15
	Суртпече16

