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Умбакыже  
8-9-ше лашт.

Тачысе унана – кидмастар, туныктышо  
Галина Сморкалова (снимкыште). Тудын 
дене  «Марий вургем пайрем унала ўжеш» 
фестиваль-конкурсышто палыме лийынна. 
Мыланем кидпашаже-влак пеш о‰айын чучыч.

Галина Викторовна шкеж дене палдарыш: 
«Мый Килемар район Дубовский  
посёлкышто шочынам. Чаманен  
каласыман, шочмо суртнам  
кудалташ логалын. Чебоксарысе 
водохранилищылан кєра посёлкына  
вўд йымаке каен, манаш лиеш,  
калык вес вере, Визымйір  
посёлкыш, илаш куснен».

«Кидмастар лияш илыш   
 таратен»
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Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. 

Роспотребнадзор увертара

Статистике

Калык календарьым  
лышташлен

ШОКШЕМДЫМЕ тепли-
цыш вожан петрушкым, 
сельдерейым, кешырым, 
укропым ужаргылан ўдаш 
йєнан. Кылмен шуктен 
огыл гын, мландым кўн-
чен, пушкыдемден кодаш, 
кукшо рокым вужга‰даш, 
мульчироватлаш келшы-
ше кече. Ужаргылан ўды-
мє йєр озымым шуэмдаш 
лиеш.

Варарак погымо пакчаса-
скам нєрепыш аралаш пыш-
таш йєнан жап. Лум вочмо 
деч ончыч клематисым, ро-

зам телылан левед кодаш 
келша. Теплицыш ўдымє 
кушкылым пикироватлаш ок 
темлалт.

Садыште пуше‰ге кєр-
гашым эмлаш, кошкышо, 
тоштемше пуа‰ше шў-
мым эрыктен кора‰даш 
уто огыл. Вондо ден 
пуше‰ге тў‰ысє мландым 
пушкыдемдаш, йытырым 
ошемдаш лиеш.

Поген налме пакчасаска 
лектышым кошташ, консер-
вироватлаш, шинчалташ йє-
нан кече.

Калык пале почеш, лачшымак таче шыже чеверласа да 
игече теле велыш тайна. Тачысе кечым ончен, шушаш 
теле да шошым игече могай лийшашым ончылгоч му-
жедыныт.
 Таче кече леве да тымык гын, теле йўштє лийшаш огыл.
 Чыла пуше‰гыжак лышташым кудалтен шуктен огыл 

гын, теле кужу, шушаш ийын пакчасаска ден шурно лектыш 
начар лийыт.
 Лум шуко возын – шошым кугу вўдшорлан ямдылалт- 

ман.
 Э‰ер ден ерым ий леведын гын, игече огеш левеште.
 Ты кечын изиш йўштє – игече вашке ок йўкшемде.
 Корно лавыран, да каваште вудака пыл-влак ийыт – пел 

теле леве игече шогаш тў‰алеш

14 ноябрь (изарня), 
Катлыше тылзе – 

 Йыгырыште.  
Тиде шагал але  

начар лектышан шўдыр 
пале (Пеледыш кече). 

Йодыш уло гын, 
йы‰гыртыза

7 ноябрьыште грипп да ОРВИ 
вакцинопрофилактике йодыш 
дене «шокшо линий» пашам ыш-
таш тў‰алын.

СПЕЦИАЛИСТ-ШАМЫЧ прививкым 
кушто ыштыкташ лийме, вакцина-
цийлан кузе чын ямдылалтме, тудым 
вес прививке дене пырля келышта-
рыме лўдыкшє да моло нерген кала-
скалат. Нунын дене телефон кылым 
кучымо йєн:
 Роспотребнадзорын Марий Элысе 

виктемже: 8-800-707-61-77, 68-19-57, 
68-19-07 – 10 гыч 17 шагат йотке, 12 гыч 
12.45 шагат марте – кечывал каныш;
 Виктемын Волжский районысо 

пєлкаже: 8-83631-6-00-88 – 10 гыч 
17 шагат марте, 12 гыч 12.45 шагат 
йотке – кечывал каныш;
 Советский районысо пєлкаже: 

8-83638-9-48-14 – 10 гыч 17 шагат 
марте, 12 гыч 12.45 шагат йотке – 
кечывал каныш;
 Шернур районысо пєлкаже: 

8-83633-9-87-81 – 10 гыч 17 шагат 
марте, 12 гыч 12.45 шагат йотке – 
кечывал каныш;
 Марий Элын Гигиене да эпиде-

миологий рўдерже: 8-800-707-61-05, 
73-00-68, 45-19-33 – 10 гыч 16 шагат 
марте, 12 гыч 12.30 шагат йотке – 
кечывал каныш.

Пунчал дене келшышын
Марий Элыште илен лекташ 

кўлмє окса кугыт иземын.
7 ноябрьыште Марий Эл прави-

тельстве председатель Александр 
Евстифеев 2019 ий III кварталы-
ште илен лекташ кўлмє кугытым 
пе‰гыдемден.

2019 ий III кварталыште ик е‰лан 
илен лекташ кўлмє окса кугыт 9708 
те‰ге лийын, пашам ыштен кертше 
гражданлан – 10308 те‰ге, пенсио-
нерлан – 7911 те‰ге, йочалан – 9843 
те‰ге. II кварталыште илен лек-
таш кўлмє окса кугыт тылеч кугурак 
лийын.

Ушештарена, пунчал дене 
пе‰гыдемдыме кугыт кугыжаныш 
социальный полышын да социаль-
ный полышым пуымо мерын кугы-
тыштым шотлен лукмо годым шо-
тыш налалтеш.

М.ИВАНОВА
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Тў‰алтышыже 43-шо 

№-ан газетыште

3. Омсам, изи фор-
тычкым телылан лап, 
юж коштдымын петы-
рен кодыман. Тепли-
це кєргыш мардеж 
йєршын ок логал гы-
нат, нимат огыл. Южо 
пакчазе омсам телы-

лан виш кода, а тиды-
же поликарбонат кон-
струкцийым палынак 
лушкыдемда. Шуко 
луман телым тидыже 
поснак лўдыкшє.

4. Пўгє коклаш-
те э‰ертыш кужыт 
1 метр деч кужурак 
гын, лывырге леве-
дышым, ешартыш 

чаракым шогалтен 
пе‰гыдемдаш кўле-
шак. Тидлан фото-
што ончыктымо се-

мын неле кўжгє о‰ам 
але пырня пўчкышым 
шогалташ вараш ида 
код.

але Поликарбонат теплицым 
телылан кузе ямдылыман?

Ынде чынжымак  
сўмырлен ок шалане,

ПОСНА мешаклаш 
пургыж, сєреман ро-
кым, компостым, 
лышташ йєршан вар-
тышым оптыман. А 
жап шумеке, росота-
лан вартышым шке 
ямдылаш лиеш. Са-
дысе ўмбал рокым, 
ошмам шапашлен 
кодашат уто ок лий. 
Йыра‰ысым, теплицы-
сым гын лучо налаш 
огыл.

Ямдылыме мланде 
теле мучко сайын кыл- 
мыже манын, юалге 
гаражыш, левашыш, 
нєрепыш кора‰даш 
лиеш.

Мланде вартышым 
тунам шошым парит-
лашат огеш кўл. Ро-
кышто илыше зара-
зым йўштє пар деч 
начар огыл пытара.

Кажне пакчасаска 
нєшмым ўдаш млан-
дын лачшымак могай 
лийшашыжым шотыш 
налын, мешакласе 
тўрлє посна ужаш-ша-
мычым пырля вараш 
йєсє ок лий. Ынже 
вўдыжгє да пайда-
ле шапашыжым ынже 
йомдаре манын, по-
лиэтилен мешакеш 
оптымо ломыж па-
кет а‰ым кылден ко-

даш мондыман огыл. 
Ончыкыжым ломыж 
йо‰гытысо мланде 
вартыш ўмбак шавал-
ташат кўлеш лиеш.

Шыжын пытартыш 
тылзыжын мланде эше 
келгын кылмен огыл 
гын, органический 
(ушкал, кайык терыс, 
компост, пургыж рок), 
фосфор ден калий 
ўя‰дыш дене пойда-
рен, йыра‰ым кўнчен 
кодаш лиеш. Куштыл-
го мландым кўнчыде-
ат кодаш лиеш, ўмбал 
лончым пушкыдемды-
мат сита. Молыжым 
йўр, лум, йўштє шке 
ыштат.

Теплице (поликар-
бонат леведышан 
огыл гын!) кєргысє 
мланде сайын пойда-

ралтше, южтаралтше 
манын, телылан ом-
сам почын кодашат 
лиеш. Лектышым по-
ген налме деч код-
шо кушкыл вожым, 
лышташым, рок, ямде 
компост йєре лончын 
оптен, ораш чумы-
рыман. Тудо утыжым 
ынже кылме, да орга-
нике вартышын ырен 
шўймє жапше кужун-
рак шуйныжо манын, 
ўмбачынже 20-30 см 
кўжгыт мланде дене 
леведаш сай.

Вўдыжгє логалме 
дене азотым ынже 
йомдаре манын, те-
рыс орам пе‰гыдын 
такыртен оптыман да 
ўмбакыже пилашўкым 
але йогышо лышта-
шым шавалтыман.

Пакчасе мланде кылмен шуктен огыл 
гын, шошо велеш нєшмым ўдаш кызыт 

налын коден шуктыман

Кылмымыж деч  
ончыч налман

Пагыт паша
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

«ЛЕВОМЕКОЛЬ» мазь, очыни, кажне ешын 
аптечкыштыже уло. Тиде средстве тўрлє 

бактерийым пытара, сандене коваште дене 
кылдалтше чыла гаяк черым эмла. Мутлан,

1. Йўлымым. «Ле-
в о м е к о л ь » 

мазь йўлышє сусыр 
гыч йєрдымє лон-
чым сайын эрыкта. 
Тидланже йўлалтыме 
верым ончыч йўштє 
вўд дене шўалтыман, 
вара мазьым стериль-
ный марле повязкыш 
йыгыман да сусырыш 
пыштыман. Тыгай пе-
ревязкым кажне кечын 
сусыр иланымеш ыш-
тыман.

2. Шўйшє сусыр 
ден йорам. 

«Левомеколь» мазь 
дене пўчмє, шелше, 
удыралме, копша‰ге 
пурлмо да моло су-
сырым эмлаш лиеш. 
Сусыр шўйын огыл 
гын, тургыжланда-
рыше верым водо-
родын 3 процентан 
перекисьше да спирт 
дене обрабатыватлы-
ман. Эмым лачшымак 
сусырыш йыгыман. 
Кўлеш гын, эрыктыме 
участкыш марле сал-
феткым пыштыман 
да тудым бинт дене 

пўтырен кучыктыман. 
Сусыр шўйын гын, ан-
тисептик дене витык-
тарыме ватке-марле 
тампон полшымо дене 
ўмбачынже мо ойырла 
– чыла кора‰дыман. 
Вара мазьым сусы-
рышкак йыгыман. 
™мбачынже мазь де-
нак витыктарыме мар-
ле салфеткым пыш-
тыман. Шўйшє шуко 
лектеш гын, повязкым 
кечеш икмыняр гана 
вашталтыман. Тиде 
йєн дене сусыр ила-
нымеш пайдаланы-
ман.

3. Гайморит ден 
пылыш черым. 

Хронический нерге 
тургыжландарыме го-
дым неррожыш «Лево-
меколь» мазьым ватке 
па‰га полшымо дене 
кечеш 1-2 гана йыгы-
ман. Гайморит годым 
неррожыш препарат 
дене витыктарыме 
турундым шындыман, 
вочман, вуйым ком-
дык ыштен, 30 минут 
наре кийыман. Про-

цедур деч вара ту-
рундым лукман. Тиде 
йєн дене кечыште 3-4 
гана пайдаланыман. 
Эмлалтме курс – 5-7 
кече.

Турундым шындыме 
деч ончыч неррожым 
шинчал вўд але тыг-
лай физраствор дене 
мушман.

«Левомеколь» дене 
витыктарыме турун-
дым пылыш рожышкат 
шындаш лиеш – тиде 
йєн поснак шўйшє 
пуалме годым сайын 
полша. Эмлалтме 
курс – 5-10 кече.

4. Чўнчам. Тўрлє 
б а к т е р и й ы м 

пытарыше виян мазь 
пуалмымат пеш писын 
шєра. Эмым лачшы-
мак чўнчашке йыгы-
ман. Но мазь черым 
огеш эмле, сўретым 
икмыняр жаплан веле 
саемда. Адакше ко-
ваште препарат деке 
пеш писын тунем 
шуэш, сандене тудым 
вес средстве дене 

алмаштылын йыгаш 
шотлан толеш. Тиде 
мазь дене чўнчам 10 
кече деч шуко жап эм-
лаш огеш темлалт.

5. П ў й ш ы л ы м . 
«Левомеколь» 

пародонтозым удан 
огыл эмла. Чер пў-
семме годым пўй-
шыл утыжденат пуш-
кыдемеш, сандене 
бактерий почылтшо 
пародонт «кўсеныш» 
моткоч куштылгын 
логалеш да пуалаш 
амалым ышта. Ты-
гай годым мазьым 
пўйшылыш апплика-
ций семын пышты-
ман: умша кєргым 
пуалше деч шєрышє 
средстве дене шўал-
тыман, мазьым 
пўтырымє марльыш 
витыктарыман да 
пўйшылын йошкар-
гыше ужашышкыже 
вера‰дыман, икмыняр 
шагат кучыман. Тиде 
процедурым кечеш 2 
гана ыштыман. Тўрыс 
тєрланымеш эмлал-
тман.

Аптекыште ик пєръе‰ 10 тюбик «Левоме-
коль» мазьым нале. Тынаржым кушко ман-
шыла ончалмем ужын, йочала шыргыжалын 
мане: «Пеш виян средстве, но тидын нерген 
ик врачат огеш каласкале»…

Палынем ыле, «Левомеколь» мазь мо дене 
пайдале?

А.САВЕЛЬЕВА
Медведево район

Йодмыда почеш

Шулдакан, но моткоч виян
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ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

…ТУДЫН пашам 
ыштыме больницы-
ште шодо абсцесс 
дене кок пєръе‰ 
киен. Кугурак ийго-
танже колен, а са-
мырыкше, врач-ша-
мыч тазалыкше верч 
чот кучедалыныт 
гынат, кечын шулен. 
Икымше пациен-
тын колымо амал-
жым лончылымек, 
тиде эмлымверын 
профессоржо врач-
шамычым нимолан 
титаклаш, эмлыме 
йєным чын палемды-
ме, но черым садак 
сорлыклен кертме 
огыл манын.

Тунам мыйын па-
лыме тиде врач про-
фессор деч самырык 
пациентым чеснок да 
содо ингаляций дене 
эмлен ончаш тем-
лен. Пациентын кап-
кыл температуржо 
40 утла градус марте 
кўзен гынат, про-

фессор тудын 
дене келшен. Ин-
галяцийым ышташ 
тў‰алме деч вара 
кокымшо сутка му-
чашлан черлын тем-
пературжо 37,2 гра-
дус марте волен, да 
пациентым йол ўмба-
ке шогалтеныт.

Шодо черым ты-
манмеш гаяк эмлыше 
ингаляцийым тыге 
ыштыман: изи ка-
струльышто 1 стакан 
вўдым шолаш пурты-
ман, тышкак эрык-
тыме да тыгыдемды-
ме 6 чеснок пўйым 
ешарыман, тулым 
иземдыман да вар-
тышым 5 минут наре 
(тылеч шуко огыл) 
паритлыман. Вара ка-
струльым ўстембаке 
шындыман, черлылан 
вуйышкыжо одеялым 
пыштыман, йо‰гыт 
ўмбак лап лийман, 
чыла вишым петы-
рымек, петыртышым 
почман да отварыш 
1 изи совла содым 

ешарыман – инга-
ляций ямде.

Шўлышым ви-
гак келгын налаш 

огеш кўл, уке гын 
кокыртыш авалтен 

кертеш. Парлан ту-
нем шумеке, тыге 
шўлыман: южым нер-
рож дене 2-3 гана 
налман да умша гыч 
эркын лукман, умша 
дене тыгак 2-3 гана 
налман да неррож 
гыч эркын лукман. 
Тыге шокшо пытымеш 
шўлыман. Вара пў-
жалтше шўргым оде-
ял йымалнак ўштман, 
шовычым пидман да 
вакшышыш вочман.

Тиде йєн дене неле 
ангине дене орла-
ныше куд ияш тукым 
шольымымат эмле-
нам. Ингаляцийым 
ыштыме кечын капкыл 

температуржо 40,2 
градус ыле. Эрдене 
шольымлан палынак 
куштылго лие, тем-
пературжат волыш 
да икмыняр кече гыч 
тўрыснек тєрланыш.

Чеснок да содо пар 
дене кечыште 2-3 
гана шўлаш лиеш. 
Тиде процедур деч 
вара рун писынрак да 
куштылгынрак тєр-
галтеш, капкыл тем-
ператур 2-3 кечыште 
нормыш толеш.

Черым келгыш кол-
тымо гын, 10 кече эм-
лалташ кўлеш.

О.СЕЛИВАНОВА
Кужэ‰ер район

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл*
* алкогольной и табачной зависимости

за 1 сеанс, анонимно.

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

Сеанс проводит 
психиатр-нарколог ЗАХАРОВ В.Н.

• НАРКОЛОГИЯ

1, 8, 14 и 22 декабря.

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

Хронический бронхит да шодын эмфи-
земыж дене эше шукерте огыл чот ор-
ланенам. Идалыкыште кок гана пневмо-
ний дене черланенам да тудын дечын 
нигунамат ом утло манын шоненам. Но 
ик йєн чер дечын эмлалташ содыки пол-
шыш! Тудыжым мыланем палыме доктор 

врач практикыж 
гыч пример семын 
темлыш. Каласка-
лымыже – тачат чо-
ныштем.

Тергеныт – полша

Шодо  
чер чакна
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –            15-20
Свежа ковышта (1 кг) –                15
Помидор (1 кг) –         90-150
Шке пакчаште куштымо 
     помидор (1 кг) –              150
Кияр (1 кг) –          25-100
Шоган (1 кг) –         30-100
Кешыр –           15-40
Йошкарушмен –                35
Чеснок –        140-250
Хурма (1 кг) –        100-200
Олма (шке пакчаште 
     куштымо, 1 кг) –          65-100
Пєчыж (1 л ведра) –              240
Турнявєчыж (1 кг) –              250
Чодыра пўкш (1 л ведра) –              300
Грецкий пўкш (1 кг) –               250
Кечшудо (1 кг) –          80-140
Мўй ( 1 кг) –       430-600
Шєр (1,5 л) –            80-90
™мбал (0,5 л) –        150-160
Торык (1 кг) –       240-260
Шўшкылмє комбо (иктыже) –         1700
Лудо –     1000-1100
Индолудо –              780
Нужгол (1 кг) –       220-300
Карака (1 кг) –        120-130
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 арнян 
шукынжо ол-
мам, ковыш-
там, паре‰гым, 

тўрлє пўкшым, 
пєчыжым, турнявєчыжым, 

шагалын огыл кечшудым, 
лудо, комбо шылым тем-

лат. Телылан ямдылыме шапа-
шыштымат ужалат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

Йыгыман огыл, 
перкалыман

Меж гыч пидме вургем гыч лавырам, моло 
палым кузе пытараш да кора‰даш лийме 
дене таче тендам умбакыже палдарена

– Вургемыште копиро-
ватлыме кагаз, печатлыме 
машинкын тасмаж гыч шем 
пале кодыныт гын, ты ве-
рым эн ончычак шєр дене 
нєртыман, вара мушман. 
Пытартышлан спирт дене 
обработатлыман.

– Емыж-саска логалын гын, 
ватке тампоным уксус дене 
нєртыман але шолшо шєрыш 
чыкен лукман да тиде верым 
нєртыман. Тылеч вара йўштє 
вўд дене мушман.

– Кофе але чай пале кодмо го-
дым шовын вўд дене мушман. 
Тыгай пале «деликатный» ман-
ме меж шўртє гыч пидме вурге-
мыште лийын гын, 1/4 л вўдыш  
1 изи совла нашатырьым пыш-
тен лугыман да нєртыман. 

– Жевачке пижын улмаш, да 
те тудым кора‰ден кертында, 
но палыже изишак кодын гын, 
шовыным йыгыман, вара шўал-
тыман. Эшеат огеш пыте гын, 
бензин дене нєртыман, вара 
мушман.

– Сорта чўчалтыш логалын 
гын, тудым поген налман, а 
кодшыжым кора‰дышашлан 
вургем ўмбаке да йымак-
ше промокательный кагазым 
пыштыман, вара утюг дене шыман эртыман. Тыго-

дым эскерыза: тудо утыждене 
шокшо лийшаш огыл.

– Клейым ацетон дене куш-
тылгын кора‰даш лиеш.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына

Тыге ямдылыман:
– колым эрыктена, 

лужым кора‰дена, ку-
бик семын пўчкедена 
да салатнице пунда-
шыш пыштена;

– лимоным изи 
ужаш-влаклан пўчке-
дена да ўмбакше оп-
тена, шинчал ден пу-
рысым шавалтена;

– вес лон-
чо – кубик семын 
пўчкедыме шоган, 
ўмбакше майонезым 
йыгена;

– краб пўчкыш-вла-
кым кубик семын тыгы-
демдена да вес лончо 
семын оптена, ўмбак-
ше майонезым йыгена;

– муным терко гоч 
колтен шарена, ўм-
бакше майонезым йы-
гена;

– помидорым ку-
бик семын пўчкеде-

на, майонезым йы-
гена;

– пытартышлан са-
лат ўмбаке креветкым 
эрыктен оптена.

Кочкыш ямде!

«Буржуйын»  
салатше

ПУШКЫДЕМДАШ ма-
нын, сливочный ўйым 
изирак ужаш-влаклан 
пўчкедена. Укропым 
тыгыдемдена да кў-

мыжыш пыштена. Сы-
рым изи рожан тёрко 
гоч колтена. Маслиным 
тыгыдын пўчкедена.

Пушкыдемше сли-

вочный ўйым, масли-
ным, сырым пырля 
пыштена да варена. 
Ынде тудын гыч ик-
гай шарик-влакым 
ыштена. Тылеч вара 
кажныжым укропан 
кўмыжыштє пєрдык-
тылына.

Ямде шарик-ша-
мычым мотор кў-
мыжыш але атыш оп-
тена да ик шагатлан 

холодильникыш шын-
дена.

™стембаке кочкаш 
лукмо деч ончыч ту-
дым шулыктарыме 
чернослив ден гра-
нат пырче-влак дене 
сєрастарена.

Тамле-е!

Кўлыт:
– 500 г креветке,

– 400 г краб 
пўчкыш (кра-

бовые па-
лочки),

– 300 г 
шокшо йєн 

дене коптитлыме гор-
бушын филеже,

– 3 шоган,
– 4 шолтымо муно,
– 3 помидор,
– 250 г майонез,
– 1 лимон,
– ужар йєр шудо,
– шинчал, пурыс – 

там шот дене.

«Сыр шарик» закуско
Закускы-

лан кўлыт:
– 150-200 г 

пе‰гыде сыр,
– 40-60 г 

сливочный 
ўй,

– 40-50 г маслине,
– 1 кылдыш 

укроп,
– 6-8 петрушко 

укш,
– икмыняр черно-

слив, гранат пырче-
влак – сєрастараш.

Тиде коч-
кышым ик-
таж пай-
р е м л а н 
лўмынак ям-
дылаш кел-
шен толеш, 
молан манаш 
гын ўстелым 
чотак сылнешта-
раш тў‰алеш. Но 
пайрем марте эше 
тора гын, молан 
вучаш? Кызытак 
ыштен ончаш да 
тамлаш лиеш! «Ре-
петиций» семын…
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.   

Мучаш. Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Галина Сморкалова ден пелашыже ятыр 
ий школышто туныктеныт. ™дырамаш Киле-
мар посёлкышто, Ярославль олаште да моло 
вереат пашам ыштен. Илен-толын, ўдырышт 
Марий кугыжаныш университетыш тунемаш 
пурен. Вара тудын дене пырля Йошкар-Олаш 
илаш кусненыт.

– Тыгай конкурсыш ме кокымшо гана лек-
тынна, – мане кидмастар. – Пелашем Ни-
колай Анатольевичын сравочым сакыме ар-
вержым ужалаш луктынна. Тыгайжым калык 
ужынат огыл, да садланак келша, шонем.

Кидмастарын ойлымыж почеш, нунылан 
пашаштым шукыж годым уремыште ужалаш 

логалеш. Но тыгай илышлан 
огыт єпкеле, тунемын шуы-
ныт. Чылажат вашталтын. 
Туныктымо паша єрдыжеш 
кодын. Нуно ятыр жапым 
кидпашалан ойырат.

– Марием дене пырля сра-
вочым сакыме арверым ыш-
тена, – умбакыже палдара 
Галина Викторовна. – Пела-
шем оратам ямдыла, мый ту-
дым тўрлє чия дене сєраста-
рем да ўмбачынже лак дене 
чиялтем. Ты фестиваль-кон-
курсыш фоторамым, шкатул-
кым, брошкым ужалаш лукна. 
Кидпаша-влакым калыклан 
да родем-влакын йодмышт 
почеш, южгунам пєлек шо-

«Кидмастар лияш 

Брошко

Фотораме

Декупаж  
технологий почеш 
ыштыме шкатулко

О‰ай кєгєн
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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 фотожо. Тел.: 49-55-11

тешат ыштена. Мый де-
купаж йєнымат кучыл- 
там. Тиде технике эн 
проста да куштылгылан 
шотлалтеш. Материалат 
шерге огыл. Декупаж 
дене книгам, атышєрым, 
кашпом, фоторамым сы-
лнештараш лиеш. Тид-
лан вичкыж салфеткым, 
тошто газетым да жур-
нал гыч келшыше сўре-
тым, портретым кучы-
лтыт. Ты технике денак 
тошто комодым, шка-
фым сылнештарат. Тыге 
сыным йомдарыше ар-
вер уэмдалтеш, у тўсым 
налеш, пєртлан у ямым 
пурта.

Чыла шонымашым 
нуно интернет гыч на-
лыт. Марийже пашам 

куштылемдаш тырша, 
тўрлым шонен луктеш. А 
Галина Сморкаловалан 
шкатулкым сылнешта-
раш поснак келша, сан-
дене тиде сомылым ум-
бакыже шуяш шона.

илыш таратен»

Кидмастарын пашаже 

Аралтыш

Пуше‰ге гыч ыштыме сакыш
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Автомашинам виктарышылан

Мє‰гысє ферме

Паре‰гыште угле-
вод, витамин, мине-
рал-влак ситышын 
улыт. Тиде пакча-
саска шоло-пагар 
трактын пашажым 
саемда. Паре‰гым 
14 кечаш игылан пук-
шаш тў‰алаш лиеш. 
А теве мунчышо чы-
вылан суткаште 100 
грамм марте пуаш 
шотлан толеш. Но ти-
дым палыман: ужар-
гыше вожсаскам пуаш 
йєршынат ок келше, 
вет тушто соланин 
шуко. А тидыже аяр 
дене иктак. Тыге сурт- 
кайык ден вольык 
тыгай кочкыш дене 
туткарыш логалын 
кертыт. Такшым сай 
паре‰гыжынат шўм-
жым эрыкташ гын, 
моткоч сай. Но тиде 

кужу жапым налеш. 
Эрыктыме шўмым 
посна пуаш ок лий, 
тудо пагарыште пеш 
нелын шула.

Ковышта ке‰ежым- 
се ужар кушкылым ал-
машта, вет тушто ви-
тамин шуко. Мутлан, 
пўртўс аскорбинкым 
ситара. А тудыжо ка-
лий дене пырля шўм-
вўргорно ден имунный 
системын пашаштым 
саемда. Тыгак стресс 
деч утлаш полша.

Телым кажне чы-
вылан шотлымаште 
рационыш 80 грамм 
ковыштам пуртат. Чы-
вигылан вич кечаш 

улмыж годым тудым 
курго вартыш дене 
пырля пуат. Нўжы-
де вигак пукшат. 
Дозыжо: лу чывигы-
лан шотлымаште – 
ик чай совла кугыт. 
Нормым кугемдаш 
гын, мо лиеш? Чы-
виге пушкедаш 
тў‰алеш. А теве куш-
кын шушо сурткайык- 
лан вартыш дене 
йєрен веле огыл пуаш 
лиеш, тыгак тичмаш-
нек пукшат.

Колышто муно 
шўмлан ышталташ 
полшышо кальций 
ден фосфор шуко. 
Тылеч посна кушкаш, 

капым погаш да лу-
лан пе‰гыдемаш йє-
ным ышта. 14 кечаш 
чывигыланак колым 
кочкаш туныкташ 
тў‰алаш лиеш. Но кол 
шотышто тидым па-
лыман: шинчалтыме, 
коптитлымым пукшаш 
ок лий. Сурткайыклан 
пуымо деч ончыч ту-
дым шолтыман. Тылеч 
посна свежа колым 
эрыктыме деч кодшо 
вуйым, кєргым, лум, 
почым пукшаш лиеш. 
Но адакат чыла ти-
дым ончыч шолтыман.

Арняште колым кок 
гана пуат, вартышыш 
ешарат. Мунчышо чы-
вылан пукшымо чу-
мыр курго гыч кол 4 
процентым айлышаш, 
а бройлер урлыклан 
пуымо кочкышышто – 
16-17 процентым.

Водитель-влак 
коклаште тыгай 
шонымаш кош-
теш: телым авто-

машинаште аккумулятор ынже кылме да 
кўлеш годым двигатель писынрак ылыж-
ше, заводитлалтше манын, батарейым му-
чыштарен налыт да шокшо верыш шындат. 
Чынжым гын телым йўштє годым мучыш-
тарен налмаш аккумуляторын пашажлан 
э‰гекым веле конда. Теве молан.

БАТАРЕЙЫМ мучыш-
тарен налме годым 
сигнализацийын, рўдє 
кєгєнын, доводчик-
влакын пашашт пуж-
ла. Чыла тидым уэш 
программироватлен 
гына тєрлаш лиеш. 

Температур чўчкыдын 
вашталтме аккумуля-
торын пашам ыштыме 
жапшым кўчыкемда. 
Адакшым батарейым 
луктын налаш, шокшо 
пєлемыш пурташ куш-
тылго паша огыл. Ма-

шинашке бензиным, 
мотор ўйым ситышын 
темыме, электроли-
тын плотностьшо кел-
шыше (1,27-1,29 кг/м3) 
гын, батарейым шок-
шыш кусарыме нимо-
гай пайдамат ок пу. 
Мє‰гешла, э‰гекым 
веле ышта, вет ўлык-
шє температурышто 
ток шагалрак пыта. 
Сандене батарейым 
йўштыштє кучаш тем-
лалтеш.

Аккумуляторыш те-
мыме электролитын 
плотностьшо изи, то-
пливе ден мотор ўйын 

качествышт шотышто 
кокытеланеда гын, 
батарейым йўдлан 
мучыштарен налаш 
лиеш. Чатлама йўш-
тыштє кужу жап шо-
гышо машинан акку-
муляторжымат тыгак 
мучыштараш лиеш. 
Вет пале: 30-35 градус 
йўштыштє эсогыл у да 
тўрыс зарядитлыме 
аккумулятор «шинчын» 
кертеш. А моло случай 
годым батарейым му-
чыштараш ок темлалт.

Телым чывылан 
мом пукшаш?

Мунчышо ден бройлер урлык чывылан 
телым промышленностьын лукмо комби-
корма деч посна пакча гыч да шке ямдылы-
ме кургым пукшымо годым сай лектышыш 
шуаш лиеш. Тиде гана паре‰ге, ковышта 
да кол нерген мутым луктына.

Мужыр лаштыкым

Йўдлан мучыштарыман мо?
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

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

Тел.: 89026724634

Р
ек

ла
м

е

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Йодса – вашештена Колызын лукшо

М™КШ-ВЛАК пеле-
дыш шыркам шке шот 
дене «консервироват-
лат», караш рожыш 
мўй, нектар, о‰ылашлу 
ту (железа) фер-
мент-влак дене пырля 
пыштат. Тыге шыркам 
пергашке савырат. Ка-
рашыште шєр малты-
ше (молочнокислый) ру 
дене шуктымо шерга-
кан продуктышто пеш 
шуко пайдале вещест-
ва уло. Перган соста-
выштыже чыла тўрлє 
вашталташ лийдыме 
аминокислота палдыр-
на. Тышкак углевод, 
липид, фермент, ми-
кроэлемент, гормон да 
молат пурат.

Мўкш перга кеч-мо-
гай ийготан айдемы-
лан пайдале. Тушто 
улшо минеральный 
элемент-влак (калий, 
кўртньє, магний) орга-
низмлан пайдам гына 
ыштат. Мутлан, перга-
ште улшо кальций шўм 
чогашылын пашажым 
виктара, организм гыч 
токсиным луктеш. Маг-
ний нерв системын 
чо‰алтмыжлан да па-
шажлан мутым куча, а 
кўртньє – вўрын ыш-

талтмаштыже ваштал-
таш лийдыме элемент.

Перга организмыш-
те веществалан ваш- 
талташыже полша, 
шўм ден вўргорнын 
пашаштым саемда. 
Вуйдорыклан шке-
шотан кочкыш се-
мын шотлалтеш, вет 
тушто 60 утла про-
цент куштылгын шу-
лышо сакыр уло. Уш 
дене неле пашам ыш-
тыме, кужу жап ком-
пьютер воктене шин-
чылтме годым, тыгак 
спортсмен-влаклан 
вийым писын пєрты-
лташ полша. Анемий 
годым гемоглобиным 
кўзыкта. Мокшын, шо-
лын, пагар тун, вергын 
пашаштым саемда. 
Организмыште коя ва-
шталтмым шотыш кон-
да. Холестерин ден 
триглицеринын мыняр 
улмыштым тєремда. 
Эндокринный тулан 
влиянийым ышта, ик-
шыве-влакын таза-
лыкыштым саемда, 
мўшкыран ўдырамаш-
влаклан азаштлан чын 
вия‰аш полша, исыр 
улмо деч утара.

Мучашыже лиеш

Ме мўкшым шукерте огыл ашнаш 
тў‰алынна. Мўй дене пырля рамыште 
перга уло. Южо рамыштыже тудо утыж- 
денат лиеш. Ме, тыгайжым налын, шошо 
марте аралаш сакена да могай омарта-
ште тудо ок сите, ешарен пуэна. Колы-
нам: пергам кочкаш лиеш, тудо айдемын 
организмжылан моткоч пайдале. Рашрак 
каласкалыза, пергам кузе кочкаш, да мо 
шотышто пайдале?

А.ГУБИНА
Кужэ‰ер район

Перган  
пайдалыкше

ЙОШКЫН шукшым 
чын аралышашлан 
теве мо кўлеш: пла-
стик ате, пєлемысе 
гай температуран 
вўд, 2х2 мм кугыт ро-
жан изи шокте.

Шукш вўдыштє 
аралалтеш. Кран гы-
чат темаш лиеш. Вўд 
шукшым тўрыс петы-
рышыш. Тудо утыж-
дене шокшо лийшаш 
огыл, ондак ик-кок 
кече холодильникы-
ште шинчыктыза. Вўд 
ямде лиймеке, шук-
шым пышташ лиеш. 
Шы‰ан личинкыжым 
шокте вошт шўрыза. 
Чонан-влак 15-20 ми-
нут гыч шокте вошт 
эртат, а колышо-ша-
мыч киен кодыт. Ну-
ныжым кудалтыза. 
Шукшан контейне-
рым холодильникыш 
шындыза.

Эн тыглай кум 
правилым шукты-
мо годым йошкын 
шукшым ик тылзе 
утла аралаш лиеш. 

Вўдым кажне 2-3 
кече гыч вашталты-
за. Тудын темпера-
туржо холодильни-
кысе гаяк лийшаш. 
Вўдым вашталтыме 
годым шукшым каж-
не гана шўрыза, ко-
лышыжым кудалты-
за.

Кол кучаш кайымы-
да деч ончыч вўдым 
кудалтыза, шукшым 
кагаз шўргўштышыш 
пыштыза да изишак 
коштыза. Кол кучымо 
вер марте на‰гаяш 
да аралаш паре‰ге 
гыч лўмынак контей-
нер гайым ышташ 
лиеш. Паре‰гын 1/5 
ужашыжым пўчса да 
«петыртышым» єр-
дыжкє пыштыза. Ате 
гай лийже манын, 
паре‰гын кєргыжым 
лукса. «Петыртышы-
ште» вичкыж воштыр 
дене шўтен, шукшлан 
шўлаш изи рож-вла-
кым ыштыза. Ынде 
шукшым паре‰гыш 
пыштыза да «петыр-
тыш» дене петырен 
шындыза. ™мбачын-
же резинке дене 
шупшын шынден 
пе‰гыдемдыза. Ынде 
кол кучаш каен кер-
тыда.

Йошкын  
шукшым 

кужун аралыме йєн

Йўштє вўдыш-
тє колым кучымо 
годым йошкын 
шукш ик эн сай 
ондалчык кочкыш-
лан шотлалтеш. 
Йўштє пагыт тол-
мо дене тудо ут-
ларак пайдалыш 
савырна. Йошкын 
шукш эреак кид 
йымалне лийже да 
тудым кужу жап 
аралаш манын, 
мом ышташ?
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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 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "ОТЧАЯН-
НЫЕ" 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ" 12+ 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. 
Итоги дня. 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

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

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 Давай 
поженимся! 16+ 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.35 
На самом деле 16+ 19.45 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "ОТЧАЯН-
НЫЕ" 16+ 23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ" 12+ 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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

19 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 "ОТЧАЯННЫЕ" 16+ 23.25 Вечерний 
Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 18.50 
60 минут 12+ 14.45 Кто против? 12+ 17.25 
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+ 21.00 
Т/с "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ" 12+ 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

20 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 18.35 Человек и 
закон 16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.30 Голос 12+ 23.30 Вечерний 
Ургант 16+ 00.25 Эми Уайнхаус. История 
альбома "Back to black" 16+ 01.35 На са-
мом деле 16+ 02.35 Про любовь 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, 04.00 Судьба че-
ловека 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 Аншлаг и Компания 16+ 
00.30 Х/ф "СТАРШАЯ ЖЕНА" 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 приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 16+ 
18.00 Вечерние новости 18.35 На самом 
деле 16+ 19.45 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная Рос-
сии – сборная Шотландии. Прямой эфир   

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 "ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ" 12+ 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 Кырык сирем

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

18 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф "КОМИССАР" 12+ 06.00, 10.00, 
12.00 Новости 08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+ 08.55 Умницы и умники 12+ 09.45 Слово 
пастыря 0+ 10.15 Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез 12+ 11.15 Теория 
заговора 16+ 12.15 Ролан Быков. "Я вас, дура-
ков, не брошу..." 12+ 13.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ" 12+ 14.55 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" 12+ 17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+ 19.00 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+ 23.30 Х/ф "ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ" 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По се-
крету всему свету 12+ 08.40 Местное время. 
Суббота 12+ 09.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. 
Местное время 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 
13.50 Х/ф "ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ" 12+ 18.00 При-
вет, Андрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф "ЛИНИЯ ЖИЗНИ" 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
05.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Дмит-
рий Бивол – Ленин Кастильо, Александр Усик 
– Тайрон Спонг. Прямой эфир 12+ 07.00 Не-
путевые заметки 12+ 07.20 Часовой 12+ 07.50 
Здоровье 16+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.55 
Страна Советов. Забытые вожди 16+ 16.00 
Праздничный концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства 12+ 17.35 Щас спою! 12+ 18.45 
Футбол. Отборочный матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России – сборная Кипра. 
Прямой эфир 21.00 Время 22.00 Большая игра 
16+ 23.45 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА" 16+

РОССИЯ1

05.20 Х/ф "МАМА НАПРОКАТ" 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 Кизяковым 12+ 10.10 Сто к одному 
11.00 Вести 11.20 Смеяться разрешается 12+ 
13.40 Х/ф "МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ" 12+ 17.50 
Удивительные люди-4 12+ 20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+     

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 12.30 
Программа «Сделано со вкусом» 12+ 12.45 
Программа «Пастырское слово» 12+ 21.00 
Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 НОЯБРЯ, СУББОТА

Пагалыме лудшо йолташ-влак! Шушаш ийыштат пе-
ленна лийза да эн о‰ай «Марий Эл» газетлан возалташ 
вашкыза! Тидым Россий почтын чыла отделенийышты-
же ышташ лиеш, тыгодым электрон йєнымат ида мон-
до, уремыште – XXI курым, а «Марий Эл» газет ик тат-
ланат жап деч почеш ок код!

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

АФИШЕ

Каналтена мо пырля?

3 декабрь Нефтекамск. «Салика»

4 декабрь Уфа. «Салика»

5 декабрь Уфа. «Оръе‰ мелна», «Кот 
Шараф»

Ивач ял. «Уло яллан ик 
Йогор»

6 декабрь Уфа. «Илена-йўлена», «Нєн-
чык патыр»

Шаран. «Уло яллан ик 
Йогор»

7 декабрь Бирск. «Илена-йўлена», 
«Нєнчык патыр»

Паймырза. «Уло яллан 
ик Йогор»

8 декабрь Мишкан. «Илена-йўлена», 
«Нєнчык патыр»

Сусады-Ебалак. «Уло 
яллан ик Йогор»

9 декабрь Калтаса. «Илена-йўлена», 
«Нєнчык патыр»

Буймо. «Уло яллан ик 
Йогор»

10 декабрь Элнет. «Илена-йўлена», 
«Нєнчык патыр»

Улисъял. «Уло яллан 
ик Йогор»

11 декабрь Починок-кучук. «Илена-йўле-
на», «Нєнчык патыр»

М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр 100 ияш 
лўмгечыжым пайремлыме деч вара Башкортостан, Татарстан респу-
бликлаш гастроль дене кая.

Артист-влак олалаште да яллаште кунам да могай спек-
такль дене лийыт?

16+ Рекламе шотеш

Марий калыкын XI погынжо 
шотышто Марий Эл правитель-
ствыште тудлан ямдылалтме да 
эртарен колтымо шотышто ре-
спубликанский оргкомитетын 
икымше заседанийже эртен. 
Ка‰ашымаш могай йодыш дене 
кылдалтын – «Ямдылалташ 
тў‰алме» материалыште лудса.

Эн уста механизаторлан – 
«Шевроле-Нива» автомашина деч 
сравоч! Тений могай республи-
кыште тыгай пєлекым ыштеныт –  
«Тунемше уста, а вуйлатыше – 
эшеат» материал палдара.

Звенигово оласе Юл сер уэм-
ден чо‰ымо деч вара могайрак 
лийын? Тидын нерген 7-ше лашты-
кысе фоторепортаж каласкала.

«™дырамаш корно» мужыр ла-
штыкын унаже – У Торъял райо-
нысо Чўксола ялыште илыше да 
«Первый май» озанлыкын ушкал 
комплексыштыже тыршыше Зи-
наида Соколова.

Турстат турист портал 2019-
2020 ийлаште Российыште эн 
ойыртемалтше Йўштє Кугыза-
влакын рейтингыштым ямды-
лен. Шернур районысо Кукнур 
кундем гыч марий Йўштє Ку-
гызана лу эн палыме лўм ра-
дамыш логалын. Тидын нерген 
«Марий тўня» лаштык калас- 
кала.

«Искусство» лаштыкын уна-
же – Морко районысо Волаксола 
ялын эргыже, музыкант, компози-
тор Сергей Пчёлкин.

«Шарналтем Шкетан лўмеш 
Марий театрын оркестржым. 
1967 ий, сентябрь…» Умбакыже 
мо нерген возымо? «Марий те-
атрын оркестрже» материалым 
лудса.

«Сылнымут садвечыште» ла-
штык ингуш писатель Билан Дзу-
гаевын «Пєртылташ лийдыме» 
ойлымашыжым умбакыже лудаш 
темла.
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

– ЗИНА, колынат– 
уке? Колюшет ала-
могай извате дене 
ялыш толеш манын, 
пошкудо-влак кутыр-
калат, – кєршєкысє 
пеледышыш вўдым 
шавышыжла, аваже 
йодо.

Тек эрелан тыгаяк  
шўмешем кодеш

– Айда, манеш-
манешлан шомак 
укеат, ял яклака-
влак кўлеш-оккўлым 
вашла шупшкедылыт, 
– ўдыр омса воктене 
кечыше сумкам со-
лалтыш да кевытыш 
лектын кайыш.

Зинан кевытыш пу-
рымекыже, свежа 
коллан черетыште 
шогышо вате-влак 
иканаште содор шы-
планышт. Мо тугай? 

Самырык ўдыр ке-
нета чурийже йўлы-
мым шижаш тў‰але. 
Прилавке могырыш 
вуйжым савыралын, 
Зина окшак Тачана 
почеш черетыш уш-
ныш. А Тачанан ончы-
лно манеш-манешым 
колтылаш йєраты-
ше «йылмызе Лизук» 
шога. ™дырын ке-
вытыш пурымыжым 
ужын, ик жаплан йы-
лмыжым пурльо, шып 
шогыш. Вара тыш-
туш ончыштмо шо-
тым ыштыш. Ала-кєм 
ва‰ышыла, ше‰гек-
ончык вуйжым са-
выркалыш, ыш чыте 
– койдарыме йєре 
пыльгыжаш тў‰але:

– Зина, Колюшет 
ала-могай извате 
дене ялыш толеш 
манме уверым колы-

нат? Ну, о‰ай! Лей-
тенантет кунам ватан 
лийын шуктыш? Ах, 
Коля, Николаша!..

Зина шиже: лачшы-
мак кызыт, аптыра-
нен, шып лиеш але, 
ўдырамашын мыскы-
лыме шомакше деч 

утлаш тєчен, алди-
булди иктаж-мом ва-
шешта гын, манеш-
манеш эшеат келгын 
шарлен кертеш.

– Хм-м, кугу увер, 
– тыйын ойлыштмет 
деч ончыч паленам 
маншын, Зина весе-
лан вашешташ тєчыш. 
– Мыламже мо. Тек 
конда кеч изватым, 
кеч африканкым, кеч 
маймыл дене пыр-
ля ялыш толжо. Нигє 
ок чаре! Пустыньыш 
кудалтен кодымеке, 
тудлан мом ышташ 
кодеш? Йўдым ош-
ман пасушто тулпи-
ре-шамыч гына ур-
мыжыт манын, шке 
ойлен ыле. Мыйже 
молан дыр тушко ту-
дын почеш кайышаш 
улам? Кєм тушто 
йомдаренам? Ни-
мом палыде, пылыш-
лан пыртак солны-
шо уверым ял мучко 
шаркаленжат кошт-
шаш уке... Уве-ер...  
Уверет дене вараш 
кодынат!

™дырамаш-шамыч, 
куштылгын шўлал-
тышыла, шыргыжал-
ме шотым ыштышт. 
Иканаште вудыматаш 
тў‰альыч:

– Э-э-э, тугеже се-
рышыже кужун то-

лын, умбачын, коеш...
– А мо, нине офи-

цер вате-шамычын 
илышыштлан нимо-
лан кєранаш. Уло са-
мырык илышыштым 
чемодан ўмбалне 
шинчен эртарат...

– Ит гына ойло, кєн 

могай службо да вер. 
Тевыс Лёнькан Гриша 
эре ик верыштак, Мо-
ско областьыште, ра-
кат служитла... Тєр-
ланен веле шинчын... 
Идалыклан ик гана 
шочмо суртышкыжо 
унала толын коштеш.

– Туге, туге, кє мо-
гай верыш логалеш... 
– вате-шамыч, комбо 
гай когоклен, манеш-
манешым умылкален, 
кевытыштак шоген 
кодыч.

...Зина индешым-
ше классыште ту-
неммыж годым Ко-
люшым йєратен 
шындыш. Рвезе ту-
нам луымшышто ту-
немеш ыле. Колюш –  
шєртнялге кудыр 
ўпан, лопка туп-ва-
чан патыр рвезе. Ик 
кидше дене кок ўды-
рым кок минут наре 

нєлтен кучен се‰а! 
Икта‰ашыже-шамыч 
коклаште шкенжым 
ласкан куча, нигє 
деч ок лўд. А эн чот-
шо тудын уш-акыл-
же кумылым налеш. 
Моткоч шуко лудеш, 
тудын дене кеч-мо 
нергенат кутыраш 
о‰ай.

Колюшын ачажат 

ончыч военный лёт-
чик лийын, вара шко-
лышто географийым 
туныктен. Школым 
тунем пытарымеке, 
рвезе шке шоныма-
шыжым вашталтыш. 
Документым лётный 
училищыш колтыш. 

Но кажне рве-
зыжак тыгай шо-
нымашыш ок шу. 
Медкомиссийыште 
«южышто» вуйжо са-
вырныш, тиде Ко-
люшлан лётчиклан 
тунемаш каяш чара-
кым ыштыш. Назем-
ный войскаштыже 
служитлаш, конеш-
не, йєршє, но тудым 
кава шупшын. 

Шуко шоныде, рве-
зе садак вес учили-
щын курсантше лие. 
Зина куанышат, ой-
ганышат...

Умбакыже лиеш
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Э М Л Ы М В Е Р Ы Ш Т Е 
кийыше пациентын ва-
тыжым доктор изиш єр-
дыжкє ўжеш да шып ойла:

– Пелашда ала-мо мылам 
йєршынат ок келше.

– Мыламат, но мом ыштет, 
йоча-шамыч тудым моткоч 
йєратат.

***
РУЛЬ воктен мален кол-

тышо подылшо водитель, 
аварийныйлан шотлалтше 

оралтым кора‰дыме 
программыш ши-
жын шуктыде уш-

ныш.
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Колат мо мыйым тый, йєратымем?
Тылат чонем мый почын каласем.
Молан изи шўмем адак орландарет?
Пєрдеш ушеш эре ончалтышет.
От кол тый, шўмбелем,    
              а мый эре шарнем,
Шыма ончалтышет мыйын пелен.
Кавашке мый ончем да       
             тылзе деч йоднем:
Молан йєратымаш эртен каен?

А мый адак вучем,    
           кас шўдырым ончем,
Йўдвел мардеж шўм    
   шокшым на‰гаен.
Йєратымем манмет,    
             шыма ончалтышет,
Тый пурто мыйым угыч шўмышкет.
Лектам ке‰еж кастене садерлаш
Сар шўшпык йолташемым   
               колышташ.
Палем вет, тыйынат    
           шўмет тургыжланен,
Ме коктын вашлийна тиде кастен.

Колат мо, шўмбелем, мый тыйым  
     йєратем,
Пелештышыч мылам тый,   
               йолташем.
Эре вет чоныштем, улат тый   
              шўмыштем,
Кеч тудо жап мемнан эртен каен.
Мыят вучен шогем,    
                      кас шўдырым ончен,
Мемнан йєратымашнам шарналтен.
Шыман ончалтышет,    
                      йєратымем манмет,
Тый пурто мыйым угыч шўмышкет.

Пурто мыйым угыч шўмышкет
Мутшо В.Белякова ден 

В.Шамовын
Валерий Шамов мура.

Йєратыме мурына
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Чеверын, йолташ…
Марий сандалык эше ик виян эргыжым йомдарыш... Татарстан 

Республик Агрыз район Буймо кундемын данле эргыжын, верысе 
ял шотан илемым вуйлатыше Владимир Васильевич Шамеевын, 8 
ноябрьыште шўмжє кырымым чарныш.

Шочмо вершєр-
жым, калык-

шым, уло марий тўням 
йєратыше да тўзаташ 
тыршыше йолташна 5 
сентябрьыште 60 ийым 
темен ыле. Тудо 20 ий 

утла Буймо кундемыште администраций 
вуйлатышылан ыштен. Пелашыже Кла-
ра Геннадьевна дене кум эргым йєратен, 
вўчкен куштеныт. Владимир Васильевичын 
пе‰гыде шомакше пашаш таратен, поро 
мутшо кумылым налын, волгыдо да ару 

чонжо чын верч шогаш ўжын. Буймо кундем 
ден Марий Эл кокласе корным журналист, 
артист, эстраде мурызо-влаклан В.Шамеев 
такырташ полшен.

Владимир Васильевичын ош тўня гыч кайы-
мыжлан чотак ойганена да пелашыжлан, кум 
икшывыжлан, уло родо-тукымжылан да Буймо 
калыклан кугу чаманымашым каласена.

Марий Мер Ка‰аш, «Марий Эл» газет  
редакцийын, М.Шкетан лўмеш Марий  
национальный драме театрын, Марий  

самырык театрын коллективышт да Марий 
кундемысе лишыл йолташыже-влак

700 гектар  
кумдыкым «се‰ен»

ТЫГАЙ пєлек дене 
тудо чылаже 10 
е‰ым куандарен. 
Каласыман, тенийы-
се уржа-сорла па-
гытыште опытан 
механизатор -в лак 
дене пасулаште ре-
спубликын ялозан-
лык дене кылдалт-
ше образованийым 
пуышо тўрлє тунем-
ме верын студен-
тышт тєр тыршеныт. 
Нунат профессио-
нал мастарлыкым 

тергыше конкур-
сыш ушненыт. Са-
мырык-влак кокла 
гыч «Шевроле Нива» 
машинам Мишкан 
агропромышленный 
колледжын студент- 
ше Виталий Валеев 
се‰ен налын. Тений 
тудо пырчан куль-
турым 700 гектар 
кумдыкышто поген 
да шкенжын чапшым 
веле огыл, уло кол-
леджыным кўшнє 
кучен.

«Идалыкын  
директоржо-2019» –  
Мишкан кундем гыч

ТИДЕ жапыште 
Санкт-Петербургышто 
профессионал обра-
зований дене тўням-
бал форум лийын, 
тудын кышкарышты-
же «Российыште кы-
далаш профессио-
нал образованийым 
вия‰дыме йодыш да 
тудын ончыкылыкшо» 
всероссийский конфе-
ренций эртаралтын. 
Тушко элнан ссузла-
жым вуйлатыше-влак 

погыненыт. Лач тиде 
форумышто Мишкан 
агропромышленный 
колледжын директор-
жо В.Байбулатовым 
«Идалыкын директор-
жо-2019» знак дене 
палемденыт, а ту-
немме верын коллек-
тивше «Российын ик 
эн сай 100 ссузшо» 
конкурсын лауреатше 
лийын.

Г.КОЖЕВНИКОВА 
ямдылен

Тунемше уста,  
а вуйлатыше – эшеат

Октябрь мучаште Башкортостан  
Республикысе ялозанлык пашае‰-влак 
профессионал пайремыштым палем-
деныт. Тиде кечынак тений уржа-сорла 
тургымышто эн сайын да тыршен па-
шам ыштыше механизатор-влакын лў-
мыштым увертареныт, да нунылан рес- 
публикым вуйлатыше шке кидше дене 
шергакан пєлекым – «Шевроле Нива» 
внедорожник деч сравочым – кучыктен.


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

