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Кўзыжым эсогыл  
 Путинлан  
  пєлекленыт

  Тачысе унана – кўзым ыштыше тале кидмастар Валерий Ермаков. Вале-
рий мыланна мастерскойыштыжо кўзым кызытсе технологий почеш ышты-
мым ончыктыш.

ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
Йошкар-Олаште шочын-
кушкын. Тудо изинекак тех-
никылан шўман. Сандене, 
школым тунем пытарымекы-
же, Йошкар-Оласе радио-
механический техникумыш 
тунемаш пурен, вара ар-

мийыште служитлен. Ар-
мий деч вара механический 
заводышто тыршен. Тушто 
мастарлыкым поген. Лу ий 
ончыч профессионал семын 
тапташ тў‰алын. Пытартыш 
жапыште спорт да боевой 
искусство дене кылдалтше 

тўрлє ўзгарым ышта. Спорт 
дене кызытат кылым куча. 
В.Ермаков кугезе марий сар- 
зе-влакын кўзыштым ушеш- 
тарышым ышта. Кок тўран 
кўзыжлан «Кутко», «Термит», 
«Фиксики» лўмым пуэн.

Умбакыже 8-9-ше лашт.

Кидмастар В.Ермаков
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Р.ЧЕПАКОВА 

Ялозанлык

Акций

Калык календарьым  
лышташлен

 ШОКШЕМДЫМЕ тепли-
цыш, окна ончык ужаргылан 
шинчаланшудым, укропым 
ўдаш, ужар шоганым шын-
даш келшыше кече. Кушкыл 
чер да шукш-копша‰ге деч 
аярым шыжыкташ келшы-
ше кече. Шукияш вожсаска, 
пакчасаска йырысе мландым 
мульчироватлаш мондыман 
огыл. Озымым шытыктараш 
нєшмым лазырташ пышташ, 
кушкылыш вўдым шаваш, 
укшым пўчкедаш (пўчмє вер 
кужун илана) йєндымє кече.

Укшешак кечен кошкышо 
да пуше‰ге йымак йогышо 
саскам налын кора‰дыман. 
Вара шушо саска дене там-
ле аракам шындаш, сокым 
шолташ, кошташ, шинчал-
таш келшыше жап.

Калыкыште ты кече йўш-
тым кондышо Гурийын кечы-
же семын палыме. Шукыж 
годым ты кечын ночко да вў-
дыжгє игече шога. Корно ла-
выран лиеш. Олача имньыж 
дене кудал толшо Гурий 
теле да йўштє деч мландыш 
шылаш тєчышє осал вийым 
поктен колта маныныт ка-
лыкыште. Эше Гурийын пўй 
корштымым лыпландараш 

полшымыжланат ўшаненыт.
Христиан верам кучышо-

влак таче гыч Филипповский, 
але Рошто, 6 январь мар-
те шуйнышо пўтым кучаш 
тў‰алыныт. Тиде жапыште 
пайремым огыт ыште, пўтє 
жапыште кочкаш лийшым 
веле кочкыт. Нигє нерген 
удам ойлаш, вурседылаш, ят-
лаш тыршен огытыл. Молит-
вам лудыт да, арняш ик-кок 
гана мончаш олтен, яндар 
вўд дене мушкылтын, осал 
шўлыш деч эрнаш тыршат.

Таче шочшылан ожно кре-
саньык-шамыч ик мешак 
шўльым але вож олымым 
пєлекленыт. Тидыжым шол-
дыра вольыкшо да имньыже 
идалык мучко таза лийышт 
манын ыштеныт.

Гурий кечын имньылан по-
снак кугу тўткышым ойыре-
ныт. Телым куштылгын илен 
лекше да таза лийже манын, 
шкешотан йўлам шукте-
ныт, имне шогымо кыдежым 
эрыктеныт.

Вес ийын таза капкылан 
лияш манын, ожно ты кечын 
мончаш олтеныт да, шок-
шышто паритлалтын, куэ 
выньык дене капым кыреныт.

Ты кече дене кылдалтше моло калык пале
 Таче мландыш свежа лум возеш гын, шошо марте 

кияш тў‰алеш.
 Лум шуко – пакчасаска лектыш вес ийын чапле лийшаш.
 Озыркан тале мардеж пуалеш – Теле Миколылан  

(19 декабрь) мардежан игечым мужедеш.
 Имне кугу йўкым луктын шинчалеш – теле луман да 

леве лиеш.
 Йўр йєршан ночко лум лумеш – йўштє, ночко да лавыр-

тышан майым вучо.
 Таче йўштє игече шога, тугеже осал вийым «шалатен» 

колта. Тудо Шорыкйол марте калыкым шке кепшылыштыже 
кучаш ок тў‰ал, маныт.

28 ноябрь (изарня).  
Кушшо тылзе – Пикшызе шўдыр палыште.  

Тиде кокла лектышан шўдыр пале  (Саска кече).

Лучко сортым  
темлыме

Марий Эл Республикыште  
2019 ийыште ялозанлык кушкыл 
сортым шымлыме шотышто ик-
тешлымашым ыштыме.

ТИДЫН дене кылдалтше совещаний 
Ялозанлык да продовльствий мини-
стерствыште эртен. Ялозанлык куш-
кыл сортым шымлыме шотышто паша 
лектыш нерген «Госсорткомиссий» 
ФГБУ-н Марий Элысе филиалжын на-
чальникше Э.Якимова каласкален.

Тений республикысе сортым шым-
лыше кугыжаныш 6 участкыште 28 
ялозанлык кушкылын 302 сортшылан 
642 опытым эртарыме. Шымлыме 
почеш, мемнан кундемлан келшыше 
шкенан да йот элысе 15 сортым райо-
нироватлаш темлыме. Нунын радамы-
ште «Раво» КВС кокияш уржа, «Приам» 
кокияш да икияш «Савва» тритикале, 
«Архан» икияш шўльє, «Рокет» пурса, 
«Меззо» люцерне, ныл сорт паре‰ге, 
кум гибрид ковышта, «Нантина» 
кешыр, «СХСВ 052» сакырушмен улыт. 
Тылеч посна ончыч темлыме «Прайм» 
паре‰гым, «Мечта» ден «Северянка» 
гибрид ковыштам утларак кугу кум-
дыкыш шындаш темлыме.

В.СМОЛЕНЦЕВ

Жапым шуйкалыде 
тергалт!

Европышто 2013 ий гыч кажне 
шыжым ВИЧ ден гепатитлан тергал-
тме арня эрта. Тўнямбал акцийын 
шонымашыже – калыкым инфек-
циян чер дене черланен кертме 
деч тергалташ кумыла‰даш.

ВРАЧ деке жапым шуйкалыде 
каяш да инфекцийын вия‰мыжым 
тў‰алтыш йыжы‰ыште рашемдаш 
гын, тазалыкым лунчыртен кертше 
нелылылык деч утлашат лиеш.

Марий Элыште илыше-влак ВИЧ 
дене черланен кертмыштым чылт яра 
терген се‰ат. Республиканский СПИД- 
рўдерыште (Йошкар-Ола, Келшымаш 
урем, 95-ше пєрт) кажне е‰ шумат-
кече-рушарня деч моло кечын 8 гыч 
16 шагат йотке ВИЧ-ын антителажлан 
вўрым сдатлен кертеш. 14 ияш марте 
йочам закон дене палемдыме е‰жын 
йодмыж але келшымыж почеш тергат.

СПИД-рўдерын «ўшан телефонжо»: 
23-20-44.

М.ИВАНОВА
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ДЕКАБРЬ: тылзе календарь

ямдылен. Тел.: 49-55-11  

Т а б л и ц ы ш т е 
посна пакчасаска 
нєшмым ўдаш да 
кусарен шындаш 

эн келшыше кече 
манын ончыктымо 
моло вес кушкыл 

денат йєршын пашам ышташ лийдымым ок 
ончыкто. Ышташ чарыме кечын веле нимом 
ўдаш, шындаш да кусарен шындаш ок йєрє.

Ыштышаш чыла пашам 
мучашлыме. Пакчам, са-
дым кодшо лышташ да вур-
го деч эрыктен кодымо, 
черле да пуа‰ше укшлам 
кора‰дыме, кушкылым те-
лылан леведме. Шукияш 
кушкылым телылан ямды-
лыме. Эше иктаж-мом по-
ген налын шуктымо огыл 
гын, декабрь тў‰алтыште 
ыштен шукташ лиеш. Так-
шым гын мланде пашам, 
кушкылым ончен кушташ 
йєратыше пакчазе-шамыч 
эсогыл телымат окна он-
чылнышт ужар шоганым, 
петрушкым, укропым ўдат. 
Декабрь тылзылан кален-
дарь лачшымак тыгай пак-
чазылан ышталтеш, очыни.

Декабрь тў‰алтыште, 
йўштє лийме марте, 
пуше‰ге да вондо укшлам, 
пўчкын налын, теле ден 
шошо прививкылан ямды-
лен кодаш лиеш. Тудым 
ошма яшлыкыш пыштат 
да юалге верыш аралаш 
кора‰дат.

2019 ий декабрьыште тылзын фазыже.

1-11 декабрь – Кушшо  
тылзе.
12 декабрь – Тичмаш тылзе.
13-25 декабрь – Катлыше 
тылзе.
26 декабрь – У тылзе.

27-31 декабрь – Кушшо  
тылзе.

Нєшмым ўдаш эн келшыше кече

Кияр 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 
22, 23, 31

Томат 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 22, 
23, 31

Шере пурыс 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 
22, 23, 31

Тўрлє вожсаска 13, 14, 20, 21, 22, 23
Чеснок 22, 23, 24
Ужаргылан тўрлє йєр 
шудо 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31

Пеледыш нєшмым ўдаш,  
шындаш, кусарен шындаш  

эн келшыше кече

Шукияш кушкыл 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 
18, 19, 22, 23, 31

Шоган да вож дене 
шукемше пеледыш

13, 14, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23

Нєшмым ўдаш да пакчаса-
скам, вожсаскам шындаш 
келшыдыме кече-влак: 12, 25, 
26, 27

УШЕШТАРЕНА!
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Каланхойым калык медициныште веле огыл, 
профессиональныйыштат кумдан кучылтыт. Ту-

дын негызеш ямдылыме чыла средстве аптекыште 
ужалалтше шергакан препарат деч нимынярат уда 

огыл, маныт. Тидыже тыгак гын, ала нунын рецептыш-
тым темледа ыле?

О.ГЕРАСИМОВА
Советский район

1. Мазь. 40 мл каланхой со-
кым 0,25 г фуразолидон, 0,25 мл  
2 процентан новокаин да 100 
г наре вўддымє ланолин дене 
сайын йєрыман. Мазьым холо-
дильникыш шындыман. Тиде 
эм дене чыла сусырым, кужу 
жап эре ик семын кийымылан 
кєра пуа‰ше верым, свищым 
обрабатыватлаш лиеш. Калан-
хой мазь корштымым лыплан-
дара, йўштє налме, шўйын 
пуалме, коваштыш иктаж-мо 
лектедыме, экземе годым 
сайын полша. Косметологийы-
ште шўргышкє чўнча але там-
га лектедыме годым пайдала-
нат, вўргорно варикоз дечат 
кучылтыт.

2. Настойко. 0,5 л пуры-
ман кленчашке ончыч пўчке-
ден тыгыдемдыме каланхой 
лышташым оптыман, вара 70 
процентан спиртым темыман. 
Йо‰гытым пычкемыш веры-
ште, жапын-жапын рўзалтен,  
1 арня кучыман. Настойкым 
вес йо‰гытыш шўрыман да хо-
лодильникыш шындыман. Эм 
дене вўргорно варикоз, масто-
патий тургыжландарыме, кўч 
а‰ шўймє, умша кєргє пуалме 
да стоматит дене авалталтме 
годым пайдаланыман.

3. Немыр. Каланхой лыш-
ташым кугу рожлан мясоруб-
кеш пўтырыман. Немыр гыч 
сокым пунчал налман, кодшо 
кучам икмыняр пачаш осы-

лымо марльыш вера‰дыман 
да тургыжландарыше верыш 
пыштыман. Каланхой лышташ 
немыр вўр йогымо, пўй корш-
тымо деч сайын полша, шўйшє 
инфекцийым чактара, коваште 
черым эмла. Калык эмлызе-
влакын мутышт почеш, тудо 
тыгак операций деч варасе 
ургыш ден сусырлан писынрак 
иланаш йєным ышта.

4. Сок. Каланхой лышташ 
немыр гыч пунчал налме сок 
пеш писын кошка, сандене ту-
дым але тунамак кучылтман, 
але стабилизироватлыман – 
кушкылым холодильникыште  
7 кече кучымо деч вара веле 
мясорубкеш пўтырыман, пун-
чал налме сокшым 20 про-
центан спирт дене консерви-
роватлыман. Тиде артрозым, 
конъюнктивитым, пародонто-
зым, йўлалтыме верым, сусы-
рым, стоматитым, гингивитым, 
полиартритым эмлыме пеш 
чапле средстве. Тылеч посна 
тудо вещества алмашталтма-
шым нормыш конда. Пуал-
ше черым чактара, сусырым 
эрыкта да писынрак иландара. 
Каланхой сок дене 15-20 кече 
эмлалтман. Тиде средстве 
дене грипп эпидемий годы-
мат пайдаланаш лиеш: сокым 
неррожысо тазыла чорашке 
йыгыман але кажне неррожыш 
икмыняр чўчалтышым чўчал-
тарыман. Умша кєргє чер тур-

гыжландарыме годым тазыла 
чорашке аппликаций семын 
пыштыман, тиде процедурым 
кечеш 3 гана ыштыман.

5. Отвар. 1 ужаш тыгы-
демдыме каланхой лышта-
шым эмалироватлыме ка-
струльыш пыштыман, тышкак 
5 ужаш шолшо вўдым темы-
ман. Йо‰гытым петырыман 
да вўдан мончаште 15-20 ми-
нут кучыман. Тиде отвар дене 
шарлыше вўргорным, йўлал-
тыме верым, шўйшє сусырым 
эмлыман, коваште чер тургыж-
ландарыме, шинчагомдыш, 
пўйшыл пуалме годым при-
мочкым ыштыман, корштышо 
логарым шўалтыман. Каланхой 
лышташ отвар изи шопылыкан 
гастрит, хронический колит го-
дымат сайын полша. Тидланже 
1 ужаш тыгыдемдыме кушкыл 
лышташыш 10 ужаш шолшо 
вўдым ешарыман, тиде вар-
тышым вўдан мончаште 15-20 
минут кучыман. Отварым ко-
чмо деч 30 минут ончыч кечеш 
2 гана 1 кугу совла дене по-
дылман.

6. Экстракт. Свежа калан-
хой настойым шўрыман, вўдан 
мончашке вера‰дыман да 
тушто пеле марте пучымеш-
кыже кучыман. Каланхой экс-
тракт пўйшыл пуалме, хрони-
ческий тонзиллит годым сайын 
полша. Пагар-шолора корнын 
чержымат удан огыл чактара.

Аптекыш  
кайыдеат лиеш

Йодмыда почеш
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Шканет шке полшо

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.

КИНДЫЛАН утыждене кумылан улмо годым 
организмлан азотым пуаш кўлеш. Тудо белок- 
лан поян колышто, шылыште да пўкшыштє 
лиеш.

Шерым кочмо шуэш – глюкозо огеш сите. 
Тудым мўйыштє, шере пакчасаскаште, емыж-
саскаште да мєрыштє кычалман.

Организмыште кальций ситыдыме годым 
коярак кочкышым кочмо шуэш. Тудыжым 
брокколиште, отызан да пурсан пакчасас-
каште, сырыште да кунжутышто муаш лиеш.

Сырым кочмо шуэш? Тугеже организмлан 
кальций ден фосфор огыт сите. Нине эле-
ментлан брокколи, шєр да торык поян улыт.

Шикшыктарыме кочкышлан кумыл уло 
гын, организм холестерин ситыдыме нер-
ген шижтара. Тудо авокадыште, йошкар ко-
лышто, пўкшыштє да оливкыште уло.

Логар ала-мом шопым кычалеш – орга-
низм С витамин ситыдыме дене орлана. 
Тудыжо лимонышто, турнявєчыжыштє, ки-
виште, кугымєрыштє, шуанвондыгичкыште, 
брюссельский ковышташте шуко.

1. Куркума
ТУДЫН пайдалыкше 

кумдан палыме. Курку-
минын ушалтмашыже-
влак пуалмым шєрат, 
рак дене кучедалыт, шў-
мын тазалыкшым эскерат.

2. Имбиpь
КОЧКЫШЫМ шулыктарыме па-

шам саемда, мигреньым 
чактара. Тылеч посна 
пуалшым шєра, рак гай 
неле чер деч арала.

3. Корице
АЗИАТ эллаште тиде 

йєр вўрысє сакырым 
шагалемдаш, кылмен 
черланымым эмлаш кучылталтеш.

4. Кардамон
ТУДЫН полшымыж дене 

вўрчу‰га деч утлаш лиеш. 
Кардамон вўргорным эрык-

та, вўрлан чын кошташ йєным 
ышта. Тылеч посна организмысе уто-ситым 
верге гыч лукташ полша.

5. Мўй чай
М™Й – планетыште эн 

пайдале кочкыш. Тудо 
чайым тамлештара, ор-
ганизм ден иммунный 
системым пе‰гыдемда.

Шуко тўрлє чер деч эмлыше пайдале чайым 
тыге ямдылыман: изи тул ўмбалне 500 мл вў-
дым шолаш пуртыман, тышкак 1/2 кугу совла 
дене налме имбирь ден корицым, 1/6 изи сов-
ла куркумам, 1 чывыштыш кардамоным еша-
рыман да сайын лугыман. Вартышым эше 5-10 
минут шолтыман, шўрыман да 1 изи совла мўй 
дене тамлештарыман.

Тыгай чайым эр еда йўаш гын, тазалык кужу 
жап огеш тургыжландаре.

Чыла чер деч – 
юзо чай

Кўлеш лийын кертеш

Организмлан  
мо ок сите?

Шоколадым кочмо 
шуэш? Тугеже орга-
низмлан магний огеш 
сите. Тудо пўкшыштє, 
нєшмыштє, емыж-сас-
каште, отызан да пур-
сан кушкылышто уло.
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –            20-25
Свежа ковышта (1 кг) –            15-25
Помидор (1 кг) –          80-140
Кияр (1 кг) –          30-100
Шоган (1 кг) –          30-100
Кешыр –          15-40
Йошкарушмен –                35
Чеснок –        150-250
Хурма (1 кг) –                           120-200
Олма (шке пакчаште 
     куштымо – 1 кг) –         60-100
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
Телылан ямдылыме 
тўрлє салат –         110-130
Шке ончымо комбо, 
лудо шыл (1 кг) –                500
Шылагол (1 кг) –        150-350
Карп (1 кг) –        230-250
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

Юалге игече шогаш тў‰алмылан 
кєра Йошкар-Оласе 
рўдє пазар кум-
дыкышто уремы-
ште кочкыш сатум 

ужалыше-влак шага-
лынрак койыт. Улшыштат 
тў‰ шотышто пўкшым, кеч-

шудым, хурмам, выньыкым веле 
темлат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

Шовыным пўчкын 
пыштыман

Таче ме тендам сурт коклаште тўрлє 
сомылым ыштыме годым кучылташ лийме 

изирак секрет-влак дене палдарена

– Душышто мушкылт-
мо деч вара вўдыжгышє 
воштончышым писынрак 
коштынеда? Тугеже фен 
дене пайдаланыза.

– Тамле пушан шовын ужа-
шым пўчкаш да тудым, кагазыш 
пўтыралын, вургем коклаш-
ке пышташ гын, тувыр-йолаш 
тамлын ўпшалташ тў‰алеш.

– Вургемыште молний 
кужу жап сайын пашам ыш-
тыже манын, тушко каран-
дашын «томжым» (графи-
тым) йыгыман.

– ™пшалтше йолчие-
мыште пушым пытараш 
манын, кєргышкыжє 
чай пакетикым пышты-
ман.

– Раковине гыч вўд эр-
кын кая гын, тудым тыге 
эрыкташ лиеш: сливыш 
100 грамм содым да 
тынарак уксусым колты-
ман.

– Шўкшакым чумырымо 
ведра пундашыш газетым 
пышташ гын, тудо тўрлє 
кочкыш гыч йогышо вўдым 
сайын шупшеш.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына

Мидий гыч вўдым але 
ўйым ястарена. Кальмар ден 
креветкым посна атылаш-
те шолтена, йўкшыктарена 
да икымшыжым о‰го семын 
пўчкедена. Шоганымат тыр-
тыш семынак пўчкедена, жа-
ритлена.

Ынде тарталетке-влакым 
ямдылена да эн ончычак пун-
дашышкышт кетчупым йыгена, 

вара креветкым, кальмарым, 
мидийым, пытартышлан жа-
ритлыме шоганым пыштена.

Вес атыште муным, шинча-
лым, пурысым, тыгыдемдыме 
укропым, ўмбалым пырля лу-
гена, тарталетке-влак ўмбаке 
оптена да духовкышто чевер-
гаш тў‰алмешкышт кўктена.

Перкан лийже!

Кўлыт:
– 1 банке консервиро-
ватлыме тунец,
– 100 г краб палычке,
– 1/3 ужаш стакан рис,

– 100 г сыр,
– 4 муно,
– майонез,
– ужар йєр шудо.

Тыге ямдылыман:
– посна атылаште рис ден 

муным шолтена;
– тунецым темден тыгыдем-

дена;

– краб палычкым изирак 
ужаш-влаклан пўчкедена;

– сырым изи рожан тёрко гоч 
колтена;

– ынде чылажымат ик атыш 

пырля пыштена, майонезым 
ешарена да лугена;

– ўстембаке кочкаш луктын 
шындыме деч ончыч ужар йєр 
шудым шавалтена.

«Кугыжан  
салатше»

«Нептунын пєлекше»  
     корзи‰га

Тиде кочкышым кажне 
кечынжак огыл гынат, ку-
гурак пайремлан, мутлан, 
лишемше У ийлан, ўс-
тембалым сылнештараш, 
уна-шамычым куандараш 
ямдылен кертыда.

Шолшо  
вўдым  

опталза
– Шыл ўмбал тамле да 

«мотор» лийже манын, жа-
ритлыме але кўкташ шын-
дыме деч ончыч мўйым 
йыгыман.

– Шоганын кочо тамжым 
пытарышашлан тудым пўч-
кедыман, вара ўмбакше 
шолшо вўдым опталман.

– Шолтымо годым муно 
ынже шел манын, тул ўм-
баке шындыме деч ончыч 
йўштє вўд дене мушман.

– Рис немыр гай лийме 
деч шолташ шындыме деч 
ончыч йўштє вўдыштє пел 
шагат шинчыктыман.

– Макарон ден рис ваш 
пижше ынышт лий ма-
нын, кушкыл ўйым ешараш 
лиеш.

– Солонкышто шинчал 
пе‰гыдем ынже шич ма-
нын, тушко икмыняр пырче 
рисым пыштыман. Тудо уто 
вўдыжгым «пога».

Кўлыт:
– 200 г кальмар,
– 120 г креветке,
– 80 г консервироватлыме 
мидий,
– 4 муно,
– 2 шоган,

– 2 кугу совла нугыдо ўмбал,
– 2 кугу совла кетчуп,
– 2 кугу совла кушкыл ўй,
– ямде тарталетке-шамыч
– 1 кылдыш укроп,
– йо‰ыштымо пурыс.

Мом кузе ыштыман –  
палыман
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.   

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Кидмастарын пашажым 
аклыше-влак ятырын улыт. 
Шукерте огыл шке коллек-
цийжым Москошто Российы-
се «Клинок» ончерыш лук-
тын.

– Валерий кўзым у техно-
логий почеш шумаш туныкта. 
Тидлан у ўзгарымат шонен 
муын. «Кутко» манын лўмден, –  
маныт кидмастарын йолта-
шыже-влак.

В.Ермаковын ойлымыж по-
чеш, кўзым тўрлє шєрын 
(градус) гыч шумаш лиеш. 
Пашаштыже у шўкалтышым 
МарНИИЯЛИ-н шанчызы-
же, археолог, реконструктор, 
историй науко кандидат, ко-
кла курымысо марий вурге-
мым шымлыше Александр 
Акилбаев ыштен. 

Тудын дене палыме лийме 
годым кидмастар шанчызын 
кўзанўштыштыжє о‰ай кўзым 
ужын. Тидыже марий сарзе-
влакын кўзышт улмаш. Тыге 
Ермаков Акилбаевын темлы-
мыж почеш марий сарзе-вла-

кын кўзыш-
тым шымлен, 
тудым стили-
зоватлен да 
прототипшым, 
ший воштыр 
вурданым, ыш-
тен.

– Тыгай кў-
зыжым Россий 
президент Вла-
димир Путинлан 
пєлекленыт ул-
маш, – манеш кид-
мастар. – Тидыжым 
жап эртымеке веле 
пален налынам. 

Ожно марий-влак 
изижат-кугужат, 
ўдырамаш-влак-
шат кўзым, то-
варым, кердым, 
пикшым пеле-
нышт ўштыштє ну-
малыныт. Шепкаш-
ке аза пелен кўзым 
пыштеныт. Кўзє 
осал вий деч арал-
тыш семын лийын. 
Кызытат южо вере 
тыгай йўла кодын. 
Улан-влакын кўзє 
вурдышт ший да той 
воштыр гыч лийын. 

Ончыч ко‰гаште ырыкта Тыге у ўзгар ышталтеш

Марий-влакын 
кўзышт

Кидмастар кўзым шума

Кўзыжым эсогыл  
 Путинлан  
  пєлекленыт
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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

лийын. Кўзын лодакшым шке 
семынышт сылнештареныт. 
Мыят тыгак ыштем манаш 
лиеш. 

Пєръе‰ пашаже-влаклан 
о‰ай лўмым пуа: «Кутко», 
«Вараш», «Юзо», «Черемис».

– Кўзым шуко технологий 

почеш ышташ лиеш. Икты-
же тапта гын, весыже ямде 
кўртньє лышташ гыч пўчкын 
луктеш. Ты пашан шке техно-
логийже уло, – 
умбакыже умы-
лтара Валерий. 
– Материалжат 

шуко. Кўзылан кўртньым 
Японийыште, Германийыш-
те, тыгак Российыштат на-
лам. Формыжым лазер йєн 
дене пўчкын луктам. Кўзым 
муфельный ко‰гаште 800 
утла градус марте ырыктем. 
Тудым машина ўйыш чыкем. 
Тыге тудо пе‰гыде лиеш. 
Вара «Гриндер» лўман ста-
нокышто шумем. Пытартыш-
лан монарыште але шумаш 
келыштарыме «Кутко» стано-
кышто пўсемдем. Кўзє вур-
дылан чапле пуше‰гым, мут-
лан, тумым, ваштарым, тыгак 
лум кучылтам. Интернетыш-
те кызыт могай материал 
кўлеш, тугайым муаш лиеш. 
Ынде космический техноло-
гий почеш кўзым углепла-
стик (карбон фибер) гычат 
ыштем. Тудымат кўртньє гай 
пўсемдаш лиеш.

Кидмастар В.Ермаков

Кўзым кўртньє лышташ гыч луктыт Кўзє ден лодак

«Кутко» кўзє



2019 ий  28 ноябрь10 С/ППАЙДАЛЕ КА‡АШ

Мє‰гысє ферме

Автомашинам виктарышылан

Йўштє жап толмеке, водитель-влак чўч-
кыдынак тыгай йодышым пуат: автомаши-
на янда ынже вўдыжгє манын, тушко мом 
шўрыман, йыгыман? Вет янда вўдыжга 
гын, кудалме годым лўдыкшє лектеш. Вў-
дыжгышє яндам чўчкыдынак лапчык дене 
ўшташ перна. Южо водитель эше кудал-
ме годымак, машинам шогалтыде, тидым 
ышта. Корнышто коштмо правил почеш, 
тыге ышташ чаралтеш.

ЯНДА молан вўдыжга? 
Тў‰ амалже – конденсат. 
Вўдыжгє южыш нєлтын 

ок керт, да тудо яндаш-
ке шинчеш. Тидыже по-
снак вўдыжгє игече шо-

гымо годым палдырна. 
Вўдыжгє чўчалтыш ма-
шина креслын шупшын 
шындыме материалыш-
кыжат шинчеш. Сало-
нышто утыждене чот вў-
дыжгылан кєра рўда‰ме 
пале шукемеш, пуныш-

кыш, по‰го пошат. Ты-
гак тыгай условийыште 
микроорганизм-влак чот 
шарлат. Нимомат ышташ 
огыл гын, машина окнан 
молан вўдыжгымє амал-
жым кычалаш перна.

Южын температуржо 
ўлыкшылан кєра веле 
огыл, тыгак йўрат сало-
нышто вўдыжгылыкым 
ешараш полша. Уремы-
се вўдыжгє йолчием та-
ганыш, автомашинаш-

ке шарыме коврикыш 
пура, тыгак конструкций 
рожла гоч логалеш. Са-
лоным чўчкыдын эрык-
таш да южтараш гын, 
тыгай туткар ок лий.

Автомашина янда уре-
мысе юж дене пуалал-

тын эрыкталтеш. Вес 
семын каласаш гын, ме-
ханизм тўжвачын южым 
налеш, тудым фильтр 
гоч колта, ырыкта але 
йўкшыктара да яндашке 
колта. Фильтрыш лавы-
ра темын гын (тидыже 
лум чот велме годым 
лиеш), ше‰гел окнасе 
янда чот вўдыжга.

Мучашыже лиеш

ЭШЕ чывым ашнаш, 
вўтам чо‰аш тў‰алме 
деч ончычак тушко ко-
маголя логалын кертме 
нерген шоналтыман. 
Вет кунам-гынат садак 
тышке тиде осал янлык 
толеш, сандене кўварым 
ыштыме деч ончыч млан-
дыш кўжгє лончо тыгыде 
кўм да янда пудыргым 
оптыман. Вўтам пу дене 
чо‰аш палемдыме гын, 
пырдыжын ўлыл ужа-
шыжым кўртньє лышташ 
дене ковыжлаш тыр-
шыман. Тыгай йєн-влак 
полшен огытыл, куг- 
оля садак кояш тў‰алын 

гын, тудым пытарыме 
моло йєнлан э‰ерташ 
кўлеш, вет тиде янлык 
тукымжым писын шара.

Эн ончычак пу ло-
мыжым кучылт ончаш 
лиеш. Тудым кўвар ўм-
баке, тыгак куголя рож 
лишке оптат. Тиде ян-
лык ломыжын пушыжым 
чытен ок керт. Тыгак 
южо кушкылын, мутлан, 
шоганын, кукмакын (ба-
гульник) пушыштат туд-
лан ок келше.

Эше тыгай йєн уло. 
Мунчышо чыве-влак 
деке комбым колтат. 
Тиде сурткайык малы-

мыж годымат йырым-
йыр мо ышталтмым 
сайын шижеш. Тыге 
толшо куголям лўдык-
тен колтен кертеш.

Карбидым кучылт он-
чаш лиеш. Тудым пыш-
тыман атыш вўдым те-
мат да куголян шўтымє 
рожыш вера‰дат. Кар-
бидыш вўд логалмеке, 
газ лектеш. А тиде куго-
лялан ок келше. Вўдан 
карбидым рожыш шын-
дыме деч вара мланде 
дене петырат. Тыгеже 
чыве-влак туткарыш 
ынышт логал манын 
ышталтеш.

Нимогай йєнат пол-
шен огыл гын, эше 
тыге ышташ лиеш. Чы-
ве-влакым вес вўташ-
ке кусарат да тушко 
икмыняр ловушкым 
вера‰дат. Тыге кум-
ныл кечыштак чыла ян-
лыкым пытараш лиеш. 
Но нелылыкше тыште: 
шапаш вўта але тидлан 
келыштарыме оралте 
чылаж годым ок лий.

Кызыт ужалымаш-
те куголям лўдыкташ 
электрон оборудований 
уло. Тыгай лўдыктыш 
деч янлык-влак кора‰ 
каяш тыршат.

КОМАГОЛЯ деч  
кузе утлаш?

Чыве вўташ чўчкыдынак комаголя пура. Тудо кугу э‰гекым 
конда. Муным веле огыл шолыштеш, эсогыл самырык чывым 
пуштын кертеш. Тылеч посна тиде осал изи янлык рож-
влакым ыштылеш, вўтам локтылеш. Тыге озалан кўварыште, 
туврашыште рожлам петыркалаш перна. Эшеже комаголя 
инфекцийым шарыше янлыклан шотлалтеш. Тудын ваштареш 
кучедалаш йєршынат куштылго огыл, вет чыве ашныме  
вўташке аярым от шаве, капканым от шынде. Тыге  
ышташ гын, чыве э‰гекыш логалын кертеш.

Мужыр лаштыкым

Янда вўдыжга гын
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Палаш о‰ай

В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

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

Тел.: 89026724634 Р
ек

ла
м

е

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

УРЕМЫШТЕ кумло 
градус йўштє шога, да 
кид кылмен, парня ок 
кадырге гын, йошкын 
шукшым э‰ыримыш але 
мормышкыш пижыкташ 
– манаш веле. Шук-
шым кўлеш верыште 
огыл шўтет – кєргыжє 
пўтынек йоген лектеш, 
парняште лачак шапал-
ге коваште гына кодеш. 
Чынжым гын  тыге ыш-
таш кўлеш: шукшым, 
шем вуйжо гыч шот-
лен, кокымшо о‰гыш 
тореш керыт. Йошкын 
шукшлан изи кугытан 
э‰ыриме кўлеш. Тудо 
вичкыж да пачемыш 
умдо гай моткоч пўсє 
лийшаш.

Колым телым кучаш 
йєратыше кажне е‰ын 

шапаш йошкын шук-
шым, э‰ыримым, моло 
ўзгарым аралыме шка-
тулкыжо уло. Ик вер 
гыч весыш куснылмо 
годым тудо шергыл-
теш, йўклана, тыгодым 
э‰ыриме нўшкемеш. 
Эшеже орашке чумыры-
мо мормышкым писын 
муаш ок лий. Вичкыж 
поролон пўчкышыш 
мормышкым пўсыж 
дене кераш гын, поро-
лоным шарыме годым 
копа пундашысе гай 
раш коеш, писын кычал 
муаш лиеш. Адакшым 
кўлеш гай мормышкым 
тушечын кўрлын налаш 
нимо нелыжат уке. По-
ролоным машина ўй 
дене шы‰дараш гын, 
мормышке ок рўда‰.

Мландымбалне 21 тўжем тўрлє мўкш 
ила. Ик еш идалыкыште 150 килограмм 
марте мўйым поген кертеш. Мемнан ре-
спубликыште шке жапыштыже 100 кило-
грамм дене налыныт.

КЕЧЕ еда мўкш-влак 
ик триллион утла пе-
ледышым шырка‰дат. 
Ик килограмм мўйым 
ямдылышашлан мўкш-
влаклан кандаш мил-
лион пеледышым 
шырка‰дыман. Ик 
мўкш суткаште вич тў-
жем утла пеледышым 
шырка‰ден се‰а.

Мўкш-влак верым 
сайын шарнен кодыт. 
Нуно эсогыл пеш то-
рашке чо‰ештыме го-
дымат огыт йом. Виян 
еш теле гоч кумло ки-
лограмм марте мўйым 
кочкын кертеш. Мўкш-
влакын нерўпшышт 
пеш виян, нуно пушым 
эсогыл ик километр 
утла кокла гычак ши-
жыт.

Кутко семынак мўкш 
шке нелытше деч 40 
пачаш утла нелытым 
нєлталын кертеш. 
Мўкш-влакын шке-
шотан йылмышт уло. 
Нуно, капышт дене 
тарванылын, ваш мут-
ланат, шырка‰ден 
шуктыдымо кушкыл 
нерген шижтарат.

Мўкшым шым тўжем 
утла ий ончыч ончаш 
тў‰алыныт. Шри-Ланка 
островышто кочкышым 
ямдылыме годым мўк-
шым кучылтыт.

Мўйын пайдалыкше 
шукертсек палыме. 
Тудым эсогыл космо-
сыш чо‰ештыше-влак 
кочкыт. Мўй дене пєр-
тылшє мўкш пўшкы-
лын ок керт, вет тудын 
мўшкыржє мўй дене 
темын.

Мўкшава южышто 
тўжа‰еш. Тудым 
тўжа‰дыше шўремўкш 
тиде кечынак кола. 
Талукышто мўкш- 
ава 150-200 тўжем 
муным мунчен се‰а. 
Тидыже аван качест-
выже, ийготшо, йы-
рым-йырысе пўртўс 
условий дене кылдал-
тын. Мўкшаван ум-
дыжо уло, но тудым 
лачак вес ава дене ку-
чедалмыж, вашпиж-
мыж годым гына ку-
чылтеш. Но южгунам 
самырык, эше тўжа‰ 
шудымо ава айдемы-
мат пўшкылын се‰а. 
Пўшкылмыжє йєршеш 
ок коршто, коваш-
тыште икмыняр кече 
лўгыштымє шижал-
теш. А теве тўжа‰ше 
ава айдемым нигуна-
мат ок пўшкыл.

Те огыда ўшане, 
очыни, но мўкшым пу-
дешталт кертше ве-
ществам пален налаш 
кучылтыт.

Тидын нерген 
колында?

Йўштє пагытын 
ойыртемже

Чылалан пале: 
э‰ыршўртє (лёска) 
вичкыж гын, эреак 
пышкемыште кўрыл- 
теш. А тыгай пыш-
кемже шке семы-
нак лиеш: я мардеж 
э‰ыршўртым луга, 
това‰да, я вўдыш 
волтымо годым он-
далчык кочкышым 
пижыктыман э‰ыримым нелыт (грузи-
ло) ончылта. А пышкемалтме верыште 
э‰ыршўртє писын кўрылтеш. Э‰ыршўртє 
пышкемалтын, но эше пе‰гыдын шупшы-
лалтын шинчын огыл гын, тудым тунамак 
писын рудат. Тидлан пышкемалтше верыш 
вазелиным, шўвылвўдым шўрат, парня 
коклашан йыгат да вичкыж име дене рон-
чат. А тыгай имыже колызын пеленже эре-
ак лийшаш.

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 
18.30 На самом деле 16+ 19.40 Пусть 
говорят 16+ 21.00 Время 21.30 Т/с 
«ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 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 вре-
мя. 12+ 16.10 Программа «АРТ-мастерская» 
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 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 На 
самом деле 16+ 19.40 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+ 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+ 

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 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

3 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный приговор 
6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00 
Время покажет 16+ 15.15 Давай поже-
нимся! 16+ 16.00 Мужское / Женское 
16+ 18.00 Вечерние новости 18.30 На 
самом деле 16+ 19.40 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 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+ 12.05 Программа «АРТ-

мастерская» 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 «Шўмсем пєлек». Тендан 
серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

4 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 
12.00, 15.00 Новости 09.55 Модный 
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 
16+ 12.15, 17.00 Время покажет 16+ 
15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 
Мужское / Женское 16+ 18.00 Вечер-
ние новости 18.30 Человек и закон 
16+ 19.45 Поле чудес 16+ 21.00 Вре-
мя 21.30 Голос 12+ 23.20 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТ-
ВИЯ-18» 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 18.30 На 
самом деле 16+ 19.40 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+ 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 
12+ 23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 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 Изге мечет

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

2 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

5 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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Лаштыкым  Г.КОЖЕВНИКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Умницы 
и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Открытие Китая 12+ 11.15 
Наедине со всеми 16+ 12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+ 15.00 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+ 17.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 19.00 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 
21.20 Что? Где? Когда? 22.30 Турин. Алина Заги-
това, Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Италии 

РОССИЯ1

05.00 Утро России. Суббота 12+ 08.15 По секре-
ту всему свету 12+ 08.40 Местное время. Суб-
бота 12+ 09.20 Пятеро на одного 12+ 10.10 Сто 
к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Вести. Местное 
время 11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+ 13.50 
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+ 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «ДО-
РОГАЯ ПОДРУГА» 12+

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Суббота

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здоровье 
16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 10.15 Жизнь 
других 12+ 11.15, 12.15 Видели видео? 6+ 13.35 
Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020 г. Тур де 
Ски. Мужчины. Эстафета. Прямой эфир из Нор-
вегии 15.00 Романовы 12+ 17.00 Турин. Алина 
Загитова, Александра Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная. Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Показательные выступления. 
Трансляция из Италии 0+ 19.25 Лучше всех! 0+ 
21.00 Время 22.00 Большая игра 16+ 

РОССИЯ1

05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 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 12+ 11.00 
Вести 11.20 Аншлаг и Компания 16+ 14.25 Х/ф 
«ДОБЕЖАТЬ ДО СЕБЯ» 12+ 18.20 Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 Мо-
сква. 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+ 20.40 Програм-
ма «Калыкын чон кончерже» 12+ 21.00 Марий Эл 
темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

8 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

АФИШЕ

29 ноябрьыште лекше 
«Марий Эл» газет лудшо-
влакым молгунамсе семы-
нак шуко увер да о‰ай е‰ 
дене палдара.

Кужэ‰ер район Э‰ыжсола 
ял гыч фермер Станислав Ма-
каров ик тўжем марте гектар 
кумдыкеш шурным ончен куш-
тышо республикысе ялозан-
лык предприятий-влак кокла-
ште пырче лектыш шот дене 
кумшо верыш лектын. Тидын 
нерген да моло уверым «Ял 
илыш» лаштыкыште лудса.

Вучыдымо лўдыкшє ситуа-
цийыште э‰гекым кора‰даш 
энергетик-влак идалык муч-
ко тўрлє тренировкым эр-

тарат. Тиде да моло нерген 
«Энергетике» лаштык ка-
ласкала.

Вўрым налме республикан-
ский станцийын клинике-ди-
агностике лабораторийжым 
вуйлатыше Людмила Фёдо-
рова всероссийский профес-
сионал мастарлык конкурсын 
«Вўр службын эн сай врачше» 
номинацийыштыже икымше 
верыш лектын. Тидын нерген 
«Пагытын ойыртемже» ла-
штык палдара.

«Онар тукымын» унаже – 
Шернур район Мустай кун-
демын шочшыжо, 100 кило-
метрым куржталмаште спорт 
мастер Вячеслав Малинин.

Пагалыме лудшо йолташ! 2 гыч 12 декабрь мар-
те Россий почто отделенийлаште ПОДПИСКЕ ДЕКАДЕ 
эрта. Тиде жапыште «Марий Эл» газетлан 10 процентлан 
шулдынрак возалташ йєн уло. Ушештарена, подпис-
чик-влак коклаште лотерей модылтеш, тў‰ приз- 
ше – кызытеш сюрприз. «Марий Эл» газет – марий ка-
лыкын тў‰ газетше!
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...А «йылмештше» 
уна-шамыч, кече ка-
свелыш таялтмеке, 
ялыш толын шуыныт. 
Пеш моторын толын 

Тек эрелан тыгаяк  
шўмешем кодеш
шогалыныт – ача эр-
гыжым шкежак на-
лаш миен манме гыч 
шоктыш. Ончыч Ко-
люш лекте, вара уна 
ватылан кидшым шу-
ялтыш. 

Чатка вате, ялысе 
мландым тошкалын, 
тувыржым тєрлатыш. 
Утыжым моторат ма-
наш ок лий, но икым-
ше гана ончалмаште 
йытыран коеш манаш 
моли... Вучымо гай 
вичкыжат, моторжат 
огыл. Теве тылат Ко-
ля-Николаша!.. Писе! 
Келшыме ўдыр улмо 
ўмбач ватымат конден 
шогалтен...

...Нигуш кайыша-
шыже уке, да Зина 
паша гыч вигак аваж 
дек фермыш ушкалым 
лўшташ полшаш ош-
кыльо.

А ферме гыч аваж 
дене мє‰гє толшыш-
тла, ваштарешышт 
вашкыше Любам 
ужыч. Ну, чынжымак 
чылт лепене! Арам 
огыл ўдырым ялыште 
мыскара йєре, шин-
чашкыже онченак, 
тыге маныт. Чыла вере 
шуэш, чыла пала, ик-
манаш, чыла вере 
шўшкылташ, нержым 
е‰ илышыш «шўшкаш» 
йєратыше шол.

– Салам лийже, 

Вера кокай, – ўдырын 
аваж дене саламлал-
тмеке, Зинам шўргыж 
гыч шупшалынат шук-
тыш. – Колат, уверым 
каласаш да тыйым 
ўжаш тольым. Таче 
клубышто дискотеке 
лиеш, ўдыр-шамычат 

тарванена маньыч, – 
Зинам кидпўан гыч 
налын тототла Люба. 
Ну, кузе, кает мо ма-
нын йодшо гай Зинан 
когартыше шем шин-
чашкыже вашмутым 
вучен ончале.

– А мо, молан каяш 
огыл? Ала Ольош ма-
шинаж дене мемнам 
на‰гаен кода ыле? 
Тудо мє‰гыштыжак, 
таче ужын отыл? Мо-
лат каяш тарванат, 
очыни.

– Пеш кўлеш нуным 
сєрвалаш... Пошку-
до ялыш студент от-
ряд ке‰ежлан пашам 
ышташ толын, туш-
ко чымалтыт, очыни. 
Палет, Колюшетмыт 
таче толын шуыч. Ну 
вет шкенжым тыге-е 
куча... – Люба, тыш-
туш ончале. – А-ай, 
ўдыр-влак ватыжым 
ужыныт. Э-эй, уты-
жо нимо уке, мемнан 
гаяк, – Зинан пы-
лышышкыже шып пе-
лештыш.

Эрдене, пашаш тар-
ванышыжла, Зина 
воштончыш ончылно 
шкенжым пеш кужун 
да шымлен шогыш. 
Пўртўс пуымо мо-
торлыкшым чаткан 
палемден, ўпшым 
шере, шинчапунжым, 
тўрвыжым чиялтыш. 

Адакшым арам огыл 
бухгалтерийышкышт 
институт деч вара 
направлений почеш 
шукерте огыл пашам 
ышташ толшо инже-
нерат, кечеш, тўрлє 
амалым муын, Зина 
дек иктаж шомакым 

вашталташ иктаж вич-
куд гана пура. Келша 
мо тудо – кызытеш 
ўдыр ок умыло. Но 
кунам рвезе кабине-
тышкыже пура – шўм-
жє, куштылгын чы-
тырналтын, кылт-кылт 
кыраш тў‰алеш...

Уна-шамыч толмеке, 
кумшо кечынже ваш-
лиймаш садак лие. 
Зина ик жап шылын 
кошто гынат, Колюш 
дене тўкнашыже пер-
ныш. «™дыр-шамыч 
вўдлан волат, вачўм-
балнышт – вўдвара» 
мурысылак лекте. 
Тольык ведрам ко-
лонко кылыш сакен, 
кўртньє вагым темдал 
гына шуктыш – урем 
лукышто Колюш койы-
лалтыш. «Шкетын то-
леш. Ы-ых, ведра пи-
сынрак темже ыле». 
Вагым эшеат чот 

темдале, но вўд тугак 
эркын йога.

Мом шылташ, шўм-
жє кўлт-кўлт-кўлт чўч-
кыдын кыраш тў‰але. 
Зина нимом ок шиж, 
ик татлан чонжо пуйто 
кап гыч лектын кайыш. 
Воктекше лишемше 
рвезе ўмбак шинчам 
кора‰дыде онча.

– Салам, Зина, – 
кора‰ын каяш тарва-

ныше ўдырлан пелеш- 
тен шуктыш Коля.    

– Салам, Коля-Ни-
колаша, – туге пол-
мезын, чоян шыргы-
жалын, Зина веселан 
вашлие. Тыге, «садик-
так» койын, рольым 
модын моштымыжо 
ўдырлан шканжат ву-
чыдымо лие.

Зинан орланыше 
кумылжым палыше 
Юмат ўдырын кызыт 
шкенжым куштылгын, 
азапдымын, йєршын 
вес семын ончыктен 
кертмыжлан єрє, очы-
ни. Шўмжын кўлт-кўлт-
кўлт чўчкыдын кыры-
мыжым ик татыште 
се‰ен, кузе тыге тудо 
чон ойгыжым шылтен 
керте?

– Тый, Зина, ала-ку-
зе мыйым умылыды-
мын лўмдет, – єкым 
шыргыжале Коля.

Умбакыже лиеш

Тў‰алтышыже 44, 
45-ше №-ан  
газетыште
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– ТИДЫЖЕ тыге огыл, 
тудыжо тушто ок кий манын, 
мариетын каньысырланаш 
тў‰алмекыже, мом ыштет?

– Ой, тидлан йєршынат ом 
тургыжлане. Тыгай годым 
тудлан вигак срок лекше коч-
кышым пукшем. Пуштыланы-
мыже шуэш гын, тек вес вере 
вурседылын шинча!

***
К™ЛДЫМЫЛА чучшо уто 

погым кудалташ тарваныме-
кем, пырысем ден ма-

рием шинчашкемат 
пернаш огыт тошт.
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(Подворье)

Новгород.

Авто-

... фу,

Ростов-

... Шмидт,

Йєратыме мурына

21 НОЯБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Мемнан рвезе пагыт икте веле,
Ок лий тудым пєртылтен   
     кондаш.
Сылне жапым мондаш   
                       мылам неле,
Угыч возо ушыш шарнымаш.
Кажнылан пуа пиалым
Шке шўм та‰ым    
               корнышто муаш,
Шўшпык гае вученам мый касым
Тыйын шокшо шўм пелен лияш.

Припев:
Рвезе жап, каласе,    
                  куш каенат умбаке?
Кєн шўм-чонжым    
               тый йєратенат?
Ушешет шарналте    
       вашлиялме жапым,
Лук йўкетым, рвезе жап, мылам.
Чо‰ештен каенат тый кайык семын
Вес эллашке, мый дечем каен.

Южгунам ужам лач омыштем мый,
Ныжылге ўпетым ниялтем.
Шарналтем мый тыйын ончалметым,
Шке пиал ден куанен илем.
Рвезе жап, кєлан пуэт кидетым?
Тый дечет йодам мый йєратен.
Припев:
Рвезе жап, каласе,    
      куш каенат умбаке?
Кєн шўм-чонжым тый   
         йєратенат?
Ушыштем шарнем мый   
       вашлиялме жапым,
Ок лий тиде пагытым мондаш.

Мутшо Т.Кильманова  
ден В.Шамовын,  

семже В.Шамовын
Валерий Шамов мура

Пєртылташ ок 
лий тудо жапым
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ТЕНИЙ тудо латкокым-
шо гана эртен. Тушко 9 гыч 
67 ияш марте 200 наре ав-
тор ушнен. Чылаже 777 фо-
тосўрет пурен, тышеч кон-
курсын условийжылан 550-же 
келшен толын, палемдат ор-
ганизатор-влак. Фотом 20 

Унчо кумалтыш гыч сўрет –  
      СЕ‡ЫШЕ

Эстонийысе «Hiite Maja» 
целевой учрежденийын 
увертарыме «Шнуй пўртўс 
ото-влак» тўнямбал кон-
курс иктешлалтын.

Йўдвелне илыше марий-влакын чолгалы-
кыштлан єраш гына кодеш. 14 декабрьы-
ште Сургутышто исторический событий –  
Юграште илыше марий-влакын икымше 
погынышт – лиеш.

ТУДЫМ ХМАО-
Югран «Марий ушем-
же» Сургут ола ад-
м и н и с т р а ц и й ы н 
полшымыж дене эр-
тара. Тиде кечын 
оласе тўвыра паркын 
концерт залышкыже 
марий интеллиген-

ций, ХМАО-Югран 
мер организацийже, 
фольклор коллектив-
ше-влак чумыргат. 
Марий Эл гычат деле-
гаций кая.

Снимкыште: ты  
событий дене  

палдарыше афише

ЮГРАШТЕ – икымше марий погын

элыште 40 наре тўрлє калы-
кын шнуй отылаштыже ыш-
тыме. Финн-угор-влак деч 12 
лийын. Се‰ышыш лекше ав-
тор-влакым 30 ноябрьыште 

Тартушто, Эстонийысе Есте-
ственный науко университе-
тын актовый залыштыже, па-
лемдаш тў‰алыт.

Тўнямбал фотоконкурсын 

100 евро кугытан тў‰ пре-
мийжым РИА-увер порталыш-
те пашам ыштыше фотокор-
респондент Алексей Насыров 
се‰ен налын. Тудо фотом Мор-
ко районысо Унчо кумалтыш 
годым ыштен.

«Родо-тукым калык-влак» 
категорийыште премийым 
(300 евро) индеш ияш Юли-
ана Салиева се‰ен. Тудо те-
ний шыжым аваж дене пырля 
Башкортостанысе Комбыял 
кўсотышто эртыше мер кумал-
тышыште лийын. Юлиана Кугу 
Собой Соказа школышто ны-
лымше классыште тунемеш.

Снимкылаште: А.Насыровын 
«Юмо-влак коклаште» ден 

Ю.Салиеван «Йодмаш»  
фотопашашт

Фотом конкурсын  
веб-сайтше гыч налме
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