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Мартыновмыт ешын суртшо

 Шукерте огыл У Торъ-
ял район Овалже ялы-
ште лиймына годым 
Школьный уремыште 
ятыр у суртым ужна. 
Тиде ялыште пўртўс 
моткоч мотор, тыгак ты 

вер чодыралан поян, 
Немда э‰ерат воктенак 
йоген кая. Сандене ве-
рысе-влак шукынжо шо-
чмо-кушмо ялеш илаш 
кодыт, еша‰ыт, пєртым 
чо‰ат. Ты кундемыште 

пєртым нєлташ тўрлє 
материалым кучылтыт: 
иктышт – брус ден кер-
мычым, весышт – пено-
блокым.

Умбакыже  
8-9-ше лашт.

«Тудым кудалтен  
    каяш ок лий»
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Р.ЧЕПАКОВА 

Пенсий фонд увертара

Ярми‰га

Калык календарьым  
лышташлен

5 декабрь (изарня). Кушшо 
тылзе – Колышто. Тиде 
чапле лектышан шўдыр 
пале (Лышташ кече). 

ТЫЛЗЕ календарь таче 
пакчазылан теплицыш, 
окна янакыш сельде-
рей, петрушко, шоган, 
мангольд, йошкарушмен 
нєшмым ужаргылан ўдаш 
темла. Тыгак киярым, 
шпинатым, лышташан са-
латым, порей-шоганым 
теплицыште але окна 
янакыште ончен кушташ 
нєшмыжым ўдаш йєнан 
кече.

Шокшемдыме теплицы-
ште кызыт ончен куштымо 
кушкылым минеральный 
ўя‰дышан ешартыш коч-
кыш дене пойдараш кел-
шыше жап. Пеледышым 
ончышылан шукияш куш-
кылым ўдаш, шындаш, ку-
сарен шындаш йєнан кече. 

Кушкыл вондо ден укшым 
пўчкедаш, шуэмдаш да 
чер, вредитель деч аярым 
шаваш келшыдыме жап. 
Таче марте лум кўжгын во-
зын шуктен огыл гын, куш-
кыл йырым мульчироват-
лыман, телым прививкым 
ышташ келшыше укшым 
ямдылен кодыман.

Калык календарь почеш, 
таче – Прокопын кечыже. 
Ожно тыге ойленыт: «Про-
коп кече деч вара тер пале 
корнеш чаплын палемдалт 
кодеш». Ты кече деч вара 
терым, издерым, ечым 
ужалыме пазарым эрта-
раш тў‰алыныт. Ончен 
куштымо пакчасаска лек-
тышым ярми‰гаште ужа-
леныт.

Прокопын кечыж дене кылдалтше пале-влак

 Прокоп кечылан левештыше игече кужу да луман 
телым сєра.
 Ко‰га тул гыч кўзышє шикш шемын йўла, шўч 

возакыш кўжгын шинчеш – шушаш кечылаште пылан 
лиеш, лум тўтан тарвана.
 Чодыра гыч пире калык илыме вер дек лишемеш, 

урмыжмо йўк шокта, тугеже теле кужу да чот йўштє 
шогаш тў‰алеш.
 Уремыште йўштє, а тавыште вўд лаке деч кўшкє 

кўзен гын, ик-кок кече гыч игече палынак левешта, йўр 
йєршан лум толеш.
 Корак ден ча‰а пуше‰ге ўмбалне кугу тўшка дене 

чо‰ештылыт – вашке лум лиеш, мландыш шинчыт – 
лишыл кечылаште игече палынак левешта.
 Кас велеш игече йўкшемда гын, шушаш ийын шок-

шо ке‰ежым мужедеш.

Пайдалыкшым  
тергенат шуктеныт

Россий Пенсий фондын Марий 
Элысе пєлкажын Советский райо-
нысо клиент службыштыжо тенийсе 
декабрь электрон черетын пашам 
ышташ тў‰алмыж дене ушеш кодеш.

ЭЛЕКТРОН черет проста да йєнан. 
Холлыш вера‰дыме терминалыште 
клиент кўлеш услугым палемда да тид-
лан талоным налеш. Вараже тудым но-
мер дене палемдыме окнаш ўжыт.

Электрон системе клиент службыш 
толшо калыкын йогынжым чын викта-
раш, могай услуго дене пайдаланы-
мыжым рашемдаш, пашае‰ын стати-
стический данныйжым налаш полша.

Советский районышто илыше-влак 
электрон черетын пайдалыкшым акле-
нат шуктеныт: тудын пашам ыштыме 
икымше кечынак терминал 63 талоным 
пуэн, а чўчкыдын йодмо услуго пен-
сийым кондыштарыме йєным ваштал-
тыме дене кылдалтын.

Россий Пенсий фондын Марий Элы-
се клиент службылаштыже таче кечы-
лан электрон черет системым кандаш 
муниципальный образованийыште 
шындыме.

М.ИВАНОВА

Чарла кремль ўжеш
7 декабрьыште, шуматкечын, 

Йошкар-Оласе Чарла кремльыште 
Волжский районлан пєлеклалтше 
ялозанлык ярми‰га лиеш.

ТУШТО районышто кочкыш сатум ям-
дылыше организаций ден предприятий, 
индивидуальный предприниматель, 
посна е‰-влак шке продукцийыштым 
темлаш тў‰алыт. Тылеч посна кидма-
стар-шамыч шке сатуштым кондат, а 
художественный самодеятельность 
коллектив-влак ужалыше ден сатум на-
лаш толшо-шамычым о‰ай программе 
дене куандарат.

Тидын деч ончычсо ярми‰га Йошкар-
Олалан пєлеклалтын ыле. Тушто кудло 
утла пищевой ден перерабатыватлы-
ше предприятий, районла гыч толшо 
фермер-влак кочкыш сатуштым ужа-
лаш луктыныт. Налше-влакат шукын 
лийыныт, а Йошкар-Оласе Рўдє паркын 
творческий коллективше погынышо-
влакын кумылыштым муро ден кушты-
маш дене савырен.

В.СМОЛЕНЦЕВ
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Ида ондалалт

Тў‰алтышыже 45-ше  
№-ан газетыште

4. Пытартыш ийлаште 
южо садовод виног-

радым спанбонд, агро-
текс, лутрасил да нунын 
дек лишыл материал дене 
пўтыралын арала. Чынжы-
мак, виноградым поснак 2-3 
лончо дене осылымо нине 
материал йўштє деч арален 
кертыт. Кєргє гыч уто кон-
денсатым луктын, аралтыш 
йымалне кушкыл леве телы-
мат ок ыре. Но лум шагал, 
да кугу йўштє чара мландым 
«солалта» гын, 2-3 огыл, 10 
пачаш осылымо спанбондат 
арален ок се‰е, тўрыс пыта-
рен кертеш.

5. Полиэтилен плён-
ко. Тиде йєн денат 

шагал огыл садовод пай-
далана. Но чўчкыдын йўк-
шемден левештыше телым 
тыгай аралтышат лўдыкшє. 
А южгунам телым лачшымак 
тыгай игече шога. Тунам по-
лиэтилен йымалне юж пар-
никысе гай (парниковый эф-
фект) лиеш. Лышташнерат 
тыгай левыште, ондалалтын, 
жап деч ончыч помыжалтеш, 
а вара, кенета чот йўкшем-
дымеке, кылма.

6. Свежа терыс. Сайын 
ырыктымыжлан кєра 

органике телымат виноградым 
шокшышто «куча» манын, южо 

садовод кушкыл ўмбак тудым 
вичкыжын орала. Эн проста 
йєнлан шотлен, куанен пай-
далана. Воштырышто илыше 
по‰гым пытара манын ўшан-
дарен ойлат гынат, тидыже 
тыгак мо – нигє ок пале. Но 
свежа органике лышташнерым 
чынжымак пытарен кертеш.

7. Кодшо саска шудо 
ден йогышо лыш-

таш дене виноградым ле-
вед кодышо-шамычат ваш-
лиялтыт. Но тиде аралыме 
йєн лўдыкшє. Кушкыл куш-
тыра, шўкшак йымалне 
виноград ырен да шўйын 
кертеш.

Виноградым  
телылан левед  

шуктенда?

Э‰ертыш гыч кунам  
мучыштарыман?

ИКЫМШЕ куштылго кылмыктыш деч 
вара (а тудыжо мемнан кундемыште 
шукыж годым октябрь тў‰алтыште лиеш) 
виноградым петыраш кўлеш маныт са-
довод-влак. Вондо ты жапыште эше лы-
вырге, мланде ўмбак пўтырал пышташат 
куштылго. А кылме авалтымеке «пуа‰еш» 
да кылдышыш пўтыралшыла катлен кертеш. Но виногра-
дым кужун ончышо-шамыч весым ойлат. Тудым вўдыжгє 
мланде ўмбак пыштыман огыл, лачшымак кукшо игечыш-
те мучыштарыман, пўтыралын аралыман. Кылмыктыш деч 
ончыч але вара мучыштараш – садиктак. Э‰ертыш гыч но-
ябрьыштат, игече лывырге шога гын, декабрь тў‰алтыштат 
кора‰даш лиеш. Тў‰жє – ты сомылым южын температуржо 
15 градус йўштє марте волен шумыжо да лум кўжгўн во-
чмо деч ончыч ыштен шуктыман.
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Йодмыда почеш

УЛО. Тудо аптекы-
ште налме препарат 
семынак пуалшым 
шєра, тўрлє инфек-
ций ден бактерийым 
пытара. Синтетиче-
ский антибиотик дене 
та‰астарымаште шо-
лылан, кочкышым шу-
лыктарыме системы-
лан нимогай зияным 
огеш ыште.

Куркумаште 150 утла 
ушалтмаш уло, ну-
нын коклаште поснак 
анти-канцерогеным, 
пуалшым шєрышє 
тўрлє веществам, анти-
оксидантым палемдаш 
лиеш. Мўй ден курку-
мам кочкын, кочкышым 
шулыктарыме пашам 

саемдаш, шолышто 
пайдале бактерийын 
чотшым кугемдаш йєн 
уло. Тидланже 100 г мўй 
ден 1 кугу совла курку-
мам пырля варыман да 
янда йо‰гытыш пыш-
тыман. Кылмен черла-
нымым мойн шижмек, 
тиде эмым тыге йўман: 
икымше кечын – каж-
не 1 шагат гыч 0,5 изи 
совла дене, кокымшо 
кечын – кажне 2 шагат 
гыч 0,5 изи совла дене, 
кумшо кечын – кечеш 
3 гана 0,5 изи совла 
дене. Вартышым вигак 
нелын колтыман огыл, 
умшаште лийме семын 
шукырак жап кучаш 
тыршыман.

Чодыраште кушшаш 
йолыш лектын

Йолгопасе кугыварня кўчым по‰го 
авалтен. Тудым врачын темлыме йєнжє 
деч посна эше кузе эмлаш лиеш?

А.ЛОГИНОВ
Кужэ‰ер район

Нелын черланыме годым 
врач-влак антибиотикым йўаш 

темлат. Но мыйын орга-
низмем тиде препара-
тым пеш начарын чыта. 
Палынем ыле, калык 

медициныште антибиотикым ямдылыме 
рецепт уло мо?

О.ЗАХАРОВА
Волжский район

 ПРОСТА, но тыго-
дымак пайдале йєн-
лан новокаин примочко 
шотлалтеш. Тидланже 
ватке дискым 2 процен-
тан новокаин дене нєр-
тыман да локтылалтше 
верыш йўдлан пышты-
ман. По‰го деч йєршеш 
утлаш южгунам кок 
процедурат сита.
 Вес сай йєн – ма-

хорко ваннычке. 1 л вў-
дым шолаш пуртыман, 
тышкак 1 изи совла 
махоркым ешарыман 
да эше 2 минут шол-
тыман. Отварым тазыш 

опталман да йолым 
тиде ваннычкыште вўд 
йўкшымеш кучыман. 
Процедур деч вара йо-
лым солык дене ўшт-
ман огыл, отварын йо-
лешак кошкымыжым 
вучалтыман.
 Йолым марганцов-

кым але йодым шу-
лыктарыман шокшо 
вўдыштє лазыртыман. 
Тылеч вара локтылал-
тше верыш чеснок со-
кым йыгыман. Чеснок 
уке гын, олмешыже шо-
ган але кочо пурыс сок 
дене пайдаланаш лиеш.

Антибиотикым  
йўмем ок шу…

Кавун айдемым 
пукша веле огыл, 
эше эмла. Тиде 
пакчасаска дене 
мокшым шотыш 
кондышо, коч-
кышым шулыкта-
рыме пашам са-
емдыше, шурым 

в и ш к ы д е м д ы ш е 
пайдале мўйым 
ямдылен ончыза. 
Тылеч посна кавун 
мўй уто нелытым 
погымо, верге да 
шондыгалта чер 
тургыжландарыме 
годым пайдале.

П А К Ч А С А С К А Н 
кўшыл ужашыжым 
пўчкын кора‰дыман, 
кєргыжым тичмаш-
нек лукман. Ярсы-
ше «йо‰гытын» а‰же 
марте сакырложа-
шым оптыман, пўч-
кын кора‰дыме ужаш 
дене петырыман да 
тазыш шындыман, 

шўмжє пушкыдеммеш 
туштак кучыман. Ты-
леч вара пакчасаска 
кєргым янда атыш 
опталман – тиде ка-
вун мўй. Тудым холо-
дильникыште кучы-
ман.

Мўйым кунам шонет, 
тунам да мыняр шонет, 
тунар йўаш лиеш.

Кавун пакчасаска 
веле огыл…

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ
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М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Перкан лийже!

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

8, 14 и 22 декабря.

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

Кушкыл эмла

Тазалыкым йошкарушмен дене 
пе‰гыдемдыме рецептым темлена.

1,5 кг пакчасаскам 
эрыктыман, кажне 
йошкарушменым 4-5 
ужашлан пўчман да ка-
струльыш пыштыман. 
Тышкак 2 л вўдым те-
мыман, изи тул ўмбалне  
1 шагат шолтыман, вара 
1 кугу совла сакырло-

жаш ден 1 кугу совла 
олма уксусым ешары-
ман. Йо‰гытым холо-
дильникыш шындыман.

Кажне кочмо деч он-
чыч кечеш 3-4 гана 30-
40 мл отварым йўман да 
1-2 пўчкыш пакчасаскам 
кочман.

Тиде йєн
– вўрын качествыжым, шўм-вўргорно ден шўлы-

мє системе-влакын пашаштым саемда;
– организмым, мокшым эрыкта;
– шурым вишкыдемда;
– уто шондым луктеш;
– рак дене кучедалеш;
– рак клеткын кушмыжым чарен шогалта;
– половой железан пашажым вия‰да;
– половой куатым ешара;
– организмым, вўргорным, капиллярым, связ-

кым, лум пе‰гыдемда;
– организмысе тканьыш кислородым шы‰дараш 

полша;
– вўргорно давленийым волта;
– вўргорно атеросклероз, шўм чер, II типан са-

кыр диабет, остеопороз вия‰ кертме лўдыкшым 
иземда;

– самырыкемда;
– у клетке-влаклан шочаш йєным ышта;
– климаксын палыже-влакым кенета луштара;
– вўргорно шарлыме дене «йўштє йол» манмым 

эмла;
– организмын чот туешкымыж, вий ситыдыме 

годым полша;
– коя‰ме ваштареш шога.

ЮЖО е‰, тиде 
блюдын лўмжым 
колын, са‰гажым 
йыгыжген куптыр-
та, пуйто «фу, мом 
те мыланем тем-
леда» маннеже. 
Но мокшан шўр 
– витаминлан да 
микроэлементлан поян пеш ямле кочкыш. Тиде 
кєргўзгарыште пеш шуко белок, аминокисло-
та да кўртньє улыт, сандене мокшым остеопо-
роз, атеросклероз дене орланыме, инсульт да 
инфаркт деч вара кочкаш кўлеш. Тылеч посна 
тиде блюдо пєръе‰-влаклан пайдале – лизин 
шукеммылан кєра импотент лийын кертме лў-
дыкшє чакна. Мокшышто тыгак фосфор, маг-
ний, цинк, кальций, аскорбин кислота улыт. 
Пытартышыже коваштылан, вергылан, шинча-
лан, пўйлан да ўплан пайдале.

Чыве мокшышто В12 витамин шуко, тудо 
йошкар вўр клеткым ыштымаште участвоватла. 
Тиде кєргўзгарым кочкын, анемий деч утлаш 
лиеш.

Ушкал мокш А ден В витаминлан поян улмыж 
дене чаплана. Тудым диабет дене черланыме 
да атеросклероз авалтыме деч кочкаш темлат.

Сєсна мокшат шуко мо дене пайдале, но 
тушто витамин ден микроэлемент шагалрак.

Чыла тидым шотыш налын, мокшан шўрым 
жапын-жапын кочкаш кўлешак.

Доктор олмеш – 
йошкарушмен

! Ик НО уло: йошкарушмен нитрат-
дыме лийже.

Мокш шўр
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –     25
Свежа ковышта (1 кг) –            20-25
Помидор (1 кг) –          40-150
Кияр (1 кг) –           65-75
Шоган (1 кг) –                35
Кешыр –            20-40
Чеснок –        150-250
Хурма (1 кг) –           80-90
Олма (шке пакчаште 
куштымо 1 кг) –            40-60
Пєчыж (1 л ведра) –               180
Турнявєчыж (1 кг) –              170
Чодыра пўкш (1 л ведра) –             300
Грецкий пўкш (1 кг) –               250
Полан (1 л ведра) –                 150
Мўй ( 1 кг) –       500-700
Шєр (1,5 л) –            80-90
™мбал (1 л) –        320-480
Торык (1 кг) –        240-260
Телылан ямдылыме 
тўрлє салат –            70-80
Шке ончымо комбо, 
лудо шыл (1 кг) –              500
Шке ончымо чыве шыл (1 кг) –        350
Шылагол (1 кг) –        150-350
Карп (1 кг) –               250
Сазан (1 кг) –        250-320
Калош (шокшо кєрган) –        250-350
Пидме носки-тапычке –        150-250
Шокшо носки (3 мужыр) –               100
Тумо выньык –         130-150
Куэ выньык –                80
Лўмегож выньык –           70-80

Лум вочмо дене 
Йошкар-Оласе рўдє 
пазар кумдыкышто 

уремыште кочкыш 
сатум ужалыше-влак йєр-

шеш шагалын вашлиялтыт. 
Улшыштат тў‰ шотышто пўкшым, 
кечшудым, хурмам, выньыкым, 
коштымо шудым, моло кырча-
марчам веле темлат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

Тыртыш-влак 
эрыктат

Таче ме тыланда унитазым эрыкташ о‰ай 
йєным темлена. Тиде «бомбочко-влак». 1-2 

тыгай изи падырашым кудалтымеке, уда пушат 
пыта, унитазат йылгыжаш тў‰алеш.

Тыге ямдылыман:
Мискышке содым пыш- 

тена, лимон кислотам 
ешарена. Вес атыште 
уксус ден водородын 
перекисьшым ваш уше-
на, лугена да мискышке 
ик чўчалтыш дене йок-
тарена. Тышке эфирный 
ўйым ешарена да совла 

дене изи тыртыш-вла-
кым ыштена. Нине «бом-
бочкым» пергаментный 
кагазыш оптена да 6 ша-
гат деч шагал огыл жап 
коштена. Ямде тыртыш-
шамычым янда банкы-
лашке оптена, петырен 
аралена.

Унитазым эше тыге эрыкташ лиеш.
Горчичный порошокыш лимон кислота ден кукуруз 

крахмалым икнаре пыштена. Вартыш ямде.

Тидлан кўлыт:

 1 стакан содо,
 1/4 стакан лимон 

кислота,
 1/2 изи совла уксус,

 1 кугу совла 6 %-ан 
водород перекись рас-
твор,
 келшыше пушан 15-

20 чўчалтыш эфирный 
ўй.

Шокшо вўдыштє кийыктыман
– Ванныйысе шторко уэш у гай лийже манын, 

лавыран, нарынчалгыше да пунышкышан вер-вла-
кым икнаре пыштыме вўд да водород перекись 
дене мушман.

– Мочалкыште погынышо лавыра ден тўрлє 
бактерийым пытарышашлан тудым икнаре пыш-
тыме уксус ден шокшо вўдыштє ик шагат кийык-
тыман. Тылеч вара сайын мушман, шўалтыман да 
коштыман.

– Ванным ошемдынеда? Шичше известкам, на-
рынчалгымым, лавырам пытарынеда? Тугеже туш-
ко пульверизатор дене водородын перекисьшым 
шыжыктыза, пел шагат кучыза да леве вўд дене 
мушкын колтыза.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына

Мо сита, мо ок сите

Шўр молан тыге маналтеш? Тудым ямды-
лаш мо кўлмым ончалза – вигак раш лиеш.

«Ойыртемалтше там»  
  борщ

Тыге ямдылыман:

– по‰го гыч 1 л ле-
мым шолтена;

– вес атышке йошкар- 
ушменым, кешырым, 
петрушкым, шоганым 
олым пырче семын 
пўчкеден оптена, тыш-

как помидорым, уксу-
сым, сакырым, изишак 
лемым, 2 кугу совла 
ўйым пыштена, петыр-
тыш дене леведына да 
тушитлаш шындена;

– емыж-саскам жа-
пын-жапын лугена, 
ынже когарге манын, 

лемым изин-изин 
ешарена;

– 20 минут гыч тыш-
как пўчкедыме ковыш-
там пыштена да тул 
ўмбалне эше тынар 
жапак кучена;

– черносливым 
сайын мушкына да 
емыж-саска декак  
пыштена;

– ынде чыла тидын 
ўмбаке лемым опта-
лына, пурысым, лавр 
лышташым, шинчалым 
ешарена да кўмешкы-
же шолтена;

– ўстембаке кочкаш 
луктын шындыме деч 
ончыч кўмыжыш ўмба-
лым пыштена.

Перкан лийже!

Кўлыт:

– 300 г йошкаруш-
мен,
– 200 г свежа ковыш-
та,
– 200 г шоган,
– 3 кешыр,

– 2 помидор,
– 2 кугу совла куш-
кыл ўй,
– 1/4 ужаш черно-
слив,
– 1 кугу совла гыч 
уксус ден сакыр,
– петрушко.

Кўлыт:

– 200 г пельмень,
– 1 изи совла 

шўшмўй,

– 100 г томат соус,
– 1 кугу совла 

нўжымє сыр.

Йошкар пельмень

Кузе тыге лийын кертеш: пельмень йош-
карге? Кертеш. Темлыме рецептна почеш 
ыштен ончыза.

Пельменьым шолтена, тудым салмашке лук-
тын оптена, тышкак томат соусым, терко гоч 
колтымо сырым, шўшмўйым ешарена да ду-
ховкыш шындена. Тушто сырын шулымешкыже 
кучена.

Шоколадым кочнеда? 
Тугеже…

Тыге кажныж дене лийын, очыни. Южгу-
нам иктаж-мом, мутлан, ик плитке шоко-
ладым пытарымешке кочкын кертат. Я ма-
слиным ик изи банкым тыманмеш авызлет 
– шкежат шижын от шукто. Тиде икте нер-
ген гына ойла: организмыште ала-могай 
микроэлемент огеш сите. Лачшымак мо – 
таче палдарена.

Кочмо 
шуэш

Мо ок 
сите Уло

Шоколадым магний
пўкшыштє, кечшу-
дышто, фруктышто, 
стручковый да бобо-
вый культурлаште

Киндым азот
колышто, шылыште, 
пўкшыштє, бобовый 
культурышто

Ийым пур-
мо кўртньє

шылыште, колышто, 
те‰ыз ковышташте, 
черешньыште, ужар 
йєр шудышто

Лачкам углерод свежа фруктышто

™ян коч-
кышым кальций

брокколиште, сыры-
ште, кунжутышто, 
стручковый да бобо-
вый культурлаште
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.   

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

Теве Мартыновмыт ешым 
налаш. Нунын пеноблок гыч 
чаткан оптымо суртышт ум-
бачынак палдырна. Оралтын 
леведышыже – кўрен тўсан 
калай гыч. Сурт пеленак – 
мотор монча, беседке, ле-
ваш, а пакчаште – теплице. 
Кудывече пеш ару. Монча 
воктене тротуарым кермыч 
дене чаткан оптымо. Леваш 
ден беседкым ышташ о‰а 
ден ОСП плитам кучылтмо. 
Шижалтеш, суртозан кид-
йолжо чыла пашалан толеш. 
Руслан Анатольевич чо‰ышо 
гын, пелашыже, Наталья Ни-
колаевна, верысе школысо 
кочмыверыште тырша.

«Тудым кудалтен
 Тўжвачын мончам тыге ыштыме

Беседке

Се‰ыше-влаклан – шере пєлек!
Культур да каныме паркыште «Кайыклан – «кочкыш пєрт» у конкурс стартым налын. Шке ыш-

тыме кормушкышт дене кумылан-шамыч ты конкурсышто участвоватлен кертыт. Се‰ыше- 
влаклан – шере пєлек! Кажне участниклан – 2020 ийлан кугу календарь да олам кўшычын ончымо 
кабинан пєрдшє ораваш билет.

Кормушко тыгай лийшаш:
– йўр, лум, икманаш, игече вашталтме дене тудо локтылалтшаш огыл;

– кормушкыш пыштыме кочкышым мардеж пуал колтышаш огыл.
Пашам культур да каныме паркыш 21 декабрь марте ты-

гай адрес дене кондыман: Йошкар-Ола, Комсомольский 
урем, 124-ше пєрт (приёмный).

Паркыш толшо е‰-шамычым йодыштмо деч вара 25 декабрьыште 
се‰ыше-влак палыме лийыт.

Конкурсыш ушныза!

Рекламе шотеш
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ПОДПИСКЕ-2020

Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11

Пагалыме лудшо йолташ!
Россий почто отделенийлаште 2-12 декабрьыште ПОДПИСКЕ ДЕКАДЕ эрта

Тиде жапыште «Марий Эл» ден «Сурт-пече» 10 процентлан шулдырак!

 «Марий Эл» (кушкыжмо, кугарня) (индекс – П3197) –  785,28 – 682,50 те‰ге
 «Марий Эл» (кугарня) (индекс – П3214) – 502,44 – 437,64 те‰ге
 «Марий Эл» + «Сурт-пече» (индекс – П3213) – 1021,80 – 886,56 те‰ге
 «Сурт-пече» (индекс – П3205) – 484,26 – 435,84 те‰ге

каяш ок лий»
– Кок ий ончыч майыш-

те пєртым чо‰аш мланде 
участкым арендыш налынна, 
– ойла суртоза. – Мландым 
межеватлымеке, пєртым 
ышташ тў‰алынна. Суртым 
чо‰аш ава капитал ден вах-
те дене ыштен налме ок-
сам кучылтмо. Тудым ялысе 
пошкудо ден родо-влакын 
вийышт дене нєлтымє. Тыге 
кок пачашан пєрт «шочын». 
Тудын кумдыкшо – 100 ква-
драт метр. Суртым тўжва-
чын сайдинг дене комыж-
лаш шонем.

Суртозан ойлымыж почеш, 
паша але ятыр: пєрткєргы-
сє отделке шуко, плиткым 
оптыман. Кызыт тудо гипсо-
картон дене туврашым ыш-
таш тў‰алын. 

Руслан Анатольевичын 
суртшо оласе гай: вўдым 
скважине гыч налыт, элек-
тротул уло. Пўртўс га-
зым да шокшым 
пурташ веле 

кодеш. Икымше пачашыш-
те, пєртыш пурымаште, кух-
ньышто шокшо кўварым ыш-
таш шона.

Р.Мартынов самырык-вла-
клан теве мом ойла: «Ялым 
кудалтен каяш ок лий: школ, 
эмлымвер вигак петырнал-
тыт. Сандене каяш вашкыман 
огыл, ешым чумырыман, сур-
тым чо‰ыман, йочам ончыман. 
Вара илашат кумыл лектеш».

Леваш ОСП плита да о‰а гыч ыштыме

Монча кєргыштє

Коммуникаций пучым  
тыге лукмо
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Автомашинам виктарышылан

Тў‰алтышыже 46-шо 
№-ан газетыште

Машинаште вўдыжгє 
кресле вўдылтышкат 
шинчеш. Салонышто 
утыждене вўдыжгє гын, 
кўртньє ужаш-влак пи-
сынрак рўда‰ыт, пу-
нышкыш, по‰го налын 
се‰ат. Тылеч посна 
тыгай верыште ми-
кроорганизм-влаклан 
шарлашышт келшыше 
йєн ышталтеш. Нимо-
мат ышташ огыл гын, 

машинаште молан вў-
дыжгымє йодышлан 
вашмутым кычалаш 
перна, тыгодымак ав-
том ужалаш шонымаш 
лектеш. Пунышкыш 
моткоч писын шарла, 
а тудын деч тичмашын 
эрнаш шагал огыл жап 
кўлеш.

Йырым-йыр улшо 
южын ўлыкшє темпера-
туржо веле огыл, тыгак 
йўрат салонышто вў-
дыжгым кугемда. Уре-
мысе вўдыжгє йолчием 

таганыш, автомашина 
коврик йымаке лога-
леш, машина кєргыш 
конструкций рожла гоч 
шы‰а. Салоным чўч-
кыдынрак южтарыза, 
эрыктыза. Йєн уло гын, 
машинам уда игечыште 
уремыште кужу жаплан 
ида кодо.

Янда вўдыжгымым 
ужын, южо водитель 
йўран але кугу луман 
годым ко‰гам ок чўктє. 
Амалже тыште: ко‰ган 
южым налме рожшо ка-
потын кўшыл ужашыш-
тыже верланен. Тыге 
вера‰мыже вўдлан але 
лумлан кєргыш логалаш 
чаракым ок ыште. Тиде 
верыште погынышо лум 
але йўр вўд салонышто 
вўдыжгылыкым ешарат. 
Сандене ко‰гам чўкты-
де ок лий.

Машинасе яндан кєр-

гє могыржо вўдыжген 
гын, эше тыге мал-
дат: о, таче водитель 
мокмыран але подыл-
шо. (Правил почеш, 
спиртан йўышым йўшє 
е‰ руль воктеке шич-
шаш огыл.) Тыште ку-
нар-гынат чынжат уло. 
Шанчые‰-влак рашем-
деныт: спиртан йўыш 
айдемын вўргорныжым 
шара, тыге пўжвўд ут-
ларак лекташ тў‰алеш. 
Айдеме капын темпе-
ратуржо кўза, тидлан 
кєра шўлымє годым 
лекше южат шокшырак 
лиеш. Чын, янда вў-
дыжген гын, тыште тў‰ 
амалже подылшо е‰лан 
кєра огыл тыге лийын. 
Но кеч-мо гынат, кунар-
гынат янда вўдыжгаш 
полша. 

Чўчкыдынак тыгай 
сўретым ужаш лиеш: 
лўштымє годым уш-
кал чума, ведра гыч 
шєрым вела. Тў‰ 
амалжылан лўштымє 
правилым пудыртыл-
мым шотлыман. Ты-
гай правил радамыш-
кыже мо пура?

ЭН ончычак ушка-
лым эре ик жапыш-
те лўштыза, тидлан 
шкендамат, вольыкы-
мат туныктен шуктыза. 
Гигиеным эскерыза. 
Лўшташ тў‰алме деч 
ончыч киддам мушса, 
спецвургемым да пер-
чаткым чияш ида мон-
до. Водарым ончалза: 
ала сусыр пале уло?

Лўштымє годым уш-
кал чумедылеш гын, 
тудын чызашыже кор-
шта. Тыгай туткарже 
вольыкым эрыкыш шке 
семынже колтымо го-
дым лиеш. Тўшкаште 
кўтымє годымат лийын 
кертеш. Тыгак мардеж 

пуымо але йўштє нал-
ме дене чызаш сусыр-
га. Кунам те ушкалын 
чызыжым кучеда, тудо 
коршта да чумедылаш 
тў‰алеш. Мастит годы-
мат водар коршта.

Ушкалым лўшташ 
куштылго паша огыл. 
Айдемылан веле огыл, 
ушкалланат неле. Уш-
кал кече мучко ноен 
гын, кумылжо волен 
кертеш. Лўштымє го-
дым адак чумедылаш 

тў‰алеш. Иктаж-могай 
йўк дечат лўдын се‰а.

Те ушкалым налында 
лийже. Тудлан у вер-
лан, у е‰лан да у усло-
вийлан тунем шуашыже 
жап кўлеш. Тидым шо-
тыш налаш огыл гын, 
вольык шкенжым удан 
кучаш тў‰алеш.

Икымше гана лий-
ше ушкалат лўшташ 
тў‰алме годым чуме-
дылаш тў‰алеш. Мом 
тудын дене ыштат – 

раш ок умыло да шкем 
кузе кучышашым ок 
пале. Лўшташ эркын-
эркын туныктат.

Эн ончычак чумедыл-
ме амалым рашемдыза. 
Водарым тергыза, вет 
пўчкылтмє да эмганы-
ме деч посна тудым 
тўрлє насекомый пур-
лын кертын, тыгак ма-
стит лийын се‰а. Водар 
коваштыште какаргыме 
пале уло гын, тугеже 
иктаж-кушан тўкнен.

Вольыкым лыплан-
дарышашлан чайшудо, 
матрушко (душица) але 
пырысшудо (валерья-
на) вартышым йўкташ 
лиеш. 30 грамм кукшо 
шудым пеллитр шол-
шо вўдеш лугат. Вар-
тышым шинчыктат, 
шўрат да тушко тыглай 
вўдым ешарат. Ямде 
вартышым эрдене да 
кастене пуат. Но тыго-
дым шєрыштє кочо там 
лийын кертеш.

Ушкал молан 
чума?

Янда вўдыжга 
гын

Мужыр лаштыкым

Мє‰гысє ферме
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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

Шыжым мўкшым те-
лылан ямдылыме го-
дым омарта гыч шагал 
мўян але йєршеш яра 
рамым луктын налыт. 
Чот шемемшыжым 
(тушто ятыр тукым 

мўкшым ончен куштымо) шыштым пелташ ку-
чылтыт, а сайжым вес ий марте аралаш сакат. 
Тудым шушаш ийын тулигым ончен кушташ 
але кочкыш шагал гын, ешарен пуаш кучылташ 
лиеш. Шапаш карашан рамым аралыме годым 
кугу э‰гекым шыште когарш лыве конден кер-
теш. Тудын деч карашым кузе чын аралаш?

ШЫШТЕ когарш (лывын 
личинкыже) карашым, 
пергам, мўйым, тыгак 
тулигым пытара, локты-
леш, кочкеш. Лывын ум-
шаже, тыгак кочкышым 
шулыктышо органже-
влак начарын вия‰ыныт, 
сандене личинке ул-
мыж годым шапашлыме 
вещества кўшеш ила. 
Кечывалым лыве ўмы-
лыштє жапым эртара, а 
пычкемышалтмеке чулы-
мештеш, мўкш омарта 
кєргыш пураш тырша. 
Ава лывын пыштыме 
муно гыч ош-сур тўсан 
шукш-влак шочыт. Тудын 
кужытшо 20 миллиметр 
марте лийын кертеш. 
Шукш порсынгудо дене 
вўдылалтше куколкыш 
савырна. 30-36 градус 
шокшышто муно гыч кугу 
лыве марте 43 кечыште 
вия‰еш. Кугу копша‰ге 
20 марте кечым илен 
се‰а. Идалыкыште лыве 
кум тукымым шара. Те-
лылан личинке-влак гына 
кодыт. Орашке чумырген 
шичше мўкш-влак деч 
лекше шокшеш ырат.

Ава лыве омарта кєр-
гысє шелшыш, карашан 
рамыш, колышо мўкш 
орашке, тыгак шок-

шемдаш пыштыме мате-
риалышке муным пышта. 
Шукш шыштым, тулигын 
порсынгудыжым, ту-
лигым да пергам кочкеш. 
Шыштым (эн шуко шукш 
перган рамыште лиеш) 
кочкын, шукш карашы-
ште шуйналтше рожым 
ыштен кая. Тыгодым пор-
сын дене вўдылалтеш.

Когарш лывын личин-
кыже-влак улман омар-
тасе мўкш еш вия‰ын 
ок керт. А теве виян еш 
когаршлан вия‰ашыже 
эрыкым ок пу, тудым 
шкеак пытара, аралал-
теш. А начар виян еш лы-
вым шараш веле полша.

Мўян рамым омарташ-
те єрдыж о‰а ше‰гелне 
ида арале. Тушто лы-
вылан мунчашыже эн 
келшыше вер. Карашан 
рамым аралаш лўмын ке-
лыштарыме пєлемыште 
арулыкым эскерыман. Ик 
раме ден весе коклаште 
1,5 сантиметр лопкыт вер 
кодшаш. Раме ден ра-
мым чак сакалыме годым 
шукшлан вия‰ашыже 
келшыше йєн ышталтеш. 
Тыгодым шукш-влак ваш 
ырат, карашым тўрыснек 
локтылыт.

Мучашыже лиеш

Когарш 
лыве ынже локтыл  

манын

ИЗИ ловал коч-
кышым шкенжын 
йєратыме верышты-
же кычалеш, но ту-
дым огеш му гын, вес 
кундемышкат куснен 
кертеш. Мутлан, ут-
ларак леве вўдан лон-
чыш кусна. Тыгак кис-
лородлан поянрак, 
южын темдыме куат-
ше келшыше, кочкыш 
ситышын улмо верым 
ойырен налеш. Вўдын 
йогымо писылыкшы-
мат шотыш налеш.

Л о в а л ы м 
чў‰гыктымє годым 
пиал утларак шыр-
гыжалже манын, тўр-
лє келгытыште ку-
чаш келшыше ўзгар 
кўлеш. Мормышкым 
ойырен налын мош-
тыман. Тудым шемым, 
шемалгым але вуда-
ка (матовый) тўсаным 
ойырен налыт. Имыже 
кужурак лийшаш. 3-4-
ше номеран келша.

Ондалчык коч-
кышым пижыктыман 

э‰ыриме вўд пунда-
шышке эркын, шыман 
волышаш. Южо колы-
зылан тєр, лапка да 
куштылго мормыш-
ке келша. Тыгодым 
иканаште икмыняр 
йошкын шукшым пи-
жыкта. Тидым тудо 
тыге умылтара: ловал 
чонан организмла 
койшым ойыркалыде 
нелеш, сандене туд-
лан неле вольфрам 
гыч ямдылыме дене 
т а ‰ а с т а р ы м а ш т е 
куштылгым налаш, 
руалташ утларак йє-
нан. Но южгунам 
тыгай сўретат пал-
дырна: ловал тўрвыж 
дене гына ондалчы-
кым тўка, да кивок 
ден чичка изишак 
траванат. Тыге онда-
лалташат лиеш.

Телым ловалым 
чў‰гыктымє годым 
э‰ыримыш пижык-
таш йошкын шукшым 
ойырен налыт. Иктым 
веле огыл, икмыня-
рым пижыктат. Вет 
тиде кол утларак ку-
гун койшо кочкышым 
йєрата.

Телым игече ле-
вештыме годым 
да икымше ий 
налме пагытыште 
нужгол семынак 
ловалат сайын 
чў‰га. Тиде ко-
лым утларакше 
ерыште, пўяште 
ий налме деч вара 
кучат. Шукыж годым шолдыра логалеш. А 
теве тыгыдыракше-влак кочкышым эреак 
кычалын ийын коштыт. Тыгай кол тўшка 
утларакше келге лакыште да агурышто 
лиеш. Кушто лиймыже вўдын, идалыкын, 
игечын ойыртемже-влак дене кылдалтын.

Колызын лукшо

Ловал телымат   
логалеш

Шотыш налза
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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-19" 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+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 Илыш мундыра 9.40 
Преображение

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 БЕРЕ-
МЕННОСТЬ" 16+ 23.25 Вечерний Ургант 
16+ 23.55 Право на справедливость 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-19" 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

10 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, 01.00 
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-19" 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

11 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

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 18.30 
Человек и закон 16+ 19.45 Поле чудес 
16+ 21.00 Время 21.30 Голос 12+ 23.25 
Вечерний Ургант 16+ 00.20 Д/ф "Дэвид 
Боуи. На пути к славе" 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 
Юморина 16+ 23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской националь-
ной музыкальной премии "Виктория" 12+  

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 06.30 

Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 Наше вре-
мя 12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 
9.00 Местное время. Вести Марий Эл 
(на мар. яз.) 9.25 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт 11.25 Мест-
ное время. ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 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-19" 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+ 15.55 Программа «Ши-
рокий экран» 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 Пошкудем 9.40 Туган тел

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

9 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+ 09.00 Ум-
ницы и умники 12+ 09.45 Слово пастыря 
0+ 10.00, 12.00 Новости 10.15 Открытие 
Китая 12+ 11.15 Теория заговора 16+ 12.15 
Геннадий Хазанов. Без антракта 16+ 14.55 
Кубок Первого канала по хоккею 2019 г. 
Сборная России – сборная Чехии. Прямой 
эфир 17.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 
Время 22.55 Х/ф "ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ" 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 одно-
го 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 11.40 Измай-
ловский парк 16+ 13.50 Х/ф "ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ" 12+ 18.00 Привет, Андрей! 
12+ 20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф "МОЯ 
ИДЕАЛЬНАЯ МАМА" 12+

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Суббота

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф "ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ" 
12+ 06.00, 10.00, 12.00 Новости 07.00 Иг-
рай, 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+ 13.55 Романовы 
12+ 15.55 Кубок Первого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир 18.25 Три аккорда 16+ 
21.00 Время 21.45 Что? Где? Когда? 16+ 
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ1

05.15 Х/ф "НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ" 12+ 
07.20 Семейные каникулы 12+ 07.30 Сме-
хопанорама 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 
Смеяться разрешается 12+ 14.00 Х/ф "СЕР-
ДЕЧНЫЕ РАНЫ" 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 Со-
ловьёвым 12+     

«МЭТР»
12.00 Наше время. Итоги недели 12+ 12.45 
Программа «Пастырское слово» 12+ 18.35 
Программа «Широкий экран» 12+ 21.00 Ма-
рий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

15 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

АФИШЕ

Пагалыме лудшо йолташ! 2 гыч 12 декабрь марте Рос-
сий почто отделенийлаште ПОДПИСКЕ ДЕКАДЕ эрта. Тиде 
жапыште «Марий Эл» газетлан 10 процентлан шулдынрак 
возалташ лиеш. «Марий Эл» газет – марий калыкын тў‰ 
газетше, сандене, тудым лудде, кузе чонда чыта?  

6 декабрьыште савыктал-
тше «Марий Эл» газет шуко 
увер да о‰ай е‰ дене пал-
дара.

Агробизнес кадрым уэш ям-
дылыше марий институтышто 
мўкш ончымо пашаште пўсє 
йодыш дене кылдалтше «йыр-
гешке ўстел» йыр мутланымаш 
эртен. Тушто могай йодышым 
ка‰ашеныт – «Пўсє йодыш» 
лаштыкыште лудса.

Тений лу тылзыште респу-
бликысе ялозанлык предприя-
тий-влак 663 миллион те‰геаш 
454 единице технике ден обо-
рудованийым налыныт. Тидын 
да моло нерген «Ял илыш» ла-
штык палдара.

«Шочмо йылме мыланна шер-
ге, тудо калыкын эн кугу поян-
лыкше, чонжо» манына гынат, 
пытартыш ийласе сўрет куан-
дарыше огыл. Самырык тукым 

изинек рушла мутлана, школла-
ште шочмо йылме да литератур 
предметлам туныктымо шагат 
койын шагалем толеш. Амалже 
могай – «Майатул» лаштыкы-
ште лудса.

Самырык-влаклан «Тош-
калтыш» лаштыкын унаже – 
Морко район Кораксола ялын 
эргыже Павел Васильев. Тыш-
так «Интернет шўдыр» рубрике 
йымалне Морко кундемынак 
шочшыжо, кызыт Москошто 
военный офицерлан тунемше 
Дмитрий Колесников нерген 
пален налыда.

«Искусство» лаштык тиде 
гана Э.Сапаев лўмеш опер да 
балет академический теат-
рын оркестрыштыже скрипкым 
шоктышо, Марий Элын сулло 
артистше Вероника Армякова-
лан пєлеклалтын. Тений тудо 
55 ияш лўмгечыжым палемден.

16+

Каналтена мо пырля?

Рекламе шотеш

Марий самырык театр
8 декабрь – «Театр розового слона». О.Емельянова.........11.00 (0+)
– «Сєсна поминка деч вара». В.Ляпин, Г.Гордеев...........15.00 (16+)
10 декабрь – «Каза, Тага да Пырыс». В.Абукаев..............12.00 (3+)
12 декабрь – «Сєсна поминка деч вара». В.Ляпин,  
Г.Гордеев.................................................................................18.00 (16+)
13 декабрь – «И эту дуру я любил». А.Яхонтов...............18.30 (16+)

Э.Сапаев лўмеш опер да балет  
академический театр

8 декабрь – «Волшебный посох». Г.Архипов......................16.00 (0+)
11 декабрь – «Готическая симфония» орган музык кас..18.00 (12+)
13 декабрь – «Баронесса Лили». Й.Хуска.........................18.00 (12+)
14 декабрь – «Красная Шапочка». М.Раухвергер.............10.30 (0+)
15 декабрь – «На сцене – Штраус, Кальман и Лагар»  
оперетте кас...........................................................................16.00 (12+)
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

– Молан умылыды-
мын? Тыйым ялыште 
чылан Коля-Никола-
ша манын лўмдат, але 
вара пален отыл? 

Тек эрелан тыгаяк  
шўмешем кодеш

Пален омыл манше 
гай «уна» вачыжым 
туртыктыш.

– Ну, кузе вара 
службо, кє дене друж-
бо манын колтышаш 
моли? – палынем вет 
манме койыш-артам 
дене тугаяк веселан 
кутыра Зина. Иктаж-
кє тудым кызыт єр-
дыж гыч ончен шога 
ыле гын, «вот вет ила 
чевер-мотор мындыр 
курчак» манын шонал-
та ыле, очыни!

– Илена, служитле-
на, – шўлалташ тошт-
де вашештыш Коля. –  
Калык манмыла, єр-
дыж верыште службо 
ўй да мўйла ок чуч...

– Э-э, пашат томам 
тугеже, Николаша. 
Кузе тыге мўй тылзын 
тамже тутло огыл?!.

– Мўй тылзе 
ше‰гелан кодын...

– А мо, мўй тылзе 
кумло кече веле шуй-
ныш мо? Пеш шагал, 
Коля!.. Мўй пушан 
оръе‰етым кеч ял ка-
лыклан ончыктем ыле, 
мом шылтен ашнет?

– Молан шылтен аш-
нем? Ужат эше.

– Ну, вес гана тен-
дам вашлиймеш. Ту-
геже чеверын, – шин-
чашкыже ончале да, 
вачўмбакыже вўдва-
рам пыштен, Колюшын 

ончычшо йўксє гай 
«ийын кайыш». Ты жа-
пыште Колян кєргыш-
тыжє чыла чытыраш 
тў‰але, шинчаштыже 
шемеме.

А Зина почешыже 
изигапкам петырен 
шуктыш ма уке – ве-

дражым мланде ўм-
бак пуртен шындыш. 
Ше‰гел оралте йы-
мак пурышат, кошкаш 
оралыме куэ пундыш 
ўмбак шинчын, шин-
чажым кидкопаж дене 
петырыш да йўкы-
нак шортын колтыш. 
Аваже мє‰гыштє уке, 
коваже верандыште 
мала, садак нигє ок 
уж, ок кол.

Чонжым луштарыме-
ке, ўдыр мончапулдыр 
омсам почын пурыш, 
пырдыжыште кечыше 
воштончышыш онча-
ле.

– Ну вет артисткак 
улам, – йўкынак мане.  
– Тудын верч шортын 
ойгырымем ынжак 
шиж. Чон орлыкым 
омак ончыкто, тек ве-
селан илем манын 
шона...

Ончыкыжымат калы-
кыште, Колюш ончыл- 
нат шкем тугак весе-
лан кучаш тў‰алам 
манын товатлыш. 
Эрлашыжымат, кум- 
шешыжымат рвезыж 
деч шукертак йўк-
шышє гай шкенжым 
ончыктыш. 

А Коля гын эшеат 
азапланышын коеш.
Тудыжо пуйто Зина 
дене вашлийын мут-
ланаш амалым кыча-
леш, но ок верешт. То, 

спорт костюмым чиен, 
велосипед дене тыш-
ке-тушко кудал эрта, 
то, Зинамытын пєрт 
турасе колонко воктен 
чарнен шогалын, ку-
дывечышкышт ончал-
ончал колта. Иктаж-
кє дене мутланышын 

коеш. Икмыняр гана 
пошкудыш бригадир 
Андрей Лукич декат 
толын кайыш.

Ик кечын Зина уна-
шамыч дене кевыт он-
чылно изиш гына шин-
чаваш ыш лий. Омсам 
почын колтыш –  
тушто нуно шогат.  

Кенеташте Зина єр-
малгыш да, ше‰гек 
чакналтен, мє‰геш 
лектын кайынеже ыле. 

Зинан чурийже тыге 
«ылыж кайыш» – ялы-
се рвезе-шамычын 
ойлымышт гай кеч 
шырпым удыралын, 
тамакым ылыжте. 
Ала-мом ойлынежат 
ыле, но, пелейўкын 
йы‰ысен, тўрвыжым 
чот ишыш. Мом ыш-
тет, куш пурет – пу-
рашак логале. Йєра 
эше, пиалешыже, 
Аким коча ден Лизу-

кын эргыже-влак кам-
петкым висыкташ тє-
чен шогат ыле.

...Колян отпускшат 
эркын мучашке лише-
ме. Но кайымыж деч 
ончыч Зина дене ужын 
кутыраш йєным муо. 
™дырын вўдлан тол-
мекше, колонко ончыл- 
но уэш «кучен» керте.

– Зина, изиш вучал-
те, мутланышаш уло, 

– Коля сєрвалышын 
ўдырын шинчашкыже 
ончале.

– Мый денем мутла-
нышашет уло? О‰ай, 
а мо нерген? – игылт- 
ме-койдарыме йєре 
шыргыжалын йодо. – 
Мыланна тетла нимо 
нерген мутланаш, 
Коля! А такшым теве 
мом йоднем ыле: чер-
ле отыл чай, ала-мо 
утыжымат пеш чаткан 
коят да айык коштат. 
Ала пе‰гыде кормыж 
гыч утлаш йєсє?.. 
™дырамаш веле огыл, 
пєръе‰-шамычат ынде 
тыйым воштылыт... – 
Колям ўлык шынды-
мыже шуын колтыш.

– Кўлеш-оккўлым 
ит ойлышт... Черле... 
Ялысе пєръе‰-влак 
мыйым огыт пале... А 
кутыралташ кўлеш, 
вашке каем...

Тў‰алтышыже 44, 
45, 46-шо №-ан  

газетыште

Умбакыже лиеш
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АВА йочасадыш йочаж-
лан толеш. Онча, ошман 
кумдыкышто икшыве-ша-
мыч телефон дене мо-
дын шинчат, воспитатель 
те‰гылыште нера.

– Мален шинчымыда го-
дым йоча-шамыч куржын 
огыт пыте?

– Уке, нуно нигуш огыт 
курж, Wi-fi ошман 
кумдыкышто веле 
«куча».
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Йєратыме мурына

28 НОЯБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Ик шўдырым ме ончена   
          уэш шыпак ке‰еж кастен,
Икгаяк шонымашымак    
                   кок чонышко ушалын.
Лач шўдыран кава рўпша   
         эртак шўмнажым шыматен,
Вашлийме пагытнажымат   
        лишемдаш шоналын.

Припев:
Чо‰ешта тылатак    
         саламемже,

Шўм шомакым пєлеклаш   
        мый шонем.
Тый улат шўдыр    
           гай мыланемже,
Шўдыр семын чолгыжат   
            воктенем.

Мый чо‰ештен мием торашке,  
     сылне шўшпык лийын,
Вараш ит код, лач тый   
    гына муремым колышт.

Йєратымашын тул сескемым   
  ылыжтем гын чоныштет,
Тунам кертат эреланак   
           шўмемым шолышт.

Припев тудак.
Лийына тўняштыжат ала   
                 коктын ме мужыр.
Йєратен кыра шўмна уэш,   
       тидым шижам.
Мый йодам, ит йєрє ик ганат,   
      торасе шўдыр,
Ош корнем мый пиаланым ужам.
Припев тудак.

Торасе  
шўдырем

Мутшо Н.Никифорован,   
семже Е.Бахтинын

Эльвира Токташева мура
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Удмуртий

МАРИЙ Т™НЯ

Татарстан

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

ТИДЕ кечынак «Иж-
Мари» творческий 
группын е‰же-влак  
7 декабрьыште Удмур-
тий Республикысе ма-
рий-влакын НКА-штын 

от чётно-выборный 
конференцийыштым 
эртарыме нерген ку-
тыреныт.

А Марий кас моткоч 
веселан эртен, уна-

влакым кинде-шинчал 
дене вашлийыныт, му-
рышо-куштышо кол-
лективлан мастарлы-
кыштым ончыктеныт. А 
кандырам пунен куш-

тымашкыже чыланат 
ушненыт.

Н.ЯМАКОВ

Фотом «Электрон»  
тўвыра пєртын  

архивше гыч налме

ШУКЕРТЕ огыл Алина Че-
хийыште Западно-Чешский 
университетыште стажиров-
кым эртен. «Чех йылме руш 
йылме гаяк, сандене тудым 
тунеммаште нелылык лектын 
огыл. Тушто студент-шамыч 
расписанийым шкаланышт 
шке келыштарат, преподава-
тельым але экзаменым кунам 
кучымо жапым ойырен кертыт. 
Тылеч посна сессий эртыме 
годым ик экзаменымак икмы-

няр гана кучаш йєным пуат. 
Иктаж-могай амаллан кєра 
миен кертдыме е‰ лекцийымат 
университетын сайтыштыже 
муын кертеш. Тыгак южо кни-
гагудыжо сутка мучко пашам 
ышта. Санденак мыят чыла 

тиде йєным кучылтынам да ку-
намже арняште кум кече веле 
тунемынам. Тыге вес эл-вла-
кым ончен коштын кертынам. 
Австрийыште, Германийыште, 
Венгрийыште лийынам. Эн чот 
мылам Венгрийын рўдолаш-
тыже, Будапештыште, келшен. 
Пеш мотор вер», – ойла Алина.

™дыр Чехийыште ятыр у йол-
ташым муын. Вес элын ўдыр-
рвезыже-влаклан марий ка-
лык, тудын тўвыраже, йўлаж 
нерген каласкален. Но йот  
элыште о‰ай лийын гынат, 
ўдыр шочмо вержым, родо-ту-
кымжым чўчкыдынак шарнал-
тен. «Чехийыште чылажат сай 
ыле гынат, шочмо кундемем 
весылан ом вашталте, патриот 
улам», – манеш студентке.

Л.МИХАЙЛОВА
Фотом А.Ипоеван еш  
альбомжо гыч налме

Сарапулышто – МАРИЙ КАС

30 ноябрьыште Уд-
муртийыште, Сара-
пул олан «Электрон» 
культур пєртыш-
тыжє, Марий кас эр-
тен. Тушко пошкудо 
регионла гычат уна-
влак чумыргеныт. 
Мутлан, Башкорто-
станысе Краснокам 
район гыч «Чолман 
йўк» ансамбль. Тыгак 
Татарстанысе Мен-
делеевский районын 
артистше-шамыч ми-
еныт.

«Шочмо кундемем весылан 
ом вашталте»

Тыге манеш Агрыз рай-
он Терсей селан ўдыржє 
Алина Ипоева. Тудо кызыт 
Казаньысе Филологий уни-
верситетын Елабугысо ин-
ститутыштыжо филологий 
ден историй факультетыш-
те тунемеш.
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