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Тыге ойла У Торъял посёл-
кышто илыше Александр 
Вениаминович Хлопин.  Тудо 
суртшым кў дене сылнешта-
рен. Тыгайжым икымше гана 
ужынам, санденак суртоза 
дене мутым вашталтышна.

– Куд ий ончыч ты урем 
дене велосипед дене ку-
дал эртымына годым тиде 
мланде участке шинчалан 
пернен, – палдара пєръе‰. 

– Пелашемланат ты вер 
келшен. Тыштак – ер, тура 
сер гыч У Торъял посёлко 
моторын коеш. Ешем дене 
тудо жапыште верысе ми-
крорайонышто, шке пачеры-
ште иленна. Пелашем Юлия 
Борисовна дене кутырен 
келшенна да тиде мландым 
налынна. Кызыт ты суртым 
палашат ок лий. Йєршын 
вес сыным налын.

Чынжымак, Набережный 
уремыште Хлопинмытын 
суртышт эн о‰ай. Пєр-
тым кў дене сылнешта-
рыме гын, кў денак пече 
ме‰гым, гаражым оптымо. 
А теве мончам, ке‰ежымсе 
пєртым, беседкым троту-
ар уша, тудым ош кў ден 
тўрлє чиян плитке дене 
ыштыме.

Умбакыже 8-9-ше лашт.

«Лач пашаште 
гына чонна  
кана»

Кеч ўшаныза, кеч уке
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Р.ЧЕПАКОВА 

Уверлан уло вер Калык календарьым  
лышташлен

12 декабрь (изарня). Тичмаш тылзе – Йыгыр 
шўдыр палыште. Тичмаш тылзе жапыште 

кушкыл, мланде дене пашам  
ышташ келшыдыме кече

Эрла – кугарня, Катлыше 
тылзе – Ракыште. Сай 
лектышан шўдыр пале 
(лышташ кече). Теплицыш, 
окнаончык шпинатым ўдаш 
йєнан жап. Кушкылыш 
вўдым шаваш, ешартыш 
кочкышым пуэн вия‰даш 
келшыше кече. Теплицыште 
ончен кушташ редисым, 
кешырым, йошкарушменым, 
салатым ўдаш тў‰алаш 
лиеш. Пеледышым 
ончышылан шоган да 
вожсаска дене шукемше 
кушкылым шындыман. 
Пуше‰гыште, вондышто 
кошкышо, пуа‰ше да 
черле укшым пўчкедаш ок 

темлалт. Сокым, компотым 
шолташ, ковыштам 
шинчалташ йєнан кече.

Декабрьыште ковыш-
там шинчалташ эн йє-
нан кече-влак: 8 гыч 14 
але 26 гыч 29 декабрь 
марте. Кугезе коча-кова 
ка‰ашым шотыш налаш 
гын, озаватылан ковыштам 
тутлын шинчалташ тунам 
кок кугарня лийын – 13 да 
27 декабрь.

Калык календарь почеш, 
таче – Телым рашемдыше 
Парамонын кечыже. Ты 
кечылан мланде кўя‰ын 
да э‰ер кылмен шуэш, 
маныныт.

Парамон кече дене кылдалтше калык 
пале-шамыч

Тачысе игечым ончен, телын могай лийшашыжым му-
жедыныт, кече кузе шичмым онченыт.
 Кече йошкаргын да волгыдын лектеш – декабрьы-

ште ояр кече шукырак лиеш.
 Эрден эрак лум лумеш – Теле Миколо (19 декабрь) 

марте пургыжтышан игече шогаш тў‰алеш.
 Ты кече марте лум возын огыл гын, шагал луман 

леве телым вученыт.
 Шолдыра лум лумеш – игече вашке левешта.
 Таче эрдене эрак лум пургыж тарвана гын, шушаш 

ий чапле пакчасаска лектышан лийшаш.
 ™жара чевер гын, кече ояр, но мардежан лиеш.
 Тўньык гыч лекше шикш кўшкє кўза – игече палы-

нак йўкшемда, ўлыкє вола – вашке левешта.
 Парамон кечылан шуко лумым пургыжта – шушаш 

ийын пакчасаска ден шурно лектыш чапле лийшаш.
 Оралте леведыш ынже шўтлє, вашке шўяш ынже 

тў‰ал манын, леваш ўмбалнысе лумым таче пу коль-
мо дене куэн огытыл, ўштервоштыр, куэ выньык дене 
веле ўштыныт.

Эпидемий  
лондемыш шуын

Эртыше арнян республикышты-
на ОРВИ дене черланыме 3656 
случайым регистрироватлыме. 
Тиде показатель эпидемий лон-
демыш шуын.

ЧЕРЛАНЫШЕ-ВЛАКЫН чумыр чо-
тышт гыч 72,5 процент е‰же 14 ияш 
марте йоча-влак улыт. Грипп дене 
нигє черланен огыл.

Ноябрь мучашлан регионыштына 
грипп дечын 81190 йоча ден 195359 
кугые‰ прививкым ыштыктеныт. Ты-
леч посна 5371 е‰ вакцинацийым 
оксала эртен. Иммунизаций умба-
кыже шуйна.

Ончылгоч палемдыме почеш, эпи-
демийын эн неле пагытше январь-
февральлан толшаш.

М.ИВАНОВА

Эше кум проектым  
сайлан шотлымо

Советский район администра-
цийын экономически вия‰ме шо-
тышто отделжын уверже почеш, 
верысе калыкын тў‰алтышыжлан 
полышым пуымо республикан-
ский программылан э‰ертен, шу-
шаш ийыште районышто шым 
проект илышыш шы‰даралташ 
тў‰алеш.

ШУКЕРТЕ огыл пале лийын: 
ешарен, эше кум проектым сай-
лан шотлымо. Кужмарий селаште 
илыше-влак Черкасола уремыш 
тыгыде кўм шарен кертыт. Кугу 
Се‰ымашлан 75 ий темме вашеш 
ял шотан Вечын илем кундемы-
ште верланыше Єрша селаште 
Се‰ымаш скверым тўзатыме паша 
умбакыже шуйна. Тыште тыгак са-
реш вуйым пыштыше-влак лўмеш 
шогалтыме обелискым ачалаш 
тў‰алыт. Ял шотан Ро‰го илем 
кундемысе Шнаран селаште йоча-
влакым куандарат – тыште икшы-
ве-влаклан модашышт кумдыкым 
келыштарат. Тидын нерген «Вест-
ник района» райгазет увертарен.

В.СМОЛЕНЦЕВ
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 Росоталык мланде нерген

ПЫТАРТЫШ ийлаште, па-
кет дене ужалыме вартыш 
нимолан йєрдымє манын, 
пакчазе-шамыч деч вуйым 
шиймым колаш лиеш. Вара 
можо тыге огыл? Кевытыште 
ужалыме мландын ик эн тў‰ 
ужашыже – торф. Тудо моткоч 
писын кошкен чоткыдемше 
моклакаш савырна. Чумыр-
каш савырныше вартышым 
южгунамже лєчыктарашы-
жат ок лий, а нєргє озымлан 
тиде пеш лўдыкшє. Налме 
субстрактыште шукыж годым 
шўртє гай вичкыж ярым-влак 
логалыт. А тудо шўймыж се-
мын озымын шытен лекме 
жапшым эркештарыше веще-
ствам рокыш шы‰дара. Вар-
тышым пакетыш оптымышт 
годым производитель-шамыч 
ондалкаленат кертыт. Млан-
дым луктын кудалтыме олмеш 
пакетлаш оптен ужалат. А ты-
гай мландыште тўрлє паразит 
ден черым таратыше патоге-
нан микроорганизм ситышын. 
Росоталык вартышым шке 
ышташ гын, чапле лектышым 
налын кертмылан ўшан шукы-
рак. А тыгай мландым кушто 
налман?

Чын ямдылыме вартышы-
ште кум компонент лий-
шаш: сєреман мланде, лыш-
таш йєршан шем рок да ошма.

1. Сєреман мланде. Пра-
вил почеш ямдылаш гын, 

иктаж олыкышто мланде (шудо 
да вож) лончым пўчкын налман. 
Шудан велже дене ўлыкыла са-
вырал пыштен, «кўын шуаш» 1-2 
ийлан кодыман. А тынар кужун 
нигєнат шогылтмыжо ок шу. Но 
вартышым шке ышташ тунемше 
пакчазе ты пашам куштылемда. 
Пўчмє лончысо пушкыдо куш-
тылго рокым, рўзен, йо‰гытыш 
опта. Вес сай йєнат уло: ро-
кым чумырымо ораж гыч налаш 
лиеш. Но тыгай мланде уке гын, 
пакчасе рок денат серлагаш 
лиеш. Изиш начар гынат, моло 
компонент дене варналтмекше, 
негызлан йєрышаш. Мландым 
ке‰ежым отызан культур – пур-
са, немычпурса – кушмым, азот 
дене сайын пойдаралтмым 
(йыра‰ысым) налман.

2. Лышташ йєршан шем 
рок. Тудымат ончылгоч 

ямдылыман. Вартышлан кучыл-
таш шыжым погымо лышташым 
ораш чумырыман. А кок ий гыч 
тудо пайдале вартышыш савыр-
на. Южыжо чодырасе лышташы-
мат пога. Тушто лышташ кажне 
ийын шўеш, садлан пайдале 
гумусан ўмбал лончыжо поснак 
сай. Но пўнчє ден кож йымалны-

се рок (тудо шопо) да тумо ден 
уа (составше дене начар) вар-
тышым погаш ок темлалт.

3. Ошма. Э‰ерысе ошма 
вартышым ышташ пай-

далырак. Икнаре налме ком-
понентлам пырля сайын ва-
рыман. 1 ведра ямде мланде 
вартышыш 1 стакан ломыжым 
ешарыман. Ломыж – росота-
лан ешартыш кочкыш, адак-
шым мландысе заразым пы-
тара, нєргє кушкылым чер 
авалтыме деч арала.

Пакчаште, олыкышто, чоды-
раште налме росоталык вар-
тышыште садак тўрлє паразит 
ден черым шарыше микроор-
ганизм-влак лийыт. Пытараш 
огыл гын, нуно нєргє росоталан 
зияным ыштен кертыт. Садлан, 
мландым кылмыктен, йўлалтен, 
паритлен, заразым пытарыман.

Но осал микроорганизм 
дене пырля пайдале микро-
организмжат пыта. Садлан, 
озым нерештмеке, «пуста‰ше» 
мландым пайдале бактерий 
дене пойдарен «ылыжтыман». 
Тидлан «Байкал», «Восток-
ЭМ-1», «Экостайл» органиче-
ский ўя‰дышан да пайдале 
микрофлоран препарат-шамыч 
полшен кертыт.

Кевытыште ужалымым налаш йєн укелан 
кєра ончыч нєшмым ўдышаш мландым 
южо пакчазе шыжым шке 
шапашлен коден. А кызыт оксат 
веле лийже – кушкыллан 
кеч-могай вартышым 
пеледыш кевытыште налаш 
лиеш. Но ужалыме вартыш 
рекламироватлыме гаяк  
пайдале мо?

Шке ямдылымыже налме деч 
мо дене сайрак?
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Йодмыда почеш

Бананым йочалан веле огыл, кугые‰ланат кочкаш пайдале.

1. Тиде пакчасаска депрес-
сийым чактара. Тушто 

серотониным – пиал гормо-
ным – ыштен лукташ полшышо 
триптофан шуко, сандене ба-
наным кочмо деч вара кумыл 
нєлталтеш.

2. Емыж-саска кокла гыч 
банан гына эсогыл аза-

лан аллергийым огеш пу.

3. Банан кальцийым орга-
низмеш кучен кода. Ту-

дыжо шондо дене пырля огеш 
лек, а организмешак кодеш да 
лум пе‰гыдемда.

4. Шолын микрофлоржым 
саемда. Бананыште 

улшо фермент-влаклан кєра 
кочкыш дене логалше пайдале 
вещества организмыш писын-
рак шы‰даралтеш.

5. Банан запор дене орла-
ныше-влакланат моткоч 

пайдале. Тиде емыж-саскам 
кече еда кочкаш гын, ситыды-
маш чакна.

6. Мел шелме деч сайын 
полша.

7. Банан пагарым коч-
кышышто улшо азда-

рыше вещества ден кислота 
деч арала. Тидын дене йора-
лан иланаш да пўрнен куш-
каш сай йєным ышта.

8. Емыж-саскаште улшо 
калий кужу тренировко 

деч вара йолмўшкыр чогашы-
лыште шєн шупшын кертме 
деч арала.

9. Банан кўпнымым 
шєра.

10. Куатым ешара. 
Емыж-саскам тре-

нировко деч ончыч кочкаш 
гын, палынак пайдалын за-
ниматлалташ лиеш – сакыр 
эркын-эркын ешаралтеш, да 
вий мучаш марте сита.

11. Кочкышым шу-
лыктарыме пашам 

саемда. Бананыште улшо 
пектин ден хелат-влак ор-
ганизм гыч токсин ден 
моло осал веществам 
луктыт.

12. ™дыр ден 
ўд ыр ам аш-

шамычлан пайдале. 
Емыж-саскаште улшо се-
ротонин ден моло пайдале 

вещества тылзаш толмо деч 
ончыч палдырныше йєнды-
мылыкым кора‰дат.

13. Анемийым эмла. 
Бананыште кўртньє 

шуко, сандене тудым орга-
низмыште вўр ситыдыме го-
дым кочкаш темлат.

14. Шўм черым чакта-
раш полша. Бана-

ныште улшо калий вўргор-
ным саемда да тидын дене 
инфаркт але инсульт лийын 
кертме лўдыкшым иземда, 
гипертонийым эмла.

15. И м м у н и т е т ы м 
пе‰гыдемда. Емыж-

саскаште улшо антиоксидант 
ден аминокислота организ-
мым аралат да иммунитетым 
сайын пе‰гыдемдат.

Кевытыш пурымо еда 
уныкам бананым налаш 
йодеш. Тыгодым «тудым 
маймыл веле огыл йєра-
та» манеш. Палынем ыле, 
банан мо дене пайдале? 
Уныкам тудым молан ты-
наре йєрата?

А.КУЗЬМИНА
Волжский район

Бананым маймыл 
веле огыл йєрата

К о в а 
але коча сакыр диабет 

дене черланеныт гын, уны-
каштлан, 15 ийым темымекы-

же, тазалыкше нерген шонал-
ташыже кўлеш. Тыгай икшывын, 
поснак уто нелытым поген гын, 

диабет дене черланен кертме 
лўдыкшыжє моткоч кугу 

(70-80%).
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Тергеныт – полшаПайдале ка‰аш – тазалыклаш йолташ

М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

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

14 и 22 декабря.

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

Гангрене деч 
утарыш

Шке жапыштыже авамым, 20 ий стажан 
диабетикым, гангрене деч пошкудо ялы-
се ик кова эмлен.

ТУНАМ авамым эмлымвер гыч мє‰гє ко-
лаш колтеныт ыле: гангреныже пытартыш 
йыжы‰ыште лийын, но операцийым ышташ 
начар шўмжє чаракым ыштен. Тунам мый тиде 
кован темлымыж почеш, мазьым ямдылышым 
да авамын черле йолжым эмлаш тў‰альым. 
Процедурым 30 кече ыштышым, но авамлан 
изишат куштылго ыш лий, а вес кечын эше 
шем вўр йогаш тў‰але. Но тылеч вара корш-
тымо эртыш. Вўр эше икмыняр гана йогыш, 
а вара сусыр иланаш тў‰але. Жап эртымеке, 
самырык кўч лекте, а тудын олмышто улшо 
шем тўсан шўйшє деч кышат ыш код.

Тылеч вара тиде рецептым чылалан тем-
лем: 50 г дене налме канифольым, шыштым, 
мўйым, свежа кєргє коям (пелтымымат лиеш), 
озанлык шовыным, кечшудо ўйым тыгыдем-
дыман да шолаш пуртыман. Изишак йўкшышє 
вартышыш 50 г денак налме да изи рожлан 
тёркеш нўжымє шоган ден чеснокым, тыгы-
демдыме алойым ешарыман, сайын йєрыман.

Йыгыме деч ончыч мазьым вўдан мончаште 
пушкыдемдыман.

М.СЕРГЕЕВА
Звенигово район

Тупрўдє тур-
гыжландары-
ме, вий пы-
тыме годым 
1,5 тылзе 
жапыште ма-
лаш вочмо деч 
ончыч улыжат 
кум емыж-са-
скам – коштымо 
5 курагам, 1 инжирым да 1 черносливым 
– кочкаш кўлеш. Нине фруктышто тупрўдє 
кокласе пушкыдо дискысе тканьым шотыш 
кондышо вещества уло. Тылеч посна тудо 
тканьым палынак пе‰гыдемда, да тупрўдє 
пўртўсын ойырымо верышкыже шкеак, ма-
нуальный терапевтын полшымыж деч по-
снат шинчеш.

ТИДЕ процедурлан кўлшє вещества посна 
саскаште уке, тудо курагам, инжирым да чер-
носливым пырля кочмо дене веле лектеш. Тем-
лыме рецепт дене тў‰ шотышто спортсмен-ша-
мыч пайдаланат да тупрўдыштым кугу нагрузко 
деч вара шотыш кондат. Куштылгын да «там-
лын» эмлалтме йєн мыланнат пайдале.

Коштымо абрикос (курага, урюк) – пайда-
ле вещества клат. Тудын калийлан поян да шўм 
чогашыллан пайдале улмыжым науко шукертак 
пе‰гыдемден. Тылеч посна абрикос эше онко-
логий чер деч сайын арала. Чудо семын аклаш 
лийме саскаште фосфор, кўртньє, кальций, ка-
ротин, В5 витамин улыт.

Инжир – рак деч аралыше, щитовидный тун 
пашажым шотыш кондышо чапле саска. Тылеч 
посна тудо шоло гыч паразитым лукташ полша, 
калык медициныште бронхитым эмлаш кучыл-
талтеш.

Чернослив – пўртўсын айдеме тазалыклан 
пєлекше. Тудо поснак пагар-шолора корнылан 
пайдале. Чернослив настой запор деч утлаш пол-
ша, кочкышым шулыктарыме пашам нормыш кон-
да. Тылеч посна шўм, верге чер, кугу давлений, 
ревматизм дене орланыше-влаклан пайдале.

Йўдлан коч  
да тєрлане

К о в а 
але коча сакыр диабет 

дене черланеныт гын, уны-
каштлан, 15 ийым темымекы-

же, тазалыкше нерген шонал-
ташыже кўлеш. Тыгай икшывын, 
поснак уто нелытым поген гын, 

диабет дене черланен кертме 
лўдыкшыжє моткоч кугу 

(70-80%).
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ПАЗАР АК

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –                25
Свежа ковышта (1 кг) –                25
Помидор (1 кг) –          85-150
Кияр (1 кг) –           75-120
Шоган (1 кг) –                35
Кешыр –                 40
Чеснок –        150-250
Хурма (1 кг) –          80-200
Олма (шке пакчаште 
куштымо 1 кг) –           40-80
Пєчыж (1 л пурыман ведра) –             180
Турнявєчыж (1 кг) –               170
Чодыра пўкш (1 л пурыман ведра) – 300
Грецкий пўкш (1 кг) –             250
Полан (1 л пурыман ведра) –             150
Мўй (1 кг) –        500-700
Шєр (1,5 л) –           80-90
™мбал (1 л) –        320-480
Торык (1 кг) –        240-260
Муно (10 шт.) –           58-70
Телылан ямдылыме 
тўрлє салат –            70-80
Шке ончымо комбо –           1300-2300
Шке ончымо лудо –     800-1300
Шке ончымо чыве (иктыже) –    450-700
Шылагол (1 кг) –        150-350
Карака (1 кг) –               120
Нужгол (1 кг) –        220-300
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

Игече йўкшемды-
мылан кєра Йошкар-
Оласе рўдє пазар 

кумдыкышто уремыш-
те кочкыш сатум ужалыше-

влак йєршеш шагалын ваш-
лиялтыт. Улшыштат тў‰ шотышто 
пўкшым, кечшудым, хурмам, 
выньыкым, коштымо шудым, тыгак 
меж носким, пижым, упшым, шок-
шо йолашым, моло кырча-марчам 
утларакын темлат.

Тиде арнян кочкыш ден  
сатулан ак тыгай:

Чоялыкат утара

Сортам йыгыман

– Леве вўд ден водород пе-
рекисьым, 2:1 пропорций дене 
налын, пырля лугена. Ынде тиде 
вўдыштє щёткым але губкым 
нєртена, плитке-влакым ушымо 
верлам йыгена. Тылеч вара ту-
дым мушкын колташат, огыл гынат, лиеш.

– Ванныште налше 
нарынчалге палым пы-
тараш лимон кислота 
полшен кертеш. Тидлан 
ик пакетикым ик стакан 
вўдыш пыштыман, лугы-
ман да губко дене ван-
ныш йыгыман. 20 минут 
кучыман да леве вўд дене мушкын колтыман.

– Тўсдымє парафин сорта 
дене плитке-влак коклаште 
лавырам, пунышкышым пы-
тараш лиеш. Тидлан сорта 
пундаш дене икмыняр гана 
эртыман. Тыге ыштыме дене 
лавыра ден пунышко эрык-
талтыт, тыгак у гыч амыргыме деч аралена.

– Тыгеат ыштен керты-
да. Кочмо содым мискыш 
пыштена, кучылтдымо пўй 
эрыктыме щёткым нєртена, 
вара содыш чыкен луктына, 
лавыра‰ше верлам йыгена 
да леве вўд дене мушкын 

колтена. Плитке кокла у гай ару лиеш!

– Ванным ошемдаш 
уксус ден шинчалат 
полшен кертыт. Ну-
ным икнаре пышты-
за, варыза да ванным 
йыгыза.
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ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Ончылсакышым ўшталына

Мо сита, мо ок сите

Шинчаланым  
кочнеда? Тугеже…

Кочмо 
шуэш

Мо ок 
сите Уло

Чот жарит-
лыме коч-
кышым

угле-
род свежа фруктышто

Газан напит-
кым

каль-
ций

брокколиште, струч-
ковый да бобовый 
манме культурлаш-
те, сырыште, кунжу-
тышто

Шинчаланым хлорид

шолтыдымо каза 
шєрыштє, колышто, 
рафинироватлыдыме 
те‰ыз шинчалыште

Шопым магний

жаритлыдыме пўкш 
ден кечшудышто, 
фруктышто, стручко-
вый да бобовый ман-
ме культурлаште

Кофем але 
чайым сера

т у рнявєчы ж ыштє, 
хреныште, брокколи 
ден тыглай ковышта-
ште

А р а к а м 
йўмє, тама-
кым шупшмо

белок

чыве, кайык, йош-
кар шылыште, те‰ыз, 
шєран кочкышышто, 
пўкшыштє

ТЕВЕ гына армийыш толшо салтак-шамыч 
деч ротный йодеш:
– Тендан кокла гыч иктаж-кє шолтен мошта?
– Мый, – вашешта ик рвезе.
– Тугеже повар лият, – каласа ротный.

Кок кече гыч садет йодеш:
– А тылат такше кугу подышто 
шолташ логалын?
– Логалын.
– Мом?
– Асфальтым…

«Шєртньє  
падыраш» кол

Кўлыт:
– 500 г кеч-могай кол 
филе,
– 1 шоган,
– 2 кугу совла лимон 
сок,
– 150 г майонез,

– 2 кугу совла нўжы-
мє сыр,
– 2 кугу совла кон-
сервироватлыме ку-
курузо,
– шинчал, кушкыл ўй, 
ложаш.

Тыге ямдылыман:
– кол филем ужаш-

влаклан пўчкедыман, 
ложашыште пєрдалта-
рыман да ўйыштє жа-
ритлыман;

– нине ужаш-вла-

кым ўйым йыгыман 
противеньыш оптена, 
кукурузым ешарена, 
ўмбакше о‰го семын 
пўчкедыме шоганым 
пыштена, лимон со-

кым йоктарена, сы-
рым шавалтена;

– ынде колым сайын 
ырыктыме духов-

кышто, шєртнялге тў-
сым налмешкыже, 20 
минут наре кучена.

Перкан лийже!

«Шаланылше 
шарик»

Кўлыт:

– 250 г маргарин,
– 1 стакан сакырложаш,
– 120 г майонез,
– 2-3 муно,
– ложаш, содо, шинчал, 
ванилин.

Тыге ямдылыман: 
маргариным ложаш 
да шинчал дене пырля 
варена, тушко майоне-
зым, 100 г сакырложаш 
дене лугымо муным, 
ванилиным, содым пы-
штена да руашым нєш-

тылына. Ынде шарик-
шамычым ыштылына, 
кодшо сакырложашы-
ште пєрдалтарена да 
сайын ырыктен ямды-
лыме духовкышто 15 
минут кўктена.

Тамле-е!

АНЕКДОТ

Тў‰алтышыже 47-ше №-ан газетыште
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Мужыр лаштыкым М.СКОБЕЛЕВ ямдылен.   

Тў‰алтышыже  
1-ше лашт.

Урем гыч пурымеке вигак 
о‰ай кудывечыш логалат.

– Пєртын проектшым шке 
ыштенна, – ойла Александр 
Вениаминович.

Нуно кудалтыме мланде 
участкыште террасе семын 
йыра‰ым келыштареныт. 
Пашам ышташ чотак ло-
галын. Пєртын кў оратаже 
веле лийын. Эн ончыч мон-
чам ыштеныт, вара суртын 
кокымшо пачашыжым брус 
дене нєлтеныт. Пєртым эр-
кын чо‰еныт. Кў ден пу-
дыргым ятыр ямдыленыт. 
Кўм кок карьер гыч кон-
деныт. У карьерже ваш- 
тарешак верланен. Тошто 
карьерыштат келшыше кўм 
погеныт. Эн ончыч тыгай кў 
дене гаражын пырдыжшым 
сылнештареныт гын, ва-
ражым – молымат. Тыге 
мотор беседкым, само-
варым шындаш верым 
ыштеныт.

Хлопинмытын пєр-

«Лач пашаште 
гына чонна кана»

тышт воктенак Шукшан 
э‰ер йога. Тушто пеш сыл-
не. Садланак мончаш пуры-
мо годым э‰ерыш йолгорно 
дене волаш тошкалтышым 
келыштареныт.

– Кызыт мемнан деке 
йолташна-влак, йочана-ша-
мыч, куанен, унала толыт. 

А чо‰аш тў‰алше-влаклан 
теве мом темлем. Пєртым 
‰єлташ тў‰алында гын, ты 

А.Хлопин – пєрт ончылно

Пий пыжаш

Пакчаште Шукшан э‰ер воктене

Кормушко
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Авторын фотожо. Тел.: 49-55-11
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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

сомылым мучаш марте шук-
тыман. Мыйын шонымаште, 
шке суртышто илаш моткоч 

ласка. Адакшым 
шке ончен куш-

тымо пакча-

саскам шыжым, телым 
кочкаш сай. Уна-влак 
толыт гын, каналта-
шышт йєнан вер уло. 

Ме кызытат сурт-
оралтынам тўрлє семын 
сєрастарена. Пачерыш-
тына тошто модыш ятыр 
погынен. Нуным бесед-
ке йыр шогалтыме, да 
мардеж пуалме годым 
мотор семым луктыт. 
Но сомыл але шуко. 
Туге гынат вуйым огына 
саке, вет лач пашаште 
гына чонна кана, – ойла 
суртоза.

Каныме вер Тошкалтыш

Мангал

Кў гыч ыштыме омса Кў пєрт
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Автомашинам виктарышылан

Мє‰гысє ферме

Мучаш. 
Тў‰алтышыже  
45-46-шо №-ан  

газетыште

Машинаште янда вў-
дыжга гын, мом ышты-
ман? Транспорт сред-
ствым эреак переген да 
тичмашын терген, эске-
рен, ончен шогыман. Эн 
тыглай ой-ка‰ашым ку-
чылтмо годымат янда-
ште конденсатлан по-
гынашыже чарак лиеш. 
Тыге машинадам утла-
рак кугу проблеме лий-

ме деч арален кодеда.
Салоным эреак муш-

кын да южтарен шо-
гыман. Уремыште кел-
шыше игече шогымо 
годым машина омса-
влакым почаш гын, вў-
дыжгє шкежак кая. Кук-
шо южышто по‰гылан 
да пунышкышлан 
вия‰ашышт, шарла-
шышт йєн огеш лий.

Резинке коврикым 
кучылтса. Кызытсе ты-
гай аралтышын шке-
шотан изи бортшо 
уло. Вўд да лум дене 

варналтше лавыра 
водитель ден пасса-
жир-влакын йолта-
ганышкышт погына. 
Коврикым шарыме го-
дым тудо салоныш ок 
логал, резинке ўмба-
ланак кодеш. Резинке 
вўдыжгым сайын куча. 
Коврикшым, машина 
гыч луктын, жапын-жа-
пын кошташ кўлеш.

Автомашинашке шич-
ме годым йолтаган гыч 
лумым, вўдым, лавы-
рам почкалтыман. Тыге 
салонышто ару лиеш, 
адакшым машина кєр-
гыш ешартыш вўдыжгє 
ок логал. Капотышто 
улшо решоткаште по-
гынышо лумым кора‰- 
даш огыл гын, сало-
нышто конденсат погы-
на. Сандене решоткам 
чўчкыдынак тергыза.

Кондиционер эре-
ак пашам ыштен керт- 
ше лийшаш, тудын юж 
фильтржым тергыман. 

Тыгак ко‰га сайын, 
кўрылтыш деч посна па-
шам ыштышаш. Яндам 
нанопленко дене петы-
раш, вўдылаш уто огыл. 
Тыгай плёнко мотошле-
мым ямдылыме годым 
кучылталтеш. Но шке-
шотан тюнингын акше 
шерге, сандене тыгай 
ошкылым ыштыме деч 
ончыч технически обслу-
живатлыше станцийын 
пашае‰же-влак деч ой-
ка‰ашым налаш уто 
огыл. Вет янда вўдыжга 
гын, изирак роскот де-
нат тиде йодышым ра-
шемдаш лиеш.

Яндаште конденсат 
погынымо ваштареш 
кучедалме йодышым 
практикыште сайын 
тергыме. Ой-ка‰аш-
влакым шот дене шук-
таш гын, шонымашке 
шуаш йєршынат неле 
огыл. 

Суртоза-влак шу-
кыж годым сурткайы-
кым ик тўрлым веле 
огыл ашнат: комбы-
мат, лудымат, чывы-
мат, кўркамат. Нуны-
лан вўташте посна 
вер кўлеш. А огеш лий 
мо кок тўрлє сурт- 
кайыкым, мутлан, лу-
дым да чывым, пыр-
ля ашнаш?

НЕЛЫЛЫКШЕ тыш-
те: лудо вўдыштє ийын 
кошташ йєрата, а чывы-
лан, мє‰гешла, кукшо 
вер келша. Тугеже икым-
шыже эреак вўдыжгым 
шаркала, шыжыктылеш, 
а кокымшыжлан тидыже 
черым шараш полшен 
кертеш. Лудо кочкышым 
вўд дене пырля нелеш. 
Тыгодым икмыняр ужаш 
кочкыш вўдыш логалеш. 
Вўдыштє лювыртаты-
лын, лудо шартышым 

нєрта. Чыве кочкышым 
йырваш кышкылташ 
йєрата. Тыге кочкыш 
ден шартыш варналтыт. 
Лудо ден чывым пыр-
ля ашнен, шартышым 
утларак чўчкыдын ва-
шталташ логалеш. 
Посна ашнаш йєн уке 
гын, вўдым йўмє ве-
рым посна ышташ шот-
лан толеш, а кочкышым 
тўрлє жапыште пуыман. 
Лудо ден чыве коклаш-
те вашпижмашат лийын 
се‰а. Тидыже стресс 
мартеат шуктен кертеш. 
Тидлан кєра сурткайык 

нелытым эркын пога, 
муным шагал мунча.

Нине кок сурткайык 
коклаште икгайлыкат 
шагал огыл. Тидыж-
ланат, тудыжланат 
шокшо, мардеж кошт- 
дымо вўта кўлеш. Ир 
кайык да коля деч ара-
лыман, арулыкым кучы-
ман, телым искусствен-
ный волгыдым пуыман, 
сайын пукшыман, йўк-
тыман, вакцинироват-
лыман. Игыштым куш-
тымо йєныштат икгай.

Ойыртемже тыш-
те: лудылан илашыже 

йєнан лийже манын, 
шартыш кўлеш, а чыве 
кўшнє шинчаш йєрата. 
Ик квадратный метры-
ште 5 лудым ашнаш 
лиеш гын, чывым – кум 
вуйым. Лудо муныжым 
пеле пычкемышыште 
пўкта гын, чыве волгы-
дым йєрата. Сай чыве 
кеч-могай мунымат (лу-
дын, комбын, кўркан) 
пўктен кертеш гын, лудо 
йот муным тўткыш деч 
посна кода. Лудылан 
тўжваке лекмыж годым 
вўд кўлеш гын, чывы-
лан вўдыжгє лўдыкшє. 
Лудо телымат вўдыш-
тє лювыртаташ йєрата. 
Чыват – тыгак, но пу-
ракыште. Лудым сут-
каште вич гана пукшат 
гын, чывым – кум гана. 
Чывылан йўмє верым 
1,5 метр кўкшытыштє 
келыштараш лиеш гын, 
лудылан кўварыш гына 
вера‰дат.

Мужыр лаштыкым

Пырля илен кертыт мо?

Янда вўдыжга 
гын
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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

Когарш 
лыве ынже локтыл  

манын

Шотыш налза

ТЕЛЫМ нужгол ден 
шолдыра ола‰ге-влак 
тыгыде колым руалтка-
лат, кочкыт. Но нуным 
э‰ыримыш пижыкты-
шашлан кучаш йєр-
шынат куштылго огыл. 
Тыгай колым арама 
йымалне але э‰ер, ер, 
пўя сер ўмбалне кечы-
ше але пўтынек авы-
рыше шертне кокла-
ште кычалза, кучыза. 
Эше ке‰ежымак чага-
вуй (рогоза) да йош-
кар уа тўшка кушмым 
шарныза. Тыгыде кол 
тыште лияш йєрата. 
Но тидым ида мон-
до: тыгай верлаште 
моло вўд кумдык дене 
та‰астарымаште ий 
эреак вичкыж да луш-
кыдо лиеш.

Шере‰ге ден ка-
ракам телым кучымо 
годым э‰ырыш пеш 
вичкыж (0,1-0,08 мил-
лиметр) э‰ыршўртым 
пижыктат. Чичка мот-
коч шижше кўлеш. Но 
начарын але ўшан-

лын огыл чў‰гышє 
кол тыгай чичка гочат 
шкенжым ок шижтаре. 
Вет тудын чытырны-
мыжым вўд лыплан-
дара.

Чичка олмеш э‰ыр 
мучашке моткоч сайын 
шижше, ирсєсна шу 
гыч ямдылыме «сторо-
жокым» вера‰даш гын, 
э‰ыр сайын шижшыш 
савырна. Тыгодым 
вўд пундашышке он-
далчык кочкышым пи-
жыктыман э‰ыримым 
але йошкын шукшым 
вера‰дыман мормыш-
кым колташ лиеш. 
Шере‰ге, карака вўд 
пундашыште кийыше, 
тыгак вўдыштє тарва-
нылде кечыше мор-
мышкымат сайын на-
лыт. Тыгодым сайын 
шижше сторожок изиш 
чў‰галмымат палдара. 
Ондалчык кочкышыш 
кол тўрвыж дене изи-
шак веле тўкна, ирсєс-
на шу тунамак чытыр-
наш тў‰алеш. 

Мучаш. 
Тў‰алтышыже 47-ше 

№-ан газетыште

Чыла тўрлє когарш 
лыве нерым чыгылта-
рыше уда пушым ок 
йєрате. Тидым шо-
тыш налын, чайшудо, 
матрушка (мелисса), 
кочо арымшудо, чес-
нок, уксус настойым 
кучылташ лиеш.

Матрушкаш шолшо 
вўдым темат, йўкшык-
тарат да раме ўмба-
ке шыжыктат. Шошым 
мўкш-влак матрушка 
пушан рамыш сайын 
куснат. Тамакым пе-
ледмыж годым тў‰ 
гыч пўчкыт да ужаргы-
нек лышташыж дене 
пырля рамыла ўмбаке 
оптат. Ик кушкыл та-
мак гыч погымо лыш-
таш-влак кум корпус- 
лан ситат.

Кочо арымшудым 
тыгак раме коклаш-
ке вера‰дат. Чес-
нокым кид вий дене 
темдаш келыштарыме 
изи пресс дене тыгы-
демдат. Пучымышым 
ушештарыше лапа-
шым раме-влакын 
брусокышкышт изи 
кистычке дене шўрат. 
Тыгай йєн-влак шы-
ште когарш лывым 
огыт пытаре, лўдыктат 
гына. Тышке лыве ок 
тол. А 10 градус йўш-
тыштє когарш лыве, 
тыгак шукшыжо, му-
ныжо тўрыс пытат.

Южгунам когарш 
лыве шукшын локтыл- 
мо карашым нигузе-
ат тєрлаташ але ута-
раш ок лий. Тыгодым 
насекомыйым пыта-
раш утларак пайдале 
средствым кучылтыт. 
Мутлан, уксус эссен-
цийым. 1 квадратный 
метрлан шотлымаште 
200 миллилитр эс-
сенций сита. Рамым 
вера‰дылман корпу-
сым уксусым нєрты-
ман мешак дене пе-
тырат да плёнко дене 
вўдылыт. Мешак ден 
плёнкыжым ончылгоч 
ямдылат. Тидыже ме-
шакын а‰жым скотч 
дене писын петырен 
шындаш манын ыш-
талтеш. Моланже –  
уксус кислота айде-
мымат аяртен кер-
теш. Уксусын парже 
дене лийше вўдыжгє 
раме дене ўлыкыла 
йоген вола, тыго-
дым вредитель-вла-
кым пытара. Когарш 
шукш-влак тўрыснек 
пытышт манын, кум 
сутка шинчыктат. Ты-
годым южын темпе-
ратуржо 18 градус 
деч ўлыкшє лийшаш 
огыл.

Ацетонын паржат 
уксус семынак чыла 
чонаным пытара. 
100 грамм вишкыде 
ныл корпуслан сита. 
Корпусын ўлыл ужа-
шышкыже фанерым 
пыштат да тушко аце-
тоным шы‰дарыман 
лапчыкым вера‰дат, 
сайын петырат. Ик 
сутка гыч шукш-влак 
пытат. Тылеч вара 
рамылан корпусым 
сайын южтарат.

Ирсєсна шу полша

Декабрьыште, йўд 
15-17 шагат дене 
шуйнымо пагыты-
ште, эсогыл вўдын 
кўшыл лончышты-
жо пеле пычкемыш 
лиеш, а келгытыш-
те гын – пич пычке-
мыш. Кол-влак ты-
гай пычкемышлан 
тунем шуыт, але вес семын каласаш гын, 
тыгай условийыште илаш келыштаралтыт. 
Вакырож гыч пурышо волгыдо колым тўткы-
рак лияш тарата але йєршеш лўдыкта. Опы-
тан колызо-влак кызыт гына почмо вакыро-
жым изирак лончо лум але ий пудырго дене 
леведыт. Тыге вакырожым авырат, шылтат.

Колызын лукшо
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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 поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.30 На самом деле 16+ 19.40 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с "НЮХАЧ" 16+ 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19" 

«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+ 20.30 Программа «Прогулки по сто-
лице» 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 Тележурнал «Финно-
угорский мир»

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 18.30 
На самом деле 16+ 19.40 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.30 Т/с "НЮХАЧ" 16+ 
23.30 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" 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 09.45 Про-

грамма «АРТ-мастерская» 12+ 14.00, 
19.30 Наше время 12+ 21.30 Наше вре-
мя. 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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

17 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 поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.30 На самом деле 16+ 19.40 
Пусть говорят 16+ 21.00 Время 21.30 
Т/с "НЮХАЧ" 16+ 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 09.55 О самом глав-
ном 12+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 11.45 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 12+ 12.50, 
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто против? 
12+ 17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+ 21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19" 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 09.45 Про-
грамма «АРТ-мастерская» 12+ 14.00, 

19.30 Наше время 12+ 21.30 Наше вре-
мя. Итоги дня 12+ 

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

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

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

18 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 "Билл 
Уаймен. Самый тихий из Роллингов" 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 Измайловский парк 16+ 
23.40 Х/ф "УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ" 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, 15.00 
Новости 09.55 Модный приговор 6+ 
10.55, 15.15 Время покажет 16+ 12.00 
Большая пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция 18.00 
Вечерние новости 18.30 На самом деле 
16+ 19.40 Пусть говорят 16+ 21.00 Вре-
мя 22.00 Т/с "НЮХАЧ" 16+ 00.00 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 09.00, 11.00, 
20.00 Вести 09.55 О самом главном 
12+ 12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая трансляция 
15.00, 17.25 60 минут 12+ 17.00 Вести. 
Местное время 18.35 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19"   

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 14.00, 19.30 

Наше время 12+ 16.10 Программа «АРТ-
мастерская» 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

20 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

16 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умни-
цы 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 Иде-
альный ремонт 6+ 13.00 Анастасия Вер-
тинская. Бегущая по волнам 12+ 14.00 Х/ф 
"АЛЫЕ ПАРУСА" 6+ 15.45 Праздничный кон-
церт к Дню работника органов безопасно-
сти Российской Федерации 12+ 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 12+ 19.35, 21.20 
Сегодня вечером 16+ 21.00 Время  

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 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+ 13.50 Х/ф "СЧАСТЬЕ ИЗ 
ОСКОЛКОВ" 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф "КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ" 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
 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф 
"ОДИН ИЗ НАС" 12+07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здо-
ровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.20 Жизнь других 12+ 11.20, 12.15 Видели 
видео? 6+ 13.00 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020. Командный спринт. Прямой 
эфир из Словении 14.10 Сердце на ладони 
12+ 15.15 Романовы 12+ 17.20 Точь-в-точь 
16+ 19.25 Лучше всех! 0+ 21.00 Время 21.45 
Что? Где? Когда? 22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ1

05.30 Х/ф "ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ" 12+ 07.30 
Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя почта 
12+ 08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 12+ 14.00 Х/ф 
"РОДНАЯ КРОВЬ" 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+ 14.35 
Программа «Широкий экран» 12+ 20.35 
Программа «АРТ-мастерская» 12+ 21.00 
Марий Эл темла 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

22 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

АФИШЕ

Шерге лудшына-влак! Шочмо йылме дене савыкталтше 
«Марий Эл» газетым лудса, тидлан икшывыдам шўма‰дыза, 
пошкудылан, йолташлан темлыза. Подпискым Российын 
чыла почто отделенийыштыже ышташ лиеш, тыгак электрон 
йєн нергенат ида мондо. 

«Марий Эл» газет – марий калык да тудын илышыж нерген 
каласкалыше эн кугу савыктыш.

16+

Каналтена мо пырля?

Рекламе шотеш

М.Шкетан лўмеш Марий национальный драме театр
20 декабрь – «Шєртньє лудо». Ю.Байгуза, В.Пектеев...18.00 (12+)
21 декабрь – У ий пайрем чыладамат унала ўжеш!........10.00 (0+)

Марий самырык театр
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+)
15 декабрь – «Кот, Коза и Баран». В.Абукаев....................11.00 (3+)
19 декабрь – «Ася». И.Тургенев, Э.Гордеева....................18.00 (12+)
Э.Сапаев лўмеш опер да балет академический театр
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+)
18 декабрь – «Марий Эл» кугыжаныш куштышо ансамбльын 
лўмгечыжлан пєлеклалтше торжественный кас...........18.00 (12+)
21, 22 декабрь – «Аида». Дж.Верди..................................16.00 (12+)

13 декабрьыште лекше 
«Марий Эл» газет тендам, 
лудшо йолташна-влак, теве 
мо дене куандара:

Параньга район Матародо 
села гыч фермер-влак изак-
шоляк Иван ден Григорий Со-
коловмыт кум ий ончыч Осыял 
фермым налыныт, ачаленыт 
да тушто ушкалым ашнаш 
тў‰алыныт. Тиде да моло увер 
дене «Ял илыш» лаштык пал-
дара.

Марий тиште кече. Тений ту-
дым кузе палемденна, моло 
ийысе деч ойыртемже могай – 
12-13-шо лаштык-влак кала-
скалат.

Волжский район Чодыраял 
Корамас ялыште илыше Галина 
Николаева йоча-влакым тунык-

тымо пашаште 40 ий тыршен. 
Тудын нерген «О‰ай е‰ дене 
вашлиймаш» лаштыкыште 
лудса.

Марий касын да этнодис-
котекын историйышт кушеч 
тў‰алеш? Таче нуно кузерак эр-
таралтыт – «Тачысе темылан» 
лаштыкым шергалза.

Тачысе айдеме интернет дене 
пе‰гыде кылым куча. Конешне, 
тушто о‰айжат, пайдалыжат 
шуко, но уда могыржат уло. Мо-
гай – «Пўсє йодыш» лаштык 
палдара.

«Сылнымут садвечыште» 
Маргарита Кузнецова самырык 
мурызо, поэтессе Алёна Яков-
леван «Ончал-тыш» икымше 
сборникыштыже савыкталтше 
почеламут-влаклан акым пуа. 
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– Жап шуын гын, кайыман. 
Пашам кажне кечын ышты-
ман, коклаште кечым огыт 
кодо. Йєра, кутыралтена, – 

Мучаш. Тў‰алтышыже  
44, 45, 46, 47-ше №-ан  

газетыште

ЛАЧШЫМАК телым сєралын 
пеледмыж дене єрыктары-
ше ты пеледыш шукыштлан 
сайын палыме. Ончыч декаб-
ристым кажне суртышто чўч-
кыдын вашлияш лийын гын, 
кызыт южикте гына тудым 
ончаш кумылан. Идалыкеш 
ик гана сєралын пеледал-
тмыжым икте изин-кугун вуча 
гын, весе утлаш веле тєча. 

Амалже – ойго лийшашым ву-
чен лўдын илымаш?

Пуйто тудын вужган пеледме 
пагытыштыже ешыште иктаж-
могай э‰гек лийын кая. Адак-
шым пеледышым ончышо-влак 
коклаште ойгым кондымыж 
нерген шижтарыше шагал 
огыл случай шокта. Вара тиде 
чынжымак тыге але лач лий-
маш гына?

Такшым тиде кушкыллан 
кєра лийше тергымашым 
шкежат эртенам. Эше йєр-
шеш самырык годым кон-
дымо шучко кышаже эрелан 
шарнаш кодо.

Умбакыже лиеш

Кеч ўшаныза, кеч уке

Єрыктарыше  
ДЕКАБРИСТ...

Зинан шинчаже а‰ысыреме. 
Чыла раш: вашлийын мутла-
наш келшымыж деч сайжы-
мак вучыман огыл. – Йєра, лу 
шагат кастене Майыр э‰ер 
серыш тол.

– А лишнырак ок лий?
– Мо? Тый денет чылаштын 

шинча ончылнышт мутланаш 
келшем шонет мо? Тиде жап 
эртен.

– Йєра, мием, – келшыш 
Коля.

Вашлиймаш марте Зина 
тўрлыжымат шонкалыш: кок-
тын кодмеке, йєратыме ала 
ынде ужмышудымо е‰жылан 
мом ойла, кўлеш мо чыла ти-
дыже тудлан?

...А Коля каласыме веры-
ште лийын. Мучыштарыме 
полдыш тувыран тудо тышке-
тушко коштеден. Толын шушо 
Зинат кок-кум метр єрдыжкє 
ваштарешыже шогале. Ви-
гак умылыш: Коля подылшо, 
адакшым сайынак пыштен...

– Зина, – эркын мутла-
наш тў‰але, – мый... мый... 
илышыштем пеш кугу 
йо‰ылышым ыштышым... 
Проститле, но мый тыйым 
гына йє...

– Шып лий! – умшаж гыч 
сола дене лупшалме гай 
Зина кычкырал колтыш. 
Ынде тудын чон йєсыжє тўж-

ваке кышкалалт лекте! – Ит 
тошт! Ит тошт ты шомакым 
мылам уэш пелешташ! Мо 
чон дене тыге ыштышыч? 
Кузе кертыч? Ынде простит-
лаш йодаш тышке тольыч! 
Проститле! Сукен шич туге-
же, йод!

Тынар чуриктарыше мутла-
нымашым Коля вучен огыл 
улмаш. Садлан ик жап тў‰шє 
гай шогыш, пуйто йылмыды-
ме лие.

Вара, уш пурышо гай 
лийын, Зина велыш кок ош-
кылым ыштыш, мландыш су-
кен шинче.

– Уке! Уке! Уке! Коля, огеш 
кўл. Мыйын ончылно нимо-
гай сулыкым касараш огеш 
кўл! – Зина капшыге чыты-
раш тў‰але да, Колян йўкын 
шортмыжым ужаш огыл ма-
нын, писын єрдыжкє кора‰е. 
Мє‰гыжє туге тўргалте, пуй-
то волгенчын поктымыж деч 
шылын утлынеже. Куржмыж 
годым эре иктымак уэш-па-
чаш тўйыш: «Уке, уке, уке-е-е, 
але марте могайым паленам, 
тек эрелан тугаяк шўмешем 
кодеш! Тыге мылам шўлаш, у 
илышлан куанен илаш куш-
тылго лиеш».

Озажын илышыжым аралыше пеледыш але 
ойгым кондышо шинчанужшо?

Пеледыш озан каласкалымыж гыч

Тек эрелан тыгаяк  
шўмешем кодеш
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НУ илышат толын вет! 
Таче 700 те‰гелан наркоман, 
960 те‰гелан окмак омыл 
манын, печатьым шындыме 
кагазлан оксам тўлышым. А 
эрла, терапевтлан 759 те‰гем 
тушкалтен, таза улам манын, 
адакат доказатлаш логалеш.

***
ТАЗАЛЫКЫМ аралыме сфе-

рыште «уто» медпашае‰ым 
шагалемдымылан кєра чер-
ле-шамычым ынде логар-

шинча-шўм-верге-не-
рве-пўй врач 
п р и н и м а т л а ш 
тў‰алеш гын веле?
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5 ДЕКАБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Лий тый шўдыр
Ончалам да поро шинчашкет, 
Ош висвисым угыч пєлеклем. 
Лий тый шўдыр мыйын суртыштем, 
Ах, могай чевер улат, та‰ем!

Припев: 
Йєратем да мый шулдыран улам, 
Пўрымаш деч мый пиалым вел йодам. 
Кас каваште – ныжыл ўжара, 
Шўм-чонем тылат гына мура. 

Мутшо Татьяна Пчёлкинан,   
семже Юрий Ахтямовын

Юрий Ахтямов мура

}2 гана }2 гана

Йўдым тылзе семын шыматем, 
Олык снегын тамже – тўрвыштем. 
Илыш корно ваш ушен мемнам, 
Єндалам да ом пу нигєлан.

Йєратем да мый шулдыран улам, 
Пўрымаш деч мый пиалым 
       вел йодам. 
Кас каваште – ныжыл ўжара, 
Шўм-чонем тылат гына мура.

Йєратыме мурына
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Эртыше рушарнян Татарстанысе Калык келшымаш пєр-
тыштє Казаньысе марий-влакын НКА-штын е‰ышт чумыр-
геныт да тений ыштыме пашаштым иктешленыт.

Татарстан

Башкортостан

Идалыкым иктешленыт

Кодшо арня мучаште Баш-
кортостанын рўдє олаш- 
тыже – Уфаште – икымше 
гана Юл кундемысе калык 
промысел фестиваль эр-
тен. Тудо ныл кече шуйнен.

ЭКСПО ВДНХ-ште «УФА. 
АРТ. Ремесла. Сувенир» кугу 

Уфаште – 300 мастар

НУНЫН ончылно националь-
но-культурный автономийын 
вуйлатышыже Л.Мусихина, 
молодёжный пєлкажым вуй-
латыше К.Шамиева ойленыт. 
Мероприятийыште уна-влак, 
Казаньысе марий-влакын 

НКА-штын 2003-2010 ийлаште 
председательже А.Терентьев, 
Татарстан Республикыште уд-
мурт-влакын НКА-штым вуйла-
тыше А.Герасимов, лийыныт.

Погынымаш Марий тиште 
кечым палемдыме дене шуй-

нен. Казаньысе шуко нацио-
нальностян рушарнясе школын 
марий пєлкажын туныктышы-
жо А.Токташова ден НКА-н 
молодёжный пєлкажын чолга 
е‰же Л.Федорова о‰ай твор-
ческий программым ямдыле-
ныт. Ты кастене ятыр марий 
почеламут ден муро йо‰геныт. 
Мер Ка‰ашын кугуракше-влак 
советын е‰же В.Мусихин Ма-
рий Элын 100 ияш лўмгечыж 
дене кылдалтше икмыняр 
исторический материал дене 
палдарен.

Варажым мероприятийыш 

мийыше-влак пайрем за-
лыш погыненыт. Тушто калы-
кым «Лай мардеж» ден «Оза‰ 
мари» ансамбль-влак мастар-
лыкышт дене куандареныт. Ты-
леч посна ятыр о‰ай модыш, 
конкурс эртаралтыныт.

Л.МИХАЙЛОВА,  
Л.ТУКАЕВА

Л.Михайлован фотожо

ончер почылтмо дене пырля 
калык художественный про-
мысел фестиваль, «Идалыкын 
ремесленникше» конкурс эр-
теныт. Фестивальын сайтше 
гыч раш: тушко Российысе 16 
регион гыч 300 наре мастар 
миен. Кажныжак огыл, 100 
нарыже мастер-класс-влакым 
эртареныт.

Марий Эл гычат участник-
влак лийыныт. Тиде респу-
бликысе Марий тўвыра рў-

дерын «Сото вий» фольклор 
коллективше, Оршанке рай-
онысо Мастарлык пєрт вуй-
латыше, кидмастар Виталий 
Кудрявцев, «Марий тўр» рў-
дер вуйлатыше, тўрызє Ира-
ида Степанова. Коктынат ва-
ражым мастер-класс-влакым 
эртареныт: иктыже вўдуа гыч 
финн тарелкам ышташ, весы-
же тўрлаш туныктеныт. Тыгак 
нуно конкурслаште участво-
ватленыт.

Пошкырт кундемыште илы-
ше марий-шамычат ты меро-
приятийыш ушненыт: кидма-
стар-влак Эльвира Галимова 
ден Дина Головко, марий се-
мўзгарым ыштыше Михаил 
Кутлуметов. Тыгак Мишкан 
район гыч «™жара» фоль-
клор ансамбль пайремым 
сєрастарен.

С.НОСОВА
Фотом интернетысе почмо 

сетьла гыч налме
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