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Окна йырже 
«пеледыш»  

идалык мучко 
пеледеш

У деч у чо‰ымо материалым шонен лукмо 
дене шукын сурт-оралтыштым кызытсе жап- 
лан келшышым чо‰ат. Пырня пурам, пу окна 
рамым, калай леведышым пеноблок, газо- 
блок, сайдинг, профнастил, пластик окна 
раме дене вашталтен уэмдат. Южо суртоза 
пластик раме йырым тиде материал гыч ыш-
тыме окнасерга денак сєрастара. Пу гыч пўч-
кедыме але штукатуритлыме узоран окнасер-
га пытартыш ийлаште пеш шуэн вашлиялтеш. 
Моткоч жал, ялын ончычсо ойыртемалтше 
сынже эркын-эркын тыге йомын толеш.

Умбакыже 8-ше лашт.

П.Пичушкинан пєртшє

Озавате

Ял суртшо дене сєрал

Кеч ўшаныза, кеч уке
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Р.ЧЕПАКОВА 

Роспотребнадзор увертара Калык календарьым  
лышташлен

Шокшемдыме те-
плицыште, окна он-
чылнысо кушкылыш 

шукш-копша‰ге да 
чер деч аярым шыжык-
таш келшыше кече. 

Росотам ончен кушташ 
сельдерей нєшмым, йош-
карушменым, петрушкым, 
шоганым ужаргылан ўдаш 
йєнан жап. Мландым пуш-
кыдемдаш, вожсаскам 
чумырышо кушкыллан 
ешартыш кочкышым пуаш, 
пикироватлаш, кусарен 
шындаш, вўдым шаваш 
келшыше кече.

Кеч-могай пеледышым 
шындаш, кусарен шын-
даш, вия‰ден шукемдаш 
сай жап. Таче шукияш 
пеледыш нєшмым ўдаш, 
шындаш, кусарен шын-
даш эн келыше кече. Но 
нєшмым лазырташ, нєр-
таш пышташ огеш тем-
лалт. Кичкан пуше‰ге ден 
вондым шуэмден пўчке-

даш, кўчыкемдаш йєнан 
кече.

Таче – Святитель Нико-
лай Чудотворецын кечыже. 
Теле Миколо кечылаште 
йўштє талышна манын, ка-
лыкыште ойленыт, садлан 
тудым Миколо йўштє ма-
ныт. Ожно ты пайрем гут-
лаште ўдырым туларташ 
коштыныт. Сўаным ыш-
таш шонышо-шамыч шнуй 
шўлышан Миколо юмылан 
юмылтеныт. Пелештыме 
шомак-влак пелашым ваш-
керак вашлияш полшымы-
лан ўшаненыт. Кресаньык-
влак ты пайремым поснак 
жаплен вученыт. Эрдене 
черкыш каеныт, службым 
шогеныт, а вара, мє‰гє то-
лын, ўстел чесым погеныт, 
родо, пошкудо дене пыр-
ля пайремым ыштеныт. Ты 
жапыштак ярми‰гам эрта-
реныт. Шулдештарыме ак 
дене шурным, пырчым 
пазарыште ужаленыт.

Миколо кече дене кылдалтше  
моло пале

 Пуше‰ге пєрша‰еш – вес ийын шўльє 
сайын шочеш.
 Кечывал марте кечан да чатлама йўштє – вес 

ийын чапле пакчасаска лектышым вученыт.
 Миколылан лум мыняр возеш, шошым шўльє ты-

гай кужытан лиеш.
 19 декабрь марте теле йўштє лийын гын, Миколо 

деч икмыняр кече вара игече лывырташ тў‰алеш да 
телым кече эн ўлнє лийме жап гыч Спиридон-кечыса-
выртыш (25 декабрь) марте шуйна.

Ты кечын шочшо е‰ – шўдыр пале почеш Пикшызе. 
Тыгай е‰ шканже гына ўшаныше, шке шонымыжым ара-
лен моштышо, ончыко шонен илыше. Тудым илышыш-
те вашлиялтше нелылык ок лўдыктє.

19 декабрь (изарня). Катлыше тылзе – 
™дырыштє. Тиде кокла лектышан  

шўдыр пале (вож кече).

Кок школым  
петыреныт…

Эртыше арнян республикыш-
тына ОРВИ дене черланыме 
3828 случайым регистрироват-
лыме. Тиде чотышто утларак-
ше (73,6%, але 2817 случай) 14 
ияш марте йоча-влак улыт. Чер 
3-6 ияш икшыве-шамыч кокла-
ште эпидемий лондемым 0,9 
процентлан вончен, 7-14 ияш 
ўдыр-рвезе-влак коклаште – 
4,9 процентлан. Грипп дене 
черланыме случайым регистри-
роватлыме огыл.

9-15 декабрьыште республикысе 
17 школышто 31 классым да 9 йоча-
садыште 13 группым карантиныш пе-
тырыме, 2 школышто туныктымо да 
воспитатлыме пашам тўрыснек чарен 
шогалтыме.

М.ИВАНОВА

У ий ярми‰га ўжеш
21 декабрьыште, шуматкечын, 

Йошкар-Оласе Чарла кремльыште 
2019 ийлан пытартыш ялозанлык 
ярми‰га эртаралтеш. Тудо У ий-
лан пєлеклалтеш.

ТИДЕ ярми‰гаште республикысе 
перерабатыватлыше ден ужалыше 
предприятий, райпо, фермер, тўшка 
ден посна озанлык-влак шке сатуш- 
тым темлаш тў‰алыт. Тиде гана по-
снак шуко шыл ден шєр кочкышым, 
колым, муным, мўйым ужалаш 
тў‰алыт. Игече келшыше лиеш гын, 
фермер-шамыч паре‰гым да пакча-
саскам кондышаш улыт. Тылеч посна 
кумылан-влак тыштак кидмастар-ша-
мычын сатуштым налын кертыт.

Тидын деч ончычсо ярми‰га Волж-
ский районлан пєлеклалтын ыле. 
«Волжский» сурткайык фабрикын 
кондымо муныжлан черет ыле, ту-
дым писын налын пытарышт. Коч-
кыш сатум темлышыже чылаже кудло 
утла лийын. А Упшер тўвыра пєртын 
художественный самодеятельность 
коллективше ужалаш да налаш тол-
шо-влакым чапле концертше дене 
куандарен.

В.СМОЛЕНЦЕВ
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ямдылен. Тел.: 49-55-11  

 Пагыт паша

Мланде пашалан шўман 
е‰ декабрьыштат пакча 
тургымым эше ок мучашле, 
шушаш пагытлан ыштышаш 
паша планым ончылгоч ям-
дыла. Вес ийын участкыште 
мом да кушан ўдышашым, 
шындышашым, кусарен 
шындышашым кызытак ра-
дамла. Вет пакчасаскам чын 
алмаштылын вера‰дыме 
сомыл (севооборот) – лек-
тышым кугемдымаште да 
налмаште ик эн тў‰ сомыл, 
манаш лиеш. Таза да виян 
кушкыл веле черым, шукш-
копша‰ге локтылмым, иге-
че вашталтмым чытен кер-
теш да лектышым пуа. А 
пакчасаскан кушмо вер-
жым алмаштыде, кажне 
ийын эре ик тўрлє куль-
турымак ончен куштымо 
дене мланде палынак 
нужна‰еш.

ПОСНА кушкылым эре ик ве-
рыште ончен куштымо дене 
тыште шукш-копша‰ге шу-
кемеш, чер ылыжын кертме 
лўдыкшє кугемеш. Куштымо 
культурым чын алмаштылын 
вера‰дылмеке, кажне ийын 
таза, шуко да пестициддыме 
чапле лектышым налаш ўша-
ным шукемда.

Мыняр да могай нєшмым, 
ўя‰дышым, росоталык млан-
дым, кушкыл укшым налша-
шым, кажне культурым кушан 
да кузе ўдышашым, шындыша-
шым ончылгоч палашлан пла-
нироватлаш кўлеш.

Южо пакчазе лўмын те-
традьым ышта да пакчаште 
кушто да мо кушшашым ка-
газыш ончылгоч воза. Эр-
тыше ийын лачшымак могай 
культурын кушмыжым, кузе 
ўя‰далтмыжым шотыш на-
лын, шушаш ийын кушшашым 
палемда. Тыге кодшо пагыты-
ште веле огыл, 2-3 ий ончыч 

йыра‰ыште могай 
пакчасаска кушмым шо-

шым куштылгын шарналташ 
лиеш.

Эн кўлешан да шуко шынды-
ме вожсаскан але пакчасаскан 
идалыкыште кунар кайы-
мым ончен, вес ийлан лач-
шымак кызыт планироватлаш 
тў‰алман. Мутлан, паре‰гым 
луктын налме деч вара кеч-мо-
гай сорт ковыштам шындаш, 
а ковышта почеш, мє‰гешла, 
паре‰гым, томатым, киярым 
ончен кушташ шотлан толеш. 
Кодшо ийын томатым куш-
тымо кумдыкеш киярым, ка-
бачокым, кавуным, баклажа-
ным, шере пурысым шындаш 
лўдмашан огыл. Немычпурса, 
пурса, дайкон, ушмен, кочуш-
мен деч вара шоган шолдыра 
шочеш. Шоган кушмо верым 
агротехникым эскерыше-влак 
кешырым ўдаш айлаш темлат. 
А йошкарушменлан шере пу-
рыс деч вара ярсыше кумдык 
лач веле. Редискым гын чес-
нок, кешыр, йош-
карушмен йыра‰ 
коклаш шошым 

ўдаш лиеш. Пурсалан, ужар-
гылан шындыме шоганлан 
изирак кумдыкым айлымат си-
тышаш.

Пакчасаскам чын алмашты-
лын, культурым вера‰дылмым 
вес тургым марте сайын шар-
нен кодаш манын, южо пакча-
зе лўмын ончыкылык пакчалан 
схемым сўретлен ямдыла. Вет 
тошто верыш ўмашсым веле 
огыл, 3-4 ий деч ончыч шын-
дыме пакчасаскам але ты тўш-
каш пурышо вес культурымат 
шындаш огеш темлалт.

Мутлан, культурым чын ал-
маштылын вера‰дылмым веле 
огыл, ўдымє да росотам ку-
сарыме жапым, кушкылым 
кунам да мо дене ўя‰дымым, 
обрабатыватлымым, могай да 
мыняр лектышым налмым те-
традьыш возат. Тыгак урлыкаш 
нєшмым, мландым, ўя‰дышым 
налаш кайыше роскотым да 
парымым идалык мучаште 
та‰астараш, ик йыра‰ гыч эн 

шукыжо мыняр лектышым 
палаш лиймым ра-
шемдаш лиеш.

Лектышым шукемдаш 
ўшаным ешара
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Мужыр лаштыкым

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

™дырамаш-влаклан

Мыйын шонымаште, У ий вашеш кажне 
ўдырамаш палынак мотор лийнеже да са-
мырыкынрак койнеже. Пытартышыж шо-
тышто ик ингредиентым темлен кертам. 
Косметолог-влак тудым «мє‰гысє ботокс» 
маныт. Тиде крахмал.

КРАХМАЛ негызан 
маске дене жапын-жа-
пын пайдаланаш гын, 
шўргє коваште палы-
нак пе‰гыде да йы-
выжа лиеш. Тыгодым 
крахмал ботокс деч 
лўдыкшыдымырак, вет 
тудо нимогай реак-
цийым огеш пу.

Тўрлє ийготан ўды-
рамаш-влак крахма-
лын коваштым ошем-
дымыжым, витамин 
дене шы‰дарымыжым, 
палынак чаплешта-
рымыжым палемдат. 
Тылеч посна тудо коя 
железан пашажым 
шотыш конда: кукшо 
коваште лыгештал-
тмым чарна, коя кова-
ште – йылгыжмым. Но 
свежа сусыр улмо але 
пуалше палдырныме 
годым крахмал негы-

зан маске дене пайда-
ланаш огеш темлалт. 
Тыгай годым мотор-
лык сеансым лучо вес 
кечылан кусараш.

Коваштын мынярак 
шо‰геммыжым шо-
тыш налын, проце-
дурым 1-2 тылзе 
жапыште арняш 2 
гана ышташ пай-
дале.

Помидор маске
Кўлыт: 1 помидор, 1 

муноптем, 1 изи совла 
паре‰ге крахмал, 1/2 
изи совла оливке ўй.

Помидорын шўм-
жым тєргалтарен 
кора‰дыман, пушкы-
дыжым лаштыртыл-
ман да моло ингре-
диентым ешарыман. 
Ямде вартышым, шин-
ча йырысе кумдыкым 

коден, шўргыш йыгы-
ман. Маскым 15 ми-
нут гыч леве вўд дене 
мушкын колтыман. 

Коваштыш пита-
тельный кремым 
йыгыман.

Банан маске
Кўлыт: 1 кугу 

совла банан 
( п у ш к ы д ы ж о) ,  

1 кугу совла 
паре‰ге крах-
мал, 1 кугу совла 
лай.

Чыла ингредиентым 
пырля йєрыман да 
вартышым эрыктыме 
шўргыш 15 минутлан 
йыгыман. Вара леве 
вўд дене мушкын кол-
тыман да вўдыжтары-
ше кремым йыгыман.

Крахмал дене маскым веле огыл, шўр-
гым мушмо средствымат ышташ лиеш. Ту-
дыжо поснак шо‰гемаш тў‰алше да шиж-
ше коваштылан пайдале. Шўргым мушмо 
средствым тыге ямдылыман: шолтымо да 
пєлемысе температур марте йўкшыктары-
ме 1 л вўдыш 1 изи совла паре‰ге крахма-
лым ешарен лугыман. Тиде средстве дене 
мушкылтмо деч вара шўргым яндар вўд 
дене шўалтыман.

«Мє‰гысє  
ботокс»

Пайдаже… жап деч
Калык эмлызе-влакат, врач-шамычат 
пациентыштлан вўдым лийме семын 
шукырак йўаш темлат. Но кардиолог-
влак пайдам вўдым йўмє кугытышто 

огыл, а шагатыште ужыт. Мутлан,
 эрдене помы-

жалтмеке, иканаш-
те 2 стакан вўдым 

йўаш гын, чыла кєр-
гє органын пашаже 
чолга‰еш;

 кочмо деч 30 ми-
нут ончыч 1 стакан 
вўдым йўмє дене коч-
кышым шулыктарыше 
системын пашажым 
куштылемдаш лиеш;
 вўргорно давле-

ний ынже кўзє ма-

нын, ванныш пурымо 
деч ончыч 1 стакан 
вўдым йўаш кўлеш;
 малаш вочмо деч 

ончыч йўмє 1 ста-
кан вўд инсульт але 
шўм приступ 
лийын кертме 
деч арала.

Кардиологын ка‰ашыже
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Диабетиклан

Пагарже але шо-
лыжо тургыжлан-
дарыме годым изи 

йочалан укроп 
вўдым пуат. 
Но тудо 
кугые‰ланат 
моткоч пай-
дале: уто 
н е л ы т ы м 
к у д а л т а ш , 
вўрысє са-

кырым шагалемдаш полша. 
Укроп вўдым сакыр диабет дене 
черланыме деч, шўм чер, мок-
шын циррозшо да мўшкыр ова-
рыме годымат йўыт.

УКРОПЫН изи 
нєшмыштыжє эфир 
ўй, олеин ден ли-
нол кислота, фла-
воноид, каротин да 
А ден С тўшка вита-
мин-влак улыт.

Укроп вўдым тыге 
ямдылат. 1 кугу сов-
ла кушкыл нєшмым 
термосыш пыштат, 
тышкак 1 л шол-
шо вўдым темат 
да 1 шагат шин-
чыктат. Термос уке 
гын, янда ате дене 
пайдаланат. Тудым 
капрон петыртыш 
дене петырат, фоль-
га дене пўтыралыт 
да целлофан паке-
тыш вера‰дат, на-
стойым 1 шагат гыч 
шўрат. Тудым кечеш 
2 гана, эрдене да 
кастене, 1 стакан 

дене йўыт. Мўшкыр 
оварыме але корш-
тымо годым дозым 
3-4 стакан марте ку-
гемдат.

Укроп вўд поснак 
уто нелытым погы-
шо-влаклан пайдале. 
Моло кушкылышто 
шуэн вашлиялтше 
шергакан вещест-
валан поян нєшмє 
вещества алмаштал-
тмаш пужлымо, 
шужымо при-
ступ толмо го-
дым сайын пол-
ша, вўрысє 
сакырын ку-
гытшым нор-
мыш конда. 
Чыла тиде уто 
нелытым пи-
сын да кушты-
лгын кудал-
таш полша.

Шканет шке полшо

М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Чеснок, мўй да олма уксус дене ямдылы-
ме эликсирым шуко черым се‰ен кертше 
осал саркурал семын аклат. Тудо астмым, 
артритым, гипертонийым, анемийым, им-
потенцийым, эсогыл ракым эмла, вийым 
ешара, омо кошкымо деч полша, коч-
кышым шулыктарыме пашам шотыш 
конда. Пайдале напитке тыгак имму-
нитетым пе‰гыдемдымыже, организ-
мыште «осал» холестериным шага-
лемдымыж дене шергакан.

ТИДЕ рецепт дене 
шуко пациент пайда-
ланен ончен да 5 кече 
гычак тазалык саемаш 
тў‰алмым шижын. 
Эликсир организмлан 
нимогай удам ок 
ыште, адакше тудо 
черле-влаклан веле 
огыл, таза-шамычла-
нат моткоч пайдале. 
Эмым кажне кечын 
йўаш гын, кылмен 
черланыме шотышто 
тургыжланышаш уке.

Тыге, 1 чукыр олма 
уксусым, 1 чукыр 
свежа натуральный 

мўйым да 10 чес-
нок пўйым ямдылыза. 
Эрыктыме чеснокым 
мўй да уксус дене 
йєрыза, вартышым 
пич петыраш лийме 
янда йо‰гытыш оп-
тыза да холодильни-
кыш шындыза.

Шуко чер деч 
эмлыше, тазалыкым 
пе‰гыдемдыше вар-
тышым эр еда 2 кугу 
совла дене шуженеш 
подылза. Почешы-
же вўдым але чайым 
йўын кертыда, но 15 
минут ида коч.

Укроп нєшмє   
  вўдым йў

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

5, 11, 19 и 25 января.

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

Шуко чер деч – 
шучко саркурал
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Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Свежа паре‰ге (1 кг) –                 30
Свежа ковышта (1 кг) –                20
Помидор (1 кг) –           80-150
Кияр (1 кг) –          65-120
Шоган (1 кг) –          40-100
Кешыр –               40
Чеснок –              200
Хурма (1 кг) –         80-150
Мандарин (1 кг) –              150
Олма (шке пакчаште 
куштымо – 1кг) –            50-80
Пєчыж (1 л ведра) –              200
Турнявєчыж (1 кг) –              150
Э‰ыж (0,5 л стакан) –               100
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
Муно (10 шт) –            58-70
Телылан ямдылыме 
тўрлє салат –           70-80
Шке ончымо комбо (1 шт) –   1300-2300
Шке ончымо лудо (1 шт) –      800-1300
Шке ончымо чыве (1 шт) –        450-700
Шылагол (1 кг) –        150-350
Карака (1 кг) –               120
Нужгол (1 кг) –   220-300
Шокшо кєрган кем –           800-1500
Пидме носки-тапычке –   150-250
Шокшо носки (3 мужыр) –               100
Тумо выньык –   130-150
Куэ выньык –                 80
Лўмегож выньык –       70-80

У ий лишемме дене Йошкар-Ола-
се рўдє пазарыште у ий модышым, 
сєрастарышым, шушаш идалыкын 
«озажым» сўретлыман магнитым, 
солыкым, пўчкедыме о‰ам, фей-
ерверкым, гирляндым шукын тем-
лаш тў‰алыныт. Тиде арнян сату-
лан ак тыгай:

У ий лишемеш
ПАЗАР АК

Мом пєлеклаш?  
Мо дене куандараш?

У ийым ала-молан изижге-кугужге моткочак 
вучат да чыла пайрем кокла гыч ик эн чот йєра-
тат. Тиде пайрем годым е‰-влак икте-весыш-
тлан пєлекым ямдылат. Тыге лишыл е‰ышт ден 
йолташыштым куандараш тыршат. Но кажне 
гана ик йодыш лектеш: мом пєлеклаш? Таче ме 
тыланда ты шотышто полшаш тыршена да ик-
мыняр тўрлє пєлекым темлена.

ЭН ончычак тудо чоным куандарышаш. А пайдале 
лиеш гын, эшеат сайрак. Мутлан, йўштє теле касте-
не мє‰гыштє жапым эртараш теве мо-мо куандарен 
кертыт:
 пидме свитер,
 мє‰гыштє чийышаш-

лык костюм,
 шокшо носки,
 тапычке,
 плед,
 ўстембал але тыглай 

модыш,
 кўмыж, каструль, 

моло ате набор,
 холодильникыш пи-

жыкташ магнит о‰а (туш-
ко мом ышташ палем-
дымым, тыланымашым, 
молым возаш лиеш),
 пакча ден емыж-

саскалан экомешак,
 ноутбуклан под-

ставке,
 пеледышым 

к у ш т а ш 
сєрал кєр-

шєк,
 йога 

дене заниматлаш на-
бор,
 зарядкым, тўр-

лє упражненийым 
ышташ, фитнеслан 
солык,
 походыш, моло 

вере миен толаш набор,
 корнышто кучылташ 

йєнан органайзер (туш-
ко наушникым, флешкым, 
зарядный устройствым, 
молым пышташ лиеш),
 кочкышлан янда, вурс 

але бамбук гыч контей-
нер,
 термокружка…
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Ончылсакышым ўшталына

Пайрем вашеш

Комаголя мо логалын тудым огеш коч. Мо дене 
сийлалтшашым пала да ойырен налын мошта. Тугеже 
идалыкын озажын кумылжым мо дене савырыман? А теве 
мо дене да кузе:

– У ий ўстембалне кочкыш 
тамле гына огыл, эше моторын 
сєрастарыме лийшаш;

– сырым, шылым (презе, уш-
кал, чыве, индейке) пўчкеден, 
сылнештарен шындыман;

– але марте ямдылыдыме у 
тўрлє салатым ыштыман;

– посна атыш пўкш ден пыр-
чым пыштен шындыман;

– свежа, тушитлыме але кўк-
тымє пакчасаска,

– те‰ыз кол,
– шоктышан (отрубян) кинде,
– емыж-саска,
– десерт да лачка кочкыш,

– ужар, шудо але емыж-
саска гыч чай, моло 

йўыш дене куанда-
рыман.

Комаголя идалыкым ваш-
лийме годым теве могай 
кочкыш ўстембалне лий-
шаш огыл:
 шорык, сєсна, лудо, комбо 

шыл;
 тропический фрукт;
 ковышта да пурсан куш-

кыл гыч кочкыш;
 алкоголян пе‰гыде йўыш;
 кофе.
У ий ўстелым погымо да 

сєрастарыме годым теве 
мом шотыш налман:
 ате-кўмыжын тўсшє ошо 

лийшаш;
 ўстембалшовычымат ты-

гай тўсанымак шарыман;
 салфеткымат ошымак нал-

ман;
 йылгыжше декорым ку- 

чылтман;

 ўстембаке пышты-
ме деч ончыч кўмыж-сов-
лам моткоч сайын муш-
ман. Тудо йылгыжшаш!

Ик эн тў‰жє – ида-
лыкын озаже тудым 
«сўретлыман» салатлан 
моткочак йывырта да 
илышышкыда поянлыкым, 
пиалым кондаш полшаш 
тў‰алеш!

Кўлыт:
– 3 шолтымо 
паре‰ге,

– 200 г шинчал-
тыме кияр,
– 200 г шолтымо 
чыве шыл,

– 3 муно,
– 60 г йошкар шоган,
– 180 г майонез,
– сєрастараш: укроп, 
гранат пырче, шол-
тымо кешыр.

«У ий «вуйшўдыш»  
салат

Тыге ямдылыман:
– шылым тыгыдемдена;
– шоган ден киярым кубик 

семын пўчкедена;
– муно ден паре‰гым терко 

гоч колтена;
– ынде талка кўмыжым налы-

на, покшекыже стаканым але 
банкым вера‰дена да йырже 
радам дене паре‰гым, шы-

лым, киярым, шоганым, муным 
оптена. Кажне лончо коклашке 
майонезым йыгена;

– пытартышлан салатым 
йырже тєремдена да адакат 
майонезым йыгена;

– стаканым але банкым 
кора‰дена, салат ўмбалым 
укроп дене сєрастарена;

– шолтымо кешыр гыч шў-
дыр-влакым пўчкеден луктына 
да ўмбакше оптена;

– пытартышлан салатым гра-
нат пырче-влак дене сылнеш-
тарена.

Тиде салатым У ий пай-
рем ўстел покшеке шын-
даш гын, моткочак моторын 
кояш тў‰алеш!

Тамле веле огыл, 
сєрал лийшаш!

ямдылен. Тел.: 49-55-11   
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Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

А ожно окнасергам пу гыч 
пўчкеден ыштыме мастарлык 
икте деч весе дек куснылын. 
Чатка окнасерга пырня ден 
окна раме коклаш пурак шичме 
да лавыра, вўдыжгє логалме 
деч арален. Пєртым веле огыл, 
уло сурт-оралтым сєрастарен. 
А такшым ончыч узоран окна-
серга пєртым сєрастарен веле 
огыл, уло оралтым осал вий 
деч саклыше аралтыш семын 
лийын.

Шернур районысо Тамшэ‰ер 
ялыш командировкыш мийыме 
да урем дене эртыме годым 
ик чатка сурт-оралте шинча-

лан перныш. Пеледышла 
сєрастарен штукату-
ритлыме окнасерга-
же, кўртньым таптен 

ыштыме узоран пали-
садникше, вўд 
толкынла койшо 

саварже умбачы-
нак волгалтыт. 

Шкешотан ты оралте 
ял уремлан чынжымак 
ойыртемалтше ямым 
пурта.

– Пєртым ыштыме годы-
мак узоран тиде пеледышым 
лесник Виталий Кириллович 
Волковын Ксения ватыжлан 
штукатуркыш сўретлыктенна. 
Пєрткєргымат, верандымат 
тудак штукатуритлен пуэн, – 
палдараш тў‰але чевер-йош-
кар шовычан озавате Пелагея 
Ивановна Пичушкина. – А ужар 
палисадникыш калай узорым, 

саварым Марий Турекыште 
ыштыктыме. Кызыт чо‰ымо 
материал шотышто ойгыры-
шаш уке. Пєрт, гараж леве-
дышлан, саварлан могай тўсан 
профнастилым налнет, тугай-
ым ойырен налаш лиеш.

– А шочынжо Пигурык ял 
ўдыр улам, 1953 ийыште тыш-
ке илаш толынам. Ончыч ялы-
ште кудло наре сурт ыле, кы-
зытше ынде мыняре, чынжым 
каласенжат ом керт. Ялыште 
ик урем гына огыл, корем гоч 
– вес урем, вара – Полдыран 
почи‰га, ончыч вес семын 
лўмдат ыле, шукерте огыл то-
што лўмжым пєртылтеныт.

– Тений 86 ийым теме-
нам, кызыт шкетын илем. 
Кок уныкам олаште ила, 

авашт Москвашке па-
шаш коштеш. Ялыштына 

кок кевыт уло: икты-
же – райпон, весыже – 

амалкалчын. Газна уло, 
кастене лопка уремым тул 

волгалтара.
Тендан ялыште ик машина 

пу мыняр тўжем те‰геаш ма-
нын йодмеке, кова тыге ваше-
штыш:

– Кє шинча, ме пуэтым нал-
маш уке. Ынде мынярымше ий 
мончаш олташ пум огына нал. 
Пужымо тошто оралте деч 
кодшыжат сита.

Окна йырже «пеледыш»  
идалык мучко пеледеш

Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА  ямдылен.   
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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

А уремыште –  
У ий, адакат –  
У ий, У ий...

Культур да каныме паркын пай-
ремым веселан эртараш полшышо 
Йўштє Кугызаже, Лумўдыржє, шу-
шаш ийын символжо Куголя

– олаште илыше, уна-влакым,
– весела коллективым, компанийым,
– икоян ешым

У ий дене саламлат. Кумылда 
уло гын, ўжмыдам 64-19-82 те-
лефон дене вучена!

У ий вашеш кожыш сакаш 
але пєлемым сєрастараш 
о‰ай модышым кид йымалне 
улшо, утыш лекше але лук-
тын кудалтышаш кырча-мар-
ча денат ышташ лиеш. Тид-
лан картоным, фетрым але 
модышыш савыраш йєршыла 
чучшо, мутлан, тоштемше но-
ским, пластик атым але йўлен 
кайыше тўрлє кугытан лам-
пычкым, кучылташ лиеш.

МОДЫШЫМ ышташ (1-ше, 
2-шо, 3-шо фото) улыжат йўлен 
кайыше лампычке, клей, чинче, 

страз але изи квадрат семын 
тыгыдын пўчкедыме тошто DVD 
диск, гуашь, атлас тасма, укш, 
шарфлан да упшлан фетр пўч-
кыш кўлыт.

Модышым ыштыме ик эн 
проста 1-ше йєн: лампычкыш 
клейым йыгыман да ўмбачын 
чинчым шавыман, стразым пи-
жыктыман. Кошкымыж деч вара, 
модышым кожыш сакаш лий-
шын, лампычкын чуяка велыш-
кыже (фотосыла) о‰ган а‰ысыр 
атлас тасмам пижыктыман.

Пингвин игым ышташ (2-шо 

йєн) лампычкын колбыжым шем 
да ош гуашь дене чиялтыман. Ошо 
дене чиялтыме велкыла шинчам, 
нерым сўретлыман. Кошкымыж 
деч вара фетр пўчкыш гыч шар-
фым да упшым пўчкын лукман.

Лумъе‰ым ышташат кугу ма-
стар лияш ок кўл. Ош гуашь дене 
чиялтыме але чинчым пижыкты-
ме лампычкыш шинчам, умшам 
да йошкар чия дене нерым сўре-
тлыман. Кошкышо лампычкыш 
шарфым, упшым «чиктыман». 
Лумъе‰ын кидшым укш дене ке-
лыштараш але сўретлаш лиеш.

Икшыве-влак дене пырля

У ий модышым тыгайымат 
ышташ лиеш

1 2 3
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Автомашинам виктарышылан

Мє‰гысє ферме

КАМЕРДЫМЕ шине 
автомашина оза-вла-
клан ятыр куштылгы-
лыкым, пайдам конден. 
Эн ончычак ораван не-
лытше куштылемын. 
Кугу скорость дене 
кудалме годым сайын 
виктараш лиеш. Каме-

рым вашталташ ку-
чылтмо роскотым 
пытараш полшен.

Кызыт шуко по-
крышкыжым 
р о н ч ы д е -
ат ачалаш 
лиеш. Мут-

лан, шиныш пуда пура 
гынат, юж гына изишак 
лектеш, но орава ок 
локтылалт.

Ятыр водитель ка-
мердыме шиныш каме-
рым орава дискын йы-
галт пытымыжлан кєра 
шында. Металл «нойы-
мылан» кєра обод гоч 
юж эреак изин-изин 
лектеш, а у комплект 
резиным чўчкыдын на-
лаш кажнынак оксаже 
ок сите. Ободын кон-
струкцийжым шотыш 
кондаш гын, кугу пай-

дак ок лий, келгырак 
лакыш логалыда гын, 
уэш ончычсо гаяк тут-
карыш пєртылыда. 
Тыгодым камер авто-
машина озалан, у ком-
плект дискым налмеш-
кыже, неле ситуаций 
гыч жаплан лекташ йє-
ным пуа.

Южо водитель ши-
ныште пєшыр (грыжа) 
лекмылан кєра ка-
мерым шында. Лачак 
аралтыш лончым пыш-
тымеке гына камерым 
шындаш лиеш.

Камердыме шиныш 
камерым шындымын 
ситыдымашыже тыште. 
Эн ончычак сай каче-
стван балансировкым 
ышташ ок лий. Кугу 
скорость дене кудал-
ме годым могай-гынат 
проблеме лектеш, вик-
тараш нелырак лиеш. 
Камер ден шине кокла-
ште кодшо юж ораван 
конструкцийыштыже 
дисбаланс лияш ама-
лым ышта.   

УТЫЖЫМ кочмо 
айдемыланат, 

в о л ь ы к л а -
нат пайдам 
ок кондо. Ти-
дым чыланат 
палат, очыни. 

Вольыкым утыж-
дене пукшымым 
мўшкыр овар-
гыме да пагар 

пужлымо гыч палаш 
лиеш. Пагарышке коч-
кыш утыждене логалеш 
гын, уда бактерийлан 
вия‰ашыже келшыше 
условий ышталтеш. Ты-
леч посна тыгодым ток-
син погына. Тудо утыж-
дене лиеш гын, вольык 
черланен кертеш. Южо 
е‰, мутлан, шуко шєрым 
налшашлан ушкалым 
чот пукша, но тыгодым 
мє‰гешла лектеш, шуко 
продукцийым налын ок 

шукто. Шукыж годым 
тиде кетоз манме чер 
марте шуктен се‰а. Ке-
тоз годым вольыкын 
организмыштыже белок 
ден углевод ваштал-
тмаш локтылалтеш, 
тўрлє органыште да 
системын пашашты-
же кўрылтыш лиеш. 
Тыге лўштыш кок па-
чаш марте иземеш але 
ушкал шєрым пуымым 
йєршеш чарна.

Чылажымат нормо 
дене пукшымо годым 
веле сай лектышыш 
шуаш лиеш. Начарын 
пукшымо годым вольы-
кын организмыштыже 
витамин ден минерал-
влак ситаш огыт тў‰ал. 
Тидыже тазалыкыште 
уда кышам кодыде ок 
керт. Адакшым коч-
кыш ситыдыме годым 

вольык капым эр-
кын пога. Ушкал, 
тудо эше тўж гын, 

удан да шагал ко-
чмо годым презым не-
лын ышта, шочшо са-
мырык вольык начар 
тазалыкан лиеш.

Кургым тыгыдемдеда 
да тушко тўрлє мине-
рал ешартышым пыш-
теда гын, вольык кор-
мам сайын кочкеш.

Южо е‰ вольыкым 
пукшаш єркана але 
тидлан жапше огеш 

сите гын, кечеш кургым 
кок гана веле пуа. Тыге 
кочкыш организмыш 
сайын ок шы‰даралт. 
Те вольыкым кечеш 
вич-куд гана пукшеда 
гын, кочкыш организ-
мыш 2,5 пачаш сайын-
рак шы‰а. Тылеч посна 
чўчкыдын пукшымо го-
дым организмыште ам-
миак шагалрак погына. 
Тидыже ушкаллан шу-
кырак шєрым пуа-
шыже корным 
почеш.

Йо‰ылышым ида ыште
Вольык ончымо сомыл куштылго паша огыл. Тыште эсо-

гыл кугу опытан фермер-влакат южгунам йо‰ылышым 
ыштат.

Мужыр лаштыкым

Чўчкыдынак тыгай сўретым ужаш лиеш: водитель камер-
дыме шиныш камерым шында. Но жаплан келшыше резиным 
лукшо, ямдылыше-влак ик йўк дене ойлат: тыгай шине улмо 
годым камер дене пайдаланаш ок лий.

Камерым шындаш але уке?
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

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

Тел.: 89026724634 Р
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ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Йодса-вашештена

БЛЕСНА дене ку-
чымо годым ти-
дым пален нал-
ме: э‰ыршўртым 
(лескым) катушкыш 
писын пўтыраш гын, 
ты опкын кол ондал-
чык кочкыш почеш чу-
лымештеш да умбаке 
торлышым поктымо 
пел корнешак чарнен 
шогалеш. Тудо коч-
кышым поктымыж 
годымат верешыже 
кенета шогалын кер-
теш. Тыгак, колызым 
ужмеке але вучыды-
мо йўкым, вўд ловы-
калтмым шижмеке, 
блесна деч єрдыжкє 
кора‰ын се‰а.

Ондалчык коч-
кышым (блеснам) 
вўдыштє пундаш гыч 
да эркын шупшмо 

кўшычын да пи-
сын кондыштмо деч 
ятырлан пайдалы-
рак, вет нужгол коч-
кышым утларакшым 
вўд пундаш гыч на-
лаш йєрата. А блес-
нам эркын шўдыраш, 
кондышташ гын, 
нужгол тудын ўмбаке 
тєрштымыж годым 
умшашкыже сайын 
руалтен налын се‰а. 
Ондалчык кочкышым 
але блеснам вўд пун-
даш гыч на‰гаяш, 
шупшаш тў‰алаш 
келша. Но тыгодым 
нужгол кочкышым 
руалтен огыл гын, 
блеснам вес гана 
шуымо годым тудым 
вўдын кокла лончыш-
тыжо шупшын, шўды-
рен ончыза.

ЛИЕШ. Омарталан 
профилак тический 
дезинфекцийым 4 
процентан каусти-
ческий содо (тудым 
эше едкий натр ма-
ныт) дене ыштат. Ту-
дым 70 градус марте 
ырыктат. 1 кв. м кум-
дыклан 1 литр вартыш 

кўлеш. Но дезинфек-
цийым ыштыме деч 
ончыч омарта ўмбач 
кодшо шыштым, про-
полисым, тыгак мўкш 
терысым удырен 
кора‰дат. Дезинфек-
ций деч вара омартам 
леве вўд дене мушкыт 
да коштат.

Кодшо телым ик ешым варроатоз пу-
дий пытарыш. Тиде пудий деч обработ-
кым ышташ монденам улмаш. Ты ешын 
омарташтыже мўян да карашан раме-
влак кодыныт ыле. Мый нуным шошым 
вес омарталашке сакалышым. Йо‰ылыш 
лийын омыл гын?

В.ИВАНОВ
Морко район

Отарыштем икмыняр ешын нозема-
тоз чер дене орланымыжым пален на-
лынам. Ты чер ваштареш шыжым са-
кыр сироп дене пырля лўс вартышым 
(отварым) пуэнам. Чын ыштенам мо?

Г.ВАСИЛЬЕВ
Марий Турек район

Омартам каустический содо 
дене дезинфицироватлынем. 
Лиеш мо?

М.МАКСИМОВ
Шернур район

ПУДИЙ чонан мўкш 
капыште веле ила. А ко-
лышо мўкшын капыш-
тыже але яра карашы-
ште арня деч утла илен 
ок керт. Колышо мўкш 
ешын омартаж гыч 

налме рамылам сайын 
эрыкташ гын, вес омар-
ташке сакаш лиеш. 
Амыргыше, локтылалт-
ше але начар карашым 
шыштылан пелташ ку-
чылтын кертыда.

Чын ыштенам мо?

УКЕ, чын ыштен огы-
дал. Лўсыштє киш шуко 
уло. Тудым мўкшын шо-
лысо ферментше-влак 
шулыктен огыт керт. 

Шолыш логалмеке, ты 
киш пушкедышлан але, 
мє‰гешла, запорлан 
вия‰ашышт амалым 
пуа.

Содо полша

Н у ж г о -
лым чоя 
кол-влак 

радамыш пур-
тат. Тудо со-

нарлымыж годым 
кучышаш чонан 
кочкыш ўмбаке 
волгенчыла кенета 
тєршта. Кочкышым умшашкыже налме-
ке, ты опкын кол шкенжым ласкан куча, 
пуйто лыплана да, чонаным пурлын, 
ласкан гына умбаке ийын кая. Но кене-
та тєрштымыж годым чонан кочкыш ок 
логал, утлен кая гын, тудын ўмбаке уэш 
керылташ ок вашке. Очыни, нужголын 
кокымшо гана вигак тєршташ да ийын 
кайышым почеш покташ шотшо уке.

Колызын лукшо

Сакалаш лиеш

Чояланат чоя 
лектеш
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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 
«НЮХАЧ» 16+ 23.30 Вечерний Ургант 
16+ 00.00 Познер 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+ 

«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+ 16.30 Программа «АРТ-мастерская» 
12+ 20.30 Программа «Прогулки по столи-
це» 12+ 21.30 Наше время. Итоги дня 12+

«МАРИЙ ЭЛ»
на канале «РОССИЯ1»

7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Местное время. Вести Марий Эл 9.00 
Местное время. Вести Марий Эл (на мар. 
яз.) 9.25 Шонанпыл 9.40 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 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, 23.55 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» 12+ 

«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+ 16.35 Интер-
вью с художницей Еленой Нагоркиной 
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

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

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» 12+  

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 06.30 
Утро на МЭТРе 12+ 09.45 Программа «АРТ-
мастерская» 12+ 14.00, 19.30 Наше время 

12+ 16.30 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 «Шўмсем пєлек». Тен-
дан серышда почеш концерт

на канале «РОССИЯ24»

19.30 Вести 19.40 Интервью

25 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 
Время покажет 16+ 15.25 Красноярск. 
Евгения Медведева, Елизавета Тук-
тамышева, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. Чем-
пионат России по фигурному ката-
нию. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир 18.00 Вечерние новости 
18.30 Человек и закон 16+ 19.35 Поле 

чудес 16+ 21.00 Время 21.30 Голос 12+  
РОССИЯ1

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

«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+ 16.20 Программа "Территория жиз-
ни" 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. 11.25 
Местное время. ПФО

на канале «РОССИЯ24»
19.30 Вести 19.40 Интервью

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 09.55 Модный при-
говор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 
12.15, 17.00 Время покажет 16+ 15.15 
Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское 
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние ново-
сти 18.30 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» 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+ 16.20 Программа «Тер-

ритория жизни» 12+ 20.30 Программа 
«Переходя на личности» 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

27 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

23 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

29 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

«МАРИЙ ЭЛ» ГАЗЕТ МОМ ВОЗА? 

Реклама

Тиде купон дене 
пластик 

окна конструкций 

7 %-лан 
шулдырак 

лиеш!

АФИШЕ

«Марий Эл» газет – марий калыкын газетше. Пагалыме 
йолташ-влак, тудо Россий почтын кажне отделенийыштыже 
уло, сандене налза, лудса, весылан темлыза!

16+

Каналтена мо пырля?

Рекламе шотеш

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота 09.00 Умницы и 
умники 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.00, 
12.00 Новости 10.15 Михаил Боярский. «Мно-
го лет я не сплю по ночам» 12+ 11.15 Теория 
заговора 16+ 12.15 Михаил Боярский. Один 
на всех 16+ 15.25 Красноярск. Евгения Мед-
ведева, Елизавета Туктамышева, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. 
Чемпионат России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мой эфир 18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+ 19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+ 
21.00 Время 23.05 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 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 «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» 12+ 18.00 Привет, Андрей! 12+ 
20.00 Вести в субботу 21.00 Х/ф «КРИТИЧЕ-
СКИЙ ВОЗРАСТ» 12+

«МЭТР»
15.30 Марий Эл темла 12+ 18.30 Наше вре-
мя. Итоги недели 12+ 20.30 Программа 
"АРТ-мастерская" 12+

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Суббота

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф «СО-
БАКА НА СЕНЕ» 0+ 07.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+ 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здо-
ровье 16+ 09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+ 11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+ 13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ-
СТОВ» 12+ 16.00 Красноярск. Чемпионат 
России по фигурному катанию. Показа-
тельные выступления 0+ 18.15 Церемония 
вручения народной премии "Золотой грам-
мофон" 16+ 21.00 Время 21.45 Что? Где? 
Когда? 16+ 23.20 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 12+

РОССИЯ1

05.40 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 12+ 07.30 Сме-
хопанорама 12+ 08.00 Утренняя почта 12+ 
08.40 Местное время. Воскресенье 12+ 09.20 
Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+ 
10.10 Сто к одному 12+ 11.00 Вести 11.20 Х/ф 
«ПРОСТИ» 12+ 16.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 12+ 20.00 Вести недели 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+ 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+     

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

«МАРИЙ ЭЛ» 
на канале «РОССИЯ1»

08.40 Местное время. Воскресенье

20 декабрьыште лекше 
«Марий Эл» газет тыланда, 
лудшо-влак, теве мом темла.

Кандалге пасушто шулдыр-
жым шаралтыше ший лудо 
шєртньє о‰гыран да марий тўр-
леман ший пўгыштє шинча, а 
йымалныже – ший кол. Тыгайже 
кушто, маныда? У Торъял рай-
онын гербыштыже. Тений тиде 
сылне да пашаче калыкан, ятыр 
талантан е‰-влакым шочык-
тышо кундемлан 95 ий темын. 
Таче тудо могай предприятий-
ла, озанлыкла дене чаплана – 
«У Торъял районлан – 95 ий» 
рубрике йымалне савыкталтше 
материаллаште лудса.

Марий Элыште изи ял шагал 
огыл. Марий Турек районысо 
мўндыр Павайнурат тыгайлан 
шотлалтеш. Тушто калык кузе 
ила – «Кузе илет, мўндыр изи 
ял?» материал каласкала.

22 декабрьыште «Рўдє да Юл 
кундем Россеть Мариэнергон» 
специалистше-влак профессио-

нал пайремыштым – Энергетик 
кечым – палемдат. 2019 ийыште 
могай паша ышталтын – «Энер-
гетике» лаштык палдара.

Тўвыра полатлаште шуко ме-
роприятий, концерт эртат. Но 
пытартыш жапыште билетым 
налме шотышто нелылык лек-
тын. 2017 ий 1 июнь гыч, 54-ше 
№-ан Федеральный закон дене 
келшышын, культур учрежде-
ний але тўшка мероприятийым 
эртарыше-влак контрольно-
кассовый технике гоч билетым 
ужалышаш улыт. Тыгай сўрет 
артист-влакым веле огыл, би-
лет налшыжымат, ужалышыжы-
мат тургыжландара. Тидын 
нерген «Тачысе темылан» ла-
штык каласкала.

Морко район Изи Шўргє ялы-
ште илыше Валентина Крючко-
валан шукерте огыл 70 ий те-
мын. Тудын нерген кумданрак 
«Чон шокшетлан, поро кумы-
летлан «тау» шомак шагал…» 
материалым лудса.

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+)
29 декабрь – « У ий томаша»..............................................10.00 (0+)
                 – У ий концерт................................................16.00 (12+)

Марий самырык театр
19 декабрь – «Ася». И.Тургенев, Э.Гордеева..................18.00 (12+)
21 декабрь – «Ял ўмбалне мужыр йўксє» («Марикино» студий 
ончаш темла).................................................................................16.00
22 декабрь – «Ёлко унала ўжеш», «Против кого дружим?». 
С.Белов, С.Куваев.................................................................13.00 (0+)
25 декабрь – «Ёлко унала ўжеш», «Гадкий утёнок».  
Г.Андерсен...................................................................9.30, 12.00 (0+)
29 декабрь – «Ёлко унала ўжеш», «Театр розового слона».  
О.Емельянова........................................................................13.00 (0+)
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

Калыкыште гына ту-
дым декабрист маныт, 
чын лўмжє  зигокак-
тус, шлюмбергер. Те-
лым моло пеледышын 
шып «малымыж» годым 
моткоч сылнын пеледалт 
шогалмыжлан кєра тудым 
тыге лўмденыт, очыни.

...Кандаш ияш улмем го-
дым мемнанат декабрист-
на икымше гана чо-от мо-
торын пеледалте. Тунам 
февраль ыле, а мартыште 
кенета ачам колыш. Тидын 
деч вара икмыняр жап эр-

Кеч ўшаныза, кеч уке

ªрыктарыше  
ДЕКАБРИСТ...

Тў‰алтышыже 48-ше  
№-ан газетыште

тымеке, декабрист 
эше угыч пеледалте. 
Ындыжым тудын пе-
ледалтме пагытышт, 

авам велым чўчў ко-
лен манын, шучко уверым 
каласышт. Ойгыш логалме 
деч вара мемнан дек толшо 
пошкудо ўдырамаш «шин-
чанужшо» пеледышдам 
луктын кудалтыза, тудо 
суртышто уло гын, пиалан 
илышым огыда уж манын 
лўдыктылын. Ом шарне 
кузе да кунам, но авам 
«ойгым кондышо шин-
чанужшо» деч утлыш.

...Латкуд ий эрты-
меке, ковам адакат де-
кабристын игыжым мє‰гє 
кондыш. Икымше гана 
ошалге-алын пеледалтше 
кушкыл э‰гекым ыш кондо. 
Но атыланен шарлымекы-
же да адакат лу утла пеле-

дышлыкым колтымекы-
же, авамын самырык 

шўжарже аварийыш лога-
лын колыш.

™дыржым йомдарыше ко-
вам калык палылан ўша-
нен, сєраллыкшым 
чаманыде, пеледал-
тше декабристым 
шўкшакым кышкыме 
ораш луктын кудал-
тыш.

Пеледышым кудалтымыж 
деч вара жап шукат ыш 
эрте – ковамат нелын чер-
ланыш, кум тылзе гыч шке-
жат уке лие.

Ушем дене пеш сайын 
умылем: тыге лиймылан 
пеледыш амал веле, но 
туткарже кажне гана лач 
декабристын сєралын пе-
ледалтме жаплан толешыс!

Тыгайым ужын да чытен 
лекме деч вара раш пале-
нам: суртыштем ты пеле-
дыш тетла нигунамат ок 
лий!

Ешан лиймекем, де-

кабрист дене кыл-
далтше тўрлє калык 
палым кычалынам. 
Чыным ойлаш гын, он-
чычсо шонымаш дене кел-
шыдымашлан чот єрынам 
ыле! Ик калык йўла по-
чеш, пуйто тудо, ончен 
куштышо озажым кєраны-

маш, осалым шонышо 
е‰ деч арален коден, 
шкежат лывыжген кош-
ка, маныт.

Вес йўла почеш, ту-
дым черым ончылгоч шиж-
тарыше пеледыш маншат 
улыт. Пуйто идалыклан ик 
гана веле огыл чот сєралын 
пеледалтеш гын, озажлан 
тазалыкшым тергыман, ма-
ныт. Черле улмыжым эше 
палыдыме пеледыш оза 
тунам пуйто черым жапыш-
тыже сорлыклен кертеш. 
Но ты пеледышым шукышт 
садак ойгым кондышы-
лан шотлат. Чыла 
нине палым пален, 
пытартышыжлан по-
снак ала-молан ўша-
нем да ойлен мошташ лий-

дыме сєраллыкшым тора 
гыч веле эскерем.
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ШКАТ єрам, молан 
тыге? Пален налат веле 
– кумыл нєлталтеш, ви-
гак вуй корштымым чарна, 
йўдым сайын малет, ша-
гал тургыжланет, вий-куат 
ешаралтеш, илыме шуэш... 
Тиде картычкыш пашадар 
пурымо нерген увер.

***
ЛЫПЛАНДАРЫШЕ эмым 

аптекыш налаш пуры-
меке, акшым он-
чальымат, пыкше-е 
гына лыпланен кер-
тым.
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12 ДЕКАБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

ШўдырЙєратыме мурына
Алексей Тихонов мура

Йўд шумеке, мый шкет шинчем,
Шўдыран каваш адак ончем.
Вет яндар каваште йўдым
Тыйын гае сєрал шўдыр
Сылнын мландымбалне   
           волгалтеш.
Припев:
Ну, а тый от пале,
Кузе чонемже вургыжеш.
А тый от пале,
Молан эртак омем йомеш.

Каваште шўдыр волгалтеш,
Йырваш моторын сылнештеш.
Улат тый, сылне ўдыр,
Мыйын шўмыштем.
Каваште шўдыр волгалтеш,
Йырваш моторын сылнештеш,
Улат тый, ўдыр, шўмыштем.
Чонем пычкемыш авалтен,
Шўм-чонемым колышт   
                   шонкалем.
Ушыштемже тиде йўдым

Лачак икте веле ўдыр.
Тудо мыйын чоным савырен.
Припев.
Ну а тый от пале,
Кузе чонемже вургыжеш.
А тый от пале,
Молан эртак омем йомеш.
Почнем тылат мый кумылем,
Ты сылне мурым пєлеклем.
Ала ом келше тыланет?
Ала ом келше.
Почнем тылат мый кумылем,
Ты сылне мурым пєлеклем.
Ала келшем мый тыланет?
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Татарстан

Агрыз районысо марий ечызе-влак, икымше лум вочме-
как, ечыгорныш лектыныт. Эртыше каныш кечылаште Кє-
легеш ече трассыште Агрыз спортшколын первенствыже 
эртен.

ИГЕЧЕ йўштырак шоген, 
лумжат шагалрак лийын. Туге 
гынат та‰асымашке Красный 

Бор, Буймо, Пелемеш, 
Ташлы, Шуар гыч спорт- 

смен-влак погыненыт. Тре-
нер-влак Евгений Яркеев ден 
Геннадий Орехов Азевский ял 
шотан илем вуйлатыше Вла-
димир Семёновын полшымыж 

дене кок километрат пеле ку-
жытан да вич метр лопкытан 
трассым ямдыленыт.

Спортсмен-влак ечыгорно 
сай манын каласеныт. Тушто 
коньки да классике йєн денат 
мунчалтен каяш пеш йєнан. 
Дистанцийым чыланат эрте-
ныт, но финишыш ик эн ончыч 
талырак-влак миен шуыныт.
Тыге шке ийготанышт кокла-
ште Аделя Семёнова, Ки-
рилл Альматов, Зинаида Ни-

колаева, Кирилл Семёнов 
се‰еныт. Нунылан медаль 

ден грамотым кучыктеныт.
Тиде старт деч вара  

2004-2005, 2006-2007 ийла-
ште шочшо-шамыч кокла гыч 
республикысе та‰асымашыш 
кандидатым ойыреныт. Нуно 
Агрыз районын чапшым ре-
гионысо соревнованийыште 
аралат.

Л.МИХАЙЛОВА
Фотом ВКонтакте  

соцкылын «Марийцы Казани» 
тўшкаж гыч налме

Ечыгорныш 
лектыныт

Югра

XI Марий калык погыныш сайлымаш кампаний тў‰а- 
лын. Тў‰алтышым тора Хант-Манси кундем пыштен.

НИЖНЕВАРТОВСК, Пойков-
ский, Пыть-Ях, Лянтор, Неф-
теюганск, Советский, Нягань, 
Югорск, Хант-Мансий марий-
влак 14 декабрьыште Сургут 
олаште погыненыт да «ХХI 
курым. Югра марий-влак. 
Шке йўлам, йылмым, тўвыра 
ойыртемым вес калык кокла-
ште арален кодымаш» лўман 
конференцийым эртареныт. 
Саламлымаш мутым Сургут 
олан тўвыра да туризм коми-
тетшын вуйлатышыже Влади-
мир Петрович Фризен ойлен. 
Тудо марий-влак шкеныштым 
моткоч чолган да талын он-
чыктат манын палемден.

Марий Эл гыч погынышто 
Оньыжа, Марий Мер Ка‰аш 

вуйлатыше Эдуард Александ-
ров да тудын алмаштышыже, 
«Марий Сандалык» журналын 
тў‰ редакторжо Валерий Мо-
чаев лийыныт. Оньыжа Югра 
кундемысе «Марий ушем» 
вуйлатыше Раисия Сунгуро-
валан Марий Эл Республи-
кысе Тўвыра, савыктыш да 
калык паша шотышто мини-
стерствын «Иван Петрович 
Петров (1893-1938). Марий 
Эллан 100 ий темме лўмеш 
«Калык верч тыршымаш» 
шарнымаш медальым кучык-
тен. Тыгак марий йылмым, 
тўвыра поянлыкым арален да 
вия‰ден шогымылан Марий 
Мер Ка‰ашын Чап таныкше 
дене «Марий ушемын» пєлка 

вуйлатышыже-влакым суа-
пландарен. Нунын коклаште 
– Юрий Таныгин (Федоров-
ский ола), Альберт Акушев 
(Нижневартовск ола), Нелла 
Хисанова (Лянтор ола), Люд-
мила Краснова (Салым села, 
Нефтеюганск).

Хант-Манси кундемыште 
илыше марий-шамыч XI Ма-
рий калык погыныш делегат-
влакым сайленыт. Тыге шым 
тўжем утла марий гыч вич 
чолга е‰же (Альберт Акушев, 
Раисия Сунгурова, Александр 
Саметов, Алексей Ибашев, 
Алена Актуганова) делегат 
семын вўдшор тылзын Йош-
кар-Олашке толыт. Делегат-
влакын спискышкышт ку-
дымшо е‰ семын Анатолий 
Алексеев, кызытсе Марий 
Мер Ка‰ашын е‰же, пура.

Г.ЛАСТОЧКИНА

Сайлымаш тў‰алын

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