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Й™ШТЄ КУГЫЗА деке – унала!

У ий йомак чынже 
дене лач чодыраш-
те гына лийын кер-
теш! Келшеда? А юзо 
шўлыш дене авалтал-

тше йомак чодыраже 
республикнан эн мўн-
дыр верыштыже, Шер-
нур район Кукнур кун-
демыште, верланен. 

Тушто ынде Йўштє Ку-
гызан пєртшє уло. Ту-
дым официально 17 
декабрьыште почыныт.

Умбакыже 8-9-ше лашт.

СУРТСУРТ
«Сурт-пече»  

газетын  

2020 ийыште  

1-ше номерже 

16 январьыште  

лектеш Йўдвел кундемыш,  
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Пенсий фонд увертара

Мужыр лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА 

Ты жапыште кеч-могай 
кушкылат поснак лушкыдо да 
йымыжге. Тылзе календарь 
почеш, пакчазе ден садовод-
лан 3 кече кушкылым йєршын 
тўкаш ок темлалт. Нине кечы-
лаште каналташ, пайремлан 
ямдылалташ лиеш.

Кум кече жапыште куш-
кылым тўкалаш ок лий гын, 
нєрепыш шапашлан пышты-
ме пакчасаскан, вожсаcкан 
кузерак аралалтмыштым 
терген лекташ жап лач веле. 
Жапын-жапын нєрепым юж-
тараш мондыман огыл.

Ты кечылаште (пайрем ва-
шеш) пєрткєргым йыклык 
эрыктен лукташ келшыше 
кече. «Иктаж-молан эше 
кўлеш лийын кертеш» ма-
нын, ик ий веле огыл аралы-
ме, поген пыштыме деч вара 
тарватыде кийыше але йєр-
шын пайдаланыдыме тошто 
арвер, вургем деч утлаш, ку-
далташ йєнан жап.

Калык календарь почеш, 
таче – Евстратын кечыже. 
Ты кече деч вара 12 сут-
ка коклаште игечым поснак 

эскереныт, шушаш 
ий могай лийша-
шым мужедыныт. 
Таче могай игече, 
январь мучко тыга-
як игече шогаш тў‰алеш 
маныныт.

Кече кужемаш тў‰алмеке, 
ожно калыкыште тыге ой-
леныт: «Орланыше Евстрат 
кечылан куана. Тылеч вара 
кеч пєрткайыкын ошкылжо 
наре да кече кужемеш».

Калык йўлалан ўшанаш 
гын, 26 декабрьыште вувер-
шамыч ўштервоштырышто 
чо‰ештылыт да кас велеш 
лум тўтаным ўштын тарватат. 
Кече волгыдым шылташ тє-
чен, вараш кодшо корные‰ын 
корныжым ўштын, пораным 
тарватен, тудым тыге йомда-
раш тєченыт.

Евстрат кечын ешыште 
каргашаш, икте-весым осал 
шомак дене лўмдылаш то-
штын огытыл. Чарымым пу-
дыртышо е‰ым вувер алга-
штарен, пеленже на‰гаен 
кертме, кенета черланыме 
деч лўдыныт.

Ты кече дене кылдалтше моло пале
 Шогертен тўшка лумыш волен шинчеш гын, игече 
левешта.
 Мардеж кечывалвел-касвелым пуалме годым йыр 

южын темдыме куатше эркын-эркын нєлталтеш – ояр 
да йўштє игече шогаш тў‰алеш, йўдым эшеат чот йўштє 
лиеш.

 Кече кугу пыл ше‰геке шылеш, тугеже йўдым по-
ран, тўтан тарванат.

26 декабрь (изарня). 
Тылзе – Пикшызе 
шўдыр палыште. У 
тылзе шочмо пагыт.

Калык календарьым 
лышташлен

Графикым вашталтыме
У ий каникул вашеш пенсийым 

кондыштарыме графикым ваштал-
тыме.

«Служба доставки» АО Йошкар-
Олаште да Медведево районышто 
пенсийым тыгай радам дене конда:
3 январьыште – 3 да 4 январьлан;
4 январьыште – 5 да 6 январьлан;
5 январьыште – 7 да 8 январьлан.

«Служба доставки» ЗАО Волж-
ский ден Звенигово районлаште 
пенсийым тыгай кечылаште кон-
дыштара:

Волжск олаште да Волжский ра- 
йонышто:
3 январьыште – 3 да 4 январьлан;
4 январьыште – 5 да 6 январьлан;
5 январьыште – 7 да 8 январьлан.

Звенигово олаште да Звенигово 
районышто:
3 январьыште – 3 январьлан;
4 январьыште – 4 да 5 январьлан;
5 январьыште – 6 да 7 январьлан;
9 январьыште – 8 да 9 январьлан.

Россий почтын пєлкаже-влак 
пенсийым тыгай радам дене пуат:

Йошкар-Олаште, Козьмодемь-
янскыште, Оршанке, Килемар да 
Юрино районласе оласе почто кыл 
пєлкалаште::
3 январьыште – 3 январьлан;
4 январьыште – 4 да 5 январьлан;
6 январьыште – 6 да 7 январьлан;
8 январьыште – 8 январьлан;
9 январьыште – 9 январьлан;
10 январьыште – 10 январьлан;
11 январьыште – 11 да 12 январьлан.

Звенигово, Морко, Советский, 
Марий Турек да Параньга районла-
се оласе почто кыл пєлкалаште:
3 январьыште – 3 да 4 январьлан;
4 январьыште – 5 да 6 январьлан;
8 январьыште – 7 да 8 январьлан;
9 январьыште – 9 январьлан;
10 январьыште – 10 январьлан;
11 январьыште – 11 да 12 январьлан.

Шернур, У Торъял, Кужэ‰ер район-
ласе оласе почто кыл пєлкалаште:
3 январьыште – 3 январьлан;
4 январьыште – 4 да 5 январьлан;
6 январьыште – 6 да 7 январьлан;
9 январьыште – 8 да 9 январьлан;
10 январьыште – 10 да 11 январьлан.

Ялласе почто кыл пєлкалаште:
4 январьыште – 3, 4, 5 да 6 январь-
лан;
9 январьыште – 7, 8 да 9 январьлан;
11 январьыште – 10, 11 да 12 ян-
варьлан.

Пенсийым тылзын 11-ше гыч  
13-шо числаже марте тўлышє кре-
дит тєнеж-влаклан Пенсий фонд 
оксам 26-27 декабрьыштак колта.

М.ИВАНОВА
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Январьыште тыгай пеледышым росо-
талан ўдаш лиеш: турецкий ден тыглай те-
гытвуйым (гвоздика), «Шабо» сорт эустомым, 
лобелийым, петунийым, примулым, кишкышин-
чам («Анютины глазки»), фуксийым, родендро-
ным, кобейым, цикломеным. Нине пеледышым 
январьыште ўдаш да шындаш, эше агротехни-

кым эскерен ончен кушташ гын, май мучаште, 
июньышто пеледалтшаш улыт.

Ушештарыме семын: пеледыш росо-
талан ешартыш сай волгыдо кўлеш. Нунылан 
сайын кушкаш да вия‰аш йєн уло гын, ты со-
мылым тў‰алаш лиеш веле.

САД-ПАКЧАЗЕ

ямдылен. Тел.: 49-55-11  

ЯНВАРЬ: тылзе календарь
Теве вашке у, 2020 ий толын шуэш. 

Адакат у ийын икымше тылзышкыже, 
январьыш, тошкалына. Окна вес велне 
йўштє да пургыжыкта гынат, пакчазын 
окнаончылныжо икымше росота яш-
лык кояш тў‰алеш. Пеледышым ончен 
куштышо-влак петунийым, гацаниям да 
кужу вегетаций жапым эртыше моло 
кушкылым ўдаш тў‰алыт. Лектыш ку-
андарыше лийже манын, пеледышым 
ўдымє да шындыме тылзе календарь-

ым эскерен, ты сомылым 
эн келшыше, йєнан кечы-
ште ыштыман.

2020 ий январьыште  
тылзын фазыже

1-9 январь – Кушшо тылзе.
10 январь – Тичмаш тылзе.
11-24 январь – Катлыше тылзе.
25 январь – У тылзе.
26-31 январь – Кушшо тылзе.

Нєшмым ўдаш  
эн келшыше кече

Кияр 1, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 
19, 27, 28, 29

Баклажан 1, 9, 11, 18, 19, 27, 28, 29

Шере пурыс 1, 5, 6, 9, 11, 18, 19, 27, 
28, 29

Ковышта 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 
27, 28, 29

Томат 1, 5, 6, 9, 11, 18, 19, 27, 
28, 29

Редис, кочушмен 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 22, 23

Ужаргылан тўрлє 
йєр шудо (шоган, 
петрушко, укроп)

1, 5, 6, 9, 11, 18, 19, 20, 
21, 27, 28, 29

Пеледыш нєшмым ўдаш,  
шындаш, кусарен шындаш  

эн келшыше кече

Икияш пеледыш
1, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 
29

Кокияш ден шуки-
яш

1, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 22, 
23, 27, 28, 29

Шоган да вож дене 
шукемын шарлыше

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21

Январьыште нєшмым ўдаш да пак-
часаскам, вожсаскам шындаш йєр-
шын келшыдыме кече-влак:  10, 24, 
25, 26.

УШЕШТАРЕНА! Таблицыште 
посна пакчасаска нєшмым 
ўдаш да кусарен шындаш 
эн келшыше кече ма-
нын ончыктымо моло вес 
кушкыл дене йєршын пашам 
ышташ лийдымым ок ончыкто. 
Ышташ чарыме кечын веле нимом ў д а ш , 
шындаш, кусарен шындаш ок йєрє.
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Мужыр лаштыкым

Чер идалыкын пагытше де-
нат, пайрем денат чак кыл-
далтын. Статистике почеш, 
«Вашкеполышым» эн чўч-
кыдынжє лачшымак пайрем 
кечылаште ўжыктат: кє аяр-
ген, кє сусырген, кєн гастрит-
ше, холециститше але шўм-
вўргорно черже пўсемын…

У ий, Рошто годым калык ут-
ларакше кочкыш дене аярга, 
вет тудо пайремлан ямдылыме 
салатшым икмыняр кече почела 
кочкеш. Тиде койыш деч соды-
ки шєрлаш кўлеш. Адакше ке-
вытлаште продуктым наледыме 
годым тудым ямдылыме да ара-
лаш лийме жапшым тергыман. 
У ий каникул годым утыждене 
коя кочкышым кочмылан кєра 
эмлымверыш панкреатит, пагар 
йора пўсемме, аппендицит при-
ступ лийме да моло амал денат 
шагалын огыл логалыт.

Пагар-шолора корно дене 
кылдалтше черлан «помыжал-
таш» амалым пуаш огыл манын, 
пайрем ўстелтєрыштє столовый 
минеральный вўдым утларак 
йўаш тыршыза – тудо кочкышым 
шулыктарыме пашам саемда. 
Адакше кочкышым сайын пурза. 
Пагар-шолора чер орландарыме 
годым коя, шикшыктарыме да 

жаритлыме кочкыш деч 
лучо шєр-

лыза. Но 
тутло да 

У ий водын

тазалыклан зияным ыштен кер-
тше кочкышлан кид шкеак шуй-
на гын, тугеже тудым шагалрак 
налза. Кочмо коклаште каналты-
за, ты жапыште фестал, мезим 
але активироватлыме шўй гай 
эмым йўза. Пайрем кечылаште 
мокш кундемыште кермыла чу-
чеш гын, тыгай ситыдымаш деч 
аллохол, эссенциале але кар-
сил гай препарат полшен кер-
тыт, сандене нуным ончылгоч 
шапашлаш уто огыл. Консерви-
роватлыме по‰го да пакчасаска 
дене ямдылыме кочкышым 
ида коч: ботулизм авалта гын, 
эмлымверыш вочде ок лий.

Поснак спиртан напиткым йўмє 
шотышто сайын шоналтыман. 
Тудыжым кевытыште гына нал-
ман. Адакше алкоголян йўышым 
варыман огыл, поснак шампан 
арака ден коньяк «огыт келше». 
У ий ма Рошто але моло пайрем 
годым ик тўрлє напиткым гына 
йўаш тыршыман. Аракам поснак 
энергетик дене вараш лўдык-
шє. Пытартышыштыже шўмын 
пашажлан зияным ыштыше ве-
щества уло, сандене, алкоголь 
дене варымеке, шўм приступлан 
амалым ыштен кертеш.

Пайрем годым эмлымверыш 
утларакше шўм-вўргорно черын 
пўсеммыжлан кєра логалыт. Ку-
анен гынат, но утыждене тур-
гыжланымылан, аракам шуко 
йўмылан, тазалыклан зияным 

ыштыше кочкышым кочмылан 
кєра вўр коштмо паша пужла, 
шўм кугу нагрузкым чыта. Тудын 
чот нойымылан кєра икшыры-
мын огыл кырымыж годым пы-
рысшудым, валидолым але кор-
валолым йўаш лиеш, но тылеч 
нелырак случайыште «Вашке-
полышым» ўжыкташ кўлеш.

Аллергият изи огыл йєндымы-
лыкыш пурта. Шарныза: эн осал 

аллергенлан цитрус, арахис, 

тыгак те‰ыз продукт шотлалтыт.
У ий каникул жапыште эмлым-

вер тўрлє семын сусыргышо-
влакымат шагал огыл ужеш. А 
тыгай азапышкыже айдеме шу-
кыж годым йўшывуя логалеш. 
Фейерверкын тулойыпшо, шам-
пан аракан пробкыжо мойн шин-
чам сусыртен кертыт. А петарде, 
бенгальский сорта, электрогир-
лянде дене лўдыкшыдымылык 
правилым шотыш налде пайда-
ланыме годым йўлен-когарген 
се‰ыме лўдыкшє уло. Азапыш 
логалаш огыл манын, петардым, 
фейерверкым мойн лучо орвуян 
улмо годым лўен колташ, а бен-
гальский сортам шке деч єрдыж-
тє кучаш темлалтеш. Но лишыл 
е‰да-влак кокла гыч иктаж-
ше содыки йўлен г ы н , 
тургыжландары-
ше верыш йўштє 
компрессым пыш-
тыза, вара мазьым  
йыгыза.

Пайрем кечы-
лаште эмлымве-
рыш йўштыштє 
чот кылмымылан 
кєрат логалаш 
лиеш.

Икманаш, У ий ма 
Рошто але моло 
пайремым палем-
дыме годым тазалы-
клан зияным ыштыме 
деч шекланыза.

«ТАЗАЛЫК»  ЛАШТЫКЫШТЕ  ТЕМЛЫМЕ  РЕЦЕПТ  ДЕНЕ

Поян сий, сылне фейерверк,  
весела модыш да… ТАЗАЛЫК
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Тергеныт – полша

Пайдале ка‰аш – тазалыклан йолташ

Кушкыл эмла

М.ИВАНОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11 

ТАЗАЛЫК

ПАЙДА ЛАНЫМЕ ДЕЧ ОНЧЫЧ ВРАЧ ДЕНЕ КАˆАШЫЗА

Сад участкысе пурла вел пошкудем пытартыш кок 
ийыште палынак лунчыргыш: йыжы‰ышкыже шинчал 
погынымылан кєра кажне тылзын гаяк эмлымверыш-
те кия, йолжымат пыкше веле шупшкеда…

ТЕНИЙ шыжым шола вел 
пошкудем участкыжым ужа-
лыш. У сад оза мый дечем ку-
гурак ийготанла, но палынак 
чулымла койо. Мутымат ва-
шталташ огеш єркане: шуко 
пайдалым пала да о‰айын 
каласкала. А йолжым пыкше 
шўдырен коштшо пошкуде-
мым ужмекше, тазалыкше 
нерген йодышто. Можым-ку-
зежым рашемдымек, тошто 
пошкудем деке кайыш да 
эмлалтме ала-могай йєным 
темлыш. Мо о‰айже, кызыт 
«пациентна» ўшанлын тош-
калын ошкылеш веле огыл, 
эсогыл куржталеш! Мыйы-
нат мо дене эмлалтмыжым 
рашемдаш кумылем лекте – 
ала кўлеш лиеш.

А средствым ямдылаш да 
эмлалташ нимо нелыжат уке 

улмаш! 300 мл вўдыш 5 г  
лавр лышташым пыштыман 
да 5 минут шолтыман, 3-4 
шагат йўкшыктарыман, 
вара отварым кажне шагаты-
ште 1 кугу совла дене йўман. 
Мутлан, 7 шагатлан икымше 
совлам подылман, 8 шагат-
лан – кокымшым да тыгай 
радам дене 18 шагат марте 3 
кече почела эмлалтман. Вара 
2 арня каналтыман да эше 3 
кече эмлалтман.

Мый икымше кум кече 
уже эмлалтынам – тазалы-
кыштем сай вашталтышым 
ом шиж манын ом керт. Ик 
арня гыч эше кум кече эм-
лалтам. Тылеч вара мыят 
палынак чулым лиям манын 
ўшанем.

Н.БАСТРАКОВА
Йошкар-Ола

Пагарйымал ту чер, сакыр диабет 
дене черланаш огыл, вўргорно ден 
нерве ситемым пе‰гыдемдаш ма-
нын, бархатец негызеш эмым ямды-
лыза.

1-ше рецепт. Нєшман 1 пеледышыш 
1 стакан шолшо вўдым ешарыза, 30 
минут шинчыктыза да отварым ке-
чеш 3-4 гана 1/4 стакан дене йўза. 
Панкреатитын приступшо чўчкыдын 
тургыжландарыме годым кажне 1-2 
шагат гыч 1 кугу совла дене подылза.
2-шо рецепт. Витилиго, нейро-

дермит, псориаз, ўп йогымо, шинча 
начарын ужаш тў‰алме годым 8 пеле-
дышыш 4 стакан шолшо вўдым ешары-
за. Йо‰гытым изи тул ўмбаке шындыза 
да 5-7 минут шолтыза. Отварым оптал 
налза, а кодшо кучашке эше 1/2 стакан 
шолшо вўдым темыза, 5-7 минут шол-
тыза, шўрыза да икымше отвар дене 
йєрыза. Ямде эмым кечеш 3 гана 1/3 
стакан дене 1 тылзе йўза. 1 тылзе ка-
налтымек, эмлалтме курсым угыч эртен 
кертыда.

3-шо рецепт. Аздаралтме, тур-
гыжланыме, начарын малыме го-
дым кушкылын 1 изи совла лыш-
ташыж ден пеледышышкыже 1 стакан 
шолшо вўдым темыза, 30 минут 
шинчыктыза. Отварым кечеш 4 
гана кочмо деч 20-30 минут он-
чыч 1/4 стакан дене йўза, пытар-
тыш гана – малаш вочмо деч ончыч.Тидым чаманен гына палемдаш кодеш. 

Вўргорнын стенкышкыже органический огыл 
шинчал погына да атеросклерозлан вия‰аш, 
вўр коштмо пашалан пужлаш, давленийлан 
кўзаш, варикозлан шарлаш амалым ышта. 
Тидымак шотыш налын, вўргорно системым 
жапын-жапын эрыкташ темлалтеш. А ти-
дыжым кузе ыштыман, йодыда?

100 г укроп нєшмым 2 кугу совла йо‰ыштымо 
пырысшудо (валериана) вож дене йєрыман да 
тиде вартышыш 2 л шолшо вўдым темыман. На-
стойын 40 градус марте йўкшымекыже, 2 кугу 
совла мўйым ешарыман да чыла тидым сайын 
лугыман, янда атыш опталман, шокшын пўтырал-
ман да 1 кече шинчыктыман.

Ямде вартышым кажне кочмо деч 30 минут он-
чыч 1 кугу совла дене подылман. Эмлалтме курс 
– 20 кече. 10 кече каналтымек, тиде радам денак 
эше ик гана эмлалтман.

Ошкылеш гала? Куржеш! Пеледыш веле огыл

* 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.

Региональная Общественная Организация
содействия гражданам в избавлении

от зависимостей Республики Марий Эл*

Вўргорно шўка‰ын гын…
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Свежа паре‰ге (1 кг) –            25-30
Свежа ковышта (1 кг) –                 35
Помидор (1 кг) –         85-160
Кияр (1 кг) –          85-160
Шоган (1 кг) –          40-100
Кешыр –            45-50
Хурма (1 кг) –          80-150
Мандарин (1 кг) –        150-160
Олма (шке пакчаште 
куштымо 1 кг) –          50-80
Мўй (1 кг) –        500-700
Шєр (1,5 л) –           80-90
™мбал (1 л) –       320-480
Торык (1 кг) –        240-260
Шке ончымо комбо –           1300-2300
Шке ончымо лудо –      800-1300
Шке ончымо чыве –        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
Кож –                              300-2000
Кож укш –        200
Укшла гыч сєрастарыме 
«аршаш» –      150
Укшла гыч вуйшўдыш –          600
Укшла гыч «кож» –        300-2000
Магнит-влак –                     20-40

У ий лишемме дене ик эн йєраты-
ме тиде пайремна вашеш Йошкар-
Оласе рўдє пазарыште мом гына 
огыт ужале: кожым, укшыжым, 
модышым, тўрлє сєрастарышым, 
шушаш идалыкын «озажым» 
сўретлыман магнитым, солы-
кым, фейерверкым, гирляндым… 
Шканет але йолташет, лишыл 
е‰ет-шамычлан мом пєлеклынет – 
чыла гаяк муаш лиеш!

У ий лишемеш
ПАЗАР АК

Мом пєлеклаш?  

У ий пайремлан йєратыме да лишыл е‰-влаклан 
мом-гынат пєлеклыме, мо дене гынат куандары-
ме шуэш. Но лачшымак мом налын пуаш? Тиде 
йодыш поснак кызыт кажныжым тургыжландара, 
очыни, вет У ий марте улыжат 5 кече кодын! Кодшо 
номерыште могай пєлекым кучыкташ лийме нер-
ген возенна ыле. Тачат мутнам умбакыже шуена да 
тыланда ты шотышто полшаш тыршена.

Шукынжо пєлекым кевытыште але пазарыште 
налына. А вет тудым эше шке кид дене ышташ 
лиеш. Тидлан ушым веле изишак пудыратыман.
 Мутлан, ежедневник-планерым келыштарен керты-

да. Тидлан ўмбалжым да кажне лаштыкшым ойырте-
малтшын, о‰айын але сылнын сєрастараш лиеш.
 Йєратыме е‰да дене пырля сниматлалтме картыч-

кыда ятыр уло? Тугеже коллажым пєлеклен кертыда. 
Тидлан эн поро шарнымашым кодышо, ойыртемалтше 
верлаште войзалтме але шыргыжалаш таратыше фо-
тографий-влакым келшышын вера‰дыза, тушкак У ий 
тыланымашда-влакым возыза да пєлеклыза. Тыгайлан 
йєратыме е‰да, товатат, моткоч куана. Адакшым ончы-
кыжым илышдам ваш ушеда гын, ўмырда мучко тудым 
коктын куанен ончаш тў‰алыда да келшыме жапдам 
шарналтеда.

Тыгай коллажым йолташ ўдырланат пєлеклаш лиеш.
 Шушаш 2020 ийлан календарь мє‰гыштат, 

паша верыштат моткочак кўлешан. Тудымат шке семын 
сєрастараш лиеш.
 Пєлек наборымат ыштен кертыда. Тидлан, мутлан, 

моторрак янда банкым налза, тушко тўрлє кампеткым, 
моло лачка кочкышым оптыза. Нунын коклашке У ий ты-
ланымашан записка-шамычым пыштыза. Банкын тўжвал 
велышкыже У ий дене кылдалтше иктаж сўретым але 

фотографийым клеитлен да сєрастарен кертыда.
 Тыгак мотор атышке тўнян тўрлє «лукшо» 

гыч лачка кочкышым, пўкшым, молым оптен 
пєлеклаш келшен толеш.
 Бьюти-бокс манмым, вес семын каласаш 

гын, моторлык коробкам, шке чумырен кертыда. 
Тидлан сєрал коробкам але пакетым налза да 

тушко кидлан кремым, гигиенический пома-
дым, ўпыш йыгаш ўйым, ваннылан «бомбоч-
кым», молым пыштен кертыда. Кєлан тидым 
кучыктеда, тудо, товатат, тыланда шўдє па-
чаш таушта!

Мо дене куандараш?

Мужыр лаштыкым Л.КАМАЛЕТДИНОВА

Тиде арнян сатулан ак тыгай:
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Ончылсакышым ўшталына

ямдылен. Тел.: 49-55-11   

Кўлыт:
 1 шолтымо чыве эрде  

але о‰
 2 шинчалтыме кияр
 1 шоган
 3 шолтымо муно
 300 г шампиньон
 50 г сыр
 ужар шоган
 майонез
 укроп, петрушко
 сєрастараш гранат пыр-

че-влак.

Тыге ямдылыман:
1. Шоганым эрыктена да тыгыдемдена.

2. По‰гым мушкына, эрыктена, изи кубик 
семын пўчкедена.

3. Шоганым жаритлена. Тышкак по‰гым 
пыштена да, кўмешкыже, тул ўмбалне ку-
чена. Шинчалым, пурысым шавалтена, йўк-
шыктарена.

4. Чыве шылым изирак ужаш-влаклан пўчке-
дена.

5. Шинчалтыме киярым тыгыдемдена.

6. Муным кугу рожан тёрко гоч колтена.

7. Сырым изи рожан тёрко гоч колтена.

8. Ынде салатым чумыраш тў‰алына. Кугу-
рак таляка кўмыжым налына, ўмбакше кўкшы-
рак о‰гым (тудо эше тортым кўэшташ кучыл-
талтеш) шындена. Чаткан оптен кертыда гын, 
тудын деч поснат чумыраш лиеш.

Икымше радам – чыве шыл. ™мбакше майо-
незым йыгалтена. Кокымшо – жаритлыме шо-
ган ден по‰го, ужар шоган, майонез. Кумшо – 
кияр, нылымше – муно, майонез.

9. Пытартышлан сырым шавена, май-
онезым йыгена, тєремдена да холо-
дильникыш шындена.

Тидлан кўлыт:

 5 шолтымо муно
 1 кугу совла май-

онез
 200 мл вўд
 1 кугу совла рас-

творитлыме кофе
 1 кугу совла йошкар 

мєртньє.

Закускым тыге ямдылыман: 
шолтымо мунын лопкарак мучашыжым 

пўчкын налына. Тиде «по‰гын» «шляпаже» 
лиеш. Тудым пўсырак ужашышкыже уп-
шалтена, муноптемым совла дене луктына.
Изи каструльышто вўдым шолташ пуртена, 

тушко кофем пыштена, вара «шляпа-вла-
кым» оптена да тул ўмбалне 3 минут кучена. 

Лукмеке йўкшыктарена.
Муноптемым атыш пыштена, вилке дене 

темдена, майонезым, мєртньым ешарена да 
лугена. Тиде вартышым муношо кєргыш опте-
на да, «шляпам» упшал-
тен, «по‰гым» ыштена.

Ынде холодильник гыч 
салатым луктына. О‰гым 
кора‰дена. Ямде салат ўм-
баке гранат пырче-влак дене «У 
ий дене!» манын возена, йыр-
же ужар йєр шудым оптена да 
воктекше «по‰го-шамычым» 
шындылына.

Перкан лийже!

Кодшо номерыште возенна ыле: шушаш ийын «озаже» – Комаголя – мо лога-
лын, тудым огеш коч. Сандене У ий ўстембалне тудлан келшыше, тамле да мо-
торын сєрастарыме сий гына лийшаш.

Ынде «По‰го»  
закускым ямдылена. 

«ПО‡ГО» закуско
«У ИЙ ДЕНЕ!» салат да 

– Те‰гече пачерышкына вор пурен, – 
пєръе‰ йолташыжлан каласкала.

– Вара мом шолышт каен? – йодеш ту-
дыжо.

– Могай тушто шолыштмо?! Эмлым-
верыште кия! Пелашем тиде мый 
мє‰гышкє вараш толынам да  
йы-ышт пураш тєчем манын шонен…
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Мужыр лаштыкым С.ПЕХМЕТОВА  ямдылен.   

Тў‰алтышыже 1-ше лашт.

ИЛЕМ кумдыкышто йомак 
корно дене икмыняр чаракым 
эрташ логалеш. Чодыра оза 
тендам вашлиешат, Эмлы-
зе ден Мужедше деке на‰гая. 
Тыге корно Овда, Вувер, Киямат 
ўдыр деке шуйна. Сонарзе ден 
Маска декат шуыда. А куры-
кышто олым мешак дене мун-
чалтымыжак мом шога?! Тоштат 
гын, волет, уке гын, кєранен он-
ченак гына шогаш тў‰алат.

Варажым Йўштє Кугыза ден 
Лумўдыр У ий кож йыр мурык-

Й™ШТЄ КУГЫЗА деке – унала!
Йўдвел кундемыш,  

тат, куштыктат, пєлекым ку-
чыктат да шокшо пєртышкє, 
ўстел коклаш, ўжыт. Туштыжо 
ко‰га гыч шўрым, мелнам, 
моло марий кочкышым авыз-
лаш лиеш.

Кукнурысо культур каныме 
пєртын пашае‰же-влак, илем 
кумдыкым У ий вашеш ыштен 
шукташ манын, тиде сомыллан 
июль гыч кыртмен пижыныт. 
Шукертак вучымо пайрем дене 
саламлаш ятыр уна толын ыле. 
А эртыше шуматкечын Марий 
Мер Ка‰ашын президиумжын 
кумда‰дыме заседанийже ла-
чак Кукнурышто эртен. Проект 
нерген кумданрак Йўштє Ку-
гыза шкежак каласкалыш.

Республикыштына марий 
Йўштє Кугыза шкешотан бренд 
лийшашлык нерген шонымаш 
икымше гана 2012 ийыште 
йо‰галтын. Тўрлє амаллан 
кєра паша эркышнен, эсогыл 
тудым вес районыш на‰гаяш 
кумылан-влак лектыныт. Но 
Йошкар-Оласе Кукнур зем-
лячестве тидым ышташ пуэн 
огыл.

Проектым 2018 ийлан «Ма-
рий Элын кугыжаныш нацио-
нальный политикыже» кугы-
жаныш программыш темлыме 
дене паша тарванен. Тений 

район вуйлатыше-влакат про-
ектым умылен вашлийыныт. 
Ончыкыжым, тўрлє кўкшытан 
конкурслашке ушнен, Йўштє 
Кугызан илыме кумдыкшым 
эшеат сылнештараш, мон-
чам, унагудым чо‰аш шоны-
маш уло.

Тыште марий калыкын кечы-
шотшо почеш пайрем ден йўла 
кече-влакымат, эсогыл Пок-
шым кува ден Покшым кугы-
зан (Заморозки) кечыштымат 
палемдаш тў‰алыт. Немда 
э‰ер вўдыштє йўштыл лекташ, 
верысе памашла гыч вўдым, 

Курыкышто

Туштым туштат
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Авторын, Е.Калашниковын да О.Переведенцеван фотошт. Тел.: 49-55-11

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!

эсогыл ончычсо ™жара ял вокте-
нысе минеральный вўдым поды-
лаш, пўнчерыште яндар юж дене 
шўлалтен кошташ йєн уло. Адак-
ше ты илем гыч Чумбылат курык 
марте – улыжат 20 уштыш гына. 
Туштат – сылне деч сылне пўр-
тўс, ю шўлыш…

А Йўштє Кугыза ынде 1 март 
йотке кажне кечын унам ваш-
лиеш. Полышкалышыже-влакын 
палемдымышт почеш, 8 фев-
раль марте чыла каныш кечылан  
возалтыныт.

Ты верыш миен савырнымеке, 
марий Йўштє Кугыза деч У ий са-
ламым налмеке, чынже денак кеч 
ик татлан йомак тўняште лиймы-
ла чучеш. Осал лапыште

«Маскам кынелтенда гын...»
Эмлызе, Мужедше, Чодыра оза
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КУГУ опытан авто-
механик-влакын шо-
нымышт почеш, капот 
йымалне улшым жапын-
жапын эрыкташ кўлешы-
же уке. Южо водитель 
машина двигательым 
икмыняр идалык дене ок 
муш. Но капот йымалне 
яндар, ару гын, пашам 
ышташат сайрак, йєнан-
рак, адакшым автома-
шинам ужалаш кўлеш 
лийме годым двигатель 
кундем йылгыжеш гын, 
налшын кумылжым са-
вырен кертеш. Но шу-

кынжо шкалан сай 
лийже манын мушкыт.

Кызыт автолюбитель-
влаклан капот йымал-
не улшым мушмо тўрлє 
йєным темлат. Маркето-
лог-влак чўчкыдын тыге 
ойлат: двигательысе ла-
выра шергакан узелын 
ресурсшым ятырлан 
иземдаш амалым ышта. 
Пуйто моторысо лавыра, 
пурак тудлан шокшо деч 
эрнаш чаракым ыштат 
да тыге утыждене ыраш 
(перегрев) амалым пуат. 
Но чынжым гын двига-

тельын корпусшо гыч 
шокшо пеш шагал лек-
теш. Тыгеже моторым 
мушмын кўлешлыкше 
моткоч изи. Капот йы-
малне улшо моторым, 
моло узелым кугу дав-
лений дене мушмо йє-
ным ончен лектына.

Кеч-могай автомой-
кышто капот йымалне 
улшым эрыктыме йє-
ным темлат. Эн ончы-
чак – кугу давлениян 
вўд дене. Тиде пашалан 
икмыняр минут гына 
кўлеш. Тидын дене ку-

гурак ужаш лавырам 
кора‰дат. «Кукшо» йєн 
дене тыгай яндарлыкым 
ыштен огыда керт гаяк 
але тидлан икмыняр ша-
гатым йомдараш перна. 
Но машинан шуко оза-
же кугу давлениян вўд 
дене мушмо годым ка-
пот йымалне улшо эле-
мент-влаклан, поснак – 
электрикылан, э‰гекым 
ыштен кертеш манын 
лўдеш.

Мучашыже лиеш

В™Р деч эрныше ка-
пым о‰а ўмбаке пыштат 
да тыгай радам почеш 
кўрыт: поч ужашым, кок 
шулдырым, туп могы-
рым, о‰ым, шўйым да 
вуй-йолым. Коваштым 
тичмашнек арален ко-
даш моткоч кўлешан, 
сандене тудым иканаш-
те кўрын налыт.

Шолшо вўдым кучы-
лтмо йєн дене палда-
рена. Шўшкылмє деч 
вара капым шолшо вў-
дым темыман келшыше 
кугытан йо‰гытыш 40 
секунд жаплан чыкен 
луктыт. Тылеч вара та-
зыш пыштат да кўшнє 
ончыктымо радам по-
чеш кўраш тў‰алыт.

Тидым палаш уто 

огыл: капым шолшо вў-
дыштє ончыктымо деч 
кужурак жап кучаш 
гын, кўраш неле 
лиеш. Пыстыл ужа-
шым кушмо могы-
рыш шупшын кўраш 
гын, паша куштылгын-
рак ушна. Тыгай йєным 
мунчышо чывым кўрмє 
годым кучылтыт. Молан 
манаш гын тудым кугу-
рак ийготаным шўшкы-
лыт, сандене пыстылым 
кора‰даш нелырак. 
Эше тидым мондыман 
огыл: ойлымо йєнлан 
э‰ертыме годым уда 
пуш лектеш, сандене 
сурткайыкым пєлемыш-
те огыл, свежа южышто 
кўрман.

Вес йєн. Вўр деч  

эрныше капым 30 се-
кундлан шолшо вў-
дыш колтат, вара 25 
минутлан полиэтилен 
пакетыш чыкат, кисло-
род ынже пуро манын, 
сайын кылдат. Пар мон-
ча лиймылан кєра ко-
ваште сайын лывыжга, 
пушкыдемеш, да пы-
стылым кора‰даш куш-
тылгырак лиеш.

Утюг полшен кертеш. 
Вўр деч эрныше капым 
кўжгє вынерыш але 
пе‰гыде куэмыш вў-

дылыт. Парым лукман 
утюгым налыт, капым 
ырыктат. Тыге тыгыде 
рож-влак лопка‰ыт, да 
пыстыл уто нелылык 
деч посна эрна.

Радамлыме йєн-вла-
кым лачак изирак тўш-
ка сурткайыкым кўрмє 
годым гына кучылташ 
лиеш, вет иктыжлан 
эн шагалже пел шагат 
жап кўлеш. Кугу тўшка 
сурткайыкым шўшкыл-
мє годым машина дене 
кўрмє йєным кучылтыт.

Сурткайыкым кузе кўраш?
Комбым, чывым, лудым, кўркам шўшкыл- 

меке да капше гыч вўр йоген пытымеке, пы-
стыл ден пуныштым писын гына кўрын нал-
ман. Кап йўкша гын, тидым ышташ неле 
лиеш. Чывым, мутлан, кок йєн дене кўрыт: 
кид дене але пуным кўрмє машина дене. Ме 
икымше йєнжє дене палдарена.

Мє‰гысє ферме

Мужыр лаштыкым

Автомашинам виктарышыланДвигательым мушман мо?
Капот йымалне улшо моторым, узел-вла-

кым кажне водителяк ок муш. Тыге – икмыняр 
ий дене. Тидлан кєра посна элемент-влак пу-
рак да лавыра лончо дене леведалтыт, авал-
талтыт. Южо водитель двигательым мушмым 
кўлешлан ок шотло, а весышт тидым лўдыкшы-

лан шотлат. Шукыж годым капот йымалне 
мо улшым кўкшє давлениян вўд дене 
мушкыт. Тыге ышташ лўдыкшє мо?
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В.СМОЛЕНЦЕВ ямдылен. Тел.: 49-55-11

ТУЛИГЕ, ЭˆЫРВОТ

Тидын нерген газетна ик гана 
веле огыл возен гынат, лудшына-
влак мўй пўрым ямдылыме рецепт 
дене уэш палдараш йодыт. Йод-

мыштым шуктена.

П™РЫМ ямды-
лыме рецепт икте веле 
огыл. Эн ончыч мый 
шкемын рецептем дене 
палдарем. Тудым ачам, 
Александр Александ-
рович, кучылтын. Тыгай 
технологий почеш ям-
дылыме мўй пўрє код-
шо ийын республикысе 
мўкшызє-влак коклаште 
эртарыме «Мўй гыч ям-
дылыме эн сай напитке» 
конкурсышто икымше вер,  
диплом да пєлек шотеш 
мўкшызын костюмжо 
дене палемдалтын.

Мый пўрым май-
июньышто ямдылем. 
Тиде жаплан мўкш омар-
тала гыч мўян уто, тыгак 
тоштемше карашан ра-
ме-влакым луктын на-
лам. Тыгай раме-влак 
вес омарташке сакалаш 
огыт йєрє гын, нуным 
мўй пўрылан кучылтам.

Раме гыч мўйым кара-
шыжге тўрыснек пўчке-
ден налам, посна атыш 
вера‰дем. 60 литр пуры-
ман подеш вўдым шол-
тем. 10-15 литр пурыман 
эмалироватлыме тазлаш-
ке карашан мўйым пы-
штем, ўмбакыже шолшо 

вўдым опталам. Мўйжым 
там шот дене пыштем, 
подыл ончем. Ынде та-
зысе карашан вўдым кид 
дене пунчен темдаш лий-
меш йўкшыктарем. Тыгай 
вўдеш карашан мўйым 
(перга дене пырля) пун-
чен лукмек, кодшо шыш-
тым туара гайым ышты-
лам (тудым вара пелтем), 
посна атыш оптем. Мўй 
да перган вўдым 20-30 
литр пурыман янда атыш, 
тыгак флягыш оптем.

Янда атысе, флягысе 
мўян, перган вўдыш ача-
мын рецептше почеш ям-
дылыме вуй овартышым 
пыштем. Тудыжым тыге 
ямдылем. Ложашым (ут-
ларакше уржа ложаш кел-
ша) литр пурыман эмали-
роватлыме атыш пыштем, 
тушкак сакырложашым, 
рум, шолшо вўдым (ле-
вештарымым) пыштем. 
Кўлыт: кочмо 3-4 совла 
ложаш, 1 совла сакырло-
жаш, кевытыште ужалыме 
прессоватлыме ик пачке 
руын нылымше ужашыже, 
чыла тидым вишкыде ўм-
бал гай марте шулыкта-
раш ситыше вўд.

Умбакыже лиеш

Мўй пўрым кузе 
ямдылаш?

Йодмыда почеш

К У Ч Ы -
МО верым 

о й ы р е н 
налме го-

дым колызо 
вўдым шымла, 

ондакак келгы-
тым виса, телым 

ловал тўшка ты-
шечын ийын каен 

кертмым палемда. Келшыше верлан 
вўд пундашыште лаке але кўкшака, шун 
чо‰га, тайыл, ракывод-влак улмо шот-
лалтеш. Эше посна кийыше кугу кў, вўд 
пундашышке волен кайыше пундыш, 
шолдыра кашка, моллюск тўшка лийыт 
гын, моткоч келша. Колызо кол-влаклан 
тыгай ориентирым шкежат ыштен кер-
теш. Мутлан, вўд пундашышке кўм пи-
жыктыман лўсым але посна шолдыра 
кўм волтен колтен се‰а.

Колызо кугурак кумдыкышто колым 
кучынеже гын, икмыняр вакырожым 
икте-весыж деч лопкарак верым ко-
ден шўта. Тыгодым кажне вакырожыш 
черет дене кочкышым кышка да колым 
куча. Могай вакырожышто утларак чўч-
кыдын да шолдырарак кол чў‰гымым 
палемда. Тыгай вакырожыш ешартыш 
кочкышым кышка. Тиде але тудо 
вакырожышто кол сайын налеш 
гын, тиде эре кучы-
мо верыш савырнен  
кертеш.

Т е л ы м 
к о л ы з о 
ик кунде-

мыште икмы-
няр вакыро-
жым ышта да 
тушко колым 
ондален кон-
даш тырша. 
Тыге кол тўш-
ка тиде верыш кочкышым кычалын 
толаш тў‰алеш, сандене колызо 
вакырож верланыме рожыш жапын-
жапын ешартыш кочкышым кыш-
кышаш да эре тиде верыштак ку-
чышаш. Тыгай йєн утларакше теле 
кыдалне, ий эн чот кўжгў лиймеке, 
келша. Тыгак чот йўштыштє палат-
кым шынден кучымо годым кучаш 
пайдале.

Колызын лукшо

Ешарен пукшет – 
шуко кучет
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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 Сегод-
ня вечером 16+ 15.15 Три аккорда 16+ 
18.00 Вечерние новости 18.10 Х/ф "МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" 12+ 21.00 Вре-

мя 21.20 Клуб Веселых и Находчивых 16+

РОССИЯ1

05.00, 09.25 Утро России 12+ 09.00, 
11.00, 20.00 Вести 12+ 09.55 О самом 
главном 12+ 11.25, 20.45 Вести. Мест-
ное время 12+ 11.45 Х/ф "ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА" 12+ 16.00 Короли смеха 16+ 
18.35 100ЯНОВ 12+ 21.00 Х/ф "ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК" 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+ 15.00 Доклад Главы Марий Эл 
Александра Евстифеева о работе за 2019 
год 12+ 17.20 Программа "Широкий экран" 
12+ 21.30 Наше время. Итоги дня. 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 09.00, 15.00 Новости 
09.15 Х/ф "ЗОЛУШКА" 0+ 10.45 Х/ф "КАР-
НАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" 0+ 12.15 Главный ново-
годний концерт 12+ 14.00, 15.15 Х/ф "МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ" 12+ 17.10 Х/ф 
"СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 0+ 19.40 Х/ф "КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 6+ 21.00 Х/ф "ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ" 
6+ 22.30 Новогодняя ночь на Первом 16+ 

23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

РОССИЯ1

07.30 Короли смеха 16+ 09.50 Х/ф "ЗО-
ЛУШКА" 12+ 12.00 Х/ф "ДЕВЧАТА" 12+ 
14.00 Вести 12+ 14.20 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ 
"Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 
12+ 16.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 
12+ 18.05 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 
12+ 19.30 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!" 12+ 22.50 Новогодний 
парад звёзд 12+ 23.55 Новогоднее об-

ращение Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина 12+ 

«МЭТР»
06.00, 12.30, 18.00 Марий Эл ТВ 12+ 
06.30 Утро на МЭТРе 12+ 12.15 Програм-
ма "Сделано со вкусом" 12+ 13.00, 15.00, 
18.30, 20.30, 22.00, 23.50 Поздравление 
с Новым Годом Александра Евстифеева 
0+ 14.00, 19.30 Наше время 12+ 18.40 
Программа "Свое ремесло" 12+ 19.00 
Программа "Широкий экран" 12+ 20.45 
Программа "АРТ-мастерская 12+ 21.30 
Наше время. Итоги дня 12+

31 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ
05.30 Новогодняя 
ночь на Первом 16+ 
07.35 Новогодний 
календарь 0+ 08.40 

Х/ф "ЗОЛУШКА" 0+ 10.00, 15.00 Ново-
сти 10.15 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ" 

0+ 11.30 Х/ф "МОРОЗКО" 0+ 12.50, 15.15 
Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН" 0+ 15.40 Х/ф 
"КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА" 6+ 17.00 Х/ф 
"ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ" 6+ 18.35 Лучше всех! 0+ 20.00 
Алла Пугачева. Тот самый концерт 12+ 

РОССИЯ1

07.30 Х/ф "ДЕВЧАТА" 12+ 09.15 Х/ф 

"ОПЕРАЦИЯ "Ы" И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА" 12+ 10.55 Песня года 12+ 
13.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА" 12+ 
15.00 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ" 12+ 
16.35 Юмор года 16+ 18.30 Х/ф "ОДЕС-
СКИЙ ПАРОХОД" 12+ 20.00 Вести 12+ 
20.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" 12+ 

«МЭТР»
10.10 Программа "Сделано со вкусом" 12+

ПЕРВЫЙ
 06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.10 Х/ф "ФИ-
НИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ" 0+ 06.30 Х/ф "СТА-
РИК ХОТТАБЫЧ" 0+ 08.00 Доброе утро 
10.10 Жизнь других 12+ 11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+ 13.20 Практика 12+ 15.15 

Повтори! 16+ 17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020 г. Тур де ски. Мужчины. 15 
км. Прямой эфир из Италии 18.00 Угадай 
мелодию 12+ 18.30 Кто хочет стать милли-
онером? 12+ 19.50 Поле чудес 16+ 21.00 
Время 21.20 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 16+ 

РОССИЯ1

05.00 Начнём с утра! 12+ 06.45 Т/с "МЕЖ-

ДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ" 12+ 10.10 Сто к 
одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 12+ 11.20, 
20.45 Вести. Местное время 12+ 11.40 Т/с 
"НИТИ СУДЬБЫ" 12+ 16.00 Т/с "ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ" 12+ 21.00 Т/с "ДРУГИЕ" 12+   

«МЭТР»
10.15 Программа "Сделано со вкусом"12+

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф "МОРОЗКО" 0+ 06.00, 
10.00 Новости 07.00, 08.30 Ледниковый 
период 0+ 10.10 Х/ф "ОДИН ДОМА" 0+ 
12.00 Х/ф "ОДИН ДОМА-2" 0+ 14.20 
Точь-в-точь 16+ 18.00 Угадай мелодию 

12+ 18.30 Юбилейный вечер Игоря Кру-
того с участием мировых звезд фигур-
ного катания 12+ 21.00 Время 21.20 Се-
годня вечером 16+ 

РОССИЯ1

05.40 Х/ф "МИЛЛИАРД" 12+ 07.50 Х/ф 
"ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" 12+ 10.10 Сто 

к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 12+ 
11.20 Песня года 12+ 13.45 Х/ф "ПРИ-
ЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ" 12+ 
17.40 Юмор года 16+ 20.45 Вести. Мест-
ное время 12+ 21.00 Т/с "ДРУГИЕ" 12+ 

«МЭТР»
10.10 Программа "Сделано со вкусом"12+

3 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

30 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 0+  
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.35 Х/ф 
"МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" 0+ 08.00 Доброе 
утро 10.10 Жизнь других 12+ 11.10, 12.10 
Видели видео? 6+ 13.20 Практика 12+ 

15.10 Повтори! 16+ 17.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 2019-2020 г. Тур де ски. 
Спринт 0+ 18.00 Угадай мелодию 12+ 
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+ 
19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.20 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 16+    

РОССИЯ1

06.45 Т/с "МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ" 

12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 
Вести 12+ 11.20, 20.45 Вести. Местное 
время 12+ 11.40 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 
12+ 16.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 
21.00 Т/с "ДРУГИЕ" 12+ 01.20 Х/ф "СО-
СЕДИ" 12+

«МЭТР»
10.10 Программа "Сделано со вкусом"12+

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА" 0+  
06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.30 Х/ф 
"ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ" 0+ 08.00 
Доброе утро 10.10 Жизнь других 12+ 
11.10, 12.10 Видели видео? 6+ 13.20 Пра-
ктика 12+ 15.15 Повтори! 16+ 17.15 Лыж-

ные гонки. Кубок мира 2019-2020 г. Тур 
де ски. Мужчины. 9 км. Финал. Прямой 
эфир из Италии 18.00 Угадай мелодию 
12+ 18.30 Кто хочет стать миллионером? 
12+ 19.50 Пусть говорят 16+ 21.00 Время 
21.20 Т/с "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 16+ 23.20 
Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ1

05.00 Начнём с утра! 12+ 06.45 Т/с 

"МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ" 12+ 10.10 
Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 
12+ 11.20, 20.45 Вести. Местное время 
12+ 11.40 Т/с "НИТИ СУДЬБЫ" 12+ 16.00 
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+ 21.00 Т/с 
"ДРУГИЕ" 12+    

«МЭТР»
10.10 Программа "Сделано со вку-
сом"12+

1 ЯНВАРЯ, СРЕДА

5 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

4 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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АФИШЕ

Каналтена мо пырля?

Р
ек

ла
м

е 
ш

от
еш

«У ий калейдоскоп»
Тыгай программе Йошкар-Оласе Ленин площадьыште  

20 декабрь гыч 19 январь марте кая.  
Тудым ола администраций эртара

28-30 декабрь – У ий дискотеке...........................................................18.00
31 декабрь – «Мемнан деке У ий толеш» пайрем программе..........18.00
1 январь – «У ий-2020» концерт программе...........................01.00-04.00
             – У ий пайрем программе......................................................18.00
2-6 январь – У ий дискотеке..................................................................18.00
7 январь – Рошто вашеш пайрем программе....................................18.00
          – «ШорыкЙол» пайрем программе (Марий тўвыра рўдер)...19.00
8 январь – У ий дискотеке......................................................................18.00

М.Шкетан лўмеш  
Марий национальный драме театр

29 декабрь – «У ий томаша»..........................................................10.00 (0+)
                 – У ий концерт............................................................16.00 (12+)
2 январь – «У ий томаша»...............................................................11.00 (0+)
              – «Йорга вате». А.Волков.............................................16.00 (16+)
3 январь – «Сєсна поминка». Г.Гордеев.....................................16.00 (16+)
4 январь – «Уло яллан ик Йогор». В.Ткачев...............................16.00 (16+)
5 январь – «У ий томаша»................................................................11.00 (0+)
             – У ий концерт.................................................................16.00 (12+)
6 январь – «Морозко».......................................................................11.00 (6+)
             – «Шєртньє лудо». Ю.Байгуза, В.Пектеев.................16.00 (16+)
7 январь – «Трусливый заяц» йомак..............................................11.00 (6+)
             – «Алиса, Анфиса, Аниса». В.Абукаев-Эмгак...........16.00 (12+)

Марий самырык театр
29 декабрь – «Ёлко унала ўжеш» У ий представлений,  
«Театр розового слона». О.Емельянова.......................................13.00 (0+)
2 январь – «Ёлко унала ўжеш» У ий представлений,  
/«Сказка о царе Салтане». А.Пушкин...............................10.00, 13.00 (0+)
3 январь – «Ёлко унала ўжеш» У ий представлений,  
«Гадкий утёнок». Г.Андерсен.......................................................10.00, 13.00
4 январь – «Ёлко унала ўжеш» У ий представлений,  
«Мойдодыр». К.Чуковский...................................................10.00, 13.00 (0+)
5 январь – «Ёлко унала ўжеш» У ий представлений,  
«Считаю до пяти». М.Бартенев......................................................10.00 (0+)
                    – «Йоргасола каче-влак». Т.Миннуллин.............15.00 (12+)

Э.Сапаев лўмеш опер да  
балет академический театр

28, 29 декабрь – «Рок в опере» У ий шўлышан  
музыкальный шоу............................................................................16.00 (12+)

3 январь – «Волшебный посох». Г.Архипов...11.00, 16.00 (0+)
4 январь – «Летучая мышь». И.Штраус....................16.00 (12+)
5 январь – «Здравствуйте, я ваша тётя!». О.Фельцман (12+)
6 январь – «На подмостках сцены». Д.Ленский.....16.00 (12+)
7 январь – «В ожидании Рождества»................................16.00

РЕМОНТ  
КВАРТИР и 
ОФИСОВ  

Тел.: 8 902  
738 61 88

Реклама
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Лаштыкым Р.ЧЕПАКОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

лешат, ўшаныдымын 
йодеш:

– Ала иктаж вере 
посна кора‰ден пыш-
тенат?

– Ой, Юмыжат, ача-
же, шинчашкемат 
пернен огыл. Нине ка-
газ коклаш молан пу-
рем? Мыйым языкыш 
ит пурто!

Рўп рўмбалгы-
мешке, Вєдыр шон-
дык ўмбалне шон-
кален шинчыш. 
™стембалне кийыше 
кагаз-шамычым уэш 
кугу яшлыкыш оптыш, 

– Ситыш! Мом окмак 
гай кўлеш-оккўлым 
куктыштат, – ончычшо 
нелеш налме гай лие, 
вара, ватыжын иралт- 
мыжым ужын, йўкшым 
иземдыш: – Суртоза-
лан мутым ойлаш от 
му, мурым мурымо гай 
колтет. Тугеже сельсо-
ветыш каяшнак вере-
штеш. Эрлак тарваны-
ман. 

Вате-марий эрден 
эрак, калык шагал го-
дым, каяш кутырен 
келшыш.

...Суртоза, воштон-

Качымарий ден оръе‰...
чыш ваштареш шо-
галын, пондашыжым 
нўжыш.

– Чуриетым ит 
локтыл, – тогдаен шук-
тыш озавате.

– Ынде ме самырык 
улынас, – пєръе‰ сўм-
сыр мыскарам ыштыш. 
– Ямде улат мо?

– Ямдыже-можо... –  
ош пурсан шем шо-
вычшым пидшыжла 
вашештыш Овдачи. 
Канде меж юбко ўм-
бачын шемалге-ужар 
полусакшым (полу-
пальто) чийыш, йо-
лышкыжо лакиро-
ватлыме катажым 
тушкалтыш.

– От уж, чиен шога-
лын! Айда писынрак.

Шўгар деке шу-
мекышт чарнен шо-
гальыч, ялысе пошку-
до-шамычым кушан 
тойымым ончыштыч. 
Кава гыч кок-кум чўчал-
тыш йўр чыпчалте. Йўр 
тў‰алме да нєрымє 
деч лўдын шекланен, 
пасу корныш лектын, 
сельсоветыш писынрак 
ошкедаш тў‰альыч.

Умбакыже лиеш

адакат ватыж дене 
ячаш тў‰але:

– Тиде тый чыве вуй-
дорыкет дене йомда-
ренат, моло огыл! Шып 
лий манам! Ынде сель-
советыш шинчатым 
«ужалаш» кай! Илен-
илен, ўдыр годсо фа-
милиетшымат монде-
нат чай?

– Старостина, – Ов-
дачи чеверген вашеш-
тыш.

– Старостина, – 
о‰арыме гай мане 
пелашыже. – Нала-
мат, кудалтем. Нимо-
гай алиментым мылам 
тўлыктен от керт, – Вє-
дыр полмезе каче гай 
воштыл колтыш.

Овдачи чуланыш 
лекте, сумкаште 
ше‰шыжла, ласкан 
мане:

– Кудалте, кудалте... 
Шонашыжат нимом. 
Ынде мый могай вате? 
Шо‰го кува, тевыс, 
пўемат йоген пытен. 
А тый эре пўркыт гай 
улат, шонет! Пєшырет 
пўчкыктенат да качы-
марияк лийынам шо-
нет мо?!

шет логалеш. Ме тен-
дам тыште вучена. А 
кызытеш ватыдыме, 
озак шо‰гые‰ улат, – 
мане да воштылынак 
колтыш.

Сельсовет гыч Вол-
ков ала сырыше, ала 
шўлыкан толын пу-
рыш. Пырля илен 
шо‰геммеке, эше ик 
гана Овдачиж дене 
ушнаш – ала-мо йєн-
дымын, намысын веле 
чучеш.

– Кондо документ 
яшлыкет, – ватыжлан 
кўштыш, – шекла-
ненак, эше ик гана 
сайын шерын лекты-
на.

Пєръе‰ нер ўмба-
кыже тошто шинча-
лыкшым чийыш. Тур-
гыжланышын койын, 
кажне кагазым лудын, 
иктын-иктын ойырка-
лаш тў‰але. Овдачин 
тунемме кугу грамот-
шо уке гынат, кагаз 
тўсым тўслен ончен, 
чулымын марийжылан 
полша.

Вєдыр шинчалык 
ўмбачын ватыж велке 
жапын-жапын онча-

– Ынде мый могай 
оръе‰, так айда, сурт 
коклаште тошкештше 
шо‰го кува. Мый де-
чем самырык иктаж 
ўдырамаш тыйым он-
чалеш гын веле? Вет 
мемнан тый эше пўр-
кыт гай улат! – мыска-
ра йєре Овдачи кока 
марийжым пўшкыльє.

Пенсийыш лекташ 
Вєдыр чыла гаяк до-
кументым погыш, 
но Овдачиж дене 
мужыра‰ме нерген 
свидетельстве нигуш-
тат уке!

Коктын изи кўртньє 
шондыкым икмыняр 
гана ше‰ын лектыч. 
Ну укеак гын, мом 
ышет?!

Мўндыр родыж-
лан шушо сельсовет 
председатель де-
кат ты шотышто Вє-
дыр ка‰ашым налаш 
кошто.

– Уке, Вєдыр чўчў, 
нимо дене полшен 
ом се‰е, Овдачи кока 
дене уэш возалташет 
кўлеш. Тиде закон. 
Отак му гын, куватым 
сельсоветыш конда-



2019 ий 26 декабрьС/П 15КАНЫМЕ СЕМЫН
С

К
А

Н
В

О
Р
Д

Л
.Г

И
М

А
Е

В
 я

м
д

ы
л
ен

– Ну-у, тый 
ончал, могай о‰жо, 

эрдыже. ™мбакше куанен 
ончет, – вес ўдырамашым 

кўтен, шо‰го пєръе‰ ватыж 
ончылно йоргаланаш 

тєча.
– Ушет каен гын 

веле, шо‰го, лып- 
лане! Кўжгє ян-
дан шинчалыкет 
тыге кугемден 

ончыкта гын 
веле?
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(Подворье)

Ушкал 
вейер

Татар-
монгол...

19 ДЕКАБРЬЫШТЕ ЛЕКШЕ  
СКАНВОРДЛАН ВАШМУТ

Ит колто шулдыремым – корнына тора,
Лойгалтын шонанпылла    
                                   шуйналтеш туран.
Возенна шке поэмым – йєратымаш ила,
Да кок шўмна ик семын    
                        куатлынрак кыра.
Ме тый денет кок кайык – йўксє улына,
Каваште пылыш шинчын, ончык ийына.
Мардеж лиеш тек йўштє,   
                         лупша чаманыде,

А шижмашнан ю пыстыл    
           ок код ырыктыде.
Припев:
Улат тый мыйын илышем,
Улат тый мыйын пиалем,
Улат тый чолгышо кавасе шўдырем.
Улат эн тамле омо,    
  пеледше сылне олык,
Улат ты мландысе суксем.
Ит колто шулдыремым – корнына тора,
Кеч ўжара пеш мўндырнє, ийына уран.
Южеш иша гын шўлыш,    
                мландеш – тулшол-оза,
Кок кайыклан вўд толкын лиеш   
                    эн сай узьмак.
Припев тудак. – 2 гана.

Мутшо Вера Горохован,
семже Александр Речкинын

Ксения Багаева мура

Улат тый мыйын Йєратыме мурына
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Свердловск кундем

Татарстан

Лаштыкым C.НОСОВА ямдылен. Тел.: 49-55-11

– Оза‰ыште илыше 
марий-влак У ийым 
вашлияш кодшо 
кечылаште иквереш 
чумыргенна ыле. 
Самырык-влак шу-
кын ыльыч. Чылажат 
пеш веселан эртыш. 
Марий кочкыш кон-
курсым эртарышна. 
Кєжє почеламутым 
лудо, кєжє мурым 
йо‰галтарыш, кєжє 
куштыш... Оза‰ыште 
илыше марий-влак 
пеш мастар улыт. Та-
клан огыл «Лай мар-
деж», «Оза‰ мари» 
ансамбль-влакымат 

чумырен кертынна.
11 январьыште Шо-

рыкйолым эртараш 
ямдылалтына. 1 ян-
варь гыч «Марий 
улам» йоча сўрет кон-
курс тў‰алшаш. Ту-
дыжым февральыште 
Оза‰ыште Марий тў-
выра кече-влак вашеш 
увертаренна. А тудым 
эртарымашке Келшы-
маш пєрт, Татарста-
нысе калык-влакын 
ассамблейышт да 
Марий Элын Тўвыра, 
савыктыш да калык 
паша шотышто мини-
стерствыже ушнат.

«Чыла шот дене ыштена,  
кугу гына кўмыж дене  

подкогыльым ямдылена...»

Раиса Сунгурова, 
Сургут олаште ила, 
тусо «Марий уше-
мым» вуйлата:

– Юграште илы-
ше йўдвел марий-
влак У ийым кок гана 
вашлийына. Ондак, 
ўстел чесым поген, 
верысе жап дене то-
што У ийым ужатена, 
ваш-ваш саламлена, 
шочмо-кушмо вер-
шєрыш йы‰гыртен, 
шке поро тыланы-
машнам ойлена. А 
вара кок шагат гыч, 
Моско жап дене 
уэш пе‰гыдемден, У 
ийым суртыш, чоныш, 
илышыш пуртена. Ме, 
йўдвел марий-влак, 
поснак Шорыкйол 

пайремым йєратена. 
Кунамже, Васликува 
ден Васликугыза се-
мын чиен, ваш унала 
миен толашат лиеш. 
А поснак Сургут рай-
он Федоровский ола 
шотан поселенийыш-
те Шорыкйол годым 
уремыште гармонь 
йўкым колаш лиеш. 

А Сургут олаште, 
мутлан, Николаевмыт 
еш, Роштолан ялт ма-
рий чесан ўстел йыр 
марий вургемым чиен 
чумыргат. 

Леонид Канакаев, 
Свердловск областьы-
ште ила, фермер 
озанлык вуйлатыше:

– Уралмарий-влак У 
ийым вес семын эрта-
рат манын каласаш ок 
лий. Марий манмыла, 
чыла шот дене ыште-
на, эсогыл кугу кўмыж 
дене подкогыльым 
ямдылена. Ондакак 
кутырен келшена – кє 
уналыкеш мия, а кє 
вашлияш тў‰алеш. 
™стембаке чесым чу-
лымын погена, родо 
ден йолташ-влаклан 
пєлекым ямдылена. 

Мутат уке, ача-ава-
влак деке чумыргена, 
икшыве-влакым ву-
чена, вара коча-кова-
шамыч деке коштына. 
Йўштє Кугыза я Лум- 
ўдырыш савырнен, 
саламлен кошташат 
перна. Кажныжлан 
У ийыште тўрлє мо-
гырымат перкем ты-
ланыме шуэш, юмо 
пуымо вий дене чыла 
шонымашым илышыш 
пуртен шукташ да у 
ийыште мом вучеда – 
шукталтше!

Людмила Мусихина, оза‰ марий-влакын 
Калыкле тўвыра автономийыштым вуйла-
тыше:

але Кузе тўрлє кундемыште илыше марий-влак  
У ийым вашлийыт?

Югра


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

