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Ильич ячĕпе хисепленекен хуçалăх 
– районта япăх мар аталанакан хуçалăх-
сенчен пĕри. 1930 çулта  хальхи террито-
ринчи ялсенчи артельсене пĕрлештернĕ,  
1950 çулта  Ильич ячĕпе хисепленекен 
тата «Красное Сормово»  колхозсем туса 
хунă. Тепĕр  çирĕм çултан вара вĕсенчен 

Ильич ячĕпе хисепленекен колхоз пулса 
тăнă.  Колхоз çĕрĕн лаптăкĕ 1673 га, вăл 
шутра ака-суха çĕрĕ – 1472 га, улăх-çаран 
– 99 га, сад – 4 га. 1971 çулта колхоз рента-
бельлĕхĕ 29,9 процентпа танлашнă. 1973 
çулхине юсавпа механика мастерскойне, 
350 тăваткал метрлă гараж çуртне  хута 

янă, тепĕр çулхине  3 километр тăршшĕ 
шыв пăрăхĕ хунă, 200 тоннăллăх çĕр улми 
упрамалли хранилище  ĕçе кĕртнĕ.  

Колхоз 1974 çулта патшалăха 4714 ц сĕт, 
1717 кг çăм, 1588 ц аш (1975 çулта 2417 ц), 
166 ц пахча çимĕç, 7290 ц çĕр улми, 2770 ц 
тырă (1975 çулта  3479 ц) сутнă. Ытти çулхи  
ĕç кăтартăвĕ те, ытти хуçалăхпа танлаштар-
сан,  япăх мар. Производствăра хăй вăхăтĕн-
че 270 çын вăй хунă. 

Халĕ хуçалăх ĕçне Игорь Николаев ăнăçлă 
ертсе  пырать. Вăл тăрăшнă çулсенче чылай 
ĕçе çĕнĕлле йĕркелени палăрать.  Хуçалăх 
ресурс перекетлеме май паракан инновацил-
лĕ технологипе усă курать, çакăн тĕп тĕллевĕ 
– пĕчĕкрех тăкаксемпе пысăкрах тупăш илес 
тени.  Кунта чи малтанах нумай операциллĕ 
агрегатсем материалсене, ĕç тăкакне, çын 
ресурсĕсене перекетлеме май панине асăн-
малла. Хуçалăх çулсеренех  машинăпа тех-
ника паркне çĕнетме, тĕрлĕ агрегат туянма, 
выльăх-чĕрлĕх сарайĕсене юсаса çĕнетме 
тăрăшать. Çĕрпе усă курассипе, выльăх-чĕр-
лĕх, ÿсен-тăран  отраслĕсенчен тупăш илес-
сипе хуçалăхăн ĕçĕ курăмлă.

Хуçалăх тăрăшулăхне тĕрлĕ  ĕçпе  çирĕ-
плетме пулать. Районти ял хуçалăх производ-
ство кооперативĕсем халĕ сурăх ĕрчетессипе 
тимлемеççĕ пулсан, хуçалăх пĕрремĕш çул 
мар ку енĕпе ĕçлет. Сурăх ĕрчетессипе асăн-
нă хуçалăх 70 – 80-мĕш çулсенче те тăрăшнă, 
тĕслĕхрен, 1974 çулта 391 пуç сурăх пулнă, 
вăл шутра пĕр çултан аслăрххисем – 221 пуç. 
Хальхи вăхăтра хуçалăхра – 200 яхăн сурăх.

Унччен пулнă сада та хуçалăх пĕтме па-
ман. Ĕçлесен сад та тупăш панине палăр-
тать Федор Егоров тĕп агроном (сăн ÿкер-
чĕкре сылтăмри). Хуçалăх ĕçченĕсем 
уй-хирпе фермăра ĕçленисĕр пуçне садра 
та тăрăшаççĕ, халĕ вĕсем  пан улми та-
таççĕ. 

 – Хуçалăх садне сыхласа хăварма тăрă-

шатпăр, вăл тăватă гектар йышăнать. Кунта та 
ĕç сахал мар, йăлтах вăхăтра тумалла, хăрăк 
туратсене те касса тирпейлемелле, им-çам-
ламалла. Çуркунне сад ешерсе чĕрĕличчен 
хурт-кăпшанкăпа кĕрешетпĕр, çавăнпа та 
кунта хуртлă пан улми таврашĕ çук, кăçалхи 
тухăç вара питĕ пысăк. Хитре çимĕçе туяна-
кансем килсех тăраççĕ. Кирова, Ульяновска, 
Шупашкара татса ăсатрăмăр, пĕр килограмĕ 
15 тенкĕ çинчен. Ĕçлекенсене тата продук-
цишĕн çийĕнчех тÿлеççĕ. Виçĕм çулхине пан 
улми сутса колхоз 200 пин тенкĕ ытла турĕ 
пулсан, кăçал 300 пин тенкĕ урлă каçарас-
шăн, – паллаштарать сад ĕçĕпе тĕп агроном.  

 Василий Николаев (сăн ÿкерчĕкре сула-
хайри) сад хуралçинче  тăрăшать. Кунта вăл 
чылай çул ĕçлет, сад-утар таврашĕ унăн пур-
нăçĕнче тĕп вырăн йышăннине палăртать. 
90-мĕш çулсен вĕçĕнче Василий Николаевич 
çак садра  хуçалăх утарне йĕркеленĕ, хурт-
хăмăр йышлă пулнă. Утартан пысăк тухăç 
илсе  хуçалăх ĕçченĕсене пылпа тивĕçтерес-
сишĕн чылай вăй хунă, паллах, пĕччен мар, 
хăйĕн пулăшуçисемпе пĕрле. Халĕ  кунта сад 
ĕçне йĕркеленисĕр пуçне  хурт-хăмăр ĕрче-
тессипе Федор Егоров тăрăшать, аслисен 
ĕçне пĕтме памасть.       

 – Кунта килмесĕр чăтаймастăп. Килтен ту-
хатăп та урасем хăйсемех çакăнталла илсе 
çитереççĕ, чун-чĕре çакăнталлах туртать. 
Сывлăшĕ кăна мĕне тăрать, йĕри-тавра тата 
епле хитре, кунти ĕçпе савăнатăп, канатăп. 
Хăй вăхăтĕнче  çакăнта киле каймасăр та 
ĕçленĕ, çамрăксем садпа утара пăрахманни 
савăнтарать. Эпĕ халĕ килти хурт-хăмăра пă-
хатăп, ĕçĕ çитет, – тет хисеплĕ ветеран кунти 
ĕç япăх мар пынипе савăнса.

Çавăн пекех сăн ÿкерчĕкре хуçалăхăн 
ытти ĕçченне – Надежда Михайловăна, Ва-
лентина Федотовăна,  Ольга Викторовăна – 
куратăр. Вĕсен тăрăшулăхне те пысăка хурса 
хакламалла.

Çĕр ĕçне, выльăх-чĕрлĕх отрасльне чунĕпе парăннă çынсем 
Муркаш тăрăхĕнче активлă пулнине асăрхатăп та вĕсен кашни 
ÿсĕмĕшĕн савăнатăп. Кунта манăн паян хурт-хăмăр отрасльне 
аталантаракансем пирки сăмах пуçарас килет. 

Паянхи куна районти ял хуçалăх предприятийĕсемпе 
хресчен (фермер) хуçалăхĕсене шутламасан,  300 яхăн килти 
хушма хуçалăхра пыл туса илессипе  ăнăçлă ĕçлесе пыраççĕ. 

Республикăри хурт-хăмăр агентствин генеральнăй директорĕ 
Г. Максимов та пирĕн районти утарçăсен тăрăшулăхне çуллен 
палăртать. Районта иртекен тĕл пулусенче тăрăшуллă 
ĕçченсен пылĕ те паха пулни пирки калать.  Çак сăмахсем 
пирĕн паянхи хăнасем пирки те.

Килти хушма хуçалăхсенче ытларах династи тăсăмĕ тĕп 
вырăнта тăрать. Турай ял тăрăхĕнчи Анаткассинче пурăнакан 
Светланăпа Лев Кузеевсем (сăн ÿкерчĕкре) – шăпах çавăн 
йышшисенчен.  

Хурт-хăмăр ĕçчен те сăпайлă çынна юратать. Унăн аллинче 
утар ĕçĕ ăнать, хурт хунать, продукци илесси ÿсет. Пирĕн 
паянхи хăнасем – шăпах çак карта ларакан ĕçченсем. Вĕсем 
хăйсен ĕçчен тусĕсемпе пĕр чĕлхе тупнă темелле. Çавăнпах 
ĕçри ÿсĕмĕсем те çулленех сумлă. 

 – Килти хушма хуçалăхра пыл хурчĕ тытасси – питех те 
ответлă ĕç. Турă кайăкĕсемпе пĕр чĕлхе тупма пултарни вара 
укçа-тенкĕпе пĕрлех сывлăх та парать. Килти хушма хуçалăхра 
эпир нумай çул вĕлле хурчĕ ĕрчететпĕр. Хамăн пурнăçăма 
эпĕ вĕсемпе ĕçлемесĕр курмастăп та. Мĕн пĕчĕкрен эпĕ 
вĕсемпе юнашар. Мăшăрăм вара çемье çавăрнă хыççăнах 
хурт-хăмăрпа туслашрĕ. Паян вăл – манăн чăн пулăшуçă. 
Хĕрĕмпе ывăлăм та вĕлле хурчĕпе туслă пулни пирĕн ĕç 
сая кайманнине пĕлтерет, – терĕ пыл уявĕнче кăçал та хурт-
хăмăртан пысăк тухăç илнине пытармасăр Лев Филимонович. 

Пыл хурчĕ ĕрчетес ĕçре ашшĕ ывăлне ăс памасăр, амăшĕ 
хĕрне вĕрентмесĕр, çамрăксем вара аслисен ĕç опытне туллин 
алла илмесĕр чĕрес тулли паха продукци илесси пулмастех. 
Малтанхи çулсенче пĕрлешÿллĕ хуçалăх утарĕнче ĕçленĕ 
Лев Филимонович хурт-хăмăрпа ĕçлес туртăма аталантарса 
çеç пынă. Çакна утарçă паян тĕрлĕ тĕслĕхпе çирĕплетет. 

 – Вĕлле хурчĕпе ачасемпе калаçнă пек хутшăнатпăр. 

Хăйсемпе килĕшÿллĕ тытсан, вĕсем те харсăр мар. Çапла 
вара пĕр-пĕрне ăнланса ĕçленипе хамăн ĕç ĕмĕрĕнче пыл 
хурчĕн пĕр çемйи пуçне 40 килограма яхăн пыл илни те пулса, 
– кăмăллăн калаçать утарçă. 

 – Ыранхи куна пăхса пурăнма утарта ĕçĕ çителĕклех. Эпир 
иртен пуçласа каçченех кунта тăрăшатпăр. Ĕçленĕ май хамăр 
ĕçе пурăна киле ачасем тăсасса та шанатпăр. Çавăнпа вĕсене 
паянах утарçă ĕçĕн вăрттăнлăхĕсемпе паллаштаратпăр, – 
терĕ пирĕн калаçăва хутшăнса Светлана Геннадьевна пылпа 
тĕрлĕ чир-чĕртен сывалма май пулнине палăртса. 

 Ĕçлесен пурăнма пулать. Çакна утарçăсем çултан-çул 
хăйсен тĕслĕхĕпе çирĕплетеççĕ. Ĕçчен çынна кÿршĕсем çеç 
мар, çут çанталăкĕ те курать, хисеп тăвать, вĕлле хурчĕсем 
те вăй çитнĕ чухлĕ пулăшу параççĕ. Утарçăсемпе сăмахланă 
май вĕсем тăтăшах пĕр-пĕрне тав туса калаçнине асăрхарăм. 
Пĕр-пĕрне ăнланни, май пур таран пулăшса пыни – утар 
ĕçĕнче пысăк тĕкĕ. Паян вĕсем кашни пушă вăхăтрах утара 
тухаççĕ. «Кунта чун уçăлать, сывлăх вăй илет, çемьери килĕшÿ 
аталанать. Çакна шута илсе вĕлле хуртне тав тăватпăр çеç», 
– терĕç пĕлĕшсем.  

В.лле хуртне тав тёва==.

,=леме п.лсен пан  улми те тупёш парать 

МУРКАШ РАЙОН, _ 75 +УЛ%
    Проект Чёваш  Республикин Цифра аталанёв.пе информаци  политикин 

Хула каччисем каска кăмпи ÿстерес бизнеса аталантарма 
шухăшланă, малтанах хула хваттерĕнчи çăвăнмалли пÿлĕмре 
савăтра кăмпа çитĕнтерсе пăхнă. Рынок хутшăнăвĕсенче пурте 
пĕр йышши ĕçпе тăрăшсан бизнеса аталантараймăн, çавăнпа 
та  çак çул-йĕр патне пынă хастар пуçаруçăсем.  Хăй вăхăтĕнче 
«Новая Юнга» хуçалăхăн гараж-мастерской пулнă  ангара вы-
рăнти администраци сутлăха тăратнине курсан, хула каччисем  
çийĕнчех  хăйсен ĕмĕтне пурнăçлама палăртнă. Юсав ĕçĕсем 
туса ирттернĕ хыççăн кăмпа ÿстермелли пĕр камера туяннă. 
Продукцие малтанах хăйсем тутанса пăхнă. Çакăн хыççăн 
вĕсем кунран-кун аталанса пынă. Малтанхи вăхăтсенче каш-
ни камерăран талăкра 100-шер килограма яхăн кăмпа татса 
пуçтарнă, уйăхра вара каска кăмпи 8 тоннăна яхăн пухăннă.

Предприятире халĕ продукци туса илесси çÿллĕ шайра. 
Хатĕр продукцие савăтсене 300 грамм тултарса çĕршыври су-
ту-илÿ точкисене ăсатаççĕ, туянакан йышлă. «Агрико» ертÿçи 
В. Глушаков палăртнă тăрăх, предприятире ÿсекен кăмпа эко-
логиллĕ таса  тата витаминсемпе пуян çимĕç шутланать, вăр-
манта ÿсекеннинчен темиçе хут тасарах.  Çавăнпа та суту-илÿ 
точкисене  ытларах та ытларах продукци кирли куçкĕрет.  

Компьютер программи пÿлĕмсенчи микроклимата шай-
лаштарса тăрать. Кăмпа ÿстересси ăшă тата энерги перекетле-
ме май паракан технологипе пулса пырать. Малтан пĕр уйăхра 
7,5 пин кубла метр газ тăкакланă пулсан, Германи оборудова-
нине вырнаçтарни тăкака иккĕ е ытларах хут пĕчĕклетме май 
панă.  Уйрăмах предприятин уплюнккка ÿсекен камеринче 
пулса курма кăсăклă,  йĕри-тавра кăмпа ÿсекен вырăнта хăвна 
йĕпхÿ çăвакан вăрманти евĕр туятăн. 

Предприяти хушма ĕç вырăнĕсем туса панипе вырăнти 
халăхшăн уйрăмах ăнăçлă пулнине палăртмалла. Анчах тепĕр 
чухне ĕç алли çитменни  продукци ытларах  илме чăрмантар-
нине калать ертÿçĕ. 

 – Кăмпа вăл – чĕрĕ япала, эпир вĕсемпе калаçатпăр, вĕсем 
вара пирĕн графикпа килĕшÿллĕн ÿсеççĕ. Кăмпасене черетле-
се ирпе тата каçпа татса пухатпăр, – кăмăллăн паллаштараççĕ 
çакăнта ĕçлекенсем.

Кёмпа тухё=. 
савёнтарать 
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Сăн ÿкерчĕкре район аталанăвне пысăк 
тÿпе хывнă ятлă-сумлă çынна – Харити-
на Тимофеевăна куратăр. Вăл ĕç ĕмĕрне 
финанс енĕпе çыхăнтарнă. Аслă пĕлÿл-
лĕ  специалиста 1983 çулхи декабрĕн 
13-мĕшĕнче Муркашра вырнаçнă 7034 но-
мерлĕ тĕп перекет кассин  заведующине 
çирĕплетнĕ. Ĕçри пултарулăха кура тепĕр 
4 çултан ăна  Раççей Перекет банкĕн  Мур-
кашри уйрăмĕн управляющийĕнче тим-
леме шаннă, ертÿçĕре пĕр улшăнмасăр 25 
çул тăрăшнă.

 Çав тапхăрта учреждени  клиентсене 
тивĕçтерес ĕç пахалăхĕ, клиент йышĕ, кол-
лективран çирĕп ыйтасси палăрмаллах ÿснĕ. 
Тĕслĕхрен, 2002 çулта Перекет банкĕн Мур-
кашри уйрăмĕ 200 ытла организаципе учреж-
денин, 58 пин ытла çыннăн укçа-тенкĕ ыйтăв-
не тивĕçтернĕ. Муркашри уйрăм тытăмне  8 
филиал, вăл шутра Мăн Сĕнтĕрти универ-
саллă филиал кĕнĕ. Учреждени çитĕнĕвĕ, 
паллах, хастар ертÿçĕ ĕçе тивĕçлĕ шайра 
йĕркелеме пĕлнипе çыхăннă. 

 – Муркашсем çулсеренех  республикăри 
социаллă ăмăртура малтаччĕ. Пирĕн кол-
лектив ĕçне ырă тĕслĕхе илетчĕç, канашлу-
сенче  муркашсене лайăхпа хаклани татах 
та ытларах ĕçлеме хавхалантаратчĕ. Хальхи 
коллективпа вăл вăхăтрине танлаштарай-
мăн, ун чухне филиалтисемпе пĕрле 54 çын 

ĕçленĕ. Вырăна тухса та тĕрĕслевсем ирт-
терме тиветчĕ. Банк ĕçне  халĕ çăмăллатнă 
мелпе йĕркелеççĕ, терминалсем ĕçлеççĕ, 
вăл вăхăтра пирĕн патра кун каçа мĕн тăр-
шшĕ черет пулнине чылайăшĕ астăвать 
ĕнтĕ,  сотрудникăн кашни çынна йышăнмал-
ла вĕт, – аса илет иртнĕ çулсене Харитина 
Мироновна.

Ĕç çине хуçалла пăхма пĕлекен ертÿçĕне 
учреждени валли уйрăм çĕнĕ çурт тăвасси 
канăçсăрлантарнă. Ку ыйтупа вăл республи-
ка шайне тухнă. Коллектив тăрăшулăхне кура 
Харитина Мироновна ыйтăвне республикăра 
ырласа йышăннă, Муркаш уйрăмĕн укçи-тен-
кипе çĕнĕ çурт тума  ирĕк панă. Строитель-
ство ĕçне 1990 çулта пуçланă. Çакăн хыççăн 
ертÿçĕн ĕç тиевĕ палăрмаллах хушăннă.   

 – Икĕ хутлă çурта 4 çул хушши тума ле-
крĕ, укçа-тенкĕне çавăнта чылай уйăрнăран 
пĕр вăхăт перекетлĕх ыйтăвне чи мала 
кăлартăмăр. Çĕнĕ çурта куçнă хыççăн тепĕр 
2 çултан коллектив, йывăрлăха хыçа хăвар-
са, каллех ура çине çирĕп тăма пуçларĕ. 
Халĕ шухăшлатăп та епле ĕçлесе çитернин-
чен  тĕлĕнетĕп. Банк ĕçĕсĕр пуçне строи-
тельствăна йĕркелессипе сахал мар  тимле-
ме тивнĕ.  Çапах та çав çулсене ырăпа кăна 
аса илетĕп, çынсемшĕн, район аталанăвĕпе 
сăн-сăпачĕшĕн тăрăшнă. Киле вара яланах 
каçпа кăна кайма тиветчĕ. Мăшăр, Иван 

Алексеевич, яланах  ăнланатчĕ,  пулăшатчĕ, 
– кăмăллăн палăртать хăйĕн шухăшне хисе-
плĕ ветеран.  

 Хисеплĕ ертÿçĕн ячĕ чăннипех те сум-
лине çынсен тав сăмахĕсĕр пуçне вăл 
тивĕçнĕ тĕрлĕ хисеп те çирĕплетет. Харити-
на Мироновна Чăваш Республикинче  асăннă 
сферăри «За верную службу»  медале пĕр-
ремĕш тивĕçнĕ çын пулнă. Муркаш районĕн-
че  перекет банкĕн ĕçне  ăнăçлă аталантар-
нăшăн  ăна пысăк  хисеппе – ылтăн укçапа 
– чысланă.  Вăл  «Женщина – директор года»  
республика шайĕнчи  конкурсăн çĕнтерÿçи 
пулнă, ертÿçĕ тивĕçнĕ чыславсем кусем кăна 
мар-ха.  

 Вăхăчĕ хăвăрт иртет, халĕ вăл тивĕçлĕ ка-
нура, апла пулин те ветеран  тăван учрежде-
ние килсе унти ĕç-хĕлпе паллашма, ырă 
сĕнÿ пама вăхăт тупать, коллектив пĕчĕклен-
нишĕн, пысăк çурт çурма пушă ларнишĕн 
пăшăрханнине палăртать. Ку, паллах, учреж-
дени çĕнĕ ĕç йĕрки çине куçнипе çыхăннă. 

Хисеплĕ мăшăр халĕ хушма хуçалăхра 
тăрăшать, пысăк утар тытать, ытти чĕр чун 
та пур. Хуçалăха çитсен чи  малтанах  тир-
пейлĕхпе хăтлăх куç умне тухрĕ, унта ыт-
лашши пĕр япала та çук, йăлтах килĕшÿллĕ. 
Сад-пахчара, картишĕнче куç тулли илем 
тыткăнлать, кашни утăмра вĕсем ĕç çине 
çирĕппĕн  пăхни палăрать. Епле ĕçлесе, тир-

пейлесе ĕлкĕреççĕ-ха текен шухăш çуралчĕ.
 Вĕсем – ырă тĕслĕхри ĕçчен çынсем. 

Икĕ ывăл пурнăç çулĕпе çирĕппĕн пырать. 
Мăнуксем 4-ăн, асламăшĕн çулĕпе пыракан 
та пур. Тимофеевсем пирки ыррине чылай 
çырма пулать.

Çак кунсенче Харитина Мироновнăн сумлă 
уяв кунĕ çитет. Çав ятпа ăна çирĕп сывлăхпа 
ăнăçу пултăр, сăн-питре яланхилле ăшă кулă 
вылятăр.

Перекет банк.н =урч. 
вёл тёрёшнипе =.кленн.

Сăн ÿкерчĕкре 
Ильинка ял тăрăхĕнчи 
Мăн Шашкар ялĕнче 
пурăнакан Тамара Пе-
тровнăпа Владимир 
Васильевич Мерло-
всене куратăр. Вĕсем 
– хисеплĕ те тăрă-
шуллă тата çамрăк-
семшĕн ырă тĕслĕхри 
çынсем. 

Мерловсен хушма 
хуçалăхне  çитсе кур-
сан вĕсем тăрăшуллă 
çынсем пулни  аванах 
палăрать. Вĕсен хăтлă 
пахчинче, картишĕнче 
мĕн кăна ÿсмест, ĕрче-

мест пулĕ – пур çĕрте те  
ĕçчен çын алли тăрăшни 
курăнать. 

Çемье пуçĕ  Владимир 
Васильевич ĕç ĕмĕрне 
ял хуçалăхĕпе çыхăн-
тарнă, вăл чылай  çул 
хушши вырăнти «Волга» 
колхозра тăрăшнă. Авто-
транспорт рульне вăтăр 
çул ытла çирĕппĕн тыт-
са пынăскер, чылай çын-
на пулăшма май тупнă. 
Владимир Мерловăн 
ĕçри тăрăшулăхне тĕрлĕ 
Хисеп хучĕпе  Тав çы-
рăвĕ çирĕплетет.  

Тамара Петров-

на вара Мăн Сĕнтĕр 
райповĕнче чылай 
çул тăрăшнă,  1985 – 
2014 çулсенче  хатĕр-
левçĕре вăй хунă, ун-
ччен тăван хуçалăхра 
тимленĕ.  Вăл та ĕçри 
тăрăшулăхпа палăрнă, 
районпа республика 
шайĕнчи чыславсемсĕр 
пуçне унăн Центросоюз 
Хисеп грамоти те пур. 

Çавăн пекех Мерло-
всем обществăлла ĕçре 
те, тĕрлĕ мероприяти-
ре те пуçаруллă. Халăх 
шанăçĕнчи Тамара Мер-
лова Мăн Шашкар ялĕн 
старостинче тăрăшать.   

Пултаруллă çын кирек 
епле ĕçре те пултарул-
лă çав. Сăн ÿкерчĕкре 
те вĕсем ахальтен мар 
илемлĕ тумпа тăраççĕ, 
хисеплĕ мăшăр юр-
ра-ташша та ăста.    

Улми йывăççинчен 
аякка ÿкмест, теççĕ 
халăхра. Ачисем те 
ашшĕ-амăшĕнчен ырă 
тĕслĕх илсе ÿснĕ.  Аслă 
ывăлĕ Александр та 
питĕ ĕçчен çын. Вăлах 
фермер та, депутат 
та. Фермер хуçалăхне 
япăх мар аталантарса 
пырать, сурăх  йышлă 
усрать.  

Тамара Петровнăпа 
Владимир Васильевич 
пĕр-пĕрне валлиех çут 
тĕнчене килнĕ тейĕн. 
Мерловсем 46 çул пĕр-
не-пĕри килĕштерсе, 
хисеплесе пурăнаççĕ, 
малашне те вĕсен пур-
нăç çулĕ такăр пултăр. 

Хастар мёшёр 
Сăн ÿкерчĕкре вĕренÿ сферин хастар ĕçчен-

не, Ярославка ял тăрăхĕнчи Маргарита Пушка-
ревăна куратăр. Вăл тимленипе миçе ача пур-
нăç çулĕ çине тухнă пулĕ, ырăпа усала уйăрма, 
аслине хисеплеме, ĕçе юратма вĕреннĕ. Çак 
пахалăхсене вăл кашни ачара туптама тăрăшнă, 
ачасемшĕн вăл чи çывăх çын вырăнĕнче пулнă.   

 Ритăн ашшĕ çар çынни пулнă, çавна май çемьен  
тĕрлĕ хулара пурăнма тивнĕ. Шкултан вĕренсе тух-
сан вăл Шупашкарти  И. Яковлев ячĕллĕ педаго-
гика институтне пуçламăш классен учителĕ пулас 
ĕмĕтпе  çул тытнă. 

 Çамрăк учитель 1971 çултан пуçласа 2011 
çулччен Нискасси шкулĕнче пуçламăш классене 
вĕрентнĕ,  12 çулне ултă çулхи ачасене пĕлÿпе вос-
питани парассине халалланă, çавăн пекех прод-
ленка ушкăнĕн воспитателĕнче тăрăшнă. Хăйĕн 
пурнăçне ачасемпе ĕçлессинче кăна курнă. 1985 
çулта районти ача-пăча пултарулăх çурчĕн хушма 
вĕренĕвĕн педагогĕнче тăрăшма пуçланă.  

  Хастар учительшĕн шкул тăван кил евĕр пул-
са тăнă. Ачасем унăн урокĕсене чăтăмсăррăн кĕт-
нĕ. Ачасемпе çĕр каçмалăх походсене те тухса 
çÿренĕ, тĕрлĕ кружок йĕркеленĕ, юрă-ташă вĕрент-
нĕ, чылай-чылай мероприятие хутшăннă.  Ашшĕ-
амăшĕпе тачă çыхăнса ĕçлесе пынă. 

Унăн пултарулăхĕ чăн та вĕçсĕр-хĕрсĕр.  Вăл 
– Раççей Федерацийĕн пĕтĕмĕшле вĕренĕвĕн хи-
сеплĕ ĕçченĕ. Ăна Чăваш Республикин Хисеп гра-
мотипе, «Чăваш Республики умĕнчи тава тивĕçлĕ 
ĕçсемшĕн» кăкăр çине çакмалли паллăпа  чысланă. 
Унăн биографийĕпе  2013 çулта пичетленсе тухнă 
«Who is who в России» кĕнекен 2 пайĕнче пал-
лашма пулать. Хастар педагог – Пĕтĕм Раççейри 
«Трудовая слава России» проектăн лауреачĕ. Ăна 
2015 çулта «Почетный педагог России» медальпе 
чысланă. 2006 çулта республикăри «Духовно-нрав-
ственное просвещение инвалидов посредством ху-
дожественного творчества» социаллă проект шай-
ĕнчи «Поэтическое искусство» номинацире унăн 
«Эмоции и искренность» сăвăсен пуххи  иккĕмĕш 
вырăн йышăннă.  Вăл ертсе пынă районти ача-пă-
ча пултарулăх çурчĕн «Подсолнушек» пĕрлешĕвĕ 
тĕслĕхри ача-пăча ушкăнĕ ята тивĕçнĕ. 1993 çул-
хине  районти «Учитель года» конкурс çĕнтерÿçи 

пулнă.  Маргарита Николаевнăна чысланă Хисеп 
хучĕпе Тав çырăвĕн пуххи пĕр-пĕр хулăн кĕнекепе 
тан.   

– Вăхăт ытла та хăвăрт иртет. Çамрăк чухне ĕçле-
ме те ĕлкĕрнĕ, канса-курса çÿреме те вăхăт тупнă. 
Ачасемпе ĕçлеме чăн та питĕ килĕшетчĕ. Ăçта кăна 
кайса курман пулĕ: Венгрире, Хорватинче, Кубăри 
ирĕклĕ утрав çинче,  Пăлхарта тата ытти çĕрте те 
пулнă. Аякри çĕрсенчен лайăххине, усăллине илсе 
килме тăрăшаттăм. Ырă вăхăтсене час-часах аса 
илетĕп, çулсем каяççĕ пулин те, пуç усса хурланса 
лармастăп. Тус-юлташсем, ачасем, çывăх çынсем 
ман пата тăтăшах килсе  çÿреççĕ, манмаççĕ, – 
кăмăллăн калаçать вăл иртнине аса илсе.   

 Вăл мĕн пĕлнипе çырлахман, тăтăшах тĕрлĕ 
конференцие, мероприятие  хутшăнса пĕлÿпе 
ăсталăха туптанă,  ыттисене  хăйĕн ĕçĕ-хĕлĕпе 
паллаштарнă. Ун пирки туллин çырас  пулсан 
хаçат страници те çитеймĕ. Пĕтĕмĕшле илсен вăл 
«пысăк чĕреллĕ» пултаруллă педагог, çепĕç анне, 
мăшăр, асанне,  тарават тус-юлташ, хастар сăвăç.  
Хисеплĕ ветеранра хастарлăх халĕ те иксĕлмен-ха, 
вăл пурнăçа юратма, хаклама пĕлет.

Ачасемш.н _ 
чи =ывёх =ын
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Кăларăма хатĕрлекенсем: Р. Макарова, 
А. Белов, В. Шапошников, Н. Николаева.


