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Наци проекч.сене пурнё=лама 
миллионшар тенк. уйёра==.

2020 çулта Муркаш районĕнче 4 нацпро-
ект пурнăçланса пычĕ. Вĕсемпе палăртнă 
ĕçсен калăпăшĕ пурĕ 72 млн ытла тенкĕпе 
танлашнă:

• «Вĕренÿ» наци проекчĕпе пăхса хунă 
ĕçсен калăпăшĕ – 26 млн тенкĕ майлă;

• «Пурăнмалли çурт-йĕр тата хула тав-
рашĕ» нацпроектпа – 7,5 млн тенкĕ майлă;

• «Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă автомо-
биль çулĕсем» нацпроектпа – 34 млн тенкĕ 
майлă;

• «Культура» нацпроектпа – 5 млн тенкĕ.
Наци проекчĕсене хутшăнса вĕсен шай-

ĕнче палăртнă мероприятисене пурнăçла-
ма вырăнти бюджетран 4,8 млн тенке 
яхăн уйăрнă.

2020 çулта «Пурăнмалли çурт-йĕр тата хула 
таврашĕ» наци проекчĕ шайĕнче Муркашри 
Çĕнтерÿ паркне тирпей-илемпе хăт кĕртме 7 
млн тенке майлă усă курнă. Пĕрремĕш тапхăр-
та çĕр ĕçĕсене пурнăçланă, паркра унччен пул-
нă çулсене, архитектура формисене пăсса çĕнĕ 
çулсем тунă, унти архитектура объекчĕсене çĕ-
нетнĕ, ларса канмалли вырăнсем, беседкăсем 
йĕркеленĕ, çÿп-çап валли урнăсем лартнă. 

Ку ĕçĕн иккĕмĕш тапхăрĕ кăçал иртмелле. 
Проектпа смета докуменчĕсемпе палăртнă 
ĕçсене туллин пурнăçлама кăçал 4 млн тенке 
яхăн уйăрмалла. Иккĕмĕш тапхăрта çак ĕçсене 
пурнăçлама пăхнă: парк тавра карта тытасси, 
парка çутатса тăрассине йĕркелесси тата илем-
лĕ йывăç-тĕм лартасси. 

Кунсăр пуçне асăннă нацпроект шайĕнче 
кăçал Мăн Сĕнтĕрти Çĕнтерĕве 40 çул паркра 
та тирпей-илемпе хăтлăх ĕçĕсен пĕрремĕш 
тапхăрне пуçăнмалла. Ĕçсен пĕтĕмĕшле хакĕ 
вара 22 млн тенкĕпе танлашĕ.

 «Хăрушлăхсăр тата пахалăхлă автомо-
биль çулĕсем» нацпроект шайĕнче иртнĕ 
çул район территорийĕнчи виçĕ çул пурĕ 5,5 
км тăршшĕ юсанă, çакна валли 34 млн тенке 
майлă уйăрнă. Юсав ĕçĕсене çак çулсем çинче 
пурнăçланă: «Муркаш – «Сура» – Çурлатри», 

«Волга» – Кăпас», «Мăн Шашкар – Мемеккасси 
– Хунтăкасси».

2021 çул валли ку проект шайĕнче «Волга» – 
Вăрăмой» çула (3,3 км) тĕпрен юсама палăрт-
нă. Ĕçе пурнăçлама 18 млн тенкĕ тăкаклĕç.

«Вĕренÿ» нацпроект шайĕнче те иртнĕ çул 
Муркаш районĕнче сахал мар ĕç пурнăçларĕç. 
Цифра тата гуманитари профилĕсен «Точка 
роста» центрĕсене Калайкасси тата Çатракас-
си пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан вăтам шкулĕсен-
че уçрĕç. Малтанхи çул — Йӳçкасси тата Мăн 
Сĕнтĕр вăтам шкулсенче. Кунсăр пуçне Нискас-
си вăтам тата Сосновка тĕп шкулĕсен спорт-
залĕсене тĕпрен юсаса çĕнетнĕ. 

Çак нацпроект шайĕнчех Кашмашра 108 ача 
вырнаçмалăх çĕнĕ шкул хăпартма тытăннă. 
2020 çулта ĕçсене 20 млн тенкĕлĕх пурнăçланă. 

Кăçал çак шкула туса пĕтермелле, çавна май 
тата 147 млн ытла тенкĕ уйăрассине пăхса хунă. 

«Культура» наци проекчĕ шайĕнче уйăрнă 5 
млн тенкĕпе пĕлтĕр Мăн Сĕнтĕрте модель би-
блиотекине йĕркелеме пултарчĕç. 

2021 çулта районта çак проектсемпе малалла 
ĕçлеççĕ. Пуçланă ĕçсене вĕçлеме тата çĕнни-
сене кÿлĕнме 168,3 млн тенкĕ пăхса хунă, вăл 
шутран район шайĕнчен – 12,1 млн тенкĕ.

Кунсăр пуçне республика бюджетĕнче Яра-
пайкассинчи Культура çуртне тума уйăрмалли 
укçа-тенке шута илнĕ. Çак Культура çурчĕ 150 
вырăнлăх пулмалла. Ăна тăвассипе аукцион 
иртнĕ ĕнтĕ. Ĕçсене 33 млн ытла тенкĕлĕх пур-
нăçламалли паллă. 

Çапла кăçал Муркаш районĕнче нацпро-
ектсемпе палăртнă ĕçсене пурнăçласси 
пĕтĕмĕшле 200 млн тенкĕрен те иртĕ.

Архиври сăн ÿкерчĕксенче: Йӳçкасси 
вăтам шкулĕнчи «Точка роста» центрта; 
Муркашри парк çĕнелет.

Проект Чăваш Республикин Цифра ата-
ланăвĕпе информаци политикин тата  
массăллă коммуникацисен министерстви 
пулăшнипе пурнăçланать. 

«Наци проекч.сем _ Муркаш район.нче»

Асёмри пиччем =инчен

Ах, ытла та сахал астăватăп-çке пич-
чем çинчен. Иван Овчинников Шупаш-
кар районĕнче 1923 çулта çуралнă, 
вăрçă пуçланнă çулхине Çĕрпÿри пе-
дучилищĕрен  вĕренсе тухрĕ. Вĕреннĕ 
чухне питĕ кĕтеттĕмĕрччĕ ăна килте. 
«Снегурочка» коньки пурччĕ, ăна вăл 
хăйпе илсе каятчĕ, канмалли кунсен-
че коньки пире лекетчĕ. Пичче питĕ 
ăслăччĕ, ÿкерме ăстаччĕ, йывăçран 
касса мотоцикл тата ытти япала ăста-
ланăччĕ. Пирĕн патран яш-кĕрĕм та-
тăлмастчĕ, ăмăртмалла вулаттăмăр-
ччĕ, ÿкереттĕмĕрччĕ.  

 Савăнăç нумая пымарĕ, хăрушă 
вăрçă пуçланчĕ, аттене фронта ăса-
трăмăр. Кĕçех вăл вилнине пĕлтерекен 
хут çитрĕ. Çав çул ытла та сивĕ пулчĕ, 
пÿрт пĕренисем шартлатса çурăлат-
чĕç, кĕтессем маччана çити пасарат-
чĕç, чÿречесем пăрланатчĕç. Пиччене 

салтака каймалла пулĕ тесе тÿрех 
ĕç вырăнĕ памарĕç. Çулла колхозра 
ĕçлерĕ, октябрь вĕçĕнче ăна Етĕрне 
районне  вăрçă сооруженийĕ чавнă 
çĕре ячĕç. Çав кĕркунне пирĕн колхоз-
ра çĕр улми кăларма ĕлкĕрейменччĕ, 
шăн çĕре лумпа, пуртăпа таккаса çĕр 
улми пуçтартăмăр.

 Ĕç пĕтерсе таврăннă пичче унта 
мĕн ĕçсе-çинĕ, ăçта пурăннă тата 
ытти пирки пачах та каласа памарĕ. 
Çавă йăлтах вăрттăнлăхра пулнине 
эпĕ халĕ ăнланатăп. Май уйăхĕнче 
ăна  Шорчекассинчи пуçламăш шку-
ла ĕçлеме ячĕç. Анчах унта вăл 3 
кун кăна ĕçлерĕ. Шкултан таврăнич-
чен вăрçа каймалли повестка кил-
се пачĕç. Питĕ хуçăлса тухса кайрĕ, 
мĕншĕн тесен аттен вилнĕ хучĕ килме 
ĕлкĕрнĕччĕ ун чухне. Хăй çĕнтерÿпе 
килмессе сиссех пулĕ питĕ макăрчĕ, 
урапа çине хурса тухса кайрĕç. Çав 
самант халĕ те куç умĕнче.

Çырусем тăрăх вăл вĕçевçĕсен 
шкулĕнче вĕреннĕ, 1943 çулта юлашки 
çыруне Сталинград патĕнчен янă. Фев-
раль вĕçĕнче хыпарсăр çухалнă пирки 
киле хура хут килчĕ. Çирĕм çултах 
пĕтрĕ-çке тесе анне тăтăшах макăрат-
чĕ, хăй мĕн çĕре кĕриччен кĕтрĕ вăл 
хăйĕн ывăлне. Хаçатра, радиопа  Ов-
чинников хушамат асăнсан, манăн 
ывăл мар-ши тетчĕ. Çулталăка çитмен 
ача пуррипе аннене фермăна ĕçлеме 
вырнаçтарчĕç.  Унăн та пурнăçĕ кĕске 
пулчĕ, ытла та ир уйрăлса кайрĕ вăл 
пирĕнтен.    

Хĕрарăмсене, 15 – 16 çулхи çамрăк-
сене тăшманран хÿтĕленмелли окоп 
чавма ячĕç. Лашасене фронта илсе 

кайнă пирки мĕнпур ĕçе алăпа тунă, 
вăкăрсем кÿлме вĕрентнĕ. Вĕсем-
пе манпа пĕр вăхăтри арçын ачасем 
ĕçлерĕç, питĕ  асапланатчĕç унпа 
ĕçленĕ чух. Мĕн чухлĕ ача хальхи 
чыс-хисепе курмасăрах пурнăçран 
уйрăлчĕ. Фронта лашасене кăна мар, 
апатне те хатĕрлесе памаллаччĕ. Анне 
фермăра ĕçленĕрен мĕн кăна курман 
пулĕ. Выльăх валли апат пулман пирки 
ĕнесене пăруличчен тĕрев парса çакса 
тăратнине астăватăп.  

Питĕ шел, пирĕн вăхăтри çынсен 
шăпи вăрçа пула ытла та синкер-
лĕ килсе тухрĕ. Эпир курнине, тÿссе 
ирттернине  никам та ан куртăр. Эпĕ 
атте çăкăрне çисе ÿсеймерĕм, вăл 
тунă çăпатана та сырса курнине асту-
мастăп. Ытла та ир ашшĕсĕр тăрса 
юлнисем выçăллă-тутăллă  çÿренĕ, 
çĕр çинчи çимен курăк та юлмарĕ пулĕ, 
çĕтĕк тум çирен кайман. Пирĕншĕн 
ачалăх пулман, çитĕнтĕмĕр, вăрçă 
юхăнчăкне ура çине тăратрăмăр. Тыл 
ĕçченĕсем те вăрçа хутшăннă салтак-
сенчен кая мар тÿснĕ, алăра винтовка, 
граната çеç пулман.  

Мĕнле чăтрĕ-ши халăх? Ял çын-
нин мĕнле кăна парăм пулман пулĕ. 
Сĕт-çу памаллаччĕ, 100 штук çă-
марта, аш-пăш, çĕр улми  хатĕрле-
меллеччĕ, выльăх тирне те памалла 
пулнă. Çаксемсĕр пуçне ял хуçалăх 
налукĕ пысăкчĕ. Налук инспекторĕсем 
яла килсен мĕн кăна тумастчĕç-ши? 
Ун пирки Юрий Скворцовăн «Уках 
хурăнĕ» тата ытти произведенирен те 
пĕлетпĕр.

 К. ШИРОКОВА. 
Кашмаш ялĕ.  

Пир.н пата =ыра==.

Шомик ялĕнче пурăнакан пилĕк ача амăшĕ Агафия Спиридонова 
– вăрçă ачи. Унăн ачалăхĕпе çамрăклăхĕ Шупашкар районне кĕре-
кен Мăн Мамăш ялĕнче иртнĕ. 1937 çулхи январь уйăхĕнче çуралнă 
Агафия çемьере чи асли пулнă, тепĕр çулхине Валя кун çути курнă, 
вăрçă пуçланиччен пĕр çул маларах – Иван, Лидия вара ашшĕне 
курма та ĕлкĕреймен. 

Агафия шкулта çичĕ класс вĕреннĕ, математика предметне уйрă-
мах кăмăлланă. Пĕчĕккĕллех тырă вырнă, чăпта çапнă, юрлă çумăр 
вăхăтĕнче те çĕр улми пуçтарса самаях нушаланнă. 1951 çулта 
шкултан экзамен тытса тухнă та тÿрех колхоза утă çулма кайма 
тытăннă, ытти ĕçе хутшăннă, тăван колхоз садĕнче вунă çул ĕçленĕ. 

 – Вăрçă пуçланнă çулхине эпĕ тăватă çул çурăра пулнă. Ну-
майăшне астумастăп. Атте Семен Замятин Сăр хĕрне окоп чавма 
кайнине астăватăп. Унтан ĕç пĕтерсе килнĕ те ăна фронта кайма 
тăруках алла повестка панă. Çийĕнчех килтен тухса кайрĕ вăл, анне 
кукăль пĕçерсе пама та ĕлкĕреймен. Ан макăрăр, часах килетĕп 
тесе кашнине хăйĕн çумне тытса çупăрласа  тухса кайрĕ. Ялти ытти 
çынсем те пĕрин хыççăн тепри фронта тухса кайрĕç.

 Çынсем патне фронтран çырусем килеççĕ те ялта çавăн пирки 
калаçаççĕ. Аттерен пĕр çыру та кĕтсе илеймерĕмĕр. Тинех вăрçă 
пĕтрĕ. Салтаксем яла фронтран таврăнма пуçларĕç, кам суран-
ланнă, хăшĕ аран, теприсем тĕрĕс-тĕкел. Апла-и, капла-и – киле 
таврăннă çке-ха, тăвансемпе пĕрле вĕсем. Фронтран хăйсен çывăх 
çыннисене кĕтсе илнисем çав тери телейлĕн туйăнатчĕç. Вĕсен – 
савăнăç куççулĕ, пирĕн хурланнăран куç шывланать. Эпĕ вара ура-
ма чупа-чупа тухса аттене кĕтетĕп, алăкран куç каймасть, кĕç-вĕç 
килсе кĕрессĕн туйăнать. Час килетĕп тесе тухса кайни унăн юлаш-
ки сăмахĕсем пулчĕç. Аттене кĕтсе питĕ хытă макăрнине астăватăп. 
Хăш фронтра çапăçнине те, хăш хулана çитнине те, ăçта вилнине 
те пĕлеймерĕмĕр. Унăн шăпи çав тери телейсĕр пулчĕ, хăйĕн ачи-
не те алла тытса, савăнса кураймарĕ, – терĕ Агафия Семеновна  
иртни пирки аса илсе. Çапла Агафиян амăшĕ Антонина Замятина 
хăйĕн мăшăрне вăрçă хирĕнчен кĕтсе илеймен. Вăл 81 çулта пур-
нăçран уйрăлнă. Çемьери ытти ачан та кун-çулĕ вăхăтсăр татăлнă. 

1963 çулта Агафия Семеновна Шомик ялĕн каччипе Алексей Спи-
ридоновпа çемье çавăрнă. Вĕсем 5 ача пурнăç çулĕ çине кăларнă. 

Р. ИЛЛАРИОНОВА. 

Ашш.не
к.тсе илеймен

Шёпа


