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Ҫӗнӗ лауреатсене хисеп турӗҫ 
Кӑҫалхи нарӑс уйӑхӗн 20-мӗшӗнче ҫепӗҫтуйӑмлӑ сӑвӑсем ҫырса чӑваш халӑхӗн асне кӗрсе юлнӑ 

мухтавлӑ ентешӗмӗр — Нестер Кириллович Ефимов-Янкас поэт ҫуралнӑранпа 108 ҫул ҫитрӗ. Хӑй 
"тимӗр тылӑ" айне лексе, тӗрлӗ ҫӗрте асапланнӑскер, Анат Тагил хулинчи лагерьте 33 ҫултах — 
1942 ҫулхи раштав уйӑхӗн 27 -мӗшӗнче вилнӗ пулсан та, пултарулӑхӗ , ӗҫӗ -хӗлӗ манӑҫ-
масть. Акӑ, 1989 ҫул вӗҫӗнче Трак енре ун ячӗллӗ культурӑпа искусство тата литература 
пӗрлӗхӗ чӑмӑртаннӑ. 1990 султан тытӑнса малалла палтарулӑхӑн тӗрлӗ енӗпе палӑрнисе-
не Н. Янкас ячӗллӗ премипе чыслаҫҫӗ. Халӗччен ку чыса уйрӑм 62 ҫынпа 18 пултарулӑх 
ушкӑнӗ тивӗҫнӗччӗ. Кӑҫал вара ҫак йыша тата пултарулӑхӑн 5 ҫынни хушӑнчӗ. 

В. ДАНИЛОВ. 
районти Н. Янкас 
ячӗллӗ культурӑпа 
искусство тата 
литература пӗрлӗхӗн 
правленийӗн члене, 
Н. Янкас ячӗллӗ преми 
лауреачӗ 

Ҫӗнӗ лауреатсене ҫак 
кунсенче районти Культу
ра ҫуртӗнче хисеп турӗҫ. 
Чыслава районти Н. Ян
кас ячӗллӗ культурӑпа 
искусство тата литерату
ра пӗрлӗхӗн правле-
нийӗн председателе И. 
Прокопьев уҫрӗ. "Паянхи 
куна Н. Янкас кунӗ тесе 
пӗлтерсен те, йӑнӑш пу-

дежда Ивановна ӑшӑ 
сӑмахсем каларӗҫ). 

2. Йӗпреҫ районӗнчи 
"Ҫӗнтерӳшӗн" хаҫатӑн 
ял хуҫалӑх пайӗн редак
торе ГЕННАДИЙ ВАСИ
ЛЬЕВИЧ К У З Н Е Ц О В 
сӑвӑҫ-журналист. 1943 
ҫулта Канаш районӗнчи 
Ҫӗнӗ Шуртан ялӗнче 
ҫӗр ҫине килнӗ. Ҫичӗ 
ҫула яхӑн пирӗн район
ти "Ял пурнӑҫӗ"хаҫатра 
(ӑна шӑпах ҫак хаҫат ре-
дакцийӗ тӑратнӑ) вӑй 
хунӑ, унпа халӗ те тачӑ 
ҫыхӑну тытать (Генна
дий Васильевич пулта-
рулӑхне хаклама "Ял 
пурнӑҫӗ" хаҫатӑн пай 

ран. Ҫӗр ҫул ытла кун-
та пурӑннӑ Куҫҫа мучи 
(А. А. Александров) ма
нуке. Ӑна "Трак ен" ен-
тешлӗх тӑратнӑ ( чыс-
лавра пултарулӑхне ыр-
ласа "Трак ен" ен -
тешлӗхӗн правлени 
председателе А. Львов, 
Чӑваш наци радиовӗн 
аслӑ редакторе Р. Де-
менцова (Тусай ялӗн-
чен) калаҫрӗҫ. 

4. АЛЕКСАНДР АНА
ТОЛЬЕВИЧ КАЗАКОВ 
художник-оформитель. 
Вӑрмар районӗнчи Шӑ-
халь ялӗнче 1967 
ҫулта кун ҫути курнӑ. 
Заволжски ЛПУМГри 

ҫулта ҫуралнӑ. Ӑна тӑ-
ратакансем— культура 
ӗҫченӗсем (ун ҫинчен 
пӗрле вӑй хуракан Н. 
Никоноров — ЧР культу
рен тава тивӗҫлӗ 
ӗҫченӗ — чарӑнса тӑчӗ). 

Каҫра ҫӗнӗ лауреат
сене тивӗҫлипе чыс-
ларӗҫ: медаль (сӑмах 
май, ӑна хамӑр ентеш — 
Ҫӗньял Упи ялӗнче 
ҫуралнӑ ЧР тава 
тивӗҫлӗ ӗҫченӗ, Н. Ян
кас ячӗллӗ премине 
2008 ҫулшӑн панӑ А. 
Яковлев журналист эс-
кизӗпе туса хатӗрленӗ), 
Диплом тата парнесем 
пачӗҫ. 

Ҫӗнӗ лауреатсемпе пӗрле. 

лас ҫук , — палартре 
Иван Афанасьевич. Чыс-
лав каҫне хутшӑннисене 
ҫавӑн пекех район адми-
нистрацийӗн пуҫлӑхӗ С. 
Молотков тата Чӑваш 
наци конгресӗн районти 
уйрӑмӗн ертӳҫи 3. Ми
хайлова ыр сунчӗҫ. Сер
гей Львовичпа Зинаида 
Петровна чӑвашлӑха 
аталантарас, район исто-
рине пуянлатас енӗпе 
тимлекенсем яланах хи-
сепре пулнине 
пӗлтерчӗҫ. 

Унтан Н. Янкас ячӗллӗ 
премине парас тӗлӗшпе 
ӗҫлекен комисси пред-
седательне В. Михайло
ва сӑмах пачӗҫ. Вита
лий Михайлович комис
си ларӑвӗн протоколӗ-
пе паллаштарчӗ. Ҫапах 
та камсем-ха 2016 сул
тан ку премине тивӗҫнӗ 
ҫӗнӗ лауреатсем? 

Акӑ вӗсем: 
1. Т А Т Ь Я Н А ИВА

НОВНА Б О Р И С О В А 
сӑвӑҫ, публицист тата 
общество корреспон-
денчӗ. Супар ялӗнче 
1963 ҫулта ҫуралнӑ. Чӑ-
ваш Республикинчи 
таврапӗлӳҫӗсен район
ти уйрӑмӗ тӑратнз (кад
ра ун пирки асӑннӑ уй-
рӑм ертӳҫи В. Констан
тинов, мӑшӑрӗ — Ю. Бо
рисов, РФ тата ЧР тава 
тивӗҫлӗ учителе Г. Ан
дреева, йӑмӑкӗ — На-

редакторӗсем В. Дани-
ловпа Ю. Борисов тата 
общество корреспон-
денчӗ Н. Ершов-Янгер 
сӑмах илчӗҫ). 

3. Чӑваш наци биб-
лиотекин тёп библиоте
каре ВЕРА СЕБАСТЬЯ
НОВНА А Р Х И П О В А 
Ҫӗмӗрле районӗнчи 
Юманай ялӗнче 1962 
ҫулта ҫуралнӑ. Амӑшӗ 
— пирӗн районти Тусай-

профсоюз комитечӗ тӑ-
ратнӑ (ун пирки ЧР куль
турен тава тивӗҫлӗ 
ӗҫченӗ П. Владимирова 
ӑшӑ нумай сӑмах ка-
ларӗ). 

5. НАДЕЖДА АНДРЕ
ЕВНА Ф И Л И П П О В А 
культура ӗҫченӗ, район
ти Культура ҫурчӗн ерт-
се пыракан менеджере. 
Шупашкар районӗнчи 
Иккасси ялӗнче 1969 

Унтан уяв концерне 
пулчӗ. Хӑйсен пултару-
лӑхӗпе куракансене 
районти Культура ҫурчӗ 
ҫумӗнчи ветерансен 
хорӗ, Кӗҫӗн Шетмӗри 
"Ҫӑлкуҫ" ансамбль, 
"Трак ен" халӑх фольк
лор ушкӑнӗ , уйрӑм 
юрӑҫсем — А. Федоро
ва, Л. Григорьев, В. Чер
нов, Г. Яковлев, А. Сер
геева савӑнтарчӗҫ. 

"Ҫӑлкуҫ" ансамбль (Кӗҫӗн Шетмӗ) юрлать. 


