
Дайджест 

«Яльчикский район в республиканской прессе» за 2012 год. 

 

I полугодие. 

 

1. Шитлаева З. Человек земли//Сов. Чувашия.-2012.-11 января.-С.3. /100 лет 

исполнилось В.В. Зайцеву, Герою Социалистического Труда/. 

 

2. Розова В.  Тǎрмёш чиперкки//Хыпар.-2012.-кǎрлач,19.-С.1. /Елчĕк районĕнчи Тǎрǎм 

ял тёрёх.нче пурёнакансем чёваш йёли-й.ркине, культурине упрас т.ллевпе 
чылай мероприятии иртере==./. 

 

3. Лаштай П. Князев кашкёр тытнё//Хыпар.-2012.-кёрлач,19.-С.4. /Елч.к район.нчи 
Лащ-Таяпари Князевсем канмалли кунсенче сунара кайса кашкёр тытнё/. 

 

4.  Шитлаева З. Не забыли Героя Труда//Сов. Чувашия.-2012.-январь,24.-С.1. 

/Настоящие торжества по поводу столетия знаменитого земляка, Героя 

Социалистического Труда В.В. Зайцева устроили в Яльчиском районе/. 

 

5. Розова Р. +.р .=ченне халалланё//Хыпар.-2012.-кёрлач,24.-С.1./Кёрлач уйёх.н 
пу=ламёш.нче Елч.к район.нчи Аслă Пăла Тимешĕнче Социализмла ,= 
Герой. Василий Зайцев 100 =ул тултарнине халалласа мероприятисем 
ирттерн./. 

 

6. Николаева И. «Малашлёх – пир.нте!»//Хыпар.-2012.-кёрлач,25.-С.3. /Шёпах =ак 
ятпа Елч.к район.нчи ял тёрёх.сен хушшинчи т.п библиотекёра 
=амрёксен форум. иртн./. 

 

7. Сидоров П. Каллех Елчĕксем çĕнтерчĕç//Хыпар.-2012.-нарăс,1.-С.4. /Çак кунсенче 

Чăваш ялхуçалăх академийĕн спорт залĕнче ачасен спартакиадинче Елчĕксем палăрса 

çĕнтерчĕç/. 

 

8. Смирнова Н. Галина Изратовăп пултарулăх ирĕклĕхĕ//Хыпар.-2012.-нарăс,4.-С.8. 

/Шупашкарти халăх пултарулăх çуртĕнче ÿнер прмыслисен ăстин Галина Изратовăн 

куравĕ уçăлчĕ/. 

 

9. Власов Р. Çирĕп çемье - çирĕп патшалăх//Хыпар.-2012.-нарăс,4.-С.8. /Аслă Елчĕкре 

пурăнакан Евдокия Андреевнăпа Николай Пантелеевич Обручковсем изумруд туй 

паллă тунă/. 

 

10.  Юрчак П. Хушма хуçлăха аталантарма//Хыпар.-2012.-нарăс,4.-С.6. /Елчĕк ял 

тăрăхĕнче пурăнакансем хушма хуçалăх уссине аван туйса илнĕрен патшалăхран тĕрев 

илнĕ/. 

 

11.  Сидоров П. Чи нумай пурăнакансем – Лащ Таяпа тăрăхĕнчен//Хыпар.-2012.-нарăс,21.-

С.4. /Елчĕк районĕнчи Лащ Таяпара пурăнакан Серафима Кондратьева 100 çул 

тултарчĕ/. 

 

12.  Васильев Л. Стартуют только женщины//Сов. Чувашия.-2012.-март,12.-С.3. /В с. 

Яльчики состоялся XII женский культурно-спортивный фестиваль/. 



 

13.  Тимофеев А. Пахалăха ÿстерме тăрăшатпăр//Хыпар,-2012.-пуш,20.-С.3. /Елчĕк 

районĕнчи вĕренÿ тата çамрǎксен политикин пайĕн ертÿçи Л.В. Левый панă 

интервью/. 

 

14.  Григорьев В. Елчĕксен сатурлǎхĕ ан иксĕлтĕр//Хыпар.-2012.-пуш,20.-С.2. /Чǎваш 

Республикин пуçлăхĕ М. Игнатьев Елчĕк районĕнче ĕçлĕ тĕлпулупа пулчĕ/. 

 

15.  Кротова Т. Вуннăмĕш хут иртет//Хыпар.-2011.-ака,21.-С.8. /Елчĕк районĕнчи тĕп 

библиотекăра «Тăван çĕрĕм пахарах – анне чĕлхи хаклăрах» ятпа Чăваш кĕнекин 

кунĕпе уçăлнă/. 

 

16.  Клементьева И. Ϋсĕм çулĕпе – малаллах//Хыпар.-2012.-çу,23.-С.2. / Елчĕк районĕнчи 

«Победа» ОООра кăçал пĕрчĕллĕ культурăсене ытти çулхинчен чылай маларах акса 

пĕтернĕ/. 

 

17.  Анатольева Р. Ялта та тĕпчемелли пайтах//Хыпар.-2012.- çу,23.-С.1. / Елчĕк 

районĕнчи Курнавăш шкулĕнче вĕрентекенсемпе вĕренекенсен ăслăлăхпа тавра пĕлÿ 

конференцийĕ иртнĕ/. 

 

18.  Клементьева И. «Прогресс» çĕнĕ технологисене кăмăллать//Хыпар.-2012.-çу,23.-С.2. / 

«Прогресс» АХО – Елчĕк районĕнчи чи пысăк /ултă яла пĕрлештерет/ та çирĕп 

аталанса пыракан хуçалăхсенчен пĕри/. 

 

19.  Смирнова Н. «Çăка çулçи çаврака…»//Хыпар.-2012.-çĕртме,9.-С.8./ Елчĕк районĕнчи 

Яманчÿрел ялĕ 350 çул тултарчĕ/. 

 

20.  Смирнова В. «Сывлăхлă пулăр…»//Хыпар.-2012.-çĕртме,30.-С.2. /Елчĕк районĕнчи 

Аслă Елчĕкре пурăнакан Петр Алексеевич Печков  100 çул тултарчĕ/. 

 

 II полугодие. 

 

21.  Кротова Т. Чăвашлăх – чунра//Хыпар.-2012.-утă,11.-С.3./ Елчĕк районĕнчи Аслă Пăла 

Тимеш ялĕнче çуралса ÿснĕ Любовь Васильевна Кудрявцева чăваш чĕлхине вĕретекен 

тăван культурăна аталантарас енĕпе нумай вăй-хал хурать/. 

 

22. Тимофеев А. Çĕнĕ меслетĕн витĕмĕ пысăк//Хыпар.-2012.-утă,12.-С.3. / Елчĕк 

районĕнчи халăха ĕçе вырнаçтарас енĕпе Чăваш Республикинче чи лайăххисен 

йышĕнче/.  

 

23. Тимофеев А. Ặс панăшăн тав//Хыпар.-2012.- утă,14.-С.14. / Елчĕк районĕнчи Сăрьелте 

пурăнакан Гульсум Хасанова ветеран халăх хушшинче хисепре/. 

 

24.  Клементьева И. Илем тĕнчине кăмăллакан Егоровсем//Хыпар.-2012.- утă,21.-С.5. 

/Елчĕкри Ирина Вячеславовнапа Владимир Алексеевич Егоровсем юмах тĕнчинче 

пурăнаççĕ тейĕн: пахчара илемлĕ чечексем ÿсеççĕ, тĕрлĕ материалтан калăпланă 

чĕрчунсем лараççĕ/. 

 



25.  Мокин А. Вун тăваттăрах пилĕк авнă//Хыпар.-2012.- утă,25.-С.3. / Елчĕк районĕнчи 

Таяпа Энтринчи Александр Яковлевич Шадриков пĕтĕм пурнăçне тракторпа, 

комбайнпа ĕçлесе ирттернĕ/. 

 

26.  Сидоров П. Сăпасра – Таяпасен тĕп уявĕ//Хыпар.-2012.- çурла,9.-С.3. / Елчĕк 

районĕнчи Лащ Таяпари кăçалхи чи пысăк праçнике – ял пуçланса кайнăранпа 400 çул 

çитнине – халалласа пан улми сăпасĕ умĕн ирттереççĕ/. 

 

27.  Смиронова Н. Кун – çул çыравçи ватăлмасть//Хыпар.-2012.- çурла,14.-С.1. / Елчĕк 

район хаçачĕ «Елчĕк Ен» 80 çулхи юбилейне паллă турĕ/. 

 

28.  Николаев В. Шăмалакри юлашки ветеран//Хыпар.-2012.- çурла,18.-С.14./ Елчĕк 

районĕнчи Шăмалак ялĕнчен иккĕмĕш тĕнче вăрçине тухса кайнисенчен ялта пĕр 

ветеран Леонид Игнатьевич Николаев кăна тăрса юлнă/. 

 

29.  Тимофеев А. Чĕкеç – кил-çурт телейĕ//Хыпар.-2012.- çурла,21.-С.3./ Елчĕк районĕнчи 

Ěнел ялĕнчи Анатолий Алексеевич Анисимов спорт ветеранĕсен ăмăртăвĕсене хастар 

хутшăнать/. 

 

30.  Смиронова Н. 400 çулта та ватă мар//Хыпар.-2012.- çурла,25.-С.8. / Елчĕк районĕнчи 

Лащ Таяпари ял пуçланса кайнăранпа 400 çул çитнине анлăн уявларĕç/. 

 

31.  Тимофеев А. Паллă ентешĕмĕре – палăк//Хыпар.-2012.- çурла,25.-С.11. / Елчĕк 

районĕнчи Аслă Елчĕк ялĕнче СССР Педагогика наукисен академийĕн академикне, 

тĕнчипе паллă Геннадий Никандрович Волков доктора, ентешне асăнса палăк 

лартасшăн/. 

 

32.  Сидоров П. Кузбасри Лявинсем те – пирĕнпех//Хыпар.-2012.- çурла,29.-С.3. /Л.А 

Дмитриева – Лявина – Кузбасра палăрнă чăваш хĕрарăмĕ Елчĕк районĕнчи Лащ Таяпа 

ялĕнчен тухнă/. 

 

33.  Иванова Р. Сăн ÿкерчĕксенче – тăван ял, тăван кил//Хыпар.-2012.- çурла,29.-С.1. 

/Елчĕкри пĕтĕмĕшле пĕлÿ паракан вăтам шкулта вĕрентекенсен çурла уйăхĕнчи 

конференцийĕнче сăн ÿкерчĕксен «Акă манăн ялăм – акă манăн кил» конкурсĕн 

çĕнтерÿçине Аэлита Гордеевăна чысланă/. 

 

34.  Уçник Ю. Пуçлăх тĕслĕх кăтарттăр/Хыпар.-2012.-авăн,8.-С.11. / Елчĕк районĕнчи ял 

тăрăхĕсенче патшалăх кÿрекен пулăшупа хушма хуçалăха аталантарма, çемье вали 

кирлĕ чухлĕ пахча-çимĕç, аш-пăш, юр-вар туса илме, ытлашине сутма, хуралтăсене 

çĕнетсе юсама е çĕнĕрен çĕклеме, мини-фермăсем уçма тĕллевлĕ усă кураççĕ/. 

 

35.  Коновалов Н. «Çынлăха çухатас марччĕ»//Хыпар.-2012.-авăн,8.-С.3./ Елчĕк çĕрĕ 

çинче çитĕнсе ÿснĕ Оксана Геннадьевна Ястребова пултаруллă прокурор Тăвай 

районĕнче вăй хурать/. 

 

36.  Клементьева И. Халăх сурсан кÿлĕ пулать//Хыпар.-2012.-авăн,22.-С.11./ Елчĕк 

районĕнчи Çирĕклĕ Шăхаль ялĕнче кил-çурчĕпе сад-пахчинче хăтлă та илемлĕ пултăр 

тесе çеç мар, урамра та, ялта та тирпейлĕх хуçалантăр тесе ăнтăлаççĕ ял çыннисем/. 

 



37.  Тимофеев А. Ặш, кăмăллă, илĕртÿллĕ//Хыпар.-2012.-авăн,27.-С.3./ Елчĕк районĕнче 

чи малтан /çур ĕмĕр каялла/ хута янă «Хĕвел» ача сачĕ пирки çапла ырласа калаçнине 

илтме тÿр килет/. 

 

38.  Васильева И. Йывăç тымарĕпе тĕреклĕ, этем – ачисемпе//Хыпар.-2012.-юпа,2.-С.3. / 

Республика Пуçлăхĕ Михаил Игнатьев Елчĕк районĕнчи Çирĕклĕ Шăхаль ялĕнчи 

Елизавета Ивановнăпа Вячеслав Иванович Бариновсен кăкăрĕсем çине «Ашшĕ-

амăшĕн мухтавĕ» орден медалĕсене çакрĕ/. 

 

39.  Сидоров П. Ялти спорт уявĕнче//Хыпар.-2012.-юпа,6.-С.8./ Елчĕк районĕнче кăçал 

çуллахи спорт сезонĕ нихăçанхинчен те ăнăçлă вĕçленчĕ/. 

 

40.  Семенов Н. Хăйсем пĕлмен те…//Хыпар.-2012.-юпа,6.-С.8./ Елчĕк районĕн прокурорĕ 

«Знамя» ял хуçалăх производствин кооперативĕн 52 çулти председателĕ Николай 

Павлов тĕлĕшĕпе пуçарнă уголовлă ĕçпе айăплав пĕтĕмлетĕвне çирĕплетнĕ, ăнă суда 

ярса панă/. 

 

41.  Семенова И. Шурă пÿрте шухăшпа çеç лартаймăн// Хыпар.-2012.-юпа,17.-С.3./ Елчĕк 

районĕнчи Хăвăлçырмари Иринăпа Андрей Шкаповсем кермен пек çурт лартнă/. 

 

42.  Власова Р. «Чыс-хисепе çĕнсе илмелле»//Хыпар.-2012.-юпа,23.-С.4./ Елчĕк районĕнчи 

Акчел ялĕнче пурăнакан 88 çулти Николай Ефимович Московский пенсионер – 

ветеран нумай çул хушши ачасене шкулта вĕрентнĕ/. 

 

43.  Клементьева И. Патшалăх пулăшăвĕпе – хăтлă çурт//Хыпар.-2012.-чÿк,3.-С.5./ Елчĕк 

районĕнче тăлăх ачасене хăтлă хваттерсемпе тивĕçтереççĕ/. 

 

44.  Тимофеев А. Уншăн канлĕх çук//Хыпар.-2012.-чÿк,17.-С.12. / Елчĕк районĕнчи  

Вырăскасси ялĕнче пурăнакан ял старости Николай Семенович Кириллов таврара 

ĕçченлĕхпе, сăпайлăхпа палăрса тăрать/. 

 

45.  Клементьева И. Ял тăрăхĕн историне пĕлмеллех//Хыпар.-2012.-раштав,8.-С.6. / Елчĕк 

районĕнчи Çирĕклĕ Шăхаль ял историйĕпе культура музейĕнче çитĕннисене те, 

ачасене те кăсăклантаракан япала нумай/. 

 

46.  Клементьева И. «Промсервис» тĕллевĕсене тивĕçлипе пурнăçлать //Хыпар.-2012.-

раштав,20.-С.2. / Елчĕкри «Промсервис»  - наука-производство пĕрлешĕвĕ» АХО 

районти промышленноç производствин калăпăшне ÿстерес ĕçе сумлă тÿпе хывать/. 

 

 

 

 

 


