
Пензятка авылыны? к?не

29нчы июнь к?нне (традиция буенча ?ч елга бер тапкыр) Л?мбер? районы Пензятка авыл
халкы, кунаклар бел?н берг?, б?йр?м итте. Бу кунаклык Л?мбер? районыны? 80 яшьлек
юбилее кысаларында оештырылган иде. Б?йр?мд? авыл тарихы бел?н кабат танышу,
хезм?т халкын х?рм?тл??, зур концерт программасы оештырылган иде; чыж-пыж килеп
пылау пеште. Шулай ук уеннар, конкурслар, спорт уеннарында яше-карты катнашты.
Б?йр?м тагы да к??елле булсын ?чен милли кием, т?м-томнар сату палаткалары да
эшл?де. Л?мбер? м?д?ни ?з?ге ?ит?кчесе Альфия Асым кызы Максимова ?зене?
чиб?рк?йл?рен ияртеп милли ашлар бел?н б?йр?мг? кил?чел?рне каршы алдылар.     
Авыл тарихыннан башлыйк. Шу?а чыганакларга к?з салабыз. И.К. Инжеватовны?
“Топонимик с?злек“енд? болай диел?: «Пензятка - село в Лямбирском районе. По
«Списку...» (1869) - Пензятка - казенная деревня 

Инсарского уезда из 191 двора. Основано в связи со строительством Саранской
крепости. В 1642 году из Темникова были переведены 40 человек мурз и служилых
татар, поверстанных в казачью службу на Атемарской засечной черте юго-восточной
границы Российского государства. Им были отведены четыре усадьбища, на которых
обосновались поселения Лямбирь, Щербаково, Черемишево, Пензятка. «Юртище под
Тюменьбула помрою на пензенской вершине смежно с канаковскою мордвою» стало
Пензяткой. Название - гидроним: по реке Пензятка («пеньзара, пеньсара» - конец
заболоченной речки)». ?, б?лкем, Пензятка елгасы Пенза якларыннан кил? торган елга
дип карарга да була торгандыр. Ярар, бу эшне тарихчыларга калдырып торыйк.
Б?йр?мг? к?ч?без.
Зур аланда урнашкан б?йр?м м??лесен Пензятка авылы Главасы Раиса Федоровна
Шаркаева ачып ?иб?рде. Ул авылны? тарихы: ?тк?не ??м б?генгесе турында с?йл?п
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бирде. 

Пензяткалыларны б?йр?м бел?н котлады. Авылны? тырыш хезм?тк?рл?рен, туган ягын
матурлап ?с?рг? ярд?м ит?чел?рне, эш ветераннарын олылап б?л?кл?де ??м ??рберсе
турында ?ылы с?зл?р ?йтте. Котланганнар арасында: Пензятка авылыны? х?рм?тле
кешесе, хезм?т ветераны Пензятка гомуми урта м?кт?бене? технология ф?не укытучысы
Юрий Али улы Максутов, гомерене? к?п ?лешен Пензятка авылы м?д?ният йорты
директоры буларак эшл?г?н Римма Каюм кызы Батерякова, озак еллар Пензятка авылы
Главасы булган Флора Фатих кызы Аюпова ??м башкалар идел?р. Тагы Пензятканы? и?
яшь кешесе – Дарина Сюбаеваны ??м и? озак гаил? утын с?ндермич? яш?г?нн?р (59 ел!)
Ахуновлар гаил?сен, и? яшь к?пбалалы Кривошеевлар гаил?сен билгел?п ?ттел?р,
б?л?кл?дел?р. Б?л?кл?р Пензятка авылын олылаучылар - спонсорлар исеменн?н д?
булды. Мордовия авыл ху?алыгы министры урынбасары Искандяров Альберт Ислям улы
исеменн?н грамота ??м б?л?к бел?н авылны? х?рм?тле кешел?ре Аксяитов Р?хим бел?н
Казаков Х?мз? ?ф?ндел?рне б?йр?м у?аеннан 

билгел?п ?ттел?р. Зур б?л?к ??м грамота бел?н «Ахметов М.К.» КФХ директоры
Ахметов Марат Камиль улы исеменн?н хезм?т ветераны Кадикина Румия Гани кызы,
Казаковлар хезм?т династиясе, алдынгы сыер савучы Муртазина Альмира Р?ст?м кызы
котлаулар кабул иттел?р. ? “Авыл у?ганы” диг?н исемг? Надия Харис кызы Заликова
(м?кт?п директоры) лаек булды. 
Пензяткалыларны б?йр?м бел?н Л?мбер? муниципаль районы администрациясе в?киле
Курмакаев Шамиль Али улы ??м район депутатлары советы р?исе (председатель)
Заликова Надия Харис кызы кайнар котладылар.
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Пензятка урта м?кт?бе укучысы Бакиров Радмир авылына сокланып болай яза: “Безне?Ватаныбыз – Россия. Б?ек д??л?т, б?ек ил! Шул зур д?ньяда Мордовия исемле берреспублика бар. Мин Мордовия ?иренд?ге Л?мбер? районында урнашкан Пензяткаавылыны? укучысы. Безне? яклар елны? тел?с? кайсы вакытында искиткеч матур,сокландыргыч. Пензятканы? тир?-ягы ап-ак карга капланганда да, ч?ч?кл?рг?к?мелг?нд? д?, сандугачлар сайраганда да, дулкынланып иген ?ск?нд? д?, рухыбызны,д?ртебезне баетып тора. Минемч?, ??рбер кешег? ?з туган ?ире якын, изге.Р?ссамнар, язучылар, галимн?р ?.б. к?п к?ренекле кешел?р туган Пензяткада.Илебезд?ге авыр елларда да безне? халык читт? калмаган. 1941-1945 елларда Б?екВатан сугышында к?рс?телг?н батырлыклары, чыдамлыклары ??м Ватанга турылыклыбулулары бел?н безне? якташларыбыз м??ге х?терд? калыр. К?п кеше фронтка кит?,к?бесе сугыш кырында кала. Тылда калганнар б?тен к?чл?рен биреп фронт ?ченэшлил?р. Пензятка авылыны? ка?арман улы Баляев Асым Айзятулла улына Герой исемебирел?. Авылыбызны? бер урамы 

аны? исемен й?рт?. Халык ?зене? батырларын онытмый, х?рм?тли ??м ист? тота.Б?ген д? илебезне? к?чен саклар ?чен с?лам?т буын ?с?рг? тиеш. Безне? спортсменнарБ?тенд?нья к?л?менд?ге ярышларда катнашалар ??м медальл?р алып кайталар.Авылыбыз егете Муртазин Денис бел?н ихлас к??елд?н горурланам. Ч?нки ул 2009нчыелда Конго иленд? к?р?ш буенча ?тк?релг?н Б?тенд?нья Чемпионатында I нче урыняулады. Безне? авыл балаларына ул ?рн?к булып тора. Б?ген д? ул т?рле ярышлардакатнаша, Iнче урыннар алып тора”. Мен? шундый ул Пензятка ?ире. Без шул ?ирд? татарлар, руслар, мукшылар берг?л?пяшибез. Б?ген д? «Алмаз» исемле район ?з?ге м?д?ният хезм?тк?рл?ре к?че бел?нт?рле милл?т биз?кл?ре бел?н я?гыраган матур концерт иде. Г?з?л Казакова,??рвакыттагыча, к??елл?рне ?илкендереп ?иб?рде. Б?йр?м к??елле ?тте. Халык миллимо?нар бел?н берг? милли уеннар уйнадылар, к?лдел?р, шатландылар. Карты-яшеоештырылган чараларга битарафлар булмады. Кил?ч?к буын в?киле булган кечкен?ген? Х?с?н Каньбиков та милли м?д?ниятын танып белерг? ?йр?нде.  Наил? Насырова
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