ЗАМАН
СУЛЫШЫ

“ЗАМАН СУЛЫШЫ” – Татарстан мөстәкыйльлеге белән бер яшьлек,
заманча газет. Лениногорск халкы: яше дә, карты да, урта яшьтәгеләр дә
көтеп ала, яратып укый, үзе дә язмалар бастыра.
Иҗтимагый тормыш, әдәбият – мәдәният, мәгариф, спорт, белдерүләр,
реклама – безнең газетта барысы да бар.

“ТАТМЕДИА” акционерлык җәмгыяте филиалы
“Заман сулышы” газеты редакциясе
Лениногорск шәһәре һәм районы

Үткәнебез белән горурланабыз,
киләчәккә өмет белән карыйбыз
Ничек булган. Без кемнәр
1931 елда Лениногорск җирлегендә беренче тапкыр татар газеты чыга башлый. Ул “Тоташ
колхоз” (“За сплошную коллективизацию”) дип атала. Ш.Шаһиев беренче мөхәррире итеп
билгеләнә. 1950 елда, газет исемен “Җиңү байрагы” (“Знамя Победы”) дип үзгәртә. 1955
елдан “Ильич васыятьләре” (“Заветы Ильича”) исеме астында дубляж буларак чыга.
Яңарыш җилләре тәэсирендә – республиканың дәүләт суверенитеты турында Декларация
кабул ителгән 1990 елда яңа, мөстәкыйль газет – “Заман сулышы” чыга башлый. Үз
телебездә газет чыгару – күптәнге хыял була. Бигрәк тә, дистәләрчә еллар тәрҗемә басманы
җитәкләгән, хәзер инде бакыйлыкка күчкән, Фәлван абый Нуруллин көтә әлеге шатлыклы
вакыйганы. Көтүен көтә, тик газетны чыгара башлау өчен бер теләк кенә җитми шул. Ә
мондый әзерлеккә керешүче күренми, инде яңа басманың беренче саны дөнья күрәсе көн
билгеләнсә дә, ни бинасы, ни тиешле җиһазлары, ни кирәкле техникасы – машинкалар юк. Ә
иң әһәмиятлесе – менә өстәл артына кереп утырырлар да, иҗатка керешерләр дигән
коллектив юк дәрәҗәсендә.
-Шәһәр һәм район халкы өчен мөстәкыйль татарча газет чыгара башлау турында карар кабул
итүнең икенче көненнән үк, зур эш башланды. Яңа басманың беренче санын 1 июльгә
әбүнәчеләр кулына илтеп җиткерү бурычы куелды. Мин барысын да нульдән башларга туры
киләчәк, дип аптырабрак та калдым, - дип искә ала иде Фәлван Нуриевич.

Редакция коллективы, 1997 еллар тирәсе.
Иң беренче итеп газетның исемен уйлап табу буенча конкурс игълан итәләр. Шәһәр һәм
район халкыннан йөздән артык тәкъдим керә. Тапталмаган, исеме җисеменә туры килә
торган булыр, дип “Заман сулышы” күпчелек тавыш белән кабул ителә. Ничек итсәләр
итәләр, беренче санын билгеләгән вакытка чыгаралар.
-

Авыр хисләр белән эшли башладык, - дип искә ала ветеран-журналист Римма апа

Фәттахова. Безгә теләктәшлек күрсәтергә тиешле кайбер иҗат әһелләре: ике-өч сан
чыгарачак та, газетлары ябылачак, дип фараз кылды. Менә шундый шартларда без кайдан
көч алдык икән, - ди ул. Җавабы да әзер: халыктан, газет укучылардан. Беренче саннарда ук
балалар иҗатын җанландыру өчен “Кыңгырау чакыра” бәйгесен игълан итәләр. Редакциягә
ташкын булып балалар иҗаты килә башлый. “Беренче хәбәрче” сәхифәсе дә зур кызыксыну
уятты, дип искә ала ул. Беренче язманы Мәгариф ветераны, Урдалы мәктәбенең башлангыч
сыйныф укытучысы, инде хәзер бакыйлыкка күчкән Рәфага апа Зиннурова җибәрә. Аннан
даими рәвештә язып торды. Үз телебездә басма чыга башлауга аның хәләле Касыйм абый
Хөснетдинов та бик шатланган иде, ди ул.
Хәер, кем генә шатланмады икән?! Мәдәният сараенда тантаналы кичә оештыралар.
Халык килерме икән, дигән шикләнү юкка була. Мәдәният сараеның зур залы шыгрым тула.
Чын-чынлап аралашалар, күңел ачалар, газет укучыларның фикерләрен тыңлыйлар.

Авылларга чыгып китү дә берни тормый , гәрчә машина түгел, атлары булмаса да. “Заман
сулышы” дусларын барлый дигән рубрика ачып җибәрәләр. Ул халыкның күңеленә бик хуш
килә. Авыллар, табигать кочагына сәяхәтләр, чишмәләр, елгалар чисталыгы өчен көрәш –
болар барысы да иң якты сәхифәләр булып редакция тарихына кереп кала. Һәм, әлбәттә,
авыл халкы белән ачыктан-ачык сөйләшү газетны тагын да баета.
Иҗат әһелләре дә “Заман сулышы” битләрендә чыгыш ясый башлый. Бигрәк тә беренче
көннән җитәкчелек иткән баш мөхәррир Фәлван абый Нуруллинның фидакарьлеге, ныклыгы
сокландыра. Кеше буларак уңай сыйфатларын да, белемен дә кызганмый ул. Хәтта физик
көчен дә! Бервакыт Фәлван абыйны, сыртына салып, 2 метр озынлыктагы өстәл алып кайтып
килгәнен күрәләр. Кош тоткан диярсең! Ул чактагы район башкарма комитеты рәисе Фәнил
Исмәгыйль улы Илалов үзенең кабинетында мебельне алыштыра икән. Искесен (әле ул бик
яхшы хәлдә була) редакциягә бүләк итә. Редакциягә бина буенча ярдәм итүче дә табыла, ул“Заветы Ильича” газеты мөхәррире Николай Игнатьев. Арзан гына бәягә “УАЗ” машинасы
да алгач, күрше районнар Әлмәт, Баулы, Азнакайга баралар, районыбыз авылларына бик
теләп чыгалар.
Әкренләп ныклы коллектив туплана. Капитан – Фәлван Нуруллин, аның урынбасары,
Римма Фәттахова, авыл хуҗалыгы бүлеге мөдире Равилә Вәлиева, сәнәгать бүлеге мөдире
Мәдинә Закирова, җаваплы секретарь Җәдит Хәбибуллин, соңрак Рәмзия Габделхакова һәм
Роза Ганиевалар, Харис Гомәров кушыла. Иҗат төркеме ярдәмчеләре – тәрҗемәче Хәзинә
Мусина,

корректор

Люция

Гайфуллина,

операторлар

Җәмилә

Гәрәева,

Гөлсинә

Гыйльметдинова газет чыгаруга күп еллар көч куялар.
-Хәерлегә булган икән. Ниндидер ыгы-зыгы, аңлашылмаучанлык ул кайда да бар. Үткәреп
җибәрә белергә кирәк. Безнең бит максатыбыз изге – халыкка хезмәт итү, телебезне саклау,
яклау, баету. Тарихи мирасыбызны киләчәк буыннарга җиткерү. Шул уңайдан бүген без
башлаган эшне дәвам иттерүчеләргә саулык-сәламәтлек, гаиләләрендә бәхет-шатлыклар,
яңадан-яңа уңышлар телим, - ди ветераныбыз Римма Вәлиевна.

Танылган шәхесләр
Беренче редакторы итеп Фәлван Нуруллин билгеләнә, 1993 елдан коллективны Рифат
Каюмов җитәкли, кыска гына вакыт эчендә газет үз йөзен таба, иҗтимагый-сәяси язмалардан
тыш, тарихи материаллар, укучыларыбыз хатларына күп урын бирелә. Үз сүзен укучыга
җиткерә белә торган көчле журналистлар эшли. Фәлван Нуриевич:
-Тәнкыйть язасың икән, синең блокнотыңда язмаңны раслаучы газет битендә басылып
чыккан хәтле фактларың булырга тиеш, - дип без, яңа эшкә урнашканнарны гел өйрәтеп
торды.

Төрле елларда танылган язучылар Шамил Бикчурин, Җәмит Рәхимов актив журналист
буларак та катнаша. Шамил ага, мәсәлән, беренче санын чыгарганда ук газет озын гомерле
булачак, дип юрый. Төрле елларда шагыйрь Рәшит Шиһап, бүгенге көндә популяр язучы
Рәмзия Габделхакова, “Ватаным Татарстан” газеты хезмәткәре Наил Шәрифуллин эшли,
Илфак Шиһапов юмористик темага язылган язмалары белән “Заман сулышы”нда танылу ала.
Редакция, аерым журналистлар төрле абруйлы, шул исәптән “Бәллүр каләм” конкурсында
җиңеп чыгалар.
“Заман сулышы” үзе дә, аңа хәтле тәрҗемә буларак чыгып килгән газет та татар
әдәбиятына, журналистикасына күренекле язучылар, әдипләр, журналистлар үстереп бирде.
Монда татар әдәбияты, фәне, мәдәнияты тарихында ныклы урын тоткан уннарча шәхес
каләм чыныгуы алды. Боларның барысы өчен дә Татарстан Дәүләт Советының фән, мәгариф,
мәдәният һәм милли мәсьәләләр комиссиясе исеменнән зур рәхмәт, дибез, киләчәктә яңаданяңа уңышлар телибез” дигән телеграмма юллыйлар газетның 10 еллык юбилее уңаенннан
әлеге комиссия рәисе Разил Вәлиев, әгъзалары Индус Таһиров, Гәрәй Рәхим.

Без горурланабыз
“Заман сулышы” бүген нинди соң? Ул - татар телендә чыгып килүче иҗтимагый- сәяси
газет, гамәлгә куючысы булып “Татмедиа” акционерлык җәмгыяте тора. Безнең газеттан
төрле яшьтәге, төрле һөнәр ияләре үзенә кызыклы язманы таба ала. Рубрикаларга килгәндә,
алар төрле: “Район тормышы”, “Авыл хуҗалыгы”, “Яшьләр утравы”, “Безгә язалар” һәм
башкалар. Хәзерге вакытта газетның сайты (WWW.ZAMANSULYSHY.RU ) буенча да актив
эшлибез, өр-яңа хәбәрләрне нәкъ менә аннан табарга була.
Күңелле хәбәр – быел “Заман сулышы”на 25 яшь тула. Бу чорда газетның 4 меңнән
артыграк саны дөнья күрде. Күп нәрсә үзгәрде, әлбәттә, газетның версткасы да,
мәкаләләрнең эчтәлеге дә заманчалашты, ләкин төп максатыбыз – газет укучыларыбыз өчен
эшләү, алар мәнфәгатьләрен кайгырту үзгәрешсез калды.
Бүген редакциядә дус, һәрвакыт иҗади эзләнүдә булган ун кешедән торган коллектив
формалашты.

2011

елдан

бирле

“Заман

сулышы”н

Алсу

Миңнебаева

җитәкли.

Хезмәткәрләрнең күпчелеге - югары белемле, тәҗрибәле, ә иң мөһиме газет тагын да
кызыклырак булсын, дип янып-көеп эшләүче кешеләр.
Хәзерге көндә газет, гомуми күләме 24 битле булып, атнага ике тапкыр чыга. Тиражы 2
меңгә якын, халык “Заман сулышы”н ярата, яздыра. Ә редакция коллективы төп бурычын
район һәм шәһәр тормышын төрле яклап яктыртуда, төбәгебез кешеләре, гореф-гадәтләрне
саклауда үз өлешен кертүдә күрә.

Редакция коллективы, 2015 ел

Кулланылган чыганаклар исемлеге:
1. “Заман сулышы” 1991 ел, 4 ноябрь саны.
2. Редакция ветераны Римма Фәттахова истәлеге.

Филиал ОАО “Татмедиа” “Редакция газеты “Заман сулышы”
Впервые в нашей местности татарская газета стала выходить в 1931 году. Называлась она
«Тоташ колхоз» («За сплошную коллективизацию»). Первым редактором был назначен
Ш.Шагиев. Затем, в 1950 году, газета сменила название на «Җиңү байрагы» («Знамя
Победы»). С 1955 года стала выходить под названием «Ильич васыятьләре» («Заветы
Ильича»).
В год провозглашения Декларации о государственном суверенитете республики (1990 г.)
выходит новая, самостоятельная газета «Заман сулышы». Первым редактором был назначен
Фалван Нуруллин. С 1993 года возглавил коллектив редакции Рифат Каюмов, а с 2011 года
по настоящее время возглавляет Алсу Миннебаева. Большой вклад в становление газеты
внесли журналисты и технические работники: Римма Фаттахова, Равиля Валиева, Харис
Гумеров, Мадина Закирова, Люция Гайфуллина, Гульсина Салахова, Хазина Мусина, Замиля
Гараева, Гульсина Гильмутдинова и другие преданные своему делу люди. В разные годы в
редакции работали такие известные писатели, как Шамиль Бикчурин, Замит Рахимов, а
также известные в республике журналисты, члены Союза писателей РТ. Во все времена
газета ощущала и ощущает большую помощь и поддержку общественных корреспондентов –
они у нас есть почти во всех сельских поселениях и в городе.
Какая сегодня газета «Заман сулышы»? Это районная общественно-политическая газета
на татарском языке, учредителем которой является ОАО «Татмедиа» . Наша газета
рассчитана на аудиторию с различными возрастными признаками, сферами деловой
деятельности, поэтому каждый может найти что-нибудь для себя: особенно в постоянных
рубриках: «Жизнь района», «Сельское хозяйство», «Для молодежи», «Нам пишут» и многих
других. В настоящее время активно развивается и сайт газеты (WWW.ZAMANSULYSHY.RU
), самыми свежими новостями можно ознакомиться именно там.
Приятное событие – в этом году нашей газете исполняется 25 лет. За этот период свет
увидели около 4150 номеров газеты,

многое изменилось: это и верстка газеты, подача

материала, но цель осталась прежней -

работать во благо народа, освещать, защищать

интересы людей.
В последние годы в редакции сложился дружный, находящийся в постоянном творческом
поиске коллектив из 11 человек. Большинство сотрудников имеют высшее образование,
опыт работы, а самое главное - горячее желание выпускать интересные для всех категорий
населения газету .
Газета выходит 2 раза в неделю с общим объемом 24 страницы. Ее тираж почти 2000
экземпляров. Люди любят «Заман сулышы»,

доверяют ей и подписываются на нее. А

редакционный коллектив видит свою задачу в полном и всестороннем освещении жизни

Лениногорского района, его богатой истории, традиции, славных дел живущих на этой земле
людей.

