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№1 (35) ҚАҢТАР, 2019 ж.

«2018-жылға 5 млн 590 мың тонна мұнай өндіру 
жоспарланған болатын. Біз 5 млн 480 мың тонна 
мұнай өндірдік. Жоспардың орындалмауының 
әртүрлі өзіндік техникалық себептері бар. Жаман 
көрсеткіш деп есептемеймін. Бұл көрсеткіште 
әрқайсыңыздың өзіндік үлесіңіз бар. Істің көппен 
бітетіні әлімсақтан белгілі жайт» – деді Жәнібек 
Қайырбекұлы.

Басқосуда өндірістік және әлеуметтік мәсе-
лелер талқыланды.

Көптеген сұрақтар қойған мұнайшылар 
бас директордың транспорт және әлеуметтік 
сұрақтар жөніндегі орынбасары Мақсат Ибағаров, 
Техника қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қор-
ғау жөніндегі басқарушы директор Өсербай Тұр-
сабеков, Персоналды басқару және еңбекақы 
төлеу жөніндегі басқарушы директор Ерболат 
Сәрсеновтерден тұщымды жауап алды.

Бас директор мұнайшылар қозғаған шешімін 
таппай тұрған мәселелер бойынша іс-шара жасақ-
тап, жұмыстанатын боламыз деп уәде берді.

4

 А Н О Н С  

МАҒЫНАЛЫ  
ҒҰМЫР  
ИЕСІ

«ЫСЫРАПСЫЗ 
ӨНДІРІС» ЖОБАСЫ 
ЕНГІЗІЛМЕК

2019 ЖЫЛ – ЕҢБЕКТІ 
ҚОРҒАУ ЖЫЛЫ БОЛЫП 
ЖАРИЯЛАНДЫ

5

6







«Өзенмұнайгаз» АҚ 
бас директоры Жәнібек 
Қайырбекұлы кестеге 
сәйкес еңбек ұжымымен 
есептік қорытынды 
кездесуін өткізді. 
Әріптестерін Жаңа 
жылмен құттықтаған бас 
директор 2019 жылдың 
«Еңбекті қорғау» жылы 
болып жарияланғанын 
мәлімдеді. Еңбекті 
қорғау жылында 
жазатайым оқиғаларды 
болдырмай, барынша 
еңбек қауіпсіздігін 
сақтап, еңбек етуге 
шақырды.
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Осындай игі істердің жалғасы ре тін де жыл 
аяғында бүгін кәсіп орынға қарасты №2 Мұнай-
газ өндіру басқар масының №12 мұнай-газ өндіру 
цехы №40 топ тық қондырғысында тұрмыстық-
шаруа шылық кешен пайдалануға берілді. Ашылу 
салтана тында әріптестерін құттықтаған бас қар ма 
директоры Мереке Құлбеков: «Жарты ғұмырын 
жұмыста өткізе тін мұнайшылар қауы мы үшін 

мұндай құры лыс нысандарының орны ерекше. 
Жаңа кешен игіліктеріңіз ге жарасын. Мұнайы мыз 
көп, жұмысымыз өнімді болсын», – деді.

№2 МГӨБ Құ ры лыс жөніндегі ин женері 
Нұрлан Әділ баевтың айтуын ша, 15 орындық 
кешеннің құрылыс жұмыстарын «Safi Stroy 
Service» ЖШС жүргізген. Жобалық сметалық 
құны 28 млн теңгені құраған нысанның құрылысы 
тамыз айында басталып, жұмыскерлер игілігіне 
беріліп отыр. 

Осыған дей-
ін ескі мә дени үй-
шікт і  пайдаланып 
келген атал ған топтық 
қондырғы жұ мыс кер ле-
рі нің қуанышында шек жоқ. 
Жұмыстан қолың қалт еткенде 

жылы да көңілге қонымды жерде демал-
ғанға не жетсін?! Мұнайшылар сұра-
нысына толық жауап бере тін тұр мыс-
тық-кешендердің құрылысы қазан 
айында бас та лып, небәрі екі айдың іш-
інде салынып біткен. Мұнда ас бөлме, 
ше бердің кабинеті, жұмыскерлердің 
жуынатын, тынығатын, киім ауыстыратын, 
ылғал киімдерді кептіретін бөл мелері 
жасақталған.

№9 мұнай-
газ өндіру кәсіп-

шілігінің цех бастығы 
м і н д е т і н  а т қ а р у ш ы 

Нұрғали Аткелтіровтың 
айтуынша, жаңадан салын-

ған тұрмыстық кешендер жұмыс-

керлерге ең алдымен еңбекке қолайлы 
жағдай туғызуды басты мақсат тұтып отыр. 

– Ескі нысанда жағдай бетер жа ман 
болмағанымен, таршылық көріп жата-
тынбыз. Бүгінгі ашылып жатқан жаңа кешен 
үшін қатты қуанып тұрмыз. Заманға сай, 
барлық қажеттіліктерімізді ескерген кешен 
көңілімізден шықты, – дейді 25 жылдан бері 
мұнай саласында жұмыс жасап жүрген 
оператор Қатира Далабаева. 
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Жұмысшыдан жақсы нәтиже 
талап етпес бұрын, әуелі оның 
еңбек етуіне қолайлы жағдай туғызу 
керек. «Өзенмұнайгаз» акционерлік 
қоғамы әрдайым осы ұстанымды 
басшылыққа алады. 2009 жылдан 
бері үздіксіз жаңаланып келе жатқан 
компанияның әлеуметтік құрылыс 
жағдайына пайызбен баға берер 
болсақ, бүгінде жұмыстың 90% 
орындалған деуге толық негіз бар.

серпін

Жаңа 2019  
жылды мұнайшылар 
қуанышпен бастады. 

Бүгін №2 МГӨБ, №9 МГӨК 
қарасты №43 және №51 
топтық қондырғыларда 
заманауи тұрмыстық-

шаруашылық қос кешен 
салтанатты түрде 

ашылды.
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ЗЕЙНЕТКЕРЛЕРДІ ҚҰРМЕТ 
ДЕМАЛЫСЫНА ШЫҒАРЫП САЛДЫ

Зейнет демалысында жатқан 250 ардагер-
мұнайшылар қонаққа шақырылып, «Атамекен» 
мейрамханасына мерекелік дастархан жайылды.

Бас директордың транспорт және әлеуметтік 
сұрақтар жөніндегі орынбасары Мақсат Ибағаров 
«Маңдайы терлеп адал еңбек ету – қай қоғамда 
болсын баға жетпес асыл құндылық. Қиын да 
күрделі мұнай саласында жан аямай жұмыс істеген 
Сіздер қашанда кейінгі буын мұнайшыларға үлгі-
өнеге болып қала бересіз. Сіздерге ізгі ниетімді 
білдіре отыра, мықты денсаулық, ұзақ өмір және 
шаңырағыңызға қуаныш пен шаттық тілеймін!» – 
деді.

Мерекеде «Арна» тобы, Мұрат Сыран, Оспан 
Қосқұлақ, Асылбек Құрмановтар ән салып, дом-
бырамен күй шертті.

Қадірлі қонақтарға бас директордың Алғыс 
хаты мен 75 мың теңгелік сертификат тапсырылды.

Еңбекпен есейген Дәурен бүгінде бақытты шаңырақтың иесі. Құдай 
қосқан қосағымен ұл мен қыз тәрбиелеп, қызық-қуанышын елінің ор-
тасында базарлап отырған азамат. Әріптесіміз киелі түбектің ырзық-
несібесі азаймай, табыс-тайқазаны толастамаса екен деп тілейді. Жақсы 
сөз-жарым ырыс! Ізгі ниет, барға-қанағаттың адамынан береке арыл-
майтыны ақиқат!

Салтанатты шара

мотивация Еңбек адамы

«Өзенмұнайгаз» АҚ басшылығы 
саналы ғұмырын Өзен кенорнының 
дамуы жолына арнаған 24 мұнайшыны 
құрмет демалысына шығарып салды.

ЕҢБЕКПЕН 
ЕСЕЙГЕН ДӘУРЕН

БАС ДИРЕКТОР 
ЭНЕРГЕТИКТЕРДІ 
МАРАПАТТАДЫ

«Өзенмұнайгаз» АҚ, АжТБ қарасты Жаңа техника және 
технология енгізу тобының аға инженері Дәурен Насанов 
туралы топ жетекшісі Мұрат Исаев «Дәурен 30 жылдан астам 
еңбек өтілінде жақсы сөз, абыройлы атақ арқалаған жан. 
Біз оның тарапынан өзінің кәсібіне деген үлкен құрметін 
аңғарып жүрміз. Өз ісіне ұқыптылықпен қарап, қажыр-
қайратын тәжірибемен ұштастыра білген азамат ұжымында 
абыройлы» – дейді. 

«Өзен кенорнының дамуы,өсіп-
өркендеуі энергетика саласының 
қызметкерлерінің жұмысына тіке-
лей байланысты. Қауіпті салада 
жемісті еңбек етіп, кенорынды 
жылумен, сапалы электр энер-
гиясымен қамтамасыз ету үшін 
қысы-жазы аянбай еңбек етіп 
жүрген энергетиктерді кәсіби 

мере келерімен шын жүректен 
құттықтай отырып, шексіз алғы сым-
ды білдіремін» – деді бас директор.

Кенорынды айтпағанның 
өзінде 21 ғасырда өмір сүріп 
отыр ған адамзат бүгінде өз өмірін 
электр қуатынсыз елестете алмай-
ды. Теледидар, телефон, компью-
тер, кір жуатын машина... өзге де 

толып жатқан тұрмыстық техника-
ларсыз өмірдің мәні де, сәні де 
болмайды.

Өмірімізге жайлылық сый-
лап жүрген әріптестерімізді төл 
мерекелерімен құттықтай оты-
рып, дендеріне саулық, отбаста-
рына амандық, жұмыстарына табыс 
тілейміз!

«Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры Жәнібек Қайырбекұлы 22-желтоқсан 
энергетика саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай, бір топ 
энергетиктерді құттықтап, марапаттады.
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Б із әңгіме еткелі отырған сүйегі асыл көненің көзі 90 
деген ауылға атын шалдырған Сағынбай Елеусінұлы 
Сариев 1929-жылы қаңтардың 1-жұлдызында Аты-

рау облысы, Мақат 
ауданы, Мақат 
поселкесінде дү-
ниеге келді. Ана-
сынан 2 жасар ке-
зінде айырылған 
ол, әкесінен 19 
жа сында көз жа-
зып қалады. Мек-
тепте бастауыш 
сы нып оқытушысы 
бол ған әкесі ауыр-
май-сыр қамай 56 
жасында фәниден 
ба қи жалғанға ат-
танып кете барды. 

Өзінен үлкен 
2 апасы тұрмыста. 
1944-жылы Мақат 
орта мектебін тә-
мамдаған жас жігіт 
1946-жылы жасы 

18-ге толған соң, еңбекке араласады. Еңбек жолын жас 
жігіт 1946-жылы Мақат мұнай кәсіпшілігінде сызушы (чертеж-
ник) болып бастайды. Одан соң замерщик, скважиналарды 
зерттеу операторы, зерттеу бригадасының бастығы болып 
жұмыс атқарады. 1953-1956-жылдары Мақат аудандық пар-
тия комитетінде инструктор болады. 1956-1960-жылдары 
Мақатмұнайгаз кәсіпшілігінде кадр жөніндегі инспек тор, 
1961-1962-жылдары Сағыз кәсіпшілігінде инженер-эко-
номист болады. 1959-жылы Мақат поселкесінде өткен 
бүкіл халықтық санақ жұмысына инструктор болып 
қатысады.

1968-жылы дәм айдап киелі де қасиетті мекен 
Маңғыстауға көшіп келеді. Өзен кенорны білікті де 
білімді, тәртіпті де ұқыпты азаматты құшақ жая қарсы 
алады. Өзенмұнайгаз жүйесінде Сағынбай ақсақал 
мамандар бөлімінің бастығы, аға инженер, еңбек 
және еңбекақы бөлімі бастығының орынбасары 
қызметтерін адал атқарып, ұжым құрметіне бөленеді.
Телміріп алған теңгеден, тер сіңірген тиынның жұ-
ғым ды екенін бала кезден санасына сіңіріп өскен 
азамат адал жүріп, анық басты. Таза еңбек етіп, тер 
төкті. Әулеттің намысына сызат түсіретін әрекет-
қарекеттерден аулақ жүрді. «Адам баласы адал 

тірліктен азық іздесе, әлем 
азбайды» – дейді ақыл-
ды қария. Осынау ұзақ 
ғұмырында «сен сөйттің» 
деп бетіне тіктеп қарамаған 
асыл жары, балаларының 
анасы Қаманы сағыныш пен 
еске алған ол, жігіттің ба-
сына бақ жақсы қатынның 
жолығуымен қонатынын 
айтады. Зайыбы екеуі Қа-
йырбек пен Орынбек деген 
ұлықты ұл, Гүлшара, Гүл-
фара, Нейля, Жаңыл атты 
қылықты қыз тәрбиелеп, 
ба қытты ғұмыр кешті.

Ақсақалдың қызы Нәйля 
«анам өте ақылды кісі бола-
тын. Кітап оқып, батырлар 
жырын тыңдағанды жақсы 
көруші еді. Бухгалтер бо-
лып жұмыс жасады. Мен 
анамның мамандығын 
таңдап, бухгалтер болдым» 
– дейді.

«Сенің қандай адам 
екеніңді досыңа қарап 
айтып беремін» – деген 
екен бір ғұлама. Мақала 
кейіпкері елмен бірге 
еңбек етіп, елмен бірге 
тыныстаған Бақытжан 
Қожаниязов, Аманжан 
Өтесінов, Құрақ Тілеу-

құлов, Жанайдар Құлшанов (марқұм) сияқты жақсылар 
мен жайсаңдармен жолдас болды, сыйлас болды, 
табақтас болды.

Кітапқұмар азамат жас кезінде Әзілхан Нұр-
шайық овтың «Махаббат қызық мол жылдары-
нан» бастап қазақ-орыс жазушыларының небір 
кітаптарынжастанып жүріп оқыды. Көзі ашық, 
көкірегі ояу ақсақал жасына қарамастан газет-
журнал оқудан қол үзе қоймапты. Бүгінде ол «жүрегі 
барды тебірентпеуі еш мүмкін емес» (Әбіш) қазақтың 
керемет күйлерін тыңдағанды ұнатады. Ғарифолла 
Құрманғалиевтің әндерін тыңдайды. Ұлды ұяға, қызды 

қияға қондырған Сағынбай 
ақсақалдың өмірге өкпесі жоқ. 
Өміріне де, тағдырына да риза.

Бүкіл саналы ғұмырын елі-
міздің гүлденуі жолына ар наған 
Сағынбай Сариев Қа зақстан 
мұнайының 100 жылдығы, Ма-
қат мұнай-газ кен орнының 90 
жылдығы, Доссор мұнай-газ 
кенорнының 100 жылды ғы, 
Өзен кенорнының 40 жылды-
ғы, Жаңаөзен қаласының 40 
жылдығы, Маңғыстау об лы сы-
ның 35 жылдығы, Маң ғыстау мұ-
найының 50 жыл дығы, «Өзен-
мұнайгаз» АҚ 50 жыл дығына 
орай естелік белгілермен ма-
рапатталды.

2005-жылы еңбек ар да-
геріне Жаңаөзен қаласы ның 
құрметті азаматы атағы берілді. 
1970-жылы «Ерен еңбегі мен 
В.И.Лениннің 100 жасқа толу-
ына орай», 1981-жылы «Ерен 
ең бегі үшін», 1985-жылы «Ең-
бек ардагері», 1995-жылы 
«ҰОС жеңісінің 50 жылдығы», 
2010-жылы «ҰОС жеңісінің 65 
жылдығы», 2015-жылы «ҰОС 
жеңісінің 70 жылдығы» медал-
дары табысталды.

Қазақ «төріңнен қарт кет песін» деп тілеген халық. 
Қарттың бүгілген беліне сүйеу болу, үлкенді сыйлап, 
құрметтеу-ата-бабадан келе жатқан салтымыз. Қазақта 
бата алу деген дәстүр бар. Батаны көпті көрген ақсақалдар 
береді. Бата алған жастар жамандық көрмейді. Тоқсанға 
келген Сағынбай ақсақал бізге «Ел іргесі тыныш болып, үй 
босағасы берекеге толсын!» – деп бата берді.

Елі мен Жерін шексіз сүйген асыл азаматты елі де шексіз 
сүйеді.Осы жасқа келгенше еліне қадір-қасиеті кемімей, 

мағыналы ғұмыр кеш-
кен жанға қарап өс-

келең ұрпақ ойын 
да бойын да тү-

зейді.

Алғашқылар
«Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйсінерге жарар ол». 

Абай 

Бибігүл 
БӨБЕКБАЙ

МАҒЫНАЛЫ 
ҒҰМЫР ИЕСІ
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Бас директор Жәнібек 
Нұғманов тәуекелдерді 
басқару және сапа қызметі 
қызметкерлерімен кездесу 
өткізіп, қазіргі таңда компанияға 
«ысырапсыз өндіріс» жобасын 
енгізу кезек күттірмейтін мәселе 
екендігін айтты.

ТАМШЫ ДА ТАС ЖАРАДЫ...

«10 мыңға жуық адамы бар компанияны 
мұхитта жүзіп бара жатқан алып кемеге теңейтін 
болсақ, осы кеменің бағыт-бағдарын, мақсатын 
анықтап отыратын тәуекелдерді басқару және 
сапа қызметінің маңызы өте жоғары. Қазақта 
«кемедегінің жаны бір» деген нақыл бар. Бүгінгі 
жиналыстың мақсаты «ысырапсыз өндіріс» 
жобасын талқылау. Талқылап қана қоймай, 
тез арада енгізу. Жақында аппарат жетекшісі 
Бауыржан Мамбетсапаев бастаған идеялы 
топ B-GROUP құрылыс компаниясына барып, 
олардың тыныс-тіршілігімен жіті танысып келген 
болатын. Милы адам-идеялы адам. Табанды, ой-
лай алатын, іскер адамдар-компания байлығына 
айналуы тиіс.Бар-жоғы 24 жыл тарихы бар 
құрылыс компаниясы бүгінде өзін суда жүзген 
балықтай сезінетіні бізді қызықтырып отыр. Біз 
өзгелерден жақсы, озық нәрселерді үйренуіміз 
керек. Хакім Абай «болмасаң да ұқсап бақ» 
деген ғой. Қай кезде де жаңа дүние әрдайым 
ескінің қарсылығына ұшырайды. «Тама берсе, 
тамшы да тас жарады емес пе?!» – деді бас ди-
ректор Жәнібек Нұғманов.

«ЫСЫРАПСЫЗ ӨНДІРІС» ЖҰМЫС 
ҮСТЕЛІНЕН БАСТАЛАДЫ

«Өмір дегеннің өзі-үнемі өзгеріс. Өмір 
ырғағы өзгерді. Қалып қоймау үшін көбірек 
қимылдау керек. Адам тіршілігі өмір талабына 
сай болуы керек. Заманына қарай адамның 
сана-сезімі өзгереді. Ағын су емес, тұрып қалған 
су бұзылады. Әрбір адам ең алдымен өз өмірін, 
өзін өзгертуі тиіс. Ысырап етсе, не нәрсе де 
тез таусылады. Әлемдегі ең алдыңғы қатарлы 
елдің бірі Жапонияда ауқатты адамдар 
қарапайым өмір салтын ұстануға қатты мән 
береді. Жұмыс үстелінің үсті барлық уақытта 
қажетсіз қоқыр-соқырға толып шашылып 
жататын, қызметкер тапсырманы уақытында 
орындамайды, ынталанбайды» – деді аппарат 
жетекшісі Бауыржан Мамбетсапаев.

BI GROUP ТАБЫСТЫ КОМПАНИЯҒА 
ҚАЛАЙ АЙНАЛДЫ

BI Group компаниясының қыз мет керлеріне 
оқуға міндеттелген 14 кітап бар. «Ең үздігін 

таңда: жоба, команда, технология менежмент» 
қағидасы холдинг үшін темірқазық, компания 
қызметкері үшін маңызды ұстаным. Холдинг 
адамды басты құндылық деп есептейді. 
Қызметкер дамыса, жетілсе, білімін ұштаса-
холдинг те дамиды, табысқа жетеді, қарыштап 
өседі, ұжымдық рух қалыптасады. Олар озық 
басқару, жұмыс жүргізу саясатын жүйелі түрде 
жүргізетін холдингтің тасы өрге домайтынын 
дәлелдеді.

BI GROUP КАЙЗЕН  
ҚАҒИДАСЫН ҰСТАНАДЫ

Жапондарда кайзен деген қағида бар. 
Оны «1 минут қағидасы» деп те атайды. Адам 
күн сайын 1 минут белгілі бір нәрсемен, белгілі 
бір уа қыт та айналысады. 1 минут өте аз уақыт. 
Бұл қағиданы ұстану арқылы сіз өзіңізге деген 
сенімсіздіктен арылып, тек алға қарай, тасысты 
болуға ұмтыласыз. Уақыт өте келе 1 минутыңыз 
5 минутқа ұласатын болады. Жарты сағатқа же-
тед і. «Кай» – өзгеріс, «дзен» – білімділік деген 
ма ғынаны білдіреді. Оның авторы Масааки Имаи 
атты азамат. Ол кайдзен қағидасының жеке 
өмірде де,кәсіпте де көмектесетінін айтады.

ШЫНЫҚҚАН ҚАЗАҚ – САУ ҚАЗАҚ

«BI Group компаниясының басшысы Ай-
дын Рахымбаев әлемге танымал IRONMAN 
(Темір адам) халықаралық триатлон жары-
сына қатысу мүмкіндігіне ие болды. Компа-
ния жыл сайын 5,10,21 және 42,2 шақырым 
қашықтықта марафон өткізіп, шараға қаты-
сушылар санын 1500-ге жеткізді. Бүгінде 
жүгірушілерді 3000-ға жеткізуді көздеп отыр. 
Біз де өткен жылы 5 шақырымға жүгірдік. 
Марафонға 400 адам қатысып, өздерінің 

салауатты өмір салтын ұстанатынын дәлел-
деді.Бірігіп жүгірудің маңызы зор. «Шыныққан 
қазақ-сау қазақ» (Нұрсила Ахметбек) де-
мекші, дені сау адамның қуаты көп бола-
ды. Қуаты көп адам табысты болады. Ком-
панияның келешегі, өркендеуі табысты 
адамдардың қолында!» – деді аппарат 
жетекшісі Бауыржан Мамбетсапаев.

КӨЗҚАРАСЫМЫЗДЫ  
ЕМДЕТУ КЕРЕК

«Компанияға «ысырапсыз өндіріс» жо-
басын енгізуді өте дұрыс деп есептеймін. 
Өмір бір орнында тұрмайды. Уақыт, за-
ман өзгеруде. Кешегі іс, кешегі ақыл 
бүгінге жарамай жатыр... Жұмыста мән-
мағынасыз бөстекі сөзді өрбітіп, пайдасыз 
пікірталасты қоздатып, уақытты ысырап 
қылатынымыз да өтірік емес. Біздің «ком-
пания маған не береді, бере берсе екен!» 
– деген санамыздың,көзқарасымыздың өзі 
сау көзқарас емес. Компанияны сауынды 
сиырдай көруіміз жақсылыққа апармайды. 
Көзқарасты қалай өзгертеміз? Көзқарас 
көргеннен, естігеннен, оқығаннан өзгереді. 
Сана өзгерсе-өмір өзгереді» – деді тәуекел-
дерді басқару және сапа қызметі директоры 
Амантай Смадинов. 

АДАМ ӨЗІН ҚҰРМЕТТЕМЕСЕ –  
БӘРІ БОС

№2 МГӨБ сапа инженері Жұлдыз Мұхан-
бетқалиқызы компания жүргізушілерінің судың 
баклажкаларын кез келген жерге лақтырып 
кете беретіндігін айтып, бұл әдепсіздікті 
қалай қойдыртуға болады деген мәселені 
көрсетті. Бұл мәселенің жауабы қарапайым: 

қалада театр мен кітапханаларды көбейту ке-
рек. Мәдениетсіз елдің көсегесі көгермейді. 
Мәдениетсіз адам жарты абыройдан айыры-
лады.

«...АДАМЗАТТЫ СӨЗ БҰЗАДЫ»

Жиналыста «Тау мен тасты жел бұзады, 
адамзатты сөз бұзады» демекші компанияда 
өсектің гу-гу етіп азаймай тұрғандығы сөз бол-
ды. Бұл да мәдениетсіздікке жатады. Жақсы 
мектептен өтпеген кісіден дөрекіліктің иісі 
шығып тұрады. Өмірде ұсақ-түйек ешнәрсе 
болмайды. «Бөлшектер шайқалған жерде 
бүтіннің құлауы қиын емес!».

ТҮЙІН: Жиналыста айтылған сөздер 
көпшіліктің құлағына сіңіп, көкейіне 
қонды. Жұмысыңызды махаббатпен, 
қуанышпен атқарған сайын ол жақсы 
нәтиже береді. Ысырап тек ақшаға 
қатысты емес. Уақытты рәсуа етіп, желіге 
желімдей жабысатын әріптестеріміз де 
бар. Біздің компания қызметкерлерінің 
бойында BІ-GROUP компаниясы 
қызметерлеріне тән кішіпейілділіктің 
жетіспейтіні жасырын емес. Кішіпейілділік 
пен сыпайылық-озық адамдардың дуалы 
әдісі. Әрбір өзенмұнайгаздықтың ойы 
да, тілегі де, тілі де, бойдағы бар нәрсесі 
әсем де сыпайы болуы тиіс.«Ысырапсыз 
өндіріс» жобасын енгізудегі мақсат – 
көштен қалмау. Абай атамыз бекер 
мал-шашпақты дұшпаның деп атап 
өткен. Ислам діні де ысырапшылыққа 
тыйым салады... «Перемен требует наши 
сердца, перемен требует наши глаза...». 
Бұл әнді барлығы біледі. Бұл – өлмейтін 
ән. Бұл – Виктор Цой!

өзгеріс – өмір талабы «ЫСЫРАПСЫЗ ӨНДІРІС» 
ЖОБАСЫ ЕНГІЗІЛМЕК

Аталған цех бастығының міндетін уақытша атқарушы 
Дәурен Изимов, қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтан соң, шараға 
қатысып отырған комиссия мүшелеріне апаттық оқу жаттығудың 
басталғанын хабарлады.

«KMG Security» ЖШС күзетшісі өндірістік аймақтағы бөгде адамды 
байқап қалып, бақылауға алады. Негізгі блок үйлестіру орталығының 
жанына лаңкестік мақсатта қойылған қорапты көре сала, күдіктенген 
күзетші дереу ғимарат ішіндегі дабыл қаққышты іске қосып, үйлестіру 
орталығының операторына, цех бастығының м.у.а. Д.Изимовке теле-
фон шалып, орын алған жағдай туралы баяндайды.

Үйлестіру орталығының операторы тез арада «Семсер өрт 
сөндіруші», «Медикер» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне 
және ішкі істер қызметкерлеріне хабар береді.

«Семсер өрт сөндіруші» ЖШС жасағының командирі тез арада 
еріктілерді жинап, лаңкестік мақсатта қойылған қорапқа қарай 
беттейді. Ал «KMG Security» ЖШС өз кезегінде қауіпті қорапты 
қойған лаңкесті тұтқындауға әрекет етіп, өзге жұмыскерлер 

қауіпсіздігі үшін қауіпті аймақты қызыл жолақ лентамен қоршап 
тастайды. Төтенше жағдай орын алған жерге жеткен ішкі істер 
қызметкерлері «KMG Security» ЖШС күзетшілеріне қауіпті 
аймақты айнала қоршауға тапсырыс беріп, жарылғыш зат-
ты арнайы құралымен тексереді. Цех жұмыскерлерін сапқа 
тұрғызып, түгендеу жұмыстары жүргізілді. Арнайы техника-
лар жеткізілді. Негізгі блоктағы адамдарды толық шығару 
үшін құтқару жұмыстары жүргізілді. Апатты жағдай жойылып, 
қораптың қауіпсіз екендігі туралы жаттығу жетекшілеріне ай-
тылды.

Цех бастығы м.у.а. Д.Изимов оқу-жатығудың аяқталғанын 
мәлімдеді. АҚ штаб бастығы К.Караджанов «KMG Security» 
ЖШС бөлімінің арнайы күзетшілеріне, құқық қорғау органы 
құрамасына, басқарма бойынша құрылған құрамаға,комиссия 
мүшелеріне оперативтік штабтың іс-әрекетінің аяқталғанын 

баяндады. Жаттығу жетекшісі іс-шараға қатысушыларға баға 
беріп, жаттығуды талқылады. Комиссия мүшелері маңызды шараға 
«жақсы» деген баға берді. 

Қауіпсіздік мақсатында ОҚУ-ТАКТИКАЛЫҚ ЖАТТЫҒУ ӨТКІЗІЛДІ
№1 Мұнай-газ өндіру басқармасына 

қарасты ЖЖДжЖЦ-ында «Лаңкестік акт 
кезіндегі персоналдардың іс-әрекеті» атты 
тақырыпта оқу-тактикалық жаттығу өткізілді
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– Өсербай Сансызбайұлы, 2019-жыл -
ды Еңбекті қорғау жылы деп жариялап 
жібердік. Науқаншыл ха лықпыз ғой. Осы 
жылы бірнәрсе өзгере ме? Әлде дабы-
ра-даңғойлықпен үйтіп-бүйтіп өткізіп 
жібе реміз бе?

– Иә, 2019 жылды «Еңбекті қорғау» жылы 
деген ұранмен бастап жатқанымыз рас. 
Өзіңіз күмәнданып отырғандай, осы жылы 
еңбек қауіпсіздігін қорғау мәселесі оң шешім 
табатындай ешқандай нақты өзгерістер бол -
майтын болса, алаулатып-жалаулатып бас-
тағаннан, бастамай-ақ қойғанымыз жақ сы.
Қазақта «балық басынан шіриді» – деген 
керемет мақал бар. Егер техника қауіпсіздігін 
басшыларымыздың өзі сақтамайтын болса, 
бәлду-бәлду бәрі өтірік деген сөз болып 
шығады. Мен жақында бас директордан 
бас тап, бүкіл басшы құрамның қызметтік 
көліктеріне GPS орнатуға қол жеткіздім. Көп 
әре кеттенген адам бір нәтижеге жетпей қой-
майды деп ойлаймын.

– Еңбекті қорғау жылына орай не 
жоспарлануда?

– Аталған жылға орай, 9 пунктен тұратын 
іс-шара жоспарын жасақтап жатырмыз. 
Қазіргі таңда, еңбек қауіпсіздігі туралы 
фильм түсірілді. «Еңбекті қорғау – баршаға 
міндет» атты үн парақшаларды өндірістік 
нысандарға орналастырамыз. Ах3 форматта 
1000-нан астам үндеу парақтарын жасатып 
жатырмыз. Жұртшылықпен байланыс депар-
таменті Еңбекті қорғау жылының логотиві 
орналасқан, еңбек қауіпсіздігі тақырыбында 
11 баннер жасап беруге көмектесті. Бүгінде 
осы 11 баннер өндірістік аймақтарға ілінді. 
Еңбекті қорғау жылының логотиптері арнайы 
техникалар мен автобустарға, жеңіл көліктерге 
де ілінетін болады. Тіпті арнайы киімдерге де 
тігетін боламыз.

– Өзенмұнайгаздықтардың арнайы 
киімдерін көлденең көк аттылардың киіп 
кетуін немен түсіндіруге болады?

– Өте орынды сұрақ. Ырасында да біздің 
арнайы киімдерімізді ит те, бит те киіп жүргені 
ешкімге жасырын емес. Ол киімді базарда 
тұрған сатушы да, жұмыс іздеп келген өзбек 
ағайындар да киіп жүр. Ал мұнайшылар болса, 
киімнің жетіспей жатқандығын айтады. Біз 
оларға жыл сайын жаздық 2 киім, қыстық 1 
киім бере міз. Арнайы киімдерге еңбекті қорғау 
жылы ның логотибін тіктіру – осы мәселені 
шешуге көмектеседі деп ойлап отырмыз. 
Егер мұнайшы логотибі бар киіммен жұмыс 
жасайтын болса, биыл алған арнайы киімді 
киіп жүр деген сөз . Ал логотибі жоқ арнайы 
киіммен жұмыс жасайтын болса, өткен жылғы 
киіммен жұмыс жасап жүрген болып шығады. 
Жалпы соңғы кезде басшылыққа арнайы 
киімдерге чип орнатсақ қалай болады екен-
деген ұсыныспен шығып жүрміз. Чипке 500 әріп 
сияды екен. Оған біз киімнің иесінің аты-жөнін, 
лауазымын, медтексеруден қашан өткенін, 
киімнің неше рет жуылғанына дейінгі ақпарат 
орналастыра аламыз. Чип-киімнің көлденең 
көк аттыға кетуіне тосқауыл болар еді...Өн-
ді ріске тастап кететін киімдерді, үйлеріне 
таситын мұнайшыларды да чип мұрындарынан 
тізіп ұстап берген болар еді. Автобусқа мінген 

бойдан, арнайы құралымызды іске қосамыз. 
Арнайы киім киіп, үйлеріне келе жатқан мұнай-
шы лардың аты-жөні тізіліп көз алдымызға шыға 
келер еді. Чип бізге ауадай қажет болып тұр.

– Еңбек қауіпсіздігін үнемі сақтап 
жүретін әріптестерімізді ынталандыру 
мақсатында не жасалмақ?

– 10 мыңға жуық жұмыскерлері бар 
кәсіпорынға мотивация әдісін қолдану өте 
қажет. Біз де осы жылы еңбек қауіпсіздігін 
қорғауға зор үлес қосып, барынша техни-
ка қауіп сіздігін сақтаған үздік топ тық қон-
дыр ғыларды, үздік бри гадаларды, үздік 
шоғырланған сорап тар стан цияларын бас 
дирек тордың Алғыс хаты мен, Құрмет грамо-
талары мен марапат тап, тіпті ақша лай сыйлық 
береміз бе деп ойластырып отырған жайымыз 
бар. 

– Өткен жы лы қанша жаза-
тайым оқиға тір кел ді. Жұ-
мыс тан шы ға рылған 
адам дар бол ды ма? 

– Өткен жылы 12 
жаза тайым оқиға тір-
келді.  Ең бек қа-
уіпсіздігін сақ та-
мау сал да рынан 
7 әріп те сі  міз 
ауыр жа ра қат 
ал са, 5 жұ мыс-
кер же ңіл жа ра-
қат алды. Жақ сы 
көр сеткіш емес. 
Өкінішке орай, 
жұмыстан бірде-бір 
адам шығарылған 
жоқ. Неге деген сұ-
рақ туын дайды? Қа-
зақта «жүз көрі сетін 
адам» деген сөз бар. 
Өзен кен орнындағы адам-
дардың бәрі бір-бірін таниды. 
Ең құрығанда жаза қолданатын 
адам құдасының көр шісі болып 
шығады. Біз бас директордан бастап, қа-
рапайым мұнайшыға дейін Еңбек кодексіне 
бағынуымыз керек. Бұл Елбасының қолы 
қойылған заң. Біздің басқарма директорлары 
жазықты жанға жазбаша ескерту берумен 
шектеледі. Еңбек кодексінің 48 бабында тәртіп 
бұзушыларға қолданатын шаралар түріне 
ескерту, сөгіс, қатаң сөгіс, жұмыстан шығару 
жатады. Ал персоналды басқару және дамыту 
департа ментінің ішкі айналым құжатында 
тәртіп бұзу шыға жазбаша ескерту беруге де 
болады деп жазылған. Бұл дұрыс емес. Біз 
Еңбек кодексіне сай жұмыс жасауымыз керек. 
Тәртіпке бас игеннің құл болмайтыны бабалар 
айтқан ақиқат. 

– Еңбекті қорғау мәселесі тек қана 
Еңбекті Қорғау және Өнеркәсіптік 
Қауіпсіздік Департаментіне қатысты 
нәрсе деп ойлаймыз... осы дұрыс па?

– Әрине дұрыс емес. «Түйесі жоғалма-
ған ның бәрі есті» – деген керемет нақыл 
бар. Адамдар кейде баладан бетер қылықтар 
жасайды. Қит етсе, «осы ТБ ай қарап отыр 
ма?» – деп шығатын адамдарға таң қаламын. 
Мен 2016-жылы «Теңізшевройлға» іссапармен 
бардым. Компанияда 6500 адам жұмыс жасай-
ды екен. Еңбекті қорғау саласында 500 маман 
бар. Енді біздегі жағдайға келейік. Бізде 9500 
адам жұмыс жасайды. Ал еңбек қауіпсіздігі 
саласында 100-ге әзер жететін маман бар. 

Айырмашылық аспан мен жердей емес 
пе? Осыдан-ақ, компа ниямыздың еңбек 
қауіпсіздігі саласына деген көзқарасын 
байқауға болады. Шариғаттың шарты 
бойынша да, әр адам өз өмірін сақтауға 
міндетті.

– Наполеон өзінің таңдаулы гвардия-
сындағы солдаттарының бәрін бес 
саусақ тай білген дейді. Сіз ше?

– Мен де білемін. Әріптестерімнің өмірінің 
қазанында қайнап жатқан мәселелер бар, 
соған мән беруге тырысамын. Оның көбісі 
отбасынан туындап жатады. Маңызды салада 
екі нәзік жанды қызметкерім бар. Біреуі  
Әлима Аман жолова (№2 МГӨБ), екіншісі – 

Гүлзира Қонаева 

(№1 МГӨБ). Осы екі аға инженерді Ал ма ты 
қаласына оқуға жіберіп алдым. Зама науи 
әлемде елдің қуаты ең алдымен азамат-
тарының білімімен өлшенетінін Елбасымыз-
дың өзі де айтып жатыр. 

– Қиын да күрделі саладағы маман-
дарыңыз өте мықты болу керек сияқты. 
Мамандарыңызға көңліңіз тола ма?

– Толмайды деп кесіп айту қиын. Бір 
биеден ала да туады, құла да туады. Қай кезде 
де, айту-оңай, істеу-қиын. Ықылас болмаса, 
ынта да болмайды. Бұйырса, ӨҚБ тіркелген 
еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі 
жөніндегі бас техникалық жетекшілерді жинап 
басқарма ашпақшымыз. Бас техникалық жетекші 
өзі жұмыс атқаратын басқарма директорына 
бағынышты болғандықтан, өзінің лауазым дық 
нұсқаулығында көрсетілген міндетін атқару 
орнына, директор айтса оператормен бірге 
сква жиналарды ара лап, май іздеп, скважинаның 
қысымын, тем пературасын өлшеп, тығырық 
соғып де гендей жұмыстар атқарып кететіндігі 
ешкімге де жасырын емес. Осыдан кейін еңбек 
қауіп сіздігі жетекшісінің беделі бола ма? Оны 
кім сыйлайды? Жалпы, мамандардың бәрін 
аттес тациядан өткізуді ойластырып отырмын. 
Әркім өзі ұнататын іспен айналысқанда ғана 
нәтиже шығады.

– Кәсіподақпен қарым-қатынасыңыз 
қалай?

– Қарым-қатынасымыз жақсы. Жақында 
кәсіподақ СЖАЖ бригадаларына қажет деп 
ұзын қонышты, артының байланатын жібі бар 
етікке тапсырыс берді. «Жамал-ай» ті гін фаб-
рикасынан ұзын етіктердің алғашқы партиясы 
келіп, 338 етік таратылып жатыр. Бри гада 
жігіттері ара сында «етікті сатып алып жүрміз» 
деген әңгіме айтылыпты. Әдейі бригадаларды 
араладым. Сатып алынған етік көрмедім...
Болмашыдан мәселе шығару – мағынасыздық. 
Жер бетінде қанша адам болса, сонша пікір 
бар. Бар адамның бабын табу мүмкін емес.

– Өмірлік ұстанымыңыз қандай?! 
– Қолымнан келгенше, сәл де болса, нан 

жеп жүрген жеріме пайда әкелу. Мен жұмыстан 
келген соң үйде жатып «бүгін компания үшін 
қандай пайда әкелдім» – деп ойланамын. 
Әрбір еңбек қауіпсіздігін сақтау маманында 

жұмысына деген жанашырлық болу керек. 
Ол үнемі цехтарды мігірсіз аралап, үгіт-

насихат жұмысын жүргізу керек. Айта 
беру керек, айта беру керек... 2018 

жылы 670 адам еңбек қауіпсіздігі 
жөніндегі оқу  бойынша емти-

ханнан сүрінген. Оның 113-і ин-
же нерлік-техника лық құ рамнан 
болса, қалғаны қа рапайым жұ-
мыс керлер. Қынжылыс туды-
ратын жағдай. Білім – адамның 
байлығы. Білім бар жерде жарыс 
бар. Ол ойдың жарысы, онсыз 
өз орныңды анықтай алмайсың.

– Не істеу керек? – деген 
рито рика лық сұрақ...

– Компаниядағы «байдың 
малы-жаудың малы» деген көз-

қарасты өзгерту керек. Ол үшін талап 
күшею керек. Осы керектердің жолында 

жұмыс жасау үшін-ақыл мен парасат 
керек. Жиналыстарда мен айтудай-ақ, айтып 

жатырмын. Еңбек қауіпсіздігі маман дарының 
ұстанымы «үндемеген үйдей пәледен құты-
лады!». Адамды үндемей жеңе ді. Бұл салаға 
«тек жүрсең тоқ жүресің, дома ланып көп 
жүресің» дейтіндер мүлдем қажет емес. Білекті 
сыбанып, бел шешіп кірісетін компанияның 
нағыз патриоттары керек. Ештеңе істелген жоқ 
деп аузымызды қу шөппен сүрте беруге де 
болмайды. Қыруар жұмыс атқарылып жатыр. 
Мәселен, 2016-жылы GPS жүйесі бойынша 
жылдамдық режимін асырумен 42 594 
жүргізуші тіркелсе, бұл көрсеткіш 2018-жылы 
4358 дейін төмендеген. Керемет көрсеткіш 
емес пе?!«Мен істедім дегенше, ел істеді 
десеңші» деген Бауыржан Момышұылының 
сөзі бар ғой. Бұл жетістікте әрбір еңбекті 
қорғау қызметкерінің еңбегі бар. 

ТҮЙІН: «Біз жоқ жердегінің бәрі 
тамаша!» – деген түсініктен арылатын 
уақыт келді. Ақымақ болғың келсе, 
өзің білме, білгеннің тілін алма деген 
сөз бар. Атақты фильмдегі детектив 
Шерлок Холмстың «Элементарно, 
Ватсон!» – деген атақты сөзі бар еді 
ғой... Сол айтпақшы, еңбек қауіпсіздігі 
ережелерін сақтау қарапайым-ақ 
нәрсе. Бұл үшін ұлы жазушы Мұхтар 
Әуезов айтпақшы «Қай істің болсын 
өнуіне үш шарт бар: ең әуелі-ниет 
керек, одан соң-күш керек, одан соң – 
тәртіп керек!».

сұхбат 2019 ЖЫЛ – ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ 
ЖЫЛЫ БОЛЫП ЖАРИЯЛАНДЫ

Өсербай 
ТҰРСАБЕКОВ,

Техника қауіпсіздігі және 
қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі басқарушы 
директор
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Ж етімдіктің пәлесі ме, қайдам Ертайдың жүрегі сәл 
нәрсеге жараланғыш. Бүгінде сексеннің сеңгіріне 
шықса да дилы әжесі қанаттыға қақтырмай, 

тұмсықтыға шоқытпай-ақ өсірді. «Жалғыздан қалған тұяқ»-
деп бетіне жел боп келмеді...сабаққа бірде барса, бірде 
бармады. Еркелеудің түбін түсірем деп жүріп, оқуды дұрыстап 
оқымады.Қазір енді сонысына жатып кеп өкінеді. Өкінгеннен 
не пайда?! Мектепті үйтіп-бүйтіп жүріп, әрең бітірді. Әскерден 
келген бойдан, түнде түсінен, күндіз ойынан шықпаған 
ауылдағы ең сұлу қыз Бәтимаға үйленді. Сұлу бойжеткен 
үйінің табалдырығын оң аяғымен аттағанда бақыттан басы 
айналып, жүрегі қуаныштан дүрсілдей соқты.

Үріп ішіп, шайқап төгіп отырған дәулетті үйден шықса да 
мың болғыр келіншегі қабақ шытпады. Жоқтан бар жасап, 
үйдің берекесін кіргізіп жіберді. Әжесімен де шүйіркелесіп, 
кемпірдің асты-үстіне түсіп жүргені...Қара кемпір жатса да, 
тұрса да Аллаға шүкіршілігін жаудырып, дымданған көзін 
сүртіп жатады... 

Әттең-ай, десеңші! Бақыты ұзаққа созылмады... Бәріне 
кінәлі жоқшылық. Әжесі азғантай пенсия алады, өзі күзетке 
орналасты. Алатын ақшасы 50 мыңның о жақ бұ жағы. Үйге 
өзге келетін кіріс жоқ. Кеше әжесінің көрші ауылға садақаға 
кеткенін пайдаланып түскі ас ішіп отырғанда енесі келіп, отау 
құрғандарына бір ай болмаған Бәтимасын сүйрегендей етіп 
алып кетті. Босына кеткен жоқ. Ойымдағы бойымда кетпесін 
деп, аузына ақ ит кіріп, көк ит шықты... «Байға тисең де, сорың 
ашылмады. Иығың жылтырап киіне алмадың. Осы отырғанда 
көзің қарауытып, аузың кеуіп отыр. Мен 
сені осы үйдің отымен кіріп, күлімен 
шығу үшін туған жоқпын... Құдайым-ай, 
мұңы, мұқтажы бітпейтін үйге қайдан тап 
болдың?!» – деп аузына келгенін құсты.

Кішкентай ғана қала емес пе, 
енесінің көршілеріне «Сөзі өлшеулі, 
қимылы есептеулі пәле. Ішінде не 
жатқанын адам біліп болмайды» 
– деп сөзге сараң күйеу баласын 
жақтырмаған сөздерін ұзын құлақтан 
естіп жатқанмен, аса мән бере қоймай-
тын. Үйіне келіп балағаттағаны жанына 
тікендей қадалып, ішін мұздатты. 
Бәтимамен бірге үйдің бар қызығы 
сыпырыла кетті. Қолы түкке бармай, көңлі құлазып жүдеп сала 
берді. Жаны қыдырып, сыртқа шықты, ішке кірді. Уақыт өтпей 
тұрып алған сияқты... Іші толы өрт пен жалын. Не отырып, не 
жатып болар емес.

«Не бел кетер, не белбеу кетер» – деп не де болса енесі-
нің үйіне бет түзеді. Көшкен елдің жұртындай құлазыған Ертай 
ащы су алу үшін дүкенге бұрылды. Дүкен бұрышында сыбыр-
ласып тұрған, өмірі құпиялары таусылмайтын қыздарға назар 
аудармастан өте шықты. Енесінің үйіне жақындағанда, ер 
батқан аттай қипақтап кетті. Алға жүрген аяғы кері кетіп, ене-
сінің табалдырығынан аттады.

Ауытқымалы, толқымалы, қылт етпе кісінің суық та 
жат көзқарасынан іш жиып қалды. Жымиысы неткен 
зәрлі еді... Сазарған бетте рақымның ізі жоқ екен. 
Бәтимасы көзге түс педі. Аузына қапелімде жөні 
түзу сөз түспей еңсесі түсіп, жүні жығылды. Долы 
жан көзбен де, көңілмен де ішіп-жеп барады. 
Жарымаған бойы аз болғандай, киіп келген 
киімінің жүдеу екені есіне түскенде, көкірек 
тұсы қатты шаншып кетті. Басы салбырап, 
онсыз да тозуға айналған бәтеңкесіне қарады. 
Бағана батылдық үшін деп аузына алмайтын 

ащы судан ұрт-
таң қырап еді. 
У ішін удай ащы 
тыр нақпен тырнап 
кетті. Арақтың есері 
енді басына шауып 
тұрған сияқты...Ойына 
әжесінің көп айтатын «астың-
дағы атыңа сенбе, қойныңдағы 
қатыныңа сенбе» деген ма-
қа лы түсті. Ашулана бас та-
ға нын сезді... Аузын ашса, 
енесінің аузын артына қаратып 
жіберетінін ұқты. Қайдағы-жай-
дағы ой иттей талады.

«Тіріде талабы алға баспаған 
сорлы!» – деді енесі бұған 
жиіркене қарап. Ауыр сөзден 
қойнына мұз тығып жібергендей 
денесі тітіркеніп кетті. Теріс 
бұрылды да, есікті сарт еткізіп, 
лақтырып жапты. «Өлтірем!» – 
деді тістеніп... Әкесінің інісінің 
үйіне бас сұқты. Проблемасын 
айтып, кеңес сұрамақшы еді. 
Жеңгесінің шабалаңдаған дау-
сынан кейін «қайдан келдім» 

күйге түсті. Адам келді екен, кетті екен демеген ақымақ 
жеңгесіне қаралай жыны келді. Уақыт өткен сайын тіпті 
даусы зорайып бара жатқан сияқты...Әшейінде қомпаңдап 
«аталарымыз кезінде төрт қатын алған» деп әжептәуір 
әңгіме айтып жүретін ағасында үн жоқ. Дардай еркектің 
дәрменсіздігі жүйкесін жұқартты. Ертай берекесіз үйден 
тезірек кетуге асығумен болды.

Кластас досы Думан есіне түсті. Телефон соқты. 
Үйінде екен. Төртінші қабатта тұратын досы екеуі көр-
жерді әңгіме қылды. Ашылып сырласқысы келді. Енесінің 
әділетсіздігін айтқысы келді. Бәтиманын жанынан артық 
сүйетінін айтқысы келді. Думан да сөзшең болып кетіпті. 
Сөзге қонақ берер емес. Біресе ақшасының жетпей 
жатқанын айтты. «Сен үйленіп алдың ғой. Маған қатын 
алуға да ақша керек» – дейді. Мініп жүрген машинасының 
тозығы жеткендігін айтты. Үйіне ремонт жасалмағалы 10 
жыл болғандығын айтты. Мыжың сөзді тыңдағысы келмей 
Ертай балконға шықты. Салқындап, бойы сергігендей 
болғасын, ішке кірді. Думан қолындағы телефонға үңіліп 
отыр, сабазың қозғалатын емес. Мұның қасында бар 
екенін ұмытып кеткендей. Тіл қатпақшы болып тұрып, 
тілін тістеді. Досы екі құлағына құлаққап киіп, тас бітеп 
алыпты. Жынды адамдай басын біресе оңға, біресе солға 
бұлғаңдатып отыр. Екі көзін тарс жұмып алған. Бұл отырысы 
«пұл болмаса, күл болсын» деген адамның отырысы. 
Сырласпақ түгілі, әңгімесін тыңдағысы келіп отырған жоқ. 
Ішін ақтарып, жүгін жеңілдеткелі келген жігіт өзін жалпақ 
әлемде ешкімге керексіз сезінді. Адамның қоры болып 
жүргенше, өліп қалғаным жақсы емес пе? – деген ұры 

ой келді. Досының тоңазытқысынан 
мұздай сыраны алып, үйдің шатырына 
шықты. Сыраны әкесінің өші қалғандай 
түбін көрсетті. Жан-жағына көз тастап 
тұрып, өзінің әлі жас екендігін, өмір 
сүргісі келетіндігін, өлгісі келмейтінін 
ойлады. Бәтиманы үйге әкелгенде 
әжесінің «өлгенім тіріліп, өшкенім 
жанды» – деп қуаныштан жылағаны 

есіне түсті. Әлемдегі ең ыстық жан қара кемпір есіне түскен 
кезде бойын жиып алмақ болған жігіттің аяғы, көзді ашып-
жұмғанша шатырда қағылған жылтыр қаңылтырдан тайғанып 
кетіп, төмен зымырай жөнелді.

Ертай ұшып бара жатып, адам өмірінің түкке тұрмайтынын 
ойлады. Есіне құшағына қысып жатып айтатын әжесінің 
«Ер Төстік» ертегісіндегі батырға қастық ойлайтын перінің 
қызы Бекторы түсті. Ары қарай ой үзіліп кетті... Айнала қою 
қараңғылыққа ұласты...

Сағаттың шырылынан шошып оянған Ертай бірден 
қасындағы Бәтимасын іздеді. Аяғы ауыр келіншегі балбырап 
тәтті ұйқыда жатыр екен. Қорқынышты түстен құтылғанына 
қуанып кеткен Ертай «түс – түлкінің боғы емес пе, тәйірі» – деп 
күбірледі де, күлімсіреп төсегіне қисая кетті...

Бибігүл БӨБЕКБАЙ

Мұнайшылар шығармашылығы

ПЕРІНІҢ ҚЫЗЫ – 
БЕКТОРЫ...

(әңгіме)
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Ел экономикасының күре тамыры болып саналатын мұнай 
саласына ғұмырын арнаған арда азаматтың шоқтығы қашан 
да биік. Марқұм әкеміз Қуанышнияз Тоқбановты біз осындай 
азаматтардың қатарына жатқызамыз. Қазақ ерді түсіне қарап 
емес, ісіне қарап бағалаған. Адам баласы өз биігіне төгілген 
термен, нәтижелі еңбек, адал ұрпағымен, артына қалдырған 
ізгілікті ісімен, айшықты ізімен шықса, ол адамның өзі мәңгілік. 

Өмір қақпасын ашатын да, жабатын да мықты азаматтар 
екені белгілі. Тер төгіп, еңбек ету – оның өмір лік кредосы 
болатын. Біз майталман мұнайшы, еңбек ар да гері, асыл жар, 
үлгілі азамат, жақсы әке бола білген онымен мақтанамыз.

Халық үшін, елінің қамы үшін еңбек еткен ол тәрбие ден 
бе, тегінен бе-әйтеуір бір сүйкімді, ескерімді, артық сөзі 
жоқ өте ұстамды, мәдениетті азамат болып біздің есімізде 
сақталып қалды. Ел алдындағы парызға айрықша сергек және 
жауапкершілікпен қарап, әрбір ісін тиянақты орындайтын 
әкемізге қарап біз бойымызды да, ойымызды да түзедік.

Ырасында да, елге қызмет істеу қай кезде де оңай 
болмаған. Оның тіршілік-тауқыметіне жігіттің жігіті ғана 
шыдайды. Бұл үшін ақыл, білім, жүректілік, табандылық қажет. Ол туған еліне маңдай терін төгіп, айналасындағы 

дос-жарандармен ыстық жүрекпен сыйласып, 
жұртына, туған-туыстарына қолынан келгенше, 
қамқор аға бола білді.

«Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай, 
Батыр мын деп баптанба, жауға шаппай» 
демекші, әке міз дің ерен еңбегі еленіп, 
өндірістегі қол жеткізген көрсеткіштері мен 
белсенді қоғамдық қызметтері үшін бірнеше 
орден-медальдармен марапатталды.

1981-жылы Бүкілодақтық өнертапқыштар мен же-
тіл дірушілер қоғамының «КСРО жаңалық ашу мен 
өнертапқыштығының озаты» белгісімен, 1985-жылы КСРО 
Халық шаруашылығының бүкілодақтық жеңістері көрмесінің 
«КСРО халық шаруашылығын дамытуы үшін» медалімен 
марапатталды. «КСРО Өнер тапқыштығы мен жетілдірушілігінің 
үздігі» белгісін алды. Асыл азаматқа КСРО Мұнай өнеркәсібі 
министрлігі, Кәсіподақтардың бүкілодақтық орталық одағы 
Құрмет грамоталары, «Қазақстан мұнайының 100 жылдығы», 
«Өзен мұнай кенорнының 40 жылдығы», «Маңғыстау 
облысының 35жылдығы» және «Жаңаөзен қаласына 40 жыл» 
төсбелгілері тапсырылып, 1999-жылы «Жаңаөзен қаласының 
құрметті азаматы» атағы берілді. 

Данагөй Жүсіп Баласағұнидың «Өмірде екі есік бар: бірі 
өмірге қарай ашылады, екіншісі өлімге қарай ашылады. Бірінші 
есіктен кірген адам, екінші есікке де кіреді»-деген сөзі бар. 
Шынында да, тумақ керек, туған соң өлмек керек. Жарық 
жалғанның бес күндік қонағы екеніміз тайға таңба басқандай 
белгілі жайт. Фәниден бақиға озғанына 7 жыл болса да, 
әкемізді өлді деуге аузымыз бармайды, көңліміз сенбейді...

Асқар таудай әкеміз арамызда болғанда 80 жастың 
сеңгіріне шығып, той төрінде отырар еді... Бұл өмірдің өкініші 
таусылған ба?! Қазақта «жаман өлсе, дүние кеңіп қалады, 
жақсы өлсе, дүние кеміп қалады» – деген сөз бар. Әкемізсіз 
мына дүниенің кеміп қалғанын сезіп жүрміз...

Жүрегінің шырағы, жанының шуағы болған әкеміздің 
жарығы сөнген жоқ, жадымызда жаңғырып, санамызда 
сақталады. Біз, оның ұрпақтары, бүгінгі 80 жасқа толған туған 
күнінде сағынышпен еске алып, қолымызды жайып, әкеміздің 
рухына құран бағыштаймыз. «Бақилық ғұмырыңда алдынан 
жұмақтың есігі ашылсын. Жатқан жері жайлы, жаны жәннатта, 
нұры пейіште шалқысын!» – деп дұға етеміз. 

Еске алушылар: Тоқбановтар әулеті

ЕСКЕ АЛУ

байқау Ой түрткі

Дүниеде не ауыр десе – тұманданған 
ой ауыр дер едім – депті бұрынғылар. Пси-
холог – мамандар «жақсы ойлау, жақсы 
ниет – жағымды энергия тарататынын» 
айтады.

«Үнемі жан-дүниеңізді тазалап отыры-
ңыз. Жақсы қасиеттерді бойыңа сіңір ген-

де ғана жолың ашылып, алдыңнан ғажап 
адамдар шығатын болады. Егер біз жақсы 
ойлар ойласақ, жақсы нәтижеге жетеміз. 
Келеңсіз ойлар санамызды, ойлау жүйе-
мізді тұмшалап тастайды. Осының сал-
дарынан адам өзіне жоқшылықты тартады, 
ал қызғаншақ адам жақсылыққа деген 

қалауын жоғалтады – өмірде қанша адам 
болса, сонша пікір бар. Жаман ойлы адам 
өмір бақи теріс ойдың жетегінде өзі жұты-
лып кетеді» – дейді олар.

Менің ұққаным: еш нәрсеге өкпелемей, 
жұмысыңды қуанып істеуің керек! «Жан 
дүниесі тазармаған адамнан қанша 

білімді, тіпті талантты болсын, үлкен 
нәрсе күтуге бол майды» – дейді Лев 
Толстой.

Егер отбасыңызда балаларыңыз 
ба қытты өмір сүрсін десеңіз, 
өзіңіздің ма териалдық жағдайыңыз 
жақсарсын десеңіз – жақсы ой 
ойлап, жақсы сөз ай тыңыз.Оқитын 
және көретін нәрселеріңіз де дұрыс 
болсын. Ойыңыз түзу болса, ден-
саулығыңыз да түзу болады.

Ниет пен көңіл тазалығы адам-
ға жүйке мен ұйқы тыныштығын 
сый лайды. Өз ойы мызды, сана-
мызды тазалайық. Бізде бәрі жақсы 
болатынына сенейік. Сенім – ұлы 

күш.
Ой мен санасы таза, ниеті түзу адам 

ға на айналасына жарық таратады.

Сарша СҮГІРӘЛІ,
«Өзенмұнайгаз» 

АҚ қызметкері

КОНКУРС 
ЖАРИЯЛАЙМЫЗ

«Өзенмұнайгаз» АҚ компанияның 55 
жылдық мерейтойына байланысты «Үздік 

әнұран» байқауын жариялайды. Байқау 
қорытындысы бойынша арнайы комиссия 

шешімімен орын алған әнұран авторларына 
бас директордың Алғыс хаты  

және бағалы сыйлық  
тағайындалады.

Мақсаты: мұнайшылардың шынайы рух мен қуат, мақсат-мүддесін бір арнаға 
тоғыстыру арқылы корпоративті рухты қалыптастыру.

Талап: әнұранның сөзі жігерді жанитын патриоттық рухта жазылып, әні – ауызбіршілік 
пен ынтымақ сезімін оятатын айбынды болуы тиіс.

Жобалардың қабылдау уақыты: 20 сәуірге дейін.
Байқау қорытындысы: 1 мамырда белгілі болады.
Жобаларды A.Suiebay@umg.kmgep.kz электронды поштасына жолдау қажет. (Поштаға 

жолданған жазбалардың жеткізілгендігін байланыс телефоны арқылы тексеру 
ескертіледі).

Барлық сұрақтар бойынша 8 (771) 088 00 29; 63-1-17 байланыс 
телефондарына хабарласуға болады.

Белсенділік танытыңыздар, өнерпаз-мұнайшылар!

СІЗДІҢ ОЙЫҢЫЗ – 
СІЗДІҢ ӨМІРІҢІЗ

          ОЙМАҚТАЙ ОЙ

БІР СӘТ ӨЛІМДІ ДЕ ОЙЛАҒАН ЖӨН-АЛДЫ-АРТЫҢДЫ 
ЖИНАҚЫ ҰСТАУЫҢ ҮШІН, КӨБІНЕ ӨМІРДІ ОЙЛАҒАН 
ЖАҚСЫ-ЕРТЕҢГІ КҮНГЕ ҮМІТПЕН ҚАРАП, СЕНІМ АРТЫП, 
СЕРГЕК ЖҮРУІҢ ҮШІН...
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