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Компания қызметкерлерінің өз міндеттеріне салғырт қарауын болдырмау мақсатында 
Қауіпсіздік қызметінің «сенім телефоны» жұмыс істейтінін хабарлайды. Қызметкерлер сенім 
телефонына жұмыс бабында орын алған құқық бұзушылық немесе келеңсіз жағдайдың ал
дын алу, қитұрқы әрекетті болдырмауға ықпал ететін өзге де маңызды ақпаратты хабарлай 
алатындығын қаперіңізге береміз.

Хабарлаушы азамат есімінің құпия сақталуына кепілдік беріледі.
Қауіпсіздік қызметінің сенім телефоны: +7 (72934) 65-1-54

Электронды поштасы: doverie@umg.kmgep.kz

«Өзенмұнайгаз» аҚ сенім телефоны жұмыс істейді

Компания озық ойлы жастарының идеяларын іске 
асыру арқылы, өндірісті дамыту мақсатында жас 
мамандар кеңесі ұйымдастырған өнертап қыштар 
сайысына 11 жоба ұсынылған бола тын. 

Жобалар білікті мамандардан тұратын 
қазылар алқасы іріктеуінен өткізіліп, таңдаулы 
7 жобаның Өзен кенорнының дамуына 
айтарлықтай пай да сы бар екендігі 
анықталып, патент рә сімделді.

Бас директордың транспорт 
және әлеу меттік сұрақ тар 
жөнін дегі орынбасары 
Айтқа ли Бә ше нов үздік 
7 жобаның ав
торла ры Жас ұлан 
Қарақұлов, Мұрат 
Ақын, Әділжан Үсе
нов, Бекназар Талас баев, 
Әлібек Қос жанов, Мұрсалин 
Қоразов, Бисары Дүй сен
баев, Жарылқап Өтешов тарды 
құттықтап, патент терін салтанатты 
түрде табыстады. 

«Бүгін сөзден гөрі істің баға сы құн ды. Жобалар компания 
жас тарының фантазиясының ұшқыр, ойлау қабілетінің жақсы 
екен дігін көрсетті. Миды дамытып, не жасасаңдар да сапалы 
жасауға ұмтылыңдар!» – деді Айтқали Бәшенов. 

  

қараша айындағы мұнай 
өндіру жоспарының 

орындалу көрсеткіші 
100,19%

алғыс айтамын!

Қараша айына бекітілген негізгі  жос
пар 456 000 тонна болатын. Сіз бен Біз
дің тынымсыз еңбегіміздің арқасында 
бұл көрсеткіш 456 860 тоннаға жетіп, 
нәтижесінде бекітілген жоспарды 860 
тон наға артық орындадық. Жоспар өз
ді гінен орындалмайтыны айтпаса да тү
сінікті. Жоспарды орындау компания да ғы 
әр қайсымыздың еңбекқорлығымыз бен 
білі мімізге тікелей байланысты.

Біздің мақсатымыз біреу! Ол ты ным
сыз еңбек ете жүріп, «Өзенмұнайгаз» 
ак ционерлік қоғамын күшейту, қуатты, 
да мыған, өркендеген озық қомпанияға 
айналдыру!

Компанияның бас директоры ретін
де әрқайсыңызға жекежеке ыстық ықы
ласпен шексіз алғысымды білдіремін!  
Кәсібіңізді адал атқарып, нәтижеге қол 
жет кізіп жүрген Сіздерге Алланың нұры 
жаусын!

Құрметпен: «Өзенмұнайгаз» аҚ  
бас директоры есен Өтеев

ө з е н м ұ н а й г а з д ы қ
ө н е р т а п қ ы ш т а р  
ҚР пайдалы модель 
патентін иеленді
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«Маңғыстау облысы – еліміздің ең ірі өнер
кәсіптік аймақтарының бірі. Соңғы 5 жылда өңірде 
46 жоба жүзеге асырылды. Бүгін медицина мен 
білім саласына көліктерді сыйға тартып тұрмыз. 
Бақытты болашаққа дені сау, білімді ұрпақ 
қажет!» – деді Ахметжан Есімов. 

«Жаңаөзен қаласына қарас ты 
елдімекен мектептерінің оқушы
ларына бұл автобустар қарлы, 
жаң бырлы күндері мектепке қаты
науды жеңілдетеді. Сыйға тартылған 
үш реанимобильде шұғыл көмек 
көрсетуге қажет реанимациялық 
және акушер лік жинақтар, өкпені 
жасанды желдету аппараттары бар. 
Қаладағы жедел жәрдем тапшылығы 
мәселесі шешілетін болды. Өте 
қуаныштымыз!» – деді Мақсат 
Ибағаров. 

Жұмысшы мамандарды 
оқыту, Өзен кенорнын ара
лау, тәжірибе алмасу мақсаты 
бойынша келген делегация 
өкілдерін «Өзенмұнайгаз» АҚ 
өндірістік ғимаратының мәжіліс 
залында бас директордың 
өндіріс жөніндегі орынба
сары Нұржан Абдрахманов 
қабылдап, жиын өткізді.

Жиында «Өзенмұнайгаз» 
АҚ корпоративті оқыту орта
лығы және «Татнефть» ком
паниясының кадрларды дай
ындау орталығының атқарып 
жатқан жұмысы талқыланып, 
бейнеролик көрсетілді.

Сөз алған Дәулетжан 
Кеңес ұлы іссапарының мақсатын түсіндіріп өтті. «Мақсаты – «Өзенмұнайгаз» 
акционерлік қоғамында еңбек ететін мамандарды оқытып жатқан оқу 
орталығының жұмысымен танысу. Жыл өткен сайын оқыту жүйесінің дамып 
келе жатқаны айтпаса да түсінікті. Барлығы цифрлы технологияға көшіп жатыр. 

Сондықтан, біз, Татарстан 
елінің ең ірі мұнай компания
сы «Татнефттің» кадрларды 
даярлау орталығының бас
шылары мен оқытушыларын 
шақырдық. Оларда мұнайшы 
мамандарды оқыту техно
логиясы жақсы дамыған, 
тәжірибесі мол мамандар. 
Аталған компанияның оқыту 
технологиясын өзімізге 
енгізгіміз келеді», – деді Д. 
Хасанов. 

Қонақтар «Өзен мұнай
газ» АҚ корпоративті оқыту 
орталығына барып, ондағы 
оқу мүмкіндіктерімен таны
сты. Бұдан кейін делегация 

мүшелері жерасты жабдығын диагностикалау және жөндеу цехы, химиялан
дыру және экология басқармасы және мұнай өнеркәсібі құралдарын және 
телокоммуникацияларды жөндеу басқармасына барып, тыныстіршілігімен 
танысты.

Өзенмұнайгаздық мұнайшылардың 
сұрауы бойынша жаңаөзенге жаңа реа-
нимобильдер және мектеп автобустары 
сыйға тартылды. автокөліктерді салтанат-
ты табыстау шарасы облыс орталығы ақ-
тау қаласында өтті. салтанатты шара ға 
ұӘаҚ «самұ рық-Қазына» аҚ басқарма 
төра ғасы ахмет жан есімов, маңғыстау 
облысы әкімі серікбай тұрымов, «Өзен-
мұнайгаз» аҚ бас директоры есен Өтеев, 
жаңа өзен қала сы әкімі мақсат Ибағаров 
қатысты.

Жаңаөзенге реанИмобИльдер мен 
меКтеп автобустары берілді

Кадрларды оқыту бойынша 
тӘжірИбе алмасты

29-қараша 
күні жаңаөзен 
қаласына іссапар мен 
«Қазмұнайгаз» ұҚ» аҚ 
адами ресурстарды 
бас қару жөніндегі 
басқарушы директоры 
дәулет жан Хасанов, 
«KMG Engine ering» 
жШс құқық және кадр 
сұрақтары бойын ша 
бас қарушы дирек торы 
Шол пан джумага зиева, 
«KMG Engine ering» жШс 
құзыреттілікті дамыту 
бойынша директоры 
айнұр бекдаирова, 
«Қазмұнайгаз»ұҚ» 
аҚ-ның талант және 
персоналды дамыту 
бөлімінің аға ма маны 
майра ос панова, 
«татнефть» ком пания-
сының кадр лар ды 
дайындау орта лы ғы-
ның директоры евге ний 
ти танов және аталған 
ком панияның өкілдері 
келді.
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«Өзенмұнайгаз» АҚ Марк шейдерлік 
және топографогео дезиялық 
қызметі пайдалы қаз ба кено

рындарын анықтауға қатысумен қатар, 
өз жұмыстары барысында кенорындар
ды иге руге, онда өндіріске қажет барлық 
объектілерді басқа да өндірістегі мамандар
мен қатар орналастыруға қатысып және құ ры
лыстан шығып жерасты, жер үстінде өз орын
дарын тапқан бар лық инфрақұрылымдарды 
геодезиялық тәсілдерімен өл шем дер, 
есептері мен сызбала рын жүргізіп,сұранысқа 
сәйкес карталар құрып «Өзенмұнайгаз» АҚ 
қатысты мамандарды картография матери
алдарымен қамтуда.

Бүгінде Талғат Кенжебеков басқарып 
отырған Маркшейдерлік және топографо
геодезиялық қызметі қоғам бойынша 
мұнай және газ кенорындарын жайласты
ру және сапалы ұйымдастыру, толықтай 
және комплекстік қолдануды қамтамасыз 

ету, жер қойнауын қорғауды тиімді және 
қауіпсіз жүргізу, ұйымдарды жетілдіру және 
топогеодезиялық, маркшейдерлік, далада 
өлшеу жұмыстарына жаңа әдіс пен құралдар 
енгізу, бақылау нәтижелерін өңдеуді авто
маттандыру, электронды картографиялық 
құжаттардың негізін жасақтау сияқты 
жұмыстарды атқарады. 

Көпшілікке беймәлім маркшейдер
лер жұмыс күні басталысымен арнайы 
құрылғыларын алып желдің өті мен күннің 
ызғарына қарамастан түрлі өлшемдер жасай
ды. Маркшейдер ісі кенорындарды іздеу, бар
лау және пайдалану кезінде қажетті карталар 
мен жоспарды жасау, тіректік және толықтыру 
торларын салу, пайдалы қазбалардың 
шығарылу және шығындық көлемдерін 
анықтау үшін жүргізіледі. Пайдалы қазбаларды 
ұтымды игеру үшін нақтылап өлшеу кезінде 

маркшейдерлік әдістер мен 
аспаптар қолданылады.
Геологиялық маркшейдерлік 
істер пайдалы қазбаларды 
жер қойнауы кеңістігіндегі 
орналасу ерек шелік теріне, 
құрылымдық қасиеттеріне 
қарай геометриялық денелер
ге бөледі, ал мате матикалық 
заңдылықтар мен өрнектерді 
қолданып, олардың іске жа
рамды, жарамсыз қорларының 
мөлшерін анықтайды. Ке
норынды пайдалану кезінде 
маркшейдерлік қызмет таукен 
өнеркәсібі өндірістік процесінің 
динамикасын тіркеу, пайдалы 
кеннің сапасын арттыру жол
дарын іздестіру, технологиялық 
процестерді жетілдіру, кенді 
тиімді бағытта қазып алу, тау 
жыныстарының қысымы мен 
қозғалысын зерттеу және 
оларға қарсы шаралар қолдану 
сияқты жұмыстарға қатысады. 

Таукен өнеркәсібін жапқанда немесе 
тоқтатқанда маркшейдерлер кеннің түгел 
қазылып алынғанын немесе алынбағанын 
анықтап графиктік құжаттар толтырады.

– Жалпы, сіз бен біз жердің бетін дегі 
бөліктерін көрумен ғана шек те леміз. Ал, 
маркшейдер оның асты мен үстін бірдей 
зерттеп білуі тиіс, – дейді қызмет мамандары, 
өз де рінің жұмыс карталарын көрсетіп.

Жердің асты мен үстінде орна лас қан 
құбырлар, түрлі жолдар мен магистральдар 
барлығы маркшейдерлік картаға енгізілген. 
Сол карта арқылы кенорында қолға алынатын 
әр жұмыстың тиімділігі не болмаса тиімсіздігі, 
өзге нысандарға тигізетін әсері анықталады.

Жалпы, қызмет мамандарының айтуын
ша кезкелген кенорынның ашылуы алдын
да ауқымды зерт теу жұмыстары жүргі зіледі. 
Соған сәйкес, ал ғаш қылардың қатарын да 
шақыры латын арнайы мамандардың бірі 
марк шейдерлер болып табылады.

Негізінде «Маркшейдерия» сөзі неміс 
тілі нен шыққан: Mark – шекара және schei
der – бөлу. Мамандықтың тамыры ежел ден 
бар. Шахтадағы өлшеулерге байланысты 

тапсыр малар ежелден 
бері шешіліп кел ді. XVIXIV 
ғасырларда. Б.з.д. Мысыр
да шахта да жұмыс жасау
дың масштабты суреттері 
жазық тық түріне ауысты
рылды. Маркшейдерлік 
тапсырмаларды шешу 
әдіс терінің қысқаша маз
мұнын неміс ғалымы Г.Б. 
Агрикола (XVI ғасыр) кел
тірген. Маркшейдерлік 
іс саласындағы алғашқы 
ғылыми жалпылау М.В.Ло
мо носовтың «Метал лур
гияның немесе кен өн
дірудің алғашқы негіздері» 
(1763 ж.) кітабына енгі
зілген.

«Геодезия» (грек. Geо 
– жер және daі – бөлемін) 
– Жердің пішіні  мен 
мөлшерін, қабылданған 
координаттар жүйесіндегі 

нүктелер орнын анықтаудың әдістері мен 
тәсілдерін зерттейтін, жер бетінің жоспары 
мен картасын салу...

Демек, кенорнының шекарасын сы
зып, пайдалы қазбалар дың нақты орны мен 
кеннің ауқымы туралы ақпаратты да маркшей
дерлердің қорытындысынан алуға болады.

Бүгінде қоғамға қарасты маршейдерлік 
қызметте – қызмет басшысы Талғат Кен
жебеков, аға инженер маркшейдер Өтеу 
Шоқанов және екі инженер маркшейдер Иса
тай Қажығалиев пен Эльвира Қожахметова 
жұмыс жасайды. Жақында қызметіміз тағы 
бір маманмен толықты.

Түрлі нысандарға шығып арнайы зерттеу 
жұмыстарын жүргізуден тыс маркшейдерлік 
қызмет өз аясында Қоғамда жүргізілетін 
геологиялық, геофизикалық, құрылыс 
жұмыстарын маркшейдірлік және топографо
геодезиялық жағынан құқықтық және тех
никалық қамтамасыз ету, жаңадан қолға 
алынған жобалар құрылыс, реконструкция, 
мұнай газ өндіріс нысандарын сақтау, жер 
және кениелік бөліну, мұнай және газ өндіру 
аумақтарының құрылысы, жердің рекуль
тивациясы т.б. қаралуына және игеруіне 
қатысады. Қызмет мамандары керекті схема, 
карталар, жазукесте мәліметтер және т.б. 
топогеодезиялық ақпараттарды сұрастырып 
алып, оларды жинақтап және өңдеп компью
терге енгізу арқылы ақпараттарды үздіксіз 
жаңартып отырады.

Негізінен олар Өзен және Қарамандыбас 
кенорындарына жауапты. Аталмыш кен
орындардың ұзындығы шамамен 48, ал ені 
78 шақырымды алып жатыр. Жаңаөзен 
қаласы мен Жетібай кенті аралығындағы Ба
тыс Теңге, Тасболат, Ақтас, Оңтүстік Жетібай 
деп аталатын газ және газ конденсатын өндіру 
кенорындары да маркшейдерлердің жұмыс 
аумағына жатады. Олар аса маңызды шаруа
ларын үлкен жауапкершілікпен атқара отырып, 
нысандардың инфрақұрылымын жіті зерттеп, 
әрбір өзгерісті электронды картаға енгізіп 
отырады. Мәселен, геологтар жаңа ұңғыма 
жасау керек жағдайда оның жер астындағы 
орнын анықтап, өздерінің кен игеру карта
сына белгілеп қояды. Ал маркшейдерлер 
сол белгіленген нүктелердің координаттарын 

есептеп, оның жер бетіндегі орнын анықтап, 
белгілейді.

«Біз қазылған ұңғымаға құбырлар, 
электр жүйелерінжалғау жұмыстарына 
қатысып, геодезиялық түсірім жүргіземіз, 
құрылыстары біткеннен кейін инфрақұрылым 

карталарын құрып, сұранысқа сәйкес қағаз 
бетіне басып шығарамыз. Кенорындағы кез 
келген нысанның орны ерекше. Жаңадан 
қазылған әрбір ұңғымаға тартылатын 
құбырлар, оны қызметпен қамтамасыз 
ететін электр желісі мен жарықтың дұрыс 
өткізілуі – маркшейдерлер жасап шыққан 
картаға тікелей тәуелді. Әріптестерім 
таңның атысы мен күнніңбатысы түрлі 
кенорындарға шығып, өлшеу жұмыстарын 
жүргізіп, әр күн сайын өзгертілген нысандар 
мен объектілерді картаға енгізіп отырады. 
Көрінбейтін майданның жауынгерлері ретінде 
маркшейдерлердің атқаратын қызметі орасан 
зор» – дейді қызмет жетекші Талғат Кенже
беков.

марКШейдерлер – 
ЕңБЕК МАйДАНыНДА
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Мәнді ғұмыр иесі, саналы өмірін мұнай са
ласына арнаған азаматтың бірі – Зорбай Сән
кебайұлы Бердиев.

Киелі Маңғыстауда дүниеге келген Зор
бай мектеп бітірген соң 197577 жылдары 
аралығында Новосібір мен Талдықорғанда 
әскери борышын абыройлы өтеп, елге оралады. 

– Ауылға оралған соң, Бейнеу ауданы, 
Ақжігіт аулындағы темір жол станциясында 2 
жыл жұмыс жасадым. 1980жылы үйленгеннен 
кейін Жаңаөзен қаласына көшіп келдім. Сол 
жылдары Алматыдағы Ленин атындағы Қазақ 
политехникалық институтын мұнай газ және 
саласындағы машиналарды өңдеу мамандығы 
бойынша сырттай білім алдым, – дейді бүгінгі 
биігінен өткен күніне үңілген Зорбай.

Ол 1982жылы компанияға электромонтер 
болып жұмысқа орналасады. 

– Сол кезде қазіргі УАТ (УНУ) мекемесінде, 
кейін 1984жылы Өзенэнергонефть мекемесінде 
қызмет жасадым. Қазір Энергомұнай басқар
масында өндірістіктехникалық учаске бастығы 
лауазымына көтерілдім, – дейді.

Кейіпкеріміз басшылық жасап отырған 
өндірістік техникалық учаскесі Өзен кенорнын 
тоқпен қамтамасыз етеді. Учаскеде 30ға жуық 
жұмысшы бар. Олар аптасына 5 күн жұмыс 
істейді. Ауысыммен жасайтын кезекшілер де бар.

Басқарманың өткені мен бүгінін салыстырған 
тәжірибелі маман:

– Ғұмырымның 37 жылын мұнай саласы
на арнап, жемісті еңбек еттім. Қазір жұмыс 
көп жеңілдеді, құралжабдықтар жаңартылды. 
Қосалқы бөлшектер жеткілікті. Бірнеше жыл 
бұрын асханадан ақша төлеп тамақтанатын 
болсақ, бүгінде тегін тамақтанамыздеп ком
пания басшылығына ризашылығын білдірді.

40 жылға жуық ғұмырын мұнай саласының 
өсіпөркендеуі, гүлденуі жолына арнаған Зорбай 
Сәнкебайұлы жақын арада құрмет демалысына 
шығуға қамданып отыр. Алла тағала азаматқа 
ұлықты ұл да, қылықты қыз да нәсіп етті. Аллаға 
шүкір өмірінің жалғасы балдай тәтті немерелер 
мен жиендер де өсіп келеді. Зорбай, бұйырса 
ендігі жерде осы балапандарды мектепке апа
ратын жеке шопыры болатынын айтып, әңгімесін 
әдемі әзілмен аяқтады.

Қоғам игілігі үшін абыройлы еңбек еткен, 
қарапайым да ұстамды, өмірден көргені мен 
түйгені мол азаматқа алғыстан басқа айтары
мыз жоқ.

Химияландыру және эко-
ло гия басқармасында 5-дә-
ре желі технологиялық құ рыл-
ғылардың операторы болып 
абыройлы еңбек етіп, ұжым 
құр метіне бөленіп жүрген мах-
муд раджаб-оглы асадов жаңа-
өзен қаласына 1981-жылы Әзір-
байжаннан қоныс аударған бо-
латын.

Тепсе темір үзетін жас жігіт Маңғыс тау газ өндіру басқармасына 
жұмысқа тұрып, осы басқармада 11 жыл бойы оператор, соңынан бри
гадир болып жұмыс істейді.1992жылы «Нур Му» (ГРНУ) акционерлік 
қоғамына қызметке орналасады. Бұдан кейін «Жаңаөзен жөндеу 
жұмыстары» басқармасына ауысып, бастапқыда слесарь, кейін 
дәнекерлеушілер бригадасына шебер болады. Қай салада жүрмесін, 
тыңғылықты да жауапты жұмысы үшін көзге түскен азамат, басшылық 

тарапынан қолдау тауып, 2001жылы ЭжХБ қарасты 
экологиялық химия басқару бөліміне жұмысқа 

тұрады. 
Махмудтың айтуынша, жанжақтан жиналған 

мұнай таза болмайды. Аталған бөлімнің негізгі 
жұмысы – мұнай сапасын жақ сарта отырып, 
оның құрамынан тұздарды, өзге де ластаушы 
қосындыларды ажырату болып табылады.

– Әкелінген мұнайды қабылдап алып, 
тазалаған соң, арнайы қазандықтарға жібереді. 
Біз оны фильтрлер арқылы алып, арнайы 
пештер арқылы қыздырып, 95 градусқа дейін 
жеткізіп, «Трикантер» жабдығына жібереміз. 
«Трикантер» оны судан, тұздан айырады да, тек 
таза мұнай ғана қалады. Таза мұнайдың анализі 
жасалған соң, оны әрі қарай қолданысқа жібе
реміз. Анализ жұмыстары оң нәтиже бермесе, 
тазалау жұмысы қайталанады, – дейді өз ісінің 

майталман маманы. Махмуд Раджабоглының бөліміндегі барлық 
мамандар жаңа неміс технологиясында жұмыс жасау үшін арнайы 
аттестациядан өткізілген. Білікті маман – сапалы жұмыс кепілі екені 
даусыз. 

Ауысыммен жұмыс жасайтын бөлімнің жұмысы күндізтүні бір тын
байды. Маңызды да жауапты жұмыстан шаршап шығатын Махмудты 
үйінде асыл жары Садагет, сүйікті ұлы мен қызы асыға күтіп отырады.

Еңбек жолын жөндеуші болып бастайды. Қызметтің 
әрқайсысының өз қиындығы бар ғой. Соған қарамастан, шын 
беріліп, ұнатып істесең, ауырлығы білінбек емес. Алдыңғы 
буын ағалардың ізін жалғап, мұнайшы ісін көркейтіп келе 
жатқан азамат өз мамандығын мақтаныш тұтады. 

Көбейсін жұмыс жасайтын цехта 5 инженер – техникалық 
қызметкер бар. Ауысыммен істейтін операторлар мен өзге 
де мамандарды қосқанда 35 адам жұмыс жасайды. 

Көбейсін табандылықты қажет ететін өндіріске тән қиындықтың 
барлығына төзе жүріп, ерен еңбек етумен қатар, отбасында балала
рына әкелік мейірімін төгіп жүрген қамқор азамат. 

– Балаларым мектеп оқушылары. 
Менің жұмыстан келетін уақытымды 
асыға күтіп жүреді. Солардың жар қын 
күлкісін көргенде, жұмыстан шарша ға
нымның бәрін ұмытып кетемін, – дейді 
Көбейсін. 

Ширек ғасырға жуық бір салада 
қызмет жасаған жанның тәжірибесі 
де, оқығаны мен көңілге тоқығаны да 
мол екен дігі айтпаса да түсінікті жай. 
Ол «Өзен мұнайгаз» акционерлік қоғамы 
сияқты компанияда жұмыс жа сай тыны
на дән риза. «Уақыт өткен сайын бас

қармадағы әлеуметтік жағдай жақсарған үстіне жақсаруда. Әлеу
меттік мәселеге қатысты сұрақтардың бәрі толық шешілді. Енді тек 
білек сыбанып отбасың, Отаның үшін адал еңбек ету керек» – дейді 
Көбейсін Бердиев. 

мӘнді 
ғұмыр Иесі

Еңбек адамы

Автоматтандыру және телекоммуника
ция басқармасының әлеуметтікәкімшілік 
қамту бөлімінде қызмет жасап келе жатқан, 
әлеуметтік сұрақтар бойынша екінші кате
гориялы инженер Шара Койшигариеваның 
күнделікті жұмысы – еңбек адамының әлеу
меттік мәселелерін шешумен басталады.

Кейіпкеріміз 1960жылы Атырау облысы 
Жылыой ауданында дүниеге келген. Гурьевке 
қараған ескі Жетібай жеріне әкешешесінің 
ұйғаруымен 1962жылы қоныс аударады. 

– Әкем мұнайшы болды. Өмір бойы мұнай 
саласында жұмыс жасады. Өмірден озғанына 
да біраз жылдың жүзі болды. Сол әкемнің 
қызметіне қарап осы салаға деген алғашқы 
қызығушылым туғаны ақиқат, – дейді Шара 
Коммунистқызы. 

Талапты қыз Жетібай мектебін тәмамдап, 
бір жыл жұмыс жасап, білімге деген құш
тарлығы арқасында арман қуып, Алматы 
қаласына келеді. Осындай табандылығының 
арқасында 1979жылы Қыздар педагогикалық 
институтына оқуға түсіп, химиябиология пәні 
бойынша білікті ұстаз атанады.

Оқуды бітіріп келген соң, Жетібай кентінде 
8 жыл ұстаз болады. Кейін Ақтау қаласына 

көшіп, 1992жылдан 2004жылға дейін Ақтау 
қаласында мұғалімдік қызмет атқарады. 

– Ойлана келе, өмірімде өзгеріс жасауға 
бел байладым. 2004жылдың қараша ай
ынан бастап АжТБ мекемесіне жұмысқа 
тұрдым, – дейді ол.Аталмыш мекемеде 15 
жылдан бері жемісті еңбек етіп келе жатқан 
Шара Коммунистқызы 20042008 жылдар 
аралығында кадр ісі жөніндегі инспектор 
болса, 2008жылы басқармада әлеуметтік 
бөлімның ашылуына байланысты қызметін ау
ыстырып, әлеуметтікәкімшілік қамту бөліміне 
ауысады.

Шара Коммунистқызының екінші маман
дығы – заңгер. Жаны жайсаң, тәні ширақ Шара 
апай аз күннен соң зейнекерлікке шықпақшы. 
Өзі істейтін ұжым туралы:

– Басқармада 336 адам жұмыс істейді. 
Негізінен автоматиктерден тұрады. Біздің ма
мандар компаниядағы компьютер жүйесіне 
жауап береді. Басқарма Өзен кенорнын 
түгел автоматтандырып отыр. Директоры
мыз Әнуар Талдыбаев түсінігі кең адам. 
Ұжым өте тату. Бірбіріміздің қуанышымызды, 
қиыншылығымызды бөлісіп, еселі еңбек етіп 
келеміз – дейді білікті маман. 

Қарапайым жұмыскерлердің әлеуметтік 
жағдайын жақсартумен айналысып отырған 
Шара Коммунистқызы «әлеуметтік саланың 
соңғы жылдары көп жақсарғандығын» айтады.

«ырасында да, жұмыскерлерге берілетін 
шипажайлар, балалардың жазғы демалыс 
орындары, тамақ мәселесі, медициналық 
тексерістен өткізу, сақтандыру сияқты мә се
лелердің барлығы ретімен шешіліп келеді» 
– дейді Шара.

Зейнеткерлікке қамданып отырған Шара 
Коммунистқызы өміріне де, әріптестеріне 
де дән риза. Ол шаттыққа толы шаңырақта 
өсіп келе жатқан тәтті немерелерінің сабағын 
тексеріп, ертегі айтып ұйықтатады.

Басында қарайып отыратын кісісі болмаса, 
хан сарайы да кімге керек? «Адам ұрпағымен 
мың жасайды» деген нақылды жақсы түсінетін 
Шара ұрпақ берген Алла тағалаға сансыз 
шүкіршілік айтып отырған бақытты жан.

«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы еңбек ұжымының әлеуметтік 
мәселелерінің шешілуіне жіті мән беріп келеді. Компаниядағы кез-
кел ген маманның жұмысына қолайлы жағдай жасалып, басшылық 
тара пынан қолдау болмаған күнде, еңбек жақсы нәтиже бермек емес.

өз ісінің майталман 
маманы

адал еңбеК иесі

елі үШін еңбеК етКен 
баҚытты жан

бір атақты жазушы «Өмір сүрген 
әр адамның ғұмыры туралы бір 
роман жазуға болады» деп жа-
зыпты. Өмір есігін ашып, адам де-
ген қастерлі атты биік ұстап, бала 
өсіріп, тынбай еңбек еткен кез 
кел ген адамның саналы ғұмырына 
тереңінен үңілетін болсақ, кітапқа 
жүк болары анық.

Химияландыру және экология басқарма-
сында механик болып табысты еңбек етіп 
жүр ген Көбейсін бердиев 1997-жылы қала-
мыз да ғы о.тұрмағанбетұлы атындағы тех-
никумды бі тір ген бойдан, «жас келсе, іске» 
демекші, білек ті сыбанып, мұнай саласына 
келеді.

Көбейсін БеРдиев

Махмуд РаджаБ-оГлы

Зорбай СәН КеБайұлы

Шара КоММУНиСтқыЗы
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«Үкілі үміт»

1990жылы іргетасы қала
нып, әлемнің түкпіртүкпірін 
кезіп, небір дүбірлі додаларда 
топ жарып, қаламыздың абырой
ын асқақтатып, мерейін көтеріп 
жүрген «Алға» мүгедектер клубы 
мақтауға да, мақтануға да лайық!

Аталған жоба авторларыы 
Бекнұр Бисенов, Құралбек Сеи
дов «Жобаның мақсаты – өзінің 
әлеуметтік ортасында жалғыз, 
жаны жалғыз адамдарға қолдау 
көрсету. Мен клубқа келіп, 
өздерін спорт арқылы тәрбиелеп 
жүрген жігіттердің ерікжігеріне 
басымды иемін. Аяушылық жасау 
Алланың иелігінде ғой, олардың 
дертіне шипаны Алладан тілей
мін. Қала әкімі бастаған бір топ 
азаматтардың біздің клубтың 
мұңмұқтажына көңіл бөлуімен үшін үлкен қуаныш, үлкен 
мәртебе!» – дейді. 

Сайыс болған соң, жеңіс пен жеңіліс болуы заңды. 
Сонымен, 1орынды әкімнің командасы, 2орынды ішкі 

істер бөлімі, 3орынды өзенмұнайгаздықтар мен «Кез
БИ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі командалары 
еншіледі. Жеңімпаздарға қала әкімінің Дипломы, кубок, 
медаль тапсырылды.

«бәріміз де бірдейміз, кемсітуді 
білмейміз» жобасы аясында, волейболды 
отырып ойнау спорт түрінен сайыс 
ұйымдастырылды. сайысқа қала әкімі 
мақсат Ибағаров бастаған «жаңаөзен 
әкімшілігі», Әділ сүйебай бастаған 
«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы, 
айдар Касанов бастаған «ішкі істер 
бөлімі», нұрлан Кезбаев бастаған «КезбИ» 
жШс командалары қатысты.

ойын бізді біріКтіреді

Кәнігі спортшы Есен Тайжанов төрешілік еткен турнир
ге волейбол ойнын жантәнімен жақсы көретін қыздардан 
құралған 6 команда қатысып, бақ сынасты. Ойыншылар 
40 жасқа дейінгілер мен 40 жастан кейінгілер болып, екі 
топқа бөлінді.

Екі күнге созылған шара қорытындысы бойынша 
40 жасқа дейінгілер арасынан 1орынды Жаңаөзен 

жастары,2орынды «Шетпе аршат», 3орынды 
«Өзенмұнайгаз» АҚ командасы ұтып алды.

40 жастан кейінгі категорияға жататын коман
далардан жүлделі 1орын ақтаулықтар, 2орын 

ембімұнайгаздықтар, 3орын өзенмұнайгаздықтар 
қанжығасына байланды.

Командалар ішінен шебер ойнымен көзге түскен 
Назгүл Түсіпова(Ақтау) мен Бағила Ұзақбаева («Шетпе 
аршат») «Үздік ойыншы», Нелли Сышляева («ӨМГ»АҚ) 
мен Гүлзия Тайжанова («ӨМГ»АҚ) «Үздік байланысты
рушы», Салтанат Конкеева (қалалық білім бөлімі) мен 
Жанаргүл Жұмабаева (Жаңаөзен жастары) «Үздік блок
таушы», Ботакөз Істекова («ЕМГ»АҚ) мен Айнұр Мұғзи 
(Бейнеу) «Үздік шабуылшы» номинациясы бойынша 
марапатталды.

Жеңімпаздарға бас директор Есен Өтеевтің атынан 
Диплом, медаль, кубок және ақшалай сыйлық тапсы
рылды.

Адамдарды салауатты өмір салтына тәрбиелей тін 
осындай шаралар жиі өтіп тұрса, нұр үстіне нұр болар 
еді!

Жыл басынан бері Стамбулда, Монреалда, Токио және Мәскеу 
қалаларында өткен чемпионаттарға қатысып, жүлделі оралып 
жүрген жерлесіміздің жеңіске деген құлшынысы ерекше.

2000жылы дүниеге келген Еркінбек тоғыз жасынан бастап, 
атаанасына өзі айтып, каратэ спортына қатыса бастайды. 
Сол уақыттан бері үздіксіз жаттығулар мен тынымсыз еңбектің 
нәтижесінде бірқатар биіктерді бағындырған. 

– Балам кішкентай кезінен спортқа 
бейім, ынталы болды. Біз де бетінен 
қақпадық. 2011жылы Теміртау қаласын
дағы Қазақстан чемпионатында бірінші 
орын алып, 2014жылы Азия чемпиона
тына барып, қола жүлде иеленді. 2017
жылы Испанияның Тенериф қаласында 
өткен әлем чемпионатында бас жүлдені 
иеленді. Спортпен қатар Есенов атын
дағы университетте білім алуда, – дейді 
спортшының әкесі Ораз. 

Еркінбектің әкешешесі Ораз бен 
Жанар №3 Мұнайгаз өндіру басқар
масында қарапайым мұнайшылар бо
лып жемісті еңбек етіп жүрген қадірлі 
жандар.

Еркінбектің өзін каратэге баулыған 
жаттық  тыру шылары Зейнулла Оңайбаев, 
Мирас Шамов, Лаура Айтжановаларға 
алғысы шексіз.

Болашағынан үлкен үміт күттіретін 
жас спортшының алға қойған арман
мақсаттары өте биік. Жас қыранның сол 
жолда талмай еңбек етуіне тілектеспіз.

Қазақ мұнайына 120 жыл және «Өзенмұнайгаз» 
аҚ 55 жылдығына орай «Өзенмұнайгаз» кубогіне 
қыздар арасында волейболдан облыстық турнир 
ұйымдастырылды.

дода

қыздар салауатты  
Өмір салтын Қолдайды

талабы зор – 
ерКінбеК

Чилидің сантьяго қаласындағы ка-
ратэден өткен әлем чемпионатында 
еркінбек оразұлы байтөреев еліміздің 
абыройын асқақтатып, қола медальды 
қанжығасына байлады.



№11 (45) қараша, 2019 ж. «өзенмұнайгаз» ақ корпоративті газеті

6

«5S жүйесі – бұл 
жұмысты ұйым дас
тыру әдісі. Нақтырақ 
ай татын болсақ, кез 
келген жұмысты ор ын
дау үшін ыңғайлы жағ
дай жасау, өндірістегі тәр
тіпті, тазалықты сақтау, уақыт 
пен энергияны үнемдеу. Бұл жүйе 
қара жатты немесе жаңа технологияны енгізуді қажет ет
пейді. Жұмыс орнындағы түкке де қажеті жоқ қоқыстардан 
арылу, жұмыс орнын тәптіпке келтіру – еңбек мәдениетін 

қалыптастырады, еңбек қауіпсіздігін жақсартады» – деді 
А.Досмағамбетов.

«Бұл жүйе №1,2,3,4 мұнай газ өндіру басқармаларына 
енгізілді. Жобаның қанат жаюына зор үлес қосып жүрген 
әріптестеріме, сапа саласының білікті де білімді маманда
рына шексіз алғысымды білдіремін. Әрбір мұнай газ өндіру 
операторы жұмыс тобының белді мүшесі бола отырып, сапа 
үшін жауапты екенін сезінеді. Жауапкершілігі артқан жұмыскер 
жұмысын сапалы атқаруға ынталы болады. Компания опера
торларына арналған мына рюкзак №4 МГӨБ аға операторы 
Сейіс Қуатовтың ұсынысы бойынша өзгертіліп, жетілдірілді. 
Бүгінде жоғарыда аталған 4 басқарма операторларына 50 рюк
зак таратылып берілді» – деді тәуекелдерді басқару және сапа 
қызметінің жетекшісі Амантай Смадинов.

мәскеуде ауған соғысына қатысқан 7 қа-
зақ стандық ардагер «за отвагу», «за боевые 
заслуги» медальдарымен марапатталды. ресей 
мұра ғатында болған бұл наградалар Қазақстан 
елшілігіне табысталды.

Салтанатты шараға Қазақстанның Ресейдегі Төтенше және 
өкілетті елшісі Иманғали Тасмағамбетов, генераллейтенант, Совет 
Одағының батыр, Ингушетияның бірінші президенті Руслан Аушев, 
Ауғанстан соғыс ардагерлері одағының Қазақстандағы төрағасы 
Өтеген Шәріпбай және ардагер сарбаздар қатысты.

Маратаптаушылар ішінде өзіміздің әріптесіміз, Мұнай дайындау 
және өндірістік қызмет көрсету басқармасы операторы Қошкелді 
Өміров те бар. «Менің тілегім – тыныштық. Аспан үнемі ашық болып, 
арайлап таң атса, одан өзге не керек тірлік дүниесіне. Тыныштық 
бар жерде бақ тұрады» – дейді Қ.Өміров.

Ардагерлер Жеңіс мұражайына барып, майдастар
мен кездесті. Қазақстандық ардагерлерге емдеу шаралары 
ұйымдастырылды.

30 жыл өткен соң өз қаһармандарын тапқан марапат құтты 
болсын! 

Сәнім әріптесіміз бұл жетістікке өзінің 
мігірсіз еңбегімен жетті. Ол 
№3 МГӨБ мұнайгаз опе
раторы болып жұмыс жа
сап жүр. Өзі жас мамандар 
кеңесінің белсенді мүшесі. 
Армрестлинг спортымен 
шұғылданып, дүбірлі до
даларда топ жарып, 
жүлделі орын иеленіп жүр. 
Қала мыз дағы «Жаңаөзен 
қайы рымды жандар» ерікті 
тобының жетекшісі бола 
жүріп, бүгінгі күнге де йін 
тұрмысы нашар 3 отбасыға 
баспана алып берді. Ол 
жүзе біледі, мотоцикл мен 

УАЗ кө лі гін ұршықтай үйі ре ді. Жайдарманға да 
қа ты сады. Керек де сеңіз, 
тіп ті аңға да шыға ды...

Жайбарақаттылық 
жаратылысына жат, алға 
қойған мақсаттарына 
жету үшін кездескен 
ке дер гілерді аяғымен 
теуіп, маңдайымен бұ
зыпжаратын, онда да 
қара басының қамы 
үшін емес, қамкөңіл 
жан дар дың бақыты үшін 
күре сіп жүрген Сәнімге 
Алла ның нұры жаусын! 
Биік терден көріне бер, 
аяулы әріптес!

«Өзенмұнайгаз» 
акционерлік 
қоғамы акт залында 
«ысырапсыз өндіріс» 
жобасы аясында 
«Кмг Инжиниринг» 
жауапкершілігі 
шектеулі серістестігі 
бас эксперті асқар 
досмағамбетов 
«5S жүйесі: 
Өндірісте,кеңседе 
жұмыс ты ұйым-
дастыру» 
тақырыбында 
семинар өткізді.

Кайдзен – табысҚа жетКізеді

Компания маҚтаныШынұр-сұлтан қала-
сындағы тәуелсіздік 
са райында өткен іс кер 
әйелдер мен жас көш-
басшылар форумына 
«жас көш басшы әйел» 
бағытында маң ғыс тау 
облысынан делегат 
болып қатыс қан әріп-
тесіміз сәнім мұра това 
«жастар көш басшысы» 
номинациясы бойынша 
жеңімпаз атанып, Қр 
ақ парат және қо ғамдық 
даму министрі дәурен 
абаевтың қолы нан ал-
ғыс хат алды.

мӘсКеуде 7 АУҒАН 
СОҒыСы АРДАГЕРІ 
марапатталды

жастар жылы аясында жас ма-
мандар кеңесінің ұйымдас ты руы мен 
«ұлттық ойындар» сайы сы өтті. сай-
ыс Қазақстан мем ле кетінің ай бынды 
әнұра ны мен ашыл ды. са йыс қа №1, 
2, 3 мұнай газ өн діру бас қар масы 
коман да лары қаты сып, арқан тарту, 
ауда рыс пақ, садақ ату , ләң гі тебуден 
жа рысты.

«Сайыс жастардың ерікжігерін шыңдап, 
көтеріңкі көңілкүй сыйлайды. Адам спорт
пен айналысу арқылы өз денсаулығына 
көңіл бөлсеөзінөзі сыйлағаны. Спортпен 
айналысқан жан зиянды әдеттерден аулақ 
болады. Ұлттық ойындар мергендікке ба
улып, ойдың жылдам өсуіне көмектеседі» 
– деді жас мамандар кеңесінің төрағасы Бау
ыржан Бердібайұлы. 

арқан тарту: 1орын №2 МГӨБ, 
2орын №1 МГӨБ, 3орын №3 МГӨБ;
аударыспақ: 1орын №1 МГӨБ, 
2орын №2 МГӨБ, 3орын №3 МГӨБ;
садақ ату: 1орын №2 МГӨБ, 
2орын№1 МГӨБ, 3орын№3 МГӨБ;
ләңгі тебу: 1орын №2 МГӨБ, 
2орын №1 МГӨБ, 3орын №3 МГӨБ.

Жалпы командалық есеп бойынша бас 
кубок №2 МГӨБ командасына тапсырылды. 
2орын №1 МГӨБ, 3орын №3 МГӨБ команда
сы үлесіне тиді. Жеңімпаздарға диплом, кубок 
,қаржылай сыйлық және қонақасы берілді.

Жас мұнайшылар арасында ұлттық 
ойындардың қанат жаюына атсалысып жүрген 
жас мамандар кеңесіне Алланың нұры жаусын.

        ОйМАҚТАй Ой

ілім-білім, Өнер, оҚу үйренгенге КетКен аҚШа мың есе 
болып оралады. бұл – заң!

ұлттыҚ ойындар 
сайысы өтті
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амал үшін дүние төңкеріліп түсті. Өзін жай
сыз сезінгесін тексеріліп еді. Дәрігерлер 
қалқанша безінде қатерлі ісік бар екенін 
анықтады. Естірткен дәрігердің түрі қан

дай суық болса, сөзі де сондай, зәр таты ған 
ащы болып шықты... Кеуде тұсы ине қадал
ғандай оқыс ауырып кетті... Май ішкендей, 
жүрегі кілкіп қоя берді...

«Неге мен?» – дейді ішкі даусы... Қанша 
рет естісе де осы ауруға душар боламын деп 
үш ұйықтаса да түсіне кірмепті. Сәтсіздіктер, 
келеңсіз оқиғалар қопыраған адамдарда 
ғана болады – деп ойлап келіпті жазған басы. 
Бұнысы асылық болды. Өзін табысты адамдар 
қатарына жатқызатын...

Ауруханадан шығуын шыққанмен, келген 
жолын ұмытып қалғандай тоқтап тұр. Өмірде 

тығырыққа тіреліп, шығатын жол 
таба алмай тұрған сияқты... Кімге 
мұңын шағарын білмей жан
жағына жаутаңдай қарады... Ауыр 
ойлардың салмағынан еңсесі 
езіліп, көңлі жүндей түтілді.

Аурухана ауласында үнсіз 
мұңайып, көше сыпырып жүрген 
қазақ келіншегіне қызығып қарады. 
«Шіркінай, бұл келіншек өзінің 
бақытты екенін білсе ғой» – деп 
ойлады. 

Жүрегі дүрсілдеп, денесі қал
тырап тұрған сияқты. Көз алды
на үзілгелі тұрған күзгі жапырақ 
елестеп кетті... Анасының үйіне 
жиі бас сұғатын көрші Қамар апа 
есіне түсті. Апасы Қамар келсе 
астыүстіне түсіп бәйек бола
ды да қалады. Осыдан бірнеше 
жыл бұрын отбасы көлік апаты
нан қайтыс болған Қамар апаны 
шешесі «Ғарып жан ғой, қайтесің» 
– деп аяп отыратын... Арасында 
артыныптартынып демалысқа 
үйіне барғанда шешесімен терлеп
тепшіп шай ішіп отыратын Қамар 
апаны көргенде, іштей жақтырмай, 
тыжырынып қалатынды... бекер 
үйткен екен. «Нем бар еді бейша
рада» – деп ойлады. Өкініш өзегін 
өртеп барады. Шешесі қызық 
адам. Өткенде көрші келіншектің күйеуіне 
ай қай лағанын естіп «көңлім қалды. Жапжас 
болып ер адамды құрметтеу деген түсініктен 
ада екен» – деп қаралай шаршап отыр.

Ертең Астанаға конференцияға ұшпақшы 
еді... Өзінің жекеменшік стомотологиясын 
ашып алған Самал стомотологтар жиналып 
жатқан форумға шақырту алған бойдан, 
ұшаққа билет алып қойып еді... Жасы отызға 
жақындап тұрмысқа шықты. Аллаға шүкір, 
әкесінен аумайтын тікірейген кірпі шашы бар 
Исатай деген 3тегі томпиған баласын жан
тәнімен жақсы көреді. Жексенбі күні көрші 
балалармен аулаға шығып, ойнап қайтқан 
күшіктің тер иісіне дейін тәптәтті болып тұр
ау... Күйеуі Ерлан кәсіпкерлікпен айналыса
ды. Қалада дүкендері мен шаштараздары 
бар. Ұнатып бас қосқан Ерланымен соңғы 
кездері сәл нәрсе үшін ренжісіп қалатынына 
бүгін өлердей өкініп тұр. Кеше де боларбол
мас нәрсеге ілінісіп қалды. Телефонын алып 
Ерланға қоңырау шалды...

«Самал!» – деген Ерланның жарқын даусы 
естілді...

«Ауырып тұрмын, мен үйде боламын, түскі 
асқа келесің ба?» – деді бұл...

– Бәрі жақсы ма?! – деді Ерлан мазасыз
данып...

– Әрине, – деді бұл сабыр сақтауға ты
рысып...

Үйіне келген бойдан ас әзірледі. Үйдің 
ішін тазалады. Қоқыс шығарды. Кір жуды. 
Түскі асқа келген Ерлан бұған сұраулы 
жүзбен қарады. Самалдың ойына Жұмекен 
ақынның «...сынып түссе бір бұта, қабырғама 
қараймын» – деген өлең жолдары оралды.

Тамақты тәбетпен жеп отырған Ерланға 
қарап отырып «құдайымай, неге бірбірін 
болмашы нәрсе үшін қинамай сыйласып өмір 
сүрмеген... енді бәрі кеш... уақыт жоқ....» – 
деп ойлады. Көңлі босап бара жатқанын 
сезген соң, орнынан көтеріліп, ас үйдің 
терезесінің алдында кеспекте өсіп тұрған 
гүлге су құйды. Ерлан да орнынан тұрып бұны 
тас қылып құшақтап «Енді тіпті бірбірімізді 
ренжітпейікші» – деп сыбырлады... Бұл өзін 
сынып кететін шыныдай сезінді...

Ерлан жұмысқа кеткен соң, қалта
сындағы ұшақтың 
билет ін  турап, 
шелекке тас тады. 
Кешке әке сімен 
келген Иса тай 
томпаңдап мой
нына асыла кетті. 
Сүй кімді баланың 
аузына тыным жоқ. 
Түнде ұйықтайын 

деп жатып, «Папам 
үшеуіміз Африкаға 
барамыз. Биікбиік 
ағаштан жегісі келген 
затты жейтін жирафты 
көреміз. Жапонияға ба
рып, семіздердің ішімен 
итерісетін күресін тама
шалаймыз. Биік таулар
ды, көк теңіздерді, жа
сыл аралдарды аралай
мыз...» – деп армандап 
жатып, тәтті ұйқыға кетті.

Самал үстіне жа
мыл ған атлас көрпені 
емес, арқалап жатқан 
ойын ауырсынып терең 
күрсінді... Ерте оянды. 
Тыптыныш. Тырс ет
кен дыбыс жоқ. Түнімен 
бас тығырылып шықты. 
Мазасыз түн болды. 
Телефонын өшіріп тас
таған болатын.

Ертесіне есігін тар
сылдатып досы Мәдина 
келді. Келген бойдан 
бұны тас қылып құшақтап 
алып, дауыс етіп жылады. 
Қаты гез екенін айтты. 
Ауы ра тыныныңды неге 
айт пайсың, ішіңе қалай 

сыйып жүр, – деп өксіді... Кішкентай қала, 
мұның жаман ауруға шалдыққанын бәрі естіп 
үлгеріпті... Шешесін ойлады. Күйгелек әкесі 
есіне түскенде, жүрегі ауырып кетті...

Жылапжылап екі көзі қызарып кет
кен Мәдина қазіргі заманда медицинаның 
қарыштап дамығанын айтты... Емделу керек... 
Өзіңді ойламасаң да, Ерланды, Исатайды 
ойламайсың ба?! – деп күстаналады... Өкпесі 
қара қазандай... Адамның тастай алмай 
жүрген артық жаны бар сияқты... Шай некті 
алып, құ ман ға шай демде мек ші болып жа
тып, ас үйге аяқ киі мімен кіріп кел ген Ер ланға 
көзі түсіп, қимылсыз қалды. Күйеуінің түрі өрт 
сөндіргендей түтігіп кетіпті. Күрте шесінің алды 
ағытылып кеткен... Самал болған жайды кеше 
айтпағанына өкінді... Біресе жылап, біресе 
ақыл айтып отырған Мәдинаның қалай зып 
етіп шығып кеткенін байқамай да қалды.

Самал Ерланның жылап тұрғанын сезді. 
Тұра беруге шыдамы жетпей, күйеуінің мой
нынан құшақтады.

«Мен сенімен бірге өмір сүргім келеді. 
Бақытты, ұзақ, тек сенімен ғана... естіп тұрсың 
ба? Біз бірбірімізге керекпіз. Ренжіткен кезім 
болса кешір. Әлемнің бар байлығы жолыңа 
садақа! Тек бізді тастап кетпеші! – деді күйеуі 
үзіпүзіп сөйлеп... Бұл жылап тұрып, Ерлан 
сияқты азаматпен жердің шетіне кетуге де 
бейіл екенін ойлады...

Кешке анасы келді. Шөгіп кетіпті. Осы 
уақытқа дейін шешесінің осындай дәрменсіз 
күйін көрмепті... Адам қартайғанда көңілшек 
болатын сияқты. Шешесі жас балаша өксіп 
жылап отыр... «Алла тағала пендесіне көтере 
алмайтын сынақты жібермейді...» – деді даусы 
қалтырап... Бұл басын түсіріп, үнсіз жылады... 
үміті үзілген іспетті... Өкініші мен өксігі көп 
өмірдің қуанышын жоғалтып алғандай күй 
кешті... Аузын ашса, көмейі көрінетін ақкөңіл 
нағашысы келіп кетті...

– Әлем үлкен. Герма ния ға алып кетемін
деді Ерлан. Содан кейінгі күн дер дің бәрі түс 
сияқты болып кетті... Исатай жау таңдай қарап, 
әже сінің үйіне кетті.

Ерлан бұны алып неміс жеріне ұшты. Ана
лиздер... уколдар. Таптаза палата. Бұл тілден 
қалған. Жатса да, тұрса да Ал лаға жалбары
нады. Осы уақытқа дейін жа нының тәттілігін 
біл мей келіпті.

Ертең операция деген күні мейірбике 
келіп, «судан, тамақтан тыйылған жөн» екен
дігін ескертті. Өлгісі келмейтінін ойлады. 
Өзің нің тірі екеніңді білу – қандай бақыт 
деген ой келді. «Құдайымай, тыныс алудың, 
жай ғана тыныс алудың өзі бақыт екенін осы 
уақытқа дейін нағып білмей келгенмін» – деп 
таңғалды.

«Көзімді демалдыруым керек» – деп көзін 
жұмды. Өзінің салқынқандылығына риза. 
Ерланның қасында үнсіз отыруы – жүрегіне 
тыныштық сыйлады. Онымен ештеңе де 
қорқынышты емес сияқты...

Операцияға бара жатып «осыдан тірі қал
сам, адам баласының көңліне тимеспін» деген 
ой жылт етті. Тамағына өксік тығылды. Одан 
кейінгісі есінде жоқ. Қараңғылық әлеміне 
сүңгіп кете барды...

бибігүл бӨбеКбай

с
Мұнайшылар шығармашылығы

Жүрегім менің

жүрегім менің, 
тәңірдің берген сыйлығы
дүниенің бар қызығын көргізді
Мінгізіп ап,
ақбоз атқа әп-сәтте
Бұл әлемнің бар қызығын көргізді!
жүрегім менің! тәңірдің берген сыйлығы
жылатты да, қайта мені күлдірді
Мақтайды да, бір сәт мені тілдейді
қыс айында алма ағаштар гүлдейді!
жүрегім менің! тәңірдің берген сыйлығы

ауыртады, өзі қайта емдейді,
Сүрінсем де даңғыл жолда адасып
демеп мені, алға қарай сүйрейді
жүрегім менің! тәңірдің берген сыйлығы
Көңліме иман нұрын жыйғызды
Кіп-кішкентай менің мынау жүрегім
Бар бақытты бір өзіне сыйғызды!

Қыздарыма тілек

Бақыт! Шаттық! Парасат!
Бәріде сізге жарасар
Бұлардың кілті өзіңде

Сөзіме кім бар таласар?
жақсылық, жарқын болашақ
Бәрі де болар қаласаң
Махаббат пен ізгілік
жаныңда болар мәңгілік.
жарқын, жайлы өмірің,
Болсыншы оған сенімің.
Өзіңді бір кез түсінші,
жаныңа терең үңіліп.
тәңірдің өзі жақтасын,
қойылып алған мақсатың.
жетектеп сені сәттілік,
Ісіңді оңға бастасын.

Биіктен болсын арманың,
Сеніммен басып қадамды,
Гүлдей жайнап өмірің,
қолдап жүргей тәңірің.

рамила 
ғИмранҚызы, 

№3 МГӨБ 
мұнайшысы

Күзгі  жапырақ
(әңгіме)
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меншік иесі: «өзенмұнайгаз» ақ
редакция мекен-жайы: 
маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ., 
Сәтбаев көш., 3 үй, 426 кабинет

«атис» ЖШС 
баспаханасында басылып шығарылды
130000, қазақстан республикасы, ақтау қаласы 17 ш/а, 
«Дукат» ғимараты, 1 мұнара, 0/3 кеңсе
тел:+7 (7292) 525-500
таралымы: 3000 дана
газет 2016 жылдың тамыз айынан шыға бастады 
айына бір рет шығады
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ажтб жемісті еңбек етіп жүрген 

алиага Ибрагимовті 60 жасқа толған 
торқалы мерейтойымен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Адам өмір жолының асқар биігі – алпыстың 
шыңына шығып отырған сізді, еңбек ұжымы тәжі
рибелі маман, жол сілтеуші қамқор аға, аяулы 
әріптес, ғұмырын Өзен мұнайының дамуына ар
наған азамат ретінде таниды.

Алиага Шакиханоглы 1959жылы 5қарашада 
Әзірбайжан Республикасы, Жарск ауданы, Хорел 
аулында дүниеге келген болатын. Құлжар ауданын
да орта білім алып, арнаулы оқу орнын тамамдаған 
жылы әскерге кетіп, екі жыл әскер қатарында болып 
қайтты.

Әскерден оралған соң, жоғары білім алу 
үшін Қазақ Ұлттық техникалық университетіне 
құжат тапсырады.1983жылы сәуір айында 
мұнайлы қалаға қоныс аударып, еңбек жолын 
скважиналарға қызмет көрсету бас қармасында 

темір ұстасы қызметінен бастап, аға инженер, цех 
басшысына дейін өседі.

Бүгінде Алиага Автоматтандыру және телеком
муникация басқармасында цех басшысы болып абы
ройлы еңбек етіп жүр. «Цехта 13 адам жұмыс істейді. 
Ұжым тату, мамандар өзара түсінісіп, өнімді еңбек 
етуде. Тағдырыма дән ризамын. Уақытты ұстап тұрар 
кім бар?

Мұнайлы қалаға көшіп келгеніме де 37 жыл өтіпті. 
Аллаға шүкір ұл да, қыз да жетеді. Құлдыраңдап неме
релер де өсіп келеді. Жаңаөзендік әрбір шаңыраққа 
бақыт пен береке тілеймін. Елдің ырзық – несібесіне 

айналған мұнайымыз көп болсын!» – дейді ме
рейтой иесі.

Әріптесімізге зор денсаулық, ұзақ ғұ
мыр, отбасына ырыс пен ынтымақ, бақыт 
пен қуа ныш тілейміз! Шығар төбеңіз биік 
болғай, қадірлі жан!

Игі тілекпен: 
ажтб еңбек ұжымы

м е р е й т о й ы м е н  Ш ы н  ж ү р е К т е н  Қ ұ т т ы Қ т а й м ы з !

Өмірден жаны жайсаң  
жаҚсы адам Өтті

«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы ның Мұнай 
және газ өндіру жөніндегі орынбасары Абат 
Ақмұқанұлы Нұрсейітовтің дүниеден озуына байла
нысты қайғысына ортақтасып, марқұмның отбасына, 
тумаластары мен ағайындарына көңіл айтамыз.

Алланың ісіне адам пенде шарасыз ғой. Өмірден 
жаны жайсаң жақсы адам өтті. Шалдардың «тұрлауы 
жоқ дүние» – дегені осы.

Абат Ақмұқанұлы өзінің құрдас, замандастарымен 
сыралғы жолдас, қимас әріптес бола білді. Өзі өтсе 
де, замандастарының есінде қалды. Ендігі тілек жаны 
жәннатта болсын, нұры пейіште шалқысын деу ғана. 

«Өзенмұнайгаз» аҚ еңбек ұжымы

бес Күн тірШіліК деген осы...

Ізбибі Құрмашқызы Нұржаубекова 1961жылы 14 
желтоқсанда дүниеге келді.

Өзінің еңбек жолын Нефтебанкте қаржыгер болып 
бастап, 2002жылы «ЭкологияМұнай» ЖШС есепші бо
лып жұмыс істеді.

2003жылдан бері Химияландыру және экология 
басқармасында жалақы есептейтін есепші болып абы
ройлы қызмет етіп жүрген, Ізбибі науқастанып, 7қараша 
күні кенеттен қайтыс болды.

Жұмысын тыңғылықты орындап, бірнеше мәрте ма
рапатталып жүрген әріпте сімізден ойламаған жерде ай
ырылып қаламыз деп кім ойлапты?! Артында отағасы мен 

4 жасар баласы қалды...
«Барар жерің, бәрібір жердің асты...» – демекші, бұл жазмыштың ешкім өзгерте 

алмайтын қатал заңы екенін түсінгендей болдық. Бес күн тіршілік деген осы... Жылап 
келіп, жылап кетеміз...

Марқұмның жатқан жері жайлы, иманы жанында, жаны жаннатта болуын Аллам 
нәсіп еткей!

ХжЭб еңбек ұжымы

55

50

ҚҰТТЫҚТАУ

ҚАЗАНАМА

Компания 
құрдастары 

№1 мгӨб қызметкері 
есен жұмабекұлы мен 

№3 сҚКб қызметкері 
дәмеш мұқашқызын 55 

жасқа, ттб қызметкері гүлнәр 
сәдуақасқызын 50 жасқа толған 

туған күн мерекелерімен шын жүректен 
құттықтаймыз.

қадірлі жандардың дендеріне саулық, 
отбастарына амандық, жүректеріне 

тыныштық, жұмыстарына табыс 
тілейміз. біз сіздерді жоғары 

дәрежедегі кәсіби маман 
ретінде құрметтейміз.
шаңырақтарыңызда той 

көп болсын! қосақтарыңызбен 
қоса ағарып, жақтарыңыз түспей 

жамандық көрмеңіздер! Үйлеріңізде 
асық ойнайтын ұлдар мен кәмпит жейтін 

ерке қыздарыңыз болсын!
«немере деген бал болады, шөбере деген шырын болады» 

– деген сөз бар. ырасында да, немере деген-бақыт,шөбере деген-
бақ-дәулет қой. немерелер мен шөберелер көп болсын! уайым-

қайғы жоқ болсын! тойыңыз тойға ұлассын!

дәмеш 
МұқаШқыЗы

Гүлнәр 
СәдУақаСқыЗы

есен 
жұМаБеКұлы


