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ҚҰРМЕТТІ МҰНАЙШЫЛАР!
Сіздерді 9-мамыр Жеңіс күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жеңіс- 

аталарымыздың төгілген қаны мен тері, батырлығы мен жасымас жігерінің арқасында келді.
Жеңіс үшін қан майданда фашист оғына қаймықпай кеудесін оққа тосып, бүгінгі біздің бақытты 

өміріміз үшін басын бәйгеге тіккен асыл жандар біздің жадымыздан ешқашан өшпек емес. 
Аты өшкір зұлмат соғыс тарих бетіне көшіп, алыстағанымен көңілден кетіп, жүректерден 

өшпек емес. Бұл соғыс аналарымызды жесір, бұғанасы қатпаған балаларымызды жетім етті. Аға 
буын өкілдері жаумен шайқаса жүріп, өздерінің азаматтық және патриоттық парызын абыроймен 
орындап шықты.

Бүгінгі мереке – батылдық пен ерліктің, қаһармандықтың символы. Ашық аспан үшін, сайраған 
құстың үні үшін, сыңғырлаған сәбидің күміс күлкісі үшін-біз аталарға тағзым етіп, басымызды иеміз.

«Бәрі де жеңіс үшін»! – деген ұранмен Жеңіс күнін жақындату үшін ыстық пен суықта, қиын-
қыстау кезеңде жанкештілікпен еңбек еткен тыл ардагерлерінің де еңбегі орасан екенін біз 
жақсы білеміз.

Аталар еңбегін бағалау-қасиетті ұғым.Миллиондаған адамның өмірімен келген тыныштық 
пен тәуелсіздікті сақтау – біздің басты міндетіміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақ елі 
дамып, өркендей берсін!

«Өзенмұнайгаз» АҚ 
бас директоры Есен ӨТЕЕВ

СӘУІР АЙЫНДАҒЫ МҰНАЙ 
ӨНДІРУ ЖОСПАРЫНЫҢ 

ОРЫНДАЛУ КӨРСЕТКІШІ
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«Өзенмұнайгаз» 
АҚ акт залында бас 
директор Есен Өтеевтің 

қатысумен 2019-жылдың 4 
ай қорытындысы бойынша 
жиналыс болып өтті. 
Жиынға бас директордың 
орынбасарлары, басқарушы 
директорлар, департамент 
директорлары мен 
қызмет жетекшілері, ӨҚБ 
директорлары, ИТҚ, бөлім 
басшылары қатысты. 

Күн тәртібінде компанияның 
биылғы 4 ай қорытындысы бойынша 
өндірістік, әлеуметтік, қаржылық-

шаруашылық есебі тыңдалып, алдағы 
уақыттағы жоспары талқыланды. Сөз 
алған компания директоры Есен Өтеев 
4 ай қорытындысы бойынша еңбекті 
қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік, 
тұрақты іс-әрекет комиссия жұмысы, 
қоршаған ортаны қорғау, мұнай 
қоры мен мұнай өндіру динамикасы, 
геолого-техникалық шаралар орында-
лысы туралы ақпарат беріп өтті. 

Бас директор компанияның әрбір 
жұмыске рін жұмыс істеу барысында 
еңбек қауіпсіздігі ережелерін қатаң 
сақтауға шақырды. Компа ниядағы 
әрбір мұнайшы өз міндетін адал, жан-
ашырлықпен атқаратын болса, мұнай 
жоспары міндетті түрде орындалаты-
нына тоқталып өтті. 

Бас директордың экономика 
және қаржы жөніндегі орынбасары 
Жасұлан Балуанов ком панияның 
қаржы-экономикалық блок қыз-
меткерлерін ің  ерен еңбег ін ің 
арқасында осы уақытқа дейін 
мемлекет қазынасына пайда лы 
қазбаларды пайдаланғаны үшін 
Өзен кен орнының жыл сайын 
төлеп келген салықтың жеңіл дік 

ретінде биыл қаламыздың инфра-
құры лы мын жөндеуге, жақсартуға 
жұмсалатынын мәлімдеді.

Есептік кездесуге қатысқан ин-
женер лік-техникалық құрам қыз-
меткерлерінен түскен өндіріс жұмысын 
жақсартуға бағытталған ұсыныстар 
талқыланып, бас директор тарапынан 
тиісті тапсырмалар беріліп, хаттамаға 
түсірілді.

1-мамыр 
«Қазақстан 
халқы бірлігі 

күні» мерекесіне 
орай қаламызда 
шеру болып 
өтті. Шеруге 300 
мұнайшы, атап 
айтатын болсақ, 
ардагер-
мұнайшылар, 
зейнеткер-
мұнайшылар, 
басқарма 
директорлары, 
департамент 
директорлары 
мен қызмет 
жетекшілері, 
үздік мамандар, жас 
мамандар, өнерпаздар, 
спортшылар, 
жайдарманшылар 
қатысып, белсенділігін 
көрсетті.
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Мұнайшылар шеруге арнайы киіммен, ал 
спортшылар спорттық костюммен келді. Өзге 
әріптестеріміз компанияда бекітілген дресс кодқа 
сәйкес киініп шықты

Шеруге қатысушыларға арналып «Атамекен» 
мейрамханасында арнайы мерекелік дастарқан 
жайылды. Қала әкімі Әділбек Дауылбаев, Маңғыс-
тау облысы әкімінің аппарат басшысы Нұрлан 
Тәжібаев, қалалық мәслихат хатшысы Сақи 

Мыңбай, «Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры Есен 
Өтеев мұнайшыларды бірлік күнімен құттықтады

Бас директор өз сөзінде компания ұжымының 
үлкен екендігін, үлкен ұжымға татулық-бірліктің 
қажет екендігін баса айтып, болашақ жетістіктерге 
тек бірліктің арқасында қол жеткізе алатынымызға 
тоқталып өтті.

Мерекеге байланысты бір топ мұнайшылар 
бас директордың Алғыс хатымен марапатталды.

Мерекеде қаламыздағы белгілі «Керуен» 
тобы ән шырқап, қонақтарға көтеріңкі көңіл-күй 
сыйлады. 

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ СОҒЫС АРДАГЕРІНЕ 
ТЕМІР ТҰЛПАР МІНГІЗДІ

МҰНАЙШЫЛАР 
ШЕРУГЕ ШЫҚТЫ

«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы 
бас директоры Есен Өтеев бастаған бір топ 
азаматтар көзі тірі 95 жастағы жалғыз соғыс 
ардагері Кеңесбай Еңсегеновке темір тұлпар 
мінгізді. «Сыйға – сый, сыбағаға – бал» де-
гендей, өз кезегінде ақсақалдың отбасы ел 

ағаларының иығына 
шапан жапты

Қан майданға 1943-
жылы шақырылып, №2 
Украина фронтында №211 
атқыштар дивизиясында болып Отан қорғаған 

ақсақал 1944-жылы 2 жерден 
жараланып, 3 ай госпитальда 
емделіп, соғысқа кері аттанып, 
жеңісті Берлин қаласында 

қарсы алады. Бүгінде Алланың қалауымен 
ондаған немере, шөбере сүйіп отырған атаға 
қарап «Қырық жыл қырғын болса да, ажалды 
өледіні» айтқан қазаққа таңқаласың! 

«Сұм соғыс миллиондаған 
жанның өмі рін қиды. Жастығы 
майданда үзілген боздақтарға, 

арыс азамат тардың рухы-
на бас иіп, тағзым ету 

– бү гінгі ұрпақтың 
парызы. Соғыстың 
а щ ы  д ә м і н  т а -
тып, бейбіт өмірді 
сыйлаған арда гер-
леріміз аман бол-

сын. Ерлік ешқашан 
ұмы тылмайды»! – деді Есен 

Өтеев.

Ұлы Жеңістің 74 жылдығына орай өткізілген 
дәстүрлі шара «Даңқ» аллеясындағы мәңгілік 
алауға гүл шоқтарын қойып, Ұлы Отан 
соғысында қаза болған боздақтар рухына Құран 
бағыштаумен басталды.
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Алла тағала Құранда «жақсылық істеуге 
жарысыңдар» – деп көрсетсе, бұл игілікті 
іс парыз бен сүннет қатар орындалған са-
уапты шара болмақ.

Қ а ш а н  к ү н  б а т с а ,  а у ы з  а ш а р ғ а 
асығыңдар деген емес пе?! Ауышарға 
жиналған мұнайшылар осы мекеме-
ден зейнеткерлікке кеткен Қонарбай 

ақсақалдың батасымен ауыз ашып, дұға 
жасады.

«Рамазан-дұғалар кері қайта рылмайтын 
ай. Ораза-жан мен тәнді рухани тазарта-
тын үлкен сабыр мектебі. Ел ертеңі үшін 
қызмет етіп жүрген ел азаматтарының 
амандығын тілейік!» – деді басқарма ди-
ректоры Зәуреш Сақтағанқызы.

«Бәрімізді жарылқаушы, қорғаушы, мейірімі 
шексіз Алланың қалауымен Рамазан айына да 
келіп жеттік. Бұл айда Алланың сансыз сауапта-
рынан үмітті адам сабыр мен төзімділікті өзіне 
серік етеді. Ал сабырлықтың сыйы-жәннат» – 
деді басқарма директоры Болат Бекжанов.

Игі шараға ауыз бекіткен мұнайшылар 
түгелдей жиналды. Ораза айында айтылған, 

бір тілек міндетті қабыл болады деген бол-
са, ұжымдастар бір-біріне жақсы тілектерін 
айтты. Бір мезгілде қол жайылып, дұға жа-
салды. Игі шарада мұнайшылар ЖБД мама-
ны Арғын Бисенов айтқан пенделердің бір-
бірін құрметтеуге, сыйластықта өмір сүруге 
шақыратын хисса, хадистерін тыңдап рухани 
байып қайтты. 

«Өзенмұнайгаз» АҚ 
басшылығы және басқару 
аппараты кәсіподақ ұйымының 
ұйымдастырумен «Ақнұр» 
мейрамханасында ауыз бекіткен 
аппарат қызметкерлеріне арнап 
ауызашар берді.

Қасиетті Рамазан айы-мейірімнің, кеші-
рімнің, шапағаттың айы. Ораза ұстаушыны 
құрметтеп, дастархан жаю-үлкен сауапты іс. 

Аталған шараға компаниямыздың бас 
директоры Есен Өтеев келіп, татулық 
болған жерде табыс болады деп, бірлікке 

шақыра отырып әріптестеріне жүрекжарды 
тілегін жеткі зіп, «қабыл болсын» айтты. 
Басқарма басшылары да бірге болып, бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып,ел 
игілігіне жұмыс жасауға шақырысты.

Ардагер-мұнайшы Тыныштық Базарба-
ев, қалалық ардагерлер ұйымының төрағасы 
Қуандық Бекмағанбетов, №1 МГӨБ учаске 
басшысы Жеңіс Жарылғапов ағаларымыз 
өз сөздерінде жастармен қуанатындарын, 
білімді ұрпақпен ел болашағы биік екенін, 
қазақтың заманы келгенін айтып, жастардың 
үмітін оята отырып, ас қайырып ақ батасын 
берсе, соңынан барлық келушілердің ата-
бабаларына құран бағышталды

МӨҚжТКЖБ еңбек ұжымында 
қасиетті Рамазан айында, ораза 
ұстаған ұжымдастарға бірінші 
болып ауызашарға арналып мол 
дастарқан жайылды. Оразаның 
сауабын Жаратушы Алла «өзім 
білем» деп биік бағаласа, ауыз 
бекіткендерге құрмет көрсетіп, 
дастархан жайып сауап алу – 
мұсылмандық сүннет.

Аталған шараға, «қабыл болсын» айтуға 
компанияның бас директоры Есен Өтеевтің 
өзі келіп жүрекжарды тілегін жеткізуі – бас 
директордың қарапайымдылығымен қоса 

қасиетті айдағы жарасымдылық деп ай-
тар едік. Есен Оғыланұлы өз сөзінде зор 
жетістікке бірлік пен татулықтың арқасында 
жететінімізді жеткізді. «Басымыз аман, бау-
ырымыз бүтін Алла қаласа келесі оразаға да 
аман-есен жете берейік» – деді ол.

Шараны ЖБД маманы Арғын Бисе-
нов жүргізді. Ол Пайғамбар хадистері мен 
Құран аяттарына сүйене отырып, ораза са-
уабы туралы әңгіме өрбітті. Қазақтың қоңыр 
домбырасын қолға алып, көпшілікті аталар 
жырымен сусындатты. Асқа бата жасардың 
алдында даяшы-келіндердің қазақтың салты 
бойынша иіліп сәлем етуі – ауызашарға ажар 
бере түсті. 

№1 СҚКБ

ӨТҚжЖЖБ

Ауыз бекітудің үлкен сауап, оны құрметтеу, ауыз аштыру-ораза 
ұстаушымен бірдей сауап алатынын жақсы түсінетін №1 Скважиналарға 
қызмет көрсету басқармасы еңбек ұжымы ораза ұстаушы әріптестеріне 
арнап, «Бастау» қонақ үйінде ауызашар дастарханын жайды. 

Қасиетті рамазан айындағы 
ауызашар дәстүрі ӨТҚжЖЖБ 
еңбек ұжымында жалғасты. 
Ауызашарға бас директордың 
транспорт және әлеуметтік 
сұрақтар жөніндегі орынбасары 
Мақсат Ибағаров бастаған бір топ 
басшы азаматтар қатысты.

МӨҚжТКЖБ

ӨЗЕНМҰНАЙГАЗДЫҚТАР 
АУЫЗАШАР ҰЙЫМДАСТЫРДЫ
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Жас бала осы жылдың қыркүйек айында 

Ақшымырау поселкесіндегі Калинин атындағы 
7 жылдық мектептің табалдырығынан аттайды. 
1959-жылы Өзен кенорнын игеру бағытындағы 
барлау-бұрғылау жұмыстарын жүргізетін іздестіру 
экспедициясының құрамында алғаш қоныс тепкен 
отбасылардың бірі болды. Жас бала 1960-жылы 
Қызылсайда мұнайшылардың балаларына арна-
лып салынған жертөле мектепте оқып, білім алды.

1978-1982 жж. аралығында Атырау политех-
никумының Жаңаөзендегі бөлімшесінің кешкі 
бөлімінде оқып, техник-электрик мамандығын ала-
ды. 2006-2009 жж. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық университетінен инженер-меха-
ник мамандығын алады. Жақсы өмірдің тамшылап 
төгілген термен, ауыр еңбекпен келетінін кішкентай 
кезінен түсініп өскен ақсақал еңбекке 1966-жылы 16 
жасынан бастап кіріседі. Жас кезінде адамда күш те, 
қайрат та, жігер де көп болады емес пе?! Бозбала 
жұмыс та, тамақ та талғамады. Жұмсақ төсекті де 
аңсамады. Тіршіліктің кейбір қиыншылықтарына да 
көңіл аудармады. 

Еңбек жолын «Өзен» геологиялық-барлау 
экспе дициясының механикалық цехына дәнекер-
леушінің көмекшісі болып орналасқан ол, 
Украинаның Хмельницк қаласына барып, Отан 
алдындағы әскери борышын да өтеп қайтады. 
Әскерден оралған ол жұмысқа қайтадан кірісіп 
кетеді. Өндірісті автоматтандыру базасында элек-
тро монтер, аға инженер, «Ремсервис» ЖШС ше-
бер, цех бастығының орынбасары, 2003-жылдан 
Мұнай өнеркәсібі құралдарын және технологиялық 
коммуникацияларды жөндеу басқармасында цех 
бастығы болып, абыройлы еңбек етті. 2009-жылдан 
осы басқармадағы механикалық-энергетикалық 

бөлімі аға инженері қызметінде жүріп, 2016-жылы 
құрмет демалысына шықты.

Сан жылдар еткен ерен еңбектің қарымтасы 
ретінде Өмірғали 1975-жылы Коммунистік ең бек 
бел сендісі, 2004-жылы Өзен кенорнының игерілуіне 
40 жылдық ескерткіш белгімен, 2014-жылы Өзен ке-
норнын игеруге қосқан үлесі және компанияның 50 
жылдық мерейтойына , 2013-жылы Маңғыстау облы-
сының дамуына қосқан үлесі үшін төсбелгілермен, 
бірнеше рет Алғыс хат пен Құрмет грамоталармен 
марапатталды. Ол «Өзенмұнайгаз» АҚ деп аталатын 
алып компанияның іргелі кәсіпорынға айналуы үшін 
қолдан келгенше үлес қосқан ардақты азаматтың бірі. 

Зайыбы Балсұлу екеуі ұлықты ұл, қылықты қыз 
тәрбиелеп, бақытты ғұмыр кешті. «Біреуді сүйіп 
көрмеген адамды өмір сүрмеген адам деуге бола-
ды» депті бір данышпан. Өмірғалидың сүйіп қосылған 
қосағы 2014-жылы жақындарын өкіндіріп өмірден 
өтті... Өмірдегі барлық жағдайлардан тек жақсылықты 
көре білетін, мұнайшы аға Алланың сынағына сабыр 
ете білді

Қартайғанда бақты даладан емес, баладан 
іздеген ақылды жан бүгінде немерелер мен жиен-
дер арасында алаңсыз, тыныш, әрі бейбіт өмір сүріп 
жатыр. Өмірін қартайғанда өзгеден құрмет күте ала-
тындай етіп өткізген ардагер – бақытты ғұмыр иесі.

Ұжым болған соң телісі мен тентегі, 
жақсысы мен жаманы қабат жүреді. Ертай 
әріптестерімен өзара түсінісіп, тіл табы-
сып жұмыс жүргізеді. Тәжірибелі маман 
өндірістегі білікті мамандарды тәрбиелеп 
жүр... Өз ісінің маманы кез келген қиын 
іске білек сыбана кірісіп, табандылықпен 
бітіреді. Адамды адамнан артық ететін 
– ісі, мінезі, парасаты ғана. Ертай кейбір 
басшылар сияқты жас мамандардың 
қоғамдық шараларға белсенді қатысуына 
қысымшылық жасамайды. Қайта өнерлі, 
спортшы жастарға қолдау көрсетіп, үнемі 
жанашырлық танытып жүреді.

«Еңбексіз өмір жоқ, ауырсыз жеңіл жоқ» 
– екендігін жақсы түсінетін Ертай «адамға 
жазаның ең үлкені – жұмыссыз қалдыру. 
Жұмыссыз отыра алмаймын» – дейді. 
Альберт Эйнштейннің «Жетістікке жетуге 
ұмтылма, пайдалы болуға тырыс» деген 
сөзін өмірлік ұстанымы етіп алған Ертай 
өзінің Өзен кенорнының өсіп-өркендеуі 

жолында үлес қосып жүргенін мақтаныш 
етеді.

Ертай соңғы жылдары қарапайым 
жұмыс керлердің әлеуметтік жағдайын жақ-
сартуға басымдық беріп келе жатқан ком-
пания бас шылығына шексіз ризашылығын 
білдірді

Еңбек етуден жалықпаған Ертай 2006-
жылы «Мұнайшылар күні» мерекесіне бай ла-
нысты Энергетика және минералды ресурстар 
министрлігінің Құрмет грамотасымен, 2011-
жылы Маңғыстау мұнайының 50 жылдығына 
орай Төсбелгімен, 2012-жы лы «Тәуелсіздік 
күні» мерекесіне орай «ҚазМұнайГаз» БӨ» АҚ 
Құрмет грамотатасымен марапатталды. Жан 
жары Қарлығаш пен Әмин, Кәмшат, Рахим атты 
ұл-қыз тәрбиелеп отырған Ертай – бақытты от-
басы иесі. Ел алдындағы парызға сергек және 
жауапкершілікпен қарап, әрбір ісін тиянақты 
орындайтын Ертай сияқты еңбекқор мамандар 
барда Өзен кенорнының болашағы жарқын 
болмақ.

ЕҢБЕКПЕН 
ЕСЕЙГЕН ЕРТАЙ

        ОЙМАҚТАЙ ОЙ

ӨТПЕЛІ ӨМІРДЕ БІРЕУДІ АЛДАП, БІРЕУДІ 
АРБАП БЕЙМАЗА ТІРЛІКТЕ МЫҢ ҚҰБЫЛМАЙ, 
ШАРИҒАТТЫҢ ЖОЛЫН БЕКЕМ ҰСТАП, АДАЛ 
ЖҮРІП, ТУРА СӨЙЛЕП, СУДАН ТАЗА, СҮТТЕН 
АҚ ҒҰМЫР КЕШКЕНГЕ НЕ ЖЕТСІН?!

Еңбек адамы

Замандас бейнесі БАҚЫТТЫ ҒҰМЫР ИЕСІ
Өмірғали 

Бегалиев 
1950-жылы 
қаңтар айының 
31-жұлдызында 
Атырау облысы 
Құлсары 
поселкесінде 
дүниеге келді. 
Әкесі Нұрадин 
ҰОС, анасы 
Тауман тыл 
ардагері 
болатын. Көп 
балалы отбасы 
1957-жылы 
«Маңғыстау 
қайдасың?» – 
деп атамекенге 
қоныс 
аударады. 
Бұл кез мұнай 
алаңдарын 
барлап, 
бұрғылау 
жұмыстарының 
қызған шағы 
болатын.

Ертай Демеубаев – 1969-жылы сәуірдің 
15-жұлдызында Жаңаөзен қаласында көп балалы 
отбасында дүниеге келді. Еңбек жолын №1 МГӨБ, №5 
МГӨЦ, №77 топтық қондырғысында мұнай-газ өндіру 
операторы болып бастады. 1999-2005 жылдары 
Қарағанды мемлекеттік техникалық университетте 

«Электрмен жабдықтау және электрлендіру» мамандығы 
бойынша, 2008-2010 жылдары Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ 
Ұлттық техникалық университетін «Мұнай-газ ісі» бойынша 
сырттай оқып, диплом алды. Қазіргі таңда, №13 МГӨЦ бастығы 
болып жемісті қызмет атқарып жүрген жайы бар.
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460 орындық мәдениет сарайының 
залында ине шаншар жер болмады. Бұл 
көпшіліктің Жайдарман ойнын жақсы 

көретінін, күтетінін білдірді. Әділқазылар ал-
қасының төрағасы Базалық өндіру талдау 
бөлімі басшысы Орынғали Телеғұсов бол-
ды. Алқа мүшелері құрамы қалалық мәс ли-
хат депутаты Темір Мұсаев, Жаңаөзен қа-
лалық жастар ресурстық орталығы дирек-
торы Ғани Құрманғалиев, айтыскер-ақын 
Абай Жолмағанбетов, Жас мамандар кеңесі 
төрағасы Бауыржан Бәйімбетовтен құралды. 

Ойынды ХжЭБ командасы әнмен ашты. Ко-
манда жүгін белсенді ойыншы Қайрат 
көтерді. ТТБ командасы ойынға 
жақсы дайындалып келіпті. 
«Жоғарғы лигаға қатысқан 
«Боранқұл», «Жалын» ко-
мандаларымен бірге 
сайысқа түскен біздің 
жағдайымыз, бір қора 
қасқырдың арасына 
1 «штук» қойды салып 
жібергенмен бірдей 
болды» – деп әзілдеді 
олар. «Энергия» коман-
дасы (ӨЭМБ) «Осы мен 
ішкен-жегенінің бәрін әнге 
қосатын Төреғали Төрәліге 
таң қаламын. Адам деген акту-
альды проблемаларды айту керек 
қой» – деп бастады өздерінің әзілдерін. 
Миллион документ жинап, «Семсерге» жұмысқа 
орналасайын деп жүрген жігіт туралы әзіл қағаз-
басты қоғамды әжуалады. 

2 жігіттен тұратын АжТБ командасы көпшілік 
көңлінен шықты. «Осыдан 50 жыл бұрын бір 

адам Жаңаөзенге қарап басын шайқап «жолы 
шұқыр болып ойылып жатыр, жағдайы мәз 
емес екен» – депті-мыс. Оған ауыл адамда-
ры «50 жылда ел жаңа – деген. Осы қалаға 50 
жылдан кейін келіңіз. Жол да салынады. Қала 
да көркейеді. Бәрі керемет болады» – депті. 
50 жыл өтті! Әлгі адам келіп қалуы мүмкін. Ұят 
болып қалмасын!» – деп өткір әзілмен залда-
ғыларды ду күлдірді. 

Талантты ойыншылардан тұратын №3 МГӨБ 
командасы өз биігінен көріне алмады. Атал-
мыш командаға араға біраз уақыт салып Асқар 

Ноғай оралды. Асқар Ноғай Жайдарман-
ды тосырқап, Жайдарман Асқар 

Ноғайды жатырқап қал ғандай 
әсер қалдырды. «Бұрғылау» 

ЖШС командасы ойын-
шылары мінбелерде 

жиі айтылып жүрген 
«нық қадам» туралы 
сөз қозғады. «Неге 
өзгелерде нық қа-
дам, ал менде тық 
қадам?!» – дейді 

аталған топ ойыншы-
сы «ойланып». Бұл 

команданың «Бала-
бақшадағы жағдай» 

– деп аталатын оқиғасы 
көрермендерге ой тастады. 

4 жасар бала тәрбиешілердің 
өздеріне тиісті 1 алманың орнына 

жарты алма беріп жүргенін айтып «мен Аста-
надағы 4 жасар жиеніммен хабарластым. Олар 
өздеріне тиісті 1 алманы жеп жүр екен» – деген 
астарлы әңгімесінің ішінде ащы шындық жатыр. 

№3 МГӨБ командасының «Еңбекті қорғау» 
жылына арнап түсірген бейне-ролигі көп-
шілік көңлінен шықты. Жоғарғы лигада өнер 
көрсетті деген «Жалын» («ӨМС» ЖШС) ко-
ман дасының әзілдері солғын шықты. 

Сөз алған әділқазылар төрағасы, 
экс-жайдарманшы Орынғали Телеғұсов 
«Өмірдің өзі-Жайдарман! Өмір жалғасады. 
Күліңдер, жігіттер!» – деген жалынды сөздер 
айтты. 

Ойынның бас жүлдесі АжТБ, 1-орын 
«Бұрғылау» ЖШС, 2-орын №3 МГӨБ, 
3-орын ӨЭМБ мен ТТБ командаларына 
берілді. №1МГӨБ, ХжЭБ командалары ынта-
ландыру сыйлығына ие болды. «ӨМС» ЖШС 
командасы «Көрермен көзайымы» номи-
нациясын алды. Ойынның үздік ойыншысы 
болып Ерлан Жұматов (№1 МГӨБ) танылды.  

12 айда бір оралып, 
жан-сарайымызды сұлу 
сырға, рухани әлемнің 
шұғылалы нұрына 
бөлеп кететін қайырлы 
қонағымыз құтты 
болсын! Ораза айында 
8 жәннаттың есігі 
ашылып, 7 тозақтың 
есігі жабылады. 
Шайтандар тозақта 
кісенделіп, мойнына 
шынжыр байланады. 
Алла Тағала Құран 
Кәрімнің «Бақара» 
сүресінің 185-аятында 
«Рамазан айына қайсың 
аман-сау жетсең, ораза 
ұста!» – деп бұйырады. 

– Ораза – көкіректегі ашу-ызаны кетіреді;
– жүректің мінін түзейді;
– кем-кетігін нұрмен толтырады.
Мөлшерден артық ішілген ас жүректі қарайтып, сананың нұрын сөндіреді. 

Ораза-денеңізді жеңілдетеді. Қан айналуды жақсартады. Теріңізді жасартады. 
Тұла-бойыңызды ширатады...

Ораза – жүрек кірін тазартатын, рухты нұрландыратын ғибадат. Ораза – әр 
жақсылығың үшін шаш-етектен сауапқа кенелетін ай. Оразаның мәні-нәпсіні 
бағындыру. Ораза – Алла Тағаланың рақметі мен берекеті жауған ұлық ай.

«Күніне ораза ұстаушының кемінде бір дұғасы қабыл болады» – деген Алла 
Тағаланың уәдесі бар! Ендеше, Оразаң қабыл болсын, ұстаған жан! Тілек-дұғада 
болайық!

Ж
А

Й
Д

А
Р

М
А

Н
Н

Ы
Ң

  
2

 –
 О

Й
Н

Ы
 Ө

Т
Т

І

ОРАЗАҢ ҚАБЫЛ БОЛСЫН, 
Ұ С Т А Ғ А Н  Ж А Н !

«Өзенмұнайгаз» АҚ ұйымдастыруымен «Мұнайшы» 
мәдениет үйінде Жайдарманның 2 – ойны болып өтті. Ойынға 
8 команда шықты. «Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек» – демекші, 
ойынға компанияға қарасты басқармалардан өзге «Бұрғылау», 
«Өзенмұнайсервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
командалары қатысты. Ойынды бас директордың транспорт 
және әлеуметтік сұрақтар жөніндегі орынбасары Мақсат 
Ибағаров ашты. Ойынның тұрақты жүргізушісі Арғынбек Қалбай 
«Үлкен басын кішірейтіп, алтын уақытын бөліп, ойнымызға 
келгені үшін Мақсат Ибағаровқа жайдарманшылар атынан 
шексіз алғысымды білдіремін. Жастар жылында жастарға көз 
қырыңызды сала жүріңіз, аға!» – деді.

Жинаған дүниелерімен 
ішек-қарны араласып 
кеткен адамдарға жаның 
ашиды. Бақыттың – 

миллиардтап табыс табудан 
да маңызды екенін естен 
шығарып алған сияқтымыз. 
Адамды, қоғамды, тіпті 
заманды жын қақтырып 
жүрген нәпсі біздің 
басымызды тауға 
да, тасқа да 
соқтырып жүр.

Тойса күптілікке, 
т о й м а с а  к ү  п і р  л і к к е 
ұрындыратын нәпсімен 
қалай күресеріміз ді 
білмей шаршап жүрміз! 
«Өзін жеңіп ұстамаған 
адам – құл» – депті 
Сократ деген ғұлама. 
Әрине, тіршілік бар 
жерде, ырзық айыру 
тоқтамайтыны хақ. Әйтсе 
де, жаппай тұтынушылық 
психологиясы асқынды, 
кітап оқу дағдарысы 
басталды... Өз балы-
на тұншығып өлетін аралар сияқты 
өз байлығының құлы болып өлетін 
адамдар көбейді. «Жүгі аз есектің 
жүруі жеңіл» – деген нақылды еске-
руден қалдық. «Ең зұлым жауың – өз 
ішіңе кіріп алған өз нәпсің» – деген 
бабалар ескертуі адыра қалды. Өзге 
жұрт жапондық кайдзен жобасына 
ден қойып, өмірін пайдалы кітаптарды 
оқуға, өзін дамытуға, жетілдіруге ар-
нап жатыр. Даму – сырттан жаңа 
дүниені үйрену.Артық ұйқы, пайдасыз 
әңгімеден бас тартып жатыр. 

«Көз адамды қабірге, түйені 
қазанға алып кіреді», «Адамзат-

ты құтқарушы үш нәрсенің біреуі: 
баршылықта да, жоқшылықта да және 
байлықта да, кедейлікте де үнемшіл 
болу» – деген Мұхаммед (с.а.у.). 
Кісі өмірі онсыз да қып-қысқа, 
қамшының сабындай-ақ болса, оны 
пенде шірік дүние жинауға арнаса, 
өзге қызықты ұмытса, онда... өмір 
сүріп не керек... Кайдзеннің көкесі 
дүние – байлықты қолына емес, көкі-
регі мен санасына жинаған біздің ата-

бабаларымыздың өмір сүру салтын-
да болып еді-ау... Олар бізге «Жаңа 
киген бөз көйлектің де екі-үш күндік 
желі бар» екендігін айтып кетті. Өмір 
екі айналып келмейді, оны аяп жұмсау 
керек. Бір нәрсе анық: кем болса – 
талпынбағанынан, артық болса – тала-
бынан. Өз тұрмысыңда тәртіпсіздікке 
жол берме... «Адам өлуіне бір күн 
қалған сағатында да өмірін жаңадан 
бастаса кеш болмайды» – деп жазып-
ты Илья Эренбург. Бұрауда да сұрау 
бар екенін ұмытпайық!

Сарша СҮГІРӘЛІ,
«Өзенмұнайгаз» АҚ қызметкеріК
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6
сайыс

М е р е к е  ш ы м ы л д ы  ғ ы н 
№3МГӨБ директоры Жеңісбек 
Сүлейменов пен кәсіподақ 
төрағасы Валерий Қаржаубаев 
ашты. Олар әріптестерін мере-
кемен құттықтап, сәттілік тіледі.

1-турда сайыскерлер өз-
дері сомдаған ұлтты таны-
стырды, 2-турда салт-дәстүрін, 
3-турда өнерін, 4-турда сол 
ұлт тың тағамын әзірлеп, ком-
пания кәсіподақ төрағасы Нау-
рыз Сақтағанов, Жұртшылық-
пен байланыс департаменті 
маманы Арғын Бисенов, әнші-
жайдарманшы Ерлан Жұматовтардан тұратын әділқазылар 
алқасына ұсынды.

Өте жоғары деңгейде дайындалған мұнайшыларды бағалау 
әділқазылар алқасына оңайға соқпады. Дегенмен жарыс бар жерде 
жеңімпаз бар. Бас жүлдені №1 МГӨЦ (түрікмен ұлтын сомдаған), 

1-орынды №13 МГӨЦ (өзбек ұлтын 
сомдаған), 2-орынды №5 МГӨЦ (орыс 
ұлтын сомдаған), 3-орынды №10 МГӨЦ 
(қазақ ұлтын сомдаған) ие болды. Та-
тар ұлтын сомдаған ЖҚСЦ «Көрермен 
көзайымы», қырғыз ұлтын сомдаған ЗЖЦ 
мен грузин ұлтын сомдаған ӘБ ынталан-
дыру сыйлығы берілді.

Керемет өткен шараны ұйым дас-
тырып, өткізген №3 МГӨБ әлеуметтік 
әкімшілік қамту бөлімі (бастығы Шынар 
Нұрлыбаева) қызметкерлеріне Алланың 
нұры жаусын!

1-мамыр «Қазақстан халқы бірлігі күні» мерекесін №3 Мұнай-газ өндіру басқармасы 
ерекше атап өтті. Еңбек ұжымы «Бір шаңырақ астында» – деген тақырыппен 4 турдан тұратын 
өнер сайысын өткізді. Басқармаға қарасты 7 цех жұмыскерлері Қазақ елінде тұрып жатқан 
ұлыстарды сомдады. 

Батыс Қазақстан облысы, 
Қаратөбе ауданының қоғам 
қайраткері, айтыскер ақын 
Қыдырниязова Шолпан 
Батырқызының 70 жас 
мерейтойына арналған 
«Айтыстың шолпан жұлдызы» 
атты, Батыс аймақтық ақындар 
айтысы болып өтті. 

Айтысқа небір-небір от ауызды, орақ тілді 
ақындар қатысты. Атын атап, түсін түстейтін болсақ, 
дүбірлі додаға Ақтөбе, Орал, Атырау облыстары-
нан Мұрадым Ерланов, Талғат Мықи, Жәнібек 
Бейбітов, биылғы «Алтын домбыра» иегері Жансая 
Мусина келді. Маңғыстау облысынан әріптесіміз 
талантты ақын Арғынбек Қалбаев қатысып, бас 
жүлдені жеңіп алып, айды аспанға шығарды. Айтыс 
әділқазыларының төрағасы, айтыс аламанының 
«ақтанкері» Бауыржан Халиолла, Арғынбекті биік 
бағалап, бас жүлдені өз қолымен тапсырып, сәттілік 
тіледі. 

Арғынбек « – Тұлпар-ем аламанда шауып кел-
ген. Сұңқар-ем қанатымды қағып келген. Бұл күнде 
Ақжайықта қос жұлдыз бар, Өскелең жастарыма 
бағыт берген. Бірақ, әттең, екеуінің жолы басқа, 
Адамға сыйлығым бар тауып берген, Біріншісі, жа-
санды жұлдыз-сымақ, Қазақты бағытынан қағып 
келген. Ал, енді екіншісі – нағыз жұлдыз, Қара түнге 
сәулемен жарық берген. Оның бірі, Есентайдың қызы 
Баян, Жастарым «жұлдыз ғой» деп танып келген, 
Екіншісі, Батырқызы Шолпан апам, Еліне өлеңімен 
шабыт берген. Біреуі – жас қыздарды шешіндірсе, 
Біреуі – етектерін жауып берген. Біреуі – байыменен 
төбелесіп, Жүргенін мына отырған халық көрген. Ал, 
біреуі-күйеуін патша қылып, Хан қылып, орын берген 
алып төрден. Қаласаң шабытымды үдетемін, Тектінің 
көрсетейін тірі екенін. Арасы аспан – жердей емес 
пе еді?! Салыстырып қарасаң, бұл екеуін. Сонда да 
бүгінгі ұрпақ білмей жүр ғой, Қай жұлдыздың шы-
найы шын екенін... Баянға еліктеумен көрсетіп жүр 
Керегі тек атақ пен пұл екенін. Бұл жастар білмей 
жүр-ау расында, Шолпанның мәңгі солмас гүл 
екенін. Жайығым, жұлдызыңды тани білші, Мен оны 
үлгі етемін, жыр етемін. Атының өзі айтып тұрған жоқ 
па?! Ағайын, шын жұлдыздың кім екенін?!» – деген 

көркем өлең шумақтарымен көрермендер көңліне 
жол тапты.

«Жеңіске жеткен кезде, бойымды бір қуаныш, 
бір өкініш биледі. Қуанғаным – батысты мойын-
датып, жеңіске жетіп, Маңғыстаудың абыройын 
асқақтатып, мерейін өсірдім. Өкінгенім – жеңісімді 
атам мен әкем көре алмады. Биыл атам, шежіреші 
– ақын Өмірзақ Қалбайдың дүниеден озғанына 10 
жыл толды. Жеңісімді атамның рухына арнадым» 
– деді айтыстың бас жүлдегері Арғынбек Қалбай.

АРҒЫНБЕК 
АЙТЫСТА  

ОЗА ШАПТЫ№3 МГӨБ «БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА» 
АТТЫ САЙЫС ӨТКІЗДІ

ӘУЛИЕЛІ ЖЕРЛЕРГЕ СЕНБІЛІК ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ
«Өзенмұнайгаз» АҚ, 

«Өзенмұнайсервис», 
«Кенқұрылыссервис» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктері бірлесе 
отырып, Шопан Ата, 
Бекет Ата, Қызылсу, 
Сенек қауымына 
сенбілік ұйымдастырды. 
Сенбілікке 130 адам 
және 6 арнайы техника 
бөлінді.

«Тірліктің қадірін білгің келсе, 
зияратқа бар» демекші, қасиетті Ра-
мазан айы қарсаңында атқарылған 
бұл игі шара – мұсылманшылық 
міндет, қазақы қасиет! Сенбілікке 

шыққандар талдардың түбін тазалап, әктеп, 
қалдық тастарды жинап, Шопан Ата қауымына 

қарасты жаңа бөлінген жерге компания 
демеушілігімен салынған шарбақты сыр лап, 

жаңартты. «KMG EP-
Caterinq» ЖШС аспаз-
шы лары сенбілікке қаты-
су шыларды түскі аспен 
қам тамасыз етті. 

Бірігіп жұмыс істеу, 
жұмыс біткен соң бі-
рігіп ас ішу – адамдар-
ды бауырмалдыққа тәр-
биелейтін әдет. Таза-
лықты сақтау – адам ның 
басты қасиеті. Шопан 
Ата шырақшысы Ыбы-
райым ақсақал еңбек 
етушілерге мал сой-
ып, садақа беріп, дас-
тарханға шақырып, ке-
лушілерге алғысын ай-
тып, батасын берді.
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«Мұнайшылар шығармашылығы»

7
едагогикалық институттың психология 
факультетін үздік бітірген Айсұлудың 
жүйкеге тиер у-шуы көп, айлығы 
шайлығына жетпейтін мектептен кетіп, 
жекеменшік «Бақытты болғым келеді...» 
атты психологиялық кабинет ашып алып, 

елді сөзбен емдей бастағанына да он шақты 
жылдың жүзі болып қалыпты.

Содан бері алдына кімдер келмеді десейші... 
Жұрттың бәрі бақытты болғысы келеді... Бастапқыда 
«психологқа тек науқастар , есі ауысқан адамдар ғана барады» 
– деп ойлайтын адамдар көп селт ете қоймады. Содан бір 
селдей болып ағылды дерсің... Көбінесе үнемі көңлі жоқ, 
жүйкесі тозған адамдар келеді. Екінің бірі ажырасып кеткен. 
Екінің бірі бақытсыз. Шаңырақтар жиі шайқалады... Аз ғұмыры 
«дүние, дүние» – деп алға қарай дедек қағып, жүгірумен өтіп 

келе жатқан дүкенші де келіп кетті. Екі иығын жұлып жеген 
саудагер қатынға «басқалар сияқты бәрін тиын тепшікпен 
есептеме, жаман, пасық әдеттерді жаныңа жолатпа! Біреуді 
күндеме!» – деген супер кеңесін беріп жіберді. Асарын асап, 
жасарын жасап, енді өмірден көңлі қалған, тәрк еткен қартаң 
адам да келіп кетті. Қалжыраған жаны тек тыныштық қалаған 
қарияға қарап отырып, не күлерін, не жыларын білмеді. Бар 
дәулетін бәске тіккен құмарпаз да келді. Тіршілігі көзінде, алдын 
әсте ойламайтын, ақшасы болса, картаға ұтқызып жіберіп, 
қарап отыратын құрдым жігіттерге қандай кеңес берерсің?! 
«Адамның жауы өзі» ғой әманда... Сөздерінің арасында 
байланыс, береке жоқ қаңбақтай жеңіл, құнарсыз адамдар 
келеді. Қаны басына шапшып келетіндер де кездеседі... 
Оларды «денеңді бос ұста, жүрегіңді тыныштандыр, арқаңды 
кеңге сал!» – деп әзер сабасына түсіреді. Клиенттерінің көбісі 
бақыт іздеп сансырап жүрген қатындар... Жаутаң-жаутаң 
қарайтын жас келіншек өзінің балалы бола алмай жүргенін, 
әжептәуір байының бұл бала көтермесе, басқа қатынға кетіп 
қалуы мүмкін деген уайымын тыңдап отырып, көңлі босады. 
Ыбылжып отырған келіншекке қарап отырып, «күйеуінің 
көлеңкесі сияқтанып, отырса да, тұрса да асты-үстіне түсіп 
өбектеп бітетін шығар» – деп ойлады ішінен... Үрей бейшара 
келіншекті үрей сынайын деп тұрған ағашты шайқаған желдей 
қалшылдатып, уайым-қайғы оның даусын да өзгертіп жіберген 
сияқты. «Бала көтеріп, бақыттың жұрнағын көруді ұзақ жылдар 
бойы зарыға күтіп жүрмін» – дегенде даусы қырылдап шықты. 
Бүгін айтарын айтып болмайтын бір кірпияз келіншек келді. 
Бұның төзімін сынайын деген адамша түссіз лак жағылған 
тырнағын аударып, төңкеріп отырып алды. «Бәрі жақсы! 
Молшылықта, дүниені шашып-төгіп өмір сүріп жатырмын. Бірақ 
бақытты емеспін...» – деді бір кезде жыламсырап. Келіншек 
дегені отыздан асқан кәрі қыз болып шықты... Айтуынша «ірі 
сөйлеп, ірі турайтын, нағыз еркек керек екен»! «Бүгінде жөні 

түзу еркек табу халықаралық проблемаға айналып 
тұр ғой» – дегенді бұл ішінен айтты... Бір көңілге 

түйгені проблемала рын арқалап келген қатын-
дар, оның шешілген-шешілмегеніне аса назар 
аудара бермейді. Мұқият тыңдасаң, же тіп 
жатыр... Бір қызығы олардың проблемаларын 
тың даған сайын шыны секілді, ішің мұздап сала 

береді, келушілер жанын қинаған дүниелерін 
айтып, жаны жай тауып, жанарына жылылық 

енеді. Жалғыздықтан жабырқап, мейірімділікке 
зәру болып жүрген бақытсыз жандардың маңызсыз, 

мәнсіз әңгімелерін тыңдап отырып, неше жылдан бері 
бір бөлмелі үй жалдап тұрып жатырған өзінің қазіргі жағдайын 
ойлап, өксіп жылағысы келеді... Өткенде екі өмірді бірдей 
арқалаған аяғы ауыр келіншек келіп, өзінің Алла қаласа бесінші 
баласын дүниеге әкелейін деп отырғанын, жылдар бойы 
қуықтай үйде қысылып-қымтырылып тұрып жатқаны – арқасына 
аяздай батқан жан жарасына айналғанын айтты. «Жұрт сияқты 
бай болып, өмірдің рақатын көргім келеді» – дейді жүдеу 
келіншек. Айсұлу ке лін шектің аш түлкідей жүдеу түріне қарап, 

т о с ы -
лып қал-
ды. «Қандай 
жақсы! Ол өзінің 
бақытты екенін білмейді-
ау!» – деп аяғы ауыр келіншекке қызыға қарады. Бір күні ескілеу 
костюмі бар қырыққа жақындап қалған жігіт ағасы келді. Үстіне 
қарап отырып Айсұлу «күтімі жоқ еркектің күйі» – деп баға берді. 
Берекесіз тірлігі сияқты оның қан-сөлсіз бет-әлпеті де бейшара 
кейіпте еді. Оның үтір-нүктесіз, ауыз жаппай, тоқтаусыз сөй-
легенінен түк түсінбеді. Шыбын жанына тыныштық жоқ екенін 
білді. Екі иығын жұлып жеп студент жас жігіт келді. «Өлем» деді, 
«күйем» деді, «маған онсыз өмір жоқ» – деді. Психолог келіншек 
«бет қаратпай қақап тұрған нағылған махаббат» – деп ішінен 
еріксіз мырс етті... Байынан таяқ жеп әбден шаршаған қара 
қатын келіп, мұңын шағып, жылап кетті... «Таяғынан бұрын ащы 
сөзі етімнен өтіп, сүйегіме жетті. Елдің еркегі сияқты тиын 
табуды да білмейді. Төбеге түкіріп, аяқты аспанға көтеріп 
жатады да қояды. Мен дала сыпырамын. Ай сайын алатын 
мардымсыз жалақым басыма тартсам аяғыма, аяғыма тарт сам, 

басыма жетпейді. Өмірімнің 
мардымсыз сылдырап, әрең 
ағып жатқан жылға сияқты сүй-
ре тіліп өтіп жатқаны – жаныма 
батады» – дейді. Табақтай дип-
ломы бар Айсұлу мұқтаждық қа 
толы таршылық тұрмыс пен мән-
мағынасыз өмірінен шар шаған, 
тіршілік уайымы өмір бойы 
қажытумен келе жатқан дәрмен-
сіз жанды қалай жұба тарын біл-
мей, қапелімде сасып қалды. 
Өмір деген қызық! Біреу тойып, 
біреу тоңып секірген заман. 
Мамыражай тұрмыстан әбден 
семірген қатын келіп, өзінің 
маза сыздана тынын айтты. Бір 
қызығы малынып киініп алған ол 
аяқ-қолын, бүкіл денесін қоярға 
жер таппағандай өзінен-өзі 

қуыстана береді екен. Кітап оқу туралы кеңес беріп көріп еді, 
кітап оқу дегенді зады жек көретін болып шықты. «Отқа ойсыз 
қарап отырғанның көп пайдасы бар. Ойсыз бір нүктеге қадалу-
кәдімгідей демалдырады» – деді мазасыз келіншекке. Өмір 
бойы күйеуге шықпаған, жасы қырықты қусырып қалған кәрі 
қыз келіп, мәнсіз-мағынасыз өмір сүріп жүргендігін айтты. Бұл 
дүниенің әбігерінің, тірі кісінің тіршіліктегі шаруасы бітпейтінін 
айтып шағымданды. Құдайдың құтты күні мұрнына су жетпей, 
шапқылай беретінін айтты. «Отбасы жоқ адамда нағылған 
бітпей жүрген шаруа» – деді бұл ішінен таңқалып. Тәп-тәуір 
отбасы бар қырықты алқымдаған келіншек келіп, жиі-жиі 
ауырып қала беретінін айтты. «Әр адам өз әлемін өзі жасайды. 
Ауруды адам өз ойымен, сөзімен, әрекетімен өзі жасап алады. 
Ойыңызды өзгертіңіз. Сонда ауру кетеді» – деді бұл. Бір күні 
шашы дуда-дуда болып, қалай болса, солай киінген, әбден 
абыржып кеткен қара қатын келді. Көзі бақырайған аңғал-
саңғал түріне қарап күлкісі келді. Ол өзінің байға тиіп, көрмеген 
құқайды көріп жүргенін айтты. Төбеге шырт түкіріп жатып 
алатын, шырпы басын сындырмайтын жатыпішер жалқау 
байының өзінің әбден жүйкесін жұқартатынынын айтып 
шағымданды. Айсұлу адамдарды тыңдап отырып, қоғамның 
қажи бастағанын сезеді. Ең жақын адамдардың қолдауы мен 
қамқорлығына зәру болып, өз мұңын жүк сияқты арқалап 
жүрген бақытсыз жанға классикалық музыка тыңдауға кеңес 

берді. «Миыңыз тынығып, сергіп қаласыңыз» – деді. Бірде 
байынан шаршап жүрген келіншекті азық-түлік дүкенінде 

кездестіріп қалды. Байының жылтыраған майлы түріне 
қарап жасын айырудың өз қиын екен. Түйілген 

қабақ астынан тұнжырап қарайтын жанарда 
рақымның ізі де жоқ. Жан-жағына енжар, 

керенаулана көз тастайды... Келушілер бұдан 
пана іздейді. Келуші лердің сорт-сорты 
бар... Жағы суалып, аздап мосқал тартқан 
жігіт ағасы келіп, бір қапшық жемді пайда 
көретін, адамшылықтан жұрдай кісі киік 
достарынан жалыққанын айтты. Кедей-
ліктен де, қайыршылықтан да құтылудың 
жолын іздемей, бәріне де шыдайтын 
көнбіс адамдар келеді. Жүйкесі әлсіз, 
ынжық адам келеді. Өзінің сәтсіздіктерін 

білдірмеу үшін ақталып, түсіндіріп, әлек 
болатындар келеді. Үнемі секемденіп, 

қорқып жүретін адамдар келеді. Жетімдік 
көріп, есіктен сүйек аңдып өскен жігіт ағасы 

қайыр шылықтан шыға алмай жүргенін айтып 
көңлі босайды. Байлықтан не істерін білмей 

жүрген бай-бағланның сылқым қатындары келеді. 
Олар киген киімі, мода, жігіт туралы әңгіме өрбітеді. 

Жатып келіп, жыр тылғанша мақтанады... Миы мылжыңға 
толы қатындар келеді. Олар ауруын айтады, қарызын айтады, 
кедейлігін айтады. Басын шырдай етеді. Жамылған көрпесінің 
басына жетсе, аяғына жетпей, тұрмыстары төмен, ден сау-
лықтары нашар оларға бұның жаны ашиды. Олардың ойлау 
жүйесінің деңгейі лас, жиіркенішті, жұтаң, арам, лас. Бұл 
әрқайсысына жеке-жеке «Санаң таза, ойың мөлдір, жүрегің 
пәк болса, тілегің міндетті түрде орындалады. Адамның 
санасында магниттік күш бар. Осы күш тілегіңді тартып береді!» 
– деп айтудан еш шаршаған емес. «Өмір атты кеменің тізгіні 
өз қолыңызда. Демек бай немесе кедей болу өзіңізге бай-
ланысты» – деген кеңесіне қатындардың сенімсіздікпен 
қарайтынын сезеді. Бұл сөзіне өзі де сенбейді. Қазір не көп 
психологиялық кітаптар көп. Солардан конспект жазып алып, 
өзіне Құдайдай сеніп келген адамдарға шатып-бұтып әлде-
нелер айтқан болады. Бірде жұмбақ сұлу келіншек келіп, ұзақ 
үнсіз отырып алды. Аты-жөнін айтудан бас тартты. Біраздан 
соң «әр сәт өзімен бірге әлденені әкетеді» – деді. Ал түсініп 
көр! Айсұлу жанбай жатып сөнген, тумай жатып қартайған 
қатындарға жаны ашиды. Олардың ішінде өзі де бар. Бүгін 
жексенбі. Ол үй жанындағы саябақты ұзақ кезді. Жылы күздің 
сары шуағында кісі жанын әлдилеп, ақырын тербеткендей 
рахат тыныштық бар екен. Төрт аяғын төрт жаққа сілтеп, түйеше 
тапырақтаған сүйкімді күшік ерткен сүйкімді қызға қызыға 
қарады. Оған әлем актерсыз театрдай, боп-бос болып көрініп 
кетті. Үйіне келген соң да жаны байыз таппай қуықтай үйде 
сенделіп әрі-бері мақсатсыз жүрді де қойды. Үйдің бұрышта 
мұқият үйілген жүгі тек баспанасының ғана емес өмірі нің де 
сенімсіздігі мен баянсыздығын айтып тұр ғандай... Өзінің 
клиенттеріне жиі айтатын «айнаға қарап күніне 3 рет «мен 
бақыттымын!» – деп қайталауды ұмытпа» – деген кеңесі есіне 
түсті. Айнаға қарап тұрып, өзіне-өзі бақытты адам «мен 
бақыттымын!» – деп қайталап не жыны бар деп ойлады... 
Бақытты адам ғана өзгеге бақыт сыйлайды. Ол ақыл-кеңес 
айтудан еш жалықпайтын, позитив Айсұлуды іздеп, айнаға ұзақ 
үңілді...

Бибігүл БӨБЕКБАЙ

П

«БАҚЫТТЫ  
БОЛҒЫМ КЕЛЕДІ...»

(ӘҢГІМЕ)



https://www.facebook.com/OzenMunaiGaz/
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Құттықтау
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ӘРІПТЕСІМІЗ ЖЕҢІСПЕН ОРАЛДЫ
7-мамыр «Отан қорғаушылар күні» 

мерекесіне байланысты облыс орталығы Ақтау 
қаласында үстел теннисінен жарыс болып өтті. 
Жарысқа қатысушылар 40 жасқа дейінгі жастар 
және 40 жастан жоғары ардагерлер тобы болып 
екіге бөлінді. 20 спортшы қатысқан ардагерлер 
тобында спорттың осы түрімен мектеп 
қабырғасынан бері айналысып келе жатқан 
әріптесіміз Бақтыбек Жақсылықов 1-орынды 
жеңіп алып, ауылға олжалы оралды. Ол облыс 
бойынша ардагер-спортшылар арасында өзінің 
ең мықты екенін дәлелдеп, Өзеннің мәртебесін 
көтеріп тастады. 

«Үстел теннисі – дәлдікті, мергендікті, 
шапшаңдықты қажет етеді. Адамның ерік-
жігерін тәрбиелейді. Жеңіске жеткеніме өте қуаныштымын. Спортты еріккеннің 
ермегі деп қарайтын адамдарға жаным ашиды. Спорт – тылсым әлем. Ол адамды 
қызықтырады, шабыттандырады, алға ұмтылдырады» – дейді жеңімпаз спортшы.

«Дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылдансаң, дәріге пысқырып та 
қарамайсың» – депті ғұлама – дәрігер Ибн Сина. Жеңімпаз әріптесімізді жеңісімен шын 
жүректен құттықтай отырып, «жеңісті күндер көп болсын» деген тілек айтамыз.

«Өзенмұнайгаз» АҚ 
демеушілігімен Қазақстан 
мұнайы 120 жылдығы мен 
Өзен кенорны 55 жылдығы 
мерекесіне байланысты 
Рахмет Өтесінов атындағы 
дене шынықтыру кешенінде 
компания жұмысшылары 
балаларының арасында 
шағын футболдан өткен 
мектепаралық турнир өз 
межесіне жетті.

Қалалық турнирдің жабы-
лу салтанатына қатысқан бас 
директордың транспорт және 
әлеуметтік сұрақтар жөніндегі 
орынбасары Мақсат Ибағаров 
сөз сөйлеп, жеңімпаздарды 
құттықтады.

«Футбол-ғаламдағы ең көрермені көп спорт. Футбол-
өте қызық ойын. Футбол ойнамаған бала жоқ шығар. Біз 
де бала болып, футбол ойнап өстік. Кез-келген футбол-
шы өзінің қас-қабағымен, жылдам да, шалт қимылымен 
қарсыласын жасытатындай өжет, қайсар болуы керек» - деді 
Мақсат Ибағаров.

«Тегім менің-балалық»-деп француз жазушысы Сент-
Экзюпери айтпақшы, бала кездерінде доп теуіп, футбол 
ойнап өскен басшы азаматтар, допты көргенде балалық 
шағы еске түсіп, делебесі қозды... 

22 команда қатысқан дүбірлі додада 1-орынды Лицей, 
2-орынды №3, 3-орынды №2 орта мектеп командалары 
жеңіп алды.Компания 15 баладан тұратын әрбір командаға 
Алматы қаласынан өлшем бойынша спорттық форма ал-
дыртып, тарту етті. Айдарынан жел есіп, жеңіске жеткен 
командаларға үстел теннисі, шахмат жинағы мен бірнеше 
футбол доптары берілді. 

Футболшы балалардың мойнына медаль тағылып, 
диплом мен кубок тапсырылды.Олар өздеріне 2 күндік 
спорттық мейрам сыйлаған өзенмұнайгаздық азаматтарға 
шексіз алғысын білдірді.

Құрметті Жақсыкелді АБАТҰЛЫ!
Сізді ердің жасы 50 жасқа толған туған күніңізбен  

шын жүректен құттықтаймыз.
Сіз әріптес, тумалас, достар арасында беделі биік, 

абыройлы азаматсыз. Өмір өткеліңізде, арман асуынан 
адаспай өтіп, жасымас жігермен, талабыңыз тасып, еңселі 

еңбек етіп, бақытты ғұмыр кешуіңізге Алла нәсіп етсін. Асыл 
жарыңыз бен бала-шағаңыздың ортасында мәнді де сәнді 
өмір сүріп, аман жүріңіз. Ел экономикасының дамуына зор 
үлес қосып жүрген Өзіңізді біз үлгі тұтамыз. Жүз жасаңыз, 

құрметті әріптес!

Ізгі ниетпен: №2 МГӨБ еңбек ұжымы

«Өзенмұнайгаз» АҚ қарасты 16 басқармада 
цехаралық «Үздік маман» кәсіби-шеберлік 
байқауының І туры аяқталды. 

Практикалық және теориялық екі кезең нен тұратын байқауға мұнай 
және газ өнді ру операторы, скважиналарды жерасты жөн деу операто-
ры, скважиналарды зерттеу операторы, қабат қысымын сақтау опера-
торы, сораптар станциясының машинисі, электргазбен дәнекерлеуші, 
мұнай кәсіпшілігі жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесары, арнайы тех-
ника жүргізушілері, автокөлік жүргізуші сі, электр жабдықтарын жөндеу 
және қызмет көрсету жөніндегі эл ектр жөндеушісі, бақылау-өлшеу 
аспаптарын және автоматика жөнін дегі слесары, автокөлік жөндеу 
жө  нін дегі жөндеуші, жылжымалы депара фини зациялау бу қондырғысы 
маши нисі мамандық иелері қатысып, білік тілігі мен білімін, шеберлігі 
мен тәжіри бесін ортаға салды.

«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамында үздік мамандарды анықтау 
– жыл сайын жалғасын тауып келе жатқан әдемі үрдістің бірі. Үздік 
атану – жұмыскерлердің беделін көтеріп, жұмысқа деген ынтасын 
арттырмақ. Байқауда кәсіби біліктілігін дәлелдеп, прак тикалық тапсыр-
маны мүлтіксіз орындаған үздіктер суырылып алға шығып, мәре сызығын 
кесті. Білім деңгейін көте ріп, кәсіби шеберліктерін шың даған, дүбірлі 
дода жеңімпаздары бас директордың Алғыс хатымен марпатталды.

«ҮЗДІК МАМАН» 
САЙЫСЫНЫҢ І ТУРЫ 

АЯҚТАЛДЫ

дода ЖЕҢІМПАЗ КОМАНДАЛАР 
МАРАПАТТАЛДЫ

50

55 50Әріптестеріміз 
Бисенбай Сатанұлын 
асқаралы 60 

жасымен, Қорабай Табынбайұлы 
мен Лиза Сайпеденқызын 55 жасымен, 

Бақыт Байжанұлы, Сенбек Атабайұлы, 
Майра Қыдырқожақызын 50 жас 

мерейтойларымен шын жүректен 
құттықтаймыз.

«Жер бетіндегі ең қымбат игілік 
– өмір» – дейді екен немістер. 
Әріптестерімізге ұзақ ғұмыр, темірдей 
денсаулық, баянды бақыт тілейміз. 
Сіздердің Өзен кенорнының дамуы, 
өсіп-өркендеуі жолында еткен ерен 

еңбектеріңіз өскелең ұрпақ үшін 
үлгі-өнеге. Алла тағала ұрпақ 

бақыты мен қуанышын ұзағынан 
көруді нәсіп етсін! 

Игі тілекпен: №2 Мұнай-газ 
өндіру басқармасы 


