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«Өзенмұнайгаз» АҚ бас 
ғимаратында Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Қ.Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» атты халыққа 
Жолдауын түсіндіру және іске асыру 
жөніндегі жиыны өтті.

Бейне ролик көрсетуден басталған жиынды 
бас директордың транспорт және әлеуметтік 
сұрақтар жөніндегі орынбасары Айтқали Бәшенов 
жүргізді.Жиынға қатысқан қала әкімі орынбасары 
Аманғали Нұрдәулетов баяндама жасады.

Жолдауда айтылған мәселелер көпшілік 
көңлінен шықты. Мемлекет басшысының «қазақ 
тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезі келді 
деп есептеймін» – деген мәлімдемесі жұртшылық 
тарапынан қолдау тапты. Қасым-Жомарт Тоқаев 
еліміздегі шағын және орта бизнесті дамытуды 
жедел түрде қолға алу керектігін айтқан болатын.

«Шағын және орта бизнесті дамыту арқылы біз 
ел азаматтарын тұрақты жұмыс орнымен қамтуға, 

жұмыссыздықты азайтуға, салық базасыз құрап, 
жергілікті бюджетті нығайтуға қол жеткіземіз» – 

деген болатын Президент.
Ел басшысы бұқараны толғандырып 

жүрген жер мәселесіне арнайы тоқталып 
өткен болатын. Ол «мемлекет басшысы 
ретінде тағы да мәлімдеймін: жеріміз 
шетелдіктерге сатылмайды. Оған жол 
берілмейді. Бұл мәселе бойынша қауесет 
таратуды доғару керек. Бірақ жерді тиімді 

пайдалануды 

қамтамасыз 
ету – біздің міндетіміз» – деп мәлімдеме жасаған 
болатын Қасым-Жомарт Кемелұлы.

Өзінің баяндамасын қала әкімінің орынбасары 
Президенттің «Бағытымыз-айқын, жолымыз-ашық. 
Бәріміз бірге болсақ, еліміз бұдан да зор табысқа 
жетеді деп сенемін! Баршаңызға амандық, табыс 
тілеймін!» – деген шынайы лебізімен аяқтады.

Жолдауға талқылаған өзенмұнайгаздықтар өз 
ойларын ортаға салды.

ӨЗЕНМҰНАЙГАЗДЫҚТАР 
ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫН 

ТАЛҚЫЛАДЫ

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

КОМПАНИЯДА СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ
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Ресей еліндегі «Тат нефть» мұнай компаниясының база-

сында «ҚазМұнайГаз ҰҚ» АҚ қарасты еншілес компаниялар 
арасында «Үздік маман 2019» кәсіби-шеберлік байқауының 
3-туры өтті. Байқауға аталған компания білікті мамандары 
қазылық етті. Өз ісінің білікті мамандары қатысқан тартысты 
додаға бір топ өзенмұнайгаздық үздік мамандар қатысып, 
жүлделі орындарға ие болды.

Қазақстан мұнайына 120 жыл, «Өзен-
мұнайгаз» АҚ 55 жыл толуына орай, Ел-
басымыздың «Болашақ қа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарла ма сы аясында 
«Өзен мұнайгаз» АҚ бас директоры Есен 
Өтеевтің бастамасы мен, «КезБИ» ЖШС 
қол дауымен ба ба лардың мәң гі лік мекені 
Сисем Ата қорымы аумағын да тереңдігі 
47 метрге жететін тұщы суы бар құдық 
қазы лып, Сайөтес ақсақал да рының ұйға-
рымымен Оғлан құдығы деп аталды.

«Өзенмұнайгаз» жұмысшыларының жергі-
лік ті кәсіподағы» қоғамдық бірлестігінің қаржы-
ландыруымен күн сәулесінен қуат алатын электр 
қондырғылары орнатылып, ел игілігіне берілді.

«Қамшының сабындай қысқа ғұ мырда тек 
жеке бастың қамын ойламай, ел игілігі үшін 
еңбек еткенге не жетсін... Адам елі үшін еңбек 
еткен сайын өмірі мән-мағынаға тола бастай-
ды. Өзенмұнайгаздықтар ел алдындағы қай іске 
де аса жауапкершілікпен қарап, мойнына алған 
міндетті мінсіз атқару ды қарыз бен парыз деп 
түсінеді» – деді Есен Өтеев.

«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы Сисем 
Ата, Шопан Ата, Бекет Ата, Темір Баба қорым-
дарына үнемі күрделі жөндеу жұмыстарын жүргі-
зіп,келушілерге жайлы жағдай жасап келеді. Ел үшін 
атқарылып жатқан сауапты істер алдағы уақытта да 
өз жалғасын табатын болады. 

«ЦА-320 арнайы техниканың машинисі» мамандығы 
бойынша Мұрат Сарсенбаев пен Қуаныш Маханбетов (№2 
СҚКБ) ІІ-орынды, Нұрсерік Нәренбаев «Мұнай және газ 
өндіру операторы» (№3 МГӨБ), Мақсат Айдарханов, Зұлқарнай Мұрзабеков, Жәнібек 
Наурызбаев, Нұрлыбек Нәукебаевтар «Скважиналарды жерасты жөндеу операторы» 
(БЖБ), Ержігіт Алданбаев «Слесарь жөндеуші» (МДжӨҚКБ) мамандықтары бойынша 
қатысып, жүлделі ІІІ-орынды жеңіп алды.

«Еңбек еткен ешқашан кем болмайды. Әлемнің әміршісі – еңбек, тек еңбек қана 
бар қиындықты жеңеді. Еңбекпен ғана жеміс өнеді...Өндірісті таңдаған адамның 
өмір жолы-қайнаған еңбек, толассыз күрес жолы. Адам өз өмірін еңбектенуден ба-
стап, еңбектенумен аяқтайды. Жүлделеріңіз құтты болсын! Сүйікті компаниямыздың 

өркендеуіне үлес қосып, абыройын қорғап жүрген өздеріңізге бас директор ретінде 
алғысымды білдіремін» – деді Есен Өтеев. 

Жүлдегерлерге бас директордың «Құрмет грамотасы», ақшалай сыйақысы тапсырыл-
ды. Жаттықтырушылар Қанат Бітімов, Фазыл Сырымов, Асқан Тулаев, Ержан Лұқпанов, 
Бақтыгүл Ысқақова, Гүлжан Ізбасова, Қайнар Телеғұс, Бауыржан Қойшыбаев, Асқар 
Биманов, Мақсат Ізбасов, Бердіқожа Жұмағазиев, Самат Сариевтар Алғыс хатпен 
марапатталды. Жарысқа қатысушы Қайрат Үндібаев, Нұрлан Дарханов, Арухан Каибова, 
Алмагүл Оразова, Сержан Дүйсенбаев, Жанболат Мұханов, Ізбасар Қазиев, Жұмақожа 
Көшкімбай, Айтмұрат Үсенов, Меруерт Чехановаларға Алғыс хат пен сыйақы берілді.

ҮЗДІК 
МАМАНДАР 
МАРАПАТТАЛДЫ

С А У А П Т Ы 
І С Т Е Р 

Ж А Л Ғ А С Ы Н 
Т А Б А Д Ы

Бекзат финалда өзбекстандық Ділшодбек Рузметовті 5:0 есебімен жеңді. 
Жартылай финалда төрт дүркін әлем чемпионы және Олимпиада ойындарының 
жеңімпазы Хулио Сезар Ла Крузды нокдаунға түсірді. 

Ол – Жаңаөзен қаласындағы №3 орта мектептің түлегі. 10 жасынан бас тап 
Рақмет Өтесінов атындағы дене шынықтыру және сауықтыру кешенінде бокс 
үйірмесіне қатысты. Алматы қаласындағы спорт және туризм академиясында 
жоғары білім алды. 21 жастағы чемпионға әкесі қызмет ететін «Өзенэнергомұнай» 
басқармасы құндыз жағалы шапан жауып, ақ боз ат сыйлады. 

«Біз қазақпыз!» – деген мақтаныш кеудемізді керіп, еңсемізді тіктеп, 
елдігіміздің бір кірпішін қалағандай марқайып қалдық. «Болсайшы бұл қазақтың 
бәрі осындай!» – деп тамсанып отыратын күндеріміз көп болсын!

Ресейде бокстан өткен әлем біріншілігі-2019 жары-
сында жерлесіміз Бекзат Нұрдәулетов алтын медальды 
қанжығасына байлап, айды аспанға шығарып, Қазақстан 
құрамасының қоржынына түскен жалғыз алтынның иесі 
атанды. Ел басшылары бүгінгі заманның батырын әуежайдан 
күтіп алды. Облыс әкімі чемпионға Ақтау қаласындағы 
2-бөлмелі пәтердің кілтін табыстады. Боксшының бірінші 
бапкеріне 3 миллион теңгелік сертификат табысталды, 
қазіргі жаттықтырушысы Жақиевке 5 миллион теңге берілді.

Ж Е Р Л Е С І М І З 
Ә Л Е М 

Ч Е М П И О Н Ы



№9 (43) ҚЫРКҮЙЕК, 2019 ж.«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ КОРПОРАТИВТІ ГАЗЕТІ

3

Сәрсенғали Бөлтек «Өзенмұнайгаз» АҚ жүйесінде 30 
жыл еселі еңбек етіп, бүгінде зейнеткерлікке қамданып 
отырған жайы бар.Өз ісінің білгірінің өмір жолына үңіле 
отырып, еңбектің – адам көркі, адамның – заман көркі 
екеніне риясыз сенесіз. Сәрсенғали бүгінде өндірісті 
техникамен қамту және жабдықтармен жинақтау 
басқармасында инженер жабдықтаушы болып абы-
ройлы қызмет атқарып жүр. 

Мақала кейіпкері Қошаба аулында дүниеге келді. 1956-жылдың қазан 
айының бірінші жұлдызында көр шілес түрікмен елінің Красноводск ауда-
ны.1963-жылы мектеп табалдырығын аттап, 1973-жылы үздік бітіріп шықты. 
Көпбалалы отбасында өскен Сәрсенғали әке-шешесінен ерте айырыл-
ды. Самарқанд қаласынан жоғары оқу орнын бітіріп келіп, Куйбышев кол-
хозына жұмысқа орналасады. 1974-жылы Байрамалы зооветеринарлық 
техникумға қабылданады. 1975-жылы Кавказ еліне әскерге шақырылып, 
Отан алдындағы борышын өтеп қайтады. Мары қаласында оқып жүрген 
қалыңдығына сөз салып, екеуі отау құрады. Жұмыс десе ішер асын жерге 
қоятын жігерлі жас ферма меңгеруші болып жұмыс істейді. 1989-жылы ата-
мекен Маңғыстауға қоныс аударады. «Маңғыстаумұнайқұрылыстресс» 
мекемесінің өндіруші-диспетчерлік бөліміне диспетчер болып қызметке 
кіріседі. Өткен ғасырдың соңында мекеме белгілі бір себептермен жабы-
лып қалады. Сәрсенғали Мақсымұлы сол бір алағай да бұлағай уақытты 
былай деп еске алады.

– Қоймадағы қызметкерлердің барлығын жан-жаққа жіберді. 
1995-жылдың қаңтарынан ӨТҚжЖЖБ диспетчер болып ауыстым. 1999 -жыл-
дан бастап қойма басшысы, 2012-жылдан инженер-жабдықтаушы болып 
келемін.Тасымалдау бөлімінің міндеті – мұнай газ өндіру басқармаларына 
келген тауарларды рет-ретімен ұсынақты түрде қолдарына жеткізу болып 
табылады. 

«Еңбегіне қарай – құрмет, жасына қарай – ізет» – деп дана халқымыз 
бекер айтпаған.Бірінші қазанда Сәрсенғали пайғамбар жасы 63-тің аулына 
ат шалдырады. Сәлима жеңгемізбен сесті ұл, есті қыз тәрбилеп, немере-
жиен сүйіп отырған бақытты ата-әже. Құдай қосқан қосағы Сәлима білім 
сала сында жемісті еңбек етіп, құрмет демалысына шықты.

Еселі еңбек елеусіз қалмады. Сәрсенғали Бөлтек «Өзенмұнайгаз» АҚ 
55 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталды. Қазақта «еңбек деген 
байлық бар ерінбеген жететін, жоқшылық деген жебірді жермен-жексен 
ететін» деген нақыл бар. Сәрсенғали Бөлтек еңбек арқылы дәулетке ке-
нелген бақыт ты жанның бірі.

Еңбек адамы

ЕСЕЛІ ЕҢБЕК 
ЕЛЕУСІЗ 

ҚАЛМАЙДЫ

Әзіл бәйгесі

«Өзенмұнайгаз» АҚ ұйым-
дастыруы мен «Мұнай шы» мә-
де ниет сарайында 8 команда 
қатысқан «Жайдарман» ой ны 
өтті. Ойынды Арғын бек Қал-
бай жүргізді.

игі іс

«Samruk-Kazyna Trust» Әлеуметтік 
жобаларды дамыту қоры жүзеге асырған 
қайырымдылық жобасы аясында 
«Самұрық-Қазына» АҚ 
компаниялар тобының атынан 
«Алға» мүгедектер клубына 
сатып алынған жабдықтарды 
«Өзенмұнайгаз» акционерлік 
қоғамы бас директорының 
адами ресурстарды дамыту 
жөніндегі орынбасары Бауыржан 
Мамбетсапаев бастаған 
компанияның бір топ басшылары 
спортшыларға салтанатты түрде 
табыстады.

«Алға» мүгедек тер клубы 1993-жылы 
құрылып, отырып ойнайтын волей болдан 

өткен халық аралық, республикалық, об лыстық са-
йыс тарға қатысып жүр. Рухы мық ты жігіттер жарыс-
тар дан жүлделі орындар ие леніп, қаламыздың мәр-
тебесін көтеріп, абыройын асқақтатып келеді.

«Дүбірлі додаларда еліміздің намысын 
қорғап жүрген өздеріңізге біз өте ризамыз. 
Сіздерге спорт түрімен айналысуға мүмкіндік 
жасау-біздің азаматтық парызымыз. 12 мүшесі 
сау бола тұрып, өмірге шағымданатын кей-
бір жігіттер үшін, өмір керуеніне ілес іп қана 
қоймай, биіктер ді ба ғын дырып, жетістіктер ге 
жетіп жүрген сіздердің өмірлеріңіз үлгі» – деді 
Бауыржан Мамбетсапаев. 

Өмір барда, үміт бар. Жақсы сөз жан-
ды сауық тырады. «Сынақты сүйген құлыма 
беремін» – дейді екен Алла Тағала. Иә, адамға 
адам көмектеспесе, қол ұшын бермесе, 
өмірдің мәні бар ма?!

«АЛҒА» МҮГЕДЕКТЕР 
КЛУБЫНА ТАРТУ

Сахнаға алғашқы болып шыққан-
дікі болар, Райым және Наурыз (АжТБ) 
қа пе лімде образға кіре алмай, абды-
рап қалғандай әсер қалдырды.

№2 МГӨБ команда сы барынша 
тырысып бақты. Жайдарманға кү ше-
ніп ой наған жүрмейді. Кө рер менді 
қытықтап күл ді ре алмайсың. Талант 
керек. Бұл команданың әділ қа зы ларға 
айтқан «Қа зіргі қала әкімі біздің бас қар-
ма дан шыққанын білетін шығарсыңыз. 
Орын беретін кезде осыны ескеріңіз. 
Әкімнен ұят болып қалмасын» – деген 
назы, жымиыс туғызды.

№3 МГӨБ командасы әзілдері 
өте сәтті шықты. Нұрсұлтанның екі 
түрлі балағы бар шалбармен шы ғып 
«бұл-басшылардың бір ай ғың мен 
штатқа өтіп тұрсың дегенін біл діреді» 
– деген әзілі адамды еріксіз күлдіреді.

Көрермендерді таңқалдырып, 
өздерін өзгеше қырынан көрсеткен 
ХжЭБ командасы ойынның «жұлды-
зы» болды. Команданы өрге сүй-
реген Қайраттың «өндірістік аймақта 
жұмыс жасаған ауыр. Жігіттердің 
шаштары түсіп, жақтары солып қал-

ды. Әйтсе де асханасы жақсы!» – де-
ген әзілі көрермендерді ду күлдірді. 
Команданың бүгінде көбейіп кеткен 
тренинг туралы көрінісі де көп ші лік 
көңлінен шығып, нысанаға дәл тиіп 
жатты. Тренингтің «Еркек қайт кен-
де еркек болып қалады» деген та-
қы рыбының өзі езуіңе еріксіз күлкі 
үйі реді.

Ойынға ТТБ командасы дай-
ындалып келіпті. Олар ойындарын 
әріптестері Болат Самалаевтың әсем 
әнімен аяқтады.

ӨЭМБ командасы өз деңгейінен 
көріне алмады. Ойынның өн бойын-

да су жаңа әкім Мақсат Ибағаровқа 
деген тілеулестік пен әлем чемпио-
ны жерлесіміз Бекзатқа деген құрмет 
сезіліп тұрды.

Жұртшылықпен байланыс де-
пар таменті директоры Әділ Сүйе-
бай төрағалық еткен әділқа зылар 
алқасы бас жүлдеге ХжЭБ, 1-ор-
ынға «Бұр ғылау» ЖШС, 2-ор ынға 
№3 МГӨБ, 3-орынға ӨЭМБ мен 
ТТБ ко мандалары лайық деп тап-
ты. «Үздік ойыншы» атағы Нау рыз ға 
(АжТБ) берілді.

Жеңімпаздарға диплом мен ақ-
шалай сыйлықтар тапсырылды.

ЖАЙДАРМАН 
ЖЫЛЫЛЫҚ СЫЙЛАДЫ



№9 (43) ҚЫРКҮЙЕК, 2019 ж. «ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ КОРПОРАТИВТІ ГАЗЕТІ

4

Ой түрткі

Ағылшын жазу шы-
сы Бернард Шоу дың 
«Қарыз деген кез кел-
ген бас қа қақ панға ұқ-
сайды: оған түсу оңай, 
бі рақ одан шығу өте 
қиын» – де ген сөзі бар. 
Бә рі міз дың ба сы мыз-
да ірі лі-ұсақты бір неше 
несие бар екені еш кім ге 
де жа сы рын емес. Қа-
на ғат сыз дық көбі міздің 
күн діз күл кімізді, түн де 
ұй қы мызды бұзып жүр.

Лев Толстойдың «Адам ға қанша жер керек» деген әйгілі 
әңгімесінің кейіпкері қанағатсыздықтан, жерді көп аламын 
деп, жүгіре-жүгіре, зорығып өледі де екі метр жерге көміледі. 
Бұл әңгіме адам бейшараның барға тоқтамай, жоққа жүгіретін 
қанағатсыздығын көрсетеді.

Әбігері көп дүниеде көппен бірге жанықпай, бір сәт тоқтап 
«неге біз осы бұл дүниенің барлық мүлкін арғы дүниеге арқалап 
кетердей, мұрнымыздан қан аққанша дүние-боқ жиямыз, а?! – 
деп өз өзімізге қашан сұрақ қойып, ойланамыз?! «Азды қанағат 
тұту – биік адамгершілік» – делінген мысыр нақылында.

Әз-Пайғамбардың өміріне қарасақ, тірлікте тоя тамақ 
жеме генін, өте аз ұй ық тап, өте аз күлгенін, дүниені көзіне 
ілме ге нін, азға қанағат етіп, жұпыны ғана тірлік кеш кеніне куә 
боламыз. Бұл жалғанда адам баласына көп нәрсенің керегі жоқ. 
Қазіргі заман адамы өзіне не керек екенін өздері де білмейтін 
жағдайға жетті. Біздің өмірге қуана білуіміздің бастауы, сыртқы 
әсерге емес, өзіміздің өмірді қалай қабылдауымызға байла-
нысты. Дүкенге нан алу үшін кіріп, екі сөмкені аузы-мұрнынан 
шығарып, алып келе жататынымыз рас. Дүкенге кіргенде 

әр қадамды аңдап басып, 
қажет деген дүниемен ғана 
шектелген абзал. Қайткен 
күнде де экономикадағы 
«үнемдегенің – пайда 
тапқаның» атты қағиданы 
естен шығармауымыз ке-
рек. Психологтар азық-түлік 

дүкенге ашқұрсақ бармауымызды ескертеді. Қарны ашып тұрған 
адам автоматты түрде көптеген қажетсіз дүниелерді арбасына 
жүктеп алатын көрінеді.

Біздің көпшілігіміз бүгінде тұтынушылық инстинктің құлына 
айналып келе жатырмыз. Қаптаған жарнама сәт сайын сана-
мызды жаулауда. Бүгінде адамды жасырын басқару тетіктері 
көбейе түскен. Қоғамдық орындардағы жүріс-тұрысымыз, ұялы 
телефон арқылы қандай парақшаларды ақтарғанымыз, түптеп 
келгенде, мінез-құлқымызға дейін белгілі бір компаниялар үшін 
табыс көзіне айналғалы қашан?! Өмір дәлелдегендей, қарын – 
қанағатсыз зат. Қанағатсыздық атаулы асықтырмай, аздырмай 
қоймайды. Біздің дана шалдарымыз тәкаппарлығын жеңіп, 
бостан-босқа қайғырмай, өмірдің барлық ғажабына тәуба 
айтып, ризалықпен өмір сүрді. Олар ет жегенде «тәубе» деп 
айтып, қара шай ішкенде «шүкір» деп айтты... Бұрынғылардан 
қалған «Нәпсі – тұзды су. Ішкен сайын шөлдетеді. Байлық та 
сол. Қуған сайын қаша бермек. Ұстатпайды...» – деген сөз бар.

Күні бүгінге дейін несие алып, бақытқа қол жеткізген адамды 
көрген емеспін. Несие – ол да бір қансорғыш неме. Ай сайын 

адал асыңды тартып алып, қылғындырады 
да отырады. Несиесі бар адамдар стресске 
жиі шалдығып, күйгелектеніп, жиі ашулана-
ды. Отбасынан да, жұмысынан де береке 
кетеді. Осы бізге керек па?! Адамдардың 
ең бақыттысы – жүрегі таза, денесі са-
бырлы, қолындағы барға қанағат етуші. 
Әлемдегі озық елдердің бірі жапондардың 
несие мәселесіне көзқарасы басқаша. 
Олар қарыз мәселесіне сауысқандай сақ 
қарайды.

Ел болу үшін тоймен, дүниемен, 
киім мен, телефонмен емес, оймен, бі-
лім мен жарысатын кез келді. Сөзімді 
орыс ақыны Николай Некрасовтың банк 
жүйесі туралы «Банкир – күн тұрған кезде 
сізге қолшатыр беріп, жаңбыр сіркірей 
бастағанда оны тартып алатын адам» 
– деген сөзімен аяқтаймын. Дүниенің 
соңында жүріп, бақыттың жанынан асығып 
өтіп кетіп жүрмейік! Таңдау өз қолыңызда!

Сарша СҮГІРӘЛІ,
«Өзенмұнайгаз» АҚ қызметкері

НЕСИЕ

БАҚЫТ ӘКЕЛМЕЙДІ

ҮШ БАСҚАРМАДА ОҚУ ЖАТТЫҒУЛАР ӨТТІ

Н Е С И Е ӨЗІНЕ СЕНІМДІ АДАМНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ:
– Ақталмайды;
– Өзгенің пікірімен өмір сүрмейді;
– Өзгені жазғырмайды;
– Өзін өзгелермен салыстырмайды;
– Әрбір адамға ұнауға тырыспайды;
– Мәселе туындаса, басын алып қашпайды;
– Өзін сынай алады!

жаттығу

Аталған оқу жаттығуларды өткізудегі мақсат: 
қауіпті аймақ болып саналатын өндірісте төтенше 
оқиға орын алған жағдайда мұнайшылардың апат-
ты жою іс-әрекетін бақылау, дайындық деңгейін 
тексеру. Маңызды шараға Еңбекті қорғау және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік департаменті, «KMG 
Security», «Медикер плюс» ЖШС және басқарма 

қызметкерлері мен жұмыскерлері қатысып, арнайы техникалар 
жұмылдырылды.

Ұйымшылдықпен тез әрі уақытылы қимылдаған мамандар 
орын алған төтенше оқиғаны жойып, апатты жағдайға сақадай 
сай екендіктерін дәлелдеді. Шара соңында штаб бастығы 
жиналған құрама тобына «қанағаттандырарлық» деген баға беріп, 
жаттығудың сауатты ұйымдастырылғанына ризашылығын білдірді.

Еңбекті қорғау жылына байланысты №1 Скважиналарға қызмет 
көрсету басқармасында «Террористік актілер орын алған жағдайдағы 
қызмет кер лердің іс-әрекеті», №2 Скважиналарға қызмет көр сету 
басқармасында «Су тасқыны кезіндегі төтен ше жағ дайлардың зар-
даптарын жою кезіндегі қызмет кер лердің іс-әрекеті», Химияландыру 
және экология басқармасында «Апатқа қарсы оқу-жаттығуын ұйы-
мдас тыру және өткізуге жауапты қызметкерлерді тағайын дау туралы» 
тақырыпта оқу-жаттығулар өтті.
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Естай мұнай саласында 20 жылдан бері жөндеуші болып жұмыс істеп келеді. 
Бүгінде өз ісінің нағыз майталманы. Өндірістің барлық қыр-сырын меңгерген Естай 
«тілін білсең, барлық техника адамға бағынады, бұл жердің әрбір сорабы, құбыры 
маған таныс, бұзылған жағдайда дер кезінде келіп, уақытымен жөндеп кетеміз. 
Жақында құрал-сайман сақтайтын қойма әкелініп, қуанышымызда шек жоқ» – дейді. 

Аталмыш ШСС машинистері Болған мен Алмагүл осы саланы әбден меңгерген 
өз ісінің шеберлері. Үш сорап үздіксіз жұмыс істеп, жер асты қабаттарына су айдап 
тұр. 2 сорап қосалқыда тұр.

Алты бала тәрбиелеп, «Күміс алқа» иегері болған Алмагүл бүгінде қарапайым 
жұмысшылар үшін барлық жағдайдың жасалғанын айтады. «Әлеуметтік саланың уақыт 
өткен сайын жақсара түсуі – бізді қуантады. Әріптестеріміздің атынан әлеуметтік-әкімшілік сала 

қызметкерлеріне, кәсіподақ төрағаларына, компания басшылығына алғысымыз шексіз» – дейді 
мұнайшы келіншектер. 

Мұнай саласында ыстық суды қайнатып, скважиналар 
түбіне айдау кезек күттірмейтін мәселе. Қайнап тұрған суға 
мөлшермен арнайы сабын қосылады. Дайындалған ыстық 
сумен барлық ұңғылар,сораптар жуылып, тазартылады. Таза-
лану арқылы мұнай өнімділігі анағұрлым артады. Асылмұрат 
жұмыс істейтін су ысыту қондырғысында ұдайы ыстық су дайын 
болып, арнайы техникалармен тиісті орындарға жөнелтіліп 
тұрады. Мұнай саласында өзінің сүйікті ісімен айналысып жүрген 
Асылмұрат Қожашев өз ісін меңгерген майталман маман бо-
лумен қатар, жұбайы Айгүлмен отбасында ұл-қыз тәрбиелеп 
отырған бақытты әке.

Е Ң Б Е К  –  
Ө М І Р  К Ө Р К І

Е Ң Б Е К П Е Н 
Т Ы Н Ы С Т А Ғ А Н 
Б А Қ Ы Т Т Ы 
Ж А Н

Қазақта «Еңбек бақыттың – бірінші баспалдағы», 
«Еңбек еткеннің еңсесі биік»деген небір нақылдар бекер 
айтылмаса керек-ті. №1 МГӨБ қарасты №4 ШСС жемісті 
еңбек етіп жүрген қарапайым еңбек адамдары Естай 
Қарашаев, Болған Имашева, Алмагүл Сағындықовалар 
компаниямыздың өсіп-өркендеуі жолында аянбай тер 
төгіп жүрген жандар.

№1 МГӨБ қарасты су ысыту қондырғысында 
бірнеше жылдан бері жемісті еңбек етіп келе 
жатқан Асылмұрат Қожашевті өз ісінің білгірі 
деп толық сеніммен айта аламыз.

А л ғ а ш 
рет Өзен кен ор-
нын да газ бен мұнай дың көзі 
ашыл ғаннан бері, өлкеде 
екпінді ең бек шілердің бри-
гадалары жа сақталып, 
көп те ген басқармалар 
құрыл ды. Солардың бірі 
ақ сүңгі нің ұшымен, қос 
білектің күшімен қара ал-
тын ды өндіріп жатқан мұ-
най шыларды көлікпен қам-
тамасыз етіп отырған Тех-
но логия лық транспорт бас-
қармасы. Басқарманың тасын 
өрге домалатып, бірнеше жыл дан 
бері еңбегі сіңіп жатқан диспет-
черлердің еңбегі елеулі. Диспетчер 
деге ні міз – белгілі бір аумақтағы кез-келген 
әрекеттерді үйлестіруге жауапты лауазымды 
тұлға. Бүгінгі біздің мақаламыздың өзегі бо-
лып отырған көлік басқармасының диспетчері 
көлік құралдарының, жабдықтарының және т.б. 
қозғалысын бақылайтын арнайы қызметкер бо-
лып табылады. Бөлімде жалпы тоғыз диспетчер 
еңбек етуде. Олар барлық кіріс ақпараттарды 
қабылдап, қызметкерлерді ақпараттандырып 

отырады. Диспетчерлер әдетте арнайы жаб-
дықталған бақылау бөлмесінде жұмыс 

істейді. 
Көлік басқармасының диспетчері 

қызметінде еңбек етіп келе жат қан 
Күләш Сисенғалиева мен Нұр би-

бі Ембергенова мұнайшылар-
ды көлікпен қамтамасыз етіп, 
жауап кершілігі үлкен жүкті 
бірнеше жылдан бері көтеріп 
келеді.Күләш Сисенғалиеваның 
басқармадағы еңбек өтілі 25 
жыл болса, Нұрбибі Емберге-

нова 11 жылдан бері диспетчер 
қызметінде. Бес күндік жұмыс 

5-те 
баста-

лып кешкі 
сағат 20:00-

ге дейін созылады. 
Басқармаға қарасты бірталай көлік жүргізушіге 
жолдама қағазын беріп отырады. Бір қолымен 
бесік тербетіп, бір қолымен әлемді тербетуші 
демекші, Нұрбибі мен Күләш бір отбасының 
аяулы анасы, асыл жары. Бүгінде қызын қияға, 
ұлын ұяға қондырған ардақты ана. Немере сүйіп 
отырған үлгілі әже. 
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Адамдар өздерінің жеке мақсаттарына ұмтыла отырып, 
өмірлерін мағыналы етеді. Өмір адамдарға әртүрлі тағдыр 
сыйлайды. Өмір ағынымен бүгінгі күні орнын тауып, өзі еңбек етіп 
жатқан мекемеде ерен еңбегімен еленіп жатқан мұнай саласының 
майталман қызметкерлері бар. 

Күләш  
Сисен ғалиева

Нұрбибі 
Ембергенова
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Мектеп қабырғасында аяулы анасының 
дүниеден озуы – бала Ізбасардын ерте 
есеюіне түрткі болды. Ағасы Боранбайдың 
қолында өсіп, әскер қатарында жүргенде 
аяулы әкесі Тұрғанбай өмірден өтеді. 
Қарапайым отбасында тәрбиеленген 
Ізбасар Отан алдындағы әскери боры-
шын өтеген соң, 1963-жылдың аяғында 
атамекені, киелі де қасиетті Маңғыстауға 
ат басын бұрады.

Болашақта аты аңызға айналатын 
Өзен кенорнындағы алғашқы еңбек 
жолын тепсе темір үзетін жас жігіт Өзен 
геологиялық барлау-бұрғылау экспе-
дициясында бұрғышы-дизелист болып 
бастайды. Жас жігіт алдағы уақытта өзіне 
білім қажет екендігін жақсы түсініп, Уфа 
қаласындағы политехникалық институтқа 
түседі. Отбасы жағдайына байланысты, 
аталған оқу орнынан Атырау мұнай тех-
никумына ауысуға мәжбүр болады. Оқуын 
1968-1969 жылдары тәмамдап, «Жетібай 
геофизика» мекемесіне жұмысқа тұрады. 
1970-жылы Ізбасар Маңғыстауда туып-
өскен Ақбілектей ару қызбен көңіл жарас-
тырып, жұптасып, отбасын құрады. Жан-жары 
сан жылдар медицина саласында жемісті 
еңбек етіп, медицина саласының еңбегі 
сіңген қызметкері атанды. Тату-тәтті от-
басында Ләззат, Гүлзара, Гүлнара атты үш 
қыз тәрбиеленіп шықты. Ерлі-зайыптылар 
балаларының үшеуіне де заман талабына 
сай білім алып берді. Бүгінде білімді жандар 
мұнай саласында абыройлы еңбек етіп, әке 
жолын жалғастырып жүр.

Ізбасар Құлжұмыровтың мұнай саласын-
да еткен 50 жыл өнегелі еңбегі айырықша 
маңызға ие. Түбектің, соның ішінде қазы-
налы Өзеннің игерілуі – Ізбасардың көз 
алдында өтті. Ерен еңбегінің арқасында 
елге танылды. Саланың білікті маманы, 
өндіріс сардары атанды. Табиғаты қатал, 
сақылдаған сары аяз қыста, ми қайнатар ыс-
тық жазда жүріп, жұмыс жасаған мұнайшының 
еңбегі зор. Ол кезде көлік тапшы. Скважи-
на басында тұрған бригадаларға күннің 

ыстық-суығына қарамастан 
жаяу барып, тапсырмалар 
берілетін-ді. Қайратты жан 
өндіріс тегі қиындықтарға 
төзді, қайратымен жеңе біл ді. 
Өркендеу, құлдырау сияқты 
небір кезеңдерді басынан 
өткізген Өзен кенорнымен 
бірге ты ныс таған Ізба сар 
Құлжұ мыров кенорынның 
дамуы на үлес қосып, өндіріске 
келген жас маман дарға 
тәжірибесін үйретіп отырды. 
№1 Шыңырауларды жерасты 
жөндеу цехында оператор, ше-

бер болып жұмыс жасаған кезінде Ізбасар 
Құлжұмыровтың тапсырылған істі дер 
кезінде тиянақты атқаруының арқасында 
бригада бірнеше мәрте одақтық, 
аймақтық жарыстардың жеңімпазы бо-
лып, «Үздік бригада» атағына ие бол-
ды. Еңбекқор жан 1982-1987 жылдары 
жыл сайын мұнайшылардың Мәскеуде 
өткізілетін «Өндіріс озаттары» деп ата-
латын слетіне үзбей қатысып тұрды. 
Өзен кенорнын игерушілердің алғашқы 
легінде бола жүріп, Ізбасар аға қиындыққа 
жасымай, табыс келсе, тасымай, 
қарапайымдылығымен жастарға үлгі 
бола білді. Талай жас қыз-жігіттерді мұ-
най саласының қыр-сырына үйретіп, білікті 
маман дайындауға да зор үлес қосты.

«Қара алтын» өндірумен мұнайшылар 
ел қазынасын молайтып, қалалар салы-
нып, ел экономикасы дамып, ілгерілеп 
жатса, осы салада жарты ғасыр ерен 
еңбек еткен Тұрғанбайұлы Ізекеңнің 
де үлесі бар. Ел ырысын еселеудегі 
Ізбасар Құлжұмыровтың адал еңбегі 
үкімет тарапынан әділ бағасын алып, 

бірнеше марапаттарға ие болды. Атап 
айтатын болсақ, 1976-жылы «Ерен еңбегі 
үшін» медалімен, 1981-жылы «Еңбек Қызыл 
Ту» орденімен марапатталып, 1982-жылы 
ҚР мұнай өнеркәсібі министрлігінің «Үздік 
бригадасы» атағына ие болды. 1983- 
жылы М.Кропачев атындағы «Бүкілодақтық 
Кәсіподақ сыйлығының Лауреаты» және 
«Социалистік жарыстың жеңімпазы» атан-
ды. 1984-жылы жарыс жеңімпазы ретінде 
суреті қалалық «Құрмет тақтаға» ілінді. 1986-
жылы «ҚР алтын құрмет кітабына» есімі жа-
зылып, Құрмет дипломымен марапатталды. 
Осы жылы «Октя брь Революциясы Ордені» 
жоғары мемлекеттік марапатқа ие болдып, 
«Правительственная Телеграмма Министер-
ства нефтяной промышленности в связи с 
награждением высокой правительственной 
наградой «Орденом Октябрьской Револю-
ции» от Министра нефтяной промышленно-
сти СССР Динкова» – деген мәтінде Үкімет 
Телеграммасын алды. 1987-жы лы Ізекеңе 
«Диплом участкика ВДНХ Казахской ССР» 
табыс етілді. Ұлы Октябрь Социалистік Ре-
волюциясының 70 жылдығына орай Құрмет 
грамотасы берілді. 1988-жылы «НГДУ Узен-
нефть Құр мет грамотасымен», «Еңбек арда-
гері» медалімен, «Басқарма үздік бригада-
сы» дип ломымен марапат талды.1990-1991 
ж. «НГДУ Узеннефть құрмет кітабына» 
екі мәрте енді.1993-жылы «Жаңаөзен 
қаласына 25 жыл» мерекесіне орай, 
Құрмет грамотасы тапсырылды.1999-
жылы«Қазақстан мұнай-газ өнеркәсібіне 
100 жыл», 2004-жыл «Өзен мұнайгаз» ке-
норнына 40 жыл,2008-жылы «Жаңаөзен 
қаласына 40 жыл», 2011 ж. «Маң ғыстау 
мұнайына 50 жыл» төсбелгісімен марапат-
талды. Бұл марапаттар тектен-тек берілген 
жоқ. Әрбір берілген марапатта Ізбасар 
ағамыздың табан ақы, маңдай тер, адал 
еңбегі бар.

«Ер еңбегін елі ұмытпақ емес»! Ел игілігі 
үшін аянбай еңбек еткен Ізбасар ағамыздың 
«жатқан жері жұмақтың төрі болып, жасаған 
жақсылығы алдынан шығып, пейіш нұрымен 
нұрлансын» – деп дұға етеміз.

ӨЗЕН КЕНОРНЫНДАҒЫ  
ІЗБАСАР ҚОЛТАҢБАСЫ

Қазақтың классик жазушысы Әбіш 
Кекілбай «ұйқыдағы ару» деп айдар таққан 
Маңғыстауға алғаш түрен салушылар 
қатарында 1941-жылдың 16-наурызында 
Түрікменстан республикасы Небит-Даг 
қаласында дүниеге келген марқұм Ізбасар 
Құлжұмыров та бар болатын.
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ны мектепте жүргенде балалар «Маймақ! Маймақ!» – 
деп айқайлап мазақтайтын еді. Бастапқыда намыстанып, 
қызараңдап жылайтын. Кейін еті өліп кетті. Өзінің арха-
измге айналып кеткен Тұрмағамбет деген атын ұмытып, 

Маймақ дегендерге «әу!» – дейтінді шығарды.
«Осы әкем мен шешем де қызық елде жоқ шұбалыңқы 

шалдардың атын қойып» – деп ішінен ренжіді де қойды. Шы-
нын айту керек, сабақты о бастан қарқ ете қоймады. Қанша 
тырысса да қисық біткен бұтақтай болған жазуы жөнделмей-
ақ қойды. Жоғары қласқа барғанда химия, геометрия деген 
сабақтардан тіпті миы ашып кетті.

Жастайынан жесір қалып, бала тумаған, өмірге өкпелі 
класс жетекшісі Жаңылсын деген апай бұны көргенде 

кірпідей жиырылып, зәрін төгіп қалатын. Бұл барын-
ша Жаңылсынның көзіне түспеуге тырысып-ақ бақты. 
Жалғыздықтан жапа шеккен қамкөңіл жан сабақ оқымай 
келіп, басын салбыратып тұратын бұған «миғұла, микеще, 
жарты бас, топас...» – деген сөздердің түрін айтып, жаны 
жай тауып қалатын-ды. Сөздері ештеңе емес, қолындағы 
қызыл көзі бар жүзігімен басынан ұрғанда, көзінен еріксіз 
жас шығып кететін. Үйдің үлкені Маймақ ішерге тамақ, 
киерге киім табылмайтын кедей отбасында өмір сүрді. Жа-
тар кезде қыңқылдап «қарным ашты» – деп тамақ сұраған 
Маймаққа шешесі зәрін шашып «қарныңа қара пышақ 
кірсін» – дейтін-ді тістеніп. Әкесі шіркін екі күннің бірінде 
мас .Үйде құстың балапанындай болып шүпірлеп өсіп жатқан 
бес баланың қамына аса бас ауырта бермейді. Маймақ 
ес білгелі әкесінің өздеріне ақыл айтып немесе еркелетіп, 
жұрттың әкелері сияқты қаладан базарлық әкелгенін көрген 
емес. Мас болған күні түпкі бөлмеден шықпай жатып алады 
да, ішпеген күні ауладағы сынық орындыққа отырып алып, 
асықпай баппен бұрқыратып, темекі шегіп, алыс нүктеге 
қадалып отырып алады. Үйде күйіп-пісіп, аузынан ақ ит кіріп, 
қара ит шығып жатқан қатынына бұрылып да қарамайды. 
Ештеңе естімеген меңіреу адамдай болып, қалың ойға 
шомып отыратын әкесі бұл 7-класта оқып жүргенде аязда 
далада қалып, қатып қалды. Әкесі өлгенде Маймақ жыла-
мады. Оны айтасың, үйде қой сойылып, сорпа ішіліп, бой-
ына қан жүгіріп, көңіл-күйі көтеріліп қалды. Ағайындары да 
мүсіркеді ме, қолына түскен тәтті-жұмсақтарын әкеліп жүрді. 
Бала Маймақтың басына «жетім болсаң, ел сені мүсіркейді 
екен ғой» – деген ой келді. Сүйретіліп мектепке әзер барып 
жүрген Маймаққа тіршілік тауқыметінен әбден шаршаған 
шешесі «оқып прапессір болмай-ақ қой!» – деп оқудан 
шығарып алды. Бұған Маймақ қуанбаса, қайғыра қойған жоқ. 

Сабақтан қалған соң, шешесінің орнына жұмысқа шығып 
жүрді. Шешесі мектепте күзетші. Алатын жалақысы жарту-
сыз. Өзінен кейін өсіп келе жатқан қарындастарының үстін 
бүтіндеуге жете бермейді. Анасы байғұс балаларын туарын 
туып алып, қалай асырарын білмей аласұрып жүргенде, өкпе 
ауруына шалдығып, аурухана төсегінде жаз жатып, күз жатып, 
қайтыс болды. Нағыз жетімдіктің не екенін Маймақ енді 
түсінгендей болды. Бір-бірінен айнымайтын сүреңсіз күндер 
сүйретіліп өтіп жатты. Жылдар өткен соң, қарындастары 
жұрттың қыздарындай оқимын, тоқимын деп бас ауыртпа-
стан, бірінен соң бірі байға тиіп, қаңыраған үйде бұл бір 
өзі қалды. Жаны ашыған ең кенже қарындасы бұған тұлдыр 
жетім Пәтіргүлді әкеліп қосты. Қарындасының жасарын жа-
сап, асарын асап тастаған кексе қатындай «Жалғыздық бір 
Құдайға ғана жарасқан. Көршіміздің үйінде қызметші болып 
жалданып жүрген Пәтіргүлді көптен танимын. Бір қожалықты 

дөңгелетіп әкетеді» – деп тақылдағанда, шыбындаған аттай 
басын изей берген еді.

Тойды дүрілдетіп өткізу қайда?! Шапалақпен бет 
қызартқан тойшық болды. «Соқыр атқа қотыр ат» – деді 
ішінен мырс етіп күліп, ап-арық, қап-қара Пәтіргүлге қарап 
отырып. Обалы не керек, Пәтіргүл үйдің отымен кіріп, 
күлімен шықты. Маймақ тойына жұмыстастарын шақырмады. 
Жұмыстастар деп ауыз толтырып айтқанмен бар болғаны 
3-ақ адам. Төртеуі кезектесіп өндірістік аймақта орналасқан 
дәу қойманы күзетеді. Өткенде қасындағы Сәрсен жұмыста 
«ау, тойыңа шақырмағаның не?! Қатының сонша сұлу ма 
еді... Немене көз өтеді деп жүрсің бе?» – деп ыржалақтап 
күлген болатын. Бұл жақтырмаған түр танытып, тырс етіп 
үндемей құтылды. «Ау,ең болмаса, жумайсың ба?!» – деді 
Сәрсен тықақтап...Содан соң, күдер үзгендей қолын бір 
сілтеді...

«Осы жұрт қызық, қырып ақша тауып жүрген мұнайшы 
емес. Жинап жүрген азғантай тиын-тебенін қатын алдым 
екен деп, қалай шашып жібереді. Осы жүргенде үйінің 
жөндеу көрмегеніне жүз жыл болды. Жасы отыздан асса да, 
тақымына ит те құс та мініп жүрген темір тұлпар бұйырмады. 
Айлығы шайлығына жетпейді. Осы жасқа келгенше жарқырап 
киініп көрмепті. Пәтерақы төлеген сайын, жүйкесі жұқарып, 
«кедейдің күні кіжінумен өтеді» дегендей өз-өзімен кіжініп 

болады. Жарықты ерте сөндіріп, суды да сыздықтатып 
ағызып, той-томалақтан да бас тартып дегендей, барын-
ша үнемдеп-ақ жүр. Бірақ қалай үнемдесе де бүйірі шығып, 
ақшасының көлікке жетер түрі көрінбеді. Кедейлік деген 
құбыжық көлеңкесі сияқты қыр соңынан қалмай еріп келеді. 
Адасатын емес.

Жоқшылық Маймақтың жанын жегідей жеп, соңғы кез-
де сәл нәрсеге шырт ететінді шығарды. Базарда алып-
сатарлықпен айналасатын көршісіне қарап отырып, жарты 
жасы құритын болып жүр. Сабазың машинаны қолғап секілді 
ауыстырады. Тіпті күні кеше сорасы ағып, жылап жүретін 
боқмұрынына да көлік әперіп ішін күйдірді-ау. Ол күйдіргі 
де шетелдің даңғаза музыкасын бақыртып қойып, көлігімен 
әрі-бері зулайды да жүреді.

«Ең болмаса, жұрттың қатынындай сұлу болмаса да, 
қонақ үрікпес ұрғашы тап болмады-ау» – деп Маймақтың 

қатына қараған сайын көңлі құлазитынды шығарды. 
Үйленгеніне бірнеше жыл өтсе де, қатынына соқыр 
тиын ұстатып көрген жоқ. Ол бейшара да қатын болып 
ештеңе сұраған емес. Бұл тіпті оның жоқтан бар етіп 
екеуіне уыттап демнің арасында тамақ пісіре қоятынына 
таң қала қарайтын болды. Маймақ осы жасына дейін 
тамақ талғап көрген емес. Тойғанына мәз. Пәтіргүл 
үйдің ішін жылан жалағандай етіп, жалтыратып таза-
лап қойды. Шайнегі, құманы, қазаны дүкеннен қазір 
ғана сатып алғандай жалтырап тұрады. Неге екені 
қайдам, қатыны не істесе де, Маймақтың көңлі жыли 
қоймады. «Үйде күнұзаққа қарап отырғанша, базарға 
шықсам қайтеді» – деген сөзін де естімегендей аяқсыз 
қалдырды. Ағып айлар, жылжып жылдар өтіп жатты.

Басқа күн таппағандай көршінің боқмұрыны қыстың 
қақаған күнінде үйіне бір шүйкебасты әкеліп, көршілер 
тойдың қамына кірісіп кетті. Өзінің баласы қатын алғандай 
Пәтіргүл көршінің үйіне көмектесуге кетіп, өмірінде бірінші 
рет үйге жай келген. Бай көршілеріне бұрыннан қыжылы 
бар Маймақ өшін қатынынан алып, жұқа көйлекпен өзіне 
үрке қараған Пәтіргүлді әбден тепкіледі. Оның «ішек-қарын 
ашам деп кешігіп қалдым...» – деп өзін ақтамақшы болған 
сөздерін құлағына да ілмеді. Өзінің осы уақытқа дейін жа-
рымай жүргеніне Пәтіргүл кінәлідей болып көрініп кетті. 
Есін жиғанда келіншегі бір уыс болып бүрісіп қалыпты. Бір 
іс бітіргендей Маймақ қолымен маңдайының терін сүртіп 
жіберіп, төргі бөлмеге барып, төсегіне қисая кетті. Таяққа 
жығылған Пәтіргүл азынаған ауыз үйде қала берді...

Таңертең өзіне сүйретіліп жүріп шай берген Пәтіргүлге 
назар аударып қарамастан жұмысына кетті. Өзінікінің дұрыс 
еместігін сезсе де «қатынды ұрып тұру керек, олар таяқ 
жемесе құтырып кетеді» – деді өзін іштей ақтап.

Қыс бітіп, көктем туғанда Пәтіргүл жөтеліп, ауруханаға 
түсіп қалды. Қарындастары келіп «бұл қатын бала да 
тумады,ол аз болғандай ауруханаға барып, шалжиып жа-
тып алды. Басыңа тартсаң-аяғыңа, аяғыңа тартсаң-басыңа 
жетпей жүргенде оқсататын болды ғой» – деп сөйлеп 
кетті. Солардың сөздерінің әсері болды ма, бұл әйтеуір 
Пәтіргүлдің бар-жоғын ұмытып кеткендей, ауруханаға бас 
сұғуды қойды. «Қатының қайтыс болды» деген суық хабар 
жеткенде де, азғантай ақшасының садақаға кететінін ой-
лап, іші қалтырап кетті. Бір күні аурухана еден сыпырушысы 

келіп, үйіне бір түйіншек әкеліп тастады. Пәтіргүлдің заты 
екенін сезе қойды.Болар-болмас түйіншек қадірсіз адамның 
заты екенін білдіріп, бұрышта жатты да қойды.

Бір күні Маймақ өртеп жіберейін деп түйіншекті қолына 
алып, қоқысқа беттеді. Түйіншектің ішінен кішкентай блак-
нот сусып жерге түсті. Қызық үшін ішін ашқан... «Мен оны 
аяймын. Мен оған бақыт сыйлай алмадым. Ұл да туып бере 
алмадым. Жығылғанға жұдырық болып оның үстіне, ауы-
рып қалдым. Енді көлік аламын деп жинап жүрген ақшасын 
құртатын болдым. Мен оның күліп, бақытты болып жүруі 
үшін жанымды да берер едім...» – деген сөзін оқып, жүрегі 
аузына тығылды. Маржандай тізілген жазуды ары қарай оқуға 
дәті шыдамады. Ес білгелі адам баласынан жылы сөз естіп 
көрмеген Маймақтың жан-дүниесі ышқынып, аударылып 
түсті. Көз алды буалдырланып, дымқыл тартты... Жалғыздық 
жанын жабырқатып, өкініш өзегін өртеді. Тіпті жүрегі шаншып 
кеткендей болды...

Сол түні Маймақтың ауыз үйінің жарығы біразға дейін 
өшпеді. Бәлкім Маймақ мына жалғанның құны беш тиын 
екенін жан-тәнімен сезген болар. Бәлкім ол өмірде адамға 
адамнан басқа ешкімнің керек емес екенін ұққан болар... 
Бәрі мүмкін ғой...

Бибігүл БӨБЕКБАЙ

О
Мұнайшылар шығармашылығы

ПАҚЫРЛЫҚ 
ТІРЛІК

        (ӘҢГІМЕ)
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Арман Есетов жетекшілік ететін 
«Жалын» жайдарман командасы Нұр-
Сұлтан қаласы әкімінің кубогы үшін 
өткен жайдарман ойнында чемпион 
атанып, кубок және 1 млн. теңгені 
қанжығасына байлады.

Жүлдені Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің 
мәдениет және жастар ісі жөніндегі орын-
басары Бақтияр Мәкен салтанатты түрде 
табыстады.

Қазылар алқасының төрағасы Көпен 
Әмірбек: «Жаңаөзендік команда қалада 
болып жатқан жағдайды астарлы әзілмен 
көрсете білді» – деді.

Астана әкімінің кубогін 2009-
жылы ақтаулық «Барыстар» командасы 
алған болатын. Бұл – Маңғыстаулық-
жайдарманшылар тарихындағы екінші кубок.

Аталмыш команда ойыншылары өздеріне 
қаржылай демеушілік көрсетіп жүрген «Өзен-
мұнайсервис» ЖШС басшылығына шексіз 
алғыс тарын білдірді. Команданы жеңісімен 
құттықтаймыз. 

Айжан НАСЫРОВА

        ОЙМАҚТАЙ ОЙ

«ІРІЛІКТІ ҚОЯ САЛАЙЫН ДЕСЕК – ҚОҒАМ 
АРАСЫНДА БӨРІЛІ БАЙРАҚ ҰСТАҒАН БАБАЛАР 
ТУРАЛЫ АҢЫЗ ӨРІП ЖҮР, ҰСАҚТЫҚТЫ ҚОЯ 
САЛАЙЫН ДЕСЕК – ҚҰЛҚЫН ШІРКІН ҚЫМБАТ!».

« Ж А Л Ы Н »  Ч Е М П И О Н  А Т А Н Д Ы

 КҮНБАҒЫС
Күнге қарай, күліп өскен күнбағыс
Иілгені, айтқаныма мың алғыс
Самал желмен тербелгені жай ғана
Көк аспанға еркелігі наздана.
Күнге ұқсайсың көшірмесі сияқты
Жер бетіне төгіп тұрған шуақты
Сол аспаннан көз алмайсың көктегі
Күнге ғашық күнбағыссың, өйткені.
Мойын созып көкке күнде қарайсың
Бойың жетсе, айтар ма едің талай сыр
Күн сәулесін шашып тұрар алыстан
Жақын келсе, күйіп-жанып қаларсың.
Көзіңді алмай тамсанасың күнге шын
Көкте тұрып, нұрын шашып күлгесін
Жерде өсіп, сол нұрменен 

көктеші
Келген сайын жылдың 

әрбір көктемі.

Рамила 
АМАНЖОЛОВА,

мұнайшы

Ажал айтып келмейді екен. Тосыннан Ермегімнің 
қайтыс болуы – өзегімді өртеп, қабырғамды сөгіп 
кет ті. Өзегімді жарып шыққан балам емес пе?! Қабыр-
ғамыз қайысып, қатты қайғырдық. Жалғанда бауыр 
етің балаңнан айырылған қиын екен. Қазаға кім ара 
тұрады? Көтере білсең, өтіп болмайтындай ауыр 
күндер де өтеді екен...

«Тас түскен жеріне ауыр» демекші, қапелімде абдырап, 
не істерімізді білмей, есіміз кетіп жатқанда балам жұмыс жа-
сайтын «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы басшылары, 
еңбек ұжымы баламның садақаларын өткізуге қаржылай 

көмектесіп, Ермегімнің шетелде оқып жатқан студент бала-
сына қаражатпен көмектесіп, адамгершілік танытты. Мына 
дүниеде ең қымбаты көңіл екен. Соған көзім жетті. Жылағанда 
жұбатқан баламның әріптестеріне қатты риза болдым. 
Қолыма қалам алып, «Өзен» корпоративті газеті арқылы Есен 
Оғланұлы басшылық етіп отырған компания еңбек ұжымының 
әрқайсысына басымды иіп, аналық алғысымды білдіремін. 
Жасаған жақсылықтарыңыз Алладан қайтсын!

Бақыт ЧУРЫМБАЕВА,
Ермектің анасы

Түрікменбай 
НҰРЛЫБЕКҰЛЫ мен 

Бағила ҚАМАЛҚЫЗЫН мерейлі 
50 жас туған күндері мен шын жүректен 

құттықтаймыз.

Әріптестерімізге мықты денсаулық, темір
дей жүйке, отбасына амандық, жұмыс та рына 

табыс тілейміз. Ұйымдастырушылық қабілетіңіздің 
арқасында биік белестерді бағындырған Сіздерді 
қадір тұтып, жұмыста тек жақсы жағынан көрініп жүрген 
Сіздерден үлгі аламыз. Еңбекпен есейіп, елдің құрме

тіне бөленіп жүрген өздеріңіздей білікті де білімді 
мамандардың арқасында компаниямыз өсіп

өркендеп, дамып келеді.
Тойларыңыз тойға ұлассын! Аман жүріңіз дер!

Ізгі тілекпен:  
ӨЭМБ еңбек ұжымы

А Л Ғ Ы С  А Й Т А М Ы Н
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