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ÓZEN
құттықтау ҚҰРМЕТТІ 

ӨЗЕНМҰНАЙГАЗДЫҚТАР!
Сіздерді Қазақ мұнайының 120 жылдығы мен «Өзенмұнайгаз» АҚ 55 жылдық 

мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын.

Бүгінде мұнай-газ саласы қарқынды дамып, еліміздің әлеуметтік-экономикалық өркендеуінің іргетасына, 
қозғаушы күшіне айналып отыр. Өзінің адал еңбегімен компания мәртебесін көтеріп жүрген әрбір мұнайшы 
жоғары марапатқа лайықты.

«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы кадр және әлеуметтік саясатты жетіл-
діріп, қайырымдылық акцияларын жиі ұйымдастырып, экологиялық қауіпсіздік 
мәселелерін шешуде өзге компанияларға үлгі болып келеді. Әрқайсыңыздың 
жігерлі еңбегіңіздің арқасында бүгінде мұнай жоспары орындалып отыр. 
Компания мамандарының білімі мен біліктілігінің арттыруына мейілінше 
мүмкіндік туғызып отырған бірден бір кәсіпорын. Бүгінгі күні барлық істе 
білімді адам мен кәсібилікке сұраныс көбеюде. Өзен кенорны алда 
тұрған міндеттерді абыроймен атқарып, индустриялық-инновациялық 
дамуымызға орасан үлес қосады деген сенімдемін.

Ел еңсесі биік, аспанымыз ашық болсын. Тәуелсіз еліміздің туы биікте 
желбірей берсін! Биіктерді бірге бағындырып, жетістікке бірге жетейік!

Алик АЙДАРБАЕВ,
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 

басқарма төрағасы

ҚҰРМЕТТІ  ӘРІПТЕСТЕР!
Мен Сіздерді Қазақ мұнайының 120 жылдығы 
мен компаниямыздың 55 жыл дығы мерекесі

мен шын жүрек тен құттықтап, дендеріңізге 
сау лық, отбасыңызға амандық, жұмыста

рыңызға табыс тілеймін. 
Кенорынның басты капиталы-мұнайшылар. 

Компа ния тарихы мыңдаған қарапайым мұ най-
шының, маманның, технолог пен инженердің 
ең бегімен жа зы лады. Сіз дер жыл дар бойы өн-
ді рісті иге ріп, жан-тәндеріңмен бері ле еңбек 
етіп, жиған бі лім де рің мен тәжі ри бе леріңді 
кен орынның дамуы, гүлденуі, өр кендеуі жолы-
на арнадыңыз. Сіздер Жер Ана қойнынан бүкіл 
қазақ елінің игілігіне айналған «қара алтынды» 
табысты игеріп, мемлекетіміздің нығаюы жо-

лын  да тер 
тө гіп келе сіз. 

Мұ найшы деп ата-
ла тын мәр тебелі 
ма ман дық ие сі нің 

әр күні қар балас қа толы. Бұл бірнеше ма ман дық ты бір арна ға 
тоғыстырған ерекше сала. Геолог, гео-физик, бұр ғы шы, электрик, 
слесарь, токарь, машинист, оператор, лаборант, жүк ілдіруші болып 
кете береді. Олардың барлығы да осы саланың салмағын тиісінше 
көтеріп, үлестерін қосып жүр. «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы деп аталатын үлкен еңбек ұжымы ел 
қазынасын толтыруда еселі еңбек етіп келеді. Рухымыз биік, ынтымақ-бірлігіміз берік болсын. Экономиканың 
қуатты секторында серпінді еңбек етіп жүрген Сіздердің қажырлы қызметтеріңіз толағай табысқа толы 
болсын! Компанияның бас директоры ретінде Өздеріңізге сүйікті компаниямыздың 55 жылдығына орай 
білдірген шынайы лебізімді қабыл алыңыздар.

Есен ӨТЕЕВ,
«Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры 
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Компанияның бас директоры Есен Өтеев 
ардагерлерді халықтың маңдайына бақ боп 
біткен Өзен кенорнының 55 жылдық мереке-
сімен құттықтады.

«Өздеріңіздей адал азаматтардың қауға-
мен тартып, түйемен тасыған «қара алтыны» 
бүгінде қазақ халқының ортақ ырзық-несібесі-
не, ел экономикасының локомотивіне айна-
лып отыр. Мұнайлы өлкенің, бүкіл қазақ елінің 
дамып, гүл денуінде Сіздің үлесі ңіз ұшан-теңіз. 
Ұзақ жылдар бойы түбек мұнайын игеріп, ел эко-
номикасын дамытуға қосқан бағалы еңбегіңіз 
үшін зор алғыс!» – деді бас директор өз сөзінде.

Мерейтойға ал ғаш қы мұнай игеру ші лер-
дің бірі 95 жастағы Мұха меди ақсақалдан ба-
стап, ҚР құрметті азаматы Өмірзақ Озғанбаев 
келіп, компания басшылығына ризашылықтарын білдіріп, ақ батасын берді. Қонақтар қазақ-

тың халық әні «Ақбақайды» қосыла шырқап, 

мұнай саласының майталманы Асылбек Сыр-
лыбаевтың орындауындағы «Бұлбұл ақжелең» 
мен «Өрлеу» күйлеріне сүйсіне қол соқты.

Қадірлі меймандар үшін ақтаулық әнші 
Аида Байгелова, жергілікті «Керуен» тобы, бел-
гілі күйші Әзірбай Өскенбаев өнер көрсетіп, 
Жұртшылықпен байланыс департаментінің 
маманы Арғын Бисенов тарихи әңгімелерден 
сыр шертті.

Зейнеткерлерге құрмет көрсету шарасы 
4 күнге созылып, 1400 мұнайшы-ардагерге 
мерекелік ме дальдар табысталды.

«Өзенмұнайгаз» АҚ «Атамекен» 
мей рамханасында ардагер мұнай
шы ларға арнап мерекелік дастархан 
ұйымдастырылды. Салтанатты 
шара қазақ мұ найының 120 жылдық, 
Өзен кен орнының 55 жыл дық 
мерейтойлары аясында ұй ым дас
тырылды. Компания басшылығы 
1400 сала ардагеріне құрмет 
көрсетіп, мере келік медальдар 
табыстады.

К О М П А Н И Я  1 4 0 0  А Р Д А Г Е Р 
М Ұ Н А Й Ш Ы Ғ А  Қ Ұ Р М Е Т  К Ө Р С Е Т І П , 

М Е Р Е Й Т О Й Л Ы Қ  М Е Д А Л Ь 
Т А П С Ы Р Д Ы
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Германия астанасы Берлиннен протез салдырып, 

аяғына мініп қайтқан Динараны «Өзенмұнайгаз» АҚ бас 
директоры Есен Өтеев бастаған компанияның бір топ 
қызметкерлері Ақтау аэропортынан күтіп алды.

«Басқа түскен қиындыққа мойымай, тағдырға 
қасқайып қарсы тұру-өзің сияқты ержүрек жанның ғана 
қолынан келеді. Сен батыр қызсың. Тезірек қатарыңа 
қосылып, шауып кет. Біз әрдайым саған тілекшіміз» – 
деп бас директор Динараның қадамына құтты болсын 
айтып, гүл шоқтарын ұсынды. Есен Өтеевтің аузынан 
шыққан жылы сөз, Динараның жанын жылытты.

Динараға осы уақытқа дейін Ресей, Швейцария, 
Германия елдерінде 6 рет ота жасалды. Соңғы 2 айда 
Динара Тынымбай анасымен Германияның Дудер-
штадт қаласында ем қабылдады. Соңғы протез салу 
жұмыстары әлемдегі осы сала бойынша үздіктердің 
бірі Берлиндегі «Отто БОК» клиникасында жүзеге асы-
рылды. 

Ғалия Еңсегенова, Динараның анасы:
– Өмір шыны секілді. Кез келген сәтте быт-шыт 

болып, сынатынын білдім. Бар өмірі алда балапаны-
ма бәрінің жақсы болатынына сендіріп, үміт 
отын жаққан өзенмұнайгаздық азаматтарға 
шексіз алғысымды білдіремін. «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ басқарма төрағасы Алик Айдарбаевқа, 
«Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры Есен 
Өтеев ке, «Өзенмұнайгаз» АҚ Жұртшылықпен 
бай ланыс департаментінің директоры Әділ 
Сүйебайға Алланың нұры жаусын. Қызымыз-
дың аяғына тұрып, отбасымызда бақыттың 
көбейе бастауына әуелі Алла сосын жоғарыда 
аттары аталған азаматтардың себі тиді. Бізге 
тілекші болған барша Жаңа өзен халқына, бір 
күндік жалақыларын аудар ған мұнайшыларға 
Алла риза болсын!

Дүние-дүрмектің ғаламатын сезініп, адам боп өмір 
сүрудің өзі бір ғанибет емес пе?! Енді Динара үшін жаңа 
өмір басталады. Жарқын әрі қуанышты!

Қазақ мұнайының 120 жылдығы және «Өзенмұнайгаз» АҚ
ның 55 жылдық мерейтойына байланысты «Өзенмұнайгаз» АҚ 
ғимаратында ұзақ жылдар бойы компанияның жетістігі үшін ерен 
еңбек етіп келе жатқан компания қызметкерлері марапатталды.

Жиында «Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры Есен Өтеев пен кәсіподақ 
төрағасы Наурыз Сақта ғанов құттықтау 
сөздерін сөй леп, жемісті еңбектерімен 
көзге түсіп жүрген үздік мамандарды 
ме рей тойлық медальдармен мар-
апаттады.

Марапат иелерінің қа та-
рында бірнеше жыл жемісті 
еңбек еткен бас қарма басшы-
лары, кәсіподақ төраға лары, 
тәжі рибелі қызмет кер лер, мұ-
най-сер вис тік ме кеме лердің ди-
рек торлары болды. 

Салтанатты жиын жер гілікті өнер-
паздар концер тіне ұласты.

ДИНАРА ҮШІН 
ЖАҢА ӨМІР 
БАСТАЛАДЫ

2017жылдың қараша 
айында Теңге аулында «Газель» 
автокөлігі мен тепловоздың 
соқтығысуы салдарынан 10 
жасар Динара Тынымбай екі 
бірдей аяғынан айырылған 
болатын. Апат кезінде 39 
адамның 9 адамы о дүниелік 
болып, қалғандары түрлі 
деңгейдегі жарақат алған 
болатын. Адам баласын 
қиындыққа қалдыруға 
болмайтынын жақсы түсінетін 
өзенмұнайгаздықтар зардап 
шеккендерге 10 млн. теңге, 
ал компания кәсіподағы 1,5 
млн. теңге, «Өзенмұнайсервис» 
ЖШС 3,5 млн. теңге қаражат 
жинап берді.Динара 
Тынымбайға ота жасату үшін 
осы уақытқа дейін компания 
тарапынан 8,5 миллион қаржы 
берілді. Протез орнату үшін қажетті соңғы 16,5 
млн. теңгені «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ бөлді.

ӨЗЕНМҰНАЙГАЗДЫҚТАР 
МАРАПАТТАЛДЫ

Биыл Жаңа өзен қала сы үшін мерейлі жыл. Қазақ мұнайы
ның 120 жылдық, «Өзенмұнайгаз» АҚның 55 жылдық мерей
тойларымен қатар қарашаңырақ – Қызылсай аулына 60 жыл, 
Теңге аулына 55 жыл толып отыр. Дүбірлі тойдың қарсаңында 
аталған ауылдарда жүргізіліп жатқан құрылыс жұмыстарына 
қала құраушы кәсіпорын «Өзенмұнайгаз» АҚ жыл басынан 
бері техникалар бөліп, ауылда жаңа нысандардың бой көте
руі не демеушілік көрсетті.

А.Өтембетұлы және Н.Әб діров көшелерінде салынған шағын фут-
бол алаңшаларының ашылу сал-
танатына қала әкімінің орын-
басары Ға лым Байжанов, 
Тең ге ауы лының әкі мі 
Сәр сенбек Қа лау ба-
ев, «Өзен мұ най газ» 
АҚ бас ди рек то-
рының тран спорт 
жә не әлеу мет тік 
сұ рақ тар жөнін дегі 
орын ба сары Мақ-
сат Иба ға ровтар 
қатысты.

Лента қию рәсі-
мі нен соң спорт алаң-
ша сының салынуына ат-
са лысқан меценат азаматтар 
ауыл балаларына теңбіл доп сыйлады. 
Ауыл әкімі С.Қалаубаев көмек көрсеткен барша мекемелер мен 
азаматтарға алғыс білдіріп, ауыл балаларының арасында ұйымдас-
тырылып жатқан футбол турниріне шақырды.

Теңге аулында бұдан өзге темір конструкциялы 3 стелла, 5 бил-
борд және 4 керме орнатылды. Достық даңғылы, Жаңаөзен-Кендірлі 
бағытындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолында стелла 
бой көтеріп, ауылдың оңтүстік батыс бөлігінде жалпы алаңы 9570 м2 
құрайтын аллеяның құрылысы жүріп жатыр.

Өндірісті техникамен қамту және жабдықтар
мен жинақтау басқармасы қызметкерлеріне 
мерейтойлық медальдар тапсырылды. 

Зәуреш Чекенова бас шылық ете-
тін аталмыш бас қар мада 202 адам 
еңбек етеді. Оның 86-сы нәзік жан-
дылар.

Атаулы мерекеге байла ныс ты 
басқармадағы ең бек өтілі 30 жылдан 
асқан 23 адамға «Қазақ мұ найы ның 
120 жылдығына ар нал ған» мерекелік 
медальдар табыс талса,мұнай сала-
сында ширек ғасырдан астам қызмет 
етіп келе жат қан 24 жұмыскер «Өзен-
мұ най газ» АҚ 55 жылдық медалімен 
марапатталды.

Басқарманың бірқатар үздік 
қызметкерлері не«Қаз МұнайГаз» ҰК» 
АҚ естелік белгісі, басқарма дирек-
торының және кәсіподақ ұйымы ның 

Алғыс хаты тапсырылды.
Той мерекелік концертке ұласып, спорт тық ойындар-

мен жалғасты. 

ТЕҢГЕ МЕРЕЙТОЙЫНА 
ӨЗЕНМҰНАЙГАЗДЫҚТАРДЫҢ 

ТАРТУЫ 

ӨТҚжЖЖБ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ 
МЕДАЛЬ ТАПСЫРЫЛДЫ 

Бақтыгүл БЕРДІСҮГІРОВА, 
ЖБД маманы
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Алғаш қы мерекелік құттықтау сөзді Маңғыстау облысы әкімінің 
орынбасары Нұрдәулет Қилыбай алып, түбек мұнайының ел 
эко но микасындағы рөліне, оның об лыс тың әлеу меттік дамуына 

қосып отырған үлесіне тоқ та лып, барша мұнай шыларды, сала 
ардагерлерін мереке лерімен құт тықтады. Бірқатар мұнай-
шыларға Маңғыстау облысының әлеу меттік-экономикалық 
дамуына қосқан үлесі үшін Маңғыстау облысының 
Құрмет грамотасы тапсырылды.

Келесі құттықтау сөз кезегі «Қаз мұнайгаз» 
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының 
басқарма төрағасы Алик Айдарбаевқа берілді. 
Ол өз кезегінде мұнай-газ саласының даму-
ына өз үлесін қосқан мұнайшылар мен сала 
ардагер лерін мерекемен құттықтап, қол 
жеткізген жоғары көрсеткіштерге тоқталып 
өтті. Еңбегі ерен мұнайшыларға мұнай-газ 
секторының өркендеуіне қосқан үлесі үшін 
«Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ Құрмет грамотасы, 
ескерткіш белгілері мен мерекелік медалі табы-
сталды.

Салтанатты жиында ҚР Энергетика министрлігінің 
мұнай саласын дамыту департамент директорының орын-

б а с а р ы  С ә т  ж а н 
Кәр мов жиналған 
жұртшылықты ме-
ре кемен құттық тап, 
мұнай-газ са ла-
сының бір қа тар қыз-
меткерін Қазақстан 

мұнайының 120 жылдық мерейтойына 
орай мұнай-газ кешенін дамытуға қосқан 
үлесі үшін ҚР Энергетика министрлігінің 
медалімен, төс белгісімен және Қазақ-

стан мұнайының 120 жылдық ме-
да лімен марапаттады.

Шара соңында 1982-
1991 жылдар ара лығында 

«Узеннефть» өндірістік 

бірлес тігінің басшысы болған Махамбет Батырбаев қоры тынды 
сөз сөйлеп, саналы ғұмырын Өзен кенорынын игеруге арнаған 
мұнайшыларға «Қазмұнайгаз» ҰК» АҚ Құрмет грамотасы мен 
мерекелік медалін табыстады. 

Мерекелік салтанатта еліміздің жарық жұлдыздары Абай 
Бегей мен Айгүл Қоса нова ән шырқап, домбырашылар тобы 
күйден шашу шашса, Н.Жантөрин атындағы театр әртістері 
Д.Вердидің «Травиатасын», Л.Ха мидидің «Қазақ вальсін» 
орындады.

«МҰНАЙШЫ» МӘДЕНИЕТ САРАЙЫНДА 
САЛТАНАТТЫ ЖИНАЛЫС ӨТТІ

№1 Скважиналарға қызмет көр
се ту бас қар масының әкім шілік – 
шаруашылық кешені пайдалануға 
берілді. Шараға «Қаз МұнайГаз» ҰК» 
АҚ бас төрағасы Алик Айдарбаев 
арнайы қатыс ты. «Қараойқұрылыс» 
ЖШС бас шысының орынбасары 
меке менің ди рек торы Болат Бек
жанов қа ғимараттың сим воли
калық кілтін салтанатты түрде та
быстады.

Өз сөзін «Мұнайшылар мұнай бер, соны 
сізден сұ райды ел» деген Ұлы Отан соғы-

сы жылдары ел арасында тараған 
ұраннан бастаған «ҚазМұнайГаз» 
ҰК» АҚ бас төр аға сы Алик Айдар-
баев қазақ мұнайы ның тарихына 
тоқталып өтті. Қиын кездері жұмыс 
істеген ардагер мұнай шылардың ерен 
еңбектерін айтып, жұмысшыларға 
алғысын білдірді. Осыдан екі ай 
бұрын құрылыс барысымен таны-
сып кеткен шаруашылық – кешеннің 
ашылуымен барша жиылғандарды 
құт тықтады. «Енді №1 СҚКБ қызметкерлері за-
манауи, барлық жағдайы жасалған екі қабатты 
ғимаратта еселі еңбек ететін болады», – деді 
А.Айдарбаев.

Мерекелік салтанатқа Теңге аулының 
тұрғыны Динара Тынымбай да қатысты. 
Отаға қажетті 16,5 млн теңгені бөліп, от-
басын бақытқа бөлеген Алик Айдар баевқа 
алғыс айту үшін арнайы келген Динараның 

әжесі мен анасы қуаныштың көз жасына ие 
бола алмады. 

Салтанатты шара соңы ұлттық спорт 
түрлерінен ұй ым дастырылған жарыспен 
жалғасты. 

№1 СҚКБ ӘШК 
ПАЙДАЛАНУҒА БЕРІЛДІ

Салтанатты жиналыс «Қазына» поэ ти калық компо
зициясымен бас талды. Нұрмұқан Жантөрин атындағы 
музыкалықдрама театры сахналаған қойылымда алғаш 
Маңғыстау түбегі нен мұнайдың атқылауы көрініс тауып, 
оған атсалысқан алғашқы мұнай шылар, «Өзенмұнайгаз» 
АҚ құрылуы мен кәсіпорын ретінде дамуына еңбек 
сіңірген даңқты еңбек ардагерлерінің есімдері аталды. 
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Кешті шоумен, Жаңаө зеннің тумасы Дәуіт Шайхисламов пен 
белгілі актриса, тележүргізуші Айнұр Ілиясова жүргізді. Мерекелік 
шараны «Өзенмұнайгаз» АҚ бас директорының транспорт және 
әлеуметтік сұрақтар жөніндегі орынбасары Мақсат Ибағаров 
пен қала әкімінің орынбасары Аманғали Нұрдәулетов ашып, 
қала тұрғындарын мерекемен құттықтады.

Жаңаөзендік көрермен үшін Мәдина Сәдуақасова, Нұрлан 
мен Мұрат, Ақылбек Жеменей, Абай Бегей, Еркебұлан Амантай, 
Ділнұр Біржанова және Бейбіт Күшқалиев өнер көрсетті.

Кештің басты жұлдыздары саналған Райым мен Артурға 
жаңаөзендік жастар ерекше құрмет көрсетті. 

ГАЛА КОНЦЕРТ МЕРЕКЕЛІК  
ОТ ШАШУҒА ҰЛАСТЫ

Мереке Ақбергенова, қала тұрғыны:
– Концерт өте жоға ры деңгейде ұйымдас ты рылған. Халықтың 

осындай мерекелік көңіл-күйге шөліркеп жүргені жиналған қауымның 
қарасынан байқалады. Стадионда ине шаншар орын жоқ.Өзім Бейбіт 
Күшқалиев және Райым мен Артурды асыға күткен едім. Әндерін қосыла 
айтып, бірге биледік. Осындай концерт жасап беріп жатқан «Өзенмұнайгаз» 
компаниясын 55 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!

Қазақ мұнайының 120 жылдығы және 
«Өзенмұнайгаз» АҚ 55 жыл дық мерейтой
ына арналған ісшаралар тізбегі 30тамыз 
күні эстрада жұлдыздарының қатысуымен 
өткен Open Air – гала концертімен қоры
тындыланды.

МЕРЕКЕ ГАЛАКОНЦЕРТКЕ 

Ұ Л А С Т Ы ҚҰТТЫҚТАУ
«MEDIKER» компаниясы 

«Өзенмұнайгаз» АҚ еңбек ұжымын 
55 жылдық мерейтойымен 

құттықтайды!
Бүгінгі таңда «Өзенмұнайгаз» АҚ 

мұнай және газ нарығында жетекші 
орын алады, озық технологиялар 
мен ең  жоғары сапа стандарттарын 
белсенді түрде енгізіп, еліміздің 
экономикалық дамуына үлкен үлесін 
қосып келеді.

Сіздерге көздеген 
жоспарларыңызды сәтті жүзеге 

асыру, тұрақтылық, өркендеу, 
отбастарыңызға амандық, жемісті 

жұмыс және табыс тілейміз.

А.СЕГІЗБАЕВА,
«Медикер» ЖШС басқарма 

төрайымы
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«ӨЗ ЕНМҰНАЙГАЗ 
АҚ 5 5 ЖЫЛ 
МЕРЕЙТОЙЫНА 

АРНАУ

«Мұнайшылар шығармашылығы»

Аспанда күн ай
Жерімде мұнай
Қойнауы қазына «қара алтын»
Далам бар байтақ, 
Мақтанып айтар
Қазақтай елім бар 

дана халқым
Қарашүңгілім,
Тарихсың бүгін,
Бастау алған 

байлығы мұнайдың.
Доссор мен Ембім,
Шаңырағы сенсің,
Мұнарасы киелі мұнайдың

Қайырмасы:
Мұнайлы қала
Мұнайлы дала
Қазынасы алтынның
Мұнайлы қала
Мұнайлы дала
Болашағы халқымның

Қарамандыбас,
Кенім Қаламқас,
Жетібай, Өзен, Қаражанбас
Геолог іздеп,
Мұнайшы көздеп,
Табатын мұнай газбен 

аралас.

Ақшабұлағым,
Ақсай, Нұралы,
Сыр елінен бұйырған 

тұрағы.
Жаңа жол кені,
Кеңқияқ жері,
Ырысы толы Ақтөбе елі.

Қайырмасы:

Каспийім Ақтау
Маңғаз Маңғыстау 
Кеңжылойым, Атырау, 

Аққыстау
Қашаған, Теңіз
Қос алып, егіз,
Байлығы бекіген керегеміз
Орал, Ақжайық
Мұнайлы қайық
Желкені келеді қанат жайып
Жас өркен, ұлан
Мұнайшы қыран
Еңбекке беріл, білекті сыбан!

Қайырмасы:

Айнұр ШӘНЕНОВА,
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ,  

мұнай сервисі жөніндегі  
басқарушы директоры

МҰНАЙЛЫ

Маңғыстаудан қазба байлық іздеген,
Жұмылдырды жұмысшылар жүздеген.
Ең алғашқы ұңғыманы қаздырып,
«Қара алтыннан» үміттерін үзбеген.
Қыстың суық күндерінің бірінде,
Аспан мен жер сұрланып бір-біріне.
Көкшіл қара атқылап мұнайы,
Өзегінен Өзенімнің жеріне.
Сиыр жылы (1961) 15-желтоқсан,
Қара жерді ақ ұлпалы қар басқан.
Қуаныштан қолын салып мұнайға,
Риза болып маңдайына май жаққан.
Ай артынан жылдар өтіп жалғасқан,
Ұңғыманы бұрғылауға жол ашқан.
Ұлу жылы (1964) кәсіпорын ашылып,
Басқарманы Р.Өтесінов басқарған.
«Отаным» – деп тебіренген жас жаны,
Ел ырысын өркендету басты арман.
Өзге ұлттың өкілдерін жатсынбай,
Жұдырықтай жұмылдырды жастарды.
Жылан жылы (1965) 10-шілде айында,
Тиелген мұнай эшелон темір алыпқа.
Кенорынды игерілген Өзен мұнайы,
Аттанды Гурьев мұнай өңдеу зауытқа.
Тартылды құбыр, екі жыл салып араға,
Бағыты Өзен-Атырау және Самара.
Ұзындығы мың төрт жүз елу шақырым,
Магистралды құбыр мен жол салды мұнай ақырын.
Ит жылында (1970) өндіріс алды оң баға,
Мұнай өнімі құйылып жатты қамбаға.
Бағындырып бес жылда биік белесті,
Жеткізді мұнай он жарым миллион тоннаға.
Мұнай өндіру ісі – емес жалқау бір күндік,
Көргені азап, өнімін алу – мың сұмдық.
Дамуына үлесін қосып қаланың,
Жаңаөзеннің өсуіне алды мүмкіндік.
Еңбегі ерен ардагер-мұнайшылырым,
Ұмытпас елің, өшірмес атын ұлдарың.
Әулие жерге, көз салса қысық көздерің,
Құрбаның болар, аманат еткен ұрпағың.
90-жылдардың басындағы нарыққа,
Шығуы қиын мұнайдың әлем жарыққа.
Қолдау тауып Халықаралық банктен,
Өндірісте келтірілді қайта қалыпқа.
«ӨМГ» құрылып өндірістік бірлестігін,
Жанғазиев Жақсылық ашты ұлы есігін.
Ел үмітін ақтаймын деп еңбегімен,
Арманына жол салды ұлы ісімен.
Жылдар салып,жылжыды кемесінде,
Мешін (2004) жылдың 12-шілдесінде.
Өндіріп 300 миллион тонна мұнай,
40 жылды тойлағаны ел есінде.
Ел еңсесі көтерілді шабыттана,
Ұрпағы Адай,ұраны Бекет Ата,
Жаңғыртып кесенесін бабалардың.
Тағзым етіп жүрсін деп зиратына,
Байлығын Маңғыстауға берген Құдай.
Отпан Тауда алауын жаққан ата Адай,
Кесене орнатуға атамызға,
Мұрындық болған ақын Сабыр Адай.
Өзеннің үлесі мол құрылысына,
Ескерткіш орнатылды шың басына.
Наурызға алау жағып, Отпан тауда,
Бұйырылды Адай ата ұрпағына.
Сән беріп, бой көтерді кесене де,
Күн шығысқа қарап ұлығандай көк бөрі де.
Қасқырдай алғыр, қайратты қайтпас,
Бірлігі мығым, жастардың жігерінде.
Ой түйдім мен де болсын дегендей,
Жастарымыз осындай автордың есебінде.

Махамбет ЖАҚСЫЛЫҚҰЛЫ,
№2 МГӨБ жұмыскері

Айнұр Келтірқызы өзі ұнататын 
кәсіппен шұғылданып, өз ком паниясының 
туын көкке көтеріп жүрген бақытты 
жанның бірі. «Өлеңге әркімнің де бар 
таласы» – деп хакім Абай айтпақшы, бос 
уақытында сегіз қырлы, бір сырлы Айнұр 
қолына қалам алып, өлең жазғанды 
ұнатады. Өндіріс саласының білікті 
де іскер маманының жанына, әрине, 
өндіріс тақырыбы жақын екені айтпаса да 
түсінікті.«Өлең сөздің патшасы» демекші, 
Айнұр әріптесімізге киелі поэзия әлеміне 
«қош келдіңіз» – дей отырып, көрермен 
назарына  ақын қыздың «Өзенмұнайгаз» 
АҚ 55 жылдық мерейтойына арнаған жыр 
шашуын ұсынамыз. 

Өзімше жаздым ойымды,
Көруге жазсын тойыңды.
Қара шаңырақ Қызылсай,
Бердің бізге барыңды.

Нанбайды айтсаң көргенді,
Шаңнан қөзің көрмейді.
Тамақ жесең қышырлап,
Осыны айтсаң сенбейді.

Қара шаңырақ атандың.
Сырымды барды айтамын.
60-жасқа толасың,
Толтырып қала қатарын.

Қызылсайды қара бүгінгі.
Алыстан көзге көрінді.
Көркейіп өсіп келеді,
Нық басып алға сенімді.

Өсе бер, елдің мекені.
Өзіңде бәрі жетеді.
Қазіргі жастар білімді,
Көркейтіп алып кетеді.

Шакхат  
НАУШАБАЕВ,

ардагер- 
мұнайшы 

» ҚЫЗЫЛСАЙҒА 
АРНАУ
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Ақтау қаласын да ғы Нұр мұқан Жан
төрин атын да ғы му зы калықдрама те
атры төрт күн бойы Жаңа өзен халқын 
рухани азықпен су сын датып, репер туа
рын дағы үздік спектакльдерін ұс ын ған 
облыстық дра ма театры гас троль дік 
сапа ры ның шы мылдығын «Ал ғаш қы 
махаббат» коме диясымен жапты. 

Мектеп өмірінің кіршік-
сіз сәттері, алғашқы махаб-
бат,  бейкүнә сезімдер 
суреттелет ін  қойы лым 
қызықты ситуация, ұтымды 
әзілімен әп дегеннен-ақ 
көрерменді өзіне баурап 
алды. Аншлагпен өткен спек-
такль залдағы көрерменнің 
балалық шағы мен албырт 
сезімін еске түсірді.

Жаңаөзендіктер төрт 
күн ішінде Ә.Кекіл баев тың 
«Шыңырау» повесінің желі-
сінде сахналанған қойы-
лымды, С.Балғабаевтың өмір шындығының 
сан-салалы мәселелерін қозғайтын «Ғашықсыз 
ғасыр» драмасын, режиссер Нұрлан Жұмания-
зовтың «Фариза мен Мұқағали» спектакльдерін 
тамашалады.

Гастрольдік сапардың соңғы күні театр 
жетекшісі Гүлсина Мирғалиева «Өзенмұнай-
газ» АҚ 55 жылдық мерейтойына орай өнер 

ұжымының атынан ізгі тілектерін жеткі зіп, ком-
панияның әлеуметтік-әкімшілік депар тамен-
тінің директоры Тарас Алуадиновке құттықтау 
хатын табыстады.

«Өкінішке орай, біздің қа ла мызда театр 
жоқ. «Театр кө бей се, түрме азаяды» – деген 
Шер ағаңның бір ауыз сөзін де үлген ғибрат 

бар. Театр адам ды тәрбиелейді, адамның 
бойы на ізгілік ұрығын себеді. Н.Жан тө рин 
атындағы театрға өте риза болдық. Әрбір 
көрінісін от ба сы мызбен та машаладық. 
Бізге мерекелік көңіл-күй сый лаған «Өзен-
мұнайгаз» АҚ бас шылығына шексіз ал ғы-
сым ды білдіремін» – деді бұр ғылау жұмыстары 
басқармасы қыз меткері Бақсыйық Мұрсатов.

Қазақ мұнайының 120 жылдығы және «Өзенмұнайгаз» АҚ 55 жылдық ме
рейтойына арналған салтанатты жиынның алдында КСРО Мұнай өнеркәсібінің 
Құрметті мұнайшысы Рахмет Өтесінов пен белгілі мұнайшы, мемлекет және қоғам 
қайраткері Нәсіпқали Марабаевтың ескерткішіне гүл қою рәсімі өтті.

Жиынға Рахмет Өтесінов пен Нәсіпқали Марабаевтың отбасы мүшелері, «Өзенмұнайгаз» 
АҚ қызметкерлері, қала әкімі Әділбек Дауылбаев, сала ардагерлері, қала қонақтары қатысты. 

Еске алу шарасында қазақ мұнайы саласының дамуына елеулі үлес қосқан даңқты мұнайшы, 
Қазақ КСР-нің Еңбек сіңірген мұнайшысы Рахмет Өтесіновтің жары Сақыш Карабалина мен 
Қазақ мұнай өнеркәсібінің үздігі, Қазақстанның еңбек сіңір ген мұнайшысы Нәсіпқали Мара-
баевтың жұбайы Ләйлә Марабаева сөз сөйлеп, абзал азаматтардың өмір жолынан, еңбек 
еткен кезең дерінен сыр шертті.

Қала әкімі Әділбек Дауылбаев, мұнай саласының ардагерлері Рахмет Өтесінов пен 
Нәсіпқали Марабаев-
ты еске алып, олар-
дың Өзен кенорнын 
иге рудегі, қала тұрғы-
зудағы өлшеусіз ең бек-
терін, ел эконо микасын 
көтерудегі елеу лі үл-
естерін айтып, өмір 
жолында сүйеніш бола 
білген аяулы жар-
ларына алғыстарын 
білдірді. 

ӨЗЕНМҰНАЙГАЗДЫҚ 
АЗАМАТТАР ӨТКЕНГЕ БАС ИЕДІ

«Кендірлі» демалыс 
аймағында аты аңыз ға 
айналған Өзен кен ор
нының дамуына, өс іп
өркендеуіне, өлшеу сіз 
үлес қосқан майтал
ман мұ найшы лар мен 
ол ар дың отбас тарына 
ар налып, қо нақ асы бе
ріл  ді. Ардақты жан дар ға 
мерей тойлық медаль
дар тапсырылып, ай
рық ша құрмет пен ізет 
көр сетілді. 

«Біз өздерінің абырой-
лы еңбектерінің арқасында 
құрметке ие болған кено-
рын ардагер лерінің алдын-
да бас иеміз. Алла тағала 
Сіздерге мық ты денсаулық, 
ұзақ ғұмыр, баян ды бақыт 
нәсіп ет сін. Еліміздің көр-
кеюіне зор үлес қосқан 

Сіздерге 55 жас қа то лып отырған «Өзен мұнайгаз» акционерлік қоғамы еңбек ұжымы атынан 
айрықша ал ғы сым ды біл діремін», – деді компания бас директоры Есен Өтеев.

ТЕАТР ЖАҢАӨЗЕНДІКТЕРГЕ 
ҚУАНЫШ СЫЙЛАДЫ

ҚҰРМЕТТІ МҰНАЙШЫЛАР 
ЕСКЕРТКІШІНЕ ГҮЛ ШОҚТАРЫ 

ҚОЙЫЛДЫ

«ҰЛЫ ДАЛА ДИДАРЫ» 
ЭКСПЕДИЦИЯСЫ ӨТТІ

Ашық аспан астындағы мұражай сана
латын Маңғыстау жерінде еліміздегі тари
хи ескерткіштердің үштен бірі тіркелген. 
Мемлекет қорғауына алынған он бір мың 
тарихи ескерткіші бар археологиялық қо
рық, мыңдаған тасқа салынған суретда
стандар, жерасты мешіттері, ерте дә уір
дегі қалашық орындары, әскери бекініс
тер мен шар тәріздес алып тастар тек 
қазақстандықтардың ғана емес, шетел дік 
туристердің де қызығушылығын тудырып 
отыр. Сан ғасырлық тарихы бар табиғи 
жәдігерлерімізді мұнайшылар арасын

да кеңінен насихаттау мақсатында Қазақ 
мұнайының 120 жылдық және «Өзен
мұнайгаз» АҚ 55 жылдық мерейтойлары 
аясында компания өз қызметкерлеріне ар
нап үш күндік экспедиция ұйымдастырды. 

162 өзенмұнайгаздық қызметкерден құралған 
«Ұлы дала дидары» экспедициясы Отпан тау – 
Шерқала – Қызыл қала – Көгез бағыттары бой-
ынша Маңғыстаудың тарихи жерлерін аралады. 

Мұнайшылардың танымдық сапары «Адай 
Ата-Отпан тау» тарихи этно-мәдени кешеніндегі 
«Ақсарай» мұражайын көріп, тау биігіне 
көтерілуден басталды. Кейін Шерқаланың әсем 

табиғатын аралап, Шетпе аулында орналасқан 
X-XIII ғасырлардың археологиялық ескерткіші 
болып табылатын Қызылқала қалашығына табан 
тіреді. Жолаушыларды Шерқала тауы, Ақмыш та-
рихымен Маңғыстау облысы мемлекеттік тарихи-
мәдени қорығының директоры, өлкетанушы Бек-
болат Төлегенұлы таныстырды.

Көгез этноауылында қорытындыланған 
сапарға Есен Өтеев бастаған кәсіпорын 
басшылығы қосылды. Жиналғандарды қа-
зақ мұнайының 120 жылдық, «Өзенмұнайгаз» 
АҚ-ның 55 жылдық мерейтойларымен құт-
тықтады. 

– Маңғыстау жері ықылым замандардан бері 
құпия сырымен таңғалдырып, тамсантып келе 
жатқан киелі өлке. 

Экспедицияны ұйымдастырудағы мақсаты-
мыз – осынау тарих пен байлықты, рухани құн-
дылықтарды мұнайшыларға таныстыру болды. 
Отанға, туған жерге деген сүйіспеншілік пен 
құрмет – елінің, жерінің кешегісі мен бүгінін жете 
таныған адамда берік қалыптасады, – деді.

Мұнайшыларға арнап жайылған ақ дастар-
хан басында қонақтар үшін атыраулық ақын 
Шалқарбай Ізбасаров пен ақтаулық ақын Рай-
ымбек Түгелов жырдан шашу шашты.
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Рахмет Өтесінов атындағы дене шы нық
тыру және сауықтыру кешенінде Қазақ стан 
мұнайының 120 жылдығына және «Өзенмұнай
газ» АҚның 55 жылдығына орай компанияның 
ұйымдастыруымен қазақ күресінен республика
лық ашық турнир өтті. 

Турнирдің ашылу салтанатында сөз алған қала әкімінің 
орынбасары Аманғали Нұрдәулетов, бокс жаттықтырушы Жеңіс 
Жарылғапов қатысушыларға сәттілік тіледі. 

«Жарыста Атырау, Маңғыстау облысы, Атырау, 
Ақтау, Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау,Түпқараған 
ауданынан келген жеті құрама команда қатысып, 
бақ сынады. Әр командада 5 спортшы бар. Спорт-

шыларға сәттілік тілеймін. Жарысты ұйымдастырған «Өзен-
мұнайгаз» АҚ алғыс білдіремін. Қазақтың мұнайы мен 
күресі жасай берсін! – деді қазақ күресі федерациясының өкілі 
Жақсылық Аралбаев.

– «Қазақ күресімен айналысуды 16 
жасымда бастадым. Дзюдоға да кет әрі 
емеспін. Мамандығым – теміржолшы. 
Спортты сүйгендіктен, толық спортқа 
бет бұрдым. Спортқа жанашырлық 
танытып, қазақ күресінің елімізде 

қанат жаюына атсалысқан 
өзенмұнайгаздық мұнайшыларға 
Алланың нұры жаусын!» – деді 
Маңғыстау облысы командасының 
белді мүшесі Нұрдәулет Жарылғап.

Бейнеу ауданы, Ақжігіт аулында 
1996-жылы дүниеге келген палуан 
төрт жыл қатарынан «Қазақ барысы-
на» қатысып, күміс, қола жүлдегері 
атанған.

Тартысты өткен турнирде Маң-
ғыстау облысы құрама коман дасыI 
орынды (1 млн. теңге), Атырау об-
лысы II орынды (500 мың теңге), 
Ақтау қаласы құрама командасы III 
орынды (300 мың теңге) жеңіп алды.

ҚАЗАҚ КҮРЕСІНЕН 
ТУРНИР ӨТТІ

        ОЙМАҚТАЙ ОЙ

БАЛАҢДЫ ҚАЗАҚ МЕКТЕБІНЕ БЕР, ҚАЗАҚША БІЛІМ АЛДЫР, КҮНДЕРДІҢ КҮНІ 
БОЛҒАНДА БАЛАҢ ҚАЗАҚША БІЛМЕСЕ, БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ БОЛА АЛМАЙДЫ, ЗАМАН 
КӨШІНЕН, МЕМЛЕКЕТ ТАЛАБЫНАН ҚАЛЫП ҚОЯДЫ...

Қазақ мұнайының 120 жылдығы және Өзен 
кенорнының 55 жылдық мерейтойына бай
ланысты, Құланды аулының «Аққанат» атшабар 
алаңында қазақ тың ұлттық спорт түрлерінен 
жарыс өткізілді. 

Шараға қатысқан бас директордың адами ресурстарды 
басқару жөніндегі орынбасары Бауыржан Мамбетсапаев 
спортсүйер қауымды мерекемен құттықтап, компанияның осы 
саланы дамытуда барынша қолдау білдіретінін айтып, бас 
директор Есен Өтеевтің сәлемдемесін жеткізді.

«Қай қазақ шыққан тауым аласа болсын дейді. Біздің ел 
ат намы сын – ер намысынан бөлек қарай алмайды. Бәйге 
десе делебесі қозатын жанкүйер қауым, тойыңыз тойға 
ұлассын», – деді Бауыржан Мам бет сапаев. Дүбірлі додаға 
қала әкімінің орынбасары Аманға ли Нұр дәулетов қатысып, 
мерекеге жиналған әлеуметті мерекемен құттықтады.

«Өзенмұнайгаз» АҚ, №3 МГӨБ қызметкері Күнсұлу Әйте-
шова «Арман тұлпарлары» ат спорты федерациясының төрағасы 
Орынбасар Құлбековке өңірдегі ат спортын дамытуға зор үлес 
қосып жүргені үшін алғыс айтып, арғымақ сыйға тартты.

Шараға облысымыздың және көрші өңір атбегілері қатысып, 
бақ сынады. Тойға жиналған көпшілік аударыспақ, құнан бәй ге, 
тай жарыс, топ бәйге, жамбы ату және аламан бәйге тамашалап, 
мәз болып қалды. Тай жарысында «Алторы» сәйгүлігі, құнан жа-
ры сында Ал даберген Бажиковтың «Айтұмары», топ бәйгеде 

Жасталап Қоңқиевтің тұлпары 
мәре сызығын бірінші 

бо лып кесті. Бәйге 
десе ішетін асын 

жер ге қоя тын 
дүйім жұрт тың 
асы ға күт кен 
аламан бәй-
ге сінде 37 сәй-

гүлік 27 шақы рым 
қашық тық ты ша уып 

өтті. Жаңа өзен дік атбегі Дүйсенғали Бөл-
тековтің «Сүлікқарасы» бойындағы барын, 
сұң ғы ла жүйріктігін танытып, топ жар ды. Бас 
бәй геге «NIVA URBAN» автокөлігі тігілді. 
Бұл «Сүлік қараның» биылғы жылы қан жы-
ғалаған төртінші жүлдесі. Екінші болып Алмас 

Абдуллаевтың, үшінші болып бейнеулік Үсен 
Айтбаевтың тұлпары келді.

Жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар тапсы-
рылды. Ат спортын дамытуға атсалысып жүрген 

Жаңбырбай Дәрменов, Исенбай Қалдаманов, Бисе-
бай Табылдиев сияқты меценат азаматтардың иығына 

шапан жабылды.

ДЕЛЕБЕНІ ҚОЗДЫРАТЫН БӘЙГЕ ӨТТІ


