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

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

Электронды поштасы: doverie@umg.kmgep.kz

«Өзенмұнайгаз» аҚ сенім телефоны жұмыс істейді

Құрметті әріптестер!

Сіздерді Амал мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын.

«Амал келді – жыл келді» демекші, халқымыз 
мерекеге сақтаған сүрін қазанға салып, мәре-сәре 
болып, қонақтарына сый-құрмет көрсетеді.

Жасы кішілер ауыл үлкендеріне көрісіп, өкпелескен 
ағайындар ренішті ұмытып, жаңа жылдан жақсылық 
күтеді. 

Ылайым, табалдырықтан аттаған барыс жылы қазақ 
халқын бақуатты болуға бастап, татулықтың төрінде өмір 
сүруге нәсіп еткей. 

Сіз бен Біз жемісті еңбек етіп жүрген Өзен кен 
орны жарты ғасырдан астам «қара алтын» өндіріп, ел 
экономикасының алға басуына мол үлесін қосып келеді.

Қиын кезеңдерде Өзен өндірісін өркендеткен 
аталар аманаты кен орнымызды келер ұрпаққа 
абыроймен тапсыру-біздің басты борышымыз.

Жер анамыз жіпсіп, күн мен түн теңесіп, табиғат 
тірілетін көктемді табысты қарсы алуға жазып, Жаратқан Иеміз еліміздің амандығын бергей.

Отбасы отанымызда татулықтың туы тігіліп, мерекелі де берекелі той дастарханда бас қосуға жазып, жазиралы дархан 
даламызда төрт түлік мал төлдеп,тыныштықтың таңын бозторғайдың шырылы мен өндірістің гүрілімен қарсы ала берейік, 
қадірлі әріптестер!

Құрметпен, «Өзенмұнайгаз» аҚ бас директоры есен Өтеев

АмАл келді – жыл келді!

 а н о н с  

Қоршаған ортаны 
Қорғау –басты 
парызымыз

100 жасҚа толған 
мұнайшы

«Кендірліге» 
Келіңіз
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наурыз айындағы мұнай 
өндіру жоспарының 
орындалу КөрсетКіші 

91,91%
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Қадірлі қыз-келіншектер!
Сіздерді көктеммен ілесе келген Аналар 

мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. 
Адал жар, аяулы ана болумен қатар 

өндірістің ыстық-суғына төзіп, ер-
азаматтармен бірге үзеңгілес еңбек етіп 
жүрген Өздеріңізге біз дән ризамыз. 

«Көктегі күн - жалпыға ортақ. Ал әр 
отбасының, үй-ішінің кішкентай күні – әйел» 
– депті ақын Әбділда Тәжібаев. Ырасында 
да, бұл дүниеде өмірді гүлдендіріп, көңілді 
нұрландыратын ана мейіріміне жететін не 
бар?! Алып та, батыр да, би де, шешен де 
анадан туады емес пе?! 

Компанияның қоғамдық өміріне де 
белсенді араласып, өнер және спорттық 
додаларда Өзенмұнайгаз намысын қорғап, 
абыройын асқақтатып жүрген Өздеріңізге шексіз 
алғысымды білдіремін. 

Көктем қызғалдағындай құлпырып, ырысыңыз 
асып, күш-қуатыңыз тасып, арамызда жемісті еңбек етіп 
жүре беріңіз. 

Сіздерге мықты денсаулық, баянды бақыт, ұзақ ғұмыр тілеймін.

Ана – отбасының күні!
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Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары ермек 
Қарамұрзаев бастаған бір топ басшы азаматтар 8-наурыз қыз-
келіншектер мерекесі күні жұмыста жүрген мұнайшы ханымдарды 
аяқтай барып құттықтап, гүл шоқтарын сыйлады.

Мұнай саласында қысы-жазы жемісті еңбек етіп, ел ырысын еселеп жүрген 
аруларымызға жылы сөз, ыстық ықылас, зор ілтипат көрсеткен азаматтарға 
Алланың нұры жаусын! 

мұнайшы арулар марапатталды
«Өзенмұнайгаз» аҚ бас дирек-

торының өндіріс жөніндегі орын-
басары ермек Қарамұрзаев, 
транспорт және әлеуметтік 
сұрақтар жөніндегі орынбаса-
ры айтқали Бәшенов, техника 
қауіпсіздігі және қоршаған орта-
ны қорғау жөніндегі орынбаса-
ры Өсербай тұрсабеков, қаржы 
жөніндегі орынбасары Қанат 
нұрпейісов, «Өзенмұнайгаз» аҚ 
кәсіподақ ұйымының төрағасы 
Бекқали уақбаев мұнай саласында 
ер азаматтармен үзеңгілес еңбек 
етіп, ел ырысын еселеп жүрген бір 
топ мұнайшы қыз-келіншектерді 
Құрмет грамотасымен және алғыс 
хатпен марапаттады.

Өмірі мұнай саласымен біте қайнасып, 
өндірістің суығына төзіп, ыстығына 
күйіп жүрген мұнайшы ару ларға жақсы 
лебіздер айтылды.

Сахна төрінде әннен шашу шашқан 
«Керуен» тобы мерекелік көңіл-күй, 
жағымды эмоция сыйлады.

№3 мгӨБ-ке қарасты №1 мгӨЦ-те «терроризм болған 
жағдайда жұмысшылардың іс-әрекет қимылы» атты тақырып бой-
ынша оқу-жаттығу шарасы өткізілді.

Аталмыш шараның жоғары деңгейде өтуіне бас инженер Е.Қошабаев, ЕҚжТҚ 
БТЖ Г.Қонаева, бас механик Ж.Қойшығұлов, ӨТБ бастығы Қ.Бітімов, ОИТҚ 
жетекшісі Ә.Балабатыровтар жауапты тұлға ретінде бекітілді. 

Бірден орын алған жағдай туралы ОИТҚ-ға хабарланды. Күзет дабылды 
іске қосты. «KMG Security» күзет бөлімі келіп, ошақ көзін жоюға кірісті. Лаңкестік 
апат салдарынан жарақаттанған адамдар қауіпсіз аймаққа шығарылды. Өрт 
сөндірушілер мен алғашқы медициналық көмек көрсету бригадалары келіп, өз 
міндеттеріне кірісті.

Шара өте жоғары деңгейде өтті. Оқу-жаттығу барысында №1 МГӨЦ жұмыс-
керлері терроризм болған жағдайда жұдырықтай жұмылып, дұрыс іс-әрекет 
көрсетуге сақадай-сай дайын екендіктерін дәлелдеді.

«Өзенмұнайгаз» аҚ ұйымдастырумен өткен 
«Үздік инновациялық және рационализаторлық 
жобалар» өнертапқыштар байқауы мәресіне 
жетіп, жеңімпаздар марапатталды.

Байқау комиссия шешімімен №2 СҚКБ жұмыскерлері 
Қадірхан Есімбетов пен Ерғали Қойшығұловтың «ДД-
1005Э отын стендін өзгерту және жаңғырту» жобасы 
гран-при, АжТБ-дан Сүндет Ғайыпбаевтың «ПТБ-5/40 
мұнай қыздыру пешінің автоматты басқару жүйесін 
жаңарту» жобасы 1-орын, №1 МГӨБ-тен Аяпберген 
Боқаевтың «НБ-125 сорғы поршені өзегіне арналған 
кілт пен тартқыш» жобасы 2-орын, №3 МГӨБ жұмыскері 

Асқар Ноғаевтың «Жылтырауыққа арналған ұшуға қарсы 
құрылғы» тақырыбы бойынша қорғаған жобасы 3-орынға 
лайық деп табылды. 

№3 мгӨБ-тен омар елеш пен ажтБ-дан ерлан 
оразовқа «ынталандыру», «серпін» номинациясы 
тапсырылды. 

Жеңімпаздарды мұнай және газ өндіру департаменті 
директоры орынбасары Орынғали Телеғұсов пен сква-
жиналарды ағымдағы жөндеу департаменті директоры 
Жақсығұл Аймұратов құттықтап, диплом мен қаржылай 
сыйлық тапсырды.

амал мерекесі аясында «Өзен-
мұнайгаз жұмысшыларының 
жергілікті кәсіподағы» 
демеушілігімен бұрғылау 
жұмыстары басқармасы кәсіподақ 
ұйымы 50 зейнеткерге «БжБ құрыл-
ғанына 10 жыл» төсбелгісін табы-
стап, қадірлі азаматтардың иығына 
шапан жапты. немерелеріне деп 
ойыншықтар үлестірді. дәл осындай 
құрметке оИтҚ бастығы асылбек 
айтмамбетов те ие болды.

Салтанатты шараға қатысқан «Өзен-
мұнайгаз» АҚ кәсіподақ ұйымы төрағасы 
Бекқали Уақбаев, басқарма директоры 

Ықылас Меңдібай, бас инженер Төлеген Ақназаров, 
кәсіподақ төрағасы Бахтияр Әлібаевтар құттықтау 
сөз сөйледі.

«Өзен кен орны ыстығына күйіп, суығына тоңып, 
бүгінде сол еңбектің жемісін көріп, зейнетіне бөленіп 
отырған Өздеріңізге алғыс білдіреміз. Ұлдан немере, 
қыздан жиен сүйіп, балалар ортасында аман-есен 
жүре беріңіз. Арайлап атқан әрбір таң Сіздерге 
қуаныш пен бақыт әкелсін», – деді Бекқали Уақбаев.

Шара соңы «Ажар» мейрамханасында жайылған 
мерекелік дастарханға ұласты. Өзенмұнайгаз 
қызметкері Арғын Бисенов қонақтарды өнерімен 
сусындатты. Өз кезегінде ардагер-мұнайшылар 
сый-құрмет көрсеткен кәсіподақ ұйымына шексіз 
ризашылығын білдірді.

№3 мГӨБ-те  
оҚу-жаттығу Өтті

ӨнертапҚыштар марапатталды

Кәсіподақ  ардагерлерге Құрмет КӨрсетті
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Кәсіподақ 
тӨрағасы Құрмет 
демалысына кетті

«БалаҚайда» 14-Баланың тұсауы Кесілді

«Өзенмұнайгаз» аҚ бас ғимаратының акт залында компания 
кәсіподақ ұйымының бұрынғы төрағасы наурыз сақтағановты 
құрметті демалысқа шығарып салу рәсімі өтті.

Жиында бас директордың міндетін 
атқарушы Ермек Қарамұрзаев, №2 сква-
жиналарға қызмет көрсету басқармасы 
директоры Наурыз Рахметов, жаңадан 
сайланған компанияның кәсіподақ ұйымы 
төрағасы Бекқали Уақбаев, технологиялық 
транспорт басқармасы кәсіподақ төрағасы 
Жанболат Қыдырғалиев сөз сөйледі.

– Сіз 10 мыңға жуық мұнайшының басын қосқан әлеуметтік маңызы бар іргелі 
ұйымды 12 жыл бойы абыроймен басқарып, аталмыш ұйым қанатының кеңге жаюына 
көп тер төктіңіз. Осы жылдар ішінде жұмыскерлердің еңбек жағдайын жақсарту, 
әлеуметтік-тұрмыстық бағыттағы жұмыстарды жетілдіру мақсатында көптеген 
жұмыстар атқарылды. 2009-жылдан бері мұнайшылардың әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайын жақсарту бағдарламасы аясында еңбек жағдайын жақсарту мақсатында 
заманауи үлгідегі жүздеген тұрмыстық-шаруашылық және әкімшілік тұрмыстық ке-
шендер, блоктық операторлық үйшіктер салынды. Сондай-ақ, 8 асхана бой көтеріп, 
2 асхана жөндеуден өткізіліп, мұнайшылар игілігіне берілді. Алдағы уақытта да 
бұл жұмыстар өз жалғасын табатынына сенімім мол», – деді Ермек Қарамұрзаев. 

Шара барысында мұнай және кәсіподақ саласын дамытуға сіңірген еңбегі үшін 
Н.Сақтағановқа компанияның кәсіподақ ұйымы төрағасы Бекқали Уақбаев шапан 
жауып, адресаттар тапсырылды.

«Өзенмұнайгаз» аҚ бас ғимаратының 
акт залында кәсіподақ ұйымының 
конференциясы өтіп, онда аталмыш 
ұйымның жаңа төрағасы сайланды.

Жиынға компанияға қарасты барлық өндірістік 
басқармалардан сайланған делегаттар қатысты. 
Жиын барысында компания кәсіподақ ұйымы 
төрағасы Наурыз Сақтағановтың 5 жылдық қаржылық 
есебі тыңдалды.

Кәсіподақ ұйымының жаңа төрағасын сайлау 
көпшілік дауыспен ашық түрде өтті. Дауыс беру 
барысында 4 жылдық мерзімге «Өзенмұнайгаз» 
АҚ Кәсіподақ ұйымының төрағасы болып Бекқали 
Сәрсенбайұлы Уақбаев сайланды.

«Балақай» оңалту орталығында 14-баланың 
тұсауы кесіліп, тағы да бір шаңырақ қуанышқа 
кенелді.

Тұсаукесер рәсіміне «Бұрғылау» ЖШС келген 
Төлеген Байзақов, Ораз Отарәлиев, Ернар Ешмұқан, 
Хамза Қадырбеков, Мейрамбек Жалмұратов, Болат 

Аманбаев, Азат Қиялбеков, Самат Бопыл, Мәулен 
Сыдықбеков сынды азаматтар қатысты.

Жаны жомарт жандар орталыққа қажетті құны 2 
млн қаражат тұратын 7 компьютер, 2 UPS, 2 принтер, 
7 желілік фильтр, 2 лицензиялық антивирус сыйлады. 

Шараға Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Жаңаөзен қаласындағы өкілі Раушан Әлиева мен 
қалалық қоғамдық даму орталығы директорының орын-
басары Нұрлығасыр Тайжанов та қатысты. 

Орталық директоры Фатима Таһирқызы сөз сөйлеп, 
азаматтарға орталық мамандарының атынан шексіз 
алғысын білдірді. 

Хабиб бөбегіміздің тұсауын Ораз Отарәлиев кесіп, 
балапанға серіктестік ұжымы атынан екі ойыншық көлік 
берді.

«Өмір қысқа. Ол қас-қағым сәт... Өмірде тек адам 
тындырған жақсылық қана қалады. Өмір сонысымен де 
құнды» – деп жазыпты Жан-Жак Руссо.

Жақсылық жасаудан шаршамайтын өзендік 
мұнайшыларға Алланың нұры жаусын!

«БалаҚайда» 15-Баланың  
тұсауы Кесілді

«БалаҚайда» 16, 17-Баланың тұсауы Кесілді

жаңа кәсіподаҚ 
тӨрағасы сайланды

самұрық-Қазына» аҚ Қоғаммен байланыс 
және өзгерістерді басқару жөніндегі 
басқарушы директор ғибрат ауғанов бастаған 
арнайы делегация және маңғыстау облысы 
әкімдігі өкілдері жаңаөзен қаласындағы 
«Өзенмұнайгаз» аҚ қаражатына салынған  
50 орындық медициналық орталықты 
аралап, жұмысымен танысып, дәрігерлермен 
кездесті.

2 гектар жер телімінде орналасқан медициналық 
орталықтың 50 сырқатқа 
арналған тұрақты емдеу стаци-
онары бар. Бір ауысымында 400-
450 науқасқа қызмет көрсетуге 
а р н а л ғ а н  м е д и ц и н а л ы қ 
орталықта операциялық және 
жан сақтау бөлімі, жедел жәрдем 
қызметі ашылып, тұрғындарға 
сапалы қызмет көрсетуде. Ем-
хана науқас диагностикасын 
ерте анықтайтын заманауи 
қондырғылармен жабдықталған. 
Жоба құны 8 миллиард тең геден 
астам соманы құрайды.

Бұдан кейін қонақтар 
«Балақай» оңалту орталығы 

тыныс-тіршілігімен танысты. Басқарушы директор 
Ғибрат Ауғанов пен облыс әкімі орынбасары Абзал 
Меңдібаев ЗПМР диагнозымен дәрігерлер есебінде 
тұрған 1 жастан кеткен Мансұр Ахмет пен Қуандық 
Жұмақостың тұсауын кесіп, балапандарға жақсы тілегін 
айтты. 

Аяғына тұрған қос балапанның әжелері қуаныштан 
көзіне жас алды. Қала әкімі Мақсат Ибағаров орталық 
демеушісі мұнайшыларға қала тұрғындары атынан алғыс 
білдіріп, орталық мамандарына табыс тіледі. 

– Бала-біз үшін баға жетпес 
қазына! «Балам деген жұрт бол-
маса – жұртым дейтін бала қайдан 
шықсын!»-депті Ахмет Байтұрсынұлы. 
«Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы 
әрбір мұнайшысы ерікті түрде ай сай-
ын «Балақай» оңалту орталығына 
садақа беріп келеді. Біз үшін адам 
өмірі мен денсаулығы әрқашан бірінші 
орында тұрады»-деді компания бас 
директорының өндіріс жөніндегі 
орынбасары Ермек Қарамұрзаев. 

Мейірімі ерекше, пейіл-ниеті 
өзгеше жаралған жомарт елдің 
болашағы жарқын болмағы хақ!

ұлыстың ұлы күні «Балақайда» 
нұрлы есенғали есімді 15-бала-
ның тұсауы кесілді. 

Өмірге сап-сау келіп, алты айлы-
ғында аяқ астынан тежелу кеселіне 
тап болып, көп еңбектің нәтижесінде 4 
жасында тәй-тәй ба-
сып тұсауы кесілген 
баланың анасы атал-
мыш орталық мама-
ны Ақмарал Сабыро-
ва көзіне жас алып, 
осы қуанышты көп 
күткенін жеткізіп, ба-
ласына 3 жыл күтім 
жасаған ЛФК нұс-
қаушысы Оңдасын 

Аманжоловқа шексіз алғысын алғысын 
білдірді.

Балапанның тұсауын кескен 
«Өзенпромгеофизика» ЖШС 
жетекші геофизигі Досан 
Жылқышиев Нұрлыға ақ жол 
тіледі. 

Бас директордың мем-
лекеттік органдармен бай-
ланыс және әлеуметтік жо-
баларды басқару жө ніндегі 
орынбасары Бауыржан 
Мәмбетсапаев көп шілікті 
Амал мерекесімен құттықтап, 
халықтың қамын ойлап, ел 
үшін жемісті еңбек етіп жүрген 
ұжымға алғысын жеткізді.

Тұсаукесерге жиналған қонақтар 
орталық дайындаған наурыз көжеден 
дәм татып, ризалық көңілмен тарасты.
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– «Өмг» аҚ жер қойнауын пайдаланушы өнеркәсіп орны 
ретінде экология тазалығына қаншалықты мән беруде?

Қоғам бүгінгі таңда заң талаптарына сүйене отырып, атап айтқанда, 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Мұнай-газ 
кешеніндегі экологиялық реттеу, бақылау және мемлекеттік инспекция 
комитетінен және осы комитеттің «Маңғыстау облысы бойынша экология 
департаментінен» I санат объектілеріне, Маңғыстау облысы әкімшілігі 
Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды 
реттеу басқармасынан II, III, IV санат объектілеріне берілген рұқсат 
қағаздарына сәйкес, белгіленген нормативпен жұмыс жасап жатыр.

Осы орайда, өндірісте экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және 
ұйымдастыру бойынша ұйымдастырушылық-техникалық шаралар мен 
іс-шаралар кешенін әзірлеу және жүзеге асыру, қоршаған ортаны қорғау 
және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша жоспарланған 
шаралардың орындалуын қадағалау, мониторингілеу, талдау, қоршаған 
ортаны қорғау және радиациялық қауіпсіздік саласындағы есептер 
жиынтығын жасау, ауаға және жерге келтіретін зияндық қалдық мөлшерін 
анықтап, табиғи ресурстарды тиімді пайдалануға және ұлғайтуға 
бағытталған шаралар жүйесі жасақталып, жұмыстар атқарылуда.

2021-жылы өндірістік бағдарламамен қоршаған ортаны қорғау са-
ласына 4 млрд. теңгеге жуық қаражат жұмсалса, 2022-жылға 5 млрд. 
теңгеден астам қаражат бөлінді. Қарастырылып отырған қаражаттың 
басым бөлігі тарихи қалдықтарды жою/өңдеуге бөлініп келеді. Жыл 
сайынғы қаражаттың өсуін қоршаған ортаны қорғау көп көңілдің бөлінуі 
деп білеміз.

– «судың да сұрауы бар» демекші, кен орнында су қорғау 
жұмысы қалай жүргізіліліп жатыр?

– Баршаға белгілі «ӨМГ» АҚ аумағында жер үсті сулары орын 
алмаған. Алайда, жылына 2 рет мердігерлер күшімен өндірістік-
экологиялық бақылау шеңберінде кен орындарын пайдалану кезінде 
негізгі жүктемені алатын жер асты суларының, жер бетінен бірінші сулы 
горизонттардың жай-күйіне мониторингтік бақылаулар жүргізіледі. Жер 
асты суларының мониторингтік бақылау мақсаты кәсіпорынның өндірістік 
қызметінің нәтижесінде осы сулардың сапалық құрамы туралы ақпарат 
алу болып табылады. Алынып отырған есептерге сүйене отырып, жер 
бетіндегі мұнай өнімдерінің жер асты суларына кері әсерін тигізбегенін 
байқап отырмыз.

– Өндірістік аймақтағы қалдықтан ластанған жерді тазарту 
қалай жүзеге асырылады?

– Қоғам бойынша ағымдағы пайда болған ластанулар, Өзен және 
Қарамандыбас кен орындарын санитарлы-экологиялық талаптарға 

сәйкестендіру жұмыстары қызметтері аутсорсингі аясында тазар-
тылып, қалдықтар ХжЭБ-на қарасты мұнай аралас топырақты өңдеу 
қондырғысына апарылуда.

Өзекті мәселе болып отырған, «Өзенмұнайгаз» АҚ жалға алған 
аймақтағы мұнаймен ластанған жер қала шаруашылығына тән комму-
налды меншікке алынып, жою мен қайта өңдеу үшін «Өзенмұнайгаз» 
АҚ-на берілген, яғни заңдастырылмаған 11 тарихи қалдық жинағыштарды 

тазарту.
Бұл жөнінде 2019-жылғы 6-тамызда ҚР экология, геоло-

гия және табиғи ресурстар министірлігі және «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық компаниясы АҚ арасында қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы ынтымақтастық туралы жаңартылған меморан-
думына қол қойылды.

Меморандумға сәйкес, 1 365 мың м3 құрайтын 
жабдықталмаған қалдықжинағыштарда орналастырылған 
қалдықтар және мұнаймен ластанған жерлерді тазарту 
мәселесі алға қойылған болатын.

Аталған мәселе бойынша 2019-жылдан бері 2 мердігер 
жұмылдырылып, 372 000 м3 тарихи қалдықтарға жою 
жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде Қоғамның №3 Мұнай 
және газ өндіру басқармасы аумағында орналасқан 2 
қалдықжинағыш толықтай тазартылды және 2 қалдықжинағышта 
жұмыстар жалғасуда. Тазартылған жер ауданы 5га-ны құрап 
отыр.

– 2021-жылға экологиялық қорғау шарасы 
жасақталды ма?

– Экологиялық қорғау шарасына келетін болсақ, Қоғамның I санат 
объектілеріне ҚР Энергетика министрлігінің Мұнай-газ кешеніндегі 
экологиялық реттеу, бақылау және мемлекеттік инспекция комитеті және 
осы комитеттің Маңғыстау облысы бойынша экология департаментімен 
2022-2026жж. аралығына келесілген қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 
іс-шара жоспары жүзеге асырылуда.

Мәселен, 2022-жылдың өзіне 2,5 млрд. теңгеден астам қаражат 
қарастырылып отыр. Бұл жерде айтылып отырған іс-шара жиынтығына 
ауа бассейнін, өсімдік дүниесін қорғау, су ресурсын тиімді пайдалану, 
қалдықты жою, радиациялық қауіпсіздік, ғылыми-зерттеу, барлау және 
өзге де әзірлемелер жатады.

– әңгімеңізге рақмет!

Бибігүл БӨБекБай

экология

геологтар кәсіби 
мерекесіне орай 
өзенмұнай газдық бір топ 
геологтар Қр Энергетика 
министрлігінің алғыс 
хатымен, Экология, 
геология және  та би ғи 
ресурстар министрлігінің 
Құрмет грамотасымен, 
«Қазмұнайгаз» ұк» аҚ 
басқарма төрағасы алик 
айдарбаевтың Құрмет 
грамотасы мен алғыс 
хатымен марапатталды. 

Қоршаған ортаны қорғау және радиациялық қауіпсіздік департаменті директоры саялы сұлтанбаев «Өзен» 
газетінің сұрақтарына жауап берді.

Сондай-ақ, ел ырысын еселеп, Өзен кен 
орнының дамуына орасан зор үлес қосып 
жүрген азаматтарға «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ 
төс белгісі тапсырылды.

Салтанатты шараға қатысқан бас 
директордың өндіріс жөніндегі орынбасары 
Ермек Қарамұрзаев пен бас директордың 
геология және игеру жөніндегі орынбасары Шолпан Пангереева құттықтау сөз сөйледі.

Өмірі мен қызметі өз Отанына, халқына, туған жеріне қалтқысыз қызмет ету үлгісі болып 
табылатын геологтар-компания мақтанышы.

Өндірістің суығына төзіп, ыстығына күйіп, жемісті еңбек етіп жүрген әріптестерімізге 
мереке құтты болсын дейміз.

геологтар марапатталды

қоршаған ортаны қорғау – 
Басты парызымыз

«Өзенмұнайгаз» аҚ бір топ жас 
мамандарының қатысуымен отпан тауға 
сенбілік ұйымдастырылды. 

«Осындай шаралардың жастар бой-
ында отансүйгіштік, елжандылық рухын 
қалыптастыратыны белгілі. «Өлі разы болмай, 
тірі байымайды» деген тәмсілге сүйенсек, өткенін 
қастерлеп, келешегін қамдаған елдің ертеңі осал 
болмауы тиіс» – деді сенбілік ұйымдастырушысы 
Арғын Бисенов. 

Жас мамандар Қалнияз атаның басын та-
зартып, текті жанның рухына құран бағыштады. 
Арғын Бисенов Қалнияздың жорықтағы ерлігі 
мен Маңғыстауға деген сағыныш жырын төгіп, 
жастарға рухани азық берді. 

Отпан тау тарихи кешені директорының 
орынбасары Рахмет Тұрарұлы маңғыстаулық 
өнер тарландары жеті қайқының әндерін орын-
дап, қонақтарға батасын берді. 

«Өзенмұнайгаз» АҚ үшін еліміздің 
әлеуметтік дамуына атсалысу, тарихи-мәдени 
құндылықтарды қамқорлыққа алу бағытындағы 
істер күн тәртібінен түспейді. Сенбілік-
жоспардағы көп істердің бірі ғана.

Маңғыстау өңіріндегі ескерткіштердің 
жаңғыруына бұған дейін өз үлесін қосқан компа-
ния мұнайшылары биыл да өз бағыт-бағдарынан 
жаңылмай, алдағы уақытта да жарқын істердің 
жаршысы бола береді.

Жастар отпанға 
сенБілік 

ұйымдастырды
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Ақтөбе қаласындағы өткен ашық турнирде 
жүлделі 3 орынға ие болды. Жаңаөзенде 2021-
жылы ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына байла-
нысты ұйымдастырылған 7,8,9 жас арасындағы 
спортшылар қатысқан біріншілікте 22 келі салмақ 
дәрежесі бойынша Ділдә жүлделі 3-орынды 
иемденді.

Жеңімпаз қыздың атасы ардагер-мұнай шы 
Дінмұхамбет Ажмұханов N2МГӨБ-те жемісті еңбек 
етіп, Өзен кен орнының өсіп-өркендеуіне өлшеусіз 
үлес қосқан ардақты азамат. Балапанның әжесі 
Намазгүл Ажмұханова да мұнай саласының 
ардагері. Әкесі Бекзат Ажмұханов қазіргі таңда 
№2 МГӨБ-те шебер болып абыройлы еңбек етіп 
жүр. Кәсіпкерлік анасы Қаламқас Мадреймова 
каратэ-до-дан спорт шебері.

Америкалық профессор Тереза Макан 
жетістікке жетудің кілті «уақытты дұрыс жоспарлау» 
екендігіне көз жеткізген көрінеді. Ділдәнің анасы 
Қаламқас қызының спортқа қатысқалы уақытын 
дұрыс жоспарлап, тиімді әрі мақсатты түрде пай-
даланатынын айтады. Сондай-ақ, спорт баланы 
табандылық пен қайсарлыққа үйретіп, ерік-жігерін 
шынықтырады.

Каратэ-до жарысында топ жарып, жүлделі 
орын иеленіп, жеңіс тұғырынан табылып, спорт са-
ласына өзіндік қолтаңбасын қалдыруға талпынып 
жүрген кішкентай батыл қызға мерейің үстем бо-
лып, мәртебең биіктей берсін деген тілек айтамыз.

мұнай және газ 
өндіру департаменті 
аға инженер-технологы 
Қарлығаштың шешесі 
кешкісін, өкіметтің 
жұмысынан келгесін 
«Чайка» тігін мәшінімен 
жастыққа тыс, өзіне 
көйлек тігіп отырушы 

еді...еңбекқор жан 
бүгінде 70-ке таяп қалса 
да, тігіншіліктен қол үзе 
қойған жоқ. «әке көрген 
оқ жонар, шеше көрген 
тон пішер» демекші, 
тігінші ана кішкентай 
қызының тігіншілікке 
деген қызуғышылығын 
оятты.

«Қандай заман бол-
са да тігін тігетін адам аш 
қалмайды»-деген шешесінің 
сөзі есінде қалған Қарлығаш 
5-сыныпта қуыршаққа киім тігу 
сайысына қатысып, жүлделі 
2-орынды жеңіп алады. 
Қуыршаққа арналған қызылды-
жасылды көйлектердің бәрін 
Қарлығаш пішіп, шешесі тігіп 
шықты. Титтей жеңіс қыздың 
қиялына қанат бітіріп, 
алға ұмтылдырды. 
1 2  ж а с а р  қ ы з 
қолына қайшы мен 
ине алып, өзінің ал-
ғашқы клиенттері 
қ у ы р ш а қ т а р ғ а 
киім тіге бастады. 
Қарлығаштың киім 
тігуге деген икемін 
байқаған еңбек пәні 
мұғалімі Оразбибі 
апай оған көп көңіл 
бөлді. Өзі ісмер, 
өзі қатал апайынан 
Қарлығаш көп нәрсе 
үйренді. 

Мектеп бітіріп, университетке түсіп, 
тұрмысқа шығып, одан жұмысқа орналысып 
дегендей тіршілік қамымен жүріп, біраз уақыт 
сүйікті ісінен қол үзіп кеткен Қарлығаш өзінің 
тікпесе жүре алмайтынын түсінеді. Бір қызығы 
енесі де тігінге жақын жан болып шығады.

2014-жылы қызына «Күншуақ» деп атала-
тын юбка тігіп береді. Өзіне құйып қойғандай 
жараса кеткен юбканы киіп, айна алдында 
шыр айналған қызы мәз болып, қатты қуанды. 
Қызының қуанғаны Қарлығашқа шабыт берді. 
Ол енді шешесіне, енесіне көйлектер тіге баста-
ды. Бүгінде жер бетіндегі ең жақын адамдары 
шешесі мен енесі тек Қарлығаштың қолынан 
шығатын киімдерді киіп, мәз болып жүрген 
жайы бар.

Адамның бір нәрсеге құмарлығы оянса, 
тоқтауы қиын болады. Қарлығаш киім тігуге 
бар ынта-шынтасымен кірісті. Оның тіккен 

көйлектерін көрген тумаластары шебер қызға 
тапсырыс бере бастайды.

«Ойлап тұрсам, тігу деген менің екінші 
кәсібіме айналды. Оның артықшылығы өзіңе 

ұнаған киімді өзің тігіп аласың. Сен тіккен 
көйлек басқа ешкімде болмайды. Жалғыз 

және қайталанбайтын экземпляр десе 
де болады. Ешкімге жалынбайсың, ақша 
төлемейсің, қымбат киімге ұрынбайсың...

Тоқетері көйлек сатып алуға жұмсайтын 
ақшаң қалтаңда қалып, отбасы бюджетін 
үнемдеуге зор үлес қосасың» – дейді 
Қарлығаш күлімсіреп. 

Киім тігудің адам денсаулығына пайда-
сы көп екен. Миың тынығады. Есте сақтау 
қабілетің күшейеді. Өзіндік талғам мен стиль 

қалыптасады. Киімді талғаммен киесіз. Киім 
дизайнеріне айналасыз. Арманыңыздағы 

көйлекті оп-оңай тігіп аласыз. Түптеп кел-
генде тойға болсын, күнделіктіге киетін 

болсын, серуенге, тіпті саяхатқа 
киетін киім болсын, сіз үшін оны 
тігіп алу бұйым болмай қалады. 
Бір сөзбен айтқанда рақатизм! 
Қолдан тігілген киімнің дүкенде са-
тылатын киімнен анағұрлым арзан 
әрі анағұрлым сапалы болаты-
нын да жоққа шығара алмай-
мыз. Соңғы кезде Қарлығаш 
қыздарын да тігіншілікке ба-
улып жүр. Қыздары тігін тігіп 
отырған анасының қасына 

жайғасып алып, сұрақтарын жа-
удырады.Үлкен қызы моншақтардан сақина, 
мойынға ілетін әдемі бұйымдар жасайды. 
Арманы-киім дизайнері болу. «Ынта бол-
са адамда, қиын іс жоқ ғаламда» демекші, 
балапанға сәттілік тілейміз.

Адам өзі көрмеген жақсыны ұрпағым 
көрсе, өзі жетпеген белеске ұрпағым жетсе 
екен деп өмір сүреді емес пе?! Қарлығаш 
болашақта сән салонын ашқысы келіп 
жүрген қыздарының арманының жүзеге 
асуына қолынан келгенше көмектесіп, 
олардың жетістігінің куәсі болғысы келеді.  
Қолөнер олардың шығармашылығын дамы-
тып, өздеріне деген құрметін арттырды. Тігінші 
Қарлығаш өзін үнемі қолдап, қорғап, көмектесіп 
жүрген анасы мен енесіне шексіз алғысын 
білдіре отырып, 100-ге дейін өмір сүрсе екен 
деген тілегін жеткізді.

Амал мерекесіне байланысты өткен «Ұлттық 
киім» сайысына өзі тіккен киімімен қатысып, 
жүлделі 3-орынды жеңіп алған Қарлығашқа 
шығармашылық табыс тілейміз.

тігінші қарлығаш
2010-жылдан бері мұнай саласында 

жемісті еңбек етіп жүрген арман 
есетовтің актерлік қабілеті бар екенін 
біреу білсе, біреу білмеуі әбден мүмкін. 
кішкентай кезінен өнерге әуес болып 
өскен арманды көпшілік жайдарманшы 
ретінде таниды. 

Жаңалыққа құлағы түрік жүретін, энергиясы 
көп жігіт 2018-жылы «Хабар» агенттігі түсірген 
«Противостояние» деп аталатын сериалға түсу 
үшін шашы мен сақалын әдейі өсіреді. Аталмыш 
фильмнің мақсаты-мемлекетке қауіп төндіріп 
отырған діни экстремизмнің алдын-алу және 
теріс  ағымдарға тосқауыл қою болып табылады.

«Қазіргі таңда діни экстремизм мен 
терроризмнің ең өзекті мәселеге айналып 
отырғаны, жастардың әлеуметтік желі кесірінен 
әртүрлі кереғар діни ағымдардың шырмауына 
түсіп жатқандығы ешкімге жасырын емес. Мен 
осы фильмге түсу арқылы жастарды қауіпті дерт-
тен сақтандырып, еліміздің нығаюына титтей де 

болса үлес қостым деп есептеймін», – 
дейді мұнайшы жігіт. 

Бүгінгі күні талантты жігітке бірнеше 
жобаға қатысу туралы ұсыныс түсіп жатыр. 
Әйтсе де, 8 баланың әкесі атанып, қазақ 
демографиясының өсуіне де айтарлықтай 
үлес қосып жүрген Арманның нәпақа тау-

ып отырған жұмыстан босауы қиындау. Арман-
ды тек ғана бір фильмге түсумен шектелді деп 

ойласаңыз оңбай қателесіз.
А к т е р л і к  қ а б і л е т і  б а р 

мұнайшы түскен «The Өмір», «Не 
тот аялдама», «Жорға. Исто-
рия одного танца», «Карусель», 
«Сынақ» фильмдері көрермен 
жүрегіне жол тапты. 

«Талантты адам барлық 
жағынан талантты» демекші, 108 
келі салмақтағы әріптесіміз 2020-
жылы артқа сальто айналудан Еу-
ропа рекордын жаңартты. 

Әрі мұнайшы, әрі актер 
әріптесімізше алар асуың мен 
бағындырар биігің көп болсын 
деген тілек айтамыз. Тек ғана 
алға, Арман!

«Үкілі үміт»

спортшы қыз  ділдә

2014-жылы жаңаөзен қаласында дүниеге келген ділдә 
дінмұхамбет бүгінде №3 орта мектебінің 2-сыныбында оқиды. 
сүйріктей нәзік қыз кішкентай кезінен спортпен дос болды. 4-6 жас 
аралығында сүйкімді қыз гимнастикаға қатысып, дүбірлі додаларда 
топ жарып, жүлделі орындарға ие болып жүрді. 6 жастан бастап каратэ 
до спорт үйірмесі қатысып, жаңаөзен қалалық ашық турнирінде 
жүлделі 1-орынды жеңіп алды. 

әрі мұнайшы, 
әрі аКтер
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үлес қосқан ардагер-мұнайшы Бердіқұлов 
мұхамеди 100 жасқа толды. 100 жасҚа 

толған 
мұнайшы

Жаңаөзендей қалада
Еңсесі биік орда бар.
Ол техникалық колледж,
Айналасы көк майса,
Көздерің тояр көрсеңіз.
 
Осы жылы сәуірде,
55 жылдық мерейтой,
Колледжде болады.
Мерейтойлық мереке,
Мәңгі есте қалады.
 
Мамандарды дайындап,
Білікті, білгір ұстаздар,
Еңбектеніп аянбай,
Ел алғысын алады.
 
Осы алтын ордадан,
Токарь менен тігінші,
Аспаз бенен машинист,
Әзірленіп шығады.
 
Құрылыстың шебері,
Автомобиль маманы,
Айта берсе бәрі бар,
Қалағаның табылар.
 
55 жыл ішінде,
Осы ордадан білім ап,
14 000 маман шығыпты.
Өз ісіне білікті.
 
Ардақты біздің ұстаздар,
Хания, Үзіл, Нағима,
Айтқали , Майра, Гүлбақыт,
Балтамған, Кәмшат, Сәлима
Еңбек еткен аянбай.

Ұстаздарың көп мұнда
Өз ісінің шебері.
Бір тынбастан мадақтап,
Айта бергің келеді.
 
Меңгеруші Бәтима,
Жанатпенен Орынгүл.
Психолог Гүлжанат,
Бұлардың бәрі 
  еңбекқор.

Тәрбиелеген шәкіртті,
Еңбегі таудай, – өте зор!

 Колледжді басқарған,
Жүкенова Сайлаухан.
Ұжымды алға сүйреді,
Аянбастан тер төгіп,
Бір шаршауды білмеді.
 
Ұйымшылдық бойында,
Өз ұжымын кем қылмай,
Басқа оқу жайлардан,
Алға қою ойында.
 
Кәсіподақ басқарған,
Кларадай ханым бар.

Өзі химик педагог,
Жұмыс десе аянбай,
Жанған оттай жалындар.
 
Өз ісінің маманы,
Орынбасар Айгүл бар.
Колледждің жұмысын
Күндіз-түні тексерер,
Ақыл айтып орнымен,
Ұстаздарға дем берер.

 
нұрлан Бекжанов

ЖҚК ж/е ЖТ колледжінің оқытушысы

КолледЖГе 55 жыл

ғ асырмен құрдас ақсақал 1923-
жылы қазіргі Ералы станция-
сына жақын орналасқан Удек 

сайының басында ауқатты отба-
сында дүниеге келді. Мұхамеди 
8 жасқа келгенде, әкесі саяси 
қудалауға ұшырап, тағдыр айдау-
ымен осылайша түрікмен жеріне 
қоныс аударады. Жолда екі жас 
кіші бауыры Ұзақбайдан айыры-
лады. Арып-ашқан олар Сүйлі 
құдығының басынан тас түсіретін 
еңбекшілермен кездеседі. Азама-
тынан айырылып, шиеттей балалары-
мен қалған анасы осы жерге жұмысқа 
орналасады. Жетімдік Мұхамедиді 
ерте есейтті. Көрші ауылда тұратын Зиға 
Садіров деген азаматтың шақыртуымен бұлар 
колхозға қоныс аударады. Зиға – оқыған, көзі 
ашық, ауылға сыйлы мұғалім болатын. Жасы 14-ке 
келген Мұхамеди Зиға ұстаздан 4 сынып білім алып, 5-сы-
ныпты Шағадам қаласында тәмамдайды. Анасының ақ сүтімен 
бойына дарыған адалдық, еңбекқорлық Мұхамеди ақсақалдың 
мұқалмауына, қиындыққа төтеп беруіне күш берді.

ҰОС кезінде колхоз басшылығы ұйғаруымен ақсақал Небид-
тау қаласында 1 жыл оқу оқып, № 26 бакулік комиссар атындағы 
түрікмен мұнай кәсіпшілігіне жұмысқа орналасады. Қиындық 
жігітті пісіріп, шыңдады. Еңбекке деген өлермендік оны қадірлі 
етті. Қарапайым, көргенді, ибалы Назыммен көңіл жарастырып, 
шаңырақ көтерді. Совет одағы кезінде зайыбы есепші болды. 

Өзі техника 
саласында 

а б ы р о й л ы 
еңбек етті . 

Т ү р і к м е н н і ң 
Қызылқия жері 

Мұхамедиге құтты 
мекен болды. Осы 

жерде жұмысы алға 
басып, өсіп-өнді, көгеріп-

көктеді. Бүгінде бейнеттің 
зейнетін көріп отырған ақсақал 

жұбайымен бірге он баланы өмірге әкеліп, оларды оқытып, 
тоқытты, үйлі қылды. Үлкені Ардақ Мәскеудегі сауда институ-
тын бітірсе, Жұмажан мен Қарлыға – Ленинград қаласындағы 
технология институтында білім алған. Арзу Ленинградтағы са-
уда институтын, Ахметі Алматыдағы политехникалық институтты 
ойдағыдай тәмамдады. Қазіргі таңда немерелер мен шөберелер 
ортасында тамырын тереңге жіберген алып бәйтерекке айналған 
атамызға мықты денсаулық тілейміз. Бірталай жасқа келсе де 

қимылы ширақ, тың ақсақал кенже ұлы Ахмет пен келінінің 
қолында бағуда, қағуда отыр.

100 ЖАСАғАН АҚСАҚАлдың БАТАСы:

Берейін бата жастарға,
Қолдарыңды жайыңыз.
Тыныштық болып елімде,
Жақсы өмір сүріңіз.
Алтын ұя бесікті,
Махаббаты мәңгілік.
Ата-ананың еңбегін,
Шығармаңыз есіңнен.
Үзілмесін Алла берген,
Несібең мен Жалғасың.
Қосағыңмен қоса ағарып,
Алдыңнан ай мен күн туып.
Осы берген ақ батам,
Періштенің құлағына шалынып,
Орындалсын армандаған арманыңыз!
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әрі өзі көріп жүрген мелодрамаға 
ұқсап тұр. 20 жыл бірге тұрған 
байы жас бойжеткенге ғашық 
болып, үйінен кетіп тынды. Пси-

хология сәнге айналған заман болды 
ғой...Тұрмыстағы қызы психологқа 
баруға кеңес берді. Келін бөлек 
тұрғысы келіп қиқаңдаған соң сөзге 
келместен бөлек шығарды. Үйдеге 
жасөспірім қызы «папа сатқын болып 
шықты» – деп талқан болды. Әкесінің 
телефон нөмірін өшіріп, соқса 
көтермей әлек-шәлегі шығып жүр. 
Мұғалімінің «балалар психолыгына 
көрсетіңіз» деген ақылын тыңдап, 
мектеп психологына апарып еді... 
Қызы ширығып шықты... «Кеттік мама 
үйге, мына психологтың өзіне психо-
лог керек сияқты», – деді кекетіп... 
Қызы екеуі дүкенге соғып, үйге келіп 
тамақтанды. Бір қызығы байына 
өкпелеген де жылаған да жоқ. Әйтсе 
де пойыздан қалып қойып, отбасы, 
ошақ қасына жете алмай жүрген 
жолаушыдай жаурап, жаны құлазып, 
әрі-сәрі күй кешті...Тамаққа тәбеті 
болмай, күнұзаққа диванға ұзынынан 
жатып алып, төбеге тесіліп жататын-
ды шығарды. Өзін қолы жоқ мүгедек 
сияқты сезінеді. Жаны ауырады... 
Сөйтіп жүріп, кенже қызы Айзеренің 
тез есейіп кеткеніне таң қалып жүр. 
Тамақ әзірлеп, салат жасап, бәйек 
болып жүрген қызына қарап риза бо-
лады. «Саспа мама, сатқынсыз да 
тамаша өмір сүреміз» – деп қояды 
пысық қызы тықылдап...

Кішкентай кезінде «ертегі оқып 
бермесеңдер ұйықтамаймын» деп 
қиғылық салатын қызына, Ниф-Ниф, 
Нуф-Нуф, Наф-Наф деген 3 торай ту-
ралы ертегі оқып беретіні есіне түсіп, 
көңлі босады. Саяттың үйден кетуі ту 
сыртынан келіп пышақ сұққандай қатты 
әсер етті. Жүрегі шаншыды...

Бір күні хабарды естіп досы Әсия 
келді... «Құдайым-ау, Зейнеп-ау, 
айдың-күннің аманында байдан айы-
рылып нағып отырсың... Күреспейсің 
бе?» – деді зеки сөйлеп.

Неше күннен бері жанын қоярға жер таппай жүрген 
Зейнепті ал күлкі қыссын, ішіп отырған шайына шашалып 
ал кеп күлсін...Құрбысы да, қызы да бұған аңтарыла қарап 
қалыпты... Күліп отырып Зейнеп «нерв» деп ойлады... Соңғы 
кезде өзімен-өзі сөйлесетін әдет тауып алды...

Содан Әсия бұны «керемет, пәлен-пәштуан» деп мақтап, 
ыбылжып отырған бір психолог еркекке ертіп апарды... Бұл 
«осы күні өзге тілде сайратамын, сүреңсіз өміріңді жайна-
тамын деген үйреткіштерге сенбеймін» – деп барғысы-ақ 
келмеген...Құрбысы бар болғыр, қоймады... Не керек, то-
нымды шешіп алмас деп баруға тура келді. Келсе кезекте 
біршама адам отыр екен... Шыртиған еркек бір адамда 30-40 
минут қабылдайды екен.. .Ақшасын адалдап алайын дегені 
шығар, – деп ойлап қойды ішінен Зейнеп мырс етіп... Ешкім 
жақпай отыр... Арасында аяғын тырп-тырп басып, кабинеттен 
шығып кете береді... «Ит өліп, есек қырылғанда» Зейнептің 
де кезегі келіп, ішке кірді. Шешесі сияқты Әсия қасына еріп 
кірді. Жүре берсең, көре бересің деген рас екен... Психолог 
сөзге келместен ойыншық ағаш балғамен тізесінен ұрып-
ұрып жіберді. Келіншек не жыларын, не күлерін білмеді. 
Құрбысының сөзін жерге тастамай психологқа келгеніне 
өкінді. Оның айтқан сөзін тыңдағы келмей, үйіне кеткісі келді. 
Құлағына үзік-үзік болып «сананы трансформациялау керек, 
кедейлік психологиядан арылу керек, өзгеру керек, қымбат 
киініп, жақсы жерге баратын болсаң, байып кетесің... екінің 
бірі депрессияда... ажырасуда тұрған драма жоқ...» – деген 
сөздер келіп жетіп жатты...

Шаршап жүрген келіншек 
«тисе терекке, тимесе бұтаққа» 
деп аузына келгенді оттап, 
биті әбден семіріп, кергіп 
сөйлеп отырған бадырақ көз 
еркекті жек көріп кетті. Оның 
аузына түсіп кетейін деп ен-
телеп отырған Әсияға да 
қаралай жыны келді. Өмір 
бақи кітапханашы болып жұмыс 
істеп, оңаша кітап кеміргенді 
жақсы көретін Зейнеп тығыны 
атылған бөтелкедей өз-
өзінен ағытылды дерсің... Бар 
ашуын үш қайнаса сорпасы 
қосылмайтын, бейтаныс ер-
кектен алды...

– Бай болу, миллион-
дап табыс табу шарт па?! 
Бәріміздің кәсіпкер болуымыз 
керек пе?! «Өзгер, өміріңді 
өзгерт» дейтіндей сен кімсің?! 
«Ақша, ақша» деп, адамның са-
насын әбден улап болдыңдар... 
Айналғанда өзгермегені үшін 
өзін кінәлі, жұрттан қалып 
қойғандай сезінетін адамдар 
тобы пайда болды. Сендердің 
кесіріңізден адам өзінде бар-
ды бағаламай, місе тұтпайтын 
болды. Элит үй, қымбат көлік, 
саяхатқа шықпаған адамдар 
өздерін бейшара, адамның 
қоры сезінетін болды.. . 
Қаралай елдің обалына қалып 
отырсыңдар! Өмірдегі басты 
құндылық отбасы, бала-шаға, 
тумалас, дос-жаран, сүйікті 
іс емес пе?! Бақыт деген өз 
жүрегіңнің қалауымен өмір сүру 
емес пе?! Әдемі сөйлейсіңдер, 
түптеп келгенде өз өміріңізде 
де шешілмеген проблема 
шаш-етектен...

Ойындағысын лақ еткізіп, 
Зейнеп бір-ақ тоқтады. Әсия 
бұған қазіргі тілмен айтқанда 
«шок» болып қарап қалыпты. 
Психолог айтатын сөзін ұмытып 
қалған адамдай үнсіз отыр... 

Арасында үстелді тықылдатып қояды... Қолдары білінер-
білінбес дірілдейді.

«Нерв! Сізге емделу керек»! – деді Зейнеп психологқа... 
Сосын орнынан тұрып, жаяу үйіне беттеді. Бақыт іздеп сен-
делген жұрттан алыс кетіп, оңаша қалғысы келді. Бір қызығы 
бойы жеңілдеп, өзін жақсы сезініп қалды. «Екі сомың бір тиын» 
– деді ішінен... Ширығу пайда болды...

Есіктің алдында Айзере аппақ марғауды еркелетіп тұр 
екен... Бұны көрген бойдан «мама, мына сүйкімді мышымды 
үйге алайықшы. Өзі сүйкімді-ақ екен» – деді құшақтап...

– Әрине, үйсіз-күйсіздердің бәріне біздің үйдің төрінен 
орын табылады! – деді бұл Айзересін құшақтап...

«Саят екеуіміздің ажырасып кеткенімізді естісе әке-
шешем уайымдайтын шығар» – деген ой келіп, келіншектің 
жүрегі шым етті...

– Мама, мысыққа сүт беріп, өзіміз тамақтанып алайық, со-
сын бір реті болар, – деді қызы шешесінің ойын оқығандай...

Зейнептің тамағына өксік тығылды... Көзі бүршік жарған 
терекке түсті... Көктеммен бірге бір жақсылықтың келетінініне 
сенгісі келген Зейнеп жеңіл күрсінді... 

Бибігүл БӨБекБай

Б
Мұнайшылар шығармашылығы

Н е р в
(әңгіме)
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Ешкім ренжіте 
алмайтын,  өкпе 
артпайтын жерде 
адам жаны жады-
райды. Көңлі жай-
дарыланады. Жүрегі 
әлемге айқара ашы-
лады.Жаман ойдың 
бәрі өшіп, жаны 
рақаттанады. Ең 
бастысы, ми тыныш. 
Негатив аз. Ғажап 
өмір.

Теңіз жағасын-
дағы серуен басты 

қажетсіз ойдан тазалайды. Таза ауа өмірге деген құштарлықты оя-
тып, көңіл-күйді көтереді. 

Орталықтағы емдік шара түрін айтып тауысу мүмкін емес. Массаж, 
сүлік, балшық, тіс емдеу болып жалғасып кете береді...Ал буланған 
бөшкіде шеше құрсағында жатқандай рахат күй кешесің! 

Ұсыныс бізден, таңдау сізден!

мджӨҚкБ технологиялық 
сораптар машинисі сәдуақас 
саламатов түркияның ыстанбұл 
қаласында пауэрлифтингтен өткен 
азия чемпионатына қатысып, 105 
келі салмақта 1-орынды иеленіп, 
жеңіс тұғырына көтерілді. 

Табыс сенімді адамдарды ұнатады.. 
Жеңіс өздігінен келмейді, еселі еңбекті 
талап етеді. 

15 мемлекет қатысқан дүбірлі додада 
ел намысын қорғап, абыроймен оралған 
оғланға басқарма директоры Сәкен Ал-
шынбаев Құттықтау табыстап, шексіз 
ризашылығын білдірді. 

Жалпы бұқаралық 
спортты дамыту-жер-
гілікті биліктің міндетінде. 
Қаламызда стадион-
дар, жаттығу залдары 
көптеп салынып, тұр-
ғындардың дене шы-
нықтырумен айналы-
суына барынша жағдай 
жасалса нұр үстіне нұр 
болар еді...

Бір қазақтың оз ға-
нына бар қазақ қуануы 
керек... Биіктен көріне 
бер, Сәдуақас!

назарыңызға 
«Бейбарыс сұлтан» 
фильмін ұсынамыз. 

Бас кейіпкерді сұсы мен мысы 
басым нұрмұхан жантөрин 
сомдады. фильм сұлтанның ішкі 
монологтарына құрылған...

Дешті-Қыпшақ ұланы 10 жасында 
жетім қалып, құлдыққа өзге елге са-
тылып кеткен Сұлтан аз-Захир Бей-
барыс (1223-1227) қатардағы құлдан 
Мәмлүк мемлекетінің ойлы дала 
билеушісі дәрежесіне дейін көтерілген 
тұлға. Өмірінің 17 жылын Мысыр елін 
гүлдендіруге арнағанымен, кеудесін 
сағыныш кернеген, тағдыры қым-қиғаш қайшылықта 
өткен тұлға.

Сұрақ: Мамлюк болып кеткен Бейбарыс кемел 
шағына жеткенде «көке» деген сөздің құлағында 

жаңғырғаны, жусанның 
иісі сағындырғаны, дала 
кезіп кеткені неліктен? 
Жауап: Ол – жаныңды 
азапқа салатын ұлттық 
сезімнің құдіретінен! 
Бейбарыс ештеңеден 
кенде емес. Атақтан да, 
ақшадан да, қатыннан 
д а ,  қ ұ р м е т т е н  д е . 
Бейбарысқа жетпейтіні 
– жусанның иісі. Ол 
жусанның жұпарын жұту 
үшін астындағы тағын, 
басындағы тәжін тәрк 

етуге бейіл еді.
Біздің азаматтарға Бейбарыстың «елім» деп соққан 

жүрегіндей жүрек керек...
Фильмді көріңіз, өкінбейсіз!

с
п

а
р

т
а

к
И

а
д

а
 ж

е
ң

ім
п

а
з

д
а

р
ы

 м
а

р
а

п
а

т
т

а
л

д
ы«кендірліге» Келіңіз

16-наурызда «кендірлі» жағасында орналасқан 10 күндік 
медициналық сауықтыру орталығы өз жұмысын бастады. 
аталған орталықта демалып, денсаулығымды нығайтамын 
деп ниет білдіруші өзенмұнайгаздықтар мен олардың отбасы 
мүшелеріне «нейрон-мед» жшс сапалы қызмет көрсетеді. 

әлеуметтік әкімшілік департаменті директоры 
тарас айтөреұлы наурыз мерекесіне байланысты өткен 
«Өзенмұнайгаз» аҚ басқармааралық спартакиада 
жеңімпаздарын марапаттап, салтанатты түрде диплом 
мен кубок табыстады.

«Спорт – тәнді ғана емес, рухты да шынықтырады, зиянды 
әдеттерден сақтайды, ерік-жігеріңді тәрбиелейді. Салауатты 
өмір салтын насихаттап жүрген мұнайшыларға шексіз алғысымды 
білдіремін», – деді Т.Айтөреұлы. 

тоғызҚұмалаҚ
1-орын: №3-МГӨБ 1) Ғани Нұрлыбаев 2) Айтгүл Төлебекова;
2-орын :№2-МГӨБ 1) Ержан Қамысбаев 2) Алтынай 

Шерімғалиева;
3-орын: №1-МГӨБ 1) Рашид Амандықов 2) Жеңісгүл 

Сүймағамбетова;

садаҚ ату
1-орын:№3-МГӨБ 1) Сәнім Мурадова 2) Шәріп Ақжігітов;
2-орын: №2-СҚКБ 1) Қанат Ақбаев 2) Самат Қожабергенов;
3-орын: №2-МГӨБ 1) Данияр Сұпығалиев 2) Нұрлан Дарханов;

Құрметті рахметолла 
мұқанұлы!

Сізді құрмет демалысына шығуыңызбен 
шын жүректен құттықтаймыз. «Көп еңбек 
еткенге бақыт басын иеді» – демекші, адал 
еңбегімен жетістік пен табысқа жеткен Өзіңізге 
қарап өскелең жас ұрпақ ойы мен бойын 
түзейді.

Ұлағатты ұрпақ өсіріп, Өзен кен орны да-
муына сүбелі үлес қосып, абыройлы еңбек 
етіп, көпшілік құрметіне бөленген Сізге мықты 
денсаулық, ұзақ өмір, көтеріңкі көңіл-күй 
тілейміз.

Алла тағала баянды да бақытты, ұзақ 
ғұмыр, салиқалы ұрпақ нәсіп еткей. Ұрпағыңыз 
көп, уайым-қайғыңыз жоқ болсын, қадірлі 
әріптес!

Игі тілекпен, № сҚкБ еңбек ұжымы

волейБол (ерлер)
1-орын: №1-МГӨБ;
2-орын:№2-СҚКБ;
3-орын: АжТБ;

волейБол (әйелдер)
1-орын: №3-МГӨБ;
2-орын: АжТБ;
3-орын: №1-МГӨБ;

БаскетБол
1-орын: №4-МГӨБ;
2-орын: №1-СҚКБ;
3-орын: №2-СҚКБ;

шағын футБол
1-орын: БЖБ;
2-орын: №3-МГӨБ;
3-орын: №4-МГӨБ;

жеңіс құтты болсын, әріптестер!

сәдуақастың жеңісі

Қоғам 
айнасы

КИНО – адамды Өзгертеді ҚұттыҚтау


