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Баршамызға «Өзенмұнайгаз» АҚ-ның құрылған күні 
құтты болсын! 1964 жылы 15 шілдеде Өзен мұнай-газ 

өндіру кәсіпшілігі Басқармасының іргетасы қаланып, КСРО-
ның құрметті мұнайшысы Рахмет Өтесінов басқарманың 
бірінші бастығы болып тағайындалды. Ал 1965 жылдың 
15 шілдесінде Жаңаөзен мұнайы алғаш рет Атырау мұнай 
өңдеу зауытына жөнелтілді. Кәсіпорынның аяқтан тік тұрып, 
гүлденуіне алғашқы мұнайшылардың еңбегі ерен екенін ерек-
ше атап өту қажет. Сол кездегі «қара алтын» игерушілерінің 
табандылығы, қайсарлығы, іскерлігінің арқасында компа-
ния тамырын тереңге жайды. Ардагер мұнайшылардың 
сол кездегі ерлігі ешқашан ұмтылмақ емес. Жас ұрпақ бұл 
жандарға әркез тағзым етеді. 
Қазіргі қанатын кеңге жайған қаламыздың осы дәрежеге 
жетуі компаниямыздың өркендеуімен тікелей байланысты. 
«Өзенмұнайгаз» АҚ Жаңаөзен қаласының ғана емес тұтас 
еліміздің көркеуіне үлес қосып келеді. Сол себепті аталған 
датаның біз үшін маңызы – айырықша, қастерлі. Мекемеміз 
үшін маңызды мерекеде кәсіпорындағы әрбір  мұнайшының 
ойып тұрып орын алатынын айтқым келеді. Өзен кен 
орнынының дамуына ат салысудан шаршамаңыздар! 
Сіздерге зор денсаулық, отбасында береке, жұмыста мол 
табыс тілеймін! Аптап ыстықта да, қатты аязда да аянбай 
еңбек етіп жүрген жұмысшыларымызға алғыс білдіре оты-
рып, өндірісте сәттілік тілеймін!

OZ  N

Құрметті әріптестер!
Баршамызға Ұлттық домбыра күні 

мерекесі құтты болсын. Домбыра – 
қазақтың киесі, қасиеті, қазынасы. Қазақ 
пен домбыра егіз ұғым!

Домбыра үні  – қазақтың қанына, 
санасына сіңген, ұлттық кодымызда 
таңбаланған. Ғасырлар бойы ел серігі бо-
лып, қиындықта сүйеу, қуанышта көңіл 
қанаты болған домбыраға арнайы күн 
белгіленгені – үлкен қуаныш.

Ұлттық құндылық ұлықтала берсін! Ме-
реке берекеге жалғаса берсін! Ел аман, 
жұрт тыныш болғай!

«ӨЗЕНМҰНАЙГАЗ» АҚ 
сенім телефоны жұмыс істейді

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

Электронды поштасы: doverie@umg.kmgep.kz

Компания қызметкерлерінің өз міндеттеріне салғырт 
қарауын болдырмау мақсатында Қауіпсіздік департаментінің  
«сенім телефоны» жұмыс істейтінін хабарлайды. Қыз-
меткерлер 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.

Құрметті әріптестер!

Құрметпен, «Өзенмұнайгаз» АҚ бас директоры Мақсат Ибағаров
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Жоба мақсаты – сапалы білім беру арқылы еңбек 
нарығында бәсекеге қабілеттілікті арттыру.

Жоба осы жылы 2 бағыт, атап айтқанда оқу-
шылардың академиялық ұтқырлығы және сұранысқа ие 
мамандықтар бойынша колледждерде оқуы бойынша іске 
қосылады. Бұл ретте республикалық мамандандырылған 
мектеп-интернаттарда оқу үшін мемлекеттік квоталар бөлу 
қарастырылуда. Ал осы мектеп-интернаттарда және ко-
лледждерде ақылы негізде оқу Ұлттық компания есебінен 
жүргізіледі. Оқу ақысымен қоса, тұратын орны, жолақы және 
басқа да шығындар өтеледі.

Жаңаөзендік оқушылар Қазақстанның түрлі қалалары 
мен аймақтарындағы мектеп-интернаттар мен техникалық 
және кәсіптік білім беру мекемелерін (колледждер) таңдап, 
іріктеуден өте алады. Білім беру мекемелері арасында Ақмола 
облысындағы дарынды балаларға арналған IQanat High School 
of Burabay мектеп-пансионаты, ҚР ірі қалаларындағы физи-
ка-математика бағытындағы жоғары білікті мектеп-интернат-
тар, спорт бағытындағы мектептер (олимпиадалық резерв 
мектептері), ҚР ірі қалаларындағы «Жас маман» бағдарламасы 
бойынша жаңғыртылған, өнер саласындағы колледждер және 
әскери мектептер, «Жас ұлан» колледжі бар.

«ҚазМұнайгаз» ҰҚ» АҚ жыл сайын 1000-ға  жуық жаңаөзендік  оқушыны  еліміздегі   үздік  
мектеп пен колледжде оқытады. «Өзенмұнайгаз» АҚ «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ ұлттық ком-
паниясының қолдауымен және мемлекеттік органдармен бірлесіп «Жарқын болашақ» 
жобасын іске қосты. Биылдан бастап әр жыл сайын 1000-ға жуық жаңаөзендік жас нақты 
ғылымдарды тереңдетіп оқытудан бастап шығармашылық және спорттық қабілетін дамытуға 
дейін түрлі бағыт бойынша сұранысқа ие кәсіпті оқуға мүмкіндік алады. Жоба 2025 жылға 
дейін жоспарланған. Осы кезең ішінде 4 мың оқушы білімін жетілдіретін болады.

жобасы іске қосылды

№5 Скважиналарға қызмет көрсету басқарма-
сы жұмыскерлерінің еңбегі зор. Аталған 
басқармаға қарасты №4 технологиялық 

қызмет көрсету автотізбегінде 8 адам жұмыс істейді.
25 жыл бойы осы жерде жемісті еңбек етіп келе жатқан 

шебер  Барахат Сағындықов өздерінің негізгі жұмысы - 
көліктердің моторын жинау, ақауын анықтау және жөндеу 

екендігін айтады. 
– Біздің жұмысымыз таңертең 7.30-да бастала-

ды. Күніне 2 немесе 3 көлікті жөндеуден өткіземіз. 
Моторист мамандарымыз өте білікті. Ұжымның 
ауызбіршілігі  жақсы. 2 күн істеп, 2 күн демаламыз. 
Әлеуметтік жағдайымыз жылдан-жылға жақса-
рып келеді. Өмірімізге ризамыз, – деді автотізбек 
шебері. 

– Еңбек жолымды 1980 жылы слесарь- мото-
рист болып бастадым. №5 СКҚБ-да моторист 
болып істегеніме ширек ғасыр өтіпті.  Қызылсайда 
№4 мектепте білім алдым. 1983 жылы арнайы кур-

стан өткізді. Көзімді ашқалы техниканың моторын 
шашып, жинаймыз. Әкем өмір бойы шопыр болып 
еңбек етті. Ол өзінің техникасын өзі жинайтын. Соның 
қасында жүріп үйрендім, – дейді слесарь-моторист  
Сәрсенбай Ахметов. 

Сәрсенбай мұнай саласында 42 жылдан бері 
еңбек етіп, Өзен кен орнының дамуына өлшеусіз 
үлес қосып жүрген жігіт ағасы бір шаңырақтың үлгілі 
отағасы. Бақытты жан ұл мен қыз тәрбиелеп, немере 
қызығына бөленіп отыр. 

Ел игілігі үшін аянбай еңбек етіп, тер төгіп жүрген 
қарапайым мұнайшылар еңбегі құрметке лайық.

«Балақайда» 
24-баланың тұсауы кесілді

еңбек адамы

ел үшін 
ңБек 
ткендер

«Балақайда»  Төренұрдың тұса-
уы кесіліп, тағы да бір шаңырақ 
қуанышқа кенелді. 

Тұсаукесер рәсіміне № 5 СҚКБ директоры 
Жәнібек Әзбергенов, бас инженер Аманжан 
Мәуленбаев, пайдалану бөлімі бастығы 
Қайрат Қаржауов, әлеуметтік әкімшілік қамту 
бөлімі бастығы Күләш Төлесінова келіп, 
құттықтау сөз сөйледі. 

Орталық невропатологы Баян Бектасқы-
зының айтуынша орталық мамандарының 
аялы алақаны мен төзімділігінің  арқасында 
Төренұр аз ғана уақыттың ішінде аяғына 
тұрды. 

Балапанның тұсауын №5 СҚКБ директоры 
кесіп, басқарма еңбек ұжымы атынан вело-
сипед табыс етті.

инвестиция

«ЖарқЫн БОлашақ» 
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Шараға қоғамдық бірлестік бастапқы кәсіподақ ұйымы төрағалары Руслан 
Ауылбаев, Арман Тәжіков, Асқар Сатаев, Михаил Тұрашев, Болат 
Бегімбетов, Анарбек Өтенбаев, Асланбек Әзбергенов, Әлібек Үрпеков ат 

салысты. 
Мерекеге арналып, үйлер тігіліп, сусын таратылды. Балаларға ойын  ұйымдастырылды.  

Қоғамдық бірлестік атынан құрбан шалынып, дастархан жайылды, ас тартылып, құран 
оқылды. Арғынбек Қалбаев пен Айтқали Мұсаев белсенділік танытты. 

Қазақша күрестен 1-орын жүлдегері түйе палуан Ербол Игілік 100 000 теңге, 2-орын 
жүлдегері  Балғынбай Мамбетназар 80 000 теңге, 3-орын жүлдегері Асқар Жұмабаев 
60 000 теңгені олжалады. 

Шағын футболдан жеңімпаз командалар «Бұрғылау» 100 000 теңге, №2 МГӨБ 80 000 
теңге,  «УПГФ» 60 000 теңге ұтып алды. «Үздік ойыншы», «Үздік шабуылшы», «Үздік 
қақпашы» номинациясына ие болған ойыншыларға да сыйлық табысталды. 

Арқан тартудан жүлделі орын иеленген №2 МГӨБ командасына 50 000 теңге, 
«ӨзенМұнайСервис» командасына 40 000 теңге, «Бұрғылау» командасына 30 000 
теңге берілді. 

Қол күресі жеңімпаздары Нұрсейіт Тұрланбаев (ішкі істер бөлімі) 50 000 теңге, 2-орын 
Әділет Бақтыбай (спорт бөлімі) 30 000 теңге, Мақсат Аққұшақов («Өзенпромгеофизика») 
20 000 теңге сыйлыққа ие болды.   

Кір тасын көтеруден Жанболат Шорабеков (мұғалімдер командасы) 50 000,  Қонарбек 
Қозыбаев (спорт бөлімі) 30 000 теңге, Аманесен Бисенов (ӨМС) 20 000 теңге қаржылай 
сыйлық иеленді.

құрБан айт 
мерекесі құрметіне 
спорттық сайыс өткізілді

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ басқарма төрағасының барлау және өндіру 
жөніндегі орынбасары Құрманғазы Есқазиев, Маңғыстау облыстық 
мәслихатының депутаттары Бекмұрат Жүсіпов, Римма Өтесбаева, 
«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Ақтау қаласындағы өкілдігінің атқарушы 
директоры Есен Өтеев Жаңаөзен қаласында жасалған жұмыстар 
және келешекте жүзеге асатын жобалармен танысу мақсатында 
бірқатар әлеуметтік нысандарға барды

Қонақтар білім-инновациялық лицейінің жұмысымен танысып, мектеп аумағын-
дағы көпфункционалды спорт кешенінің ашылу рәсіміне қатысты. Сонымен қатар 
көпбейінді аурухана, «Балақай» оңалту орталығы, үрмелі спорт құрылымы, БИЛ 

оқу методикасы енгізілген мектептерді аралады.
«Балақайда» әртүрлі ем-шара, түзету, дамыту жұмыстарының нәтижесінде аяғына 

тұрған кезекті балапанның тұсауын кескен Қ.Есқазиев баланың жақындары мен орталық 
мамандарына сәттілік тіледі. Бұдан соң ел азаматтары «Арбат» жобасы, «Кендірлі» 
демалыс орнымен танысты. 

– Маңғыстау облысын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2021-2025 жылдарға 
арналған кешенді жоспары аясында Жаңаөзен қаласы тұрғындарының әлеуметтік 
әл-ауқатын жақсарту бағытында бірқатар әлеуметтік жобалар іске асырылып жатыр. 
Жаңаөзен қаласының дамуы тікелей «Өзен» кен орнына байланысты. Туған жер, туған 
өлкенің көркеюіне үлес қосып жүрген өзенмұнайгаздық әріптестеріме өте ризамын, – 
деді Қ.Есқазиев. 

 «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамының бас директоры Мақсат Ибағаров қаладағы ірілі-
ұсақты әлеуметтік жобалардың жүзеге асырылуы үшін компаниядан 12 миллиард теңге 
қаражат бөлінгендігі, жыл сайын Жаңаөзен қаласына берілетін 750 миллион теңге мен 
Қарақия ауданы үшін қарастырылатын 150 миллион теңгенің әлеуметтік-инфрақұрылымды 
дамытуға, әлеуметтік құрылыс нысандарын салуға жұмсалып жатқандығын атап өтті.

Жарқын болашаққа 

нЫқ қадам 

«Жаңаөзен мұнайшыларының жергілікті кәсіподағы» ҚБ-нің 
демеушілігімен Айт мерекесінің құрметіне мұнайшылар ара-
сында спорттық сайыс ұйымдастырылды. 
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еңбек адамы

Берікбай Сәрсеновтің №2 МГӨБ-те 
жемісті еңбек етіп жүргеніне 40 жыл 
болды. Еңбек десе ішер асын жерге 

қоятын мұнайшы 1981 жылы қаламыздағы 
№1 орта мектепті бітіре сала білек сыба-
нып, өндіріске араласқан. Оның бұл саланы 
таңдауына әкесінің де ықпалы болса керек. 
Себебі мұнайшының асқар тау әкесі Тастай 
Сәрсенов те нақ осы №2 МГӨБ-те жұмыс 
жасаған. Сондай-ақ қазіргі таңда Берікбай 
Тастайұлының ағалары да осы мұнай сала-
сында еңбек етіп жүр. Баласы да ата жолын 
қуып, мұнай өндіру бойынша білім алған.

Берікбай Сәрсенов басқарманың беткеұстар 
тәжірибелі, білікті маманы. Бүгінде ол 
басқармаға қарасты №12 Мұнай-газ өндіру 
цехының 31-топтық қондырғысында опе-
ратор болып қызмет атқарып жүр. Оның 
міндетіне «қара алтын» өндіретін скважиналар 
жарамдылығын тексеру, мұнай сорғыш техни-
каны іске қосу, слесарьлық сынды жұмыстар 
кіреді. Аталған міндетін мінсіз атқарып, көзге 
түскен маманның еңбегі басшылық тарапынан 
еленіп, бірқатар марапат табысталды. 

Кәсіпорын жұмысының алға басуы үшін 
тәжірибесі мен біліктілігі ұштасқан маман-
дар керек-ақ. Ендеше еңбекқор мұнайшылар 
жұмысының жоғары бағаланатынын айтып, 
өндірісте сәттілік тілейміз!

№2 МГӨБ-ке қарасты өндіріске қызмет көрсету цехын-
да  30-ға жуық адам еңбек етеді. Мұнай өндіріп, 
ел игілігіне аянбай тер төгіп жүрген цехтағы әрбір 

жұмыскердің еңбегі зор. 
– Цехтың негізгі міндеті-өндіріске қызмет көрсету. Біз сква-

жиналардың істен шыққан құбырларын ауыстырамыз. Күніне 3-4 
шақырту түседі.  Еңбек ұжымы тату. Мұнайшылардың әрқайсысы өз 
міндеттеріне аса жауапкершілікпен қарап, тапсырылған істі тиянақты 
орындайды, – дейді цех бастығы орынбасарының міндетін уақытша 
атқарушы Есенғали Қойшығұлов.

15 жылдан бері мұнай саласында еңбек етіп келе жатқан шебердің 
міндетін уақытша атқарушы Ербол Ерболатов еңбек жасауға қолайлы 
жағдай туғызған компания басшылығына дән риза. 

– Құрал-сайманымыз сайма-сай, әлеуметтік жағдай жақсарған 
үстіне жақсарып келеді, денсаулығымыз сыр берсе, «Нейрон» ЖШС-
інен тегін ем аламыз. Жазда балаларымыз лагерьге, өзіміз шипажайға 
демаламыз. Тоғетері қазіргі таңда мұнайшы болу – мәртебе! – деді 
мұнайшы Ербол.

арбат құрылысы 

БасталдЫ
«Өзенмұнайгаз» АҚ бір топ азаматтарының идеясымен 

қалада мәдени-көпшілік, спорттық шаралар және 
тұрғындардың тынығып, бос уақытын өткізуге арналған 

демалыс орынмен қамтасыз ету мақсатында қаламызда «Арбат» жаяу 
жүргіншілер жолының құрылысы басталды.

 Бүгінде іргетасы қаланып жатқан заманауи үлгідегі Арбатта 
суретшілер түрлі-түсті бояулармен салған туындыларын дәріптеп, 
келушілердің эстетикалық талғамын қалыптастырады. Сондай-ақ Ар-
бат көшесіндегі әнші-сазгерлер өз өнерін паш етіп, жастарды ән-күйге, 
шығармашылыққа баулиды деп жоспарланып отыр. 

 Мәдени ошаққа айналатын Арбат келешекте қала тұрғындарының 
сүйікті орындарының бірі болатынына сенім мол.

Өндірісте 
ткен 

40 ЖЫл

мұнайшы болу – 
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мұнайшы хоббиі

Адам бойындағы қуат үнемі қозғалысты 
талап етеді. Спортқа жаны құштар 
8 жасар Камалия Кемалованың 

қаламыздағы Рахмет Өтесінов атындағы 
денешынықтыру кешенінде көркем гимнастикамен айналыса бастағанына 3 жыл-

дан асып кетті. Осы уақыттың ішінде еңбекқор әрі жігерлі балапан биік белестерді 
бағындырып, әке-шешесі мен тумаластарын қуанышқа бөлеп келеді. Қаламыздаға 

№16 мектептің 3 «а» сыныбының үздік оқушысы Камалияға мұғалімі Ольга Ва-
сильевна дән риза. Жас спортшының әкесі  Қожабай Кемалов  №1 МГӨБ-ке 
қарасты жерасты жабдықтарын диагностикалау және жөндеу цехында техно-
логия қондырғысының операторы болып жұмыс істейді. Мұнай саласында 20 
жылдан астам жемісті еңбек етіп жүрген ол Өзен кен орнының өркендеуіне 
қомақты үлес қосып, өз міндетін адал әрі жанашырлықпен атқарып жүрген 
майталман маманның бір. Анасы Динара Әжіғалиева басқару апаратының 
логистика және материалды-техникалық жабдықтау департаменті аға 
инженері болып еңбек етіп жүр. Қоғам дамуына өзіндік үлес қосып жүрген 
Динараның еңбек өтілі 13 жылды құрайды. Өздерінің сүйікті де сүйкімді 
қызы Камалияның жеңісіне бірге қуанып, бірге шаттанып жүрген Қожабай 
мен Динара  сүйкімді қыздың жеңіс тұғырынан көрінуіне тәжірибелі бапкері 
Гауһар Сәмиқызының еңбегі ұшан-теңіз екенін айтады.  

Талантты балақай Нұр-Сұлтанда өткен «Alem cup 2021»,  Ақтауда 
ұйымдастырылған  «Dinamo kids», «Каспий жұлдызшалары» ашық 
турнирінде жүлделі 1-орын иеленіп, талай рет жеңіс тұғырына көтерілді. 

Компания жұмысшылары арасында 
күнделікті қызметтен тыс сүйікті ісімен 
айналысатын жандар жетерлік. Солар-
дың бірі – жарты жылдан бері таңертең 
жүгіруді әдетке айналдырған Сапа және 
тәуекелділіктерді басқару департамен-
тінің сапа жөніндегі инженері Аида Қарам-
бетова.  

Бірінші байлық – денсаулық екенін ескерсек, 
әр адамның  дені сау болуы, әуелі, өзінің 
қолында, одан кейін ғана дәрігерлерге бай-

ланысты екенін мақала кейіпкері жақсы түсінеді. Ол 
бастапқыда жүгіруді  артық салмақтан арылу үшін 
бастағанымен бүгінде бұл іс оның сүйікті хоббиіне 
айналған. 

– Мен жүгіруден ләззаттанып, ойым тазарып, бой-
ым сергіп қалатынын байқадым. Жеңіл атлетиканың 
денсаулыққа өте пайдалы екенін ұғынған сайын 
жүгіруге деген құлшынынысым арта түсті. Жүгіру 
– шыдамдылықты талап етеді. Мен күн сайын 
таңғы 5-те тұрып, 5 шақырым жүгіремін. Күніне 5 
км жаяу жүремін. Ерінбеген адамға жүгірудің берер 
пайдасы өте көп. Жүгіру - бүкіл ағзаның жұмысын 
жақсартады. Жүрек-қан тамырларынан бастап, 
қан айналымы, тыныс алу, бұлшық ет жұмысын 
нығайтады. Көңіл күйің жақсарады. Энергия 

сыйлайды. Сондықтан, әріптестерімді менімен 
бірге жүгіруге шақырамын! – дейді Аида 
Ерболатқызы.

«менімен 
бірге жүгіруге 
шақырамын!»

үк
іл

і ү
м

іт

көркем 
гимнастика 
ханшайЫмЫ

Бұдан бөлек, облыстық, қалалық жарыс-
тарда чемпион атанып, Жаңөзен мерейін 
асқақтатып жүр. 

Көркем гимнастикамен Камалия-
ның сіңілісі Карима да айналысып 
жүр. Апалы-сіңлілерді сүйікті спорт 
одан әрі жақындастырып жіберді. 
Спорттың бұл түрі адамды 
шыдамдылыққа,  табандылыққа 
үйретеді. Адаммен тез тіл 

табысуға үйретеді, денені шынықтырады,қан айналымы мен тыныс алу мүшелерінің 
жұмысын жақсартады. 

Әрбір кезекті жеңісі балапанның рухын оятып, жүрегіне жігер сыйлайды. Қанша 
бай, қанша құдіретті болсаңыз да, денсаулықты сатып ала алмайсыз. Спортпен ай-
налысатын баланың дені сау болып өседі. Дені сау ұлттың ғана ертеңгі атар таңы 
жарық болмақ. Өзі ұнататын спортпен айналыса жүріп, қала намысын қорғап, 
ел мәртебесін көтеріп жүрген Камалияға жеңіс пен сәттілік тілейміз. Спортпен 
айналысуға ниет білдірген қызына қолдау көрсеткен Камалияның әке-шешесіне 
де мың алғыс.

қала келбеті
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Мақала кейіпкерін Маңғыстау  
өңірінде білмейтін жан кемде-
кем. Атырау облысы Махам-

бет ауданында орта мектепті бітірген 
Ақжан арман арбасына мініп, Алматы 
шаһарына барып, медицина институтына 
құжат тапсырады. Алғыр қыз екінің біріне 
бұйыра бермеген оқу орнына түсіп тұрып, 
отбасы жағдайына қарап, сырқаттанып 
қалған анасы мен әкесіне, інілеріне 
көмектесіп, ауылда қалып қояды. Ақ 
халатты дәрігер боламын деген ойы 
сағымға айналып, сылақшы-сыршы бри-
гадасына қабылданады. 

Ағып айлар, жылжып жылдар өтіп жат-
ты. Үйдегі ахуал ақырындап ретке келе 
бастады. Соңынан ерген інілері де ер 
жетіп, Ақжан мамандық алу  жайында 
қайтадан ойланады. Жігерлі қыз Доссор 
училищесінің бақылау-өлшеу аспапта-
ры және автоматика факультетін бітіріп 
шығады. Қапелімде жөні түзу жұмыс та-
была қоймады. «Бәрін айт та, бірін айт» 
демекші,  жас маман  игеріле бастаған 
Өзен кен орнынан бір шығады. Жігіті 
мен қызы аралас бір топ маман өз 
мамандығына сай автоматтандыру це-
хына орналастырылады. Цехтың ішінде 
автоматтандыратын ештеңе болмай 
шығады. Атқаратын жұмыс жоқ. Өздері 
жас, іштері әбден пысып, бір ай жүреді. 
Содан бір күні мұнайшы операторлар 
жетіспей жатыр екен деген сөз құлағына 
шалынып, елдің алдымен Ақжан қос 
қолын көтеріп құлшынып шығады. Алай-
да қаршадай қызды ешкім жұмысқа 
алғысы келмейді. Қайсар қыз дегенінен 
қайтпай, табандылық танытып, жұмысқа 
кіріп алады.  

алғашқылар Ақжан Қадымова – қазақ мұнайының ардақтысы. Мұнай 
саласының ардагері. Мұнай саласын дамытуға еңбегі 

сіңген жан. КСРО мемлекеттік сыйлығының иегері, 2 дүркін 
«Даңқ» орденін алған майталман маман. Тұтас өмірін мұнай 

саласына арнап, жеке мүддесінен ел мүддесін жоғары 
қойып, жас кезінен өндірістің ыстық-суығына шыңдалып өскен                                         

Ақжанның өмірі өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге.  

Мұнай  саласындағы 
еңбек жолы №40 топтық 
қондырғыда басталды. 
Қызығы мен қиындығы қатар 
жүретін мұнайшы кәсібі 
оңайға соқпады. Үш ауысым-
мен, кей кездері тәулігіне 
төрт ауысыммен жұмысқа ба-
ратын. Мамандығы – опера-
тор. Міндеті өз учаскесіндегі 
скважиналарды күндіз-түні 
қадағалап, жұмыс істемей 
тұрғанын дереу жөндеу 
не жөндеуші бригадасын 
шақыру. Ақжан көбінесе өзі 

жөндейтін еді. 
Уақыт шіркін бір орнында тұрмайды 

екен. Небір арпалысқа толы күндер 
артта қалды. Жұмыстың көбі қолмен 
атқарылған ауыр жылдар алыстап 
кетті. Энергиясы көп, белсенді Ақжан 

мендігін айтып тауысу 
мүмкін емес. Күн демей, 

түн демей топтық 
қондырғыда жүретін 
оны  і с керл і г і не 
тәнті болушы едік. 
Ақжан сияқты білікті 
де адал, кәсіби 
мамандардың ар-
қасында Өзен кен 
орны өсіп-өркендеп, 
ел экономикасы қа-
рыштап дамыды, – 
дейді әріптестері. 

Адал еңбек жемісін 
бермей қоймады. Ақжан 
қатардағы оператордан аға 
оператор, мұнай-газ өндіру 
цехы шеберіне дейін көтерілді. 
1971 жылы аудандық инженерлік-
техникалық орталықтың мұнай мен 
газ өндіру жөніндегі екінші, 1972 
жылы үшінші, 1973 жылы төртінші 
дәрежелі  мұнайшы операторына 
дейін өсті. 1981 жылы оған бесінші 
дәреже берілді. Ал 1987 жылы  шебер 
инженер-технолог дәрежесіне жетті. 

1982 жылы Маңғыстау облы-
сы мемлекетке 200 млн тонна 

мұнай өткізіп, оның 80 пайызын  Өзен 
кен орны бергенде, бұл да Ақжан 
өмірбаянының айтулы бір парағы бо-
лып қалды. 1984 жылы Бүкілодақтық 
мұнай министрлігі мен Мұнай және газ 
өнеркәсібі жұмысшылары кәсіподағы 

бағындырған 
елестер

Ақжан

Қадымова мұнайшы бола жүріп, қоғам 
жұмысына да белсенді араласты. 
Көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысты.  
«Сегіз қырлы, бір сырлы» жан кесте 
тігеді, тоқыма тоқиды, ас-ауқатты да 
дәмді қылып әзірлейді. 

– Ақжанның жұмысқа деген өлер-

президиумының қаулысымен Ақжан 
Қадымоваға «Құрметті мұнай-шы» атағы 
берілді. 1986 жылы КСРО Мемлекеттік 
сыйлығын алды. 1988 жылы КСРО Халық 
шаруашылығы жетістіктері көрмесіндегі 
Бүкілодақтық Құрмет тақтасына ілінді. 

Ақжан Қадымова «Өзенмұнайгаз» 
акционерлік қоғамының №2 мұнай газ 
өндіру басқармасында кадр бөлімінің 
меңгерушісі бола жүріп, Құрмет дема-
лысына шықты. Бүгінде ұзақ жылдар 
бойғы бейнетінің зейнетін көріп отыр. 
«Өзенмұнайгаз» компаниясының ғана 
емес, Маңғыстаудың мақтанышы Ақжан 
Қадымоваға айтар алғысымыз шексіз.
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таксиші
Шағын қалада тұратын Ұлжан сіркіреген 

жаңбырға қарамастан төркінінінің 
үйіне тойға бару үшін жолға жинала 
бастады. Байы басы қисайып барғысы 

келмегенімен қоймай «Осы қазақтар ерігеді, қит етсе, 
той жасайды. Қойдың обалына қалмай жайына қарап 
отыруға бұйрық жоқ» – деді зілдене сөйлеп. 

Бір нәрсе деуге Ұлжан жүйке талшықтарын аяп, 
ешкіммен керілдескісі келмей, тоңмойын еркектің сөзін 
естімеген түр танытты. Әке-шешесінің көптен күткен 
немересінің шілдеханасына бармай қалудың ретін 
таппаған ол өзіне  жәутеңдей қараған қос балапанына 
қарамауға тырысты. 

Обалы не керек жолға шыққан бойда өзін күтіп 
тұрғандай сары такси келіп тоқтай қалды. Таксиші ауыл 
жолының нашар екенін алға тартып, әкесінің құнын 
сұрады. Асығып тұрған Ұлжан ойланбастан келісе кетті. 
Бастапқыда мән бермеп еді...шопыр сала құлаш сақалы 
бар намазхан болып шықты. Әртүрлі хадистерден 
жіберіп, жас келіншектің басын шырдай етті. 

«Мәшиненің жылдамдығын азайтсаңыз жақсы болар 
еді»-деп өтініш айта қойып еді, басы қас бәлеге қалды... 

«Ажалдан қорқып отырсың ба?! Бәрі Алланың 
қалауымен болады. Ажал келсе, жаныңды сандыққа са-
лып қойсаң да, сенен рұқсат сұрамай-ақ алып кетеді»– 
деді сақ-сақ күліп.  

Байың қайда?! Дені сау еркек иненің көзінен өткен 
сұлу келіншегін жалғыз жібере ме екен?! – деп ішіп-жей 
қарады. Бөтен еркекпен оңаша қалған Ұлжанның іші 
мұздап сала берді. Өзінің аңқаулығына жыны келді. 
Көзін төмен түсіріп, үндемеді. 

(әңгіме)

Жанығып келе жатқан такси жүк тиеген дәу мәшиненің 
астына түсіп кете жаздады. Ұлжан жігіттің сұрланған 
түрін көріп, қатты қорыққанын білді. Манадан бері Ал-
лалап келе жатқан шопырдың аузынан ақ ит кіріп, көк 
ит шықты дерсің...Былапыт сөз нәзік жанын жаралап, 
жүрегін тілгіледі. Құлаққабын ұмытып кеткеніне өкінген 
Ұлжан терезеден далаға үңілді.

Қабағынан қар жауған шопыр бұрылыста қол көтеріп, 
дірдеңдеп тұрған жас қатынды мінгізіп алды. Малман-
дай су болған жолаушы сөзуар болып шықты. «Жыл 
сайын бала тауып шаршадым. Өмірім тек жөргек жуу-
мен өтіп бара жатыр» – деді психологқа келіп отырған 
адам ғұсап. Өзі гүл өсірумен айналысады екен... 

«Қолының уыты бар адамдар болады. Олардың 
алақаны көкке тисе болды, байғұс өсімдік өліп қалады. 
Мені гүлімен сырласатын бағбан десе де болады. 
Үйімнен гүл үзіліп көрген емес, топыраққа таяқ шаншы-
сам да жайқалып жайнап өседі» – деп біраз мақтанып 
алды. Келіншектің сөзін оқыс тоқтаған мәшине бөліп 
жіберді. 

Мәшинеге арқаланып жасамыс қатын мінді. 
Қасындағы қатынның көршісі болып шықты. Екеуі бір-
бірін жүз жыл көрмегендей қауқылдасты да қалды. 
Жасы біразға келген қара қатын позитивтің нақ өзі бо-
лып болып шықты. 

«Аллаға шүкір, түк проблема жоқ. Баланың ауырып, 
байдың ішіп, келіннің нервке түсіп, ақшаның жетпей 
жүргені болмаса, өмір тамаша. Көрші қатын қоқысын 
есіктің алдына тастап, үкіметтің ақысын төлемедің деп, 
интернетті өшіріп тастағаны болмаса, бәрі өкей»– деді 
самбырлап...

Ұлжанның күлкісі келіп кетті. Біраздан соң, жаңбыр 
құйып кетті. Ақымақ шопыр енді құдайдың жаңбырын 
боқтауға көшті... 

Бұларды мазақ еткендей радиодан «біз елді 
жақсырақ, адамдарды бақыттырақ еткіміз келеді»-деген 
депутаттың жарқын даусы шықты. Шопыр оны жеті 
атасынан боқтап, радионың үнін өшіріп тастады. 

Бағбан келіншектің таусылмайтын сылқ-сылқ күлкісі 
де таксишінің нервісіне тиіп келеді. Тордағы ызалы аң 
секілді айналасына алара қарайды...

 Ит өліп, есек қырылғанда ауылдың шеті де көрінді-
ау...Ұлжанды көріп, тумаластары мәз болды. Әсіресе 
әке-шешесі жас балаша қуанды. Сағынысып қалған 
жақын жандар өзара шұрқырасып көрісті. Шай ішілді, 
ет желінді, тілек айтылды, әңгіменің қабы шешілді. 

Неге екенін қайдам, Ұлжанның ойынан дөрекі таксиші 
кетпей қойды...Түнде түс көрді. Түсінде таңмен та-
ласа тұрып, жаулығын қиғаштай тартып, шолпысы 
сыңғырлап, ақ білегіндегі күміс білезігі енді рауандап 
келе жатқан күннің қызғылт шапағына шағылып, түндік 
ашып жүр екен дейді...Әлденеге мазасызданған жас 
келіншек оянып кетті...

Ерте тұруды әдетке айналдырған ол таңғы шайға 
бармақшы болып, орнынан тұрды.  Ас үйден «қазіргі 
жастарда ерте тұрып, отағасына шай беру деген жоқ» 
деп күңкілдей сөйлеген шешесінің сөзі құлағына жетті. 
Төсегін жинаған Ұлжан жастығынан бір тал ақ шаш 
тауып алды.

                               

  Бибігүл Бөбекбай
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`OZ  N

ОйМАҚтАй Ой
«Сіз мемлекетті дұрыс басқара алмасаңыз, ақылды адам-

дар елден кетеді». 
Ли Куан Ю                                            

Аяулы 
            Жәния     
   Сисенбайқызы!
Сізге мерейлі 50 жасыңыз 

құтты болсын дей отырып, 
деніңізге саулық, отбасында 
береке-бірлік тілейміз.

Ширек ғасырға жуық жемісті еңбек ете жүріп, Сіз Өзен кен орнының дамуына, өсіп-өркендеуіне 
өлшеусіз үлес қосып келесіз. Басқарма Өзіңізді білікті әрі тәжірибелі маман ретінде жоғары 
бағалайды. 

Арайлап атқан әрбір таң қуанышымен келсін. Алла тағала мәнді де сәнді, берекелі де 
мерекелі ғұмыр нәсіп етсін!
                             Игі тілекпен, №2 МГӨБ еңбек ұжымы кітап 

адамды 
өзгертеді

Жапон жазушысы Харуки Муракамидің «Норвег орма-
ны» романын оқуға кеңес береміз. Кітапта өткен ғасырдың 
60 жылдары Жапонияның саяси, әлеуметтік өмір тынысын 
және сол заманның рухын суреттейді. 

Студент Ватанабе санның күнделікті тірлігі, шытырман 
махаббаты, жалғыздығы, жан дүниесінің арпалысының 
куәсі боламыз.  

Кітапта бас кейіпкер үшеу. Білімді, сабырлы Ватанебе, 
қамкөңіл, жабырқау Наоке, оптимист, өмірге құштар, өзіне сенімді Мидори. Екі 
көмекші кейіпкер бар. Бар жоғы 5 адамның айналасында өрбіген шым-шытырық 
оқиға. 

Өткір шығарма жеңіл оқылады, жалықтырмайды. Сөйлемдері қысқа, ойы айқын.

Кәдімгі қара қарға мейрамханаға кірді де, бұрышта отырған ақ қарғаны байқады. 
Ол бардың үстеліне жақындап келді де, елдің бәрі естісін деп қарқ етті: 
- Даяшы! Осы мейрамханадан ас ішкендердің ақысын төлеймін! Ақ қарғадан 

басқасына! 
Даяшы жүгіріп келіп, елдің бәріне тамақ таратты. Ақ қарғадан басқасына. Алай-

да ақ қарға өзін ыңғайсыз сезінбеді. Ол кәдімгі қара қарғаға қарады да, жымиды. 
- Ризамын! Тәңір жарылқасын! – деді. 
Оның бұлай деуі қара қарғаның шамына тиді. Ол тағы да әмиянын шығарып: 
- Даяшы! Бұл жолы ақ қарғадан басқаларына шараптан әкел! – деді. 
Даяшы тағы да әбігерге түсті, елдің бәріне шарап үлестірді. Ақ қарғаға 

әкелмеді. Бірақ ол ренжімеді. Тағы да: 
- Ризамын! Алғыс! – деді. 
Қара қарға ашуланып, барда тұрған даяшыдан: «Мынау ақ қарға қандай еді 

өзі? Одан басқа жұрттың бәріне тамақ әпердім, шарап әпердім, ал ол маған 
«Алғыс» дейді ғой тіпті... Есі дұрыс па өзінің?» Даяшы жымиды да: «Жоқ. Ол 
мейрамхананың иесі ғой» деді. 

* Ашудан аулақ болыңыз. Ол тек сізге зиянын тигізеді. 
* Егер сіздікі дұрыс болса, онда ашуланып керек емес 
* Ал егер қателессеңіз, ашулануға қақыңыз да жоқ. 
* Отбасындағы төзім – ол махаббат. 
* Өзгеге төзімді болу – бұл құрмет. 
* Өзіңе төзімді болу – бұл сенімділік. 
* Құдайға төзім – бұл сенім. 
* Өмірдегі әр сынақ бізге жақсы не жаман болуға бір мүмкіндік.

Жан тану

Ақ 
қарға

Қадірлі Оңдаған Баймұханұлы, 
Жетібай Мөңкейұлы!

Ардақты Баян Хамидуллақызы!
Мерейлі 55 жасыңыз құтты болсын дей отырып, Сізге мықты денсаулық, қажымас 

қайрат, қызметіңізге береке тілейміз. 
Басқарма басшылығы Өзіңізді әлеуметтік саланың тәжірибелі 
әрі майталман маманы деп біледі.

Ісіңізді шын ниетіңізбен атқарып, үнемі айналаңызға бақыт 
шуағын шашып жүретін Сізді әріптестеріңіз құрметтейді.
Шаңырағыңыздан той, қораңыздан тойға соятын қой кетпесін. 

Немере, көп болсын, уайым-қайғы жоқ болсын! Жайнап, жадырап 
100-ге келіңіз, қадірлі әріптес! 

Құттықтаушы, МӨҚжтКЖБ еңбек ұжымы

Алпысқа келдіңіздер,
Бәрін де көрдіңіздер.
Бәріне сендіңіздер,
Бәрін де бердіңіздер,- деп 

ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаев жырлағандай, 
С іздерге  асқаралы 60 

жасыңыз құтты болсын дейміз! 
Сіздерге зор денсаулық, 
қажымас қайрат, отбасының 
берекесін тілейміз.

ӨЭМБ-да 40 жылдан астам 
уақыт ерен еңбек етіп, маңдай тер төгіп жүрген Өздеріңізге қарап 
жас мамандар ойы мен бойын түзейді. «Адам ұрпағымен мың 
жасайды» демекші, үбірлі-шүбірлі болып, бақытты да баянды 
ғұмыр кешіңіздер.

  Ізгі тілекпен, ӨЭМБ еңбек ұжымы 
 

құттықтау

рухани азық


