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«Табиғатты аялайық, болашақты ойлайық!» ұранымен өткен табиғат 

қорғау акциясы 

Жыл сайын наурыз айынан бастап маусымға дейін жалғасатын, бүкіл 

әлемдік «Жер күніне» байланысты, дүниежүзілік табиғатты қорғауға арналған 

«Парктер шеруі» акциясы Түлкібас ауданы көлемінде ұйымдастырылып, 

«Парктер шеруі – 2014» табиғат қорғау акциясы «Табиғатты аялайық, 

болашақты ойлайық!» ұранымен ашылу салтанаты Оңтүстік Қазақстан облысы 

Түлкібас ауданы Т. Рысқұлов ауылында өтті. 

Апта бұрын аудандық «Шамшырақ», «Машат» басылымдарына қорықтың 

аудан тұрғындарына үндеуі жарияланып, үндеуге қолдау көрсеткендер парктер 

шеруіне қатысты. Автокөліктердің шеруімен басталған іс-шара Түлкібас 

ауданының көптеген ауылдарын аралады. Атап айтқанда, Шақпақ баба 

ауылынан бастап Жаскешу ауылымен аяқтады. Көліктерге «Табиғатты аялауға, 

қоршаған ортаны ластамауға, таза ұстауға» арналған баннерлер ілініп, үгіт 

насихат жұмыстары жүргізілді. Бұл акцияға Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи 

қорығы, мәдениет және тілдерді дамыту жөніндегі бөлімі, аудандық білім бөлімі, 

Абай мектеп лицейі және Ломоносов МГ, Пушкин, Құралай, Дауан және Навои 

жалпы орта мектептерінің оқушыларымен ұстаздары қатысты. Митингіні аудан 

әкімінің орынбасары Ө. Маткеримов мырза ашып, парктер шеруінің маңызын 

терең түсіндіріп, бүкіл халықты жұмылдырып, қасиетті Түлкібасы өңірін 

көркейтуге үлкен үлес қосатынын айтты. 

Ақсу-Жабағылы мемлекеттік табиғи қорығының директоры А. Н. 

Меңлібеков сөз сөйлеп, үндеуімізді қолдап, шын пейілмен жан таласа парктер 

шеруі табиғатты қорғау акциясына белсене қатысып, отырғандарға үлкен 

ризашылығын білдіріп, алғыс айтты. Сөз алған қонақтар парктер шеруіне бір 

кісідей қатысып, табиғат пен қоршаған ортаны ластамай, таза ұстауға шақырды. 

Мәдениет және тілдерді дамыту жөніндегі бөлімінің қызметкерлері табиғат 

туралы ән шырқап, акцияға қатысушылардың көңіл күйін көтерді. Содан ары 

парктер шеруіне қатысқан мектеп оқушылары орталық саябақтың ағаштарына 

құстарға ұялар орнатса, шеруге қатысқан қонақтар және қорық қызметкерлері 

саябақ айналасына көшеттер отырғызды. Сол күні аудан бойынша 8 мың мектеп 

оқушыларымен аудан тұрғындары қатысты. 

«Таза өзенге – таза жағалу», «Бұлақ көрсең, көзін аш», «Табиғат – тал 

бесігің, аяла, қорғай біл, тазалығын сақта!», «Жер – қазына, су – гаухар», 

«Табиғатты аялап, бұлақ көзін ашайық, өзен маңын тазалап, игі істер жасайық», 

«Табиғатты бағала да, аяла», «Табиғатты аялайық, жер шарын болашақ ұрпақ 

үшін сақтап қалайық» атты акциялар ұйымдастырылып, 15 тонна қоқыс 

жиналды. 


