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«Қазақстанның əдет-ғұрыптары,
ұлттық ойындары» монеталар сериясынан
«Сүйіндір» ескерткіш монетасын
айналысқа шығару туралы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2013 жылғы 19 сəуірден бастап
«Қазақстанның əдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары» монеталар сериясынан «proof» сапалы
күмістен номиналы 500 теңгелік жəне нейзильбер қоспасынан 50 теңгелік «Сүйіндір»
ескерткіш монеталарын айналысқа шығару туралы хабарлайды.
«Қазақстанның əдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары» монеталар сериясынан «proof»
сапалы күмістен номиналы 500 теңгелік жəне нейзильбер қоспасынан 50 теңгелік
«Сүйіндір» ескерткіш монеталарының бет жəне сырт жағындағы бейнелер бірдей.
«Proof» сапалы күміс монетадағы бейне жалтыратып салынған.
Монеталардың бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде ою-өрнек аясында
Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Төменгі бөлігінде сан (күміс
монетада «500», нейзильбер қоспасынан жасалған монетада «50») жəне монетаның
номиналын білдіретін «ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Сол жəне оң жақ бөлігінде ұлттық оюөрнектің элементі симметриялы түрде бейнеленген. Айналдыра мемлекеттік тілде
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» жəне орыс тілінде «РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН»
деген жазу бар. Жазулар нүктелермен бөлінген.

Монеталардың сырт жағында (реверсінде) қызының сəбиі үшін анасының тұмар
беріп жатқан сəті көрсетілген Сүйіндір салты бейнеленген. Жоғары бөлігінде айналдыра
мемлекеттік тілде «СҮЙІНДІР» деген жазу (күміс монетада - монета дайындалған
металды, оның сынамы мен массасын білдіретін «Ag 925 31,1g» деген жазу) бар. Төменгі
бөлігінде соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан жəне Қазақстан теңге сарайының
тауар белгісі бар.
Монеталардың бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерлі.
Ескерткіш монеталар:

1) 925 сынамды күмістен жасалған, массасы 31,1 грамм, диаметрі – 38,61 мм,
дайындау сапасы – «proof», таралымы – 4 мың дана, қыры (гурты) бедерлі.
2) «нейзильбер» қоспасынан жасалған, диаметрі – 31 мм, массасы – 11,17 грамм,
таралымы – 100 мың дана, қыры (гурты) бедерлі.
Номиналы 500 теңгелік жəне номиналы 50 теңгелік ескерткіш монеталар Қазақстан
Республикасының бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің барлық түрлері
бойынша, сондай-ақ шоттарға, салымдарға, аккредитивтерге есептеу үшін жəне аударым
жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық банктерінде
шектеусіз ұсақталады жəне айырбасталады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің түсіндірмесі
«Қазақстанның əдет-ғұрыптары, ұлттық ойындары» сериясынан «Сүйіндір»
ескерткіш монеталары қазақ халқының салт-дəстүрлері мен ұлттық мəдениетін таныпбілуді кеңейтуге ықпал ететін серияны жалғастыратын күмістен жəне нейзильберден
жасалған монеталардың сегізінші жұбы болып табылады.
Келіншек босанғаннан кейін оның анасы кəде жорасын алып, əдейі келуге тиіс. Бұл –
қалыптасқан салт жəне ананың міндетті парызы. Мұны қызын қияға қондырған əр қазақ
əйелі білуге жəне орындауға міндетті. Ана болған өз қызының қасында болып, оған
рухани күш беріп, сенім туғызып, жас сəбиді емізу, күту жолдарын үйретеді, ақылшысы,
сүйеніші, қамқоры болады. Құда-құдағиларының немерелі болған қуанышына
ортақтасады, нəрестеге арнаған бұйымдарын, сəлем-сауқатын ұсынады. Құрметті қонағы
да болады.
Перзентті болған қызына анасының арнайы баруы – қазақтың ежелден келе жатқан
салты – «Сүйіндір».
С. Кенжеахметұлы. «Қазақ халқының салт-дəстүрлері» - Алматы: «Алматыкітап»
ЖШС, 2005 ж. Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ғылыми кеңесі
бекіткен.
Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге
сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кəсіпорны
дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25
қыркүйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі
банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сəйкес əзірленген.
«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар коллекциялық құны бойынша
сатуға арналған. Олар кəдесыйлық ораумен шығарылады жəне Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс жəне ағылшын тілдеріндегі нөмірлік сапа
сертификатымен жабдықталған.
Нейзильбер қоспасынан жасалған ескерткіш монеталардың бір мың данасы
жақсартылған сапамен дайындалды жəне арнайы пластикалық термовакуумды ораумен
сатуға арнап шығарылды.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық филиалдарында
сатып алуға болады. Алматы қаласындағы мекенжайы: Панфилов көшесі, 98. Анықтама
телефоны +7(727) 273-83-98.
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