02/2022 MAGYAR BÉLYEGEK
KÍNAI HOROSZKÓP: 2022 A TIGRIS ÉVE

A Magyar Posta kilencedik alkalommal jelentet meg alkalmi
bélyegkisívet a kínai horoszkóp motívumaival. A soron következő –
2022. február 1. és 2023. január 21. közötti időszak a Víz elemhez
tartozó tigris éve. Az újdonság Szajkó Berta Ágnes tervei alapján
20 000 példányban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült.
2022. január 25-től kapható az elsőnapi postákon, a Filapostán,
továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházán
keresztül is.

Megrendelési kód:
2022020040011 (kisív)
2022020060012 (kisív FDC)
Megjelenés: 2022. január 25.
Össznévérték: 1560 Ft
(Megjelenéskor a 780 Ft egyéb
külföldi elsőbbségi nem
vámköteles levél 50 g-ig,
levelezőlap, képes levelezőlap
tarifaként használható.)

A kínai asztrológia a kínai kultúrában gyökeredző sok ezer éves
hagyomány és tan, mely a világ alapelemeinek viselkedését, a természet
rendjét, körforgását magyarázza. A rendszer az időt 60-as ciklusokra
Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
osztja, így minden év e ciklusban bizonyos Égi Törzs és Földi Ág
Példányszám: 20.000 kisív
kombinációjából alakul ki.
A bélyegek perforálási mérete:
A Tigrist minden új kihívás lelkesíti, szereti a különleges helyeket és
váratlan eseményeket. Élvezi az életet. Lelkesedése, célratörése és 24,75 x 52 mm
pozitív magatartása rokonszenvessé teszi. A Tigris kedveli a A kisív vágási mérete:
kiszámíthatatlan helyzeteket, és nem óvatoskodik. Igen nagyvonalú, 70 x 70 mm
terveibe szívesen bevonja a barátait.
Papírfajta:
A kínai horoszkóp szerint a 2022-es év az előre elrendelt dolgok, a Fehér, famentes felületkezelt
spontaneitás és az újdonság éve lesz. Ez egy olyan időszak, amely erejét enyvezett bélyegpapír, optikai
és növekedését a viszontagságok ellenére a dinamizmusból és a fehérítővel

lelkesedésből meríti. A 2022-es év az előre nem látható változások és Gyártó:
meglepő fejlemények éve. A tigris évét 2023-ban a nyúl éve követi majd.
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
A bélyegkisívben található bélyegképeken két, kört alkotó tigris látható. A Tervező:
bélyegkisívhez tartozó alkalmi boríték és bélyegző további tigris Szajkó Berta Ágnes
motívumokat tartalmaz.
INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7173 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

