MAGYAR BÉLYEGEK • 4/2020 tájékoztató
HÚSVÉT 2020

A Magyar Posta forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a
kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Az értékjelzés
nélküli, Belföld felirattal ellátott, öntapadós bélyegen és a
hozzátartozó borítékon az idén 20 éves Míves Tojás Gyűjtemény
(Zengővárkony) kiállítási anyagából választott hímes tojás szerepel.
A bélyeg Nagy Péter grafikusművész tervei alapján, a Pátria
Nyomdában készült. Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai
szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és www.posta.hu-n.

Megrendelési kód:
2020070010031 (bélyeg)
2020070060032 (FDC)
2020070040031 (50
bélyegképes ív)
Megjelenés: 2020. március 4.

Névérték/eladási ár: Belföld
(Megjelenéskor 135 Ft értékű,
A bélyegen lévő tojásmotívum neve „Makkos pöttyözött tölgyleveles”,
belföldi nem elsőbbségi levél 50
alkotója Stricki Zoltánné Katona Zsuzsanna zengővárkonyi születésű, ma
g-ig, levelezőlap és képes
is ott élő és dolgozó tojásíró. A tojáshímzést a falu neves tojásíró
levelezőlap szolgáltatásának
elődeitől, elsősorban rokonától, „gyángyi”-jától, a Magyar Néprajzi
díja.)
Lexikonban is szereplő Bognár Jánosnétól tanulta, s fejlesztette művészi
Nyomdai eljárás: flexo
tudássá, így lett a hagyományok neves folytatója.
Az alkalmi boríték előoldalán található tojás felületén a szakrális minta, a Példányszám: 350.000 db
piros színű kereszt a meghatározó motívum, kiemelését, kisugárzását bélyeg (50 bélyegkép + 10
erősíti a világos keretezés és a tengelyvonalban pöttyözés. A tojás alján a vonalkód/ív) - forgalmi igények
díszes kompozíció, valamint a térkitöltő átlós díszítmények a kereszt szerint utánnyomható
kiemelését szolgálják. A világos keretbe foglalt uralkodó színek, a fekete
(gyász) és a piros (Krisztus vére, feltámadás) a Húsvét mondanivalójának Perforálási mérete: 26 x 33 mm
kifejezői. A tojás alkotója Bércziné Szendrő Csilla, a „Népművészet Papírfajta: matt eco-papír és
Mestere” tojásíró Népi Iparművész.
öntapadós papír
Az alkalmi bélyegzőben a tojásírás stilizált ábrázolása látható.
Gyártó: Pátria Nyomda Zrt.
Zengővárkony ma is élő gazdag népművészeti hagyományainak
kiemelkedő része a jellegzetes tojásírás. A fennállásának 20. évfordulóját Tervezőművész: Nagy Péter
ünneplő Míves Tojás Gyűjteményben látható mintegy kétezer Forrás Míves Tojás Gyűjtemény
különlegesen szép, díszített tojás között a bélyegen bemutatott hímes (Zengővárkony)
tojáson kívül számos további változat is megtalálható.
INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7168 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

