13/2022 MAGYAR BÉLYEGEK
95. BÉLYEGNAP: 100 ÉVE SZÜLETETT VERTEL JÓZSEF

A Magyar Posta kétcímletű alkalmi bélyegsorozat és sorszámozott feláras
bélyegblokk kibocsátásával köszönti a 95. Bélyegnapot, amely ezúttal
Vertel József bélyegtervező grafikusművész születésének 100. évfordulója alkalmából jelenik meg. Az újdonságok Kara György grafikusművész
tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készültek, és 2022.
március 31-től vásárolhatók meg az elsőnapi postákon, a Filapostán, továbbá megrendelhetők a Magyar Posta internetes áruházából. A blokkon
található 300 Ft-os felár összegét a Magyar Posta a hazai szervezett bélyeggyűjtés támogatására fordítja.
A 95. Bélyegnapot köszöntő bélyegek Vertel József (1922–1993) grafikusművész, bélyegtervezőről emlékezek meg születésének 100. évfordulója kapcsán.
A magyar bélyeg lírikusának is nevezett művész életművén keresztül elénk
tárulnak a magyar bélyegkiadás évtizedei. A bélyeg és így a magyar bélyeg az
ország arca – vallotta a művész.
Vertel József Dömösön született, majd tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte, ahol Aba-Novák Vilmos és Konecsni György voltak a mesterei.
Később a Képzőművészeti Gimnáziumban tanított. A leghíresebb és legtöbbet
foglalkoztatott magyar bélyegtervezők egyike volt: 1950 és 1992 között közel
félezer hazai bélyeg terveit készítette el és mintegy 200 bélyeget tervezett más
államok (Libanon, Líbia, Algéria, Mongólia), valamint az ENSZ részére. Bélyegeit nyolc alkalommal „Az év bélyege” elismeréssel jutalmazták.
A blokk bélyegképén Vertel József alkotás közben látható. A blokk keretrajzán
és a bélyegsor címletein a művész néhány olyan bélyegképe szerepel, amely
életművének meghatározó eleme volt. A bélyegsor alnyomatán a 34. Bélyegnap bélyegsorhoz kapcsolódóan készített budapesti panorámát ábrázoló vázlata található. A blokkhoz tartozó alkalmi borítékon, a Mányoki Ádám festménye nyomán készített, II. Rákóczi Ferencet ábrázoló metszete, míg a sorhoz
kapcsolódó alkalmi borítékon a budapesti Mátyás-templomot ábrázoló akvarellje szerepel. Az alkalmi bélyegzőben a művész jól ismert kézjegye látható.

Megrendelési kód:
2022120030011 (blokk)
2022120060012 (FDC)
2022110050211 (sor)
2022110060012 (sor FDC)
Megjelenés: 2022. március 31.
Névérték: Megjelenéskor – 145 Ft: belföldi nem elsőbbségi levél 50 g-ig, levelezőlap és képes levelezőlap; 200 Ft:
belföldi elsőbbségi levél 50 g-ig, levelezőlap és képes levelezőlap; 550 Ft: kiegészítő címlet – postai díjaknak felelnek meg.
Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
Példányszám: 20.000 db fekete sorszámozású blokk, 20.000 db bélyegsor
(2 x 20 db bélyeg és 4 db vonalkód / ív)
A bélyegképek perforálási mérete:
blokk: 30 × 40 mm / sor: 40 × 30 mm
A blokk külső vágási mérete:
95 x 70 mm
Papírfajta: enyvezett bélyegpapír
Gyártó: ANY Nyrt. (blokk, sor);
Codex Zrt. (boríték)
Forrás: Családi archívum (porté),
Bélyegmúzeum (bélyegek, vázlatok)
Tervező: Kara György

INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu
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