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Bélyegsorozattal ünnepeljük a londoni olimpiát 
 
A Magyar Posta bélyegkibocsátással köszönti a sportvilág legnagyobb eseményét, a XXX. Nyári 
Olimpiai Játékokat. A két címletből álló alkalmi bélyegsorozat Berta Ágnes grafikusművész tervei 
szerint az Állami Nyomdában készült. A hagyományok szerint megjelenő olimpiai bélyegeken ezúttal 
az úszás és a kajakozás sportágak egy-egy pillanatát örökítette meg az alkotó. A bélyegsorozat a 
magyar olimpikonok hivatalos esküjének napján, 2012. június 22-én jelenik meg, ünnepélyes bemuta-
tására néhány nappal később, június 25-én a Magyar Sportok Házában kerül sor. 
 
Az első olimpiai játékokat a kutatások szerint i. e. 776-ban tartották, és ezt követően általában négyévente 
rendezték meg. Népszerűsége folyamatosan emelkedett, és az i. e. 5. és 6. században érte el tetőpontját. A 
modern olimpiai játékok újjászületése Pierre de Coubertin nevéhez fűződik, akinek célja az volt, hogy felújít-
sa a sportünnepet, ezért a Francia Atlétikai Sportegyesületek Szövetsége égisze alatt összehívott egy kong-
resszust 1894. június 16-tól 23-ig. Itt ismertette elképzeléseit; majd a résztvevők döntést hoztak az olimpiai 
játékok felújításáról, az első helyszínől, valamint megalapították a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot. 
 
A XXX. Nyári Olimpiai Játékok nemzetközi sporteseményre 2012. július 27. és augusztus 12. között kerül sor 
Londonban. Ezzel London lesz az első olyan város, amely háromszor rendezhet újkori nyári olimpiát, hiszen 
korábban 1908-ban és 1948-ban is házigazda volt. 2005. július 6-án a NOB 117. ülésszakán, Szingapúrban 
választották ki a 2012-es nyári olimpiai játékok rendezésére Londont. A város pályázata a négykörös szava-
záson Moszkvát, New Yorkot, Madridot és Párizst előzte meg. Az olimpiai zászlót 2008. szeptember 26-án 
tűzték ki a londoni városháza elé. Az olimpián összesen 26 sport 39 ága vesz részt. A várakozások szerint 
204 nemzet képviselteti majd magát sportolóival az olimpián. Magyar színekben több mint 150 versenyző 
vesz részt az ötkarikás játékokon. (Forrás: hu.wikipedia.org, mob.hu) 
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