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MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK VII.  

A Magyar Posta 2019-ben is folytatja a magyar szen-

tek és boldogok bemutatását. A sorszámozott bé-

lyegblokk ezúttal a kassai vértanúkra: Szent Márkra, 

Szent Menyhértre és Szent Istvánra emlékezik. Az 

alapváltozattal egy időben arany és ezüst festék al-

kalmazásával speciális változat és korlátozott pél-

dányszámú, szintén sorszámozott feketenyomat is 

megjelenik. Az újdonság Benedek Imre grafikusmű-

vész tervei alapján az ANY Biztonsági Nyomdában 

készült. Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai 

szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a 

www.posta.hu-n.  

 
1619. szeptember 7-én, 400 esztendővel ezelőtt halt 
vértanúhalált Kassán Bethlen Gábor hajdúinak kezétől 
három, katolicizmusához ragaszkodó pap: Kőrösi Márk 
horvát származású esztergomi kanonok, főesperes és 
két jezsuita, a lengyel Grodecz Menyhért és a magyar 
Pongrácz István. A három vértanú boldoggá avatását 
már 1628-ban kezdeményezte Pázmány Péter eszter-
gomi érsek, de arra csak 1905 januárjában X. Pius pápa 
által került sor. Szentté 1996. július 2-án, Kassán avatta 
őket II. János Pál pápa. Egyházi ünnepüket vértanúsá-
guk napján, szeptember 7-én tartják. 
 
A Magyar Szentek és Boldogok VII. különleges 
bélyegszett tartalmazza az alkalmi bélyegblokk alap-, 
speciális és egyszínű filatéliai változatát. Ez utóbbi kizá-
rólag ebben az összeállításban vásárolható meg.  

Megrendelési kód:  

2019230030011 (alapváltozatú blokk)  

2019230060012 (FDC alapváltozatú blokkal) 

2019231030011 (speciális bélyegblokk) 

2019232030011 (szett) 

Megjelenés: 2019. augusztus 1. 

Össznévérték: 900 Ft (Megjelenéskor kiegészítő 
címletként használható.) • A szett ára 3.990 Ft. 

Nyomdai eljárás: ofszet; a speciális változatot az 

ofszet mellett arany és ezüst színű metálfesték teszi 

különlegesebbé.  

Példányszám: 60.000 db alapváltozatú blokk (feke-
te sorszámmal), 10.000 db speciális blokk (piros 
sorszámmal). 3.000 db szett, melybe 1-3.000-ig tar-
tó, azonos sorszámmal kerültek a blokkok és a feke-
tenyomat. A feketenyomat kizárólag a 
bélyegszettben vásárolható meg és levélpostai díjak 
lerovására nem használható.) 

A blokk vágási mérete: 120 x 74 mm  

A blokkon belüli bélyegképek perforációs mére-

te: 26 x 34,6 mm 

Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt enyvezett 

bélyegpapír, optikai fehérítővel 

Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Tervezőművész: Benedek Imre 
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