MAGYAR BÉLYEGEK • 34/2021 tájékoztató
VÁRAK MAGYARORSZÁGON II.

A Magyar Posta a 2018-ban megkezdett kastélyok, várak sorozatát 2021ben is folytatja és ezúttal is hazai várak közül mutat be nyolcat. A kisív
Domé Eszter grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági
Nyomdában készült 20.000 példányban. Az újdonság 2021. szeptember 2án kerül forgalomba, a megjelenés napjától kezdve megvásárolható az
elsőnapi postákon és a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar
Posta internetes áruházából is.

Megrendelési kód:
2021300040011 (kisív)
2021300060012 (FDC)

A bélyegújdonságon látható várak sorrendben a következők: Diósgyőri vár
(Miskolc); Sümegi vár; Szádvár (Szögliget); Kisvárdai vár; Soproni városfal és
a hozzá kapcsolódó múzeumnegyed; Mosonmagyaróvári vár; Somlói vár
(Doba) és Füzéri vár. A kisív hátterét a várak külső és belső részeiről,
homlokzatairól készült képi montázs díszíti. A borítékon és a bélyegzőben a
Somlói vár részletei jelennek meg.

Fotó: NÖF Nonprofit Kft.,
Szeniczei Patrik (Sopron)

Megjelenés:
2021. szeptember 2.

Névérték: 8 x 200 Ft
(Megjelenéskor Belföldi
A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési NKft. az országos kulturális elsőbbségi levél 50 g-ig,
örökségvédelmi feladatok ellátására jött létre. Célja a műemléki védelem alatt levelezőlap, képes
álló épületek fenntartható hasznosítása, közreműködés azok fejlesztésében, levelezőlap szolgáltatás díja.)
felújításában. További kiemelt feladata a látogatók számára vonzó tartalommal
Nyomdai eljárás:
megtölteni a műemléki helyszíneket. A hazai épített örökségvédelem aktív
4 szín ofszet
szereplőjeként több mint 30 műemléki védettségű épületet üzemeltet,
Példányszám: 20 000 kisív
portfóliójában az épített örökségeink megóvására irányuló fejlesztések mellett
kiemelt állami beruházások is megtalálhatóak. A NÖF NKft. koordinációjában A bélyegek perforálási
valósulnak meg a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram mérete: 40 x 30 mm
fejlesztései, melyek célja, hogy a kulturális örökségvédelem jegyében ne A kisív külső vágási
csupán külsőleg és belsőleg újuljanak meg az épületek, hanem azokat mérete: 190 x 100 mm
változatos
programokkal
és
rendezvényekkel
tegyék
élővé.
A Gyártó: ANY Biztonsági
bélyegsorozatban nyolc, a programban érintett vár bemutatására kerül sor.
Nyomda Nyrt.

INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7168 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

Tervezőművész:
Domé Eszter
Forrás: NÖF Nonprofit Kft.

