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MESEHŐSÖK II.: FRAKK, A MACSKÁK RÉME  
 

A Magyar Posta Mesehősök témakörben Süsü, a sárkány után 

2020-ban a Frakk, a macskák réme című mese hőseivel bocsát ki 

sorszámozott alkalmi bélyegblokkot. A bélyegblokk Weisenburger 

István grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomda 

Nyrt.-ben készült 50.000 példányban. Megvásárolható a Filapostán, 

a filatéliai szakszolgálatokon, kijelölt postahelyeken és a 

www.posta.hu-n.  

A 4 évadot, ezen belül 52 epizódot megélt magyar papírkivágásos ani-

mációs tévésorozat a Pannónia Filmstúdióban készült 1971 és 1985 

között. Forgatókönyvét Bálint Ágnes írta, a figurákat Várnai György ter-

vezte, a filmet Cseh András és Nagy Pál rendezte, zenéjét pedig Pethő 

Zsolt szerezte. A szinkronhangok között olyan hírességeket tisztelhe-

tünk, mint Szabó Gyula, Schubert Éva, Váradi Hédi, Rajz János vagy 

Pártos Erzsi. 

A történet középpontjában Frakk, a mindig éhes, játékos magyar vizsla 

áll, aki legfőbb feladatának a kissé elkényeztetett, szemtelen macskák, 

Lukrécia és Szerénke megnevelését érzi. Ebben teljes mértékben tá-

mogatja őt gazdája, Károly bácsi, míg a háziasszony, Irma néni szíve 

inkább a cicákhoz húz.  

Az alkalmi bélyegblokk három címletén a főszereplőket láthatjuk: kö-

zépső bélyegen a főhős, Frakk jelenik meg, mellette balra a gazdái: 

Irma néni és Károly bácsi, a jobboldali bélyegen pedig a macskák: Sze-

rénke és Lukrécia foglalnak helyet.  

Az alkalmi borítékon a rajzfilm egy mozgalmas jelenete látható, a bé-

lyegzőben pedig az „Élőkép” c. epizódban fontos szerepet betöltő kép-

keret jelenik meg. A keretben a rajzfilmsorozat címe olvasható.  

Megrendelési kód:  

2020280030011 (bélyegblokk)  

2020280060012 (FDC) 

Megjelenés: 2020. november 4. 

Névérték/eladási ár: 3x200 Ft 
(200 Ft: megjelenéskor kiegészítő 
címletként használható.) 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 50.000 db blokk 

A blokk vágási mérete:  

160x96 mm 

A blokkon belüli egyes bélyeg-

képek perforációs mérete:  

(2x) 40x30 mm, (1x) 30x40mm 

Papírfajta: Fehér, famentes felü-

letkezelt enyvezett bélyegpapír, 

optikai fehérítővel 

Gyártó:  

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Forrás: © MTVA / Bálint Ágnes / 

Várnai György 

Tervezőművész:  
Weisenburger István 
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