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HÚSVÉT 2016   
 

 

 
A Magyar Posta Zrt. hagyományaihoz híven forgalmi bélyeg 
kibocsátásával köszönti a Húsvétot. A tavaszváró hangulatú, virágokkal 
és indákkal díszített, kalligrafikus forgalmi bélyeg középpontjában a 
„Húsvét” szó található. A 115 Ft névértékű címlet Nádi Boglárka 
grafikusművész terve alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-ben 
készült. Az újdonság március 4-től vásárolható meg a készlet 
függvényében az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de 
megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. 
 

A jeles napok sorában az egyik kiemelkedő ünnepünk a Húsvét, ami a 
keresztény egyházakban Krisztus feltámadásának ünnepe, egyben a 
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. 
 
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos 
ágakat terítették a Megváltó elé az útra, ma ennek emlékére barkát 
szentelnek a templomokban. Ugyancsak ősi húsvéti jelkép a bárány is, 
amelynek eredete a Bibliában keresendő. A húsvéti bárány, mint jelkép 
kapcsolatba hozható a természet ébredésével is, mivel a bárányok tavasszal 
jönnek a világra.  
 
Ahogyan véget ér a böjti időszak, úgy ér véget a tél is, ezért a húsvét egyben 
az újjászülető természetnek is az ünnepe. A hőmérséklet növekszik, ébred a 
természet. Kibújnak a földből az első virágok, majd lassan virágba borulnak 
a fák is. Vége a kopárságnak, a szürkeségnek. Zöldell minden.  
 
Ugyancsak a természet újjáéledését szimbolizálja, hogy Húsvétkor a 
templomokat nagyszombat reggelére virágokkal, zöld ágakkal díszítik fel.  
 
Forrás: hazkorul.hu, nyulihusvet.hu 

 

HÚSVÉT 2016: 
 
Megrendelési kód:  
2016050010031 (bélyeg) 
2016050060032 (FDC) 
 
Megjelenés: 2016. március 4. 
 
Névérték: 115 Ft (nem 
elsőbbségi belföldi 
szabványlevél, képeslap) 
 
Nyomdai eljárás: ofszet 
 
Példányszám:  
forgalmi igények szerint 
 
Perforálási méret: 40x30 mm 
 
Bélyegek száma az ívben:  
50 db bélyeg/ív 5 vonalkóddal 
 
Papírfajta:  
enyvezett bélyegpapír 
 
Gyártó:  
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
 
Tervezőművész:  
Nádi Boglárka 
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