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Bélyegtájékoztató
EUROPA 2016
Think Green – Gondolkodj zölden!

Az Európai Postaüzemeltetők Egyesülete évente kínál lehetőséget tagjainak
arra, hogy közös témakörben úgynevezett EUROPA bélyeget bocsássanak
ki. A tagországok 2016-ban azonos grafikával adják ki bélyegüket Think
Green (Gondolkodj zölden!) címmel. A bélyeggrafika ezúttal nemzetközi
pályázat keretében került kiválasztásra. Az első helyezést a ciprusi Doxia
Sergidou grafikusművésznő alkotása nyerte el, ami így a megvalósult
bélyeggrafika alapját adja minden kibocsátó országban. A nemzetközi
pályázaton minden tagország egy művel indulhatott. A versenyben a –
bélyegkisív ívszélén is látható – magyar bélyegterv a megtisztelő harmadik
helyet érte el. A magyar bélyeg tipográfiáját, valamint a keretrajzot, a
kapcsolódó boríték és bélyegző tervét Baticz Barnabás grafikusművész
tervezte. Az újdonság a Pénzjegynyomda Zrt-ben készült. Május 6-tól
kapható a készlet függvényében az első napi postákon, valamint a
Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.
A ma emberének az élet számos területén nyílik lehetősége, hogy kisebbnagyobb erőfeszítések árán környezettudatosabban éljen. A zölden gondolkodás
gyakorlatának bevezetése a mindennapokba a Föld állapotának megóvását,
életkörülményeink és környezetünk javítását is szolgálja. Néhány ötlet, amit
ennek érdekében a mindennapok rutinjában is alkalmazhatunk, pl.: bevásárlás
nejlonzacskó nélkül, vászontáska, vagy kosár használatával. Szelektív
hulladékgyűjtés. Komposztálás. Locsoláshoz gyűjtsünk esővizet. Elromlott
eszközök javíttatása. Használt, megunt dolgaink elcserélése, továbbadása. A
helyi piacokon kínált élelmiszerek vásárlása, fogyasztása. Újrahasznosított
termékek használata. Könyvtárak és kölcsönzők igénybevétele. Környezetbarát
tisztítószerek alkalmazása. Utazás tömegközlekedési eszközökkel. Forrás: lasszolden.hu, zoldtomb.hu

EUROPA2016:
Megrendelési kód:
2016120040011 (kisív)
2016120060012 (FDC)
Megjelenés:
2016. május 6.
Névérték: 305 Ft: EU, nem
elsőbbségi levlap és
szabványlevél
Nyomdai eljárás: ofszet
Példányszám: 70.000 db
Bélyegkép perforálási
méret: 40x30 mm
Kisív vágási méret:
130x80 mm
Papírfajta: enyvezett
bélyegpapír
Gyártó: Pénzjegynyomda
Tervezőművész: Doxia
Sergidou (bélyegkép) Baticz
Barnabás (bélyegkép
tipográfia, kisív keretrajz,
boríték, bélyegző)

INFORMÁCIÓ: Tel: (+36 1) 76 77 329 ▪ belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 76 77 173 ▪ Fax: (+36 1) 28 81 522 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

