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Bélyegtájékoztató
AZ ÉV GYÓGYNÖVÉNYE 2018: VALÓDI LEVENDULA
speciális változatok és bélyegszett

A Magyar Posta a 2018-ban az év gyógynövényének választott valódi levenduláról
megjelentetett sorszámozott blokkját különleges és limitált nyomdatechnikai
változatokban, valamint reprezentatív bélyegszett formájában is kiadja. A
bélyegblokkok, illetve a bélyegszett Maros Krisztina grafikusművész tervei alapján
készültek. Az újdonságok 2018. június 8-tól kaphatók a készlet erejéig a Filapostán,
és megrendelhetők a philately@posta.hu e-mail címen is.
A 2018-as év gyógynövénye, a valódi levendula több ezer éve ismert és alkalmazott gyógynövény.
Már az ókorban is használták sebek fertőtlenítésére, a XV. századtól dísz- és aromanövényként
Magyarországon is ültetik. Napjainkban elsősorban nyugtató és szorongásoldó hatása miatt
alkalmazzák. A valódi levendula napjaink egyik legnépszerűbb gyógynövénye. A hatás
szempontjából a legfontosabbnak a növény illóolaját tartják, virágát leggyakrabban teaként, illóolaját
belélegezve vagy kockacukorra cseppentve alkalmazzák. A levendulavirággal töltött párna vagy a
fürdővízbe cseppentett illóolaj segíti az elalvást. Kellemes aromája miatt szörpök, lekvárok,
sütemények készítéséhez is felhasználják. Szárított virágai csokorba, koszorúba kötve a lakás
illatos díszei lehetnek.
Mindezen értékeket a Magyar Posta most Az év gyógynövénye 2018: Valódi levendula blokk
speciális változatainak forgalomba bocsátásával bővíti. Ez alkalommal a blokk piros sorszámos
vágott, zöld sorszámos speciálisan perforált változata és egy bélyegszett jelenik meg.
A bélyegszettbe a piros és a zöld sorszámos kiadás mellett a fekete sorszámozású alapváltozat, és
csak ebben a szettben megvásárolható különlegességek, egy perforált és egy vágott, illatos,
sötétlila sorszámozású blokkváltozat is került. Ezt a nyomdatechnikai megoldást a gyártó úgy hozta
létre, hogy a blokk grafikájára egy szitalakk réteget vitt fel, ami az illatot mikrokapszulákba zárva
tartalmazza. Az illat a hordozóréteg dörzsölését követően szabadul fel.
Az 1000 példányban kibocsátott szettben minden kiadvány az 1 és 1000 közötti számtartományból
azonos sorszámmal rendelkezik. A levendula illatú változatok csak ebben az összeállításban
találhatók meg. A visszazárható fóliatasakban árusított szett mellé szintén sorszámozott, magyar és
angol nyelvű Tanúsítvány tartozik, aminek eredetiségét postai szárazbélyegző igazolja.
A piros és zöld sorszámozású blokkok az 1000 feletti számtartományból a szetten kívül is
megvásárolhatók.
Forrás: www.evgyogynovenye.hu

LEVENDULA2018
Megrendelési kód:
2018174010011 (piros sorszámos,
vágott blokk);
2018173010011 (zöld sorszámos,
perforált blokk);
2018175030011 (bélyegszett)
Megjelenés:
2018. június 8.
Névérték/eladási ár:
Piros sorszámos vágott blokk: 1000 Ft
Zöld sorszámos perforált blokk: 1000 Ft
Bélyegszett: 20 000 Ft
Nyomdai eljárás:
4 szín ofszet + levendula illat
Példányszám:
3500 darab piros sorszámos blokk,
5000 darab zöld sorszámos blokk,
ebből 1000-1000 darab bélyegszettben.
1000 darab vágott, sötétlila sorszámos
illatos blokk (csak bélyegszettben)
1000 darab perforált, lila sorszámos,
illatos blokk (csak bélyegszettben)
Bélyegek perforálási mérete:
40 mm x 30 mm
A blokk vágási mérete:
90 mm × 70 mm
Papírfajta:
Chromo enyvezett bélyegpapír
Gyártó(k):
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (blokkok,
tartó); Postanyomda (tanúsítvány)
Tervezőművész:
Maros Krisztina
Forrás:
Magyar Gyógyszerésztudományi
Társaság Gyógynövény Szakosztálya

INFORMÁCIÓ: Tel: (+36 1) 767-7329 ▪ belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7173 ▪ Fax: (+36 1) 288-1522 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

