MAGYAR BÉLYEGEK • 25/2020 tájékoztató
MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK VIII.

A Magyar Posta 2020-ban is folytatja a magyar szentek és boldogok
bemutatását. A sorszámozott bélyegblokk ezúttal szent életű Erzsébetek alcímmel, Árpád-házi Boldog Erzsébet özvegy, Árpád-házi
Boldog Erzsébet szűz és Portugáliai Szent Erzsébet tiszteletére jelenik meg. Az alapváltozattal egy időben dombornyomás alkalmazásával speciális változat és az exkluzív szett részeként, korlátozott példányszámú, szintén sorszámozott feketenyomat is megjelenik. Az
újdonság Benedek Imre grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomdában készült. Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és a www.posta.hu-n.
A két híres Árpád-házi női szent – a szerető szociális gondoskodás példája, Erzsébet, és a szerzetesi fogadalomhoz mindvégig hű domonkos apáca, Margit – életszentsége olyan erős és vonzó példának számított, amit
sokan szerettek volna maguk is megélni. Szent életvitelüket rokonaik
közül sokan követték.
Árpád-házi Boldog Erzsébet özvegy • V. István király és Kun Erzsébet
leánya, Szent Margit unokahúga. Megözvegyülve Nápolyban élt a Szent
Péter kolostorban. Visszavonultságában – nagynénje mintáját követve –
alázatra törekedett.
Árpád-házi Boldog Erzsébet szűz • Az utolsó Árpád-házi király, III. András és a lengyel Kujáviai Fenenna hercegnő leánya. Nagynénjei között
találjuk Szent Erzsébetet és Szent Margitot. Apja halála után önként vonult apácának.
Portugáliai Szent Erzsébet • Aragóniai Péter lánya, II. Endre dédunokája. Nevét szentté avatott nagynénjéről kapta. Kicsapongó férjénél elérte,
hogy bűneit megbánva haljon meg. Özvegyként szétosztotta vagyonát és
belépett a ferences harmadrendiek közé.
A Magyar Szentek és Boldogok VIII. bélyegszett tartalmazza az alkalmi
bélyegblokk alap-, speciális és egyszínű változatát. Ez utóbbi kizárólag
ebben az összeállításban vásárolható meg.

Megrendelési kód:
2020300030011 (alapváltozatú blokk)
2020300060012 (FDC alapvált. blokkal)
2020301030011 (speciális bélyegblokk)
2020302030011 (bélyegszett)
Megjelenés: 2020. augusztus 5.
Össznévérték: 1200 Ft (Megjelenéskor
kiegészítő címletként használható.) • A
bélyegszett eladási ára: 5.990 Ft.
Nyomdai eljárás: ofszet; a speciális változatot dombornyomás teszi különlegesebbé.
Példányszám: 50.000 db alapváltozatú
blokk (fekete sorszámmal), 10.000 db speciális blokk (piros sorszámmal). 3.000 db
szett, melybe 1-3.000-ig tartó, azonos sorszámmal kerültek a blokkok és a feketenyomat. A feketenyomat kizárólag a
bélyegszettben vásárolható meg és levélpostai díjak lerovására nem használható.)
A blokk vágási mérete: 104 x 78 mm
A blokkon belüli bélyegképek perforációs mérete: 45 x 26,67 mm
Gyártó: Pénzjegynyomda (blokkok, feketenyomat, boríték); Pátria Nyomda (szett)
Tervezőművész: Benedek Imre
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