MAGYAR BÉLYEGEK • 30/2019 tájékoztató
VÁRAK MAGYARORSZÁGON

A Magyar Posta Várak Magyarországon elnevezéssel
bocsátja ki a 2017-ben megkezdett Kastélyok, várak sorozat következő elemét. A nyolc bélyeget tartalmazó kisív Domé Eszter grafikusművész tervei szerint az ANY
Biztonsági Nyomdában készült 40 000 példányban. Az
újdonság 2019. szeptember 2-től kapható a Filapostán, a
filatéliai szakszolgálatokon, a kijelölt postahelyeken és a
www.posta.hu-n.

Megrendelési kód:
2019250040011 (kisív)
2019250060012 (FDC)
Megjelenés: 2019. szeptember 2.

Névérték: 8 × 120 Ft (össznévérték 960 Ft)
A 120 Ft a megjelenés időpontjában belföldi
nem elsőbbségi szabványméretű levél 30 gig, továbbá levelezőlap és képes levelezőlap
A bélyegújdonság Magyarország történelmi várai közül az
postai díjnak felel meg.
alábbiakat mutatja be: Siroki vár: hazánk egyetlen fennmaradt barlangvára. • Kinizsi-vár, Nagyvázsony: Kinizsi Pál, Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
Mátyás király legendás veretlen hadvezérének vára. • Egri Példányszám: 40.000 kisív
vár: az 1552-es török hódítást megállító diadal helyszíne. •
Szigetvári vár: 1566-ban Zrínyi Miklós és katonái a török A bélyegek perforálási mérete:
túlerővel szemben itt haltak hősi halált. • Rákóczi-vár, Sá- 40 mm × 30 mm
rospatak: a Rákóczi-dinasztia emblematikus vára, a hazai A kisív vágási mérete:
reneszánsz építészet példája. • Pipo várkastély, Ozora: 190 mm × 100 mm
Ozorai Pipó (Filippo Scolari) temesi ispán hadvezér vára,
amely a kezdetektől fogva lakó és birtokközpont funkciót is Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt enykapott. • Fellegvár, Visegrád: IV. Béla király felesége, Mária vezett bélyegpapír, optikai fehérítővel
királyné emeltette, Károly Róbert király bővítette, majd Má- Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
tyás király uralkodása idején teljesen felújították. • Cseszneki
vár: a tatárjárás utáni nagy várépítési korszakban épült várat Tervezőművész: Domé Eszter
a Garai család a 14. század végén alakíttatta át jelentős Fotó: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejleszerősséggé. Az Esterházy család cseszneki ága a 17-18. szá- tési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
zadban barokk stílusban építtette át, az 1810-es években / Cultiris – Rigó Tibor
földrengés és tűzvész pusztította el.
Forrás: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi FejA kisív hátterét a várak külső és belső részeiről, homlokzatai- lesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tárról készült képi montázs díszíti.
saság / www.nöf.hu
INFORMÁCIÓ: Tel: (+36 1) 767-7329 ▪ belyeg@posta.hu
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