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MESEHŐSÖK – SÜSÜ, A SÁRKÁNY  
 

A Magyar Posta Mesehősök témakörben három címletű 

alkalmi bélyegblokkot bocsát ki a „Süsü, a sárkány” c. 

bábfilm-sorozatról. A bélyegblokk Weisenburger István 

grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági 

Nyomda Nyrt.-ben készült 60.000 példányban. Megvá-

sárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, 

kijelölt postahelyeken és a www.posta.hu-n.  

Több mint 40 éve kezdte el sugározni a televízió a Csukás 
István forgatókönyve alapján készült 9 részes mesefilm 
sorozatot, de még a mai gyerekek is azonnal felismerik fő-
hősét, Süsüt, a kitagadott sárkányt.  Az emberek kigúnyol-
ják, és menekülnek előle, de szerencsére a Jó Királyfi meg-
látja belső szépségét, és közbenjárására a királyi udvar 
befogadja, megszereti, életének nélkülözhetetlen részévé 
válik. Csukás István író mellett olyan szakemberek, művé-
szek vettek részt az alkotói folyamatban, mint Lévai Sándor 
bábtervező, Kemény Henrik bábművész, Bodrogi Gyula 
színművész, Takács Vera dramaturg. 

Az alkalmi bélyegblokk a főszereplőket sorakoztatja fel, 

középen természetesen a jószívű sárkány látható, mellette 

foglal helyet legfőbb segítője a Királyfi, a Királylánnyal és a 

Kiskirályfival, valamint az Öregkirállyal. Jobbján szintén 

ikonikus szereplők állnak: a Dadus, a Kancellár és a jó üzlet 

érdekében minden cselre kész Sárkányfű árus. A boríték az 

udvar nyüzsgő életét jeleníti meg, a bélyegzőn pedig a tér 

közepén álló kútból fel-fel bukkanó vizet köpő hal látható. 

 

Megrendelési kód:  

2019260030011 (bélyegblokk)  

2019260060012 (FDC) 

Megjelenés: 2019. szeptember 2. 

Névérték/eladási ár: 3x200 Ft (200 Ft: megje-
lenéskor kiegészítő címletként használható.) 

Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet 

Példányszám: 60.000 db blokk 

A blokk vágási mérete: 170x96 mm 

A blokkon belüli egyes bélyegképek perfo-

rációs mérete: (2x) 40x30 mm, (1x) 30x40mm 

Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt eny-

vezett bélyegpapír, optikai fehérítővel 

Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 

Forrás: © MTVA/Csukás István/Lévai Sándor 

Fotó: Zih Zsolt 

Tervezőművész: Weisenburger István 
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