MAGYAR BÉLYEGEK • 36/2021 tájékoztató
„EGY A TERMÉSZETTEL”
Vadászati és Természeti Világkiállítás

A Magyar Posta sorszámozott alkalmi bélyegblokk és nyolc címletből álló bélyegsor kibocsátásával köszönti az „Egy a Természettel”
Vadászati és Természeti Világkiállítást. Az újdonság Remete Pál
tervezőművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben
készült és 2021. szeptember 25-én kerül forgalomba. Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, a kijelölt postahelyeken és a www.posta.hu-n.
Magyarország legutóbb 1971-ben rendezett vadászati világkiállítást. 50
évvel később, „Egy a természettel” mottóval 2021. szeptember 25. és
október 14. között ismét világkiállításra kerül sor a magyar fővárosban. A
nagyszabású központi rendezvény helyszíne a HUNGEXPO Budapest
Kongresszusi és Kiállítási Központ lesz, ahol a különféle vadászati, erdészeti, horgászati, és a természet hosszútávú fenntarthatóságát hirdető
témákat korszerű, egyben modern környezetben, több mint 70 ezer
négyzetméteren tekinthetik meg az érdeklődők. A programsorozat célja,
hogy az emberek jobban megértsék a természet védelmének fontosságát, a fenntartható természethonosítás fogalmát és értelmét, elismerjék a
vadászat, a vadgazdálkodás, a horgászat, a halászat, a halgazdálkodás,
az erdészet valamint az erdőgazdálkodás hasznát és szükségességét.
A bélyegblokk bélyegképén Széchenyi Zsigmond magyar vadász, utazó,
író, Kittenberger Kálmán magyar Afrika-kutató, zoológus, tanár, vadász
természettudományi író, a Nimród Vadászújság egykori főszerkesztője,
valamint Fekete István József Attila-díjas magyar író, számos regény,
ifjúsági könyv és állattörténet írójának portréja található, és őket az erdő
sejtelmes világa öleli körül a blokk keretrajzán. A sorozat nyolc címlete
összefüggő kompozícióban a témához kapcsolódó állatokat jelenít meg:
muflon (Ovis aries), európai dámszarvas (Dama dama), európai őz
(Capreolus capreolus), tőkés réce (Anas platyrhynchos), vaddisznó (Sus
scrofa), gímszarvas (Cervus elaphus), drótszőrű magyar vizsla, mezei
nyúl (Lepus europaeus), fogoly (Perdix perdix) és fácán (Phasianus
colchicus). Az alkalmi boríték főmotívuma a gímszarvas, míg az alkalmi
bélyegzőben az esemény logója található.

Megrendelési kód:
2021330030011 (blokk)
2021330060012 (blokk FDC)
2021320050811 (sor)
2021320060012 (sor FDC)
Megjelenés: 2021. szept. 25.
Össznévérték: 3960 Ft
(A 145 Ft: Belföld nem elsőbbségi levél 50 g-ig, levelezőlap,
képes levelezőlap; a 200 Ft:
Belföldi elsőbbségi levél 50 g-ig,
levelezőlap, képes levelezőlap;
a 425 Ft, 460 Ft és 1500 Ft:
Kiegészítő címlet tarifaként
használható megjelenéskor.)
Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
Példányszám: 50.000 blokk,
20.000 sor (5x8 féle bélyeg / 4
vonalkód / ív)
A blokk vágási mérete:
90 x 70 mm
A bélyegképek perforációs
mérete: 40 x 30 mm
Papírfajta: Fehér, famentes
felületkezelt enyvezett bélyegpapír, optikai fehérítővel
Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Tervezőművész:
Remete Pál
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