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88. BÉLYEGNAP
Tata, 2015. június 26-28.

A Magyar Posta feláras bélyegblokk és kétcímletű alkalmi bélyegsorozat kibocsátásával köszönti a
bélyeggyűjtők legnagyobb ünnepét a bélyegnapot, melynek idei eseményeire 2015. június 26-28.
között Tatán kerül sor. Az újdonságok Hajdú József művészfotóinak felhasználásával Baticz Barnabás
grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt-ben készültek. Június 26-tól kapható a készlet
függvényében az első napi postákon, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta
internetes áruházából is. A felárból befolyó összeget, blokkonként 300 Ft-ot, a Magyar Posta a hazai
szervezett bélyeggyűjtés támogatására fordítja.
Tata (latinul Dotis, németül: Totis) a Dunántúl északi részén, a Kisalföld és a Dunántúli-középhegység találkozásánál, a
Gerecse és Vértes hegységet elválasztó Tatai-árok északnyugati kapujában, az Által-ér folyásánál helyezkedik el. Ősidők
óta lakott település, amit az itt feltárt, ősemberre utaló régészeti leletek is bizonyítanak. Az évezredek során a kedvező
létfeltételek, a hévforrások mindig a környékre vonzották az embert. Az Árpád-házi uralkodók idején királyi birtok volt. Az
itt lévő bencés apátságról a 9. századból fennmaradt írásos emlékek tudósítanak. A település neve Tata alakban először
1221-ben fordult elő. Tata az „Élővizek városa” és 2010-ben a biodiverzitás magyarországi fővárosa lett, így ismerve el a
város kötődését a természeti értékekhez. (Forrás: tata.hu; wikipedia.org)
A 600+300 Ft-os feláras, sorszámozott bélyegblokkon a tatai Öreg-tó részlete látható a Tatai várral. A blokk
bélyegképének előterében Keresztelő Szent János szobra található, a háttérben előtűnik a bélyegnapi rendezvénynek
otthont adó Eötvös József Gimnázium és Kollégium épülete is. Tata város 2013-ban nyerte el az Európa-díjat, amely a
blokkhoz tartozó alkalmi borítékot díszíti. Az Európa Tanács által 1955-ben alapított díj és kitüntetési rendszer olyan helyi
és regionális önkormányzatok elismerésére szolgál, melyek kiemelkedően aktív szerepet vállalnak az európai egységet
erősítő nemzetközi kapcsolatok terén. A díj mellett a Kiskastély látható még a kompozíció részeként. ● A bélyegsorozat
címletein a Harangláb (115 Ft) és a Tatai vár (145 Ft) látható. A hozzá tartozó alkalmi boríték a nagy hagyományú tatai
kerámia múltját idézi a XVIII. századból származó fajanszedények, többek között a tatai Kuny Domokos Múzeum
gyűjteményében található, ún. „rákos” tányéron keresztül. A borítékon tatai látkép szerepel még, melynek fő eleme a
Szent Kereszt Plébániatemplom. ● A kibocsátáshoz kapcsolódó alkalmi bélyegzőn a Tatai vár stilizált rajza található.
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