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Bélyegtájékoztató
KÍNAI HOROSZKÓP: 2017, A KAKAS ÉVE

A kínai horoszkóp szerint a 2017. január 28. és 2018. február 15. közötti
időszak a Kakas éve, melyet a Magyar Posta bélyegkisíven örökít meg. A
kétféle bélyegkép főmotívuma a kakas figurája. A kompozíciót
dombornyomás és aranyfólia teszi különlegesebbé. A kisív Petényi Tibor
Zoltán grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben
készült 70.000 példányban. Az újdonság január 27-től kapható az elsőnapi
postákon, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta
internetes áruházából is.
A kínai asztrológia szerint a Kakas évében történelmi jelentőségű események
várhatóak, melyek az előző évek áldozatos munkájának eredményességét
igazolják majd. A gazdaságban lassú, de biztos alapokon nyugvó növekedésre
számíthatunk.
Az átlagember szempontjából hasznos és eredményes évnek nézünk elébe.
Sokan a testi-lelki egyensúly felé fordulnak, és az egészség megőrzése lesz az
egyik legfontosabb szempontjuk. Kedvezni fog ez az időszak mindazoknak, akik
hajlandóak keményen dolgozni, kihasználják saját tehetségüket, lehetőségeiket.
A Kakas évében született személy imád kakaskodni: bátor, büszke, feltűnő és
szókimondó. Vágyik az elismerésre, szereti, ha észreveszik. Szorgalmas és
életvidám. Szüksége van közönségre, csodálókra, olyan emberekre, akik
tanácsot kérnek tőle. Mivel ellentmondást nem tűr, ezért ellenségei is akadnak. A
vitákban könyörtelen, és gyakran megbántja ellenfeleit. Sokat olvas, az
újdonságok nem kerülik el a figyelmét.
A kínai horoszkópban az egyes jegyek 12 évente ismétlődnek. Legutóbb 2005ben volt, legközelebb pedig 2029-ben lesz a Kakas éve. A tervek szerint a
sorozat 2018-ban a Kutya éve bélyegkibocsátással folytatódik.
Forrás: harmonet.hu; officina.hu

KAKAS ÉVE 2017:
Megrendelési kód:
2017010040011 (kisív)
2017010060012 (FDC)
Megjelenés: 2017. január 27.
Névérték: 335 Ft
(Megjelenéskor „Európai
országokba levelezőlap és
szabványlevél 20g-ig” tarifának
felel meg.)
Nyomdai eljárás: 4 direktszín,
aranyfólia, dombornyomás
Példányszám: 70.000 db
Bélyegek perforálási mérete:
26x26,44 mm
Külső vágási méret:
123x71,5 mm (kisív)
Papírfajta:
enyvezett bélyegpapír
Gyártó:
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Tervezőművész:
Petényi Tibor Zoltán

INFORMÁCIÓ: Tel: (+36 1) 76 77 329 ▪ belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 76 77 173 ▪ Fax: (+36 1) 28 81 522 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

