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Bélyegtájékoztató
EUROPA2017: KASTÉLYOK

Az Európai Postaüzemeltetők Egyesületének (PostEurop) tagjai évente bocsátanak ki
azonos témában bélyeget, amivel a posták együttműködésének hangsúlyozása mellett a
filatélia fontosságát is bemutatják. A bélyegek megjelentetésével a tagországok felhívják a
figyelmet a közös európai történelmi és kulturális gyökerekre és a jövőbeli közös célokra.
Az „EUROPA bélyeg” az egyik legnépszerűbb gyűjtési téma, és a hivatalos logóval ellátott
kiadványok a legkeresettebb bélyegújdonságok között találhatók. 2017-ben kastélyok
témaköre kerül feldolgozásra. A 2x2 bélyegből álló magyar bélyegkisív Domé Eszter
grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben 70.000 példányban készült. Az
újdonság május 5-től kapható az elsőnapi postákon, a Filapostán, továbbá megrendelhető
a Magyar Posta internetes áruházán keresztül is.
Az első címleten a tiszadobi Andrássy-kastély látható. A település ma Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék határán fekszik, holtágak, ártéri erdők és füves
puszták veszik körül. A maihoz nagyon hasonló rendkívüli szépségű vadregényes táj övezte azt a
területet, ahol 1886 és 1890 között a kastély felépült. Tervezője Meinig Arthur volt, akit az itt birtokkal
rendelkező Andrássy Gyula gróf arra inspirált, hogy ötvözze egybe a magyar történelmi romantika
legnemesebb építészeti elemeit elsősorban a vajdahunyadi vár stílusára hagyatkozva. A kitűzött célok
teljesültek: az elkészült épület külső jegyei alapján több erdélyi kastélymintát sikerült ötvözni. A kastély
kertje a művészi gonddal tervezett és gondozott angol- és francia park volt, benne híresen szép
rózsalugasokkal, melyet virágkorában állítólag Erzsébet királyné is megcsodált. Érdekessége az
épületnek, hogy a legenda szerint 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, 12 hónapnak megfelelően 12
tornya, az 52 hétnek megfelelően 52 szobája és a 365 napnak megfelelően 365 ablakszeme van. A
műemléki védelem alatt álló, mára teljesen felújított kastély és a hozzá kapcsolódó park
látogatóközpontként működik, ahol korhűen berendezett termekben állandó és időszaki kiállítások és
kulturális események várják az érdeklődőket.
A második címleten a nádasdladányi Nádasdy-kastély épülete tekinthető meg, amely Fejér
megyében, Nádasdladány községben található. A Nádasdy család sok évszázados múltjának,
erejének és hatalmának megőrzött szimbóluma a XVI. századi angol és skót építészet hagyományait
idéző kastély és az azt körülvevő park a hazai kastélyépítészet egyedi épületegyüttese. A historizmus
korának remeke 1873-1880 között épült, építtetője gróf Nádasdy Ferenc, tervezője Linzbauer István
volt, az épület belső kialakításának terveit 1880-tól Hauszmann Alajos jegyezte. A belső teret a
korszak legismertebb mestereinek művei és alkotásai díszítették. A kastély talán legkiemelkedőbb
terme a családi arcképcsarnok, az Ősök Csarnoka, ahol a felmenők egész alakos festményeit őrizték.
A második világháborút követően az épület állaga jelentősen leromlott, a benne található értékeket
széthordták. 1993-ban kiemelt műemlékké nyilvánították és állami tulajdonba került. Napjainkban a
kastély földszintjének egy része felújítva és berendezve, múzeumként, állandó és időszaki
kiállításokkal és rendezvényekkel fogadja a látogatókat. Az Ősök Csarnokába fokozatosan
visszakerülnek a családot ábrázoló festmények és elkezdődött a korábban híres könyvgyűjtemény
ismételt összeállítása. (Forrás: tiszadob.info; tiszadob.hu; forsterkozpont.hu; wikipedia.org)
A bélyegkisív keretén a dégi Festetics-kastély, az alkalmi borítékon az Edelényi Kastélysziget részlete
látható.
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