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85. BÉLYEGNAP – KALOCSA

Hímzett és paprika illatú bélyegek jelennek meg a kalocsai Bélyegnapon
A 85. Bélyegnap eseményének 2012. július 6-8. között Kalocsa városa, a Nagyasszonyunk Katolikus Általános
Iskola és Gimnázium épületében ad helyet. A Magyar Posta hagyományosan bélyegkibocsátással köszönti a
bélyeggyűjtők legnagyobb ünnepét. A feláras bélyegblokk mellett kétcímletű bélyegsorozat és annak speciális
változata jelenik meg. A felárból befolyó összeget (blokkonként 200 Ft-ot) a Magyar Posta a hazai szervezett
bélyeggyűjtés támogatására fordítja.
A bélyegsorozat 80 Ft-os címletén kalocsai hímzés, a 130 Ft-os bélyegképen pedig kalocsai paprikafüzér és a kalocsai
Paprika Múzeum épületének külső részlete látható. A címletek az ívben fordított állásúak, ún. tête-bêche elrendezésben
szerepelnek. A sorszámozott blokk bélyegképén és keretrajzán a Kalocsai Érseki Kincstár egyedülálló egyházművészeti emlékei közül látható néhány. A blokk különlegessége, hogy az azon alkalmazott ofszet nyomdai eljárás kiegészült
egy ún. Anti-Stokes festékréteggel. Ennek különlegessége, hogy infravörös fénnyel gerjesztve zöld színű fényt, illetve
hangjelzést bocsát ki. Biztonsági elemként funkcionál. Detektálása speciálisan erre a célra kifejlesztett vizsgálóeszközökkel lehetséges. A különleges festékréteg – a blokk bélyegképén a „MAGYARORSZÁG” felirat résznél – a HORUS
1019 lámpa alatt zöld színű fényt ad ki, a RADIR 2029 vizsgáló berendezés használatakor pedig ugyanaz az infrasugárzás csipogással reagál.
A bélyegblokk 1-10000-ig tartó sorszámozott példányai a 85. Bélyegnap: Kalocsa Kollekció elnevezésű különleges bélyeg összeállításban vásárolhatók meg. Az exkluzív összeállítás része a bélyegsorozat alapváltozata mellett, a bélyegsorozat speciális változata, ami kizárólag ebben a kollekcióban vásárolható meg. A speciális 80 Ft-os címlet különlegessége, hogy arra a kalocsai rózsa motívuma valódi hímzéssel került, a 130 Ft-os bélyegképen pedig a paprika motívumra paprika illatú szitalakk került, amely így a paprika különleges illatát mikrokapszulákba zárva tartalmazza. Az ös-szeállítás 10.000 példányban készül, ami a bélyegsorozat speciális változatának példányszámával azonos.
Megrendelési kód: 2012140050211 (sorozat), 2012150030011 (blokk), 2012140060012 (sor FDC), 2012150060012
(blokk FDC), 4104031 (kollekció)  Megjelenési időpont: 2012. július 6.  Névértékek: 80 Ft, 130 Ft, 600+200 Ft. A kollekció eladási ára: 8890 Ft  Példányszám: 350.000 sor, 40.000 blokk, 10.000 speciális sor  A bélyegek perforálási
mérete: 50x38,33 mm (40 bélyeg/ív)  A blokk külső vágási mérete: 92x68 mm, a bélyegkép perforálási mérete:
40x31,5 mm.  Gyártó: Állami Nyomda  Fotóművész: Hajdú József Tervezőművész: Domé Eszter

