
26
/2

01
5 

 

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

 
 

MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK III. – SZENT ASZTRIK 
 
 

 
 
 
A Magyar Posta folytatja a magyar szentek és boldogok bélyegképen történő bemutatását. A Magyar 
Szentek és Boldogok III. alkalmi bélyegkisív Szent Asztrik bencés szerzetes, több kolostor apátja, 
diplomata, püspök-érseknek állít emléket. A kisív alapjául Aba-Novák Vilmos: Szent István 
koronafelajánlása című festménye szolgált. Szent Asztrik a koronát felajánló sötét ruhában ábrázolt 
Szent István balján, Gizella királyné mellett jelenik meg a kisív bélyegképén. A kisív keretrajzán Asztrik 
életében meghatározó egyházi helyszínek – Pannonhalma, Kalocsa és a 2015-ben millenniumát 
ünneplő Pécsvárad – épületei, valamint a Pannonhalmán található Szent Asztrik szobor látható. A 
kibocsátás különlegessége, hogy az alapváltozat mellett speciális, diffrakciós fólianyomtatással 
díszített, és úgynevezett egyszín-nyomat is megjelenik. A kivitelezés Kara György grafikusművész 
tervei alapján a Pénzjegynyomdában történt. Az újdonság augusztus 7-től vásárolható meg a készlet 
függvényében az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta 
internetes áruházából is.  
 
Szent Asztrik (? – kb. 1034) bencés szerzetes, több kolostor apátja, diplomata, püspök-érsek. A ránk maradt források 
töredékesek, ezért életének csupán néhány részlete idézhető fel. A Szent Márton hegyén épített pannonhalmi első 
magyar bencés monostor apátja volt. Ő alapította 998/999 során Szent Benedek tiszteletére a pécsváradi monostort, 
ahonnan 1000-ben Szent István legfontosabb diplomáciai feladata teljesítésére hívta: Rómából II. Szilveszter pápától 
koronát és a legendák szerint egyházszervezési engedélyeket hozott. 1001 nyarán valószínűleg pápai követ 
Magyarországon, 1002 ősze után kalocsai püspök. Az esztergomi érsek betegsége idején ideiglenesen három évig 
vezette az Esztergomi érsekséget. Ezen időszakot követően visszatért Kalocsára és első királyunk érsekké nevezte ki. 
Asztrik működése felbecsülhetetlen szolgálatot jelentett a magyar kereszténység kialakulásához. 
 
 
SZENTEK ÉS BOLDOGOK III.: Megrendelési kód: 2015260040011 (alapváltozat), 2015260060012 (alapváltozat FDC), 
2015261040011 (speciális változat), 2015261060012 (speciális változat FDC), 2015262030011 (szett)  Megjelenés: 
2015. augusztus 7.  Névérték: 600 Ft  A szett eladási ára 2.790 Ft  Az alapváltozat ofszet eljárással készült. A 
speciális változat esetében az ofszet eljárás diffrakciós fólia nyomtatással egészült ki, ezáltal a kisív felülete csillogó lett.  
Példányszám: 30.000 db (alapváltozat), 10.000 db (speciális változat), 4.000 db (egyszín-változat). A szett négyezer 
példányban készült, és az alapváltozatot, valamint az 1-4.000 sorszámú speciális és a szintén sorszámozott egyszínű 
filatéliai változatát tartalmazza. Utóbbi kizárólag a szett részeként vásárolható meg.  Az egyszín-nyomat levélpostai 
küldemények bérmentesítésére nem használható!  A bélyegek perforálási mérete: 30x36,66 mm  A kisív vágási mérete: 
110x70 mm  Gyártó: Pénzjegynyomda  Fotó: Hajdú József, Rigó Tibor és Szabó Tibor  Tervező: Kara György 


