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Bélyyegtájéékoztattó
ÜDV
VÖZLET
TTEL

M
Pos
sta Zrt. a hálózati forg
galmi igén
nyekre való
ó tekintettel 2016.
A Magyar
janu
uár 22-én névérték
kcserével ún. „EUR
RÓPÁBA” és „EUR
RÓPÁN
KÍV
VÜLRE” feliratú érték
kjelzéssel bocsátja
b
k
ki az 1999--ben, majd
d 2002ben
n már kia
adott „Üd
dvözlettel” elnevezé sű két címletű
c
fo
orgalmi
bély
yegsorozattot. Az újd
donság Rén
nyi Krisztin
na és Svin
ndt Ferenc
c tervei
alap
pján a Pénzzjegynyom
mdában kés
szült. Janu
uár 22-től megvásárol
m
lható a
Fila
apostán és
s az ország nagyobb postái n, de a Posta
P
hon
nlapján
kere
esztül is m
megrendelhe
ető.
Pipa
acs (Papave
er rhoeas)  Búzatáblák,
B
szántók szé
élének jellegz
zetes virága, mely a
júniu
usi táj eleng
gedhetetlen kelléke a bú
úzavirággal együtt. A mákfélék
m
csa
aládjába
tarto
ozó, kb. 40-6
60 cm maga
as egyéves növény, am
melynek virágai négy lán
ngvörös
(ritká
án rózsaszín
n) levélből állnak,
á
melye
ek a tövükö
ön fekete foltot viselnek
k. Szára
véko
ony, felálló
ó, fehér serteszőrök
s
borítják. Régen fe
estőnövényké
ént és
gyóg
gynövénykén
nt egyaránt használták. Jó köhög
géscsillapító, némileg nyugtató
n
hatá
ású teáját toro
h
oköblítésre használják.
Szárratlan tárnic
cs (Gentiana acaulis)  Dél-európa
ai törmelékes
s hegyi lejtő
ők évelő
növé
énye. 5-10 ccm magasra nő, kék szín
nű tölcséres virágai jellemzően április-június
folya
amán nyílnakk, de néha ősszel is virág
gba borul. Lá
ándzsás, tojá
ásdad levelei fényes
zöldek. A napo
os, üde körn
nyezetet ked
dveli. A gyö
ökérzetből készült gyógyteának
védő hatást tulajdonítana
ak. Étvágytalanság vagyy teltségérzetttel kísért em
mésztési
májv
pana
aszok gyógyyításában is használják.
h
Forrás:
F
botan
nikaland.hu, faiskola.hu
A bé
élyegeken é
értékjelzéské
ént az „EUR
RÓPÁBA” éss „EURÓPÁN KÍVÜLRE
E” felirat
szolg
gál, amely alapján a címletek alapvetően sszabványmérretű európai illetve
Euró
ópán kívüli le
evél továbbítá
ására alkalm
masak.
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Megrendelé
ési kód:
2016011010
0031 (tárnicss)
2016012010
0031 (pipacss)
2016011060
0032 (FDC)
Megjelenés
s: 2016. január 22.
Névérték: „E
EURÓPÁBA
A” és
„EURÓPÁN KÍVÜLRE”
(Megjelenés
skor 305 illetvve 355
Ft. Megfelelő
ő névérték
kiegészítéss
sel bármely belföldi,
b
vagy külföldi küldeményttípusra
felhasználha
ató.)
Nyomdai eljárás: ofszet
Példányszá
ám: forgalmi
igények alap
pján
Perforálási méret: 33x2
26 mm
Bélyegek sz
záma az ívb
ben:
50 db (5 von
nalkód/ív)
Papírfajta: biztonsági
b
Gyártó: Pén
nzjegynyomd
da Zrt.
Tervezőművész:
Rényi Kriszttina, Svindt Ferenc
F
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