07/2022 MAGYAR BÉLYEGEK
IFJÚSÁGÉRT 2022: PETŐFI SÁNDOR-EMLÉKÉV

A Magyar Posta alkalmi bélyegkisívvel köszönti a Petőfi Sándoremlékévet, melyet a 2022-23-as tanévben rendeznek meg hazánkban
a költő születésének 200. évfordulója tiszteletére. A Magyar Posta a
megvásárolt – két feláras bélyeget tartalmazó – kisívekből befolyó
felár összegét, kisívenként összesen 150 Ft-ot az ifjúsági
bélyeggyűjtés támogatására fordítja. A négy bélyegből álló alkalmi
bélyegkisív 10.000 példányban, Benedek Imre grafikusművész tervei
alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-ben készült. Az újdonság
2022. március 4-től kapható az elsőnapi postákon, a Filapostán,
továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházán
keresztül is.
Petőfi Sándor Kiskőrösön született 1823. január 1-jén. Költő, forradalmár,
nemzeti hős, a magyar irodalom egyik legismertebb és egyik
legkiemelkedőbb alakja. Művei szinte minden magyar számára jól
ismertek. János vitéz című elbeszélő költeményéből daljáték,
bábelőadás, rajzfilm és rockopera is készült. Legismertebb verse a
Nemzeti dal, amely az 1848. március 15-i forradalom máig ható üzenete
és a magyar hazafias költészet kiemelkedő alkotása. Emlékét
Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein több
múzeum és emlékház, valamint számtalan szobor, emléktábla és
utcanév őrzi.
A kisív bélyegképein Jaschik Álmos négy János vitéz illusztrációja
látható. A kisív keretrajzát Barabás Miklós Petőfi Sándor litográfiája
díszíti, melyet a bicentenáriumot köszöntő logó egészít ki. A kisívhez
tartozó alkalmi borítékon Egressy Gábor Petőfi Sándort ábrázoló
dagerrotípiája található. Az alkalmi bélyegző grafikáján Petőfi Sándor
aláírása szerepel.

Megrendelési kód:
2022080040011 (kisív)
2022080060012 (FDC)
Megjelenés: 2022. március 4.
Össznévérték: 580 + 150 Ft
(Megjelenéskor a 145 Ft: Belföld
nem elsőbbségi levél 50g-ig,
levelezőlap, képes levelezőlap
tarifaként használható. A 2 × 75 Ft
felár postai díjak lerovására nem
használható fel!)
Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
Példányszám: 10.000 kisív
A bélyegek perforálási mérete:
33,85 x 30 mm
A kisív vágási mérete:
120 x 80 mm
Papírfajta: Fehér, famentes
felületkezelt enyvezett bélyegpapír,
optikai fehérítővel
Gyártó: ANY Nyrt. (kisív);
Codex Zrt. (boríték)
Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum
Tervező: Benedek Imre
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