12/2022 MAGYAR BÉLYEGEK
A FELÚJÍTOTT OPERAHÁZ

A Magyar Posta promóciós személyes bélyeg kibocsátásával
köszönti a felújított Magyar Állami Operaház épületének
átadását.
A
Saját
bélyegem
személyes
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készült
filatéliai
újdonságot 35.000 példányban a Pénzjegynyomda gyártotta és
2022. március 12-től megvásárolható a Filapostán, a kijelölt
postahelyeken, továbbá megrendelhető a Magyar Posta
internetes áruházából is.

Megrendelési kód:
2022300010031 (szelvényes bélyeg)
2022300060032 (FDC)
2022310040031 (35 bélyegképes ív)
Megjelenés: 2022. március 12.

Névérték: Belföld (Megjelenéskor 145 Ft
értékű, belföldi nem elsőbbségi levél 50
g-ig, levelezőlap és képes levelezőlap
A Magyar Állami Operaház Budapest egyik legjelentősebb 19. szolgáltatásának díja.)
századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült Ybl Miklós
Nyomdai eljárás: ofszet
tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában
Példányszám: 1000 ív (35.000 db
olyan neves magyar művészek működtek közre, mint Than Mór,
Lotz Károly és Székely Bertalan. Az építkezés 1875-ben kezdődött szelvényes bélyeg)
el, és 1884. szeptember 27-én került sor a Magyar Királyi A bélyeg perforálási mérete:
Operaház ünnepélyes megnyitására. Az Operaház életében 2017 18 x 25,2 mm
nyarán programozott leállásra került sor, melynek során eredetileg A szelvény perforálási mérete:
csak a színpadtechnika rekonstrukciója, az elektromos hálózatok 36,25 x 25,2 mm
cseréje és kiépítése, továbbá néhány egyéb beruházás volt Az ív vágási mérete: A4
tervben. Közben mégis az épület teljes megújításáról született
Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt
döntés, és így csaknem 5 évig tartó felújítást követően az Andrássy
enyvezett bélyegpapír, optikai fehérítővel
úti Operaház 2022. március 12-én fogadja újra a nagyközönséget.
Gyártó: Pénzjegynyomda Zrt. (bélyeg);
A bélyeghez tartozó szelvényen az Operaház egykori és mai
Codex Zrt. (boríték)
látványterve látható. Az alkalmi boríték alnyomatán az egykori
nézőtér, előterében pedig az Operaház nézőtere feletti, Lotz Károly Forrás: Magyar Állami Operaház,
„A Zene apoteózisa" (megdicsőülése) c. monumentális freskója Juhász Attila
található a nagycsillárral. A bélyegzőben az épület főbejáratánál Tervező (szelvény, boríték, bélyegző):
Elekes Attila André
lévő ikonikus szfinx szobor stilizált képe jelenik meg.
INFORMÁCIÓ: belyeg@posta.hu
RENDELÉS: Tel: (+36 1) 767-7173 ▪ philately@posta.hu ▪ www.posta.hu

