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25 ÉVES AZ ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET  
 

  

 

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti az Ökumenikus 

Segélyszervezet alapításának 25. évfordulóját. A bélyegképen a 

Segélyszervezet logója látható, melyet dombornyomás tesz különlegessé. 

Az újdonság Kara György grafikusművész tervei alapján az ANY Biztonsági 

Nyomdában készült. Május 17-től kapható a készlet függvényében az első 

napi postákon, valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta 

internetes áruházából is.  

 
Az Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, 
nemzetközileg is elismert karitatív szervezete, melyet 1991-ben a hazai 
történelmi protestáns és ortodox egyházak alapítottak, hogy az „egyházak 
kinyújtott karjaként” professzionális segítséget nyújthasson a rászorulóknak. Az 
alapítók összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és 
felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és 
nélkülözőket. Erre az összefogás erejével segítő közösségre utalnak az alapítás 
25. évfordulója alkalmából kiadott jubileumi bélyegen is látható logóban a 
koncentrikus körök, melyek egyúttal egy kinyújtott kezet és angyalt is formálnak. 
Az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti 
hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági 
követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, 
a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként. Az Ökumenikus 
Segélyszervezet a mintegy 140 egyházi hátterű karitatív szervezetet összefogó, 
genfi székhelyű szövetség, az ACT Alliance egyetlen magyar tagjaként az elmúlt 
két és fél évtizedben közel 40 országban hajtott végre segélyprogramokat. 
Magyarországon a Segélyszervezet országos intézményhálózatának és családok 
ezreit elérő segélyprogramjainak kiemelt célkitűzése, hogy ne csak gyorssegélyt, 
de kitörési pontokat is kínáljon a szegénységből mindazok számára, akik maguk 
is készek tenni a felzárkózásért. Ezt a törekvést foglalja össze a jubileumi 
borítékra is felkerült jelmondat is: Ételt az éhezőknek, Otthont az 
otthontalanoknak, Esélyt az esélyteleneknek!  
Forrás: Ökumenikus Segélyszervezet 

ÖKUMENIKUS25: 
 
Megrendelési kód:  
2016130010011 (bélyeg) 
2016130060012 (FDC) 
 
Megjelenés:  
2016. május 17. 
 
Névérték: 145 Ft: belföldi 
elsőbbségi levelezőlap és 
szabványlevél 
 
Nyomdai eljárás: 2 direkt 
szín és dombornyomás 
eljárás kombinációjával 
 
Példányszám: 250.000 db 
(5 vonalkód/ív) - Az ívek 50 
db bélyeget tartalmaznak, 
melyek fordított állásban 
helyezkednek el benne. 
 
Perforálási méret:  
40x30 mm 
 
Papírfajta: enyvezett 
bélyegpapír 
 
Gyártó: ANY Biztonsági 
Nyomda Nyrt. 
 
Tervezőművész:  
Kara György 
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