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Levelet hozott a postás… című mondat 2010-
ben így hangzik: a következő email üzenet ér-
kezett:

„Tisztelt Pályázónk!
Örömmel értesítjük, hogy a 2010. évi Magyar
Termék Nagydíj pályázatra benyújtott GÖMBÖC
bélyegfüzet termékük a szakértők javaslata, a zsű-
ri előterjesztése alapján: a Kiírók Tanácsa dön-
tése értelmében elnyerte a Magyar Termék
Nagydíj kitüntető címet.”

„A Magyar Termék Nagydíj a találékonyság
és a szakértelem kirakata. Segítség a választék
és a piaci versenyben való eligazodásban.”
(Thomas Glaser, az Európai Unió magyaror-
szági képviseletének kommunikációs tanácsa-
dója)

2010-ben 13. alkalommal került kihirdetésre
a Magyar Termék Nagydíj pályázat. A Magyar

Termék Nagydíj országos pályázatán társasá-
gunk a tavalyi sikerek után másodszor is bizo-
nyította találékonyságát, szakértelmét. A Ma-
gyar Termék Nagydíj évek óta folyamatosan a
jó minőség és a megbízhatóság cégére. A civil
kezdeményezésű pályázati rendszer célja az
Európai Unió tagállamaként is elismertetni a
fogyasztóvédelmi alapjogoknak és előírások-
nak megfelelő, magas minőségű termékeket és
előállítóikat.

Az idei évben a pályázaton egy rendkívül kü-
lönleges bélyeggel, illetve bélyegfüzettel in-
dultunk közösen a Magyar Posta Zrt.-vel, ame-
lyet a Sanghaji Világkiállításon mutatott be a
Magyar Posta Zrt., nagy sikerrel. A Magyar
Posta Zrt. forgalmi bélyegív és alkalmi bélyeg-
füzet kibocsátásával köszöntötte a Sanghaji
Világkiállítást.

A bélyegképeken a Gömböc látható, és az
egyedülálló találmány különleges, 30 bélyeg-

„Nem a siker elérése a művészet, 
hanem annak rendszeres megismétlése”
Jeszenszky Zita
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képet tartalmazó forgalmi bélyegív formájá-
ban jelenik meg.

A bélyegek speciális alkalmi bélyegfüzet for-
májában is kibocsátásra kerültek, amelynek
érdekessége, hogy a lapok pörgetésével a Gömböc
egyes mozgási fázisait ábrázoló bélyegképek
életre kelnek, és filmkockaszerűen követhető
végig a mozgás folyamata. 
Tervezőművészek: Nagy Richárd Márk, Hosszú

Gergely, Cosovan Attila Róbert és Cosovan
Tamás Rudolf.

Fotóművész: Oravecz István.
Gyártó Nyomda: Pénzjegynyomda Zrt.
Kibocsátó: Magyar Posta Zrt.

GÖMBÖC 

A 2010. május 1. és október 31. között rendezett
Sanghaji Világkiállításon több mint 200 nem-
zet és nemzetközi szervezet vesz részt. Az expo
szlogenje „Jobb város – jobb élet”, amelyet
Sanghaj alapelvként kíván megvalósítani. A cél
a 21. századi környezetbarát városi élet kiala-
kítása a fenntartható fejlődés jegyében.

A résztvevők emellett tapasztalatot cserél-

hetnek, hogyan építhetnek környezetbarát
társadalmat és hogyan gondoskodhatnak az
emberiség fenntartható fejlődéséről. Az expo
hozzájárul az emberközpontú fejlődéshez, va-
lamint a tudományos és technológiai innová-
cióhoz is.

A magyar pavilon főszereplője, a „Gömböc”,
az első ismert homogén test, amelynek egy stabil
és egy instabil, azaz két egyensúlyi pontja van.
Bizonyítható, hogy ennél kevesebb egyensúlyi
helyzettel rendelkező test nem létezhet, a kelj-
feljancsihoz hasonlóan viselkedik.

A feltalálók magyar mérnökök (bár a Gömböc
létezésének kérdését egy orosz matematikus

vetette fel 1995-ben), Domokos Gábor és Vár-
konyi Péter, akik találmányukért 2007. augusz-
tus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjét kapták.

A szakemberek számára is gyakran gondot
okoz a gazdag választékból a legjobbat megta-
lálni. A Magyar Termék Nagydíj ebben segít.
Magyarország elismerését fejezi ki az érték és
a minőség mellett. A Pénzjegynyomda Zrt. és
a Magyar Posta Zrt. méltón viseli a kitüntető
címet.


