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MAGYAR ROCKKLASSZIKUSOK I.  
OMEGA: GYÖNGYHAJÚ LÁNY 

A Magyar Posta új témasorozatot indít magyar rockklasszikusok címmel. 

Az elsőként bemutatásra kerülő rockegyüttes az Omega. A fekete sor-

számú, perforált bélyegblokk 50.000, a piros sorszámú vágott változat 

4000 példányban Pállay-Kovács Szilvia illusztrációinak felhasználásával, 

Elekes Attila André grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági 

Nyomdában készült. Az újdonság 2020. augusztus 5-én jelenik meg, 

megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes pos-

tahelyeken és www.posta.hu–n. 

Az Omega Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas rockegyüttes 1962-ben alakult. Tör-

ténete során széles tömegeket mozgatott meg itthon és külföldön egyaránt. Az 

együttes által létrehozott életmű számtalan zenei dimenzióban jelenik meg, 

dalaik klasszikussá nemesedtek. Legismertebb szerzeményeik maradandónak 

bizonyulnak, minden generációt megérintenek. 

Az Omega a magyar könnyűzene ikonikus alakja. Az együttes folyamatosan 

haladt a korral és mindig a legújabb technikai lehetőségekkel élt. Történetében 

több tekintetben is úttörőnek számít: először jelentetett meg nagylemezt, elő-

ször adott ki CD-t és koncert-DVD-t, övék volt a legtöbb eladott magyar lemez 

itthon és külföldön. Elsőként jutottak ki az Egyesült Királyságba, az együttes 

koncertjein használtak először füstgépet, lézershow-t, valamint a látványele-

mek kiegészítésére kivetítőt. Többször adtak teltházas koncertet a Népstadi-

onban. Dalaik időtállóak, fiatalokhoz és idősebbekhez egyaránt szólnak, zené-

jük az évek során úgy követte a változó trendeket, hogy a zenei minőségre 

mindig nagy hangsúlyt helyeztek. 

A bélyegen és a borítékon Pállay-Kovács Szilvia Gyöngyhajú lány illusztrációja 

látható, mely az Omega egyik nagy, számos külföldi előadó által is feldolgozott 

slágere, mellyel 50 évvel ezelőtt a tokiói Yamaha-fesztiválon az együttes ha-

talmas sikerrel szerepelt. A bélyegzőben az együttes logója jelenik meg. 

Megrendelési kód: 
2020160030011 (blokk) 
2020160060012 (FDC) 
2020161030013 (vágott 
blokk) 

Megjelenés:  
2020. augusztus 5. 

Névérték: 800 Ft (Megjele-
néskor kiegészítő címletként 
használható.) 

Nyomdai eljárás: 4 szín 
ofszet 

Példányszám: 50.000 db 
perforált (fekete sorszámos) 
és 4000 db vágott (piros 
sorszámos) bélyegblokk  

A bélyeg perforálási mére-
te: kör alakú, 37 mm átmé-
rőjű 

Vágási mérete: 76 x 50 mm 

Papírfajta: enyvezett bé-
lyegpapír 

Gyártó: ANY Biztonsági 
Nyomda Nyrt. 

Illusztráció:  
Pállay-Kovács Szilvia 

Tervezőművész:  
Elekes Attila André 
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