
UVEDENIE POŠTOVEJ ZNÁMKY "MAUZÓLEUM ANDRÁŠIOVCOV" 
v Krásnohorskom Podhradí 16.januára 2015. 

 
 Inaugurácie-uvedenia slovenských poštových známok sa už stali tradičnými podujatiami, 
ktoré sa tešia obľube nielen u filatelistov, ale aj širokej verejnosti. To, že ich ochotne organizujú 
obce, mestá a rôzne inštitúcie, je dané i tým, že Slovenská pošta vydáva emisie, ktoré 
odzrkadľujú kultúru, tradície, prírodu i umenie našej vlasti.  

     

Originál a jeho známkové podoba. Zdroj: Pofis/internet. 

Na Gemeri sme už mali niekoľko pekných inaugurácií a k takým sa priradilo i uvedenie známky 
z radu Krásy našej vlasti "MAUZÓLEUM ANDRÁŠIOVCOV" (pof. č. 580). Pod opravovaným 
hradom Krásna Hôrka (zn. č. 147) účastníci prechádzali krásne vyrezávanou drevenou 
"Gemerskou bránou" do vynoveného kultúrneho domu, kde dve pracovníčky pošty mali plné 
ruky práce s predajom známok, obálok i pečiatkovaním zásielok. Význam podujatia podčiarkla i 
účasť hostí z Ministerstva DPaT, SP-Pofis, ZSF i samotného autora-rytca. 

Starosta obce pán Peter BOLLO a riaditeľ múzea Betliar (spravuje hrad i mausoleum) pán Július 
BARCZI privítali pani Ing. Jarmilu BRICHTOVÚ (odbor pôšt MDPT), ktorá sa už na Gemeri 
cíti ako doma. Pán Dr. Martin VANČO (SP-Pofis) v príhovore poukázal na unikátne grafické 
diela v podobe poštových známok šíriacich do celého sveta pozitívny obraz Slovenska. Predstavil 
i mladého a nádejného tvorcu - rytca pána Mgr.Art. Jozefa ČESLU. Na otázky médií musel 
odpovedať i zástupca ZSF pán Ing. Zdeněk BALIGA a ten vyjadril v závere podujatia 
presvedčenie, že i v budúcich rokoch sa môžu filatelisti tešiť na námety z tejto časti Slovenska. 

 Filatelisti mu hneď dali návrh na prezentáciu unikátnej národnej kultúrnej pamiatky NKP-
gotického kostola v Štítniku, ktorý je známy freskami, ale najnovšie i zistením, že 
dvojposchodový organ je určite zhotovený na konci 15.storočia a teda patrí k najstaršie 
zachovaným v Európe.  



 Účastníci si po uvedení mali možnosť prezrieť i vzácne mauzóleum a po pekne a užitočne 
strávenom popoludní sa rozišli. Mnohí, najmä starší účastníci, si domov odniesli menej FDC a 
známok...nepočítali s tak vysokými cenami, ktoré odrádzajú od "zbierania známok"-filatelie i 
mládež. Ešte pred pár rokmi bol v neďalekej Rožňave nielen Klub dospelých, ale aj detí a 
podobne i v ZŠ v Krásnohorskom Podhradí...žiaľ, je to minulosť.  

Napriek tomu naše poštové známky svojou jedinečnosťou tlače, výberom námetov a aj 
propagácie, sú verejnosťou prijímané veľmi pozitívne a všetci veríme, že tak tomu bude i v 
budúcnosti. 
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