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A Föld leg délibb városa Ushuaia. 

 

 

                    

 

2018 januárjában Dél-Amerikában jártam, egy 24 tagú csoport egyik tagjaként. Ez a téli 

utazás, nem egészen azt célozta, hogy a hidegből egy napfényes tengerparton töltsek el 

néhány napot. Elsősorban Tűzföld és Patagónia természeti szépségei vonzottak, 

valamint a két főváros Santiago de Chile és Buenos Aires. A program részeként 

töltöttünk el másfél napot Ushuaiában, ebben a ma már több min százezer lelkes 

városban. A várost annak idején rabok tartására hozták létre. Ám mivel innen megszökni 

lehetetlen volt, a rabokat munkára fogták, akik felépítették a mai várost. Engem 

filatelistaként az is vonzott, hogy ezek szerint itt található a Föld legdélebben fekvő 

postahivatala. El is terveztem, hogy innen mindenféleképpen küldök képeslap. 

Amint látható a művelet sikerült, de csak félig-meddig. Küldtem ugyanis egy lapot a 

MABÉOSZ-ba is, Bendekovits Józsefnek címezve, mutassa meg online lapjában a magyar 

bélyeggyűjtőknek, mint érdekességet. Nos ez a lap valahol bolyong a nagyvilágban pedig 

a város egyik „maszek alkalmi postahivatalában” adtam fel azokat. Hogy hitelt adjak 

szavaimnak erről a helyről is készítettem képeket, melyeket most bemutatok. 
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A rövid városnézés alatt megnéztük Eva Peron emlékhelyét, kikerestem hozzá az 

internetről  egy e témával kapcsolatos emlék blokkot is.  
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 -            

Ushuaia után elrepültünk Buenos Airesbe. hatalmas világváros, a külterületekkel együtt 

több mint 12 millió lakossal. A belvárosban járva dezsüvé érzés lesz úrrá az emberen. 

Mintha Rióban lennél, mindenki félve szorítja magához csomagját. A lányok a nők 

egyenesen a hasukon hordják a hátizsákjukat, két kézzel leszorítva azt. Nem igazán 

készültünk fel erre a világvárosi miliőre, el is lopták egyikünk mobil telefonját. Pedig 

maga a város rendkívül sok látnivalót kínál. Izgalmas a Boca negyed, ahol a Boca Juniors 

labdarúgó csapata játssza mérkőzéseit. A színesre festett házak egyikének erkélyén, 

maga Diego Maradona tekint le az arra járókra. 
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Buenos Aires egyik ki nem hagyható látnivalója a nemzetközi hírű operaház a Teatro 

Colón. A képen és a baloldali bélyegen is látható „Arany terem” megtekintése, tényleg 

életre szóló élményt jelent. (csato) 
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APRÓ HÍREK. 

 

1./  Az Egyesület bélyegszakkörén:      

 

Az Egyesület Ifjúsági tagok bővítésében 2017-ben nagy lépést tett előre. 

A Gyulai István általános iskolába megalakult bélyegszakkör sokat fejlődött. 

A kitartó munka mellet persze ehez az is hozzájárult, hogy az iskola 

könyvtárosa Forgács Gábor szintén szívügyének tekintette a szakkör 

működését mely a könyvtárszobába kerül megrendezésre kéthetente keddi 

napon 14 – 15 óra között. A szakkört Bendekovits József vezeti.  

Az iskola honlapján konyvtar.gyulaisuli.hu –n is van már oldala. 

A 2018. februári 20. bélyegszakköri foglalkozásról egy kis izelítő képet 

közlök.  

 
(B.J.) 
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2./  Dél-pesti  Regionális cserenapok :   

A Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület a Dél-pesti regionális cserenapokat a Csili 

Művelődési Központ “B” épületében tartja ( XX.k. Baross u.). 

Várjuk az érem-, papírpénz- , bélyeg- és képeslap gyűjtőket. 

A cserenap december 17-én  10 órától 13 óráig tart. A következő cserenapokat már 

2018 évben tartjuk az alábbi napokon :  

 

2018. Március 25.  Július 29.      

          Április 29.             Augusztus 26. 

           Május 27.  Szeptember 30. 

          Június 24.  Október 28. 

         November 25. December 30. 

          

Álltalánosságban elmondható , hogy minden hónap utolsó vasárnapjára esik majd a 

cserenap . A cserenapok ( 2018 évi ) időpontjai mergtekinthetők a www.mabeoe.hu 

honlapon is. 

Mindenkit szeretettel várunk. 

ASZTALPÉNZ NINCS ! 

(B.J.) 

                                                           

3./ Az Egyesület éves beszámoló taggyűléséről 

 

 A Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület 2018. február 13-án megtartotta a 

2017 évi beszámoló taggyűlését. Ez a teljes év volt az ahol már le lehetett 

vonni a működés milyenségét. Az eredmények biztatóak. 

Ilyen gazdasági évet még nem éltünk meg. Év végi tiszta eredménye 

képzödött egyesületnek a nagyvonalú költések ellenére .Ez köszönhető a 

Magyar Posta ZRt.-vel kötött bizományosi szerződésnek és a pályázatokon 

való részvételnek. 

A 2018 évi  fő feladatok között  fontos szerepe lesz a pályázatokon való 

részvétel. Mivel az Egyesület országos szervezet ezért most már bővíteni kell  

a megyék felé is. Feladatként fogalmazodott meg a tagi létszám bővítése. 

2018 évben is megrendezésre kerül a VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál , témája  

a Mátyás király év lesz. 

További feladatok a propaganda munka javítása (Facebook oldal ) 

és a honlap frissítése. 
(B. J.) 

 

 

http://www.mabeoe.hu/
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4./  Főszerkesztői kérés. 

 

Tisztelt olvasó ! 

 

Az Alternativ bélyegvilág szinvonalának és tartalmának növelése érdekében kérek 

mindenkit aki vonzalmat érez az írás iránt és úgy érzi , hogy van mondanivalója a 

bélyeggyűjtő társainak az  jelentkezzen az írásával a szerkesztőségben a 

mabeoe@mabeoe.hu email címen vagy telefonon az 1-2850300 számon.   

(B.J.) 
    

Érdekességek 

 

2018 március 02-án tartotta a Csili Művelődési Központ születésének 100. 

évfordulóját.  Az évfordulóra Születésnapi zsúrt rendeztek. Erre az alkalomra 

az alábbi személyes bélyegekkel ajándékoztuk meg a Csili Művelődési 

Központot: 

 

 
 

 

 

mailto:mabeoe@mabeoe.hu
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Remélem sikerült meglepetést szerezni. 
(B.J) 


