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 1./MABÉOSZ szeptember 22.-i tisztújítás eredménye : 

 

44 szavazati jogú küldött volt jelen, ennyi szavazatot adtak le valamennyi választás 

során. 

A  szervezés nem állt a helyzet magaslatán. Engem beválasztottak a jelölő bizottságba 

de nem értersítettek erről. Majd kaptam egy telefont a jelölőbizottsági ülésre jelenjek 

meg. A pikantériája az egésznek , hogy a tísztújítás közgyűlésére sem kaptam 

meghívót. Ezért el sem mentem arra. 

44 szavazati jogú küldött volt jelen, ennyi szavazatot adtak le valamennyi választás 

során. 

 

A MABÉOSZ elnöke: 

Homonnay Géza - 37 

 

A Felügyelőbizottság elnöke: 

Erőss Tamás - 40 

 

Az Etikai Bizottság elnöke: 

Barabássy Miklós - 22 

 

Filep László - 21 

 

Az elnökség tagjai: (nem hangzott el az érvénytelen szavazatok száma) 

Vihar Levente - 35 

Bánás Artúr - 33 

Buday Ádám - 25 

Leitold László - 25 

dr. Kovács László - 23 

Dán János - 22 

 

dr. Hermann István - 20 

dr. Lővei György - 19 

Pukler Antal - 16 

Miklós László - 14 

Szücs Károly - 13 

Kostyál Ferenc - 9 

Farkas István - 4 

 

A Felügyelőbizottság tagjai: (2 érvénytelen szavazat)  

Ürmös Lóránt - 32 

Haskó József - 29 

 

Dobák István – 22 
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Az Etikai Bizottság tagjai: (nem hangzott el az érvénytelen szavazatok száma)  

 

Józsa Mihály - 40 

Szücs Károly - 26 
 

(B.J.) 

 

2. Megjelenő bélyegek: 

        1. 450 éves a Vallásszabadság ( emléklap ). 

 

                                  
 
A Magyar Posta emléklap kibocsátásával köszönti az erdélyi vallásszabadság törvényi 
kihirdetésének 450. évfordulóját. A kiadvány Benedek Imre grafikusművész tervei 
szerint a Pátria Nyomdában készült, és 2018. augusztus 31-től vásárolható meg a 
Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.  
A középkori Európa nem ismerte a vallási türelmet, a római katolikus egyház a tanaitól 
való minden eltérést eretnekségnek bélyegzett. A katolikus egyház legnagyobb alakjai 
ekkor még úgy vélték, hogy a lelkiismereti szabadság, a más hiten lévők 
megtűrésének gondolata a sátán találmánya, melynek célja, hogy az emberekbe 
kételyt ébresszen, meggyöngítve hitüket.  
Ezen a felfogáson a reformáció megjelenése sem változtatott, de nagyon komoly, 
emberéletek sokaságában mérhető következményekkel járt: évtizedes vallásháborúk 
kitörését hozta magával, aminek eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy egyik fél sem  
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tudja a másikat meggyőzni vagy térdre kényszeríteni, ezért az együttélést valamilyen 
módon rendezni kellett.  
Az 1568. január 6. és 13. között Tordán tartott erdélyi országgyűlés kimondta: „Minden 
helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme 
szerint, és az község, ha venni akarja, jó, ha nem penig senki kénszerítéssel ne 
kénszerítse [...], de oly prédikátort tarthasson, az kinek tanítása ő nékie tetszik. Ezért 
penig senki az szuperintendensök közül, se egyebek az prédikátorokat meg ne 
bánthassa; ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől [...], mert a hit Istennek 
ajándéka...”  
A pontosság kedvéért hozzá kell tenni, hogy ez a szabadság a négy keresztény 
vallásra: a katolikus a  református, az evangélikus és az unitárius felekezetre 
vonatkozott. Ez a jelentős valláspolitikai döntés hosszas politikai mérlegelés, 
kompromisszum és több országgyűlésen áthúzódó folyamat eredménye volt. Erdély a 
vallásszabadság és a felekezeti türelem földjévé vált, menedéket nyújtva a más 
országokból elüldözötteknek is. Az erdélyi törvényhozó testület döntése meghaladta az 
1555. évi augsburgi béke által előirányzott „akié a terület, azé a vallás” elvet, és olyan 
békés felekezetközi viszonyokat teremtett, amelyekhez hasonló Európában csak 
nyolcvan esztendővel később, a harmincéves háborút 1648-ban lezáró vesztfáliai 
békekötés után alakulhatott ki. Ezzel a törvénnyel Erdély a világon először a hitelvi 
sokszínűség mellett kötelezte el magát, és elindított egy olyan lassú folyamatot, amely 
évszázadok alatt a vallási agresszióról és területszerzésről az individuum személyes 
vallási meggyőződései felé fordította az irányt.  
Az emléklapon a vizsolyi református templom, a templom belsejében látható, a 
restaurálás során előkerült  középkori faliképek (freskórészletek), illetve a Vizsolyi 
Biblia (az első teljes magyar nyelvű biblia) nyomtatásához használt nyomóeszközök 
láthatók az évfordulót méltató gondolatokkal, az emléklap belső oldalára a 2017-ben 
kibocsátott, 500 éves a reformáció bélyegsor beragasztott 290 Ft-os címlete és a 
jubileumra készült alkalmi bélyegzőlenyomat került. 

 

2./ Kastélyok Magyarországon : 
 
A Magyar Posta a 2017-ben megkezdett kastélyok, várak sorozatát 2018-ban is 
folytatja Kastélyok Magyarországon elnevezéssel, melynek keretében hazánk ismert 
és kevésbé ismert díszes épületeit mutatjuk be.  
A nyolc bélyeget tartalmazó kisív Domé Eszter grafikusművész tervei szerint az ANY 
Biztonsági Nyomdában készült 40 000 példányban. Az újdonság 2018. szeptember 3-
án kerül forgalomba, a megjelenés napjától kezdve megvásárolható az elsőnapi 
postákon és a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes 
áruházából is.  
Az újdonság Magyarország több száz történelmi kastélyából mutat be néhány ikonikus 
műemléket.  
 
Püspöki kastély, Sümeg • A gazdag építészeti és festészeti értékeket hordozó épület 
elődje már a 17. század második felében is létezett. Hagyományos provinciális barokk 
stílusban épült, ma az egyetlen közkézen levő barokk püspöki palota Magyarországon.  
 
Széchenyi-kastély, Nagycenk • Az 1750 körül épült, korai klasszicista stílusú épület a 
kevés szép állapotban megmaradt hazai kastélyaink között talán az egyik 
legismertebb. Az ekkor elkészült részek több átépítéssel ma is állnak, az U alakú  
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épületegyüttes középső részében és a nyugati keresztszárnyban a Széchenyi István 
Emlékmúzeum kapott helyet, a keleti szárnyban méntelep, míg a nyugati, úgynevezett 
Vörös Kastélyban és a hozzátartozó virágházban szálloda és étterem működik.  
 
Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó • A Fejér megyében található kastély a 19. 
században, klasszicista és eklektikus stílusban épült, tervezője Heinrich Koch és Ybl 
Miklós építészek voltak. Az épületegyüttesben jelenleg 20 szobás szálloda üzemel és 
igény esetén idegenvezetéssel látogatható. 40 hektáros, arborétum jellegű park 
tartozik hozzá.  
 
Sándor – Metternich-kastély, Bajna • A Komárom-Esztergom megyében található 
település legmagasabb pontján áll hazánk egyik szemet gyönyörködtető klasszicista 
kastélyegyüttese, amit egyik 19. századi uráról, gróf Sándor Móricról elnevezve 
gyakran Ördöglovas kastélyként is említenek. Az épület mai klasszicista formáját Hild 
József tervei alapján 1834-ben nyerte el.  
 
Festetics-kastély, Dég • Ez Magyarország egyik legszebb klasszicista kastélya, 
amelyet hazánk legnagyobb angolparkja ölel körül. Tervezője a magyar klasszicista 
építészet kiemelkedő képviselője, Pollack Mihályt volt. Az 1810 és 1815 között épített 
épület több rendhagyó építészeti megoldás jegyeit viseli magán – például az ovális 
díszterem nem a kastély központi részén, hanem egyik sarkában található.  
 
Esterházy-kastély, Tata • A tatai Öreg-tó partján álló, késő barokk kastélyt építészeti 
értékei, díszesen kialakított belső terei, valamint 18. századi eredetű szentimentális 
kertje és angolparkja teszi egyedi látnivalóvá, ami Fellner Jakab, neves tatai 
építőmester tervei alapján épült 1765 és 1780 között. A kastély saroktornyos 
főépületét nyugatról a – hajdan vendégek szállásaként szolgáló – földszintes 
kiskastély, valamint melléképületek sora öleli körül.  
 
Kamalduli remeteség, Majk • A remeteség az évszázadok során bekövetkezett  
kisebb-nagyobb változások, átépítések és állagromlás ellenére máig megőrizte egyedi 
szerkezeti sajátosságait és művészi kialakításának értékeit. A kastély mellett 17 
különálló kis remetelakás található és az általuk körülvett udvaron egy félig lerombolt 
templom áll.  
Károlyi-kastély, Füzérradvány • A kastély kívülről a romantika és az eklektika 
hangulatát őrzi, ám pompás termeiben hamisítatlan itáliai reneszánsz és kora barokk 
belsőépítészeti részletek fogadják az érkezőket. Míves kőfaragványai, 
márványkandallói, ajtókeretei, domborművei a 16-17. századi firenzei mesterek 
munkái, amelyek hajdan itáliai reneszánsz palotákat díszítettek. Ezek a részek úgy 
kerültek ide, hogy a 19. század végén a kastély akkori ura, Károlyi László és hitvese 
eldöntötték, hogy eredeti reneszánsz világot teremtenek maguk köré.  
A kisív hátterét a kastélyok belső részeiről, homlokzatairól és parkjairól készült képi 
montázs díszíti. 
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3./A Bakonyi dinoszauruszok világa: 
 

 

 
 
A Magyar Posta a földi bioszférát egykor uraló dinoszauruszok világáról jelentet 
meg bélyegkisívet. A Petényi Tibor Zoltán grafikusművész tervei szerint készült 
kiadvány alapváltozatát 50 000, míg a sorszámozott feketenyomatot 2000 
példányban az ANY Biztonsági Nyomda gyártotta. Az újdonság 2018. 
szeptember 3-án kerül forgalomba, a megjelenés napjától kezdve 
megvásárolható az elsőnapi postákon és a Filapostán, továbbá megrendelhető a 
Magyar Posta internetes áruházából is.  
 
Induljunk el egy időutazásra! Ezzel a bélyegkisívvel most visszamegyünk 85 millió évet 
a Föld történetében,és máris a késő kréta korban találjuk magunkat. Ezekben a 
történelem előtti időkben bolygónk egészen másképpen nézett ki. Más alakúak voltak 
a kontinensek, más volt az éghajlat, sőt a mai korhoz képest teljesen más állatok és 
növények népesítették be a szárazföldeket és a vizeket. Emberek sem éltek még, 
ezért nem volt, aki lerajzolta vagy fényképet készített volna róluk – minden, amit 
tudunk ezekről az állatokról, a kőzetekből előkerült fosszíliák tudományos vizsgálatán 
alapul.  
Minden földtörténeti korszaknak megvannak a jellegzetes élőlényei – ebben a korban, 
ahová a bélyeggel most eljutottunk, a dinoszauruszok és közeli rokonaik az uralkodó 
állatok. A dinoszaurusz szó azt jelenti, hogy ijesztően nagy vagy félelmetes gyík vagy 
hüllő. Amikor a 19. század közepén a tudósok ezt az elnevezést adták, sokkal 
kevesebbet tudtak, mint ma, hiszen ez a kifejezés nem fedi tökéletesen a valóságot. 
Tényleg léteztek közöttük sokak fantáziáját megragadó, félelmetes külsejű és gyakran 
hatalmas méretű állatok, de nagy részük ember nagyságú vagy annál kisebb volt – 
azaz nem mindegyik volt félelmetes. Nem is beszélve arról, hogy a dinoszauruszok 
csak távoli rokonai a mai gyíkoknak. Sokkal közelebb állnak a mai madarakhoz, 
melyre többek között nagyon hasonló fészekrakási tulajdonságaik is utalnak.  
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A bélyegkisív azokból a dinoszauruszokból és őshüllőkből mutat be néhány fajt és 
élőhelyeiket, melyek fosszíliái Magyarország területéről, a Bakonyból kerültek elő. A 
hat különböző címletet tartalmazó kisív felső sorában a négy lábon járó, növényevő 
Ajkaceratops kozmai, a kistermetű, legfeljebb pulykaméretű, valószínűleg csapatban 
vadászó ragadozó Pneumatoraptor fodori, és a Bakony sárkánya, a körülbelül 3,5–4 
méter szárnyfesztávolságú, mindenevő repülő hüllő Bakonydraco galaczi látható. Az 
alsó sorban a 4–4,5 méter hosszú, négy lábon járó, növényevő, páncélos 
dinoszaurusz Hungarosaurus tormai, a rendszertanilag a modern krokodilok közé 
sorolható, legfeljebb 1 méter hosszú, rövid, tömpe orrú Iharkutosuchus makadii, és az 
akkori vizek csúcsragadozóinak számító, moszaszauruszok közé tartozó, de édesvízi 
környezethez alkalmazkodó Pannoniasaurus inexpectatus tekinthető meg. Az alkalmi 
bélyegzőt az 1,5 méter hosszú, növényevő, kis szarvval és jellegzetes, papagájcsőr-
szerű szájjal rendelkező Ajkaceratops kozmai csőrrésze díszíti.  
Tekintsünk fel a kisívről és térjünk vissza a jelenbe. A dinoszauruszok 175 millió éven 
át uralták a szárazföldeket, majd a madarakat kivéve minden képviselőjük kihalt 66 
millió éve. Eltűnésük és az első ember megjelenése között több mint háromszázszor 
több idő telt el, mint az ember megjelenése és a jelenkor között. A tudományos 
munkákon kívül ma is számtalan könyv, film, játék foglakozik velük, népszerűségük 
továbbra is töretlen.  
Forrás: Dr. Ősi Attila, Makádi László, Botfalvai Gábor és Bodor Emese Réka: A 
bakonyi dinoszauruszok csodálatos világa, Budapest 2015 
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VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál: 

2018 szeptember 8 – 9. 

 

A  Fesztivál követe a Csili – Vasas Bázis bélyeggyűjtő Kör  és a fesztivál 

hagyományait.  A Fesztivált az alábbi események  inspirálták:  

-  A Magyar Postaigazgatóság ( Önálló magyar posta )150. évfordulója. 

- A Mátyás király éve. 

- 100 éves a Csili művelődési központ. 

 

A fesztivál a bélyegkiállítás ünnepi megnyitásával kezdődöt szeptember 8 – án 11 

órakor, majd a csülökpörkölt elfogyasztásával folytatódott. 

A sok probléma ellenére sikeresnek mondható a VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál 

megtartása.Az egyik probléma a kiállítási keretek összerakásakor 15 db üvegtábla 

összetört a rossz rekeszek miatt. A másik probléma pedig az volt, hogy a 105 

iskolának a KLIKK-en keresztüli meghívó kiküldés ellenére csak egy iskola jelent meg 

a Gyulai István álltalános iskola. Ez sem a véletlen műve volt, ugyan is ott vezetek 

ifjúsági bélyegkört. A 105 iskola a IX., X., XVIII., XIX., XX., XXI., és XXIII. kerületek 

iskoláiból tevődtek ki. Utólagos szúrópróba ellenőrzésünk szerint a tanárokhoz el sem 

jutott a hír pedig a fesztivál egyik fontos feladata lett volna az ifjúsági tagok toborzása. 

A helyszíni felméréseink valamint a vendékkönyv beírása szerint is olyan kiállítási 

anyagot sikerült összeállítani amit máshol is ki kéne állítani. 

A kihelyezett Posta is jó eredménnyel vett részt a fesztiválon. A Magyarországi 

Bélyeggyűjtő Egyesület erre az alkalomra két emléklapot készített , továbbá két 

személyes bélyeget is hozott forgalomba. A hagyományokhoz híven kétféle levélzáró 

is kiadásra került. Jól sikerült a csülökpörkölt is. A jó időnek köszönhetően az ünnepi 

beszédet sikerült a szabadban megtartani. 

Az alábbiakban láthatók a fesztivál kiadványai :  

 

                                                         



 

                                                  - 9 – 

 

                      

Levélzárók : 
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Dél-pesti  Regionális cserenapok :   

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

Művelődési Központ “B” épületében tartja ( XX.k. Baross u.55.). 

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

A cserenapok az alábbi napokon kerülnek megrendezésre :  

 

                                    Szeptember 30 Október 28. 

                               November 25. December 30. 

 

Általánosságban elmondható , hogy minden hónap utolsó vasárnapjára esik majd a 

cserenap .  

Mindenkit szeretettel várunk. 

ASZTALPÉNZ NINCS ! 
(B.J.) 
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Főszerkesztői kérés :  

Tisztelt olvasó ! 

 

Az Alternatív bélyegvilág színvonalának 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. 

Ez a periodika egy országos bélyeggyűjtő egyesület kiadása. Mivel jelenleg csak 

Budapesti tagsággal rendelkezünk ezért kérjük a bélyeggyűjtő személyek vagy 

csoportok jelentkezését az ország minden pontjáról , hogy tagjai legyenek az 

egyesületnek. Az országhatárt átlépve szívesen vesszük a szomszédos országokból  

jelentkezőket is.  

Tervünk az ,hogy minél szélesebb körbe tudjuk segíteni a bélyeggyűjtőket. A 

bélyeggyűjtőkön kívül várjuk még a levelezőlapok gyűjtőit is.             

Keresünk továbbá lapszerkesztőt. 
(B.J.) 

Sehr geehrter Leser! 

Die Redaktion von Alternatív bélyegvilág (Alternative Briefmarkenwelt) 

möchte das Niveau des Magazins heben und den Inhalt reicher machen – 

deswegen bitten wir jeden, der Lust zum Schreiben und etwas (Gedanken, 

Informationen) für die  Philatelisten zu sagen hat, bei uns mit Artikeln zu 

melden. 

Die Erreichbarkeit der Redaktion: mabeoe@mabeoe.hu;  

Tel.: +36 1-285 0300. 

Das Periodikum Alternatív bélyegvilág ist die Ausgabe vom Landesverein der 

Philetelisten. 

 Im Moment hat die Organisation Mitglieder nur aus der Hauptstadt, es ist aber 

erwünscht, dass das Verein Mitglieder vom ganzen Land und auch von den 

Nachbarlandern hat – die Leitung freut sich also auf Meldungen von 

individuellen Briefmarkensammlern, bzw. Philatenistengruppen.  

Wir haben vor, immer breitere Kreise der Brifmarkensammler zu 

unterstützen. Wir würden uns auch auf Meldungen von Postkartensammlern 

freuen. Es wird ausserdem ein Zeitungsredakteur gesucht. 

mailto:mabeoe@mabeoe.hu
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Dear Readers, 

 

This issue is presented by a national-wide stamp collection club. As this 

time our club has members only from Budapest, we are waiting for stamp 

collectors (persons or groups) from all over the country even from the 

neighbouring countries in Central Europe. We are waiting for postcard 

collectors too. Our aim is to help their hobby and increase the number of the 

stamp and postcard collectors. 
(DOMDÁM) 


