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1. Megjelenő bélyegek: 

 

1./ 2018 a kulturális örökségek Európai éve : 

 

 
 
A Magyar Posta 2018 a Kulturális Örökség Európai Éve elnevezésű, szelvényes 
promóciós forgalmi bélyeget bocsátot ki a tematikus év logóváltozataival, 
amelyek a Belföld feliratú, értékjelzés nélküli Saját bélyegem személyes bélyegív 
szelvényrészein jelennek meg. Az újdonság a Pénzjegynyomdában készült, 
2018. augusztus 1-jén került forgalomba, és a megjelenés napjától kezdve 
megvásárolható az elsőnapi postákon és a Filapostán, továbbá megrendelhető a 
Magyar Posta internetes áruházából is.  
2018 a Kulturális Örökség Európai Éve, amelyet hivatalosan az Európai Kulturális 
Fórum indított útjára 2017. december 7-én Milánóban. Az Európai Unió 1983-ban 
vezette be a tematikus éveket azzal a céllal, hogy mindennapi életünk egy-egy adott 
területére felhívja a figyelmet, párbeszédet ösztönözzön és lehetőséget adjon a 
vonatkozó értékek jobb megismerésére.  
A Kulturális Örökség Európai Évének célja, hogy minél több embert ösztönözzön az 
egyetemes európai kultúra felfedezésére, felkutatására és megerősítse polgáraiban az 
európai azonosságtudatot, az európai családhoz való tartozás érzését.  
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Európai kulturális örökségünk közé tartoznak épületek, városképek, emlékművek, 
könyvek, régészeti leletek ugyanúgy, mint a tájak, állat- és növényvilág, a 
hagyományok, nyelvek, szakmák, hagyományos tudás és készségek, és már a 
digitális tartalmak is.  
Az év során számos uniós szintű ünnepségen, több ezer tagállami, regionális és helyi 
rendezvényen vehetünk részt, melyek célja, hogy a megfelelő oktatással kiegészítve 
azokra a gyerekekre és fiatalokra koncentráljanak, akik megőrzik majd ezt a kulturális 
örökséget a következő nemzedékek számára.  
A megvalósítására európai, nemzeti, regionális és helyi szintű kezdeményezéseken 
keresztül kerül sor. Nemzeti és regionális szinteken az uniós tagállamok által kijelölt 
nemzeti koordinátorok döntenek a nemzeti eseménynaptárba bekerülő programokról. 
Az elfogadott események szabadon használhatják a tematikus év hivatalos logóját, 
szlogenjét és szóróanyagait.  
Források: www.europarl.europa.eu; www.europapont.blog.hu; 
 www.koee2018.kormany.hu 
 
 

2./  200 ÉVE ALAPÍTOTTÁK A MOSONMAGYARÓVÁRI SZÉCHENYI 
ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI 
KARÁT 

 

               
 
A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával emlékezik meg a 
mosonmagyaróvári Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Élelmiszertudományi Kar alapításának bicentenáriumáról. A bélyeg Andor 
András grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készült  
 
 

http://www.europapont.blog.hu/
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150000 példányban. Az újdonság október 2-tól kapható az elsőnapi postákon és 
a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.  
Magyarország földrajzi adottságai okán kiváló mezőgazdasági lehetőségekkel 
rendelkezik, már a középkori 
történeti munkák is gyakran tettek említést a terület gazdag flórájáról és faunájáról. Ez 
a természeti gazdagság, a jó talaj és a kedvező éghajlat azonban keveset ér mindazon 
emberi tudás és ismeret nélkül, ami segít abban, hogy a gazdálkodók évről-évre 
gazdag terméssel és bő állatállománnyal gyarapodjanak. A sikeres mezőgazdaság 
kérdése a múltban a lakosság túlélését jelentette, ma pedig az ember és a természet 
együttélését és a fenntartható fejlődés kérdéseit veti fel. Ezek a kérdések a mai kor 
legalapvetőbb témakörei, ezért fontos, hogy emlékezzünk a gazdászképzés múltjára, 
és jelenlegi sikereire.  
A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara, illetve 
annak jogelődje, a Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézet 1818-ban 
Magyaróváron alapított mezőgazdasági felsőoktatási intézmény. Európa első, 
folyamatosan működő agrár-felsőoktatási központját Albert Kázmér száz-tescheni 
herceg és Denglázi Wittmann Antal lovag reformkori tudós mezőgazdász alapította. Az 
itt végzett oktató munka elismeréseként az iskola később a Habsburg Birodalom 
egyetlen agrár-felsőoktatási tanintézeteként működött, hatást gyakorolva Közép-
Európa mezőgazdaságára és annak fejlődésére. A 19. század végén és a 20. század 
elején az ekkor már Magyar Királyi Gazdasági Akadémia néven működő oktatási 
központhoz kötődve több olyan kutatóintézet is alakult, amelyek a mai magyar 
agrárkutatás bölcsőjét jelentették.  
A 20. században a mosonmagyaróvári intézményt a magyar történelmi változásokkal 
párhuzamosan többször átszervezték, de a szervezeti és a névváltoztatások nem 
vették el a felhalmozott elméleti és gyakorlati szakértelmet. A ma itt végző diplomás 
szakemberek ismerik a legújabb műszaki megoldásokat és az agrárkutatások 
eredményeit, rendelkeznek a gazdasági fejlődéshez szükséges tudással, de annak is 
tudatában vannak, hogy munkájukkal ők is hozzájárulnak Földünk megóvásához és a 
természetvédelemhez.  
A bélyegkép fő motívuma Nádler Róbert: A magyaróvári várkastély című festménye és 
az Alma Mater emblémája, amit az alnyomaton az intézmény alapító okiratának 
részlete egészít ki. Az első napi borítékot az egyetem viaszpecsétje és az alapító 
okirat másik részlete díszíti. Az alkalmi bélyegzőn a bicentenáriumi logó látható.  
Források: www.ovarigazdasz.hu; www.uni.sze.hu 
 
 
 

3./ Az első világháború hősei 
 
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kiadásával tiszteleg az első világháború hősei 
előtt. A sorszámozott blokk Hefelle Glória grafikusművész tervei szerint a 
Pénzjegynyomdában készült 40.000 példányban. A kiadvány 2018. október 25-én 
jelenik meg, és ettől az időponttól kezdve kapható a filatéliai szakszolgálatokon, a 
Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.  

 

http://www.uni.sze.hu/
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Az Osztrák–Magyar Monarchia – trónörökösének 1914. június 28-i szarajevói 
meggyilkolása miatt – július 23-án 48 órás ultimátumot küldött Szerbiának, amelyet 
visszautasítása után, öt nap múlva, július 28-án hadüzenet követett. Az a háború 
kitörése pillanatában sem volt biztos, hogy csupán egy lokális háború, vagy egy 
minden nagyhatalmat érintő világháború bontakozik ki belőle. Az európai 
nagyhatalmaknak már évtizedekkel a háborút megelőzően megvoltak a mozgósítási és 
háborús tervei. A katonai vezetők egy háború kitörése esetén minél előbb végre 
akarták hajtani a kidolgozott stratégiáikat, hogy a lehető leggyorsabban eldöntsék a 
konfliktust, és gyors győzelmet csikarjanak ki.  
A világháború kitörésének tehát nem voltak kimondott agresszorai és „áldozatai”, 
mindössze arról volt szó, hogy ki tudja jobb színben feltüntetni saját háborújának 
jogosságát. A részt vevő nagyhatalmak politikusai végig hűek voltak szövetsége-
seikhez és az azokkal kötött szerződéseikhez. Az Osztrák–Magyar Monarchiához 
tartozó Magyarországról 3 és fél millió katona vonult hadba, közülük több mint 660 
ezren estek el. Tíz, a világháborúban részt vevő hős került a Magyar Posta alkalmi 
bélyegblokkjának bélyegképeire:  
BÁRÓ SZURMAY SÁNDOR GYALOGSÁGI TÁBORNOK – MÁRIA TERÉZIA 
KATONAI REND LOVAGKERESZTJE  
DR. ÖRDÖGH LAJOS TARTALÉKOS FŐHADNAGY – III. OSZTÁLYÚ KATONAI 
ÉRDEMKERESZT  
BÁRÓ PROFF SÁNDOR TARTALÉKOS FŐHADNAGY – III. OSZTÁLYÚ KATONAI 
ÉRDEMKERESZT  
CUCOR JÁNOS NÉPFELKELŐ – VAS ÉRDEMKERESZT  
FÁBRY BÉLA TARTALÉKOS HADNAGY – BRONZ VITÉZSÉGI ÉREM  
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KRATOCHWILL KÁROLY EZREDES – MÁRIA TERÉZIA KATONAI REND 
LOVAGKERESZTJE  
SCHEIP FRIGYES NÉPFELKELŐ TISZTHELYETTES – ARANY VITÉZSÉGI ÉREM  
PRIGL TAMÁS ÁRKÁSZ – II. OSZTÁLYÚ EZÜST VITÉZSÉGI ÉREM  
PERCZEL OLIVÉR SZÁZADOS – III. OSZTÁLYÚ KATONAI ÉRDEMKERESZT  
KEMÉNY TIBOR FŐHADNAGY – III. OSZTÁLYÚ KATONAI ÉRDEMKERESZT  
 
 

                                                       
VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál: 

2018 szeptember 8 – 9. 

 

Az elöző számban már beszámoltunk a fesztivál eseményeiről. Most pár képet 

közlünk róla :   

A kiállítás és a reklám póló :  
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A kiállítást megtekintők :  

 

     

   Készül a csülőkpörkölt: 
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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 :  

 

                                     Október 28. 

                               November 25. 

                                    December 30. 

 

Általánosságban elmondható , hogy minden hónap utolsó vasárnapjára esik majd a 

cserenap .  

Mindenkit szeretettel várunk. 

ASZTALPÉNZ NINCS ! 

Az 1919-es évi program már megtekinthető a honlapunkon. 
(B.J.) 

 

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.) 

 

mailto:mabeoe@mabeoe.hu
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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. 

 

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) 

mailto:mabeoe@mabeoe.hu

