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1. Megjelenő bélyegek: 

25 éves a  Magyar Olimpiai és Sport Filatelisták Társasága   
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A Magyar Posta tematikus személyes bélyeg kibocsátásával köszönti az idén 25 
éves Magyar Olimpiai és Sport Filatelisták Társaságát (MOSFIT). A szelvényes 
bélyeg 5.000 példányban, Weisenburger István grafikusművész tervei alapján 
készült. Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon és egyes 
postahelyeken.  
 
A MOSFIT 1994-ben alakult a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége és a Magyar 
Olimpiai Bizottság támogatásával. Ahogy az a nevéből is kitűnik a sport, illetve az 
olimpiai bélyegek, filatéliai és parafilatéliai kiadványok gyűjtőit tömöríti soraiba: 
tematikus, hagyományos, postatörténeti, Carte Maximum, képeslap, emlékív és levélzáró 
gyűjtőket, valamint a nyílt osztály gyűjtőit, akik a filatéliai anyagok mellett sport, illetve 
olimpiai emléktárgyakat is gyűjtenek, pl. aláírásokat, zászlókat, pénzérméket, díjakat, 
okleveleket, sportfotókat, újságokat. 
A MOSFIT szoros kapcsolatot tart fenn a Magyar Olimpiai Bizottsággal, és a Magyar 
Olimpiai Akadémiával, továbbá minden évben bekapcsolódik a Nemzetközi 
Gyűjtőtalálkozó szervezésébe.  
A bélyeghez tartozó szelvény az 1952-es Helsinki Olimpiára kibocsátott bélyegsorból a 
tornát és a kardvívást ábrázoló címletet jeleníti meg. 
 
 
 

 

          150 ÉVE SZÜLETETT MAHÁTMA GANDHI 
 
 

 
 
A Magyar Posta alkalmi bélyegkisív kibocsátásával emlékezik meg Mahátma 
Gandhiról születésének 150 éves évfordulóján. A bélyegkisív 40.000 példányban, 
Domé Eszter grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült. 
Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken 
és www.posta.hu-n.  
 
 

http://www.posta.hu-n/
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Mohandász Karamcsand Gandhi, híveitől kapott tiszteletnevén Mahátma Gandhi 
(jelentése: „nagy lélek”) jogász, politikus, India spirituális vezetője, aki az 
erőszakmentességet hirdetve vált az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakjává. 1869-
ben született Brit India Gudzsarát államában. Kizárólag békés eszközökkel küzdött 
céljaiért, az önmegtartóztatást, megbocsátást és szeretetet hirdette. Neve egybeforrt a 
béke keresésével és szeretetével. Születése napját 2007-ben az ENSZ az 
erőszakmentesség világnapjának nyilvánította.  
A bélyegkisív négy azonos bélyeget tartalmaz, melyeken Mahátma Gandhi „namaszté” 
köszöntéshez összetett kezekkel látható. Az alkalmi borítékon és alkalmi bélyegzőn 
megjelenő grafikák szintén rá jellemző tevékenységek: gyaloglás és fonás közben 
ábrázolják. Utóbbi azért is különleges, mivel ő maga is font, és ösztönözte a 
mesterségek, köztük a házi szövés-fonás újra élesztését. (B.J.) 

 
 

2. Könyvbemutatóval egybekötött bélyeg- és képeslap kiállítás 
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A Teleki Sámuel Kulturális Egyesület és a Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület 
szervezésében a trianoni békediktátum 99. évében 2019. május 31.-én 17 órai kezdéssel 
Batári Zsolt Botond történész  „TRIANON TÖRTÉNELMI TÉVEDÉSE” című könyvének 
bemutatására kerül sor. A könyv egyik különlegessége illusztrációi bélyegek , blokkok, 
kisívek, bélyegzők, emlékívek, képeslapok.  A szerző a szomorú igazságtalanság 
feltárása mellett s filatéliát is népszerűsíteni kivánja. A helyszínen kedvezményesen lehet 
megvásárolni a szerző könyvét. A rendezvény sorozat megtekinthető a Csili Művelődési 
Központba minden nap 
10 órától május 7.-ig 18 óráig. Minden érdeklödőt szeretettel várunk. Csoportos 
jelentkezés esetében külön előadást is tartunk ha az igényt az egyesület email címén 
kérik. 
 

3. Rózsaligeti László megjelent könyve: 

 

 
 
A könyv a sportág 1956 és 1965 közötti történéseit mutatja be 600 oldalon. 
Fülszöveg :   2016.február 16-án a Váci úti Viktória Cukrászdában K. M. 75 éves 
budapesti lakos  riadalomkeltő magatartást tanúsított. Később kiderült, hogy az elkövető 
nem közveszélyes. Az 1960-as bécsi UEFA torna legjobb csatára előzetes 
figyelmeztetés nélkül bemutatta a Tichy-féle forintos trükköt. 
1956 után hogyan kapaszkodott vissza a világ élvonalába a magyar futball? Miért nem 
jöhetett haza Puskás, viszont miért mehetett Nyugatra a háromszoros olimpiai bajnok 
Papp László? Azért támogatták Angyalföldet, mert maga Kádár is a Vasas ifjúsági  
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játékosa volt? Hogyan dolgozott Gáspár Sándor SZOT főtitkár a Vasas sikeréért? Miért 
engedte meg Kádár hogy tizenhárom év után ismét bajnok legyen a Ferencváros? 
Hány fradista és hány vasas vezetőt csuktak le gazdasági és politikai bűncselekmények 
miatt? Végül – de nem utolsósorban – mi köze ehhez Kennedynek és Hroscsovnak? 
Közben a berendezkedő Kádár-korszak összes válogatott, FTC és Vasas mérközése. 
Világklasszisok legendák nélkül. 
A kötet interjút közöl Bárfy Antallal, Friedmamszky Zoltánnal, Dr. Géczi Istvánnal, Gelei 
Józseffel, Ihász Kálmánnal, Kékesi Mihállyal, Kenedy Kálmánnal, Dr.Puskás Lajossal, 
Szentmihályi Antallal, Szőke Istvánnal, Teleki Gyulával és Waldeck Szilviával. 
 
Fradi és Vasas témájú filatéliai dokumentumok : 
 

1. 1974 –ben volt 75 éves a Ferencvárosi T. C. az évfordulót emlékbélyegzés 
köszöntötte.1999-ben volt 100 éves az FTC és az évfordulóra emlékbélyeg alkalmi 
bélyegzés és FDC került kiadásra. 

                            
  
 
 



                                                    - 6 -  
2. 1999 a százéves évfordulóra készült alkalmi képeslap hátoldalán a bélyeg és 

alkalmi valamint elsőnapi bélyegzés. 
 

                                     
     

3. Kocsis Sándor aláírása a 7:1 eredménnyel végződött Magyarország Anglia 
mérkőzés emlékbélyegzőjével. Kocsis 17 évesen lett tagja az FTC első 
csapatának. 
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4. A Vasas SC. megalakulásának 50. évfordulójára kiadott sorozat elsőnapi 
borítékon. 

 

        
 

5. A Vasas SC. megalakulásának 100. évfordulójára emlékbélyeg jelent meg. 
 

                                  
6. A Vasas SC. 1962-ben harmadszor nyerte el a Közép-európai Kupát. Az eseményt 

emlékbélyegzővel köszöntötte a Magyar Posta. A labdarugó csapat ezt követően 
még további három alkalommal is elhódította ezt a kupát, így összesen hat 
győzelemmel a Vasas SC. a legeredményesebb szereplője lett ennek a 
sorozatnak. 

                                                 
(tocsa) 
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Délpesti 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   10 órától 13 óráig tart az alábbi napokon :  

 

2019. Március 31  Július 28.      

          Április 28.            Augusztus 25. 

           Május 26.  Szeptember 29. 

           Június 30.  Október 27. 

          November 24. December 22. 

          

Általánosságban elmondható , hogy minden hónap utolsó vasárnapjára esik majd a cserenap . A 

cserenapok ( 2019 évi ) időpontjai megtekinthetők a www.mabeoe.hu honlapon is. 

Mindenkit szeretettel várunk. 

ASZTALPÉNZ NINCS ! 
(B.J.) 

 

Országos Ifjúsági bélyeggyűjtők versenye 2019 évben :     

 

2019 február 01. én elindult a „Ha nem megy kérdezd meg nagyapát” című Országos 

Ifjúsági bélyeggyűjtők versenye. 

A játék szervezője:  

MABÉE  (Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület) 

A játék célja:  

A fiatalabb korosztály érdeklődésének felkeltése a bélyegek, a bélyeggyűjtés iránt, játékos 

teszt segítségével, melynek megfejtéséhez az idősebb korosztály segítségét is kérhetik, 

velük együtt olyan helyszíneket járhatnak be, amelyek növelik általános műveltségüket. 

A játékot a honlapunkon (www.mabeoe.hu) vagy facebook oldalunkon 

(https://www.facebook.com/mabeoe/) elérhető első dokumentum (Teszt 1.lap) 

kinyomtatásával és kitöltésével lehet elkezdeni. A további Teszt lapok ( 2 , 3 , 4 , 5 ) csak  

a megszerzett kóddokkal lehet letölteni. 

A játék időtartalma:  2019.02.01 – 2019.09.01 

Játék menete: 

Első lépésként letöltésre kerül az első teszt lap.  A teszt 16 - 18 kérdést tartalmaz. Minden 

kérdésre 3 válasz lehetséges. A helyes válaszok előtti számot bekarikázva és a számokat 

sorrendben a tesztlap alján lévő kockákba beírva egy gps koordinátát kapunk, melyet a  

http://www.mabeoe.hu/
http://www.mabeoe.hu/
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maps.google.com segítségével kikereshetünk. A kódot a megfejtés után a honlapunkon 

ellenőrizheti, a téves megfejtés kizárása végett. A megadott hely egy bélyegekhez 

kapcsolódó intézményt jelöl. A megadott intézményt felkeresve, az adott helyen, a 

kinyomtatott tesztlapra a játékos egy pecsétet és a következő Teszt lap letöltéséhez 

szükséges kódot kap. Ezen adatok birtokában a második teszt lap letöltése után a tesztlap 

zárolását feloldhatja, és az újabb kérdéseket megoldva megkapja a játék következő 

helyszínének koordinátáit. A folytatás megegyezik az első helyszínen történtekkel. A 

negyedik tesztlap letöltése után a már nem koordinátákat kap a játékos, hanem egy 

mondatot, amit a VII.  DÉL- PESTI  BÉLYEGFESZTIVÁL helyszínén a bélyegfesztivál 

első napján 10-11 óra között kell leadnia, a lepecsételt többi teszt lapot is mellékelve. 

Minden helyes megfejtő kap ajándékot. Valamint sorsolást tartunk a helyes megfejtők 

között és a kihúzott 3 megfejtő, további ajándékokkal gazdagodik. A sorsolás nyilvános, 

de közjegyző nélkül történik. 

Jó szórakozást kívánunk a játékhoz. 

 

Egyesület 2018 évet értékelő taggyűlése 

Elnézést kérek mind azoktól akik március 26-án megjelentek a kitűzött taggyűlésen de betegség 

miatt elmaradt. 

 

Meghívó! 

Ezúton is szeretettel meghívom az egyesület tagjait 2019. április 16-án 16 óra 30 - kor 

tartandó évértékelő taggyűlésére a Csili Művelődési Központba. 

Napirendi pontok : 

1./ Np.: Az egyesület 2018 évi beszámolója és gazdálkodásának eredménye 

2./ Np.:2019 év feladatai. 

3./ Np.: Az egyesület 2019 évi gazdálkodásának tervezete. 

4./ Np.:Jutalmazás 

5./ Np.: 2019 évi tagdíjak rendezése.  

 

Megjelenésére feltétlen számítunk. Amennyiben a meghirdetett időpontra nem lesz 

határozatképes a taggyűlés úgy 17 órára ismételten meghívom a tagságot változatlan 

napirendi pontokkal. 

 

Bendekovits József 
 elnök 
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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
mailto:mabeoe@mabeoe.hu


                                                        - 11 -  

 

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) 

 

 

 

 


