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Ami a hihetetlen kategóriába tartozik.

Érdekességként bemutatunk két különböző tévnyomatot, mindkettőt futott
levélen. Mindkettőnél a festés hiánya állapítható meg. Az egyik bélyeg az 1987ben kiadott „Kastélyok II.” sorozat 100 forintos záró értéke. A magyar bélyegek
katalógusa is jelzi, hogy a nagy példányszám miatt, számos rendellenesség
található a sorozat bélyegein. E rendellenességek egyike éppen a színárnyalatok
megjelenése, vagy egyes színek teljes hiánya. A bemutatott levélen lévő bélyeg az
erősen kékeslilás pirosas szín helyett kopott rózsaszínű keretben halványlila
kastélyt ábrázoló lett.

A másik bemutatásra kerülő bélyeg, hasonló karaktert mutat A „Magyar
népművészet sorozat 100 forintos címleténél teljesen hiányzik a ciklámen piros
szín.
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Megállapíthatjuk tehát, hogy mindkét esetben a píros szín illetve annak valamilyen
változata hiányzik a bélyegekről. A két bélyeg megjelenése között 12 év telt el.
Létezhet az, hogy ugyanaz a hiányosság ennyi idő után megismétlődik? Tovább
vizsgálva a kérdéses leveleket, kitűnik, hogy mind a kettőt ugyanonnan adták fel. A
feladó mindkét esetben a „Mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Kft” volt, a posta
pedig Budapest-Pestújhely hivatala. Mindkét levél 2000-ben került feladásra,
mindkettő tértivevényes ajánlott levél. Különbség csak annyiban állapítható meg,
hogy az egyik a régi hagyományos ragjeggyel van ellátva, a másik már az újjal.
Ez az a pont, ahol el lehet kezdeni az „összeesküvés elméletek „gyártását. Lehet,
hogy ezek a bélyegek ennél a nyomdánál készültek. Elképzelhető, hogy a gyártás
során keletkező selejtet, melyet a Magyar Posta nem vett át saját levelezésre
használták el. De az is lehet, hogy ezek a bélyegek a Pestújhely postán lévő
készlethez tartoztak, senki nem vette észre, hogy ezek a bélyegek nem egyeznek
meg az eredetiekkel.
Bárhogyan is történt, ez az eset is mutatja, hogy mennyi érdekesség van a
bélyegek gyűjtésében, csak nyitott szemmel kell járni, hogy ezek a különlegességek
megtalálásra kerüljenek.

(csato)
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Magyar bélyegek katalógusa 2018/ II.
Májusban megjelenik a katalógus II. kötete melyet a MABÉOSZ-nál ismét nem kapható.
Csak a kereskedőknél lesz beszerezhető. Nem tudom kire gondoltak amikor az árát megálla pították , biztos nem a gyűjtőkre meg a körökre akiknek nincs pénzük.. Már többen jelezték ,
hogy ilyen áron nem veszik meg.
Az ajánlott ár előreláthatóan 9900 Ft.
A II. kötet tartalma tartalma : helyi kiadások ,
magánposták,
IPH,
gépi bérmentesítő lenyomatok,
katonai és tábori posta,
díjjegyes és értékjegyes postai nyomtatványok,
kötelezettségjegyek, köztük az illetékbélyegek.
A fentiekből az átlag bélyeggyűjtőt a helyi kiadások és az illetékbélyegek ( eddig nagyon sok
hibával jelent meg) érdeklik. A többieket lehetett volna speciális katalógusként kiadni.
Hol van a MABÉOSZ érdekképviselete? Bélyeget lehet a postán és a kereskedőnél is kapni és
nem kell ezért 5000,- Ft.-ot fizetni !
(B.J.)

VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál.
2018- ban is megrendezésre kerül a VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál.
A korábbi hagyományokhoz híven megint szeptember hónapra esik a megrendezése. Az
iskolaév nyitásaként mivel egyik fő célja az ifjúsági bélyeggyűjtők toborzása.
A bélyegfesztivál megnyitása szeptember 8-án 11 órakor történik a bélyegkiállítással
egyidőben. Reményeink szerint 8-án lesz kihelyezett Postahivatal emlékbélyegzéssel.
A kiállítás 9-én 18 órakor zárja kapuit. Az egyesület saját személyes bélyeget hoz forgalomba
és szintén emlékbélyegzéssel kíván kedveskedni a bélyeggyűjtőknek. Emléklapot és levélzárót
is lehet majd vásárolni.
A 8.-i pörkölt sem marad el. 9.-én 14 órakor mini árverést tartunk melyre jelentkezni lehet a
mabeoe@mabeoe.hu emailon.

-5–

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 :
Május 27
Június 24.

Július 29.
Augusztus 26.
Szeptember 30

Október 28.
November 25.
December 30.

Általánosságban elmondható , hogy minden hónap utolsó vasárnapjára esik majd a cserenap .
A cserenapok ( 2018 évi ) időpontjai megtekinthetők a www.mabeoe.hu honlapon is.
Mindenkit szeretettel várunk.
ASZTALPÉNZ NINCS !
(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.
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.

