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Megjelenő bélyegek:
1./ EUROPA 2018 : Hidak.

2./ 450 éve tartották meg a TORDAI ORSZÁGGYŰLÉST ,
450 éves az Unitárius Egyház.

-3-

3./ Ifjúságért 2018 : Csillagok között.
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4./ Az év gyógynövénye 2018 : Valódi levendula.

A Magyar Posta az előző évi hagyományait követve az idén is bővíti speciális ,
limitált példányszámú termékeinek körét az év gyógynövénye : Valódi Levendula
blokk változataival. A speciális változatok a készlet erejéig vásárolhatók meg. Az
igényeket minél előbb le kell adni legkésőbb június 3-ig.
Alapváltozat feketesorszámozással , ára 1000,- Ft/db.
Piros sorszámozással vágott blokk, 3500 db. példányban melyből az első 1000 db.
bélyegszettben kerül értékesítésre , ára 1000,- Ft/db.
Zöld sorszámozással 5000 db. példányban melyből az első 1000 db. bélyegszettben
kerül értékesítésre , ára 1000,- Ft/db.
Bélyegszett 1000 db. példányszámban , a szett ára 20.000,- Ft/db.
Bélyegszett tartalma : alapváltozat fekete sorszámmal , piros sorszámmal vágott ,
zöld sorszámmal különlegesen perforált , lila sorszámmal illatosított blokk és lila
sorszámmal különlegesen perforált illatosított blokk csak a szettben kaphatók.
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5./ Postatörténet II .

Nem tudom hogy miért van a bélyegen „X” formába vágás ?
Csak nem azért , hogy ne lehessen leáztatni !!!!!
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.
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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.).
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.)

MABÉOSZ küldőttgyűlés :
A MABÉOSZ 2018 május 12-én tartotta az esedékes küldöttértekezletét.
Napirendi pontok :
1./ Javaslat tiszteletbeli tagok választására.
2./ Az elnökség beszámolója a 2016-2018 között végzett munkájáról.
3./A MABÉOSZ 2017 évi gazdálkodásáról készített mérleg és pénzügyi beszámoló.
4./ A Felügyelőbizottság jelentése a 2017. évi gazdálkodásról.
5./ Javaslat a MABÉOSAZ. 2018. évi költségvetésére.
6./ Javaslat az elnökség mandátumának meghosszabbítására.
7./ Jelölőbizottság választása.
8./ Javaslat az Etikai Szabályzat módosítására.
9./ Javaslat az Etikai bizottság elnökének visszahívására.
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10./ Egyebek.
Meglepő módon 42 fő volt jelen akik végig ott tartózkodtak a küldöttértekezleten.
Egyesek szerint aránylag csendesen zajlott a tanácskozás , de az egyebek napirendi
pontban szereplő bélyegvizsgálat ügyében elszabadult a pokol. Ebben a kérdésben
nem is volt megegyezés.
(B.J.)

Fehérasztal találkozó.
Az egyesület tagjai ismét találkoztak 2018. május 5.-én egy baráti összejövetelen
13 órakor az egyesület telephelyén. Közkérésre azt akarták eldönteni , hogy a
VI. Bélyegfesztiválon milyen menü legyen. Az volt a kérés , hogy próbáljuk ki
a csülökpörköltet is. Ezért aztán az összejövetelen csülökpörkölt volt a fő fogás.
Annyira ízlett mindenkinek , hogy el is döntötték a bélyegfesztiválon is
csülökpörkölt készüljön. Az összejövetel annyira jól sikerült , hogy este 8 óráig
tartott. Sajnos a nagy igyekezetben nem készült fotó a társaságról.
(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.
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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.
Bendekovits József
President

