2018. augusztus.
2. évfolyam 8. szám

ABv
Alternatív Bélyegvilág

Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület Periodikája

ajAkidoirep lwseGe QtjWGgeLEb igASroraGam

A TARTALOMBÓL :
Országos ifjúsági bélyeggyűjtők versenye.
Megjelenő bélyegek.
APRÓ HÍREK :
- VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál.
- Dél-pesti Regionális Cserenapok.
- Főszerkesztői kérések
Főszerkesztő : Bendekovits József

-2–
1./ Országos ifjúsági bélyeggyűjtők versenye :
„Ha nem megy, kérdezd a nagyapát” játékszabályzat

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 játékban résztvevők köre:
6-16 éves kor közötti gyerekek vehetnek részt
Jelentkezés: A játékra nem kell közvetlenül jelentkezni, nem kell regisztrálni.
(Személyes adatokat nem tárolunk.) A játékot a honlapunkon (www.mabeoe.hu)
vagy facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/mabeoe/) elérhető első
dokumentum (Teszt lap kinyomtatásával és kitöltésével lehet elkezdeni.
A játék időtartalma: 2018.09.15 – 2019.09.06 17.00
Játék menete:
Első lépésként letöltésre kerül az első teszt lap. A teszt 19 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 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 (a
pecsétet a MABÉE biztosítja) és egy négyjegyű 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 harmadik tesztlap letöltése
után a már nem koordinátákat kap a játékos, hanem egy mondatot, amit a VII. DÉLPESTI BÉLYEGFESZTIVÁL helyszínén a bélyegfesztivál első napján 10- óráig kell
leadnia, a lepecsételt másik két teszt lapot is mellékelve.
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megfejtők között és a kihúzott 3 megfejtő, további ajándékokkal gazdagodik. A
sorsolás nyilvános, de közjegyző nélkül történik. Jó szórakozást kívánunk a játékhoz.
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A MABÉE (Magyarországi Bélyeggyűjtők Egyesülete) nevében szeretném a
segítségüket kérni.
A Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesület a
bélyeggyűjtők által létrehozott kulturális nonprofit civil szervezet, amely tagjai
ismereteinek, műveltségének növelése, a szabadidő hasznos eltöltése
érdekében folytatja tevékenységét. Kiemelt célunk, hogy a bélyeggyűjtés
szépségét a fiatalabb korosztállyal is megismertessük, érdeklődésüket
felkeltsük. Az immár VI. alkalommal megrendezésre kerülő Dél-Pesti
bélyegfesztivál keretében egy játékot indítunk útjára, kifejezetten fiatalok
részére. A játék kiírást megpróbáljuk eljutatni az iskolákhoz, a MABÉOSZ
segítségével az ifjúsági körökhöz és a bélyeggyűjtőkhöz. Reményeink szerint
a gyerekek, a megfejtéshez segítséget kérnek, bélyeggyűjtő nagyszüleiktől,
ismerőseiktől. Ha már beszélgetnek róla, akkor felkeltheti érdeklődésüket
egy-egy szép bélyeg vagy maga a bélyeggyűjtés. Mivel a játék szerkezete
megkívánja, hogy ne csak elméletben beszéljenek a bélyegekről, hanem
felkeressenek több bélyegekhez kapcsolódó intézményt is, a játék egyben
egy családi program is lenne, amely során általános ismereteiket is
bővíthetik.
Ebből kifolyólag gondoltunk intézményükre, és kérnénk segítségüket.
Kérésünk csak annyi lenne, Önökhöz, hogy engedélyezzék számunkra, hogy
egy bélyegzőt (egyszerű játék bélyegző, amelyet a játék végeztével
megsemmisíthetnek) és egy kódot adhassunk át az Önök intézményének
információs (esetleg pénztár) pultjára. Amennyiben a játék időtartalma alatt
egy játékos az Önök intézményében egy kitöltött teszt lappal jelentkezik,
akkor a teszt lapra egy pecsétet ütne a kollégájuk és a megadott kódot ráírja
a teszt lapra. Remélhetőleg, ha a játékos elmegy személyesen az Önök
intézményébe, akkor meg fogja tekinteni az Önök kiállítását is. (Ha esetleg
egy kedvezményes belépőt a játékosoknak felajánlanak, biztosan örülnek
fognak neki.)
Semmilyen más segítséget nem kérünk. A játék leírását mellékeljük. Mivel
nem adatokat gyűjtünk, ezért a játékosok neve sem nálunk, sem Önöknél
nem fog feljegyzésre kerülni.
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által felajánlott bélyegek. Egyeztetni fogunk a játék lejárta előtt Önökkel a
pecsétek számáról, hogy ne érhessen meglepetés minket és minden
résztvevő örömmel távozzon az eseményről.
Minden esetleges jogi felelősség az Egyesületünket terheli, a játék végén,
amennyiben beleegyeznek, honlapunkon megköszönjük segítségüket.
A korábbi eseményeinkről találnak TV felvételeket a YouTube-on, illetve
honlapunkon.
Válaszukat várva.
Tisztelettel
Bendekovits József
MABÉE elnöksége nevében

2. Megjelenő bélyegek:
1. MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK VI:
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A Magyar Posta 2018-ban is folytatja a magyar szentek és boldogok
bemutatását. A Magyar Szentek és Boldogok VI. sorszámozott bélyegblokk
Szent Zoerard-Andrásra, Szent Benedekre és Boldog Mórra emlékezik.
Benedek Imre grafikusművész tervei szerint a Pénzjegynyomdában készült
kiadvány 2018. augusztus 1-jétől vásárolható meg az elsőnapi postákon és
a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes
áruházából is.
A középkori magyar királyság első szentjei a zoborhegyi remeték voltak.
Szentté avatásukra a hagyomány szerint 1083 júliusában került sor –
megelőzve Gellért és vértanútársai, István király és Imre herceg oltárra
emelését. Legendájukat Boldog Mór pécsi püspök jegyezte le.
Szent Zoerard-András • Zoerard (Szórád) nevű remeteként, Szent István
uralkodása alatt lengyel területről érkezhetett Magyarországra. A Nyitra
közelében fekvő zoborhegyi bencés monostorban kapta rendi nevét.
A monostor apátja, Fülöp engedélyével a kolostort elhagyva remetének állt,
ahol egyszerre élt dolgos (erdőirtó) és aszkéta életet. Szigorú böjtöt tartott,
nagyböjtben csak napi egy szem diót evett. Sokat virrasztott, akaratlan
elszunnyadásának megakadályozására speciális eszközöket – például
kihegyezett nádszálakat – készített. A nagy valószínűséggel 1009/1010
körülre tehető halála után a nyitrai Szent Emmrám templomba temették el
és szentként tisztelték. Nyitra város védőszentje.
Szent Benedek • András tanítványa volt és szintén zoborhegyi
szerzetesként élt. Mesterének halála után apátja engedélyével ugyanarra a
helyre ment és mindenben folytatta András életvitelét. Három év elteltével
kincseket kereső rablók gyilkolták meg, akik holttestét a Vág folyóba
dobták, amit azonban egy sas őrzött – ezért találhatták meg tisztelői, akik
András mellé temették Nyitrán. Temetésük helye a 12. század elején
püspöki székesegyházzá lett.
A két remete koporsója ma a nyitrai székesegyházban van, a keresztlevétel
oltára mögötti kápolnában, s ide, valamint a zoborhegyi kolostor romjaihoz
kegyelettel zarándokolnak a város és környéke szlovák és magyar
katolikusai. Személyük és működésük így három közép-európai ország
helyi egyházának összekötő hídja. Szent Zoerard-András és Szent
Benedek a Nyitrai katolikus egyházmegye védőszentjei.
Boldog Mór • 1000 körül született Magyarországon. Pannonhalmán lett
szerzetes, majd 1036-tól pécsi püspök, a székesegyház építkezésének
befejezője. Egyike volt a három püspöknek, akik I. Andrást
Székesfehérvárott megkoronázták. Kézjegye látható az 1055-ös tihanyi
alapítólevélen, és őt tekinthetjük a szekszárdi apátság felszentelőjének is.
Ő volt az, aki első magyar íróként latin nyelven megírta a két szent remete,
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Piusz pápa hagyta jóvá és 1925-től a pécsi egyházmegye társvédőszentje.
2.MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK VI. SPECIÁLIS VÁLTOZAT és
Bélyegszett :

A Magyar Szentek és Boldogok VI. bélyegblokk Szent Zoerard-András,
Szent Benedek és Boldog Mór ábrázolásával, az alapváltozattal egy időben
2018. augusztus 1-jén, diffrakciós nyomdai eljárással készült, piros
sorszámozással ellátott speciális változatban és korlátozott példányszámú,
szintén sorszámozott feketenyomatként is megjelenik. A speciális változat
bélyegszettben és önállóan, a feketenyomat csak bélyegszettben kapható.
A Benedek Imre grafikusművész tervei szerint a Pénzjegynyomdában
készült kiadványok megvásárolhatók az elsőnapi postákon és a Filapostán,
továbbá a Magyar Posta internetes áruházából is megrendelhető.
A Magyar Szentek és Boldogok VI. alkalmi bélyegblokk alapváltozata is
figyelemre méltó műalkotás, azonban a témakört a Magyar Posta – az
előző évekhez hasonlóan – kiemelt figyelemmel kíséri, ezért ezt a bélyeget
az alapkiadás grafikájával megegyező speciális és feketenyomat
változatban is megjelentette.
A blokkon bemutatott zoborhegyi remeték, Szent Zoerard-András és Szent
Benedek a középkori magyar királyság első szentjei voltak, szentté
avatásukra a hagyomány szerint 1083 júliusában került sor, megelőzve
Gellért és vértanútársai, István király és Imre herceg oltárra emelését. A
blokkon szereplő harmadik személy Boldog Mór, aki András és Benedek
legendáját írta le.
András és Benedek remetebarlangja közelében a 13. század elején
alapították meg a szkalkai bencés apátságot Szent Benedek és
Mindenszentek tiszteletére. A Nyitrai katolikus egyházmegye patrónusként
tiszteli a szent remetéket, András pedig Nyitra védőszentje is.
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szentek és a szentség hírében elhunytak életének kutatása)
hagyományaiba, mégis sajátos helye van a magyar irodalomban. Ez az
egyik legkorábbi (1064–1070 között keletkezett) legendaszöveg, melynek
szerzője szokatlanul sokat elárul önmagáról. Többek között megtudhatjuk,
hogy Benedeket személyesen is ismerte, vezeklőövét is birtokolta, fő
forrása Fülöp apát tanúságtétele volt.
A blokk érdekessége, hogy a jobb felső oldalán halványan egy Szent
Zoerard-Andráshoz kapcsolódó latin nyelvű szövegrészlet látható, ami a
Boldog Mór által megörökített csodát írja le. A grafikai megjelenítés azt
érzékelteti, hogy egy kódex vékony lapján a hátoldalról olvasható sorok
sejlenek át. Az idézett mondat a következő: „Nolite fratres formidare, neque
fugere, sanctus enim Zoerardus me a morte suscitavit ad vitam.”, ami
Csóka J. Gáspár fordításában a következőt jelenti: "Ne rettegjetek
testvérek, és ne fussatok, ugyanis Szent Zoerard támasztott fel engem a
halálból az életre.”.
A sorszámmal ellátott bélyegszett háromezer példányban készült, ami az
alapváltozatot, az 1 és 3000 között sorszámozott speciális változatot és a
feketenyomatot tartalmazza. A szett, a speciális változat és a feketenyomat
sorszámai azonosak.
( A bélyegszettben található feketenyomat postai díjak lerovására nem használható.)

3./ 2018 A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG EURÓPAI ÉVE :
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A Magyar Posta 2018 a Kulturális Örökség Európai Éve elnevezésű,
szelvényes promóciós forgalmi bélyeget bocsát 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 kerül
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. 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

VI. Dél-pesti Bélyegfesztivál:
2018 szeptember 8 – 9.
Tisztelt Olvasó ezennel meghívom a Bélyegfesztiválra
A Fesztivál követi a Csili – Vasas Bázis bélyeggyűjtő Kör és a fesztivál
hagyományait. A Fesztivált az alábbi események inspirálták :
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- A Magyar Postaigazgatóság ( Önálló magyar posta )150. évfordulója.
- A Mátyás király éve.
- 100 éves a Csili művelődési központ.
A fesztivál a bélyegkiállítás ünnepi megnyitásával kezdődik szeptember 8 – án 11
órakor, majd bélyegvásárral és bélyegcserékkel folytatódik.
A fesztivál fő célja , hogy népszerűsítse a bélyeggyűjtést a fiatalok körében és a
bélyegkörök összejöveteleit és egymás megismerését is segítsék elő, valamint
erősítsék a közösségi szellemet.
A fesztivál megnyitására az Egyesület ünnepi bélyeget , levélzárót és emléklapot hoz
forgalomba.
8-án kihelyezett postahivatal működik 11 órától 15 óráig emlékbélyegzéssel, és bélyeg
árusítással.
A Dél-pesti régió általános iskolái meghívót kapnak a kiállításra mivel a fesztivál egyik
fő célja az ifjúsági bélyeggyűjtők toborzása is.
Meghívót kap az ES Tv is aki eddig minden bélyegfesztiválon részt vett.
A fesztiváli hangulat fokozására első nap 12 órától a helyszínen bográcsba készült
pörköltet is kaphatnak azok akik szeretik. 150 - 200 főt tudunk ellátni.
A második napon 9 –én 10 órától folytatódik a bélyegvásár és bélyegcsere. Mini
bélyegárverést is tartunk 14 órától.
Az árverezendő anyagok beadására jelentkezni lehet a jozsef@bendekovits.hu
e - mailon.
A fesztivál szervezője a MAGYARORSZÁGI BÉLYEGGYŰJTŐ EGYESÜLET
szeretettel várja a bélyeggyűjtőket és az érdeklődő családokat , gyerekeket.
A fesztivál a Budapest XX. kerület Nagy Győry István u. 4 – 6 sz. alatt a Csili
Művelődési Házban kerül megrendezésre. Bejárat a Baross utcai kapun.
Megközelíthetősége : Boráros térről 23 – as busszal , Határ út Európark – tól 66 – os
busszal ,Kőbánya – Kispesti Metró végállomásától 151-es busszal.
A program megtekinthető a http://www.mabeoe.hu honlapon.
Bp. 2018. augusztus . 01.
Bendekovits József
elnök

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 :
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Október 28.
December 30.
- 10 -

Szeptember 30
November 25.

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

- 11 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)

