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1. Megjelenő bélyegek:
Kinai horoszkóp – 2019 A Disznó éve

A Magyar Posta bélyegkisívet jelentet meg a Disznó évéről, mely a kínai horoszkóp
szerint a 2019. február 5. és 2020. január 24. közötti időszak. A bélyegújdonság Elekes
Attila André tervei alapján 50.000 példányban a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült.
Megvásárolható a Filapostán, a filatéliai szakszolgálatokon, egyes postahelyeken és
www.posta.hu–n.
A kínai asztrológia szerint a Disznó éve a hivatás és az anyagi bőség időszaka. A Disznó
évében született személy a legnyitottabb és legegyenesebb az állatövben.
A bélyegkép főmotívuma, a kompozíció középpontjában elhelyezett, az évnek nevet adó
disznó figurája. A kétféle bélyegkép csak színében tér el, a négy címletet tartalmazó kisív
egyik pár bélyegén piros háttérben világos színű, míg a másikon világos háttérben piros
színű állat látható.
Az alkalmi borítékon ugyancsak egy disznót formázó grafikai elem, az alkalmi bélyegzőn
pedig egy hagyományos kínai lampion sziluettje látható, benne kínai nyelven a disznó
felirattal, mely a bélyegen és a borítékon is feltűnik.
A sorozat 2014-ben a Ló éve kisívvel indult el és azóta évről évre dolgozza fel az aktuális
témát
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Ifjúsági gyűjtők versenye 2019 évben :
2019 január 03. án elindul a „Ha nem megy kérdezd meg nagyapát” című ifjúsági gyűjtők
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 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 1.lap
kinyomtatásával és kitöltésével lehet elkezdeni.
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
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). 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. DÉLPESTI 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.
Az 1. sz. tesztlap már fent van az interneten és letölthető
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IN MEMORIAM Rakk Gyula (1946-2018)
Mély fájdalommal tudatjuk hogy Rakk Gyula bélyeggyűjtő társunk rövid betegség után 2018.
december 24.-én eltávozott az élők soraiból.
Rakk Gyula 1946. április 02-án született. 1972 óta a Csili Vasas Bázis bélyeggyűjtő körben
fejtette ki áldásos munkáját. A munkája elismeréseként eljutott a babérlevél-koszorú ARANY
fokozatáig. Majd 2016 – ban alapító tagja lett a Magyarországi Bélyeggyűjtő Egyesületnek ahol
a felügyelő bizottság elnökeként tevékenykedett. Munkája nagyon hiányozni fog. Emlékét
megőrizzük.
Temetése február 14.-én 10 órakor lesz az óbudai temetőben.
(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.)

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.
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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)

