OLIMPIAFILA
A Magyar Olimpiai é§ Sportfilateli§ták lapja
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Tájékoztatás az AICO státuszáról 2016 augusztus 2.-i hatállyal.
Az AJCO titkárától érkezett e-mail:

T. AJCO tagok a Rió olimpiai játékok véget értek,
azonban az AlCO most indult el (sikeres útján)
Rió-ból nem éremmel, hanem a NOB határozata által hivatalosan is elismerve, elfogadva.
Ez egy igen fontos és magas szintű elismerés az AJCO történetében.
Az e-mail melléklete:
Thomas Bach a NOB elnökének levele az AICO elnökének Roman Babut részére:
,, Kedves Elnök úr,

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 129-ik kongresszusán
2016 Augusztus 2-án határozott arról, hogy
az AICO-t (Nemzetközi Olimpiai és Sport Gyűjtők Szervezetét)
az Olimpiai Charta 3.7 cikkelyének kiegészítése alapján,
a szervezetet hivatalosan elfogadja.
Kérem fogadja hivatalos üdvözletem az Olimpiai Családban és ezúttal gratulálok.
A NOB reméli és várakozással tekint előre, a jó együttműködés és a jó partner kapcsolat reményében.
Remélem ez az új helyzet jót tesz a gyűjtőknek és az AICO valamennyi tagjának.
Üdvözlettel:
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Thomas Bach
a NOB elnöke''

és örömteli olyan társaságot köszönteni, amely feladatának tekinti a láng őrzését,
az olimpiai hagyományok ápolását. A tavaly 25 éves Magyar Olimpiai és Sportfi.latelisták
Társasága, valamint annak lapja, az OLIMPIAFILA olvasóinak tábora egy ilyen közösség.
A sportbélyeggyűjtök hosszú évtizedek óta a nemzetközi olimpizmus fontos szereplői, akikre
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság már a nyolcvanas évek közepétől partnerként tekint, és
nincs ez másként hazai viszonylatban sem. A kiállításaik kronológiája több mint fél
évszázadra visszanyúlik, a szervezeti kereteket a NOB elnöke, Juan Antonio Samaranch - aki
maga is elismert bélyeggyűjtő volt - a kilencvenes évek elején szorgalmazta. A magyar
filatelisták rendszeres és aktív résztvevői a nemzetközi gyűjtötalálkozóinknak, a Magyar
Olimpiai Akadémia vándorgyüléseinek, a külföldi rendezvényeken pedig a magyar
·
sporttémájú gyűjtők elismert reprezentánsai.
Hálás vagyok, amiért a sportbélyeggyüjtők családja a MOB megalakulásának 125 éves
évfordulója alkalmából egy ünnepi lapkiadással is hozzájárul a jeles évfordulónk méltó
megünnepléséhez.
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A Magyar Posta októberben egy szép bélyegblokk kibocsátásával tisztelgett a jubileum előtt,
erősítve olimpiai mozgalmunk tradícióit, a magyar sportkultúra egy jelentős és eredményes
fejezetét. Biztos vagyok benne, hogy sokak gyűjteményének lesz értékes darabja.
Emlékezetes dátum 1895. december 19-e, amikor a világon hatodikként, Berzeviczy Albert
elnökletével megalakult ötkarikás szervezetünk. Kemény Ferenc, első főtitkárunk révén
alapítók voltunk a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban is, ezzel pedig párhuzamot vonhatunk a
magyar sportfilatelistákkal, akik a bélyegek mellett az érméket, aláírásokat és más olimpiai
relikviákat gyűjtök nemzetközi szervezetében, az AICO megalapításában vettek részt; a 17
nemzet képviselői közt a magyarok is ott voltak a bölcsőnél 2014 májusában a lausanne-i
Olimpiai Múzeumban.
Eredményekben gazdagon telt el ez a 125 esztendő. Minden olimpián, amelyre meghívást
kaptunk, részt vett a magyar delegáció; sportolóink 502 énnet, köztük 177 aranyat nyertek.
Büszkék vagyunk hőseinkre, sikereinkre, hagyományainkra, és azokra a szervezetekre, akik
az olimpizmus eszmeiségét életben tartják, értékeit közvetítik. Ilyen a sportfilatelisták
társasága is, akiknek köszönettel tartozunk, amiért a hagyományőrzés ezen módját választva a
bélyegeken keresztül mutatják meg a sport szépségeit és az olimpiai mozgalom kiválóságait.
Kevesebb mint 250 nappal a tokiói játékok előtt bizakodóak vagyunk. Az olimpiát egy évvel
elhalasztották, ami e nehéz, világjárvány-övezte időszakban önmagában siker a törlés
ellenében. Tokió, a japán emberek, kormányuk és a szervezőbizottság, valamint a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság teljes erőbedobással készül a játékokra, csakúgy, mint a magyar sportolók.
Céljaink eléréséhez, különösen az olimpizmus népszerűsítése és a hagyományőrzés terén
továbbra is számítunk az olimpiai filatelisták családjára.

Kulcsár Krisztián a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
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ADDRESS
The Hungarian Olympic Committee celebrates its 125 th anniversary
It is always my honour and pleasure to address associations that keep the fire alive and foster
Olympic traditions. The Hungarian Olympic and Sport Philatelic Association that celebrated
its 25 th anniversary !ast year and the readership of their journal called OLIMPlAFlLA are
exactly like that.

KÖSZÖNTŐ
A

bélyeggyűjtés

népsze rűsége,

Sport pbilatelists bave been important actors of intemational Olympism for long decades, the
International Olympic Committee have treated them as partner ever since the l 980s and they
have been treated as such in Hungary, too. Their exhibitions cover a history of more than a
q uarter century. The adaptation of an institutional frarnework was also encouraged by the
President of the lnternational Olympic Corrunittee, Juan Antonio Samarancb, an
acknowledged philatelist himself. Hungarian philatelists are regular and active participants of
international philatelist meetings and the roaming conferences of the Hungarian Olympic
Academy, furthem1ore they are distinguished representatives ofHungarian sports colle.ctors at
intemational events.
1 am grateful that lhe fam ily of sport philatelists published a special issue to commemorate the
th
125 anniversary oftbe Hungarian Olympic Comminee.

Magyar Posta marked the jubilee by issuing a thematic personalised stamp sheet ín October,
thereby strengthening the traditions of the Olympic Movement, an essential and successful
part of Hungarian sports culture. I am sure it will become an invaluable part of the collection
of many philate lists.
A memorable date, 19th December 1895, when the sixth National Olympic Committee of the
world, the Hungarian Olympic Comminee was founded with Albert Berzeviczy as Presidenl.
Thanks to the füst Secretary General, Ferenc Kemény, we were also the founders of the
lnternational Olympic Committee. A paralle l can be drawn here as the Hungarian sport
philatelists contributed to the foundation of an intemational association of stamp, medal,
signature and other Olympic relic collectors; the Hungarians were there among the 17 nations
when the AlCO was established at the Olympic Museum ín Lausartne in May 2014.
Successes have been plentiful in these 125 years. The Hungarian delegation has anended every
Olympic Games to which we has been invited and our athletes have amassed 502 medals,
out of which 177 are gold. We are proud of o ur heroes, our triumphs, our traditions and tbe
organisations that keep the spirit of Olympism alive and promote their values. We are
thankful to the association of sport philatelists for choosing this way of heritage preservation
and showing the beauty of sport and the heroes ofthe Olympic Movement through stamps.
With less than 250 days until Tokyo 2020, we are füli of ho pe. The Olympic Gan1es were
postponed - a true triumph in the face of these unprecedented times upended by the
pa:ndemic, as opposed to cancellation. Tokyo, the people of Japan, their government, the
Organising Committee and the Intemational Olympic Committee are do ing their utmost to
prepare for the Games, just like Hungarian athletes.
W e are c ounting o n the family of Olympic philate lis ts to a c hieve our goals,
especi a lly ín the are a s o f promoting Olympis m and he ri tage pre s e r vation.

Krisztián Kulcsár,
the President of the Hungarian 0lympic Committee
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a világ

legnép szerűbb

visszatalálunk a tartalmasabb,
gyűjtők

hobbija. Bár a modern

időkben

kissé megcsappant

továbbra is élvezetet okoz, tanít, tudást ad. A f iatal ko rosztály egy

számítógép és az okostelefon

A

GREETINGS

bűvöletében

előremutatóbb

jelentős

él, de nagyon bízom benne, hogy

része a

előbb-utóbb

elfoglaltságok és hobbik világába.

legnagyobb része család i indíttatásból kezdi meg ezt a tevékenységet. Jómagam is mindkét

nagypapámtól kaptam bélyegeket néhány Karácsonyra, ezek a holland és f inn bélyegek képezték
gyűjteményem

alapját. De m i lehet a legjobb módja annak, hogy gyerekeink szemét felnyissuk a

bélyeggyűjtés csodálatos világára?

Nálam beváltak ezek a régi külföldi bélyegek, de azt gondolom, hogy

egy gyerek számára a motlvumgy(ljtés adhatja a legtöbb érdekességet, mert így egyesülhet
legegyszer(lbben az új darabokra vadászat öröme a megismerés ö römével.
Számos motivum közül válogathat a

gyűjtő,

de közülük az egyik legizgalmasabb és

o limpiai játékokkal kapcsolatos bélyegek- és esetleg

kiegészítők- gyűjtése .

legjelentősebb

az

Az Olimpiafila mozgalom

hazánkban is nagyon népszerű, és mivel azt vallom, hogy egy közösség összetartásának egyik legjobb
módja a saját kiadvány, ezért külön örülök annak, hogy
új sággal j elentkezik. Azt kívánom minden
arra jelenjen meg sok szép bélyeg és az
tovább ezekkel!

gyűjtőnek

e

ez a

népszerű

és érdekes terület ismét saját

és magunknak, hogy 2021-ben legyen Olimpia,

motívumot

gy0jtő

f ilatelisták gy0jteménye gyarapodjon

®

Dr. Homonnay Géza a MABÉOSZ elnöke
Stamp collect ion is the most popular hobby in t he world. Although it ' s popularity diminished a little bit
in our modern world, it still causes joy, lectures, gives knowledge. Many of the young people live in the
magic of computers and smart phones, but I still hope that sooneror laterthey will find their way back
te the world of more meaningful, forward pointing preoccupations and hobbies.
Most collectors are started by their families. 1 myself received Christmas presents from both of my
grandfathers tor several years and these Dutch and Finnish stamps for med the basis of my futu re
col lection. But what is the best way te open up our children's eyes to the magical world of stamp
col lection? For me, these old foreign stamps did their job, but I think that the easiest way te show
t hem how interesting this activity is by starting them as motive collectors - th is helps te unite the joy
of hunting and the joy of cognition.
A collector can choose among plenty of motives, but one of the most excit ing and most significant is
the collection of stamps - and maybe accessories - connected te the Olympic movement and games.
The O limpiafila movement is very popular in Hungary too, and as I profess that one of the best ways
te hold together a community is an own publication, 1am more than happy that this popular movement
deci ded to renew the publication of it's journal. 1wish te all collectors of this field and also te everybody
e lse, that let Olympic Games be organized in 2021, let many beautiful stamps be issued upon the
occasion and let t he collections of the collectors of this motive be enriched by these new issuesl

~

Dr. Géza Homonnay the President of the MABÉOSZ
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A MAGYAR POSTA
A MAGYAR POSTA
SPORT ALKALMI BÉLYEGZŐI. 2016-2020. SPORT TEMATIKÁJÚ BÉLYEGEI 2016-2020.
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125 ÉVES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG
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125 YEARS OF THE HUNGARIAN OLYMPIC COMMITTEE
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Győr

Béla: A MOB Gyüjtőtalálkozóinak összefoglalója (1998 - 2020)

A Gyűjtőtalálkozók postai bélyegzései

A magyar olimpiai témájú gyújtók, az 1990,es években szervezetten a Petőfi Csarnokban és az Ecseri piacon találhat.6
bolhapiacokon, a Fehérvári úti Művelődési Házban, illetve a vidéki helyszíneken rendezett
börzéken ludtak egymással találkozni, gyűjteményüket cserével és vásárlással bő,iteni.
A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) Emlék és Hagyományörzö Bizottságán belül mitködó Gyújtó Albizottságában és
a Magyar Olimpiai Akadémiában (MOA) ekkor egyre többet került szóba egy gyüjtlltalalkozó megrendezése,
annak előkészítése. A már akkor is komoly gyüjteményekkel rendelkező Takács Ferenc professzor,
Borovit1. Tamás, Nyemcsok Attila, Nagy Zoltán és Győr Béla, dr. Jakabhá1.yné Mező Mária MOA főtitkár
segítségével 1998-ban, a TF Dísztermében csak magyar résztvevőkkel, 17 fővel megtartották alakuló úlésüket.
Ezen megosztották tapasztalataikat, döntöttek arról, hogy a következő évtől nemzetközivé sz.élesítve,
hosszú távú rendezvénysorozat alapjait. kívánják lerakni.
Ez aruJyirajól sikerült, hogy 2020 szeptember 26-án immár a 22. találkozót rendeztük, sajnos a COVID vírus árnyékában,
kevesebb, 40 fö résztvevővel. Az elözó találkozókon pedig állandósítva volt a 8-10 országból érkező 100 fö résztvevő.
19, Nemrettezl ofimpli-1'1

A találkozók jó hangulatban, igazi barátságokat kialakítva, ismeretterjesztéssel egybekötve kerültek megrendezésre.
Kiadványokkal, emléktárgyakkal, elóadásoklrnl, beszélgetésekkel, filatéliai érdekességekkel, alkalmi bélyegzőkkel,

QSe§)CSl~FERENC

olimpiai bajnok, olimpikonok meghlvásál'al, autogramgyüjté.si, fényképkészítési
lehetőségekkel színesítettük a programot évről - évre.
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BUDAPEST
2017

A MOB Emlék és Hagyományőrző Bizottság, a MOTI Mező Ferenc Sportbizottság Emlék és llagyományórző Albiwttság, és
a Magyar Olimpiai Akadémia által rendezett, )!agyar és Nemzetközi Gyújtötalálkozók összefoglaló táblázata (1998 - 2020)

A következőkben az elmítlt 23 év legfontosabb adatait, kapcsolódó emlékeit szeretném röviden bemutatni.

Száma

Epizódok a Gyűjtötalálkozókról
(Fotó: MOB/Szalmás Péter)

-

Ideje

Helyszíne

o.

1!108. s1,eptcmber 27.

Budapest .Xl 1. ·1csfncnlést Fólskolu Dísiterruc.

1.

1999. s,eptcmber 25-26,

Budapest XII. Testnevelési Főiskola Díszterme,

2.

2000. október 28-29.

:l.

2001. sze11t.ember 29,30.

Budapest XJV. Őrnagy u tca.
Csauádl Árpád Á.llalános Iskola és Gimnázium,
Budapest XIV. lstni.nmezel út 3-5. Népsloc11on,
Iharos Sándor terem,

4.

2002. szeptember 28-29,

Budapest íV. Újpesti Galéria, i\rpí1d út 66.

5.

2003, s.eptember 27-28,

Budapest Xl.

6.

Buda pe5L Xl. Fövárosl

8.

2004. ij1,eptember 25.
2005. szeptember 24.
2006. szeptember 30.

9.

2007. szeptember 29.

Budapest XVT. J ános u. Hl-153, llákoss,entmlhály,
Mfü·elödésl Iláz, Varjú Vilmos OBK.

10.

lludapcsl XIV, Dózsa Gy. u. 1. SYMA Csarnok.

11.

2008. szeptember 27.
2009. szeptember 19.

8nd•1•est XIV, Di>zsa Gy. u, 1. SYMA Csarnok.

7.

6

- \•

1513~

eERUf.f

8 ~l.20l7~1\. ll

Az olimpiai témák között érintettük a kerek évfordulós olimpiák, az ifjúsági olimpiák, a fair play, az olimpiai iskolák,
az olimpiai körök, az emlék és ltagyományörzés, az olimpia témák gyűjtésének kérdéseit.

The Hungarian an Intemational Collectors' Meeting organised by the Heritage Preservation
Comission of the Hungarian Olympic Committee, the Heritage Preservation Sub - comission
of the Ferenc Mező Sports Comission of the Hungarian Olympic Committee and the
Hungarian Olympic Academy (1998 - 2020)

XIX. lntemational
Collector Meeting

5POrt t6ma'jú ,vOjtiStalálkozd 1

Fővárosi

Mfi"elódésl Dáz, Jlehervárl út 47.
Művelödéfti

Lláz 1 Fchérvár-1 út. 47,

lludopcsl XI. Fővórosl )lúvclödésl Iláz, Fcltérvórl út 47.
Budapest XJV, Dózsa Gy. u, l. SYMA Csarnok,

Résztvevők

Országok

17 fő
60 fú

Magyar
G (Jr!izág

70 fö

7 ors,ág

70 fó

8 orszá.g

ll0 fö

5 ország

111 fó
68 fó
110 fő
120 fö

7 ország
7 or••ág
11 ország

90 fó

8 ország

12.

2010, szeptember 25.

Budapest XJJI, Kárpát u. 62-64. Daoublus Rotel Uéllo.

13.
14.

2011. szep!ewber 24.

Budapest VU. Rákóczi út 90. Wesl llungArla Ilowl

2012. szept.cmber

Giidölló, Szabodság út 6, Kuhú.rház.

100 fő
100 fő
IJ0 fő
120 fő
lOO f,i

8 ország

9 ország
10 ország
9 ors,og
10 ors,íig
8 orszá~

l,5.

2013. szeptember 2R.

Budapest XH'. Dózsa Gy. u. 1. SY)IA Ci,,arnok.

120 fő

7 orszá~

16.

2014. szeptember 20.

Gödöllő,

Grossalkovlcb - kastély.

120 fó

7 ország

17.

2015, szeptember 26.

Gödöllő,

Szo.badsúg út 6. M,ivészc!ek Ilá-,a,

100 fö

9 ország

18.
l9.

2016, szeptember 2\..

Gödöllő, Légs,esz út LO. Hajós Alfréd Általános 1,kola.

100 fó

9 ország

201i. n0Hw1ber U.

llndapcst II. Mcd,·c u. 5-7.
Csik Ferenc A.tta.lános Iskola és Gimnázium.

100 fó

20.

20)8. szepte01ber 29.

Rudnpesl XIV. Ond veiér park 5.
Dr. Mezö Pcrenc Ált.aláno~ Iskola

IOO f,;

9 ors,ág

,~o fó

10 orszóg

fő

2 ország

Sörfőzde

2 1.

2()J 9. s1,e1,tember 28.

l,egcnda

22.

2020. sieptem bcr 26.

Legeuda Sörfőzde Cculer.
Budapest ll.'Vl, KMlr6,so utca 8/c.

Cen(,ir.
Budapest XVl. l\.övirózso utca 8/c.

1

40
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Érdekességek:

OLIMPIA NÉLKÜLÜNK,

Belgiu m 3 db bé lyeget a dott ki az olimp ia alkal m ából,
m ás ország nem a dott ki bélyeget!

A VII. NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK, 1920 ANTWERPEN
Száz esztendeje, 1920 április 20-tól szeptember 12-ig rendezték
a VII. nyári ollmplal Játékokat Magyarország nélkül,
Budape.st helyett Antwerpenben,
Az 1. Világháború elvesztésének mellékbüntetéseként szenvedte el
ezt a csapást a harmadára csonkított országunk.

■

Kocsih_a1c·16
._ _____.

Dlszkoszver<i

Paavo Nurmi, itt indult először komolyabb versenyen
minden idők egyik legnagyobb futóatlétája.
Ezen az olimpián 3 arany és 1 ezüstérmet nyert.

■

m
Lt.d·

Futó

Paavo Nurml bélyegek

" KÉRJÜK 1920-BAN A MAGYAR OLJMP/Aszr/"

A Nemzeti őmetartoz6s tvt 2020

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1914 júniusi közgy0lésén,
Budapest nyerte el a VII. nyári olimpiai játékok rendezési jogát.

J)J-5 .,~~ 3 .A..._r.;V~ y.~
·.

Magyarország készült az olimpia megrendezésére,
azonban a nagy háború mindent felülírt. A
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 1919.évl kongresszusán
döntött arról, hogy nem Magyarország kapja meg
a VII. olimpia rendezési jogát, sót ki is zárta hazánkat
az 1920-as nyári Játékokról, Pierre de Coubertin tiltakozása ellenére.

\

_,- \ :"'t.-.("""1.... 11~...,

:. .

.~, t.ir..ltC.1\,-,

Olimpia/ sor levélen, Diplomáciai Konferencia bélyegzővel

Ill. Wl11l•rllfltl•fl

i4HtillJ , I"

• •nna

tittior•lt•"""'I•
h1~tH h.l•~f

Belgium kétnyelvű ország. Azok az emberek, akik északon élnek,
flamandul beszélnek és azok, akik délen élnek, franciául beszélnek.
Ennek eredményeként a hirdetö szöveget két nyelvűre kész/tették.

Az ollmpla ünnepélyes megnyitójára 1920. augusztus 14.-én
került sor az antwerpeni olimpiai stadionban,
Albert belga király megnyitó szavát 28 nemzet képvisel6i hallgatták

Alkalmi bélyegzés,
100 éve született Paavo Nurmi, 1997 Helsinki

Gépi hirdető bélyegzések, a szöveg francia és flamand nyelven:
/

1,

I ,-., ,

1

I

1. BRUXELLES - BRUSSEL 1

z. BRUXELLES -

6. ANlWERPEN - ANVERS 6

BRUSSEL Nord

4. BRUXElLES- BRUSSEL Midi
S. ANTWERPEN- ANVERS 1

D(jjegyes levelezőlapon, BRUXELLES Nord,
22. VII. 1920 versenynap, Agyaggalamb lövészet

1--.. .,..,,I' r:; ,. ,:,~rn ~()SULe
">~t.AAIU>,o

A legtöbb aranyérmet,
szám szerint ötöt az olasz vívó, Nedo Nadl nyerte.

7. CHARLEROY 1

3. BRUXELLES - BRUSSEL Q.L

Képeslap olimpiai hirdető bélyegzéssel, a dátum 14. VIII. 1920

f

..Lt. - - - -

8. GANO 1

9. GANO 3
10. LIEGE l

N NADt ~ m o

A belga posta által 1920-ban kibocsájtott három bélyeget,
új értékekkel felüln yomt ák
- zöld bélyeg : 20 C. rajta 5+5 C. (Centimes)
- piros bélyeg : 20 C. rajta 10+5 C. (Centimes)
- barna bélyeg : 20 C. rajta! 5+5 C. (Centimes)

/,

_J

s.mai&

A játékokon első a lkalommal vont ák fel az olimpiai lobogót ,
és hangzott el az ötkarikás eskü.

s

\

Nyomós/ eltérések az olimpiai bélyegeken

'

Nedo Nadlval kapcsolatos kiadósak

AJ. et~ Jf1kcwong 10""1ai ollmpli k tllr~neteben 111920. ' "' ~ iri o41rnpial J't~kokon tel'l-dettdk
mt!I, 7 fX'mH1 wtt rll!:m a:z e semenye n. A bronzmérkőzésen Csehszlavákiit-Svedoruág 1.-.0

/

li~-

Képeslapon, GENT 3, 28. VIII. 1.920 versenynap,
Labdarúgós, Evezés, Úszás, Vizilabda

111,

~

~-z:

Ajánlott levél Csehországból

~

Kézi speciális bélyegző

lr

r;t'ti /ir,

'1 ~11.
. ff Z:i n·;,,é"".~'

-, ...:•,r

Az olimpiai stadionban volt egy ideiglenes posta,

~

, 1

(iullherm~l'11• ~ . ll llol: H e lsd brul~ aki olk'nplllla re~
t tl'fffl hedj:fwlak. Al s,nyi,m,et a
Gyon;ill11115PIUb'.llpt1rwrwp:1~m~ n r,yorTA, ~....nilbb.lBa br.dc~~tblinls.,.~lr
bl'onrt,rnet Slerten• t a10Ntl ~rbetl.

Képeslapon, CHARLEROY l, 21. Vl//.1920 versenynap,
Atlétika, Ökőlvívós, Vfvás, Úszás, Tenisz

Kivágáson, 9.IX.1920 versenynap, Díjlovaglás

8

Guilherme Paraense

,S;_.

/i/4úw.-a,,i,

Levél Hollondióba, O1/mplal 10 centes bélyeg pórral,
felülnyomva 2x20 cent értékkel.
A felülnyomat lefelé és jobbra tolódva.

ahol alkalmi körbélyegzőt használtak.
"ANTWERPEN • ANVERS / VIIE OLYMPIADE"

PR:'I

:J/11n1t,
IANPE/C,\

o Oth.ufovák C$0pat kapusa _ _

- t"PIJIUlt,•

1

.

-

,,., n.

_..,.__ _ _ __ _ _ _ ___,

Krecsik Kálmán
OLYMPICS WITHOUT US,
THE VII. OLYMPIC GAMES ANTWERP 1920
This artide provides more information on the Olympics from 100 years ago.
The host country was Belgium,
even though lt was Hungary who was given the opportunlty flrst. ln the end,
as a defeated natlon after World War 1, could not even take partin the Games.
Belgium issued a stamp series ln three denominatlons on this occaslon.
The author gives a detalled descriptlon of other Olympic philatelic documents,
such as the different varlatlons of the stamps.
Finally, he presents some trivia about sport history.

9
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Egy filatelista kalandjai a Riói olimpián.
Magamról annyit, hogy 1956-ban én még kisgyerekként, hagytuk el

éves

<

THE ADVENTURES OF A PHILATELIST
ATTHE RIO OLYMPICS-Bárdosh

0

<
z
<(

Magyarországot, szüleim Montrealban telepedtek le. Nagyapám és édesapám Is
bélyeggyűjtők voltak, a mai

napig tulajdonomban van édesapám kézzel írt magyar

bélyegalbuma (1945-ig).

The author is a Hungarian born collector living in Canada,
who fell in love with this topic at the 1976
Olympics in Montreal.

<(

0
<t

Ez a családi örökség ösztökélt arra, hogy 1976-ban, amikor Montrealban

z
<(

rendezték az olimpiát én Is szenvedélyes fllatelistává váljak.

Idővel

kapcsolatba

léptem Manfred Winterhein-el, akinek segítettem megírni az 1976-os olimpiai
bélyegzések katalógusát. A vele való cserekapcsolat segítségével alapoztam meg
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He helped Manfred

!

ln 2016, he spent two weeks in Brazil.
First, he visited t he citv of Manaus
and took a trip to the "Galeria Olimpica" museum,
guided by collector Robert de Gest a.
He also increased his collection in Rio, of course, which
consists of more than 9000 phllateli c documents today and
is considered o ne of the biggest collections in the world.

o(/oS/ » lr

olimpiai bélyegzéseket tartalmazó gyűjteményemet, ami mostanra 9000 darab
különböző

filatéliai dokumentumból áll, és mint ilyen az egyik legjobb a világon.

Ezt követően 30 évig rá se néztem a gyűjteményre, elfoglalt a munkám, a napi

Q {)()

feladatok. Aztán váratlanul 2008-ban a Pekingi olimpia kapcsán fellángolt az
érdeklődésem
gyűjtésbe.

I

Ott a Pekingi Olimpián ismertem meg későbbi kínai feleségemet, aki

j

azóta is segít a gyűjtemény fejlesztésében.

Maracanldnho
Marttc.inbinho
itUi Prot. t urko Rabelo• M.itÉn.li

] POltTAOGATE, e
J CORHDORAiSLE: 10
~IAROW,
S

Már a feleségemmel közösen határoztuk el, hogy 2016 nyarán Brazíliában fogunk

1Ufi\íl

..,__

nyaralni, úgy Időzítve, hogy az idő nagy részét (augusztus 5-21) Rióban fogjuk
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Utunk első állomása M a n aus 2, 1 milliós, a dzsungel közepén álló városa volt,

pompás Operaházat., Teatro Amazonast.

_ .. 1...

R ..,

NÍVELLEVE~
2
BLOCO BLOCK: 210
ASSENTOSUT, lO

T,,ol!f;fv,,_.,...,l!r..nttlill1

tölteni.

készségesen fogadott. Megmutatta a város nevezetességeit, többek között a

Volelbol
~
yball

'()"'

újra, még nagyobb szenvedéllyel vetettem bele magamat a

ahol egy hetet töltöttünk el. Felkerestem Roberto de Gesta Melo gyűjtőtársat, aki

Winterhein

to collect and catalogue t he 1976 Olympic stamps.
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Mr. George 8ol<l<Hh
6557 Someled Avenve,
Moniroal QC
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# =.~

Mr. Geo<ge eordosh
6S57 Somel8d Avenue,
Monnal,QC.
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ÜDVÖZLET MOSZKVÁBÓL Az aláírás értékesebb a levélnél
Bárdosh George Zsolt gyüjteményének új darabja

1952-ben a magyar labdarúgó válogatott kél mér1<0zésl Jál=tt. Moszkva
vtdogatottja ellen. Ment a vita, hogy ez hivatalos válogatott meccs volt. vagy nem.
Allílólag az oroszok nem szamltják be a vatogatott mérkőzései közé. Mi igen, talán
azM. mert a játékosok megkapták érte a válogatollban való szereplés szarnál. Az
els6 m6rkózcs május 24-•m 1 :1 artnyú d<lnlotlonre V<lgz6d6tt A gólokat Bobrcv
s.:erezte (aki jégkorongban olimpiai és YiM,g~ajnok Is "011) a 36. percben, majd
Palotás az 50. percben szerezte a magyar 9611. A talU016 külon spO<ttorténeti
6rdekessége. hogy a biró Latisev von. aki később az 1962. evi világbajnokságon
nem adta meg T,chy gólját a csehszlovákok elleni negyeddöntöben.

Az elsö mérkoiésen a magyar csapat a k<ive\keiö öoszeállitásban szerepel!:
Grosies, Bu.iánszky, Bönsei, Lantos, Bozsik, Zakariás, Csordis, Kocsis,
Szusza, {Palotás a 46. percben) Pus kis, Hidegkúti.
Aztán a következő összecs.apáson 2:1 arányban nyart Moszkva válogatottja.
A második mérközéoen a magyar válogatott a kóVe\kezö osszeállllásban szerepelt
Grosie:s, Bu.zánszky, Kis péter, Lantos, Kovlcs, Botslk, Hldegküt.i,(C$ordás 46.
pereben),Koeais , PaloUis, Pusk6.s, Czibor,
A gók)kal Nikot.11ev, é.s llyn sz.erezte. Puskas az 56 percben s.zéplle11.
A lapol 8uz6nszky kOldle a családjának és mindenkivel alalratta. nemcsak a
játékosokkal. hanem a delegáció minden tagjaval.

lgy például olvasható Szepesi a legendás rádió riporter.Titkos ( ö 48 szoros
válogatott von) és Sebes Gusztáv edzők aláírása is.
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111 1952, the IJ1&ogarla11 na0011al soceer team played rwo maldlt'S

.agalMt t.bc Moscow n..1ttior.u1I team. Tbcrc was a debatc as io

1-J s ~ 1,;1-,1,,; 41) ~J:3} i~1.:.,
''.j) ~ol,I/~
~) P . ~ ~,,,./
1") lvJ-1
HJ.,.,t;lr

whel.bcr if was an offirlal national tcaim matc-h or not, the.
Rus:sbms wcre reportcdly oot coun1ed in Ibc naliooal 1c:am
m:11k hcs. Whal wc did, maybc bccau~c 1hr playcr,~ wcrc ginn 1hc
8-emutatta a h;irihoz csatolt ..,Galerl.a Ollmplca.., mUleumban 1~6 svOJtem~nylt.
Mlg 111971).es M kben viWrott ket kOffloly olimpiill gyüjtemi nyt,
Rj tíz !'Vte gyújttml ki!!Zdl!tt mindm más az olimpiához
köt6d6 táravat (rrl('morabilla). Csak s:tt-m~lletisOI, maJdnrm le,es oll.mplal faldya
rv0ittm6nye , 1en,tte1 trme , te:M-nye, 1H old,v•k stb+van. Sa)it költsllffl erv
oUmpJal ~uport fllatf l111bemutatót rendHett Rtó belvirosiban, l!!f'I usrisra •
f6s,0$t,3tól. K, t , 111_,lmnott)I c:So(so;rlk norgalm.n1n r,01te-mtflve c-lrendeté,én.
Legn.agyobb CYlód,b.i. hogy két na közm, egyik sem ak.iirta fotytatnl a ,v(IJté$C,

110)

numbt-:r lo up~r ín 1hr n:ilional h.'11m íor ii. rhl' Orsi makb
Ma.naus. Winterh~ n ~ Sárdosh (balra)

cndcd 1-l Q9 May 24th. T hc goab wuc ~corcd b)' 8obr o, • fwbo

Manausban \lottam augus.rtus elseje.n,
amikor az ollmpl.il Sl,iidlonok.iit .tibrAzoló hat bélyeges bloli:kot iíadták.

V"rs.tont egy bra?il gyüjtö
tcWbb meglcü.\dte az elsónapl bélye~{(.et,

- - - - - -- - ~""'lokRi•
~CO~,f

.J\AA~C

wu al-.o a.o Otympk and ,...orJd c:hampi11a ín hót•kt-y sport) hl lhl'
361.h OÚIILlle and lheo Pillot,b ÍD lhe 50th minutt'. A s~rlll sports

S-iiJnos H ets6 nap, bélyegzés nem érkeu:u mee Mal\lusba,
l,v ll FOC•él'I ez nem i.tható.

iJ)S..~

-

~ Z,...Ji.

histor)' cur:iosily of U1.e nteeting was thai tbc referi w~ LaUSe\\

who t.a1cr tlld nul m,rt Tk:hy's goul in tbe q,11rtct-nn1ls ac:ahl~C
lb.e (Zct..boslo,-a.ks ;U tbe 1962 Workl Cup.

1lhe flrst match, the Hungarlan leam was ln the followlng
hneup:Groslcs, Buzanszky, Börisel. Lantos, Bozsik, Zakaliés.
Csordás, Kocsis, Szusza, (Palace in the 46th mlnute) Puskas,

Hidegkúti.
T hen in the next clash, the Moscow team won 2: 1.
ln lhe secood match , the Huogarian national team was included

in
the following line~up: Grosics, Bu zánszky , K ispéter, Lantos,

KovAcs, Bozs,k, Hidegkúti, (Csordás ln the 46111 minuta),
KOCS4s. Palotás, Puskás, Czibor. The goals were soored by
Nikolaev and llyn, Puskás beautffled ln the 56th mInute.
T he card was sent by Buzánszky to hjs famity and signed by
everyone, not just the player but afl members of the delegation.

For e.-.cample, the signatur8!ó ean bé seen of the legendary rad10
reporter György Szepesi, Titkos {he was a 48-time national
team player) and coaches Gusztav Sebes can be re.ad between

lhe s1gnatures,
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Kurdics Sándor köszöntése.
87 éves Kurdics Sándor a MOSFIT megalapítója
Kurdics Sándor A MOSFIT örökös tiszteletbeli elnöke.

AIC

A JIOB 2012. évi

Kezdeményezésére alakult meg 25 éve a sportfilatellstákat összefogó
MABÉOSZ szakosztály, a Magyar Olimpiai és Sportbélyeggyűjtők Társasága.
A MOB-al meglévő Jó kapcsolatain keresztül sikerült elérnie, hogy a
megalakult szakosztály a MOSFIT, betagozódhatott a MOB szervezetébe is,

Hagyományőrző bizottságának albizottsága.
kötődés eredményeként minden jelentős MOB és MOA által

mint a Magyar Olimpiai Akadémia

E a kettős

rendezett eseményen ott voltak a filatelisták is, készültek az emlékbélyegzések,
az alkalmi képes levelezőlapok. Megrendezésre kerültek az olimpiai emlékeket
gyűjtök évenkénti rendszeres találkozói, ahol mindig bélyegbemutató is

szerepelt a programban,
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Welcome to 87 years old Sándor Kurdics

#

KUROICS SÁNDOR és JAKABHÁZYNÉ MEZŐ MÁRIA
a MOA főtitkára

president of MABÉOSZ tor decades.
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MOSFIT has 25 years of success, which was helped by the fact
Ihat Sándor Kurdics helped the work of the sectioo as the

ROCA O

0

Olympic Committee and the organizations of national sports
stamp collectors establishctl under tbc auspices of the IOC.

DA
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philatelists has establisbcd close cooperation with the Rungarian

Jó egészséget kíván1
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létrehozásában és folyamatos megjelentetésében.
This ycar, Sándor Kurdics, the dreamer ofMOSF[T, the founder
Összegezve elmondható,
oftbe magazine Olimpiafüa, is a famous exhibitor, celebrating his
hogy munkája eredményeként a MOSFIT nemcsak a
87th
birthday.
MABÉOSZ egyik Jól működő szakosztálya, hanem
a nemzetközi sport bélyeggyűjtő társadalom részéről is From the very beginning, the new organization of sports
elismert munkát végző szervezet.
E lapon keresztül is
köszöntjük születésnapja alkalmából Kurdics Sándort,
aki nem mellesleg több évtizeden keresztül volt
a Magyar Bélyeggyűjtő Szövetség
elnöke.
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Kurdics Sándornak jelentős szerepe volt

az Olimpiafila szak periodika
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a MOSFIT tagsága! We wish Sándor Kurdics good health and a Iong Iife.

14

15

EMLÉKEZTÜNK~ ÜNNEPELTÜNK
(A MOSFIT megalakulásának negyedszázados évfordulóján)
Talán a Kurdics Sanyi sem gondolta annak idején, amikor a szakosztály történtének megírását
szorgalmazta. Anno még a 20 éves évfordulót megelőzően, majd több alkalommal később is,
hogy ilyen pompásan sikerül emlékezni az alapítás 25 éves jubileumára. Elképzelések
adódtak, ötletek, tervek születtek, de az anyagiak mindig lehangoltak, közbeszóltak annak
kivitelezésében, megvalósításában.
A tervezett jubileumi ünnepi taggyűlés időpontját is előrehozta egy a Magyar Posta által
felkarolt örömteli kezdeménye-i;és. A tervbe vett szakosztályi személyes bélyeg kiadását a
posta illetékesei hivatalossá tették, és 2019. március 7. - én forgalomba bocsátották a "25
éves a MOSFIT" személyes bélyeget (S OOO példányban), alkalmi bélyegző használatával
egyetemben, amely Weisenburger István tervei alapján kerültek a gyűjtőtársak kezeibe.
A bélyeg igen szép, méltó az alkalomhoz! Az első olimpiai sorozatunk két bélyegét
ábrázolja, amelyek Rómában mfivészeti dijat nyertek 1954-ben.
Ez az első postai kiadvány egy MABÉOSZ szakosztály életében, történetében. Nem kis
dolog, büszkék is vagyunk rá! S köszönjük minden közreműködőnek, akik előmozdították, és
hozzájárultak a bélyeg napvilágra kerüléséhez.

A forgalomba bocsátási természetesen megelőzte egy kis ünnepség, ahol Marozsán Imre
a Magyar Posta Zrt. Filatéliai osztályve-i:etöje és Kurdics Sándor a MOSFIT elnöke
működött közre, nem kis örömet okozva a jelenlévő tagtársaknak, hiszen az
osztályvezető úr még egy teljes ívet is átadott a s1.akos:dálynak.
Klein Zoltán titkárunk pedig alkalmi levélbélyegzáró és fedélzeti bélyegző elkészíttetésével
emelte a készítendő borítékok tartalmi minőségét, növelte az eseményt megörökítö filatelista
dokumentumok gazdagságát.
Ezt követően a taggyűlést is megtartotruk, csaknem 20 fó jött el, mondhatni az ország
legkülönbözőbb részeiből. A fonnai szokásokon túl, éves beszámoló, jövő évi elképzelések,
tervek, programok stb. előtérbe került a készillő, - a szakosztály történetét feldolgozó könyv tartalmának rövid ismertetése, a kiadvány iránti figyelemfelkeltés. Tudniillik egyáltalán nem
rendelkeztünk az előállftás anyagi fedezetével, csaknem üres volt a szakosztályi kassza.
Az első örömteli élmények után következett tehát a nehezebb feladat, nyomdát keresni,
irányárakat megismerni, előfizetőket gyűjteni, támogatókat megnyerni, hogy a könyv kézbe
kerülhessen mielőbb, de lehetőleg még a nyár, az év folyamán.
A titkárt azért választják minden szervezetben, hogy becsülenel dolgozzon, intézze az aktuális
feladatokat. Szerencsénkre a mi Zolink, titkárunk ilyen tipus, magáénak érezte a kiadvány
megjelentetését - a könyv dokumentumainak előkerítésében, felkutatásában is alaposan
közreműködött - s kapcsolatai révén sikerült két jelentős szponzort találnia: a Gervay Mihály
Magyar Postatörténeti Alapítvány és a Philatelia Hungarica Kft. révén.
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We remembered and celebrated
MOSFIT held lts festive general assembly on 7 March 2019. On this occasion, a publication was
released to demonstrate the 25-year work of the department, edited by László Juhász. The Hungary

Posta issued a personal stamp in 5000 copies to commemorate this anniversary. Imre Marozsán,
leader of t he Philatelic Department of the Posta, alongside Sándor Kurdics, honorary chairman of
MABÉOSZ, took part ln the issuing process. Besides the occasion stamp for the publication, MOSFIT
aiso created a deck stamp and a sealing as well.

Nem nagy számban, de azért szaporodtak az egyéni elöfi.zetök, támogatók is, még emlékív-pár
kiadásával, bevételével is gyarapították, gyűjtögették a forintokat. Az azért megjegyzendő,
hogy így is csak a MABÉOSZ megelőlegezett összegével tudtuk rendezni a számlát a pápai
Jókai Mór Városi Könyvtár Kötészeti és Sokszorosító Műhelye felé.
S milyen jó a ftlatelista kapcsolat, a barátság, dr. Hermann István (az ELGVŰSZ
elnöke) kö-aeműködésével megtaláltuk a nyomdát is, amely úgymond elfogadható áron
gyártotta le a 100 példányban megjelenő könyvecskét.
A reményteli várakozást követően boldogan, érdeklődéssel lapozgattuk a könynt július
16-án a székház könyvtárában rendezett könyvbemutató alkalmával. Nyár volt, jó meleg,
de így is egy tucatnál többen mutattak érdeklődést a kiadvány iránt.
Szakosztály elnökünk nem kis büszkeséggel fogalmazta meg, hogy a szövetség életében ez az
első könyv, amely egy szakosztály életét köti csokorba, állít emléket a negyedszázad alatt
véghezvitt munkának, a legjobban tevékenykedő gyíljtölmek, aktiváknak, s azoknak is, akik
sajnos nem élhették meg, hogy munkájukat, sikereiket ilyen formában láthassák viszont.
Mások véleményét megismerve s azokkal egyetértve leírhatom, hogy minden
vonatkozásban sikeresnek mondható a ncgyedszázndra való emlékezés, az
eredményekben gazdag múlt összegzése, megőrzése, gyűjtőtársaink megbecsülése.
Remélem mindazok, akik részesei voltak e rendezvényeknek jó szlvve!, s szép emlékként
őrzik ezeket a napokat, a kiadványokat.
Így tovább, vagy még eredményesebben! A k6nyv zárógondolalát ismételve: "Rajtu11k
múlik cs11pá11. L esz-e, milyen lesz, hogyan s 111iké11t alakul? Ez a legújabb kiltfvás. Ez
legyen az 11n11epifogadalomtétetank!"

Juhász László
oM•g)'<lrOlim

kuer
scí90.
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RIÓ 2016.
Visszatekintés a XXXI. nyári olimpiai játékok filatéliai eseményeire.
Négy éve, hogy az olimpiai játékok véget értek Rióban. A magyar sportolók 8 aranyérmet nyertek.
Hosszú Katinka úszásban három aranyérmet, a 400m vegyes úsz.ásban, a l 00m. hát és a 200m.
vegyes úszásban. A „kajakos" lányok szintén három aranyérmet nyertek. A Szabó Gabriella - Kozák
Danuta női kajak páros versenyszámban, Kozák Danuta, a kajak egyes versenyszámban és

Az olimpiai játékok után a Magyar Posta Zrt. a XVll Tematikus országos kiállításon alkalmi
bélyegzéssel emlékezett meg az olimpiai énnesekről.
A Magyar Olimpiai Akadémia 67. Vándorgyűlése alkalmából is használt kiegészítő bélyegzést a
magyar olimpiai érmesek tiszteletére.
s:2.ll'cs G.

Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Csipes Tamara, Fazekas-Zur Krisztina, a kajak 4-es
versenyosztályban. Vívásban két aranyérmet nyertek sportolóink. Szilágyi Áron, a férfi kardvívás
egyéni és Szász Emese, a női párbajtörvlvás egyéni számában. Ezüstérmet szerzett Imre Géza a
párbajtőrvívás egyéni versenyszámban, Hosszú Katinka, a 200 m. hátúszásban és Cseh László, a
!00m. pillangóúszásban. A négy bronzérmet Kenderesi Tamás 200 m. pillangó úszásban, Kapás
Boglárka 800 m. gyors úszásban, Márton Anita a női súlylökésben, és a férfi párbajtőr csapat
szerezte, Boczkó Gábor, Imre Géza, Rédli András és Somfai Péter összeállításban.

Öjpest ! . sz .Posta
Iatván u . 18.
1325

A brazil posta több bélyeggel, bélyegzéssel hirdette az olimpiai játékokat. A hirdetések sora már
2012-ben a londoni olimpia idejében (záró ünnepség) megkezdődött. Az olimpiai zászló átadását a
Brit Királyi posta egy bélyeggel és díszes boríték kiadásával, a brazil posta pedig egy bélyeg blokk
kiadásával hívta fel a figyelmet a következő olimpiai játékokra.
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(Fotó: MOB/Szalmás Péter)

A sportot szerető filatelisták számára izgalmas, várakozással teli volt ez az időszak. Mint az várható
volt, a világ számos országa hozott forgalomba bélyeget az olimpiai játékok, valamint a paralimpiai
játékok emlékére és használt emlékbélyegzést is.
Ebből a körből a szokásoknak megfelelően, hazánk sem maradt kí. A Magyar Posta Zrt. forgalomba
hozott két darab bélyeget, a két siker sportágat (úszás és kajak-kenu) ábrázoló 115 Ft és 355 Ft.
névértékben.
A forgalomba bocsátás napja egybeesett az olimpikonok eskütételének napjával és az ünnepi esemény
egyik epizódja volt. A MABÉOSZ-t a szövetség akkori elnöke Dunai Péter képviselte és a szokásos
ceremónia keretében kerültek forgalomba, első napi bélyegzéssel, az olimpiai bélyegek.
A MOSF!l' az esemény tiszteletére kiegészítő bélyegzést használt ezen a napon.
Emlékbélyegzés készült az olimpiára utazó c~apat tiszteletére is.

2 SELOS

IIJ.JI

www.correlos.com.br

Az olimpiai játékok közeledtével szinte évente jelentek meg bélyegek, bélyegívek, bélyegfllzetek,
ezeken az olimpiai kabala figurák mellet sportágak, valamint Rió nevezetességei láthatok.

Valamennyi ország olimpiai kiadását e helyen képtelenség lenne bemutatni, most csupán két érdekes
kiadást kívánok közre adni, Hong-Kong (Kína) FDC, valamint az ENSZ három ( Ausztria, Svájc és
USA) olimpiai forgalmi bélyegét egy blokkban.
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Az olimpiai bélyegek és filatéliai kiadások gyűjtőinek sikeres kutató munkát és gyűjtést kívánok!

Klein Zoltán
18
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A Hungakkord Kiadó 2019-ben emlékív sorral köszöntötte
a Nemzet Sporto lóit, akik valamennyien o limpiai énnesek.
Az ide vonatkozó Törvényerejű Rendelet szövege szerint a

.Nemzet Sportolója• elmei egy erős, magabiztos,
ősszetartó közösség adományozza legnagyobb példaképeinek.
Mi, magyarok, hálásak vagyunk azért, hogy a dijazottak
tehetségüket, szorgalmukat hazánk szolgálatába állították.•
Ezt a címet egy időben 12 sportember birtokolhatja és
elhalálozás esetén maguk tesznek egyöntetü Javaslatot
az új tag személyére. Az év 12 hónapjában, havonta
egy-egy emléklv került kia dásra és arra törekedtünk,
hogy az emléklv lehetőleg az adott sportoló
születésnapjána k hónapjában jelenjen meg, mintegy

MOB
,;

,;

A NEMZET SPORTOLOI EMLEKIYEKEN
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.születásnapi ajándék'-ként.
Ez, az esetek többségében, sikerült és az érintettek részére
minden esetben meglepetés vett. Nagy ö römmel vették
a tiszteletpéldányokat. A rendkfvOI korlátozott pé ldányszám
a gyűjtök körében is keresetté tette az igen színvonalas
kiadványokat. Mindössze 32 három darabos garnitúra,
(fogazott, fogazatlan és fekete nyomat) és esetenként
10 és 20 d b közötti u.n .•alap' szóló emléklv Jelent meg.
A hátoldalon olvasható a sportoló rövid életrajza és
legjobb eredményei, szakmai tevékenysége és elismerései.

IIO'l'dla

Az emlékívek sorát

U)

U.)

A magyar sport és torna . nagyasszonyéval', januárba lesz 100 éves, Keleti Agnessel,
ötszörös olimpiai bajnokunkkal, nyitottuk, aki j anuár hóban ünnepelte születésnapjét.
Az emléklvet később, a 25 éves MOSFIT-jub lleum alkalméból futott,
ajánlott levélen is felhasználtuk. (1. ábra) .
A sorozat második darabja (2.) Dr. Hammerl László, Tokyo sportlövő olimpiai
bajnoka, aki február 1!Hin ünnepelte 77. születésnapját. 2002-ben az .Év
szövetségi kapitányává" választották. A márciusi emlékiven (3.) Weltner Györgyné,
(/vánkay Mária) szerepel, aki 1957 és 1981 között a siketolimpián egyedülálló
sikersorozatot ért el: B arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szerzett, háromszoros
Európa- és tízszeres magyar bajnok. ( 3. ábra).

A 4. áprilisi emléklven születésnapján köszöntöttük Székely Évát, Helsinki ( 1952)
olimpiai baj nokát 200 m mellúszásban, 29-szeres magyar bajnokot, több sikeres
sportkönyv szerzőjét, a nemzetközi úszósport . halhatatlan"-ját. Májusban egy másik
kiváló hölgy sportolónk, a törvlvó Rejtő Ildikó születésnapjára jelent meg
5.emléklvünk. 1964-ben Tokyoban nyert két aranyérmet az egyéni- és a
csapatversenyben. ( 4. és 5. ábra ). A 6. júniusi emléklv a . vlzilabda Puskásáé",
Dr Kárpáti Györgyé. 3 aranyérmet szerzett az olimpiai játékokon (1952, 1956, 1964 ),
háromszoros Európa-bajnok és az FTC játékosaként ötszörös magyar bajnok.
Júliusban a kétszeres olimpiai győztes Schmitt Pál pámaj törvfvó tiszteletére jelent
meg 7. emlékíVOnk. (6. és 7. ébra).
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2019. augusztusában a magyar sport ikonikus alakja, a világ egyik legkivélóbb
öttusázója, az olimpiai- és világbajnok Balczó András szerepelt 8. emlékfvünkön.
Születésnapján szülővárosában, Kondoroson, feladott ajánlott ajánlott levelet is az
emléklv dlszfti. (8. és 9. ábra). Szeptemberben egy ugyancsak kitünö sportembert, a
kétszeres ezüstérmes törvivót, Dr.Kamuti Jenőt, a Nemzetközi Fair Play Bizottság
elnökét köszöntöttük 9. emlékfvünkkel. Októberben 10. emlékívünket a birkózó
olimpiai bajnok Varga Jánosnak ajándékoztuk. aki 1968-ban Mexikóvárosban nyert
aranyérmet. (10. és 11. ábra).
Novem berben a 11. emlékívet Portisch Lajosnak, nemzrtközi nagymesternek,
sakkolimpiai bajnoknak ajánlottuk. Végül decemberben a grémium , legfiatalabb"
tagja, a 66 éves legendás tornász, a lólengés világklasszisa, Magyar Zoltán
születésnapjára készOlt 12. emlékfvünk. (12. és 13. ábra).
Ezzel lett teljes ez az egyedülálló sorozat.
2020-ban a mér nem élő . Nemzet Sportolói' valamint az időközben elhalálozottak
helyére választott új tagok emléklvelnek kiadását tervezzük, amelyekről a
későbbiekben szintén beszámolunk.
Th e Natio n ' s A thletes on comme morative s h eets
Hungarv acknowle-dges lts out'standlng sports.people ln vatlous ways. One of these is the
"Sponspetson of l he Vear" award. 12 people c;an receive thi5 a~rd, and in ca~ one of them pas.ses
~ay, tMy make recommendations them5elve-s for t he replacement.On th.e lnitlative of Józ.sef
Mésdros, the Hungdt'.:ord publishing wmPi:lnY released a commemoratiYe sheet for each
.sporupers.on ln accordance wfth the 2019 sttuaUon. On the bat'.:kside of the i::o mmémoratl\'e s~ts.
a short biography of the sponsperson can be read, alongslde thelr best results and performances.The
qviilit\f issuP.s:, 32 ilems: attos:ether, were made ln three- varlatlons (~erat~ edges, cut edges, blact
printl. The maximum number of unique items Is 20.

Mészáros József
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PÁRIZS RENDEZI 2024 - BEN A NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKAT
2017. szeptember 13.-án, Peru fővárosában,
Limában került sor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közgyűlésére,
ahol megszavazták a 2024-es és 2028. évi olimpiai játékok helyszínét
A korábbi pályázó városok közül Boston, Hamburg, Róma és Budapest is visszalépett,
így két város maradt versenyben, Párizs és Los Angeles.
A 2024. évi Nyári Olimpiai Játékok rendezési jogát Párizs kapta meg,
míg a 2028. évi Nyári Olimpiai Játékokat Los Angeles rendezheti.

éves
Paris is hosting the 2024 Summer Olympic Games
On 13th September 2017 in Lima, the capital of Peru, the Intemational Olympic Committee (IOC)
made its decision about the locations ofthe 2024 and 2028 Olympic Games. Boston, Hamburg, Rome,
and Budapest withdrew. The IOC shared the opportunity of organising the Garnes between the two
cities.
ln 2024, Paris gets the chance to organise the Summer Olympic Games. On the occasion of the
competition, the French Post released a starnp and used a commemorative starnp on an occasion card.
After winning the competition, the previous starnp was overstamped, and the joyful moment was also
represented on a stamp.

A pályázó városok közül a párizsi rendezés népszerűsítésére a Francia Posta 2017.
május 5.-én kiadott egy 73 Euró cent névértékű szelvényes bélyeget, képeslapot és
alkalmi bélyegzést is használt. 2017. szeptember 13.-án a NOB kedvező döntése után
felülnyomott bélyeget és az Eiffel tornyot ábrázoló bélyegzőt használt, valamint egy
örömteli pillanatot örökít meg az 53 Euro cent névértékű bélyeg.

PARIS

PARIS
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, zes borítékon
A d is
,
en 2017. szeptember 13.

Vlllec1rtdldffl

Jua Olympiqu•J da 202"4

J11,11 Olympiques de 2024

1--

Szelvényes bélyeg
és bélyegzés képeslapon, ,
a pályázó város Párizs és a logo.

13 septembre 2017
PARIS VILLE HÓTE

felül bélyegzett belye~ helyszíne Lima.
és a kongresszu
:+e ·ezve 1
.. , köszönet, bélyegen kip:l
.
Örom es
, . 2024-ben
p árizs var), a , "l a snortozo'kat·
a világ minden reszero ' r

enn 2017
Trournnlclitin
,s,/w(e ,kt4 bú<,, IJ/u,;,wAl,.ll.,_,fiJf .•• ..,(,l,,hit.,,;,rf.t,Ai,{i,,e Wli!i! ti,, tdtii,,,.,, 1st Hd, elnoa

~ú,,h,u,~..,.---

,.,,1,1,,201 0.

A nbtret /MOS d ~ s ü.pe.r/opján. o Wi.:.urir l~tlársosÓg is Jwd,s,te a ,nogyorpdl)ÚUNDI,

,
KcdalyZ. u. 4
H~2628 Szob
Ungam

22

27-i..

•-

lH

I
,_

I

'

-..
'

I

23

,

OLIIIPIAFILA XVI. 2020/1

eves

A svájci sportolók anaganoi téli olimpiai játékokon
2 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet szereztek.

Svájci olimpiai jelvények „NAGANO '98"
A jelvény (főnév) szó jelentése a magy
megfogalmazása szerint:
„Kis ruhadísz; fe/sőruhára kitűzhető kis la
személy hovatartozását, tagságát, eredt
körét."

Aranyérmet nyert
A Daniel Müller, Diego Perren, Dominic Andres, Patrick
Hürlimann, Patrik Lörtscher összetételO férfi curling csapat és
Gion Simmen hódeszkával a férfi félcső versenyszámban.

1

Gyermekkorom óta vonzanak a j elvények. Öskün, ahol
szillelettem és felnőttem számta.lan magyar és szovjet katona
fordult meg és mi gyerekek kerestük a kapcsolatot a katonákkal a
jelvény gyűjteményünk fejlesztése érdekében.
Mind a katonai, mind a sport téma szerepel az érdeklődési körömben.

NAGANO
1

9

9

8

OQS)

Elmúlt évben svájci körutazás során, egy kisváros vasárnapi piacán bukkantam rá a sváj~i
Olimpiai Bizottságnak a naganoi téli olimpiai játékok alkalmából kiadott, reprezentatív
jelvény összeáJlítására (NAGANO '98 SWISS OLIMPIC TEAM; Official licensed Product
Worldwide by Swiss Olympic Association 1997 Bern), amelyet azonnal megvásároltam.
A XVIII. téli olimpiai játékokat 1998. február 7. és február 22. rendezték meg a japán
Naganoban. Svájcot 69 versenyző képviselte 12 sportágban, akik összesen 7 érmet szereztek.

Ezüstérmes lett

A férfi négyes bob csapat, amelynek Marcel Rohner, Markus Nüssli,
Markus Wasser, Beat Seitz volt a tagja és Didier Cuche az alpesisí férfi
szuperóriás-műlesiklásban.

Harmadik helyezést ért el és bronzérmet szerzett Michael von Grünigen alpesisí sportág férfi
Ueli Kestenholz hódeszkával a férfi óriás-műlesiklás versenyszámában
és Colette Brand a síakrobatika női ugrásban.
óriás-műlesiklásban,
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A díszdobozban, a jelvények mellett található üdvözlő lap a versenyzők aláírásával.
Sándor László Várpalota
The author is a philatelist who discovered these treasures at a market during his summer round trip

A 12 db sportágat ábrázoló zománcozottfém jelvény,
hátoldalukon gyártói jelzéssel és 1997. gyártási évszámmal.

24

in Switzerland. He found the collection of the Olympic pins issued by the Swiss Olympic Committee
on the occasion of the 1988 Nagano Winter Olympic Games, including the greeting card signed by the
Swiss Olympic team. The collector purchased the valuable collection ina decorative box. ln the
article, he presents the success of the Swiss Olympic Team, the first places and the podiums.
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Repülő

járatok az olimpiára

Az 1930-as évekre egyre fejlettebb légi alkalmatosságok kerülnek megépltésre.. Ebben az évtizedben
a léghajók és már a repülőgépek is uralták a légteret. A lé-ghajók már az Óceánt is átrepülték utasokkal,
a repülőgépek e tekintetben még csak kísérleteztek és próbáltak egyre messzebbre repülni.
A Hindenburg léghajó rendszeresen átszelte az Óceánt eljutott az amerikai kontinens,
északi és a déli részére egyaránt.
Jó pár évtizeddel később a nemzeti olimpiai csapatok zöme a repülőgépes utazást választotta a gyors
célba érés és a fáradalmak minimalizálása érdekében. Az olimpiákra sok esetben külön járatokat
indítottak a légitársaságok, ezzel szponzorálták a kiutazó csapatokat. Az olimpiai külön járatokat
a nyári és a téli olimpiákra egyaránt igénybe vették. Ez nemcsak a sportolóknak volt kedvező,
hanem jó reklámot jelentett a légitársaságoknak is.

,

eves

MOB

FLIGHTS TO THE OLYMPICS
This article calls attention to an interesting field ofthe Olympic theme. Alongside the air maii
distribution with stamps issued for the Olympics, a separate category is formed by commemorative
and on-board stamps. Commemorative envelopes and postcards are presented, which can increase

György Szirtes

the value of an exhibition material.

A légiforgalmi társaságok szponzorálási tevékenységéről az alábbiakban bemutatunk két
az olimpiai csapatot szállító repülőgép útját megörökítő levelet. ( 3. és 4. számú ábrák)

Már 1936-ban a Berlini Olimpia alkalmából megjelentek az első filatéliai dokumentumok,
melyek a repüléshez és a sporthoz egyaránt kötődtek.

A németek, reklámbélyegzéseket használtak arra, hogy felhívják a figyelmet az olimpiára.

'!;<

LosAnjlMS'IS840lympicGal!Nls

Az 1936. augusztus l-én
feladott levél
(Frankfurt-Berlin-Drezda)
!"Fedélzeti bélyegzője"!
ennek az egyik
szép dokumentuma.

flnfd)reJbrn

M'RMéSIPARAVION
J.STOI.TZ
P0STE fESTANTE
I.OSANGEIS~

3. számú ábra Az Air Canada svájci olimpiai csapatot szállító járata.

A magyar olimpiai csapatot legtöbbször a MALÉV támogatta.
Tar László, aki a MALÉV dolgozója volt szeIVezte,
közel harminc esztendőn keresztül az olimpiai küldöttség utaztatását.

b./l

RG

Ml ' .

F. ~ . vo~ ~~ is~ar
354 Fourth •.v ,::u.e
}lew York - City

n . 3 . .A .

Hasonlóan érdekes a „Luftschift Hindenburg, Olimpiafahrt 1936" feliratú
( egyébként piros és lilás-kék színben is használt) bélyegzővel kezelt légiposta levél.
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4. suímú ábra MALÉV gép viszi
Sydney-be olimpikoojainkat.

Roy E, DeUIDIM
P..O,Bo,!c.231
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QASOCI0:2-Cmt
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A Swlss Alr svájci csapatot szálllró Járatának flla1eUsta dokumentuma.
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Kiemelkedő

sportrendezvények Budapesten 2020 - ban

34. LEN VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
Az idei év első kiemelkedő versenyét Budapest rendezte. 16 férfi és 12 női csapat részvételével a
Duna Arénában került lebonyolításra a 34. LEN Vízilabda Európa-bajnokság 2020. január 16 - 26
között.

/~

éves

MOB

UEFA SZUPERKUPA DÖNTŐ AZ ÚJ PUSKÁS ARÉNÁBAN
Az UEFA a Magyar Labdarúgó Szövetséget bízta meg az európai klubcsapatok Szuper kupa
döntőjének megrendezésével. 2020. szeptember 24.-én Budapesten az új Puskás arénában, a

A bajnokok ligájának győztes csapata, a német Bayern München és az Európa - liga győztese a
spanyol Sevilla együttese csapott össze. A mérkőzés játékvezetője az angol Anthony Taylor volt.
A járványügyi szabályok betartásával ezúttal korlátozott számban, nézők is megtekinthették a
helyszínen a mé rkőzést.

2020
BUDAPEST

Filatéliai és parafilatéliai magánkiadások emlékeznek meg az eseményről.

~ "'LEN Euto~••ri

Yhluf!""olo

Cl'llt"""'e.t'I""!·

NKM Energia Zrt.
Budapest 1963

-LEN )4. vlzU.ABDA EUROPA-BAJNOKSÁG
2020 BUDAPEST
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JANUAR 2S..26.
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ÜZLETI LEVÉL

A férfi csapatok négy csoportban, körmé rkőzéseken küzdötte k a végső sikerért.

1 •

t

Az „A" csoportban: Horvátország, Montenegró, Németország és Szlovákia,

llvaS_!.c.

a . e• csoportban: Szerbia, Oroszország, Románia és Hollandia,
a .e• csoportban: Magyarország, Spanyolország, Törökország és Málta,

TÁMOGATÓ PARTNER

•

PUSN4S
.........,

Ml'......,_. S IJ:O:IO..U.20.

a .o• csoportban: Olaszország, Görögország, Grúzia és Franciaország csapata i kerültek, sorsolás után.
A csoportmérkőzések után a negyeddöntők követ keztek, innen négy csapat játszotta az elődöntő
mérkőzéseket, ahová a Magyar csapat Is beke rült. Mo ntenegró volt az e llenfél és a magyar fiúk 10-8
arányban megverté k a nagyon erős ellenfelet é s a döntőbe jutottak. Döntőbe jutott, a Horvát
válogatottat búcsúztató Spanyol válogatott.

A döntőben, a Magyar válogatott diadalmaskodott
14-13 arányban és Európa bajnok lett ezzel
biztosította részvételét a Tokiói olimpiai játékokra.
MAGYAR OUMPIAI ÉS SPO
~ FII.ATfü,18TÁK TÁRSASÁGA
~ Budapest, Vörii5Jllar\yu 6S.
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BUDAPEST,'PUSKÁS ARÉNA 2020.szeptember 24.

Part of innogy
ELMO-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati KfL

!::;'.:.!;~

1300 Budapest, Pf · 151

M ,"-o.vr-l~a,,--~

... -....-..wao.~

.a.

ELMÜtMÁSZ Ene,giaszolgáltató Zrt. megbilásából

UEFA SZUPERKUPA DÖNTŐ
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2020 szeptember 24.
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A női csapatok küzdelmében 12 csapat vett részt és két csoportban játszottak a csapatok.
Az „A" csoport csapatai:
Magyarország, Oroszország,Görögország, Szlovákia, Horvátország és Szerbia
A .e• csoport csapatai:
Hollandia, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Izrael és Németország
Az elődöntőbe Jutott a Magyar , a Ho lland, az Orosz és a Spanyol csapat.
A döntőbe jutott Spanyolország és Oroszország csapata.
A döntő mérkőzést a Spanyol válogatott nyerte 13-12 arányban, így Európa-bajnok lett.

A Magyar csapat bronzérmes lett miután legyőzte a holland válogatottat 10-8 arányban.

FC Bayem

Sevilla FC

. 0"

~
.,..

~'~

~~
FC 9'1y•rn

A Sevilla

büntetőből

~eup·

Sevilla fC

szerzett vezetést L. Ocampos találatával. A bajor csapat azonban az első félidő

vége el őtt kiegyenlített, L. Groetzka révén. A

mérkőzés

döntetlennel zárult a rendes játékrészben.

A hosszabbításban a német csapat J Martinez góljával szerzett vezetést. Az eredmény nem

A Magyar Posta is megemlékezett a konti nens viadalról, egy 500 Ft. névértékű bélyeg jelent meg
ebből az alkalomból és emlékbélyegzést is használt első napi borítékon.
A döntők napján kiegészítő bélyegzés is készült.

változott, így a Bayern München c.sapata nyerte el a legrangosabb eúrópai labdarúgó trófeát.
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FC BAYERN MÜNCHEN - SEVILLA FC 2-1

Klein Zoltán
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Sporttörténelmi siker!

éves

2018 Phjongcshang

Magyar olimpiai arany a XXIII. Téli Olimpiai Játékokon
A Koreai Köztársaságban immár második alkalommal rendeztek olimpiai játékokat.

Az 1988-ban megrendezett Szöuli nyári játékok után, téli olimpiát is rendezhettek
Magyarország számára sport történelmi siker született! A rövidpályás gyorskorcsolya váltók

OLIJIPIAFILA Tartalom/Content
dr. Kulcsár Krisztián - Köszöntő/ dr. Krisztián Kulcsár-Address
Dr. Homonnay Géza - Köszöntő/ Dr. Géza Homonnay- Greetings
Bélyegújdonságok / Stamp news
Bélyegismertetője- 125 éves a MOB
Stamps issues -125 year of the Hungarian Olympic Committee

A Magyar Posta Zrt. -

5000 mét eres versenyében, izgalmas küzdelemben, a magyar váltó szerezte meg az aranyérmet.

Az első aranyérmet a Téli Olimpiai Játékok történetében!

MOB Gyűjtőtalálkozói 1998 - 2020
MOB lnternational Collectors Meetings 1998 - 2020

Ezzel a győzelemmel Magyarország 177. aranyérmét szerezték meg.

A magyar posta jól t ippelt ,
mivel erre az alkalomra
kiadott bélyeg rövidpályás
gyorskorcsolyázót ábrázol.
Az első napi kiadáson
emlékbélyegzést is használt
a Budapest S sz. Posta.
Ezen a napon
utaztak a sportolók
az olimpiai játékokra és ez
alkalommal kiegészítő
bélyegzéssel ellátott
levelek sora utazott
Phjongcshang-ba.
Ezek a levelek
érkezési bélyegzés után,
aztán vissza lettek küldve
a feladóknak.

s

Győr Béla- A

Az aranyfiúk a következő összeállításban léptek a jégre:

Liu Saolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor és Burján Csaba.

1
3
4

Krecsik Kálmán - Olimpia nélkülünk, a VII. nyári olimpiai játékok, Antwerpen 1920
Olympics without us, the 7th Summer Olympic Games, Antwerp 1920
Bárdosh George Zsolt - Egy filatelista kalandjai Rióban
The adventures a phllatelíst ln Rio
MOSFIT -

A 87 éves Kurdics Sándor köszöntése
Welcome to 87 years old Sandor Kurdics

Juhász László - Emlékeztünk- ünnepeltünk
We remembered and celebrated

6
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14

Klein Zoltán - Visszatekintés, Rió 2016 / Review, Rio 2016

16
18

Mészáros József- A Nemzet Sportolói emlékíveken
The Nation' s Athletes on commemorative sheets

20

Párizs rendezi a 2024.évi nyári olimpiai játékokat
Paris hosting the 2024 Olympic Games

22

Sándor László - Svájci olimpiai jelvények, Nagano 1988
Swiss Olympic Pins, Nagano 1988
Szirtes György - Olimpiai légi járatok / Olympic flights

24
26

Kiemelkedő sportrendezvények Budapesten 2020.ban

Prominent sporting events in Budapest 2020

28

Sporttörténelmi siker. Phjong Cshang 2018
Success in sports history. Phjong Cshang 2018

30

Aranyérmes MOSFIT könyv
Gold medal award book, 25 years of th e MOSFIT
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MEGALAKULT 1994-BEN A MOB ÉS A MABÉOSZ TÁMOGATÁSÁVAL
MOSFITvezet6sége: Elnök: Kurdics Sándor, titkár: Klein Zoltán,

Ez a rendkívüli, n agyszerű győzelem minden magyar sport rajongónak megdobogtatta a szívét !

Köszönjük fiúk!

Tagok: Krecsik Kálmán, Sándor László

Zok-ni

This report is about the history of t he first Hungarian gold medal at the 2018 Winter Olympics in
Pyeongchang. The men's 5000 meters relay race w as won by the Hungarian team.

•

The Hungary Posta stamp issued a stamp on this particular occasion as well, which fittingly bears a
short track speed skating figure. The team's journey and victory are symbolised by the two redcoloured complementary stamps.

tagok: Krecsik Kálmán, Sándor László és Takács György.

Szerltesztll blzottslig: Vezet6: Tóth Csaba Kornél és Klein Zoltán
Tervezll szerkeszt6: Kiss Gy6z6 fest6-grafikus milvész
Postacím: MABÉOSZ/MOSFIT 1064 Budapest, Vörösmarty u.65.
Tel:+36 3327300 Email: titkarsag@mabeosz.hu és filaszob@gmail.com

ISSN: 14195240
A borító oldalon lév6 fotókat MOB/ Szalmás Péter készítette,
Ber,evlczy Albert portré, Szalay - Berzeviczy Attila engedélyével lett felhasználva
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ARANYÉRMES MOSFIT KÖNYV
Gold Medal Award book, 25 years of the MOSFIT
Az idei Tematikus Bélyeg klállításon
nyert aranyérmet
Juhász László gyGJtlStársunk könyve,
amely a MOSFIT
25 évének történetét dolgozza fel.

'
MAGYAR
Ol.IMPIAJ ts SPORT
A LATELISTÁK TARSASAGA

~

-

Ezúton gratulálunk,
köszönjük a kiváló munkát
és további sikereket kívánunk
a szerzlSnekl

~

F~~---

PHILATELIA HUNGARICA
• Klasszikus és modern magyar bélyegek
• Bélyegcsomagok
• Katalógusok
• Bélyeggyűjtési és numizmatikai kellékek

MOSFIT celebrated the 25th.
anniversary of its foundation in 2019.

Bélyeggyűjtési

szaküzlet
1103 Budapest, Cserkesz utca 85.
Nyitvatartás:
Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-15.30
Péntek: 8. 00-13.00

Thanks to the researching and
edit ing works of László Juhász,
a book on the history of
t he department could be published.

A MOSflT NEGYEDSZÁZADA
1'»4 - 2019

At the TEMAFILA exhibition
in Budapest 2020
the book received a gold medal rank.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK!

,

,

THANK YOU FOR THE SUPPORTERS!

Arainkból a MABEOSZ tagjainak

A MOSFIT szakosztály köszönetét fejezi ki az OLIMPIAFILA
szaklap újbóli megjelenésére adott támogatásáért:

10% kedvezményt

azAICO-nak
( Association /nternationale des Collect ionneurs O/ympiques),

a MABÉOSZ-nak,
a Gervay Mihály Magyar Postatörténeti alapltványnak,
Bárdosh George Zsoltnak (Kanadai tagunknak) és
a Phllatelia Hungarica Kft.-nek.
Külön köszönjük a Magyar Olimpiai Bizottság munkatársainak
és a Magyar Olimpiai Akadémia segítségét, támogatását/
A MOSFIT szakosztálya megköszöni Kiss Gy6ző festő - grafikus művésznek
áldozatos, kiváló tervező és szerkesztő munkáját! Nélküle nem valósult volna
meg az új OLIMPIAFILA!

32

biztosítunk!
Telefon: 291-9663, (06 20) 965-0194 • Fax: 291 -3278
E-mail: philhun@t-online.hu, belker@philhun.hu
www.philhun.hu

Szeretettel, várjuk vásárlói1ikat!

Termék<iink:
Bélyegek
Speciális szettek
Elsó napi borítékok (FDC)
Tematikus csomagok és
éves bélyeg-összeállítások
Keretezett bélyegek
Egyéb filatéliai kiadványok

Szolgóltotósoink:
Személyes b élyeg készítés
Bélyeg -el őfizetés

Alkalmi bélyegzés

Cím : Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 16.
(a Szent István-bazil ika melletti postán)
Nyitva: hétköznapokon, 8 és 16 óra között
Telefon: (06-1) 318-3412
E-mail: philately@posta.hu
Köszönjük türelmét!

www.posta.hu

~
Magyar Posta
~

