
Sárváron még tudják 

Az 1867-es első magyar bélyegkiadás 150. évfordulójára emlékezve április 28 és május 1 között II. 

rangú országos bélyegkiállítással emlékeztek Sárváron a MABÉOSZ-szal egyidős, idén 65 éves városi 

bélyegkör professzionális szervezésében. Kondora István polgármester és Kondor János, a művelődési 

központ igazgatójának személyes támogatásával, példamutatóan előkészített és lebonyolított 

rendezvény az esemény rangjához méltó környezetben zajlott, a város központjában levő Nádasdy-

vár elegáns termeiben.  A nagy múltú kör hagyományainak köszönhető volt az időpont tökéletes 

kiválasztása is.  

A sok látogatót vonzó helyszínnek, a majálissal végződő három napos hosszú hét végének, valamint 

a Nádasdy-várban és környékén kihelyezett plakátoknak köszönhetően az ötévente rendszeresen 

rendezett, immár hagyománynak számító kiállítások vendégkönyvében számos elragadtatott új 

bejegyzést olvashattam. Ezekből sugárzik, hogy a kiállítás elérte a megnyitón dr. Gaál Péter köri elnök 

által hangsúlyozott fő célját: az öröm szerzését a bemutatott gyűjtemények látványával. 

 

1-2. kép: Sárvári majális -. Látogató a vendégkönyvvel, mögötte az érkezőket fogadó és kalauzoló egyik szervező, Horváth 

László 

MABÉOSZ zsürorai is nagyszerű munkát végeztek, így haza filatéliai élet és a helyi közösség 

prominensei részvételével zajlott megnyitón az eredmények közzététele is megtörténhetett, és a 

jelen levő kiállítók átvehették okleveleiket és a számos díjat. 

  

3.-4.kép: Glatz István a MABÉOSZ kiállítási bizottságának elnöke, Kondora István polgármester és dr. Gaál Péter a bélyegkör 

elnöke a megnyitón – valamint egy kis részlet a tiszteleti osztályból 



A kiállítás tiszteleti osztályában látható, nemzetközi szinten is nívósnak számító bemutató anyagok az 

első magyar bélyegkiadás és a magyar bélyeg 150 évéhez kapcsolódtak, ami a kör saját bemutatóival 

összesen 47 keretoldalt tett ki. A 14 településről érkezett 21 kiállító nyolc versenyosztályban további 

101 keretet töltött meg színes és változatos tartalommal, melyek közt 7arany és 8 aranyozott 

ezüstérem lelt gazdára. A versenyosztályok legjobb eredményeit 88 ponttal a szombathelyi Pünkösti 

Ellák, valamint egyaránt 82 ponttal Horváth László sárvári és Miklós László veszprémi kiállítók érték 

el. A Palmares felkerült a kör honlapjára: www.mafitt.hu/org/sarvar, ahol a bélyegkör történetét 

megörökítő helytörténeti könyv is hozzáférhető. 

A várparkról készült képen látható mintegy kéttucat májusfa mindegyikét a város egy-egy  nagy 

múltú civil egyesület állította. A város vezetése ugyanis pontosan érzi jelentőségüket és kellő súllyal 

anyagilag és erkölcsileg is támogatja ezeket a társaságokat. Ennek a harmonikus együttműködésnek 

látható eredményei vannak, mely például szolgál országunk számára is.  Tevékenységük révén válik a 

város élhető és szerethető kulturális közösséggé, mely mágnesként vonzza az ide látogatókat. 

Közéjük tartozik, sőt a leghosszabb ideje folyamatosan működők egyike a sárvári bélyeggyűjtő kör is. 

Közös kirándulásokat szerveznek filatéliához kapcsolódó külföldi helyszínekre, és minden hó első 

vasárnapján neves előadókat hívnak köreikbe. 

A sárvári civil szervezetek még tudják, hogy miért érdemes és hogyan is lehet közösséget teremtve 

mindezt megvalósítani.  Köszönettel a kiállítás tiszteleti osztályába való meghívásért és a 

szeretetteljes fogadtatásért, a sárvári kör minden tagjának további sok eredményt és örömet 

kívánok! 

Sárvár, 2017. május 1. Szücs Károly 
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