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A rendezvény nem hagyományos bélyegkiállítás, sokkal inkább múltat idéző, ápoló, emlékeztető 
bemutató.  
Gyűjtemény részletek láthatók bélyegekből, képeslapokból, plakettekből, jelvényekből és érmékből, 
melyek egyértelműen felidézik a múltat s jelent. A színvonalat ennek ellenére biztosítják, hogy e 
gyűjtemények vagy annak részletei nem egy országos kiállításon megállták már a helyüket. 
 
Képeslapok segítségével tárjuk a közönség elé a várost övező tájat, filatelista dokumentumok idézik fel 
a helyi posta fejlődését, bemutatásra kerül dr. Bodnár Zsolt által miként jött létre a zagyvapálfalvai 
provizórium, látható lesz a salgótarjáni 1 forintos bélyeg tervezőjéről, nyomdai hibáiról összeállítás, a 
városhoz kötődő emlékívekből egy keret. 
 
Két keretoldalon emlékezünk a MABÉOSZ centenáriumára, láthatnak bélyegnapi gyűjteményrészt. Egy 
összeállítást az Otthonunkról, ahol az immár hetvenéves bélyegkör több mint félévszázada működik és 
biztosít helyet kiállításainknak. A távolból érkezőknek pedig a Nógrád nevezetességei c. összeállítással 
hívjuk fel a figyelmét, hogy érdemes a Palócföldre ellátogatni más alkalmakkal is.  
 
E mellett helyt adtunk a Regnum Marianum templom, a Szent Gábor Egyesület bemutatóit idéző 
összeállításnak, a II. János Pál pápáról, a közelgő Madách bicentenáriumra emlékező anyagoknak is. 
Az érmék, plakettek, jelvények, emléktárgyak ugyancsak felidézik az idősebbekben a régi időket, s talán 
megbecsülést vált ki a fiatalokból is, hogy vannak, akik e tárgyakat magánszorgalomból, városuk iránti 
szeretetükből összegyűjtik, megőrzik és közszemlére bocsájtják. 
 
Tervek szerint dr. Bodnár Zsolt közreműködése révén a kiállítás látogatói megtekinthetik a debreceni 
Czimer – Szendrei Judit bélyegmozaikjaiból a rendelkezésünkre bocsátott alkotásait is. 
 
A kiállítás első napján (október 3,-án 14-18 óra) lesz rendezvényposta, alkalmi bélyegző, 
megjelentetünk személyes bélyegeket, kisívet, emlékívpárt, alkalmi levelezőlapokat, képeslapot, lesz 
katalógus is.  
 
7-én dr. Bodnár Zsolt Írországból jön el és tart előadást 14 órától a helyszínen az általa bemutatott nem 
mindennap látható, ritkaságnak számító anyagról.  
 
Október 9-én, a zárónapon az éremgyűjtők rendezik meg hagyományos börzéjüket a délelőtti órákban, 
és baráti találkozóra jönnek szintén 9-én a Pátria Filatéliai Egyesület tagja, akik szintén egy előadással 
ajándékozzák meg a helyieket.  
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt programjainkra. 
 
 
A személyes bélyeg látványterve: 

 
 

 


