
Ünnepeljük együtt Budapest megszületésének évfordulóját! 
 

Nagyszüleitek apró gyermekek voltak, vagy talán még nem is éltek, amikor – 1950-ben – több 

közeli települést Budapesthez csatoltak, és megszületett Nagy Budapest. Ez nagy változást 

jelentett a város életében. Mekkora lehetett az a változás, aminek során három település, 

önállóságát feladva, egyetlen várossá egyesült! Pest, Buda Óbuda Budapestként létezett 

tovább. 1973-ban már részesei lehettek nagyszüleitek a centenáriumi eseményeknek. A 150 

éves születésnapot pedig most együtt ünnepelhetjük. 

Ebben az évben mindenki a maga módján emlékezik meg az évfordulóról: Tanulmány írásával, 

műsorral, verssel, képpel, zenével…Mi bélyeggyűjtők vagyunk. Talán sohasem jutott eszedbe, 

hogy a postabélyeg, azon kívül, hogy a postai díj megfizetését igazoljuk vele, a bélyegkép 

megválasztásával, a felhasználás módjával kibocsátása idejének tanúja. Ha okosan vallatjuk, 

sok mindent elárul. Ezért vállalkozhattunk arra, hogy bélyegeken keresztül mutassuk be 

fővárosunkat. Kiállításunk a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének székházában 

(Budapest VI. Vörösmarty u. 65.) lesz látható június 3-ikától 15-ig. Az ingyenesen látogatható 

kiállításon kalauzoljuk vendégeinket, játékra, beszélgetésre is lesz lehetőség. Pályázatot is 

hirdettünk, még mindig lehet rá jelentkezni. 

Az elkövetkező hónapokban kérdéseket teszünk közzé honlapunkon Budapestről. A helyes 

választ beküldők között ajándékot sorsolunk ki. Nézd meg a kérdéseket akkor is, ha nem vagy 

bélyeggyűjtő. Úgy állítottuk össze, hogy kellő városismeret esetén csak a sorsolásnál kell, hogy 

kedvezzen a szerencse, és tiéd az egyik ajándék. 

Honlapunk: http://www.mabeosz.hu/ifjusagert-szakosztaly 

A válaszokhoz kinyomtatható űrlapot is találsz a honlapon, de az is megfelel, ha egy üres lapra 

a kért adatok megadása után sorszámok szerint leírod a válaszokat. 

A megoldást az alábbi címre várjuk: 

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége 

Ifjúságért Szakosztály 

Budapest 

Pf. 4 

1387 
1. forduló  felkerül    február 21.  

  beérkezési határidő:  márc. 20. 

2. forduló  felkerül    március  21.  

  beérkezési határidő: április. 20. 

3. forduló  felkerül    április 21.  

  beérkezési határidő:  május 20, 

A sorsolás eredményét megtaláljátok  fordulónként,az új kérdésekkel egyidejűleg a honlapunkon.  

A nyereményeket postán küldjük el.  

 

 A projekt a Budapest 150 emlékév részeként, a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 

anyagi támogatásával valósul meg.  

http://www.mabeosz.hu/ifjusagert-szakosztaly

