
 

Pekné medzinárodné úspechy členov ZSF na výstave HUNFILA 2018 

      V dňoch 29.6 až 1.7.2018 sa konala HUNFILA 2018 výstava I. triedy s medzinárodnou 
účasťou v mestečku Nagykőrös. Už niekoľko rokov pravidelne pozývajú  na tieto výstavy 
maďarský filatelisti aj susedných a kamarátskych zväzov filatelistov,  najmä zo susedných 
štátov. Okrem českých filatelistov ktorý v tomto roku majú širokú možnosť vystavovať aj na 
domácej aj na svetovej úrovni prijali pozvanie a boli prítomný filatelisti z Chorvátska, z 
Rakúska, z Rumunska, zo Slovenska a samozrejme aj domáci. Na 280 rámov bolo 
vystavených 68 exponátov a 8 diel v triede filatelistickej literatúry.  
      Veľkú cenu národnú GPN dostal Dr. Géza Homonnay za prvý krát vystavený exponát v 
triede tradičnej filatelii „Hungary“ (Maďarsko) 1867 s hodnotením 92 bodov,  veľká 
medzinárodná cena putovala do Rakúska GPI pre exponát Armina Linda s 90 bodmi s 
názvom „Österreich - Die Feldpostausgaben“ (Rakúsko - Vydania pre poľnú poštu) 1915-
1918. Najlepšie zahraničné exponáty boli: z  Chorvátska bolo „Albánsko 1913-15“ od Željka 
Gubiljana, ktorý by právom mohol byť nominovaný aj na GPI aj napriek 88 bodom, 
Rumunska exponát Leona Iankovici „The Sower - From Fantasy to the Maximaphily“ s 83 
bodmi ako jednorámových exponátov. Najvyššie hodnotenie od prísnej poroty, kde boli 
dokonca aj dvaja FIP porotcovia dostal „Katalóg Maďarských známok 2018“ - prvý krát 
vydaný v dvoch dieloch.  II. diel je s prvou podrobnejšou katalogizáciou celín a kolkovaných 
formulárov s 93 bodmi dostal veľkú zlatú medailu. 
       Vystavovateľov zo Slovenska bolo menej ako sme boli zvyknutí, vzhľadom aj na veľký 
počet výstav dokonca skoro paralelných naraz, boli  len dvaja vystavovatelia. Pán František 
Divok za svoj exponát „The Postal Service on the Spiš County by Year 1920“ (Poštovníctvo 
na Spiši do roku 1920) dostal 85 bodov podobne ako na svetovej výstave Israel 2018 zlatú 
medailu.  Ing. Péter Csicsay národný komisár ako druhý vystavovateľ zo SR získal za svoj 
exponát „Poštová história Maďarska 1900-1918: dopisová pošta“ 88 bodov a zlatú medailu a 
3. cenu výstavy. Okrem týchto dvoch exponátov boli vystavené zo SR jednorámové exponáty 
„Pohľadnice kameňotlačové z mesta  Komárom“ a „Cancellation of the Postal Agencies of 
Csallóköz 1902-1921“ (Pečiatky poštovní na Žitnom Ostrove 1902-1921), ohodnotené po 83 
bodov pre národného komisára ZSF a pozlátené medaily na základe osobitného hodnotenia 
jednorámových exponátov.  
Pred slávnostným vyhlasovaním výsledkov Ing. Otto Piszton, predseda KF v  Nových 
Zámkov, bol osobitne vyznamenaný  MABÉOSZ-om ( Zväzom maďarských filatelistov), 
ktorému aj s touto cestou blahoželám za ocenenie a ďakujem mu za zabezpečenie dlhodobej 
úspešnej spolupráci medzi ZSF a MABÉSZ-om.  
        Táto výstava ako sme boli zvyknuté aj z predošlých rokov taktiež priniesla krásne 
slovenské vystavovateľské úspechy. V roku 2019 maďarský filatelisti nás budú s radosťou 
očakávať na podobnej výstave HUNFILA 2019 v Budapešti. 
         Ing. Péter Csicsay 
                                                                                                      národný komisár ZSF  
 

 


