Ondrej Sulo – autorská filatelistická propagačná výstava
Ondrej Sulo, člen organizovanej filatelie od roku 1958 bol 50 rokov predsedom KF
Melčice‐Lieskové, neskôr po zániku tamojšieho KF sa stal podpredsedom KF 52‐19 Trenčín.
Viac ako 25 rokov viedol Krúžok mladých filatelistov, ktorí vystavovali svoje exponáty aj
v zahraničí, vrátene na Svetovej výstave v Prahe. Tieto exponáty v súčasnosti sú využívané
na stále propagačné výstavy KF 52‐19 Trenčín.
Jeho zbierky a exponáty sú rozsiahle, napr. známky 350 známkových zemí, exponát
s viac ako 4 tisíc kusmi listových zásielok účastníkov 1. svetovej vojny a ďalšie. Je členom
Slovenskej filatelistickej akadémie, nositeľom čestného Zlatého odznaku ZSF a Zlatej
Jánskeho plakety.
Pri príležitosti jeho významného životného jubilea, na návrh obce, po skončení
protipandemických opatrení a s pomocou KF 52‐19 Trenčín sa uskutoční propagačná
filatelistická výstava jeho exponátov v rozsahu 64 výstavných plôch a 3 pozvané exponáty na
4 plochách. Celkom bude vystavené 22 exponátov na 68 výstavných plochách.
Pre propagačnú výstavu viac ako dosť.
Výstava sa uskutoční v Kultúrnom dome Melčice‐Lieskové v dňoch 28. 8. – 9. 9. 2022,
otvorená v dobe 8,00 – 12,00 hod a na požiadanie sprístupnená aj v inom čase
(tel.: 032/649 08 09).
Príležitostná poštová pečiatka bude na miestnej pošte od 5. 9. 2022 k dispozícii
7 pracovných dní.
Prehľad exponátov p. Ondreja SULA :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Trenčín a okolie na poštových dokladoch a dobových pohľadniciach
Pestrosť a krása motýľov
Dokumenty z kaštieľa rodiny Silvay Zemianske Lieskové
Veteráni na kolesách
Za cisára na bojiskách aj popraviskách
Vodné vtáky
Flotila ťažkých obrnencov rakúsko‐uhorskej armády
Parné lokomotívy
Rakúsko‐uhorské letectvo vo veľkej vojne 1914‐1918
Pes priateľ a pomocník
Lastúrniky a ulitníky
Kone
Červený kríž, Humanizmus, Mier
Európske maliarstvo po 17. storočie
Mierová spolupráca v kozme
Od prvokov po človeka
Chrobáky
Rozprávka, radosť detí
Z histórie olympijských hier

Pozvané exponáty (Ing. Karol MILAN) :
1. Medzinárodné úspechy slovenskej známkovej tvorby
2. SLOVAK GOLD poštovým známkam
3. Predrománske a románske pamiatky Slovenska

