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HUNFILA - 2009
László KÁLLAI
Orașul Visegrád situat pe
Dunăre, la 40 km nord de capitala
Ungariei, Budapesta a fost gazda
expoziţiei ﬁlatelice HUNFILA 2009,
organizată de Federaţia Filatelică
din Ungaria (MABEOSZ).
Aici s-a constituit în anul 1335
Grupul de la Visegrád, ﬁind o întâlnire de colaborare între Ioan de
Bohemia al Cehiei, Cazimir (III) cel
Mare al Poloniei, Carol Robert de
Anjou al Ungariei. Întâlnirea a fost
o reuşită, aducând prosperitate
celor trei regate. Această colaborare a fost reînnoită pe 15 februarie 1991, semnatarii ﬁind Václav
Havel - președintele Cehoslovaciei,
Lech Wałęsa - președintele
Poloniei şi József Antall - primul
ministru al Ungariei. În 1993, ca urmare a revoluţiei de catifea,

În sala de expoziţie

Grupul de la Visegrád a ajuns să
aibă patru membrii.
La acest eveniment ﬁlatelic s-a
participat cu nouă exponate românești. Rezultatele au fost pe măsură. Astfel, Mircea DRAGOTEANU
a obţinut: medalie de Aur Mare, la
clasa de istorie poștală, cu colecţia
Carpathian Mountains Local Post
Services (Hone Rinne, Bistra,
Măgura) - Hunagry & Romania;
medalie de Aur, la clasa de ﬁlatelie
tradiţională, cu colecţia Northen
Transylvania local issues 19441945; medalie de Aur, la clasa de

literatură, cu lucrarea The History
of Transylvanian Hotel Posts - Hohe
Rinne, Bistra, Măgura). La clasa
maximaﬁlie Vasile DOROȘ și Coriolan CHIRICHEȘ au obţinut medalii
de Vermeil. La clasa tineret Andreea KÁLLAI a obţinut Argint
Mare. De asemenea, la clasa literatură, Andrei POTCOAVĂ a
obţinut Argint Mare, iar la clasa un
panou Mihai CEUCĂ a obţinut
Argint. Singurul exponat românesc
din clasa cartoﬁlie aparţinând lui
Monica MUNTEAN a fost recompensat de organizatori cu Locul I.

Co tu l D u n ă r ii la Vis eg r ád

Ver n is aju l exp oz iţiei

Preşedintele MABEOSZ, Sándor KURDICS

Mircea DRAGOTEANU (dreapta) cel mai titrat român
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