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TimFilEx 2023, organizată de către 

Asociația Filatelică Timișoara în 

perioada 21- 24 septembrie 2023, se 

bucură de Patronajul acordat de 

Federația Filatelică Romȃnă și de 

Recunoașterea acordată de către FEPA 

(Federația Asociațiilor Europene de 

Filatelie). 

 

TimFilEx 2023 este un omagiu adus 

trecutului, puternic ancorat în prezentul 

cultural al Europei și o privire plină de 

speranță spre viitorul nostru comun. 

 

In urmă cu 100 de ani, în perioada 22- 

25 septembrie 1923, la Timișoara avea 

loc Prima Expoziție Filatelică Națională 

dedicată Zilei Filatelistului și Primul 

Congres Filatelic. Expoziția ce a 

beneficiat de Inaltul Patronaj al 

Prințului Carol s-a desfășurat în Sala de 

Burse a Palatului Lloyd. Au participat 

TimFilEx 2023, organized by the 

Philatelic Association from Timișoara 

between 21- 24 of September 2023, 

enjoys the Patronage of the Romanian 

Philatelic Federation and the 

Recognition of FEPA (Federation of 

European Philatelic Associations).  

 

 

TimFilEx 2023 is a homage to the past, 

strongly anchored in the cultural present 

of Europe and a look full of hope 

towards our common future. 

 

Hundred years ago, between 22- 25 of 

September 1923, in Timișoara took 

place the First National Philatelic 

Exhibition dedicated to the day of the 

philatelist and the first Philatelic 

Congress. The Exhibition held under 

the High Patronage of the Prince Carol 

took place in the Stock Exchange Hall 

ASOCIATIA FILATELICA TIMISOARA 
L’ASSOCIATION PHILATELIQUE 

PHILATELISTENVEREIN 

PHILATELICAL ASSOCIATION 

 

P.O. BOX 204       300790 TIMISOARA 1 - ROMANIA 



cu colecții mari nume ale filateliei 

romȃnești: George Matheescu, Rudolf 

Zosczak, baronul Witzleben, 

comercianții Saraga și Lupovici, Geza 

von Jakots sau timișorenii Bela Fiatska 

sau Dezider Urmenyi. 

 

Haideți ca în memoria lor să adunăm 

din nou la Timișoara tot ce are mai bun 

filatelia romȃnească și nu numai. 

 

Anul 2023 Timișoara este Capitală 

Culturală Europeană. Pe parcursul 

anului, vom aduce în prim plan 

aniversări “rotunde” care au stat la 

temelia importanței culturale a orașului: 

-715 ani de la începerea ridicării 

Castelului Timișoara; 

-300 de ani de la începerea construcției 

cetății Vauban a orașului; 

-270 de ani de la prima stagiune teatrală 

în oraș, a treia în Imperiu; 

-250 de ani de la înființarea școlii 

elementare Trivium în Iosefin; 

-200 de ani de la trimiterea din 

Timișoara de către Bolyai a scrisorii ce 

anunța geometria neeuclidiană (“din 

nimic am create o lume nouă”); 

-120 de ani de la ridicarea Scolii 

Superioare de Fete; 

-70 de ani de cănd Timișoara era primul 

oraș cu teatre în 3 limbi… 

 

Să onorăm cum se cuvine toată această 

moștenire culturală. 

 

 

 

Vă așteptăm la TimFilEx 2023! 

at Lloyd Palace. Great names of the 

Romanian philately participated with 

collections: George Matheescu, Rudolf 

Zosczak, the baron Witzleben, the 

dealers Saraga and Lupovici, Geza von 

Jakots or Bela Fiatska and Dezider 

Urmenyi from Timișoara. 

Let us bring again in Timișoara, in their 

memory, all the best of Romanian 

philately and from abroad. 

 

During the year 2023 Timișoara is 

Cultural European Capital. The long of 

the year, we will bring in foreground 

“round” anniversaries which were at the 

foundation of the city ‘s cultural 

importance: 

-715 years since the construction of the 

Timișoara Castle began; 

-300 years since the construction of the 

city’s Vauban fortress began; 

-270 years since the first theatrical 

season in the city, the third in the 

Empire; 

-250 years since the foundation of 

Trivium Elementary School in Iosefin; 

-200 years since Bolyai sent from 

Timișoara the letter announcing non-

Euclidean geometry (“from nothing I 

created a new world”); 

-120 years since the construction of the 

High School for Girls; 

-70 years since Timișoara was the first 

city with theatres in 3 languages. 

 

Let us honor all this cultural heritage as 

it should. 

 

We are waiting you to TimFilEx 

2023! 
  

  

 


