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HAZAI ÉS NEMZETKÖZI HÍREK

Törökszentmiklóson, 1997. március 13-án a Helytörténeti Gyűjteményben megnyitották Hoppál Dezső
címergyűjtemény kiállítását. A Városi
Művelődési
Központ pódiumtermében pedig a Jász-NagykunSzolnok megye településeinek zászlói, címerei, valamint „A magyar címer kialakulása, szomszédos megyék címerei" (Hoppál Dezső magángyűjteménye)
kiállítást.
Hoppál Dezső győri építészmrnök-heraldikus
(1931) Törökszentmiklóson született. Az itteni Móricz Zsigmond Gimnáziumban tanult. 1955-ben végzett a B M E építészmérnöki karán, azóta tervező építészmérnöki gyakorlatot folytat.
Évtizedek óta foglalkozik heraldikával. A szakirodalomnak, különféle ábrázolásoknak, dokumentációnak lelkes gyűjtője. Aktív címer- és zászlótervező.
* * *

A Magyar Történelmi Családok Egyesületének tájékoztatója: Az 1994. március 15-én megalapított Magyar Történelmi Családok Egyesületét a Fővárosi Bíróság 1995. augusztus 9-én a 6581. sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántarásába vette. Az egyesület céljai között szerepel többek között, hogy ápolja a magyarországi történelmi családok hazaszeretetét történelmi hagyományait, védi szellemi kincseiket. összetartja a külföldön és itthon élő családok
tagjait, megteremtve a találkozás és a baráti összejövetelek lehetőségét. Az egyesület politikai vagy gazdasági tevékenységet egyáltalán nem folytat, működése kizárólag a kulturális élet területére korlátozódik. Az egyesületnek jelenleg kb. 200 tagja van. A
Magyar Történelmi Családok Egyesületének tisztség-

viselői: Nyáry János elnök; Apáthy Zoltáné Bánj]}' Tamásé Beöthy Csanád és Kiss Gergely elnökségi tagok.
Az Egyesület 1995. óta rendszeresen hírlevelet ad
ki „Status et Ordines" címmel, melyben aktuális
ügyekről, történelmi, heraldikai, genealógiai témákról, társasági eseményekről tájékoztatja tagjait, s fórumot biztosít önálló cikkek publikálására is.
További információ levélben kérhető Kiss Gergelynél, az egyesület titkáránál, az alábbi címen: H1173 Budapest XVII., Egészségház utca 30. 1/5. Email cím az Interneten\
gkiss@compuserve.com
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Magyar Történelmi Családok Egyesülete klubestek keretében 1997. május 26-án Dr. Fallenbüchl Zoltán „A magyar nemesség a múltban, jelenben, jövőben" címen tartott előadást.
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A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságban, Budapesten, Az E L T E Bölcsészettudományi
Kar tanácstermében a következő előadások hangzottak el:
- március 28. - Dr. Pandula Attila „Beszámoló az
1996-os, trencséni „Heraldika Szlovákiában" tudományos konferenciáról, illetve kiálltásói"
- prilis 25. — Dr. Rácz Katalin „A prozopográfia,
az új történeti segédtudomány", valamint Dr. Vass
Dénes „Magyar családok, magyar kastélyok"
- május 23. - Szluha Márton „Tapasztalatok a családtörténeti kutatásban", valamint Dr. Egei Tibor
„Pest megye községeinek címeralkotásai 1990 után"

