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Ciele a činnosť spoločnosti  
 

spojenie záujemcov o históriu rodín a 

rodopis do jednej organizácie, pod-

pora a koordinácia ich činnosti;  

poskytovanie metodickej a 

informačnej podpory začínajúcim 

bádateľom v oblasti histórie rodín a 

rodopisu; 

presadzovanie záujmov v záujme 

čo najväčšej dostupnosti a 

prehľadávateľnosti údajov; 

vzájomná výmena údajov 

vzťahujúcich sa a podporujúcich 

históriu rodín a rodopis, prezentácia 

výsledkov, vytvorenie a udržovanie 

kontaktov medzi záujemcami o 

rodinno-historické bádanie; 

udržiavanie kontaktov so 

z a h r a n i č n ý m i  m a ď a r s k ý m i 

organizáciami zainteresovanými v 

téme rodinno-historického výskumu, 

s bádateľmi ako súkromnými 

osobami a so zahraničnými 

rodopisnými organizáciami; 

získavanie relevantných údajov o 

našich predkoch, vyhodnotenie 

údajov, ich triedenie, spracovanie a 

publikovanie; 

obohacovanie  vlast ivedného 

výskumu údajmi; 

prezentovanie  a  vydávanie 

publikácií týkajúcich sa histórie 

rodín a obcí; 



Publikácia 

Na stránke  

www.macse.org 

 

oskytujeme 

 

GENEALOGICKÝM BÁDATEĽOM 

nasledovné 

 

Rady začiatočníkom 

 

Prezentácia bádateľských miest 

 

Pomôcky 

Choroby, Zbierka pojmov, Povolania, Špeci-

álne slovníky, Vojenský slovník, Skratky, 

Softvér, Odborné publikácie, Mikrofilmy 

 

Linky 

História rodín, Heraldika, Bádateľské kon-

takty 

Databanky 

Rodokmene, Matriky, Zmeny mien, Úmrtné 

oznámenia, Databanka Uhorskej vyššej 

šľachty, Maďarská rodinno-historická data-

banka, Náhrobné kamene, Vojenské pamät-

níky, Opravy 

 

Historky 

 

Fotogaléria  

 

 

MAGYAR 

CSALÁDTÖRTÉNET-KUTATÓ 
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Hungarian Society for Family Research 

Ungarischer Verein zur Familienforschung 

Maďarská spoločnosť pre rodopisný výskum rodín  

Ak by si sa stretol s našimi bádateľskými 

súdruhmi, o výsledkoch svojej činnosti by 

mohli povedať aj toto: 

→O obciach, o ktorých som doteraz ani 

nepočul, som sa dozvedel ich mená spoznal 

som ich obyvateľov, históriu, dnešný názov. 

→Uvedomil som si, že nielen kniežacie a 

grófske rodiny sú starobylé, ale všetky ro-

diny vrátane mojej sú také aj moja je taká. 

Našiel som už svojich predkov až do začiat-

ku rokov 1700. 

→Dozvedel som sa, že korene našej rodiny 

treba hľadať nielen v maličkej rodnej obci 

starého otca, lebo vysvitlo, že jeho predko-

via prišli do Maďarska z jednej nemeckej 

obce. A stará mama prišla zo slovenskej de-

diny 

→"Už len" musím zistiť, že troch rovno-

menných obcí ktoré prichádzajú do úvahy, 

ktorá je tá moja. 

→Podarilo sa mi nájsť mamičkiných 

príbuzných, o ktorých sme si mysleli, že sú 

stratení. Dokonca sme už aj zorganizovali 

stretnutie s doteraz neznámymi bratrancami. 

→Konečne som pochopil, prečo bola rodina 

taká skúpa na slovo keď som sa informoval 

o príbuzných starého otca: prastarý otec mal 

4 manželky a kopu detí a vnukov, ktorých 

osud sa však niekedy vyvíjal tragicky. 

→Ešte aj vnukov zaujíma história rodiny, 

odkedy na Vianoce dostali pre nich 

prispôsobený ilustrovaný rodokmeň.  

MAGYAR 

CSALÁDTÖRTÉNET-

KUTATÓ 

EGYESÜLET 
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