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Tisztelettel köszöntjük
a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikum Főosztálya által közreadott hírlevél olvasóit!
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt az Országgyűlés
ellenszavazat nélkül fogadta el annak érdekében, hogy megfelelő szabályozási keretet biztosítson a magyarság
egésze számára fontos értékek azonosításához, gyűjtéséhez és dokumentálásához, lehetőséget
biztosítva a minél szélesebb körben való megismertetésükhöz, biztosítva megőrzésüket, védelmüket.
A Hungarikum Bizottság és az annak munkáját támogató Földművelésügyi Minisztérium célja támogatni és
elősegíteni az alulról építkező nemzeti értékgyűjtés, más néven „hungarikum mozgalom” ügyét és annak
kiteljesedését. Kiemelten fontos, hogy ebben a folyamatban, az ún. Nemzeti Értékpiramisban egyaránt
elfoglalják az őket megillető helyet az alapszintű nemzeti értékek valamint a magyarság
csúcsteljesítményeiként számon tartott hungarikumok, akárcsak az országhatáron belüli és külhoni értékek. A
törvény hatálybalépése óta eltelt időszakban 19 megyei értéktár és 767 települési értéktár jött létre,
amelyek összesen 1352 megyei értéket és 5187 települési értéket tartanak nyilván.
A hírlevél célja, hogy minél szélesebb körben megismerhetővé tegyük annak a munkának az eredményeit,
aminek főszereplői az értékeikre méltán büszke közösségek, és ami bizonyítékul szolgál a magyar nemzet
leleményességére, kreativitására, teremtő képességére és élni akarására.

Nyerteseket hirdettek
hungarikum pályázaton

a

2015.

évi

Döntés született a 2015. év második felében
kiírt, - a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésére,
kutatására,
népszerűsítésére,
megőrzésének és gondozásának támogatására
beérkezett pályázatokról - jelentette be V.
Németh
Zsolt
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős államtitkár.
Tovább →

I.
Hungarikumok
a
turizmusban,
turizmus a hungarikumokért című
konferencia Budapesten
Meg kell őrizni és széles körben
megismertetni azokat az értékeket, amelyek a
magyarság termelési kultúrájához, életének
különböző területeihez kötődnek – mondta
V. Németh Zsolt az I. Hungarikumok a
turizmusban, turizmus a hungarikumokért
című konferencián. Tovább →
Elindult a hungarikum blog a blogstar.hu
felületén!
Az alábbi linkre kattintva érdekes, informatív,
rendszeresen frissülő, a hungarikumokkal
kapcsolatos véleményeket, híreket olvashat!
http://hungarikum.blogstar.hu/

Már papírjuk is van az értékeikről a vasi
településeknek
Étel, épület, hagyomány, de tojásdíszítés is
szerepel már a Vas Megyei Értéktárban.
Dolgoznak tovább a helyi bizottságok, több
településen, határon átnyúló programban,
minisztériumi támogatással végzik az
értékmentést a jövőben.
Tovább →
A Délvidék kincseit mutatja be egy új
portál
A délvidéki földikutya, Kosztolányi Dezső
Aranysárkány című regényének helyszíne, a
szabadkai szecessziós épületek, Óbecse
napsugaras díszítésű deszkaoromzatai és a
ludasi népmesemondás is szerepel abban a
gyűjteményben, amely a vajdasági magyar
nemzeti kincseket és értékeket hivatott
bemutatni és népszerűsíteni.
Tovább →

Kiskunfélegyháza
kincskeresés!

-

Kezdődhet

a

A magyar kultúra napján ünnepélyes keretek
között mutatták be azt a kiadványt, melynek
segítségével a kiskunfélegyházi gyerekek
játékos formában ismerhetik meg a város
értékeit. Az ingyenes kiadvány a Hungarikum
Bizottság támogatásával jelent ment meg és
valamennyi általános iskolába eljuttatják, hogy
azt a tanórák keretében is használhassák a
pedagógusok. Tovább →
Kiemelkedő külgazdasági potenciál rejlik
a pálinkában
A
pálinkában,
mint
első
számú
hungarikumban
rejlő
lehetőségek
kiaknázásáról tartottak tanácskozást a Pálinka
Céh Egyesület kétnapos szakmai fórumán,
Zsámbékon, ahol a Földművelésügyi
Minisztérium két helyettes államtitkára tartott
előadást.
Tovább →
Újabb hajdúnánási kincsek a Hajdú-Bihar
Megyei Értéktárban
Szükség van arra, hogy a határokon túli
értékgyűjtés kellő lendületet kapjon – mondta
el Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős helyettes államtitkár
Lendván,
a
Muravidéki
Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség által
rendezett, Muravidéki magyar értékeink
nyomában című konferencián. Tovább →
Jász-Nagykun-Szolnok Megye értékei egy
kötetben
A karcagi birkapörkölttől, Lehel kürtjén át a
mezőtúri földikutya populációig – minden
megtalálható abban a kötetben, melyet a
JNSZ Megyei Közgyűlés segítségével a
Megyei Értéktár Bizottság állított össze, hogy
felölelje és továbbvigye az itt található
települések szinte összes hagyományát.
Tovább →

Értékkutatás Hajdúszoboszlón és Réven
Helyi értékek kutatása, publikálása, kiállítása
és a Révi Értéktár létrehozása valósul meg
abból a támogatásból, melyet Hajdúszoboszló
Város Önkormányzata nyert a hungarikum
pályázaton.
Tovább →

Tizenhatodszor ünnepelték a farsangot a
kalotaszegi Sztánán
Háromnapos farsangi rendezvényt tartottak a
kalotaszegi Sztánán, ahol Szakáli István
Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős helyettes államtitkár megnyitó
beszédében szellemi javaink megtartó erejére
hívta fel a figyelmet. Az erdélyi településen
megtartott farsangi mulatságsorozatot 1914ben Kós Károly építész, író indította útjára.
Tovább →
Elindult a YouTube csatornánk!
Elindítottuk YouTube csatornánkat, ahol a
hungarikumokkal kapcsolatos filmeket, rövid
videókat nézhet meg!
A videók eléréséhez kattintson ide:
Tovább →

Ismerje meg az 55 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Makói
hagyma
A makói vöröshagyma a népi nemesítés
magasiskolájának eredménye. Termelésére
kiválóan alkalmas a Maros hordaléka által
alakított, magas tápanyagtartalmú lösz és
öntéstalaj. A száraz és forró nyár kiváló
minőséget, többrétegű, jól záródó nyakrészű
erős héjazatot eredményez, mely a makói
hagyma jó eltarthatóságának feltétele.
Tovább →

Ismerje meg az 55 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Kalocsai
fűszerpaprika-őrlemény
A fűszerpaprika-őrlemény az 1800-as évek
közepén vált belföldi kereskedelmi árucikké, a
század végére elindult világhódító útjára.
Mélyvörös színű, bársonyos hatású, aromája
kellemesen fűszeres, karamelles pirított
magvakéhoz hasonló. Íze gyümölcsös,
édeskés. A magyar konyha alapfűszereként
nyilvántartott világszerte. Tovább →

www.hungarikum.hu

www.hungarikum.kormany.hu

Amennyiben módosítani kívánja azon e-mail címet, melyre a hírlevél érkezett, vagy szeretne leiratkozni,
kérem, jelezze szándékát a hungarikum@fm.gov.hu címen.

