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A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt az Országgyűlés
ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy megfelelő jogi keretet biztosítson a magyarság egésze számára fontos
értékek azonosításához, gyűjtéséhez és dokumentálásához, lehetőséget biztosítva a minél szélesebb
körben való megismertetésükhöz, megőrzésükhöz, védelmükhöz. Ez a hírlevél abban segít, hogy
megismerjük és megbecsüljük azokat az értékeket, amelyekkel az anyaországban, a Kárpát-medencében vagy
a távoli földrészeken élő és alkotó magyarok gazdagították a világot, bizonyítva ezzel a nemzet
leleményességét, kreativitását, teremtő képességét, élni akarását. Az alábbiakban a Hungarikum
Bizottság munkájáról naprakész, érdekes információk állnak rendelkezésre az érdeklődők és a hungarikum
mozgalom tagjai számára.
Országos Akácnap - 2015
Magyarország akácnagyhatalom és törekedni kell
arra, hogy a jövőben is így legyen, a legfontosabb
pedig az, hogy elhárítsuk az akác elleni támadásokat mondta el Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter a második országos akácnapon, Túrkevén.
Tovább →

Hungarikum Központ nyílt Újvidéken
Kiemelt jelentőséggel bírnak Magyarország számára
a Szerbiával kiépített kapcsolatok és lehetőségek –
jelentette ki V. Németh Zsolt Újvidéken, ahol
megnyitotta
Szerbia
második
Hungarikum
Központját. Tovább →

Hungarikumok
Államokban

az

Amerikai

Egyesült

Magyar érték és szépség címmel hungarikum kiállítás
és divatbemutató körutat rendeztek az Amerikai
Egyesült Államokban. A tengerentúl élő magyarok
három héten át találkozhattak a hungarikumokkal
Hrivnák Tünde kalocsai és matyó mintás exkluzív
kollekciójának divatbemutatói keretében és a köré
szervezett vándorkiállításon. Tovább →

Hungarikumokat bemutató információs pont
nyílt Veszprémben
Az országban elsőként Veszprémben nyílt
hungarikumokat,
hazai
értékeket
bemutató
információs pont. Az FM környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős
államtitkára az átadó ünnepségen azt mondta, ez
példaként szolgálhat más települések számára is.
Tovább →

163 nyertes a hungarikum pályázaton
Megszületett a döntés a nemzeti értékek és
hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és gondozásának
támogatására kiírt pályázati felhívás nyertes
pályázatairól. A meghirdetett HUNG-2014 C
pályázat keretén belül összesen 163 pályázó nyert
vissza nem térítendő állami támogatást.
Tovább →

Külhoni Értéktárakról tartottak konferenciát a
Felvidéken
A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával a
Hungarikum és a Felvidék magyar értékei címmel
rendezett konferenciát a Csemadok Komáromi
Területi Választmánya és a Gazda Polgári Társulás a
szlovákiai Komáromban. Tovább →

Műhelymunka Mezőfalván
Mezőfalván kezdte meg munkáját Brand Műhely
Fejér megyében. A megye önkormányzata a Fejér
Értékek Iránytűje pályázat keretében három
műhelynapot tervezett, melynek elsődleges célja a
megyei értéktár bizottság munkájának és
jelentőségének
népszerűsítése,
a
települési
értékgyűjtés fontosságának hangsúlyozása.
Tovább →

Ismerje meg a 48 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Szegedi
fűszerpaprika-őrlemény
A „szegedi fűszerpaprika-őrlemény” vagy „szegedi
paprika” a szegedi tájkörzetben megtermelt,
államilag elismert fajtájú vetőmagból származó
fűszerpaprika növény (Capsicum annum L. var.
Longum DC) megszárított termésének megőrlésével
készül. Tovább →
Ismerje meg
Hungarikumok
porcelán

a 48 értéket tartalmazó
Gyűjteményét – Herendi

A Herendi Porcelánmanufaktúra alapításának éve:
1826. Herenden polgári kezdeményezésre ellentétben a legtöbb, uralkodó vagy arisztokrata által
támogatott európai porcelánmanufaktúrával született meg az a kerámiaüzem, melyből később a
porcelángyár kinőtt. 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.

