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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 499 települési értéktár jött létre,
amelyek összesen 542 megyei értéket és 1351 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.

Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a
Magyar Értéktár - I. Nemzeti Érték Gála és
kiállítás Veszprémben
Nemzeti értékeket felvonultató összművészeti
kiállítás nyílt a Veszprémi Petőfi Színházban, ezt
követően pedig gálaműsort rendeztek a hazai értékek
jegyében. A rendezvényt megnyitó Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság
elnöke elmondta, hogy a testület döntése alapján
hungarikum lett a Hévízi-tó és a tradicionális hévízi
gyógyászat,
valamint
Neumann
János
számítástechnikai munkássága is. Tovább →

Elfogadta az Országgyűlés a hungarikum
törvény módosításait
Országgyűlés elfogadta a 2012-es hungarikum
törvény módosításait. A változtatások a törvény
végrehajtásának közel három éves tapasztalatait és az
újabb elképzeléseket egyaránt figyelembe veszik. A
technikai és értelmezésbeli pontosítások mellett az
egyik legfontosabb rendelkezés a külhoni
értékgyűjtés új alapokra helyezése és a belföldi
gyakorlatnak való megfeleltetése. Tovább →
Kétszázötven csapat főzött birkapörköltet a
hétvégén Karcagon
A Hungarikumok Gyűjteményében található karcagi
birkapörköltet az idén minden eddiginél több,
kétszázötven bográcsban, lábasban és fazékban
készítették el a XVII. Karcagi Birkafőző Fesztivál fő
attrakciójaként. Tovább →

Hungarikumok Zágrábban
Hungarikumokból és eredeti horvát termékekből
nyílt kiállítás a Zágrábi Magyar Kulturális Intézetben.
V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium
(FM)
környezetügyért,
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős államtitkára a rendezvény
ünnepélyes megnyitóján elmondta: "Sok mindenben
egyetértünk a horvátokkal, egyebek között abban is,
hogy nagyon fontos tudatosítani és megmutatni az
értékeinket". Tovább →

Kiemelt szerepet játszanak nemzeti kincseink
megőrzésében a megyei- és a települési
értéktárak
Jelentős szerepet vállalnak a békésiek nemzeti
értékeink megőrzésében, hiszen a megyék közül itt
gyűjtötték össze a legtöbb, összesen 330 értéket –
jelentette ki a környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős államtitkár a Kárpátmedence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás
és Vásár megnyitóján, Békéscsabán. Tovább →
Hungarikum utca nyílt a budapesti Központi
Vásárcsarnokban
Megnyílt a Hungarikum utca a budapesti Központi
Vásárcsarnokban, a Vámház körúti csarnok megújult
alagsori szintjén kialakított utcában a legkiválóbb
magyar élelmiszereket, termékeket mutatják be.
Tovább →

Kétoldalú
együttműködési
Horvátországban

lehetőségek

Potenciális mezőgazdasági együttműködési és a
hungarikum törvény adaptációs lehetőségeiről
egyeztetett Szakáli István Loránd, a Földművelésügyi
Minisztérium
(FM)
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős helyettes államtitkára
Zágrábban. Tovább →

Ki kell használni a hungarikumokban rejlő
külgazdasági potenciált
A
Külgazdasági
és
Külügyminisztérium
szervezésében külgazdasági értekezletet tartanak
Budapesten. A négynapos szakmai egyeztetés
sorozat
keddi
napján
a
Földművelésügyi
Minisztériumot
Szakáli
István
Loránd
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős
helyettes államtitkár képviselte. Tovább →

Hajdú-Bihar megye az értékek otthona címmel
rendezett konferenciát Debrecenben
Hajdú-Bihar megye az értékek otthona címmel
rendezett konferenciát a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzat Debrecenben. Az eseményen a
Földművelésügyi
Minisztérium
képviseletében
Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelős helyettes államtitkár tartott
előadást a Hungarikum Bizottság működéséről.
Tovább →
Magyar
Kulturális
hungarikumokkal

Hét

Pozsonyban

Második alkalommal rendezték meg június 8-14.
között a Több mint szomszéd elnevezésű magyar
kulturális hetet Pozsonyban. Az eseménysorozat
szervezője Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és
a Pozsonyi Magyar Intézet volt. Tovább →

Ismerje meg a 48 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Pálinka
A pálinka Magyarországon termett, húsos, magozott
vagy mag nélküli, ill. bogyós gyümölcsből - ideértve a
gyümölcsvelőt is – Magyarországon készített és
palackozott gyümölcspárlat. A pálinka kizárólag
Magyarországon termett gyümölcsből – ideértve a
gyümölcsvelőt is – készíthető, amelynek cefrézését,
erjesztését, lepárlását, érlelését, pihentetését és
palackozását is Magyarországon végezték.
Tovább →

Ismerje meg a 48 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Szikvíz
A szikvíz olyan szén-dioxiddal dúsított ivóvíz,
amelyet zárt rendszerű technológiával nagy
nyomással palackoznak szifonfejes üveg és műanyag
palackban, vagy rozsdamentes acélballonban hoznak
forgalomba. Szikvíznek (szódavíznek) csak olyan
terméket szabad nevezni, amely szifonfejes palackba,
vagy szifonfejes felvezető szárral ellátott szikvizes
rozsdamentes acélballonba van töltve. 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.

