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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 531 települési értéktár jött létre,
amelyek összesen 664 megyei értéket és 1684 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.
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Ebben az évben is töretlenül folytatódik tovább a
tavaly elkezdett Nemzeti Pálinkakiválóság Program,
amelynek alapvető célkitűzése a magyar pálinka, mint
hungarikum minőségének folyamatos fejlesztése,
ismertségének további növelése – mondta el Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter az Országházban,
a
2015.
évi
Pálinka
Országkóstoló
eredményhirdetésén. Tovább →

Először rendeztek Nemzeti Érték Fesztivált
Kárpátalján
A nemzeti értékeknek és a hungarikumoknak
szentelt kétnapos rendezvénysorozatot tartottak
Beregszászon Nemzeti Érték Fesztivál címmel. A
programsorozat ökumenikus istentisztelettel indult,
majd a Hungarikumok című fotókiállítás
megnyitásával folytatódott, amelyet V. Németh Zsolt
környezetügyért,
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős államtitkár nyitott meg.
Tovább →
Megnyílt Kolozsváron az Erdélyi Magyar
Értéktár – Örökség és megjelenítés kiállítás
A Kriza János Néprajzi Társaság 2015. augusztus 18án tartotta az Erdélyi Magyar Értéktár – Örökség és
megjelenítés kiállítás és konferencia elnevezésű
rendezvényt, melyet Szakáli István Loránd helyettes
államtitkár nyitott meg. Az eseményen előadást tartó
néprajzkutatók, örökséggel és vidékfejlesztéssel
foglalkozó szakemberek a mozgalom jogi hátterét, az
értéktár célját, a kezdeményezéseket, eredményeiket
és elnyert tapasztalataikat osztották meg a
megjelentekkel. Tovább →
Hungarikumok a Színes Város Budapest
fesztiválon
A hungarikumok azért is különlegesek, mert
történetet, hangulatot, eszmei értéket és személyes
kötődést hordoznak magukban – jelentette ki
V. Németh
Zsolt
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős államtitkár a Színes város,
színes falak elnevezésű projekt sajtótájékoztatóján.
Bemutatták a 8 alkotásnak az egyikét, amely
segítségével képzőművészek budapesti tűzfalakon
jelenítik meg a hungarikumokat. Tovább →

Hungarikumok a 29. Mesterségek Ünnepén
Ebben az évben a Hungarikum Bizottság is
kiállítóként vett részt a 29. Mesterségek Ünnepe
rendezvényen. A Földművelésügyi Minisztérium
Hungarikum Főosztályának munkatársai a Hunyadi
udvarban
felállított
Hungarikum
sátorban
népszerűsítették a hungarikumokat és nemzeti
értékeket. Tovább →

Matyóföld rózsái címmel nyílt kiállítás
Szabadkán
A szabadkai Interetno Fesztivál minden évben
iyekszik egy-egy tájegységet, szellemi-kulturális
örökségelemet, hungarikumot bemutatni. Az idén a
mezőkövesdi Matyó Népművészeti Egyesület
jóvoltából Matyóföld világa érkezett a délvidéki
városba. Tovább →

Értékekről tanácskoztak
Bükkszentkereszten
A bükkszentkereszti Közösségi Ház adott otthon
hétfőn a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár
Bizottság konferenciájának. A tanácskozáson
bepillanthattak
a
résztvevők
az
országos
történésekbe, előadásokat hallottak helyi értéktárak
működéséről
és
megismerkedhettek
Bükkszentkereszttel, valamint Szabó Györgynek, a
bükki
füvesembernek
a
segítségével
a
gyógynövények világával. Tovább →

Hungarikum utca nyílt a Kanizsa Feszten
Bátorítani kell a fiatalokat arra, hogy a közügyekben
érdemes részt venni, határon túli magyarként is be
lehet kapcsolódni a magyar és az európai uniós
közéletformálásba. Gondolatban túl kell lépni a
határokon, és Kárpát-medencében kell gondolkodni
- mondta el Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért
és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár a
délvidéki Magyarkanizsán megrendezett Kanizsa
Feszten, a hungarikum utca megnyitóján. Tovább
→

Ismerje meg az 50 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Csabai kolbász
Békéscsaba sajátos, hagyományos kézműves terméke
a Csabai kolbász. Az eredeti Csabai kolbász
jellegzetesen népi termék, a békéscsabai élet sajátos
része,
amelyhez
népi
munkafolyamatok,
népszokások kapcsolódnak. A Csabai kolbász
készítése olyan élő néphagyomány, mely több mint
száz éve, generációkon keresztül szinte semmit sem
változott. 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.

