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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 542 települési értéktár jött létre,
amelyek összesen 790 megyei értéket és 1737 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.

Hungarikum lett a kürtőskalács
A Hungarikum Bizottság egyhangú döntéssel
hungarikummá a kürtőskalácsot, amely egyszerre
székely, erdélyi és magyar érték. Erdélyben a magyar
identitás kifejezője a kürtőskalács, amely a régi
konyha kreativitását is jelképezi, készítése
hagyomány. A kürtőskalács 1990 után indult
világhódító útjára és ma már sok országban
megtalálható - indokolta a Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter a hungarikumok közé
sorolását. Tovább →

Másodszor díjazták a hungarikumok képviselőit
A magyarság nemzeti értékeit ünnepelték 2015.
december 2-án a Pesti Vigadóban megrendezett II.
Hungarikum Gálán, ahol másodszor díjazták a
hungarikumok képviselőit. A gála megrendezésének
célja, hogy felhívja a figyelmet nemzeti értékeink
védelmének,
megbecsülésének
fontosságára.
Tovább →

Növelné az agrártárca a
támogatására szolgáló keretet

hungarikumok

Az agrártárca a következő években növelni kívánja
az évi mintegy 500 millió forintos, a hungarikumok
támogatására szolgáló keretet – mondta el Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter Budapesten, az
első Paprika Market megnyitóján. A most
rendelkezésre álló összegből támogatják például a
hagyományőrző szervezeteket, illetve finanszírozzák
több hungarikum reklám- és marketingköltségét.
Tovább →
A magyar pálinka jó hírét viszik a diplomaták
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a
diplomáciai testületek képviselőit látta vendégül
Agárdon a Pálinka Kóstoló napon. A rendezvény
célja, hogy a hungarikumokat a diplomáciai
testületek képviselői megismerjék, és hazájukba jó
hírét vigyék. Tovább →

Tizenhárom festett fallal zárult az idei Színes
város fesztivál
Az idei fesztiválon tizenháromból nyolc fal dolgozta
fel a hungarikumok témáját, bemutatva többek közt
a solymászatot, a szürke marhát, a makói hagymát,
vagy éppen a tárogatót – mondta el V. Németh
Zsolt,
környezetügyért,
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős államtitkár a programot
záró budapesti sajtótájékoztatón. Tovább →

Muravidék is része akar lenni a hungarikum
mozgalomnak
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 →

Megalakult a Felvidéki Magyar Értéktár
A Földművelésügyi Minisztérium támogatásával
Hungarikum és a Felvidék magyar értékei címmel
rendezett konferenciát a Gazda Polgári Társulás a
Gömör-vidéki Fülekpüspökiben. Az eseményen
Varga Péter, a Gazda Polgári Társulás elnöke
bejelentette a Felvidéki Magyar Nemzetrész Értéktár
létrejöttét, amely a Kárpát-medencében másodikként
alakult meg, a Horvátországi Nemzetrész Értéktár
után. Tovább →
Megalakult Kolozsváron az Erdélyi Magyar
Értéktár
A Hungarikum törvény módosítását követően
elindult a határon túli értékgyűjtő mozgalom
szerveződése, mely során a Horvátországi Magyar
Nemzetrész Értéktár Bizottság és a Felvidéki
Értéktár Bizottság megalakulását követően létrejött
Kolozsváron az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság
is. Tovább →

Értékek a Bódva- völgyében
Halotti beszéd és könyörgés, perkupai népi építészet,
teresztenyei fejfás temető, rakacai márvány, edelényi
kastély, bódvalenkei freskófalu, szendrői "vándorló"
vár, Kalász László költészete, az Aggteleki-karszt
barlangjai, a világ legnagyobb könyve, árpád-kori
templomok. Mindez csak néhány a sok-sok
természeti és épített érték, valamint szellemi örökség
közül, amely a Bódva-völgye és a Cserehát vidékét
gazdagítja.
Tovább →

Kárpátalján
mozgalom

is

lendületben

a

hungarikum

Kárpátalja értékei és értékőrei kiállítás keretében
mutatkoztak be a Nagydobronyi Középiskolában. A
Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület csatlakozásával
határon túl is új taggal bővült a Pannon Ifjúsági
Értékőr Hálózat. Az értékőr képzés célja, hogy a
résztvevők bekapcsolódhassanak a helyi értékek
gyűjtésébe, megóvásába, minél szélesebb körben
történő megismertetésük érdekében. Tovább →
Ismerje meg az 55 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Zsolnay
porcelán és kerámia
A Zsolnay Porcelánmanufaktúra már több mint 160
éve jelképe, szimbóluma Pécs városának és
Magyarországnak. A Zsolnay márkanév a
hagyomány, az egyediség, a művészi érték és az
állandó megújulás jelképe. A manufaktúra valódi
szellemiséget és kultúrát hozott létre, amely a
nemzetközi művészettörténetnek is fontos részét
képezi. Tovább →
Ismerje meg az 55 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Gundel örökség
Gundel Károly zseniális érzékkel alkalmazta a
modern technológiákat a századforduló magyar
konyhaművészetében. Gundel Károly gasztronómiai
történelmet
írt
ételeivel,
ahogyan
nagy
zeneszerzőink, Kodály és Bartók a magyar népzenét
gyűjtötték össze a történelmi Magyarország határain
belül, úgy szedte össze Gundel a hazai
ételspecialitásokat. 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.

