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2016. év/2. szám
Tisztelettel köszöntjük
a Földművelésügyi Minisztérium 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 közel 800 települési értéktár jött
létre, amelyek összesen több mint 1300 megyei értéket és 5800 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.

Új értékekkel bővült a Hungarikumok
Gyűjteménye és a Magyar Értéktár
Egy tétellel bővítette a Hungarikumok
Gyűjteményét és nyolc tétellel a Magyar
Értéktárat
a
Hungarikum
Bizottság
Budapesten megtartott 2016. április 19-i
ülésén. Tovább →

II. Nemzeti Érték Gála Kisvárdán – 2016.
június 17.
A
tavalyi
évben
első
alkalommal
Veszprémben megrendezett I. Nemzeti Érték
Gála sikereit követve, idén 2016. június 17-én
a Magyar Színházak XXVIII. Kisvárdai
Fesztiválját közvetlenül megelőzve, Kisvárda
városában szervezzük meg a Kárpát-medencei
szintű
rendezvénysorozat
következő
ünnepségét.
Malajziában jártak a hungarikumok
Hungarikum Napok 2016 címmel rendezett
eseménysorozatot
Magyarország
Kuala
Lumpur-i Nagykövetsége, amelyen az
agrártárca képviseletében V. Németh Zsolt
környezetügyért,
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős államtitkár vett részt
a maláj fővárosban. Tovább →

Megyei- és Külhoni Nemzetrész Értéktár
Bizottságok Szakmai Napja Budapesten
A Földművelésügyi Minisztérium Megyei- és
Külhoni Nemzetrész Értéktár Bizottságok
Szakmai
Napja
címmel
szervezett
rendezvényt a megyei közgyűlési elnökök,
Megyei- és Külhoni Nemzetrész Értéktár
Bizottságok képviselői részére 2016. május 4én. Tovább →
Magyar
Érdemrend
középkeresztje
kitüntetést kapott Kassai Lajos
Kassai Lajos lovasíjász, íjkészítő, az ősmagyar
hagyományok felelevenítését és átörökítését a
hazai lovasíjász sport megteremtésével és
népszerűsítésével szolgáló, értékteremtő
munkája, valamint öt Guiness-rekordot
eredményező rendkívüli sportteljesítménye
elismeréseként. Tovább →

A matyók színpompás világa Indiában!
India fővárosában, Újdelhiben került
megrendezésre 2016. március 11-13-án a világ
egyik legnagyobb kulturális rendezvénye a
World Cultural Festival, ahol 150 ország
között Magyarországot a 25 éves Matyó
Népművészeti Egyesület táncos csoportjai
képviselték Mezőkövesdről. Tovább →

Győr-Moson-Sopron Megye és a Felvidék
- „A Duna szétválaszt, de kincseink
összekötnek”
Sikeres volt a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat
felvidéki
magyarlakta
településekkel közösen benyújtott, külhoni
értéktárak létrehozására, működtetésére kiírt
pályázata. Tovább →

Huszonhárom érték a Heves Megyei
Értéktárban
A Heves Megyei Értéktár Bizottság (HMÉB)
legutóbbi döntése alapján kilenc új taggal
bővült a Heves Megyei Értéktár. Többek
között az értéktárba az Egri Bazilika,
Abasáron Aba Sámuel sírja, az egri Kossuth
Lajos utca és három leghíresebb palotája
Tovább →
Szimpózium hungarikumokkal
Első
alkalommal
tartottak
Táplálkozástudományi
Szimpóziumot
a SOTE Egészségtudományi Karán. A
rendezvényt Dr. Horváth Zsolt, a
Hungarikum Bizottság Értéktár koordinációs
megbízottjának előadása zárta a hungarikum
mozgalomról, a helyi értékek felkutatásának,
megőrzésének
és
népszerűsítésének
fontosságáról. Tovább →

Hungarikumokat kaptak a
protokollverseny győztesei
Hatodik alkalommal rendezték meg a
Főiskolai
és
Egyetemi
Nemzetközi
Kommunikációs
Viselkedéskultúra
és
Protokoll versenyt Budapesten, a Stefánia
Palota-Honvéd
Kulturális
Központban. Tovább →

Megújult a hungarikum.hu honlap!
Friss
hírekkel
és
tartalommal,
eseményajánlóval, aktualitásokkal várjuk a
hungarikumok iránt érdeklődő olvasókat a
megújult
www.hungarikum.hu
weboldalon! Tovább →

Több mint 5000-en követik a Facebook oldalunkat!
Több mint 5000 követő csatalakozott a
Hungarikumok
Gyűjteménye
Facebook
oldalához! Köszönjük!
Csatlakozzon ön is!
Tovább →

Ismerje meg az 56 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Alföldi
kamillavirágzat
Magyarországon
a
kamillát,
mint
gyógynövényt, először Meliusz Juhász Péter
debreceni professzor említi meg 1578-ban
Kolozsvárott
kiadott
Herbárium
c.
könyvében. A népi gyógyászatban viszont
ennél korábban, több évszázaddal ezelőtt
felismerték a kamilla jótékony, gyógyító erejét.
Tovább →

Ismerje meg az 56 értéket tartalmazó
Hungarikumok Gyűjteményét – Fröccs
A fröccs több mint 50 féle fajtája - a bor és a
szikvíz
arányának
és
mennyiségének
változatásával- a magyar gasztronómia szerves
része. De napjainkban is születnek újabb és
újabb bor-szikvízpárosítások. 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.

