HUNGARIKUM HÍRLEVÉL

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.
Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar
Értéktár!
Három tétellel bővült a Hungarikumok Gyűjteménye
és kilenc kiemelkedő nemzeti érték került a Magyar
Értéktárba a Hungarikum Bizottság döntése alapján
– jelentette be Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke
Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
megtartott ülést követően. Tovább →

Hungarikum fotókiállítás
Parlamentben

nyílt

az

Európai

Nagy
a
felelősségünk
abban,
hogy
a
hungarikumokon
keresztül
az
évszázadról
évszázadra átadott kiváló minőség ismertető jegyeit
meg tudjuk őrizni az utókornak – mondta Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter az Európai
Parlamentben, a Hungarikumok című fotókiállítás
megnyitóján. Tovább →

Kaptárkőnapot tartottak Szomolyán
A kaptárkövek védetté nyilvánítását ünnepelte
Szomolyán a Földművelésügyi Minisztérium, a Bükki
Nemzeti Park Igazgatóság és Szomolya község
önkormányzata. A kaptárkő napot Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter nyitotta meg. Tovább →

Kézműves termékek és hungarikumok az esti piacon
Budapest első esti piacát látogatta meg V. Németh
Zsolt
környezetügyért,
agrárfejlesztésért
és
hungarikumokért felelős államtitkár. A pESTI PIAC
lehetőséget biztosít a termelők, őstermelők számára,
hogy megismertessék bio – és kézműves termékeiket
a fővárosban. Tovább →

Vas megye értékei konferencia
Vas megye értékei címmel szervezett konferenciát
Szombathelyen Vas Megye Önkormányzata és a Vas
Megyei Értéktár Bizottság a megyei értéktárak
bemutatására és népszerűsítésére. A rendezvényt V.
Németh Zsolt hungarikumokért is felelős államtitkár
előadása nyitotta meg. Tovább →

Értékeink váljanak mindennapjaink részeivé - a
Tolna Megyei Értéktár Bizottság szakmai
konferenciája
A Tolna Megyei Értéktár Bizottság szakmai
továbbképzés-sorozatának
első
konferenciáját
tartotta a szekszárdi Babits Mihály Kulturális
Központban. A szervezők célja, hogy a helyi
önkormányzatok
és
értéktárak
képviselői
megismerkedjenek az értékgyűjtő munkával.
Tovább →

Ismerje meg a 48 értéket tartalmazó Hungarikumok
Gyűjteményét - Magyar szürke szarvasmarha
A magyar szürke szarvasmarha impozáns
megjelenésével,
szilaj
természetével,
nagy
tűrőképességével
a
legismertebb
őshonos
haszonállatunk. Tovább →

Ismerje meg a 48 értéket tartalmazó Hungarikumok
Gyűjteményét - Unicum keserűlikőr
Az idén 224 éves hagyományokkal rendelkező
Unicum keserűlikőr mára fogalommá vált a
magyarság életében. Az italt 1790-ben alkotta meg
II. József császár és magyar király udvari orvosa, a
Zwack család egyik őse. Tovább →

Ismerje meg a 48 értéket tartalmazó Hungarikumok
Gyűjteményét – Magyar Védőnői Szolgálat
A Magyar Védőnői Szolgálat egy olyan tudományos,
szellemi és közösségi érték, amely szervesen
kapcsolódik a magyar tudáshoz és hagyományhoz. A
100 éves múltra visszatekintő védőnői hivatás
gyakorlói olyan komplex, preventív, családvédelmi
szolgáltatást
biztosítanak
hazánkban,
amely
Európában egyedülálló. 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.

