NEMZETI ÉRTÉKEK
KÜLHONI NEMZETRÉSZ ÉRTÉKTÁRAK
Nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési
kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó,
nemzetünk
történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti,
közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat
magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.
Külhoni nemzetrész értéktár: az országhatáron túl, egy adott ország területén élő magyarságra jellemző
nemzeti értékek közül az adott külhoni nemzetrész értéktár bizottság által külhoni értékké nyilvánított
értékek adatait tartalmazó gyűjtemény.

Erdély
Páduai Szent Antal templom, ferences kolostor és a Károlyi grófok kriptája
Gyergyóújfalvai Falutörvény
Gyergyótekerőpataki Római Katolikus Templom
Szent Imre Római Katolikus Műemléktemplom
Jancsó udvarház
A backamadarasi bor
A Csipán pálinka
Murokország – Nyárád menti zöldségtermesztő terület
A backamadarasi Horváth–Petrichevich-kúria
A berekeresztúri református templom
A bonchidai Bánffy-kastély
A csíkszeredai Mikó-vár (ma Csíki Székely Múzeum)
A dévai vár
A gyulafehérvári székesegyház
Kajcsa Jakab által faragott kapuk
Kézdivásárhely történelmi központja
A máréfalvi faragott és festett székelykapuk
A márkodi kapuk
A marosvásárhelyi Kultúrpalota
A nagybányai Szent István-torony
A nagykárolyi Károlyi-kastély
A nagyváradi vár
A Nyárád menti homokkő sírkövek
A Nyárád menti középkori harangok
A nyárádgálfalvi unitárius templom
A nyárádköszvényesi kapuk
A nyárádszentannai középkori templom
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum épületegyüttese
A székelyderzsi unitárius templom
A székelyhodosi katolikus templom
A székelyvajai református templom
A szentgericei unitárius templom
A szentháromsági középkori templom és harangláb
A sztánai Varjúvár
Torockó épített öröksége

A vajdahunyadi vár
A jobbágytelki szalmafonás
Az aradi Szabadság-szobor
Az 1916-os bekecsi csata emlékezete
Bartók Béla emlékezete a Nyárád mentén
Bekecs Néptáncegyüttes
Donáth László életműve
Ferenczy Júlia életműve
Gagyi László életműve
A Házsongárdi temető
A jobbágytelki népviselet
Kacsó Sándor életműve
A kolozsvári Mátyás-szoborcsoport
Kós Károly életműve
dr., ifj. Kós Károly életműve
Marosszéki Népzene- és Néptánctábor
Mikházi Csűrszínházi Napok
Nagy Ferenc életműve
A Nyárád menti betlehemes játékok
A Nyárád menti csoportos öntözés/ húsvéti közös öntözés
A Nyárád menti farsangolás
A nyárádszeredai nagyvásár
Petres Kálmán életműve
Szabó Bálint életműve
Szabó Csaba életműve
A székelyhodosi baromvásár
Szentiváni Mihály életműve
A szentgericei üveges tánc
A Hétlétrás szoros és vízesés
A Nyárád menti madárpopulációk
Az Óriások árka
A Székelykő
A Tordai hasadék
A vármezői pisztráng-tenyészet és vendéglátás
A mikházi ferences templom és kolostor
A Nyárád mente népi építészete
A Nyárád menti római határvédelmi rendszer (limes)
A nyárádszentimrei református templom
A nyárádszentlászlói középkori templom és régészeti leletek
A nyárádszentmártoni unitárius templom
A nyárádszentsimon középkori templom és harangláb
A nyomáti középkori templom és harangláb
Farkas Péter életműve
Backamadarasi Kiss Gergely életműve
A Nyárád menti húsvéti fenyőágazás
A Nyárád menti tavaszi határkerülés
Széllyes Sándor életműve
A Bekecs természetvédelmi terület
A búzaházi kockásliliom-populáció
A medgyesi ferences templom és kolostor
A szatmárnémeti református láncos templom
A Vörös-szakadék
A Néra völgye az Ördög tavával
Az ákosi református templom

Az egri középkori református templom
A felsővisói római katolikus templom
A halmi református templom
A máramarosszigeti Borromeo Szent Károly-templom
A rónaszéki római katolikus templom és Kálvária
A szatmári szecesszió
A szatmárnémeti Kossuth-kert
A szatmárnémeti Pannónia/Dacia szálló
A szatmarnémeti Németi református templom
A szatmárnémeti püspöki palota és gyűjteményei
A szatmárnémeti római katolikus székesegyház
Petőfi Sándor emlékezete Erdődön
Szabédi László életműve
Menyhárt Károly sírkőfaragó munkássága
A havadtői régi temető
A nagybányai művésztelep, festőiskola

Felvidék
Bény román kori műemlékei
Deáki Római Katolikus Templom
Paprikás kattancs
Kőtés
A Kurtaszoknyás falvak népviselete és hagyományőrzése
Pozsonyi kifli

Kárpátalja
Kárpátaljai archaikus ima
Magyar orgona, Jósika-orgona
Salánki hordó
Beregi szőttes és hímzés
Rákóczi-kultusz Kárpátalján
Vereckei honfoglalási emlékmű

Horvátország
Az ártéri és folyami halászat ősi eszközei a Drávaszögben (rekesztő, állító, vető, tapogató szerszámok, halászati
eszközök)
Élelmiszergazdaság, gasztronómia (csiptetős ponty, mundéros csuka, halpaprikás, kásás hurka, hegyibab)
Kaksütés
Májusfakitáncolás
Fíkötők (főkötők); Kebél
Ács Gedeon síremléke
Drávaszögi református templomok
Borkó Julianna síremléke
Béni Izsák síremléke
Hambár

Muravidék
Lendvai Szentháromság kápolna
Hetési szoknyásharangok
Lendvai vár
Hetési szőttes
Hetési férfi és női viselet

Hadik Mihály múmiája

Vajdaság
Arany sárkány helyszíne – szabadkai gimnázium
A Varázsló kertje – Szent Teréz székesegyház környéke
Pacsirta székhelye – Szabadka belvárosa
Komor Marcell és Jakab Dezső szabadkai és palicsi szecessziós épületei
Kaponyai Árpád-kori pusztatemplom
Kishorgosi Árpád-kori templom és temető
Oroszlánosi templomdomb monostor és leletek
Hinga domb Noszán, Árpád-kori templom és temető helye
Kupuszina kulturális tér
A doroszlói viselet
Délvidéki földikutya
Parlagi sas
Kerecsen
Kékcsőrű réce
Túzok
Kőlaposok
Homokpuszták
Szikes puszta
Ludasi-tó
Telecskai dombok
A doroszlói és gombosi böjti leánytáncok és népdalok
Doroszlói, székelykevei, temerini és tapolyai tájházak
Székelykeve szellemi, kulturális tájegység
Aracsi templomorom és aracsi kő
szegélyes közép-bácskai citeraváltozat
Alsó-Tisza-vidéki juhásznóták és hagyományos előadásmódok
Vajdasági/délvidéki magyar tamburazene
Temerini Illés-napi ünnep
Torontálvásárhelyi kecskézés/karácsonyi pásztorjáték
Horgosi és martonosi pirospaprika
Temesközi gömölye
Vajalja
Vajdasági/délvidéki magyarok csigatészta-készítése gyakorlata
Kései szegfű
Vetővirág
Kornis tárnics
Fekete kökörcsin
Homoki varjuháj
Homoki kikerics
Szennyes infű
Homoki nőszirom
Egyhajuvirág
Bánáti bazsarózsa
Báránypirosító
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc utolsó győztes ütközete Kishegyesen
Al-Duna (Vaskapu) szabályozása
Duna-Tisza-Duna (Ferenc) csatorna
Nándorfehérvári diadal és a déli harangszó
Szalánkeméni csata
Karlócai béke

Zimonyi Hunyadi torony
Zentai csata
Karácsonyi angyalkák és báránykák a XX. század második feléből
Ludasi népmesemondás
Bácsi királyi és érseki lovagvár
Szent Kereszt-kápolna Versec búcsújáróhely
Napsugár díszítésű oromzatú házak
Lajta Béla által tervezett Tűzoltó laktanya
Doroszlói Szentkút
Szent Ágoston templom Elemér, Kiss Ernő aradi vértanú nyughelye
Bácskai vőfélyhagyomány
Doroszlói szüretbál
Tisza mente
Temesközi birkapörkölt

