HUNGARIKUM HÍRLEVÉL

dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter,
a Hungarikum Bizottság elnöke

Tisztelt Olvasó!
Tisztelettel köszöntöm a Földművelésügyi Minisztérium által közreadott hírlevél olvasóit.
Célunk, hogy a Hungarikum Bizottság munkájáról rendszeresen juttassunk el naprakész, érdekes és hasznos
információkat az érdeklődőkhöz, a hungarikum mozgalom tagjaihoz.
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt az országgyűlés ötpárti
egyetértéssel alkotta meg azzal a határozott céllal, hogy megfelelő jogi keretet biztosítson a magyarság egésze számára
fontos értékek azonosításához, gyűjtéséhez. A hungarikum törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a magyarság
csúcsteljesítményeit feltárjuk, széles körben megismertessük és népszerűsítsük itthon és a nagyvilágban.
A hungarikumok a magyarság identitásformáló eszközei; olyan kimagasló értékek, amelyek csiszolják, finomítják a
nemzet önismeretét. Ez a hírlevél segít abban, hogy megismerjük és még inkább megbecsüljük azokat az értékeket,
amelyekkel az anyaországban, a Kárpát-medencében vagy a távoli földrészeken élő és alkotó magyarok gazdagították
a világot.
Legyünk büszkék rájuk!

Országimázs konferencia - A magyar sport és tudomány
mint nemzeti értékek a középpontban
A sporttal és tudománnyal mint nemzeti értékekkel foglalkozó
konferencia megnyitóján dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke Puskás Ferenc
világszerte ismert futballjátékos alakját idézte fel, akinek
életműve a hungarikumok közé tartozik. Tovább →

Fotókiállítás nyílt a hungarikumokról
A hungarikumok olyan kincsek, amelyek ezer szállal kötődnek
tájainkhoz, történelmünkhöz, társadalmunkhoz, kultúránkhoz,
és amelyekhez mi, a magyar nemzetet alkotók is ezer érzelmi
szállal kötődünk – jelentette ki V. Németh Zsolt államtitkár a
Magyar
Fotóművészek
Szövetsége
Senior
Alkotó
Csoportjának Hungarikumok című kiállításának megnyitóján.
Tovább →

48 milliós támogatás a külhoni magyar értékek
összegyűjtésére
A Földművelésügyi Minisztérium megbízásából a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. 48 millió forint vissza nem térítendő
keretösszeggel meghívásos pályázatot hirdet határon túli
szervezetek
számára
a
külhoni
magyar
értékek
összegyűjtésének támogatására. Tovább →

Bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar
Értéktár
Három tétellel bővítette a Hungarikumok Gyűjteményét és
nyolc tétellel a Magyar Értéktárat a Hungarikum Bizottság –
jelentette be dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
2015. január 29-én, a Pesti Vigadóban megtartott
sajtótájékoztatón. Tovább →

Pannon Értékőr multimédiás oktatási segédanyag
Multimédiás oktatási segédanyagot készített a Pannon Térség
Fejlődéséért Alapítvány a gondozásában működő Pannon
Ifjúsági Értékőr Hálózat további bővítésének elősegítéséért.
Tovább →

Halasi csipke a 38. utazás kiállításon
Az idei 38. Utazás kiállítás kiskunhalasi standján sokan
érdeklődtek a tavaly hungarikummá nyilvánított halasi csipke
iránt. A magyar varrott csipke új fejezete a halasi csipke
megalkotásával kezdődött, mely Dékáni Árpád rajztanár
nevéhez fűződik, aki 1886-ban, a halasi gimnáziumban kezdte
meg tanári és egyben művészi pályafutását. Tovább →

Ismerje meg a 45 értéket tartalmazó Hungarikumok
Gyűjteményét - Vizsolyi Biblia
Az első magyar nyelven olvasható teljes Szentírás-fordítást
1590-ben Vizsolyban nyomtatták. A Szentírást Károli Gáspár
református esperes, gönci lelkész fordította le, a közel 2500
oldalas, mintegy 6 kilogramm súlyú könyv 800 példányban
jelent meg 425 évvel ezelőtt. Tovább →

Ismerje meg a 45 értéket tartalmazó Hungarikumok
Gyűjteményét - IX-XI. századi Magyar íj
Az eurázsiai sztyeppéken élt népek összetett reflexíjai –
közismert nevén a „merevszarvú visszacsapó” íjak – családjába
tartozó IX-XI. századi összetett magyar íj jól
megkülönböztethető az „íjcsalád” többi tagjától.
Tovább →

Ismerje meg a 115 értéket tartalmazó Magyar Értéktárat Kürtőskalács
A kürtőskalács az erdélyi magyarság, különösen a székely vidék
kedvelt süteménye: egyszerre székely, erdélyi és magyar.
Először Székelyföldön honosodott meg. Nevét onnan kapta,
hogy a székelyek a füstelvezetőt kürtőnek nevezik. Tovább →

Ismerje meg a 115 értéket tartalmazó Magyar Értéktárat –
Bajai halászlé
A bajai halászlé létezéséről a legkorábbi beszámoló Hevesi
Lajos 1872-ben megjelent Jelky András kalandjai című
származik. Az író megemlíti, hogy Jelky tudott halászlét főzni,
csak azzal nem sokra ment a mandarin konyháján. Tovább →

Amennyiben módosítani kívánja azon e-mail címet, melyre a hírlevél érkezett, vagy szeretne leiratkozni, kérem, jelezze
szándékát a hungarikum@fm.gov.hu címen.
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