
Hírnévnövelı címek, rangok 

A Hagyományok–Ízek–Régiók védjegyet is megkaphatja a csongrádi bor, a makói 
vöröshagyma, a szentesi paprika és a mindszenti pritaminpaprika, ha pályáznak rá 
a termelık. Hungarikumnak Csongrád megyébıl a Pick szalámi, a szegedi paprika 
és a makói vöröshagyma számít. 

Francia kezdeményezésre már évek óta fut az Unióban 
az Euroterroirs, vagyis az Európa Vidékei program, 
amelynek célja a hagyományos és tájjellegő 
mezıgazdasági termékek és élelmiszerek 
ismertségének, valamint piacának növelése. Ezt most 
hazánk is átvette, október 30-áig lehet pályázni a 
Hagyományok–Ízek–Régiók, vagyis a HÍR védjegyre az 
Agrármarketing Centrumnál. Ennek megszerzése még 
nem jelenti azt, hogy hungarikummá válik a termék, de 
a megkérdezett termelık, szakemberek szerint minden 
védjeggyel, címmel növelhetı az ismertség. 
 
– Hallottunk errıl a lehetıségrıl, s élni is szeretnénk vele, ezért pályázunk. 
Településünkön többen foglalkoznak pritaminpaprikával, célunk, hogy helyben 
dolgozzuk fel a termést – halljuk Kaczor Istvántól, a mindszenti Pritavicha 
Szövetkezet elnökétıl, aki egy konkrét terméket, a Mindszent Aranya nevő 
pritaminpaprika-krémet szeretné a HÍR védjeggyel ellátni. 
 

 
Ungerbauer György, a Csongrádi hegyközség elnöke tılünk hallott elıször errıl a 
védjegyrıl. Úgy véli, minden olyan lehetıséget, ami reklámozhatja a terméküket, így 
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A Csongrád megyei borok számára is az a legnagyobb elismerés, ha sorban 
állnak értük a fogyasztók. Fotó: Karnok Csaba
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a csongrádi kadarkát vagy kövidinkát, érdemes megpróbálni. Korábban a térségben ı 
szorgalmazta a kövidinka telepítését, így most már tájjellegő bornak számít az ebbıl 
a szılıfajtából készített bor. 
 
– Olyan fajta nincs, hogy szentesi paprika. Van 
azonban a szentesi édes- vagy a szentesi 
paradicsompaprika, amelyek tájjellegő termények. 
Jó ötlet a fenti kezdeményezés, de mi ennél a 
földrajzi védjegynél magasabb szintőt, az 
úgynevezett oltalmi védjegy elérését céloztuk meg. 
Ha sikerül, akkor 2011-re meg is lesz – tudtuk meg 
Ledó Ferenctıl, a szentesi Dél-alföldi Kertészek 
Szövetkezetének elnökétıl. 
 
A makói vöröshagyma már hungarikum, de ennek 
ellenére a helyi Hagyma Terméktanács elnöke, 
Gazdag János kiemelte: érdemes a makói 
hagymásoknak a HÍR védjegyet is megszerezniük, 
mert minél több címe, elismerése van egy 
terméknek, annál ismertebbé válik, így könnyebb 
értékesíteni. 
 
Bartók, a bogrács és a puli is védjegyet kapott 
 
A hungarikumok listája óriási, több tucatnyi termék, tárgy, emlék, de még személy is 
kapott védjegyet. Így például zenei hungarikumnak számít Bartók Béla, Kodály Zoltán 
és Sebestyén Márta. Könyvtártudományi hungarikum például a Gesta Hungarorum, a 
Halotti Beszéd vagy az Ómagyar Mária-siralom. Néprajzi téren levédett a tiszai 
halászat, de a bogrács is. A kutyafajták között a puli, a komondor vagy a drótszırő 
magyar vizsla. De hungarikum még a halasi csipke, a Herendi porcelán, a Petı-
módszer és a szıregi rózsatı, de ugyanígy a balatoni fogassüllı, a bivaly és a lipicai ló 
is.  

13 élelmiszer hungarikum 
 
A hungarikumok között 13 
élelmiszeripari termék szerepel: 
a szegedi és a kalocsai 
főszerpaprika-ırlemény, a 
szegedi és budapesti 
téliszalámi, a makói 
vöröshagyma, a csabai és a 
gyulai kolbász, a tokaji aszú, a 
szikvíz, valamint négy pálinka, a 
szatmári és békési szilva, illetve 
a szabolcsi alma és a 
kecskeméti barack. 
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