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Javaslat a 

„Rácz János roma származású festő munkássága” 

[települési/tájegységi/megyei/ külhoni magyarság]  

értéktárba történő felvételéhez 

Készítette: 

Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

Onody Gyuláné 

Mezőberény,2014. Július 07. 

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó neve: Mezőberényi Népfőiskola Alapítvány 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név:  

Levelezési cím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

 

Hoffmanné Baranya Róza 

5650 Mezőberény, Tessedik tér 1. 

06-20/959-7772 
hbaranya4@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai: 

1. A nemzeti érték megnevezése:   Rácz János roma származású festő munkássága 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

□ agrár- és élelmiszergazdaság 

□ ipari és műszaki megoldások 

□ természeti környezet 

□ egészség és életmód 

X kulturális örökség 

□ turizmus 

□ épített környezet 

□ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Mezőberény Petőfi u. 54. 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

 X települési 

 

□ tájegységnyi 

 

□ megyei 

 

□ külhoni magyarság

5.A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

Rácz János roma származású festő 1962. március 24. Mezőberényben született, és jelenleg is itt él. 

Festészettel a családban senki sem foglalkozott és a környezetében sem. Zenész családból 

származik. Már kicsi korában is festegetett otthon. Édesanyja arcképét ráfestette az ablaküvegre és 

a szomszédok és ismerősök csodájára jártak, mert felismerni vélték benne Rózát, János édesanyját. 

Különcnek is tarották emiatt, de tehetségét nem volt, aki értékelje. Általános iskoláit 

Mezőberényben végezte, majd egy évig járt Gyulára, hentesnek tanult. Mivel zenész családból 

származik ezért a zene sem áll tőle távol. 17 éves volt, amikor Békéscsabán a zeneiskolában 

nagybőgőn, majd 2 évig dobon tanult. Az 1980-as években 6 évet zenélt különböző 

vendéglátóhelyeken. 1986-ban tette le az ORI vizsgát. Másfél évi katonaság után kezdett el 

komolyabban festeni. Grafikákat, portékat készített, majd tájképeket is festett. 1990-es években már 

több kulturális helyen megjelentek képei. 
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Ajánló Levél 

Alulírott Hegedüs János, Mezőberényben élő képzőművész, ajánlom Rácz János Mezőberényi 

cigány festőművész (más művészeti ágakban is jeleskedő alkotó, színpadi játék, gitár, ütő 

hangszereket jól használó), munkáit, alkotásait és munkásságát, az Önök szíves figyelmébe 

ajánlom. 

Indoklás: Rácz János Mezőberény egyik legismertebb és legszorgalmasabb cigány származású 

festőművésze, jelenleg csak Ő egyedül az, aki még megfesti saját stílusában Mezőberény tanya 

világát, a cigány kisebbséget és a köznapi életüknek eseményeit, jeleneteit, sajnos kevés alkotása 

maradt ezekből, viszont nagyon termékeny tud lenni képei megfestésében, ha igazi motivációt kap. 

Kiállításai voltak már Mezőberényben is, de az egész megyében valamint országos kiállításokon. 

Alkotásai megtalálhatók magángyűjteményben és intézményekben is.  

Felvételével gazdagszik Mezőberény kulturális képzőművészeti öröksége, valamint megőrzésre 

kerül egy kisebbségi származású alkotó munkásságának eredménye és tevékenysége. 

Tisztelettel: 

Hegedüs János 

Képzőművész 

 

Mezőberény, 2014.07.07. 

 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott HOFFMANNÉ BARANYA RÓZA  hozzájárulok, hogy a fényképeket melyeket a 

Javaslat „Rácz János roma származású festő munkássága” települési értéktárba történő 

felvételéhez 

című adatlap tartalmaz, a Mezőberényi Települési Értéktár Bizottság (egyéb értéktárba 

kerülés esetén az aktuális értéktár bizottság) az ide vonatkozó jogszabályok figyelembe 

vétele mellett szabadon felhasználhatja. 

Hozzájárulók továbbá, hogy az érték valamely értéktárba történő felvétele esetén, az 

értéktárak számára készített internetes oldalon és a TV-csatornák által felvett, vágott 

anyagokban, valamint az értéket bemutató reklámokban megjelenjen. 

Mezőberény 2014.07.24. 

Hoffmanné Baranya Róza


