
A JAVASLATTLVü ADATAI

1. Aj avaslatot benyœjtü (szemØly/intØzmØny/szervezet/vÆllalkozÆs) neve:

1ező berØnyi NØpfő iskola Ma pütvÆny

2. A javaslatot benyœjtü szemØly vagy a kapcsolatiartü szemØly adalai:

NØv: l-loffmannØBaranya Rü za
LevelezØsi cüm: 5650 Mező berØny Fortuna tØr 8.
1 lefonszÆm: 06-20/959-7772, 66/352-210
E-mail cüm: rnhnepfi skolafreemai I. hu ü hbaranya4gmaiI.com

II.
A NEMZETI ü RTü K ADATAI

A nemzeti ØrtØk megnevezØse:

RÆcz JÆnos roma szÆrmazÆsœfestő munkÆssÆga

2. A nemzeti ØrtØk szakterü letenkØnti kategü riÆk szerinti besorolÆsa:

o agrÆr- Øs ØlelmiszergazdasÆg n egØszsØg Øs Øletmü d o Øpütett kü rnyezet
o ipari Øs mßszaki megoldÆsok x kulturÆlis ü rü ksØg ri sport

o termØszeti kü rnyezet o turizmus

2. A nemzeti ØrtØk fellelhető sØgØnek helye:

Mező berØny Pető fi u. 54.

4. ü rtØktÆr megnevezØse, amelybe a nemzeti ØrtØk felvØtelØt kezdemØnyezik

x telepü lØsi D tÆjegysØgi o megyei o kü lhoni magyarsÆg

5. A nemzeti ØrtØk rü vid, szü veges bemutatÆsa, egyedi jellemző inek Øs tü rtØnetØnek leürÆs

RÆcz JÆnos roma szÆrmazÆsœ festő 1962. mÆrcius 24. Mező berØnyben szü letett, Øsjelenleg is

ittØl.
FestØszettel a csalÆdban senki sem foglalkozott Æs a kü rnyezetØben sem. ZenØsz csalÆdbü l

szÆrmazik. MÆr kicsi korÆban is festegetett otthon. Edesanyja arckØpØt rÆfestette az

ablakü vegre Æs a szomszØdok Æs ismerő sü k csodÆjÆra jÆrtak, mert felismerni vØltØk benne

Rü zÆt, JÆnos ØdesanyjÆt. Kü lü ncnek is tartottÆk e miatt, de tehetsØgØt nem volt, aki ØrtØkelje.

AltalÆnos iskolÆit Mezü berØnyhen vØgezte, majd 1 Øvig jÆrt GyulÆra, hentesnek tanult. Mivel

zenØsz csalÆdbü l szÆrmazik ezØrt a zenØlØs sem Æll tő le tÆvol. 17 Øves volt, amikor

BØkØscsabÆn a zeneiskolÆban nagybő gő n, majd 2 Øvig dobon tanult. Az 1980ü as Øvekben 6

Øvet zenØlt kü lü nbü ző vendØglÆlü helveken. I 986-bari tette le az ORI vizsgÆt. MÆsfØl Øvi

katonasÆg utÆn kezdett cl komolyabban festeni. GrafikÆkat portrØkat kØszütett, majd

tÆjkØpeket is festett. 1990-es Øvekben mØr tü bb kulturÆlis helyen megjelentek kØpei.


