
A XVII. Rumi Rajki István Kulturális Napok Rumban 
 

2017. január 21-24. között 17. alkalommal rendezte meg Rumban a Rumi Rajki István 

Általános Iskola a Rumi Művelődési házzal karöltve nagy hagyományokkal rendelkező 

Kulturális napokat. 

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére 2017. január 21-én, szombaton tartottuk a XVII. RUMI 

RAJKI ISTVÁN KULTURÁLIS NAPOK rendezvénysorozat Megnyitó ünnepségét a Kultúra 

Házában. A magyar kultúra napja előestéjén elsőként néma felállással emlékezett a 

nagyszámú közönség az olaszországi tragikus autóbusz balesetben előző éjszaka elhunyt 

áldozatokra. A himnusz eléneklését követően az ünnepi műsor szónoka V. NÉMETH ZSOLT 

környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár, a térség 

országgyűlési képviselője tolmácsolta kultúra napi gondolatait, s a helyi kulturális élethez is 

kapcsolódva kifejtette többek között, hogy „Ha nincs rendszerváltás, lehet, hogy korszerűbb 

Trabantunk lenne, lehet, hogy előbb is megérkezne, de nem vagyok biztos benne, hogy Rumi 

Raji István életműve ismertté vált volna.” Az ünnepi beszédet követően a két blokkban is 

táncoló körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes fergeteges néptánc műsorát csodálhatta a 

közönség. Két fellépésük között a Rumi Rajki István Általános Iskola erre az alkalomra 

szerveződött irodalmi színpada táncos, zenés irodalmi összeállításával állított méltó emléket 

a Magyar kultúra napjának. A rumi PlektRum Gitárklub, Várhelyi Zoltán vezetésével 

ősbemutatóval rukkolt elő. A Gitárklub két tagja Békássy Ferenc zsennyei születésű, az első 

világháborúban fiatalon mártírhalált halt költő két korábban, s két újólag általuk 

megzenésített versét adta elő, a hallgatóság nem kis ámulatára és gyönyörűségére. A 

Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola 5 ifjú művészpalántája adott.  

Az ünnepséget követően a Rumi Rajki István szobrászművész műveiből nyíló állandó kiállítás 

megnyitójára vonultak át a Művelődési Ház kisgalériájába az ünneplő közönség. A 25 éve 

alakult Rumi Rajki Műpártoló Kör által átadott művekből létesülhetett kiállítást az 

adományozó Kör elnöke Balogh Péter úr nyitotta meg. A közönség először láthatta Rumi Rajki 

István eredeti szobortervei közül a Lovas, a Női alak, a Küzdelem, a Vízhordó című gipsz 

alkotásokat. 

 



A XVII. Rumi Rajki Kulturális napok rendezvénysorozat a szombati megnyitó ünnepség után 

23-án hétfőn a „Vizuális találékonyság” rajz és kézműves pályázat és verseny helyi fordulójával 

folytatódott.  

A tanulóknak a magyar tudósok és a magyar tudomány témakörében kellett benyújtaniuk 

előzetesen elkészített rajzaikat, festményeiket szabadon megválasztott technikával. Ezzel 

nevezhettek a helyszíni fordulóra. A Kultúra háza nagyterme megtelt a térség 8 iskolájából 

érkezett több mint 80 tanulójával. Rumi Rajki István szobrász nyomdokaiba lépve agyagból 

térben is igyekeztek formába önteni, amit már síkban megvalósítottak. 

A Kulturális Napok rendezvénysorozat záró eseménye a 24-én, kedden megrendezett 

Kistérségi Komplex tanulmányi verseny volt, melyre 8 környékbeli iskola 4. és 8. osztályos 

tanulóinak 4 fős csapatai érkeztek, s mérték össze tudásukat. A színvonalas verseny az alsó 

tagozatosoknál magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret tantárgyak 

műveltségtartalmából, a felső tagozatosoknál pedig ezeken kívül még történelem és idegen 

nyelv műveltségterületen is zajlott. Összetettben szép sikert értek el mindkét korcsoportban 

csapataink. 

 

 

 

 


