1. melléklet a 114/2013. ( IV. 16. ) Korm. rendelethez
Javaslat
,,[nemzeti érték megnevezése]”
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

MEGYEI ÉRTÉK
RUM –VÉGÁLLOMÁS ÉS FŰTŐHÁZ
Szombathely –

Rum vasútvonalat

megyében fekvő -

vasútvonal a

1894.

MÁV

december

18-as

számú,

8-án

nyitották

egyvágányú,

meg.

A

Vas

nem villamosított

mellékvonala volt. Bár már az 1920-as években is tervezték a vonal meghosszabbítását
Türje felé Szombathely - Balaton vasútvonalként, a tervek csak tervek maradtak. A vonalat
1974-ben megszüntették, ez hátrányosan érintette Rum községet, de jelentős hátrányt jelentett
a környező településeknek is. A teljes vonalat (21 km) felszámolták, 1974. május 25-ével
zárták be. Az állomásokon 184945 kocsi fordult meg. A 2000-es évek elején Rum Szombathely nyomvonalat felhasználva bizonyos szakaszokon kerékpárutat létesítettek, mely
vonzza a sportolni vágyókat. Rumban a volt vasútállomás területéből telephelyeket alakítottak
ki.
A végállomáson épített fűtőház és a kút (amivel biztosították a mozdonyok vízellátását)
napjainkban is megtalálható, viszont szerepük megváltozott. Raktárként az Önkormányzat,
valamint lakóházként a vasúton dolgozók használták; átmenetileg szükséglakásként állt a
rászorultak rendelkezésére. Sajnos, az épület állaga folyamatosan romlott (bizonyos részei
lebontásra kerültek, pl. Indóház, raktárak).
A Rumi Önkormányzat sikeres pályázatának eredményeképpen 2007-ben felújításra került a
Fűtőház, mely a kerékpárral érkező turisták számára pihenőhelyet nyújt.
Az épület és környéke kiállító terem, helyi és egyházi rendezvények helyszíne, emellett
kulturális célokat is szolgál (pl. Cicelle Napokon a Grencsó Bio Kollektíva, Anima Musica
Kamara Zenekar is koncertezett itt).
Környezete megszépítéséhez járult hozzá a Cicelle Művészeti és Kulturális Társaság nyertes
pályázata, mely Rumi Rajki István szobrászművésznek kívánt emléket állítani. A kialakított
szoborparkban Módy Péter szobrászművész (a Rumi Rajki Műpártoló Kör tagja) alkotásai
láthatóak, melyeket Rumi Rajki István makettjei alapján készített.
Az egykori vasútállomás közelében vasúti emlékhelyet alakítottak ki. A 87. számú főút
csomópontjában felállított kereszt fogadja az átutazókat. A fából és bronzból készült alkotást
Lesenyei Márta szobrászművész terve alapján, Grubánovits Attila közreműködésével, a Rumi
Önkormányzat állíttatta.
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A vasúti emlékhely Auer Tibor kezdeményezésére és terve alapján, Rum Község
Önkormányzata támogatásával készült.
A hajdani vasúti személy- és áruszállítás egyaránt jelentős mértékű volt. Az áruszállításban a
helyi és a környező településeken élő gazdák, szövetkezetek terményeinek (cukorrépa,
gabonafélék…) és állatainak (szarvasmarha, sertés…) elszállítását biztosította.

A rumi

faüzemben gyártott félkész és kész termékeket szintén a vasúton keresztül továbbították a
megrendelőknek. A Rumban működő Szeszüzemben feldolgozásra kerülő alapanyag szintén
ezúton érkezett. Fontos szerepet töltött be ez a szállítási mód az építőanyag-kereskedelemben
is. Rum, elhelyezkedéséből adódóan könnyen megközelíthető település. Sokan átjöttek
Rumba (gyalog, kerékpárral, szekérrel), és innen utaztak Szombathelyre (munkahelyükre,
ügyeket intézni, valamint áruikat a piacon értékesíteni). A Rába-part a városi lakosságnak
nyújtott kikapcsolódási lehetőséget, melyhez a vasúti szolgáltatást vették igénybe.
A 19. század végének gazdasági visszaesése kissé visszavetette a vasútépítési kedvet, az
1900-as évek elején évente csak néhány új vonalat adtak át az akkori Magyarország területén.
Nagy szerepet kapott viszont a tervekben az 1894-ben létesített Szombathely - Rum
vasútvonal, amelyet az első elképzeléseikben meghosszabbítottak volna Kám - Türje felé,
illetve Rum és Sárvár között is kiépült volna a pálya. Egy három fős társaság 1896-ban
engedélyt nyert a kereskedelemügyi minisztertől egy Rum – Kám – Csehi –Mindszent –
Baltavár - Türje, valamint egy Rum – Sárvár - (Német) Lövő helyi érdekű vasút
előmunkálataira. A megye a rum - türjei szakaszra 40.000 forint, a rum – sárvár - németlövői
vonalra pedig 34.000 forint segélyt szavazott meg. Az 1897. június 29-én, Rumban megtartott
értekezlet véglegesítette a nyomvonalat. A következő év tavaszán (1898. április 20.) újabb
értekezlet rendelkezett a rum – sárvár - lövői vonal nyomvonaláról. Arról döntöttek, hogy a
vonal ne (Vámos) Családnál, hanem Hegyfalunál csatlakozzon a Pozsony - Porpác vasútba,
mert ez a cukorrépa-termelés központja, illetve ezzel megrövidül a pálya és az építési költség.
A vasútvonalból azonban semmi sem lett, mert nem jött össze a szükséges pénzösszeg, a
birtokosok akadályozták az építkezést. A Rum - Türje, illetve a Rum – Sárvár - Lövő közti
vasút nem épült meg.
A vasút közel 80 évig szolgálta az itt élőket. A községet a vasút megszűnése óta
buszközlekedés köti össze Szombathely és Sárvár városokkal.
„Drágaság ide, koszos kupék oda, vonatra még mindig szívesebben száll az ember, mint
távolsági buszra. A vasfüggöny felhúzásának és az elhibázott közlekedési koncepciók több
olyan vasútvonal esett áldozatul évtizedekkel ezelőtt, amelyekről az itt élők ma is gyakorta
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elmondják: de jó volna, ha még járna!” (http://www.alon.hu/vas-megye-vegallomas%E2%80%93-megszunt-vasutvonalak)
A Fűtőház és környéke a Rum – Szombathely vasútvonalnak ipari és műszaki megoldásaival,
valamint kulturális örökségeivel történelmi emléket állít; méltó helyet képviselhetne a megyei
értékek sorában.

Készítette:
………………………………………………………. (név)
……………………………………………………. (aláírás)
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…………………………………………. (település, dátum)
(P. H.)
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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Rum Települési Értéktár Bizottság
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Varga Lászlóné
Levelezési cím: 9766 Rum, Kossuth Lajos utca 2.
Telefonszám: 06 30 497 4894
E-mail cím: igazgato.rriamk@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
X ipari és műszaki megoldások X kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

X épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
9766 Rum, Béke utca 12. (Hsz. 474/12-15.)
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési
 tájegységi
X megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Rum község Önkormányzata fontosnak tartotta a ritkaságszámba menő épület típus
megőrzését, ennek érdekében pályázati forrás, valamint saját erőforrások felhasználásával
felújította. A rumi – közel 80 éves - vasúti közlekedés emlékét őrző Fűtőház jelenleg
kerékpár kölcsönzést és pihenő helyet nyújt a turistáknak, községi rendezvényeknek ad
helyet.
A parkosított környezetében kialakított szoborpark Rumi Rajki István
szobrászművésznek állít emléket. E helyen olyan alkotás is látható, mely a művész
életében csak makett formájában készült el (Ősi szántás); illetve eredeti köztéri szoborként
Szombathelyen állt (Dalia).
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
A jellegzetes építészeti megoldást alkalmazó Fűtőház és vasúttörténeti emlék Szombathely
- Rum vasútvonal végállomása volt. Az épület és épített környezete a környéken
egyedülálló. A gránitból és mészkőből készült műalkotások a helyi születésű
szobrászművész, Rumi Rajki István munkásságát mutatják be. Ez a kezdeményezés a
közelmúltban indult útjára. A szépen parkosított terület további köztéri szobroknak ad
helyet (lehetőség szerint) megőrizve a művész emlékét.
Szombathelyről gyakran érkeztek látogatók vasúton; ma közúton, kerékpárúton tudják
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felkeresni a települést, ahol szívesen fogadják az ide érkezőket.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Angyal László: Fellendülhet az idegenforgalom - Az egykori Fűtőházból kerékpáros
centrumot alakítanak ki. Vas Népe, 2007. május 8. 19. p.
Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája 1750-2000
Horváth Sándor (szerk.): Rum története 1246-1996. Rum: Rum község Önkormányzatának
képviselő-testülete. 2000.
Káldi Judit: Bontják a vágányokat Rum és Szombathely között. Vas Népe, 1974. július 20. 1. p.
Keller László: Vasúti közlekedés az 1955-1957 közötti években és a második 3 éves terv
időszakában (1958-1960). Vasúthistória évkönyv 1999. 61. p.
Kraft László: A Szombathely-Rum vasútvonal születése és halála. Magyarország mérnök
és ipartörténete. Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
Természettudományi és Műszaki Kar, 2010
Lovas László: Száz éves a Kőszeg-Szombathelyi vasútvonal 1883-1983. Sopron: [?] 1982.
Könyvtár, 2004. 80 p.
Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott. Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó,1977
Rumi Rajki István (Vasi életrajzi bibliográfiák XXXIX.) Szombathely: Berzsenyi Dániel
Könyvtár, 2004. 80 p.
http://hu.wikipedia.org [2015.február 18.]
http://www.alon.hu/vas-megye-vegallomas-%E2%80%93-megszunt-vasutvonalak
[2015.február 18.]
https://sites.google.com/site/ballalaszlo/els [2015.február 18.]
www.szombathely_rum_www.5mp.eu [2015.február 18.]
www.vasiszemle.t-online.hu [2015.február 18.]
www.vasutallomasok.hu [2015.február 18.]
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: -
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III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

Fűtőház homlokzata
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2007.

Rum régi állomásépülete
In: http://muzeum.arcanum.hu/kepeslapok [2015. május 21.]
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vagy

audiovizuális-

Rum régi állomásépülete
Fotót készítette:  Répás István. 1974.

A „volt” Fűtőház nyugati homlokzata.
Fotót készítette: †Horváth Sándor. 1985.
In.: Rumi digitális archívum. 1871-2007. Vasi községek digitális archívuma 4.
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Szombathely: Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2007.
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A „volt” vasúti Fűtőház.
Fotót készítette: †Horváth Sándor. 1985.
In.: Rumi digitális archívum. 1871-2007. Vasi községek digitális archívuma 4.
Szombathely: Berzsenyi Dániel Könyvtár, 2007.

A Fűtőház felújítás előtti állapotban.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2008.
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A Fűtőház felújítás utáni állapotban.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2013.

A felújított Fűtőház
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2007.

11

A szoborpark, háttérben a Fűtőházzal.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2014.

Rumi Rajki István emlékére állított szoborpark.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2014.
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Vasúti emlékhely, háttérben a Fűtőházzal.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2014.

Körforgalmi csomópont a kereszttel, háttérben a Vasúti emlékhellyel és a Fűtőházzal.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2014.
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Kékfestő kiállítás a Fűtőházban.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2013.
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„Cicelle” Aranyháromszög kiállítás a Fűtőházban.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2014.

I. Szent Flórián emléknap a Fűtőháznál.
Fotót készítette: Varga Károly Gyula. 2014.
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2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
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NYILATKOZAT

Alulírott Varga Károly Gyula (9766 Rum, Kossuth Lajos utca 13.) hozzájárulok az általam
készített fénykép:



Fűtőház homlokzata



A Fűtőház felújítás előtti állapotban



A Fűtőház felújítás utáni állapotban



A felújított Fűtőház



A szoborpark, háttérben a Fűtőházzal



Rumi Rajki István emlékére állított szoborpark



Vasúti emlékhely, háttérben a Fűtőházzal



Körforgalmi csomópont a kereszttel, háttérben a Vasúti emlékhellyel és a Fűtőházzal



Kékfestő kiállítás a Fűtőházban



„Cicelle” Aranyháromszög kiállítás a Fűtőházban



I. Szent Flórián emléknap a Fűtőháznál

közzétételéhez, publikálásához, sokszorosításához.
Szerzői jogdíjra nem tartok igényt.

Rum, 2015.05.21.

……………………………………………
Varga Károly Gyula
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