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A vasúti személyforgalom 1969-ben ezen a vonalon már megszűnt, de a teherforgalom még
működött. Végleges elbontására, a sín felszedésére 1972-ben került sor a 8-as sz. főút
rendezésekor. A túra jellege EMLÉKTÚRA ezért nem a teljesítmény, hanem az emlékezés, a
nosztalgia kerül középpontba.
• A veszprémi vasútállomáson (Veszprém Külső) a Laczkó Dezső Múzeum kiállítását
tekinthetik meg. Lehetőség nyílik az állomás katonai irányítását is megtekinteni.
(Bunker)
• Az egykori városi vasútállomás peronján a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém
Megyei Levéltárának anyaga lesz látható.
• Az egykori Veszprémi Ipartelepek megállónál az Eötvös Károly Megye Könyvtár
munkatársai készítik el a megemlékezés anyagát.
• A Káptalanfüred vasúti megállóban a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár munkatársai a Balaton parti város emlékezését állítják össze.
Megnyitó:08.10-kor a kis váróterem előtt
Indítás: Veszprém Külső MÁV állomás, Kis váróterem 8.30-10.30 óráig
Útvonal:
1.rész: Rövid túra
MÁV állomás-Haszkovó, autóbusz forduló-Őrház utca - Régi vasútállomás (Mozaik Dekor,
Művész bolt) - Bakter Kávéház 5.2 km A résztvevők a regisztrációs lap leadása után névre
szóló emléklapot kapnak.
A túrázók fogadása 9.15-12.15 óráig
2.rész: Hosszú túra
Volt Ipartelepek megálló (Bakter Kávéház) - Kerékpár út - Meggyes puszta, régi állomás Szentkirályszabadja, volt vasútállomás bejáró út - az egykori Sárhuta állomás - volt Almádi,
Öreghegy állomás (mozdony) - Káptalanfüred Máv vasúti megálló 15,8 km+1.2 km=17 km
Káptalanfüred MÁV vasúti megálló: A túrázók fogadása 13.00-18.00 óráig
A rövid túra önállóan, de együtt a hosszú túrával teljesíthető. A túra útvonala nagy részt
azonos a vasútvonal eredeti útvonalával. A nyomvonal Veszprémben és Meggyes pusztaSzentkirályszabadja között nem követhető, ezért alternatív útvonalat kellett választani.
Értékelés:
A rövid túra résztvevői emléklapot, a hosszú túra résztvevői emléklapot és kitűzőt kapnak.
Nevezési díj nincs, a túra mindenki számára ingyenes!
A vasútvonal történetét összeállította és a túra útvonalát megtervezte és végig járta Jákói
Bernadett.
A túrán mindenki saját felelősségére indul. Kérjük, hogy vigyázzon testi épségére!
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