Lassacskán egy közel hat éves történet végére kerül pont, ugyanis pont ennyi ideje, 2008-ban
vásárolta meg Maróti József és Marótiné Koczur Györgyi azt a 61 db motorból álló kollekciót, amely
Csemői Jawa Motormúzeum néven volt ismert. Az eredeti tulajdonos dr. Leitner József volt, aki 25
éven keresztül gyűjtögette szorgalmasan a Jawa, Czetka, stb. motorkerékpárokat, és Csemői Jawa
Motormúzeum néven hosszú időn keresztül láthatóvá is tette gyűjteményét.
A gyűjtemény megvásárlásával a Maróti
házaspár hosszú távú célja az volt, hogy
Kaposváron megnyithassák azt a
motorkerékpár múzeumot, ahol az érdeklődők
megismerhetik a magyar, a csehszlovák
gépjárműtechnika eme remekeit. Azonban ez a
nagyszabású kulturális küldetés akadályokba
ütközött: habár a gyűjteményt sikerült
feldolgozni, Kaposváron nem sikerült olyan
helyiséget találni, ami alkalmas lett volna a
motorok bemutatására.
A Csemői Jawa Motormúzeum megvásárlását
követően sokan érdeklődtek, hogy mikor lesz a
nagyközönség számára ismét megtekinthető a

kollekció. A Maróti házaspár komolyan
fontolgatta, hogy a Maróti Motorkerékpárgyűjteményhez hasonlóan, ezúttal is maguk
teremtik meg a szükséges tárgyi feltételeket.
Azonban az álom megvalósulása egyre csak
csúszott és nem készült el a kiállító terem.
Egészen a mai napig bizonytalan vomamlt a
motorkerékpárok sorsa, azt azonban
elhatározták, hogy nem fogják egyenként
értékesíteni a motorokat, mindenképp egyben
tartják a gyűjteményt. Nem adták fel a
reményt, hogy a gyűjtemény teljes egészében
méltó helyre kerüljön, és a nagyközönség
számára is ismét megtekinthetővé váljon.
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képet a Maróti Motorkerékpár-gyűjtemény
facebook oldalán.
Kővári Pál vállalkozó 2014-ben Cegléden
megvásárolta a volt Ford Autószalont és annak
felújítását követően ebből lett a 630 m2
Veterán Járműszalon.
Az új tulajdonos nem kevesebbet vállalt, mint
hogy a jövőben a közel 230 m2 szépen felújított
galérián ismét láthatóvá teszi a nagy-közönség
számára a teljes Csemői Motorkerékpár
gyűjteményt, a közel 200 m2 földszinti kiállító
teremben időszakos kiállítást rendez be
veterán autók és motorkerékpárok
kedvelőinek, a szerviz területén pedig veterán
járművek felújításával fog foglakozni.

Az állagmegóvást követően a betárolt motorok
hat éven keresztül könyvraktárakban álmodták
Csipkerózsika álmukat. Bár az új tulajdonosok
soha nem hirdették meg, hogy helyet és másik
tulajdonost keresnek a motoroknak, ez szakmai
berkeken belül nyílt titok volt. Ez év tavaszán a
volt tulajdonos, dr. Leitner József és egy volt
tanítványa, Kővári Pál kereste fel őket és a
sikeres tárgyalásokat követően új otthonra
talált a gyűjtemény. A járművek és egyéb
alkatrészek elszállítása 2014. július második
hetében megtörtént, erről láthatnak néhány

Joggal merül fel a kérdés az olvasóban, hogy
hol is van konkrétan ez a járműszalon és
mikortól lesz megtekinthető a kiállítás. Már
erre is tudunk pontos választ adni:
Veterán Járműszalon
2700 Cegléd, Külső-Kátai út 1.
A hivatalos megnyitó várhatóan ez év október
első hétvégéjén lesz, amelyre szeretettel várnak
minden szakmai érdeklődőt.
Sztrinkó Réka
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