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Van egy
tesz azért, hogy ne
aI
egy ház emeletén
NEi-|EZEN LEHET !-|oVÁ §§RüLNl
Ugyanis egy o1yan kombináció, ami egyszerre interaktív kiállítás, múzeum és
szellemi múhely, aho1 betekintést nyerhetünk az adott kor hangulatába is. Az
egy négyzetméterre eső magyar oldtimer

motorkerékpárok száma itt a legmagasabb a világon. Nemcsak a padlón, hanem a levegőben vagy a szekrények tete-

jén is Mátrák és egyéb gépek pihennek.

A

szeválogatott kollekció
felöleli nemcsak a közúton közlekedett
jármúveket, hanem a sportcélra készült és
prototípusként megmentett egyedeket is.
kiváIó

ér zékkel ös

c§AK óvRrosnru, rüe(iősÉ_

GET OKCIZHAT

A

magvar motorkerékpárok szerelmesei

úgy érezhetik magukat, mint Gombóc
Artúr a csokoládé szakúzletben. A paletta mintegy 60 db kétkerekúbőlá11, mely
száma folyamatosan változik ,,újabb" jövevénl,ek érkeznek, legutóbb példáui két
ritkaság, egy Népmotor és egy KMB 350
szivárgott be a régi társak közé.

AZ ELEKTR0Mü§ ROBOGÓ
Mai elektromos autó hírekkel tűzdelt

l

mÁrRÁr - Urbach László motorgyártó az
igényeknek megíelelő színben rakta össze a
komoly sporteredményeket is elérő gépeit
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világunkban talán meglepő, de a magyar mérnökök már a 70-es években
elkészí ették atisztán elektromos meg-
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hajtású robogó prorotípusát. Az 5 db o
o
elkészüit példánrbó1 egy Bogáti Péter .6
(,
egr-kori főkonstruktőr révén,szintén e
N
különleges helr-en talált otthonra és a o
o
burkolat és egyéb technikai helyreálli ,öc0
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tás

utín rnestekinthetőlesz ezis.
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RAJoNGÓK ÉsnrsrnuHÁToHOK
h{indkét tábor súrűn látogatja ezt a
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helvet, hiszen számos darab autentikus, megőrzött és konzervált állapotban szolgálja az eredeti technológi
ákat megismerni vágyókat. Minden
motornak megvan a maga története,
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és hogy ne csak nézzik, hanem értsük
is, a gyújteményben kéthavonta (páros
hónapok 1-1 vasárnapján) nvílt nap ke-
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retében történelem órán is részt vehe-
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azok minden korhű kiegészítője megtalálható itt a bukósisaktól, az o1ajos

.E
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tünk. Hiszen nemcsak gépek, hanem

fl

akonon át, az izemanyag kútig.
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vÁtvDoRKtÁuírÁs
Ha valakinek nem
gatni Budapestre,

á11

a

előitásokhatáraihoz, hogy ehhez

hez ne kelljen még vezetői

módjában elláto-

Maróti gyűjtemény

A Mátrák

a

a

gép-

engedély.

mindennapi életen túl a verse-

magyar motorkerékpárok technikatörténeti vándorkiállítását az ország
több pontján is elérheti. ,,Szellemi

igazolták megbízhatóságukat.
Agyá{tás és fejlődés növekvő tenáenciáját avllágháború törte ketté.

több meg is vásáro]ható,

A jól ismert típusok mellett, helyet kaptak az érdekes technikai megoldások
és a kisebb szériában készült gépek is:
A Dongó biciklire szerelhető dörzshaj-

nyek-en is

múhely" - írtam néhány sorral feljebb,
nem véletlenü1: megszámlálhatatlan
oldtimerekhez kapcsolódó szakkönyv,
katalógus, javítási útmutató, korabeli
kezelési leírás hozzáférhető, és a 1eg-

SZEL!*EM!

A

KISEBB SZÉRÉSGÉPEK

tású segédmotor, a Panni és Tünde ro-

mŰnnly

bogók, a Duna oldalkocsi, a Szegeden
gyártott Motorkuli (motorutánfutó) és

gyűjtemény tulajdonosa, a Maróti
család és ezen belül Maróti József kiadója, lektora, társszerzője számos jármútörténeti könyvnek. Az írott forma

riválisa, a kiskunhalasi Pille utánfutó vagy például a Schweitzer Henrik
műhelyéből kikerült SHB-Motorett,

mellett valódi műhelymunka is zajlik

ami valahol a kerékpár és a motorkerékpár között helyezkedik eI. I926-tó1

ezen a helyen, nem alaptalanul: Nllaróti
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MoBlLlzÁclÓ

MlNDENKlÉ - kortárs robogók, Panni és Berva a hatvanas évek elejéről

1975-ig szinte a teljes palettát felöleli a
bemutató, emellett kikacsint a kilencvenes években újraindítani tervezett
kétkerekű gyártás felé: megtekinthető
az 1996-bó1 származő Gaia magyar
motor egy példánya, melyből 77 darab
készült, sof ozatgy át tás át tervezeték, de
hamvában holt a próbálkozás.

KULTÚRÁNK RÉSZE A MOTOR_
KERÉKPÁR

Hiszem, hogy felkeltettük érdeklődé-

r

c§lNÁLD MAGAI] KEVEHÉK-KÉPZÉS
- lemezvillás Csepel 1949-ből, előtte benzin-olai ke-

verő üzemanyag edény

József azon kevés szakemberek egyike,
aki restaurátor szakmérnöki végzettséggel rendelkezik. Múhelyébenfelúji
tás, rekonstrukció mellett reprodukálásra alkalmas gépek is helyet kaptak.
Az egyedi méretúalkatrészeket, kötó-
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süket e történelmi gépek iránt, kérem,
szakítsanak időt és látogassák meg a

Maróti család budapesti gyújteménvét.
,.t

elemeket képes számítógép vezére7te
maróval elkészíteni, és a kisebb dara-

bok vegyi felület kezelését is végre tudja hajtanai.

csüDÁK a MŰHrLygÓL
Személyes kedvenceim a második vi-

iágháború elótti filigránul elegáns Mátra kismotorok. Ezek a gépek a maguk
100 cm3-ükkel és 3 lóerejükkel kiválóan

kiszolgálták a kor kétkerekű mobilitási igényeit, alkalmazkodva a rendeleti

r

KlS MAGYAR MOTORKRONOLÓGIA
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