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„” ANNO ÉS MOST ”
A Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. lapja

50 éve Szolgálatban!

... és a legenda folytatódik!

évesek
lettünk!!!
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Előszó
Kedves Olvasó!
Nagy örömmel osztjuk meg mindenkivel legnagyobb hírünket, hogy a szerelvénygyártó cégünk ebben az
évben ünnepli fenállásának 50. évfordulóját!
Napjainkban kevés cég büszkélkedhet fél évszázados múlttal, így méltán lehetünk büszkék több évtizedes
csővezetéki szerelvények tervezésében és gyártásában való jártasságunkra, tapasztalatunkra. 50 év nem kevés
idő, nehéz lenne papírra vetni az MSG Kft. életének eddigi történetét. Nem is ez a cél vezérel minket írásunkkal,
de egy kis betekintést és összefoglalót mindenképpen szeretnénk nyújtani mi is történt anno és most. Reméljük
további évtizedekik szolgálhatjuk az ipar különböző szegmenseit a folyamatosan fejlődő és megújuló
termékeinkkel. Ne feledjük, ... a legenda folytatódik!

1

Kellemes időtöltést kívánok lapunk böngészéséhez.
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Szerkesztő

50 éve Szolgálatban!

MÁTÉSZALKAI
SZERELVÉNYGYÁRTÓ
KFT.

Történelmi áttekintés

1976

1982

1983

1981

1974

1982

1983

1976

Ki van a képen?
A gömbeszterga
készülék
tervezőjének egyik
meghatározó
alakja munka
közben.
Beregszászi Attila

Kicsik és nagyok együtt a cég üdülőjében 1981-ben
Gergelyiugornyán.

MSG Kft. – BorsodChem Zrt. XV. találkozó
XV. alkalommal kerül megrendezésre az MSG Kft. és a BorsodChem
Zrt. közös, jó hangulatú találkozója ez év szeptemberében.
Fennállásunk 50. évfordulója alkalmából több fontos partnerünk
résztvételére is számítunk (Országos Atomenergia Hivatal, MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. MVM OVIT Zrt. MVM ERBE Zrt. MVM
Magyar Villamos Művek Zrt. MOL PETROLKÉMIA, POLARIS
SOLUTIONS Kft. ADAMELLÓ Kft. TH-CAD Kft. és a többi
legfontosabb partnereink). A jó hangulatról zene, malacsütés, főzés,
sütemények, gyümölcsök és persze az elmaradhatatlan szatmári
szilvapálinka gondoskodik. Az ünnepségen résztvevők különböző
sportjátékokban mérhetik össze tudásukat. Természetesen a szakmai
eszmecserék sem maradhatnak el. A cég mérnökei előadásukkal
teszik értékessé és szinessé az est hangulatát. Az est fénypontja
természetesen az ünnepi vacsora lesz, melynek elfogyasztása után
kerül felvágásra a szerelvénygyár fél évszézadát ünneplő tortája.

A BorsodChem 2006-ban érkező
megrendelésére tervezett és gyártott
DN250/250 névleges méretű
gömbcsap saválló acélból, melyből
az adott évben négy darab
legyártására került sor.
Képünkön a cégünknél eddig gyártott
legnagyobb és legkissebb névleges
átmérőjű gömbcsapok láthatók.
Képünkön főbb konstruktőreink Turi
László és Keresztes László látható.

Az MSG Kft. munkavállalóinak napja
Először 2012-ben nyitotta meg kapuit „Az MSG Kft.
Munkavállalóinak napja” elnevezésű csapatépítő és közös
kikapcsolódás jelleggel elindított szabadtéri rendezvény.
Immáron hetedik alkalommal került megrendezésre a magas
színvonalú rendezvény, ahol a jókedvet az ételekben és italokban rejlő
szatmári ízvilág és persze az elmaradhatatlan zene alapozta. A
szervezők a szabadtéri játékok sokaságát kínálták, melynek győzteseit
oklevéllel és pezsgővel jutalmazták. A kalandra vágyók kipróbálhatták
magukat a kispályás labdarúgás, a csocsó, a különböző kártyajátékok és
a horgászat területén is. Aki nem bírt az erejével, kötélhúzásra
nevezhetett. Napközben friss gyümölcsök fogyasztásával fokozhattuk
kalória bevitelünket.

Ezúton Gratulálunk és Jó Egészséget
Kívánunk Erdei Péter rangidős
kollégánknak, aki nem kevesebb, mint 50
éve, a cég alapítása óta elkötelezett
dolgozója szerelvénygyárunknak.

IPARI CSÕVEZETÉKI SZERELVÉNYEK
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tervezése
gyártása
forgalmazása
javítása
felújítása (garanciával)
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10-30%
árengedmény!
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50 éve Szolgálatban!

MÁTÉSZALKAI SZERELVÉNYGYÁRTÓ KFT.
H-4700 Mátészalka, Jármi út 55.
Tel.: +36/44/500-860 Fax: +36/44/500-495

Web: www.msgkft.hu
E-mail: msgkft@msgkft.t-online.hu

Büszkén mondhatjuk, hogy mármár hagyományosnak mondható
az MSG Kft. részvétele a
háromévente Frankfurtban
megrendezendő ACHEMA
világkiállításon. A 2012-es és
2015-ös kiállításon is benne
voltunk a 110 országból érkező
több mint 166.000 látogató között,
akik láthatták a világ minden
tájáról érkező több mint 3800
kiállító termékeit.
Terveink között szerepel a 2018-as
kiállításon való részvétel is, hiszen
részesei szeretnénk lenni az ott
gyűjtött tapasztalatokkal a világ
fejlődésének.

Nyertes
pályázataink!
Jubileumi évünkben
két pályázat is
segítségünkre lesz
fejlődésünkben. A
támogatás segítségével
egy olyan magas
minőségű prototípus
gömbcsap tervezése és
gyártása valósítható
meg, amelyre eddig
még nem volt példa.
Bővebb ismertetőt a
később kiadásra kerülő Fejlesztési
értesítőnk tartalmaz majd.
A kapacitásbővítés lehetőségével
jelentős mértékben javul
versenyképességünk és termékeink
minősége is. Több forgácsológép és
informatikai eszközök mellett a mai kor
magas követelményeit kielégítő lézeres
jelölőberendezés is beszerzésre kerül.

Az elmúlt 50 év cégvezetése
Vékony Sándor

Kristin György

Gáldi Dezső

Beregszászi Attila

Csontos Károly

1967-1968 1968-1970 1970-1979 1979-1982 1982-1987 1987-1988 1988-1990 1990-2010
Buru József

Andorkó Zoltán

Sichna György

A kiadványt szerkesztette Ács Norbert minőségirányítási főmérnök
Jubileumi kiadás 2017

Farkas Sándor

2010Keresztes László

