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A múlt tisztelete - a jövő szolgálata 



Ganz Ábrahám 
Festette: Basch Árpád (1873-1944) 



Ganz Ábrahámné 
Festette: Barabás Miklós (1810-1898) 



A bemutató tér elrendezése 



1867-ben öntött 90896. vasúti kerék 



A gyáralapítás 50. évfordulójára öntött tábla 



A törzsgyár térképe – 1900. évben 



A vagongyár térképe - 1890. évben 



Ga z kitűző 



Mávag logó 



A 100 ezredik kerék öntésére adományozott emlékérem 



A 100 ezredik kerék öntésére adományozott emlékérem 



Párizs 1867 Nemzetközi kiállítás 



London 1862 Nemzetközi kiállítás 



Párizs 1900 Nemzetközi kiállítás 



Moszkva 1863 



Zipernovszky 10 éves jubileuma 



I. Ferencz József király látogatása - 1878. 



Érdemérem Ganz Ábrahám részére 



Párizs 1867 



Ganz-Mávag kiállítási érmék 



Argentin Vasutak elismerése Ganznak 



A jár űg ártás e utatása 



A Magyar Királyi Államvasutak  
3 tengelyes dízel motorkocsi 



DSA motorkocsi 



DVM2 dízel villamos mozdony 



DVM4 dízel villamos mozdony 



DHM6 dízel-hidraulikus mozdony 



MÁV MDa sorozatú  részű otorko si 



Szovjet vasutak részére szállított  részű dízel- 
villamos vonat 



Brazil Államvasutak részére szállított motorvonat 



Eg ipto i Vasutak  részű otorvo at 



BSZKRT 4 tengelyes körúti villamos 



A Szovjetúniónak jóvátételre szállított  
teherkocsi (7132 db) 



12 VFE 17/24 dízelmotor makett M:2 



Vezértengely eltoló szerkezet 



  ho okö tésű Je drassik 
dugattyú metszet 



Je drassik efe ske dezésű szivatt ú etszet 



RK4 típusú regulátor metszet 



Pielstick típusú dugattyú metszet 



A debreceni villamos hajtó űve M 1:1 



Forgóváz 



Mercedes alváz makett 



MÁVAG falujáró autóbusz 



MÁVAG TR 305 trambusz 



MÁV 41 sorozatú Ward Leonard  
re dszerű villa os ozdo  



Ka dó Kál á  toló érője 



Kandó Kálmán 50 éves munkássága elismerése 



DAFv 800 típusú csigaházas szivattyú 



Pelton típusú vízturbina-generátor 



Ferdete gel ű propeller sőszivatt úkkal 
kialakított szivattyú telep 



BQS-600-II típusú kettős járókerékkel sőszivatt ú 



MJO  típusú féla iális sőszivatt ú 



BDCV-  típusú sze  és záporvíz áte elő szivatt ú 



Ato erő űvi kazetta átrakó ere dezés 



Agrofil szivattyú-dízelmotor 



Faláda Mávag dolgozónak 



5 éves terv sikeréért 



Árpád sínautóbusz plakett  
(Zámor Ferenc ajándéka) 



A Szent István csatahajó felavatásának  
pezsgőüveg aka 



Dino 



Tanonc iskolai dokumentumok 



Vasfa. A jó elő e etelű szak u kás ta ulók elis erése 



Légkalapács – tanonc vizsgamunka 



Hengerfej megmunkáló gépsor 



Toló érő - tanonc vizsgamunka  



Dörzssajtó – tanonc vizsgamunka 



Daraboló – tanonc vizsgamunka 



Serlegek, trófeák 



Az Acélhang kórus elismerése 



Az Acélhang kórus elismerése 



Elis erés a Bartók Béla Szövetségtől 



Karcagi emlék 



Elis erés a Birkózó Szövetségtől 



Egyiptomi Toth hegyi Pávián isten 
Vörös G őző ajá déka  



Meghívó a Ganz évfordulókra 



Ganz születésének 200. évfordulójára  
kiadott emlékérem 



Ganz születésének 200. évfordulójára  
kiadott emlékérem 



Üveg egatív g űjte é ü k - részlet 



Köszönjük a türelmüket, szívesen várjuk önöket  
g űjte é ü k egteki tésére. 


