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Lapunk ez évi tématervei

Szerkesztőség:

a kiadó TESTOR Kft. címén
Budapest XII., Meredek u. 33.

1538 Budapest, Pf. 528.

Lapunk 13. évfolyamának első számával köszöntöm az Olvasót —
szerkesztőbizottságunk és kiadónk, a Testor Kft. nevében is —, és kívánom, hogy tervei szerint sikeres évet éljen meg!

Felelős szerkesztő:
dr. Lehofer Kornél

Évfolyamindító számunkban a csővezetékek állapotát roncsolásmentes vizsgálatokkal ellenőrző szakembereinek szolgálunk jó hírrel,
nevezetesen, hogy a meglehetősen nehezen leírható korróziós bemaródások veszélyességének megítélése szempontjából kielégítően
pontosan becsülhető a cső maradék szilárdsága a valós bemaródás
mélypontjához rendelt egyszerűsített bemaródási modellel elvégzett
végeselemes számítással.

Telefon: 319-1-319
Telefax: 319-2284
E-mail: info
X testor.hu
Internet: www.testor.hu

A szerkesztőbizottság tagjai:
dr. Borbás Lajos
Eur. Ing. Fücsök Ferenc
dr. Havas István
dr. Koczor Zoltán
dr. Pólos László
dr. Tóth László
Kiadja:
TESTOR

Az ezzel foglalkozó cikk és az Internetfigyelő rovatunk már előhírnöke
az ez évi — április első hetében megjelenő — 2. számunknak, amelyet a
mintegy három évtizedes gyökerű, manapság a Marovisz rendezésében
Egerben harmadszor sorra kerülő roncsolásmentes anyagvizsgáló konferencia programjába iktatott előadásokból szerkesztjük.
Augusztusi számunk gerincét a műszeres analitika egyik hazai iskolateremtő közösségének az eredményei képezi, míg az ez évi negyedik
számunk a kísérleti mechanika legújabb irányzataira összpontosít a
győri Duna—Adria szimpóziumon elhangzottak alapján.

Kft.

Felelős kiadó:

Szappanos György
ügyvezető igazgató

Előfizetési díj a 2003. évre
(1—4. szám): 2.240— Ft

Előfizethető közvetlenül a kiadónál
a mellékelt űrlap felhasználásával.
Hirdetések felvétele és kéziratok
leadása a TESTOR Kft. címén.

Nyomda:

KÁNAI NYOMDA KFT.

1225 Budapest,
Kolozsvári utca 67.
Felelős vezető: Kánai József

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy lapunk a környező országok
szakmai közösségeihez is eljut. Ezért szerkesztőbizottságunk kéri
cikkíróinkat, hogy az elektronikus formában is beküldött kézirataikhoz
csatolják mondandójuk tézisszerű összefoglalóját angol vagy német
nyelven is. Erre mutatnak példát a jelen lapszámunk cikkei előtt közölt
Abstract-ok. Ugyanakkor szerkesztőbizottságunk — mint eddig is —
indokoltan közöl angol vagy német nyelvű cikkeket is mondanivalójuk
magyar nyelvű összefoglalásával. Tesszük ezt azért is — nem feledve a
magyar szakmai nyelv művelésének fontosságát -, mivel szakmai
közösségünk munkája a jövőben mind gyakrabban összefonódik majd
az Európai Unió tagországainak szakmai közösségeivel.
Ezúton is köszönöm szakmai közösségünk érdeklődését. Szerkesztőbizottságunk változatlanul kéri és várja — a határon innen és túl dolgozó
— szakértőink közös ügyünket szolgáló, önzetlen cikkírói segítségét
csakúgy, mint hirdetőink, előfizetőink és nem utolsósorban kiadónk
lapunk megjelenéséhez nyújtott anyagi támogatását.
Továbbra is szerkesszük együtt az Anyagvizsgálók Lapját!
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