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10 éves a MAROVISZ
2007. november 30-án ünnepelte a
megalakulásának 10. évfordulóját. Az
Monoron a Nyerges Hotelben került sor
magyar és 2 külföldi anyagvizsgáló
részvételével.

MAROVISZ
ünnepségre
mintegy 70
szakember

A születésnapot négy előadás, az első alkalommal
átadásra kerülő MAROVISZ Díj, az alapító tagoknak
átnyújtott Emléklap és a kulturális műsor valamint a
baráti vacsora tette kiemelkedő eseménnyé.

„A Szövetség megalakulásának 10. évfordulóján
alapított MAROVISZ Díjat az a személy kaphatja meg,
aki szakmai életútja során munkásságával a
roncsolásmentes
anyagvizsgálat
módszereinek
szakszerű és eredményes ipari alkalmazását
szolgálta; ismereteinek közreadásával hozzájárult
szakmai közösségünk felkészültségének, hazai és
nemzetközi társadalmi elismertségének növeléséhez.

Prof. Dr TÓTH László színes előadása az
„Érdekességek
a
roncsolásmentes
vizsgálat
történetéből” címet viselte és az anyagvizsgálatot
befolyásoló, meghatározó tényezőkből kiindulva a
szakma fejlődését foglalta össze.
Dr. BECKER István a hosszú pályafutása során
szerzett tapasztalatokat összegezte a „Visszapillantás
a hazai roncsolásmentes vizsgálat kezdeteire”
címmel. A szerző munkássága egybeesett a
roncsolásmentes
vizsgálat
intenzív
fejlődési
szakaszával és széleskörű terjedésével, így a
hallgatóság sok újat megtudhatott a roncsolásmentes
módszerek hazai bevezetéséről.
TARNAI György – a MAROVISZ első és többször
újraválasztott Elnöke – az elmúlt 10 év eredményeiről,
nehézségeiről és az el nem ért célkitűzésekről
egyaránt beszámolt a „MAROVISZ 10 éve” címmel
megtartott előadásában. A referátum kitért a
MAROVISZ kapcsolatainak alakulására is, ami a
„hivataloson” túlmenően sok esetben személyes jó
kapcsolatok is voltak.
Dr. TRAMPUS Péter – a MAROVISZ Elnöke –
felvázolta a MAROVISZ jövőképét. Az előadását úgy
lehet röviden összefoglalni, hogy a múlt eredményeire
építve kell előrelépni, és sok a még megoldandó
kérdés. A MAROVISZ legfontosabb célkitűzései, a
jelen Válogatás további oldalain illetve a honlapon
(www.marovisz.hu) is megtalálhatók.
A 10 éves MAROVISZ-t Dr. Rainer LINK úr az
European Federation for Non_Destructive Testing
(EFNDT)
és
a
Deutsche
Gesellschaft
für
Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP) (címlap fénykép)
és
Dr.
Gerhard
AUFRICHT
Österreichische
Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (ÖGfZP)
nevében köszöntötte.
Idézve a MAROVISZ Díj kiírásából:
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A MAROVISZ Díjat általában kétévente egy-egy
személynek adományozza az Elnökség az általa
megbízott Kuratórium részletes indoklást tartalmazó
javaslata(i) figyelembe vételével. A Díjat a Kuratórium
elnöke adja át a Szövetség jelentős szakmai
rendezvényének keretében, amelyen a kitüntetett
szakmai
tevékenysége
lényegét
összefoglaló
előadásban ismerteteti.” (További részletek a
MAROVISZ honlapján (www.marovisz.hu) találhatók.
(Az első díjátadás fényképe a címlapon)
Az első, 1. sorszámú MAROVISZ Díjat dr.
BECKER István kapta a szakmában eltöltött sok
évtizedes munkásságáért.
A MAROVISZ alapító tagjai számára készített
Emléklapokat
29-en
vehették
át
vállalatuk
képviseletében, illetve magán személyek esetében
személyre szólóan.

www.anyagvizsgaloklapja.hu
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Az ünnepi ülést a Lármafa Zenekar, Istók Csenge
Lídia
mesemondó
és
Monori
Strázsák
Néptáncegyüttes műsora foglalta keretbe.

Az együtt elköltött vacsora jó lehetőséget teremtett
a szakmai és baráti kapcsolatok építésére, a közös
gondok megvitatására, vagy akár az együttműködő
partner jobbmegismerésére.
A teljes fényképanyag a MAROVISZ honapján
(www.marovisz.hu) megtalálható.

dr. Gillemot László
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