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JEGYZET

NOTICE
Bucsu egy nehéz évtől

Minden híradás a válság évének nevezi 2009-et
és – sajnos – joggal. Csökkent a nemzeti össztermék (GDP), visszaesett az ipari termelés, tervbe
vett beruházásokat felfüggesztettek vagy meg is
szüntettek. Ez természetesen kihatott a hazai
anyagvizsgálók helyzetére, mert a vállalatok
takarékoskodtak. Ez a takarékosság egyaránt
megjelent e foglalkoztatásban (munkahelyek
szűntek meg), a jövőt előkészítő akciók maradtak
el (oktatás, beruházás) és ami még fokozottabban
érintette az anyagvizsgáló szakmát, jelentősen
csökkentek a vállalati megbízások összege.
Szóval nehéz év van mögöttünk.

Magyarország képviselője is ott van. [Anyagvizsgálók Lapja 19/2 p.49]
Ugyancsak a hazai anyagvizsgálat elismerését
jelenti, hogy egy aktív anyagvizsgáló egyetemi
tanári kinevezést kapott. Dr. TRAMPUS PÉTER a
Debreceni Egyetem Műszaki Karán, a Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszéken fogja oktatni
és ezzel remélhetőleg egy új műhely nyílik a hazai
anyagvizsgáló képzésben. A roncsolás mentes
vizsgálatok terén kifejtett munkásságáért dr.
TRAMPUS PÉTER az év végén GÁBOR DÉNES_Díjat vehetett át az oktatási és kulturális
minisztertől.

Természetesen a számos nehézség ellenére a
szakma döntő többsége „nem dobta be a törülközőt” és legalább a „túlélésre” játszott, vagy akár
komoly sikereket ért el. Az Anyagvizsgálók Lapja
elsősorban szakmai jellegű, de szívesen teret
biztosít mindazoknak a kezdeményezéseknek,
ötleteknek, amelyek előbbre viszik az anyagvizsgáló társadalmat.
A következőkben nem a nehézségeket kívánom
ecsetelni, hanem néhány az év során megvalósult
eredményt kívánok kiemelni, korántsem a teljesség igényével.
Az év kiemelkedő hazai eseménye a már hagyományos, VI. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló
Konferenciát és Kiállítás. A házigazda város a már
jól megszokott Eger volt, de megrendezés körülményei sokkal jobban megfeleltek egy modern
konferenciának, mint az előző években. Természetesen ennek ára volt, amit sajnos többen nem
tudtak megfizetni, különösen az előzőkben már
ecsetelt gazdasági helyzetben. Kevesebb résztvevő, kevesebb előadás. A – megítélésem szerint döntő többségében színvonalas előadások kitöltötték a konferencia programját, sőt talán az egy
kicsit szorosra is sikeredett. Igaz nem voltak párhuzamos szekciók, ami azzal az előnnyel járt, aki
akarta, minden programon részt tudott venni.

Hiller István átadja a díjat Trampus Péternek
Egy kicsit hosszabb történelmi visszatekintés
alapján sok évtizedes szakmai munkásságáért, és
a roncsolásmentes vizsgálók oktatásában játszott
kiemelkedő teljesítményéért, valamint társadalmi
szerepvállalásáért TARNAI GYÖRGY „MAROVISZ
Díjat” kapott.

A konferenciáról, annak szakmai programjáról
egy ismertetés is található a jelen Válogatásban.
Az év jelentős eseménye volt, hogy megalakult
az „ACADEMIA NDT INTERNATIONAL” (a Nemzetközi Roncsolásmentes Akadémia). Az Akadémia magyar tagja – a MAROVISZ ajánlásával és
támogatásával – BALASKÓ MÁRTON. Azt hiszem,
hogy a magyar anyagvizsgáló társadalom elismerésének lehet köszönni, hogy a 38 alapító között
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A 2009. évi „MAROVISZ DIJ”-at Tarnai
György (középen) kapta
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Ami az Anyagvizsgálók Lapját illeti, számos nehézséget kellett és kell megoldani. Ezek azonban
technikai jellegűek és nem pedig pénzügyi természetűek voltak. A Lap sikeresen átköltözött egy a
MAROVISZ által bérelt szerverre és ez új lehetőségeknek ad szabad utat. Itt szeretnék köszönetet
mondani a saját és - azt hiszem - a Lap minden
olvasójának nevében KÖVÉR LÁSZLÓNAK, aki
honlap gazdája volt, de körülményeinek változása
miatt már nem tudta tovább vállalni a feladatot.
Néhány gond nehezítette a Lap megjelenését,
így ebben az évben csak 3 szám készült el, de
terjedelmében, a megjelentett cikkek számában
azonban így is elérte az előző évek értékeit, azaz
– megítélésem szerint – kiteszi akár a 4 számot is.
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A Szerkesztő Bizottság igyekezni fog, hogy a
jövőben a megjelenés ütemesebb legyen és ne
forduljanak elő hasonló fennakadások.
Ezt a rövid visszatekintést abban a reményben
zárom, hogy 2010 jobb év lesz, kevesebb nehézségről és még több sikerről lesz módom beszámolni.
A Szerkesztő Bizottság és a magam nevében
minden Olvasónak és a szakmában tevékenykedőnek eredményekben gazdag, Boldog Új Évet
kívánok.

dr. Gillemot László
felelős szerkesztő
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