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JEGYZET
Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy a Felelős Szerkesztő így kezdje:
„Mea culpa, mea maxima culpa”. Igaz, hogy mindez kissé árnyalható
a gyorsan változó, gyakran jelentősebb turbulenciákra hivatkozva,
amelyek jelen vannak mind társadalmunkban, mind pedig gazdasági, szakmai életünkben is. Maradjunk inkább a tényeknél, amelyeknek vannak örömteli és szomorú következményei. Szomorúan
kell tudomásul vennünk a „születés-halál” természeti törvényét
még akkor is, ha a tudjuk is, hogy ezek egymástól elválaszthatatlan
egységben vannak. A lapunk előző számát még korábbi Felelős
Szerkesztőnkkel Dr. Gillemot Lászlóval közösen jegyeztük. Ő már
a végtelenség beláthatatlan hosszúságú útjára lépett. E számban
már megszólítani nem tudjuk, csak átfutjuk élettörténetének alig
több mint 27.000 napját. Az elmúlt két évben három MAROVISZ
Díjas is előbb lépett arra az útra, amelyen Gillemot László követte őket. Sorrendben, Tarnai György (2017. szeptember 11.), Becker
István (2017. október 4.), Dr. Somogyi György (2018. Július 2.).
Élettörténetük összefoglalása egyrészt megjelent lapunk 2017/1
számában, másrészt a megdöbbenést tükröző megemlékezések
közvetlenül történéseket követően több fórumon láttak napvilágot. E szomorú „csokrot” növeli Horst Blumenauer halálhíre, akinek az eddig egyetlen magyar nyelven írt törésmechanika könyvet
köszönhetjük. Életének, munkásságának rövid ismertetésével állított emléket lapunk jelen számában olvashatjuk.
Az élet ugyancsak örök, amiben mindenkinek tennie kell a maga
dolgát. Mire is fókuszált lapunk jelenlegi száma? A kérdés jogos,
hiszen az újjáalakult Szerkesztő Bizottság ezt a célt tűzte maga
elé. Szakmai közösségünk fő feladata az anyagaink felhasználás
szempontjaiból lényeges tulajdonságainak meghatározása, a szerkezetek biztonságos üzemeltethetősége érdekében. A vizsgálati
eredmény, az általunk megfogalmazott szakvélemények, és végső soron az a tudás, amit képviselünk a „piacon megjelenő” termék. Erre is érvényesek ugyanazon ismérvek, mint bármilyen más
„árura, termékre”, azaz „eladhatónak kell lennie” és „keresletre van
szükség”. Ez utóbbi a piac nagyságától függ. Az azonban biztosan
állítható, hogy a „jó minőségű termék, kedvező áron” mindig vevőre talál. Lapunk e száma e témakörre koncentrál. A „hogyanra”
nézve pedig mind nemzetközi, mind pedig hazai eredményeink
születtek.
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