HÍREK
MAROVISZ Díjasunk, 2019: Szalay Ferenc
Kedves Feri,
Megtiszteltetés számomra, hogy mint régi barátod,
mint volt kollégád mondhatok el néhány közös emléket és néhány történetet, melyeket közösen éltünk meg!
Nem lehet nem emlékezni a ’70-es évekbeli ultrahangos szakmai napokra, mely a Krautkrämer
GmbH. és a Magyar Hajó- és Darugyár közös szervezésében jött létre! Te már akkor a tudásodat és a tapasztalatodat adtad tovább a gyártók bevonásával.
A szakmabeliek nagyszámban jelentek meg ezeken
az eseményeken neked köszönhetően!
Nagyra értékelték a Krautkrämer cégtől megjelent
kollégák Peter Speier, Serban Berger és Dr. Freilinghaus urak is a szakmai elhivatottságodat! Nem maradhatott el az akkoriban a kereskedelmet kizárólagosan bonyolító „külker”, a METRIMPEX meghívása
sem! Ezt a kapcsolatot is kiválóan kezelted. Szép
emlékeket hagytak a rendezvények mellé szervezett focimeccsek és persze a fehérabroszos, éttermi
és pincei látogatások is! A jó anyagvizsgáló helytáll
minden fronton!
Fontos megemlítenem a MAROVISZ születésénél
való közreműködésedet is!
Emlékszel, amikor 1996-ban Hegedűs Sándorral,
Peter Speier és Ralph Giese (Rich.SEIFERT GmbH.)
urakkal Berlinbe látogattunk? A DGZfP berlini központjában Dr. Rainer Link igazgató és Dr. Schnittger

professzor a DGZfP akkori elnöke fogadott bennünket, hogy útmutatást adjon. Egy pénzügyileg
és szakmailag független, önálló, a roncsolásmentes
vizsgálókat képviselő, összefogó Szakmai Szervezet
megalapításához kaptunk szakmai támogatást és
instrukciókat egy Szövetség alapításához. Te már
akkor is a szakmánk hirdetője, szószólója voltál!
Végül engedtessen meg, hogy egy kis kronologikus
felsorolás adjak egy szakmailag gazdag életútból, a
teljesség igénye nélkül.
* Érettségi 1965-ben Eötvös Lóránd Acélszerkezeti Technikum (hazánk akkori egyetlen „acélszerkezeti” szakos technikuma, ma Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest)
* Katonaság
* Anyagvizsgáló
• 1968-ban Csepel Anyagvizsgáló Intézet.
Réti Pali bácsinál felvételizett, ultrahangosként kezdte meg anyagvizsgáló pályafutását
• 1970-ben Hajógyárba került, szintén ultrahangosként
* Közben:
• 1973-76-ig NDK - Bitterfeld
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» 4 db kazán szerelésénél végzett
varratvizsgálatokat. Jellemzően UT,
de részt vett egyéb vizsgálatokban is
(RT, MT, PT, VT, spektroszkopia).
» Érdekesség: ebben a vegyi üzemben
állították elő a Ciklon-B idegmérget,
amit a németek használtak a II.
világháborúban (Auschwitz).
• 1976-tól újra itthon - Hajógyár
» Főleg hajók, úszódaruk, úszótestek,
gémek, acél-szerkezetek hegesztési
varratainak vizsgálata.
* 1978-ban szerezte meg az UT3-as tanúsítványát (még a Gödön tartott tanfolyamok keretében), majd az évek során RT, MT, PT, VT, SP
tanúsítványokat is szerez (2-es fokozat). Magyarországon ez volt a legelső UT3 Tanúsítvány.
* 1978-tól Laborvezetőnek nevezik ki a Hajógyárba
» Itt dolgozik a cég felszámolásáig,
majd az Erőkarba kerül (1996-1997)
roncsolásmentes vizsgálati területre.
(Megjegyzés: azt hiszem ekkor már
Hegedűs Sanyi volt az Erőkarban a
RM labor osztályvezetője). Itt gyakorlatilag az Erőkar jellemző területein
dolgozott (pl.: kazánok, nyomástartó
edények, főgőz rendszerek, stb. vizs-
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gálata). Rendszeresen részt vett technológiák kidolgozásában (ultrahangos területen).
» Az Erőkarban 1998-ig dolgozik.
1995 Megalakítja a R.U.M. Testing Bt.-t.
» Alapítók: Szalay Ferenc, Hegedűs
Sándor, Tóth Attila, Scheer István.
Először másodállásban, majd 1998tól főállásban dolgozik a cégnél.
2000-től Ke-Tech Kft.-nél, mint ultrahangos
szakértő, oktató és üzletkötő tevékenykedett.
2005-ben R.U.M. Testing Kft. műszaki vezető,
itt marad 2008-ig (nyugdíjazásáig). Változatos
területeken végez vizsgálati tevékenységet.
(erőművek, nyomástartó edények, tartályok,
öntvények, csővezetékek, hajók, stb.). Ezeken
a területeken rendszeresen dolgoz ki vizsgálati technológiákat is (főleg ultrahangos területen).
1980-tól napjainkig az ORSZAK-nál rendszeresen oktat ultrahangos tanfolyamokon.

Kívánok neked erőt, egészséget és tiszta szívből
GRATULÁLOK a MAROVISZ Díjhoz!
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!
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Kecskés Péter,
a MAROVISZ alelnökének laudációja
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