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A „Válogatás” rendszerint nem tematikus kiadvány és az
év végén jelenik meg. Ebben az évben a Szerkesztõ Bizottság eltér a hagyományoktól, amit Dr. Gillemot László
professzor, akadémikus születésének 100. évfordulója
(2012. október 7.) tesz indokolttá.
Gillemot László munkássága rendkívül széleskörû az
anyagszerzet-tantól , a fém elõállítási módszereken át, a
fém alakítást és a hegesztést magába foglalva, a kutatás
szervezésig, az oktatás fejlesztéséig sok mindenre kiterjed.
Mindezeken a területeken kimagasló eredményeket ért el.
Ez a rendkívüli teljesítmény elismeréseként került sor, kerül
sor megemlékezésekre.
Gillemot László munkásságáról és a centenáriumi év eseményeirõl a www.GILLEMOT,hu honlapon lehet bõvebb
információhoz jutni. A Budapesti Mûszaki Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszék kezdeményeséhez számos szervezet (Magyar Tudományos Akadémia [MTA], Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség [MAROVISZ],
Gépipari Tudományos Egyesület [GTE], Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület [OMBKE]) csatlakozott
és tartott, tart megemlékezést a „Gillemot munkásságról”.
Több hazai és határon túli konferencián és egyéb eseményen hangzik el egy-egy megemlékezõ elõadás. A megemlékezések sorából kiemelkedik az MTA szakmai napja, ahol
az ország vezetõ szakemberei tekintették át ennek a 100
évnek a legkiemelkedõbb eredményeit, és ebbe ágyazták
be a Gillemot László érdemeit.
A 6. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban [AGy] konferencia
egy teljes szekcióban tárgyalta, hogy Gillemot professzor
hogyan befolyásolta a hazai anyagvizsgálat fejlõdését.
E két esemény anyagvizsgálattal kapcsolatos elõadásainak írásos változatait tartalmazza a jelen „Válogatás”.

Gillemot László
felelõs szerkesztõ
ISSN 1215–8410
Válogatás 2012

www.anyagvizsgaloklapja.hu

1

