
� TISZTELT KOLLÉGÁK, KEDVES BARÁTAIM!

Szeretném felidézni egy kedves társunk munkásságát, aki so-
kunk pályafutását segítette, aki fontos, összetartó szerepet ját-
szott a múltban a gyakran szekértáborokra szakadt szakmánk-
ban. Majd mindenki nyugodtan fordulhatott hozzá tanácsért,
és õ mindig kiegyensúlyozott, békés megoldásokat javasolt;
amit persze nem mindig fogadtunk meg, kárunkra válva.

Szánthó András Budapesten született 1947. október 4-én. Bu-
dapesten az Eötvös József Gimnáziumban érettségizett 1966-
ban, a SOTE-n diplomázott 1974-ben, elõször sugárkezelõ
(1978), majd szülész-nõgyógyász szakvizsgát szerzett (1982).
Klinikai onkológiából 1991-ben tette le a vizsgát, 2003- ban
pedig PhD-fokozatot szerzett.

A SOTE I. Sz. Nõi Klinikáján 1978-tól a mai napig dolgozik,
1991-tõl vezette az onkológiai osztályt. 2003–2007 között
igazgatóhelyettesként végezte munkáját. Három klinikaigaz-
gató egyetemi tanárt szolgált odaadással.

András orvostársam, pártfogóm és atyai jó barátom, 43 év
munkával töltött év után, 70. születésnapján idén októberben
nyugdíjba vonult. Jómagam sokat köszönhettem neki, a szülé-
szet gyakorlaton és a szigorlaton mutatott igen szigorú, de ke-
délyes viselkedésével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a nõ-
gyógyászat útjára adtam a fejem. Angliai tanulmányutamat a
klinikáról kiemelten támogatta.

Számos szakmai társaság vezetõségében látott el feladatokat,
többek között volt a Magyar Nõorvosok Társaságának elnök-
ségi tagja, a Magyar Klinikai Onkológusok Társaságának fõ-

titkára, majd elnöke, és társaságunk, a Magyar Nõgyógyász
Onkológusok Társaságának fõtitkári posztját is betöltötte 8
éven keresztül. A 43 éves munkájába az életének egy jelentõs
részét szentelte és áldozta fel a daganatgyógyászat oltárán, és
mindig a legnagyobb odaadással kezelte a daganatos betegség-
ben szenvedõ betegeit.

András, a magam és a Társaságunk nevében is szeretettel kö-
szöntelek 70. születésnapod és nyugdíjba vonulásod alkalmá-
ból, és kívánok neked jó egészséget az életed új korszakára!

Bálega János dr.

� KEDVES ANDRÁS!

Már nem emlékszem, hogy hol és mikor találkoztunk legelõ-
ször, de arra jólesõen gondolok, hogy a hazai nõorvosi daga-
natgyógyászatért vívott több évtizedes harcomban a kezdetek-
tõl mellettem álltál, segítettél. Részt vettél a társaságunk meg-
alapításában, és minden hazai daganatgyógyászati rendezvé-
nyen. Azon kevés ember közé tartozol, akire mindig számít-
hattam, aki józan tanácsokkal látott el, és akivel a szõlõ levét is
mámorosan ünnepelhettem. Bizony nagyon kedélyes estéink
voltak: „borban az igazság” jelszóval ápoltuk a nemzetközi
kapcsolatokat – nem is eredménytelenül. Te is tudod, hogy
ölelni kell a percet, mert gyorsan peregnek.

Évfordulókon, fõleg a 70.-en, az ember megáll egy pillanatra,
és vagy elkezd visszanézni, vagy ráz egyet magán, és halad to-
vább. Nem látom rajtad, hogy a múltba révednél, örülök, hogy
odaadó gyógyító munkádat töretlenül folytatod.

András, nagyszerû embert, igazi orvost, becsületes társat is-
mertem meg benned, hálás vagyok a sorsomnak, hogy a barát-
ságodat magaménak tudhatom. Éltessen az isten ebben a szel-
lemben, jó egészségben és még sokáig!

Bõsze Péter dr.
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