Kedves M6ria, Gyitszol6 csal6d, Tisaelt Gyiilekezet!

Tisztelegni 6s kegyeleti.inket ler6ni zar6ndokolnak ide Eckhardt S6ndor
porhiively6hez, amely 6tadatik annak, ahonnan v6tetett, de halhatatlan lelk6re
eml6keztink, amely megtdrt Teremt6jdhez, de benniink is tov6bb 61.
Meg nern ismdtl6d6 kiilcinleges kor kiilcinleges tehetsdgti gyermeke volt, aki
kiemelked<i k6pessdgdvel pontosan itdlte meg a folyamatos v5ltoz6sok,
term6szetet, m6lysdgeit, er6vonalainak ir6ny6t, meg tudta kiil<inbriztetni a
lehets6gest a lehetetlent6l.
Ez6rt nem tudtrik ellehetetleniteni ket evtizedig, mindnyrijunk szerencs6jdre.
Az6ft veft megkertilhetetlenn6 mert 6 megfelel6 ember volt a megfelel<i helyen.
Ezdrt emelte tehetsdge arra a szlntre, hogy folytatva el6dei munk6j6t, min6s6gileg
magasabb szintre emelte az Orszitgos Onkol6giai Intdzetet 6s az eg6,sz magyar
onkol6gi6t, biaos alapokat teremtve a tovribbl6p6shez. Egyike volt kora
kiemelked6 onkol6gusainak, akik befolyrisolt6k az eur6pai onkol6gia arculatdt.
Az Orvostov6bbkdpz<i Intezet alapit6 tanszdkvezet<ijek6nt vezette az onkologus
szakorvosk6pz6st, tov6bbkdpzest, a magyar onkol6gia egyik legielentosebb
iskol6j6t alakitotta ki, tdbb kutat6si ir6nyt kezdeml,nyezett, o is ringatta amagyar
kernoteriipia bcilcs<ijdt, terve*e ds elkezdte a magyar onkol6giai h6l6zat
fel6pit6s6t.
Jelent6s nemzetkozi kapcsolatokat 6pitett ki Kelettel 6s Nyugattal egyarrlnt. F6leg
az o tevdkenys6g6n kereszttil min6sitett6k a magyar onkol6girit. A magyar 6s a
szovjet tudom6nyos akad6mia tagja, kdt egyetem diszdoktora, tudom6nyos
t6rsas6gok tisaeletbeli tagia, UICC elncike volt. Kimagasl6 dlermiivdt a ma1yar
korm6nyok a legmagasabb kormriny kittintet6sekkel 6s Sz6chenyi dijjal
6rt6kelt6k. Tudom6rnyos munkrissrig6t meg6rzik kcizlem6nyei, k<inyvei, 6s az
Intdzet eml6kkcinyvei. Sug6rz6 szellemisdg6t, gondolatait, 6letszeml6letdt,
t<jrekv6seit megorizzik, a mrilhatatlans6gba l6nyegiilt emldkdt mi gondozzuk 6s
adjuk tov6bb a minket krivet6 nemzed6keknek, hogy a jciv6 is nemes
hagyom6nyokb6l merf tsen es epitkezzen.
Eckhardt Srindor mrir a Itildcin elnyerte jutalmrit. Legend6san boldog h6zass6gban
6lt, szeretS gyerekei, unok6i 6s dddunok6i kdzritt. Betegei hril6ja 6s munkat6rsai
tisztelete dvezte.
Elete utols6 napj6ig azzal foglalkozott, amit szenveddlyesen szeretett, a betegek
gy6gykezel6sdvel.
Eckhardt Siindor dletmrive etalon 6s mirce. Minden, arni el6tte trirtdnt, 6s ami
kiivetni fogSa, az6 alkot6s6,val vettetik 6ssze ds it6ltetik meg.
Mert 6 mesm6rettetett ds maradand6nak tal6ltatott.

,,Mely fennmarad s n6tt6n n6 f6nye amint id6ben, t6rben trlvozik, melyhez tekint
fel az ut6d er6nye 6hajt, rem6l, hisz ds im6dkozik."
Kedves Sri,ndor!

Arany J6nos szavaival im6dkozunk mi is halhatatlan lelked6rt. Szemdlyes
gyrlszunkat enyhiti a tudat 6s bizonyoss6g, hogy sokakkal oszthatjuk meg, a
tudomriny 6s szellemi jelenl6ted dsszekdt benniinket abban az 6trneneti id6ben,
amig ism6t talilkozunk.
Az Iir legyen kegyelmes Hozzdd6s Hozzfurk.
Nyugodj b6k6ben!
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