Ndmeth Gyrirgy professzor a magyar sugdrter6pia egyik legkimagasl6bb egy6nisdge
79. dlet€v6ben 2014. rniircius I l-6n ritkdltciz6tt a halhatatlansiigba. Elemi ds
gimnrlziumi tanulmilnyait _ Sz6kesfehdrv6ron v€,gezte. 1960-ban a Budapesti
Orvostudomdnyi Egyetem Altaliinos Kariin vegzett Summa cum Laude min6sit6ssel.
1992-igaz Uzsoki utcai K6rhi2ban, 1992-t6l hal6la napjriig az Orsz:igos Onkol6giai
Intdzetben dolgozott.
Onkoradiol6girib6l 1963-ban, klinikai onkol6girib6l 1979-ben szerzett szakvizsgirt.
1970-ben az orvostudomdnyok kandidiitusa, 1987-ben az orvostudomdnyok doktora
cimet szerezte meg. Az Orvostov6bbk6pz6 Egyetem cimzetes egyetemi tandri cimet
1981-ben, egyetemi tan6ri kinevezdst 1987-ben szerezte meg, tansz6kvezet6 egyetemi
tanArrh l992-ben nevezt6k ki. A Berlini Humboldt Egyetemen 1996-1970 k6z6tt
aspiriins, a Heidelbergi Radiol6giai Klinik6n 1972-1973-ig 6s 1985-1986-ig Humboldt
dsztdndijas volt. 1988-1989-ban DKFZ <isztcindijat nyert el. Tanulm6nyi tton vett
reszl az USA-ban, Jap6nban, Svddorsz6gban, Ausztri6ban, Franciaorsz6gb an. 1974 6ta
a HIETE ds a SOTE oktat6j a lett. Szdrntalan tudom6nyos tiirsasiig vezetosdgi,
e_lndks6gi tagja volt, tribb szaklap szerkeszt6 bizotts6gi tagjfnak kdrtdk fel.
O alapitotta meg 6s lett rirrikds tiszteletbeli elndke a Magyar Radiol6gusok
Tdrsasiig6nak.
Munkat6rsai kdziil tizen kandidatrir6t, ill. Ph.D. fokozatot szereztek, tdbb
tanszdkvezet6, egyetemi tan'r, oszt|lytezet6 f6orvos keriilt ki itthon ds kiilftjldrin az
dltala teremtett iskolib6l.
Munk6ssdga soriin 13 szakk<inyvet, ill. krinyvrdszletet irt, kdziiliik a Sugiirterripia c.
k<inyv h6zagp6tl6 eur6pai szinvonalf, egyetemi tankdnyv, amelyb6l nemzed6kek
tanult6k a sugrirterlpi6t.
Munkdss6grlt az F,g{szs6g;tgy Kivril6 Dolgoz6ja, Madzsar J6zsef, Krompecher 6drin,
Kivril6 Orvos, Batthy6ny-Strattmann L6szl6 ds a Magyar Kria6rsasiig Erdemrend
K<iz6pkeresztje kitiintetdsekkel ismertdk el.
N6met Gyrirgy nemzetkdzi kapcsolatai a ndmet nyelvri orsziigokra, Eur6p6n kiviil
Amerik6ra is kiterjedtek. Sz6mos nemzetkdzi egyiittmrikdddst kezdem6nyezett ds
ir6nyitott. Neki megadatott az, hogy iskol6t teremtett az Uzsoki utcai K6rh6zban, majd
1992 fi6n tanitvdnyainak mdsodik gener6ci6ja fiatalon nemzetkrizileg elismert
6letp6lyrira keriilt.
Maradand6t alkotott, arnikor is rdszt vett 1992-2000. kdzdtt az Orsz6gos Onkol6giai
Int6zet fi struktfr6jAnak ds tevdkenysdgdnek kialakitiisiiban.
Boldog ember volt, mert szereto csal6d, tisztel6 tanitvtinyok ds h6lds betegek vettdk
kririil egdsz dletdben 6s eml6keznek rd azon til. Alig feliilmrilhat6 ftildi dlet6nek
jelk6pes befejezdse volt, hogy kez€ben Magyar Nemzettel t6rt meg Teremt6j6hez.
Nev6t beirta a magyar orvostudomiiny tortdnetdbe, emldk6t pedig 6rzik bar6tai,
tanitv6nyai ds betegei.
Nyugodjdk bdk6ben!
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