
DR. SOÓS JUSZTINA  

(1930–2017) 

 

orvos, reumatológus szakorvos, kórházigazgató 

 

Jászárokszálláson született 1930-ban.  

Szülei: Farkas Terézia és Soós Emánuel 

Férje: Dr. Darnyik József 

Gyermekei: Darnyik Dóra, Darnyik Judit 

Az orvosi egyetemet a budapesti Semmelweis Orvostudományi 

Egyetem Általános Orvosi Karán végezte 1954–1960 között. 

Az orvosi diplomáját 1960-ban vette át.   

Munkahelyei:  

Jászberényi Városi Rendelőintézet, Jászberényi Városi Kórház, reumatológiai szakrendelő 

Jászberényben.   

1960-tól 2001-ig Jászberényben a gyógyításnak, a betegeknek szentelte életét. 

1960-ban kórházi orvos. 

1960 és 1979 között körzeti orvos.  

1979-től 1989-ig kórházigazgató. 

1989 és 2001 között reumatológiai szakrendelésen látta el a betegeket.  

Miután a gyógyító tevékenységét befejezte, Budapestre költözött.  

 

Elismerések, kitüntetések:  

Az Egészségügy Kiváló Dolgozója, 1975.  

Kiváló Orvos, 1980.  

 

 
 

             Munkatársaival  –  középen Sass Balázs      Értekezleten 

 

Az ápolónővérek szolgálatáról írt verséből:  

„Elsuhannak éji lépteik / utánuk jóság száll. / Felemelik a pici gyerek / testeket, etetnek / tisztába 

tesznek.  

Megfogják a kis fejeket / míg az orvos az eret / szúrva folyatja a / gyógyító nedvet. / Álmatlan 

szemmel virradnak reggel.  

Sebészeten műtőkben / nappalosok, éjjelesek / Anyák verítékét törlő / világra segítők. / Időseket 

mosolyogva / tűrőn ápolók.  



Intenzív osztályok / megállás nélküli / tevékeny őrei, Mind / csodálatra méltók! 

S amikor a végórák / perceit látják. / Mikor a testből / az élet elszáll / Megmarad az ismert / a 

látható, a test. / Soha nem láthatják / mi elszállt, / a csodát, a lelket.”  

 

 
 

Dr. Soós Jusztina a nyugdíjas éveiben saját kedvére festegetett és verseket írt.  

Nyomtatásban megjelent verseskötetének címe: Így lesztek ti versek.  

A kötet borítóján ő maga így vallott az életéről: „1930-ban Jászárokszálláson születtem, a nehéz 

gyermekkor, háborús évek után Budapesten éltem tíz évig. Itt végeztem el az orvostudományi 

egyetemet, majd a sors visszavezetett a Jászságba, Jászberénybe. Most az itt eltöltött orvosi 

munkám 41 éve után mindenkitől búcsúzva – akit ismertem, orvosok, nővérek, egyéb munkatár-

sak, barátok, – szeretett kedves betegek sokaságára emlékezve könnyes a szemem. …”   

Jászberényhez való kötődését egy szívet melengető kor- és kórképet idéző versében így fogal-

mazta meg:  

Drága Jászberény 

 

Drága Jászberény a Te  

sártól mocskos 1960-as éveid 

A Pelyhespart betontalan locsa,  

és gödrös utcáid jártam sorra,  

Elakadt, ponyvás terepjárót  

– hogy kijusson a beteghez –  

tolta a sárban orvos-nővér.  

 

Kórházi ágyak kopott matracai  

az apró épületekben, ott hátul, 

két pavilon mögött. 

Paraszti munkában elnyűtt, 

elhanyagolt bél- és belbajok,  

Sérültek, töröttek,  

Szülő anyák.  

 

Újerdő hófúvásos tanyák,  

lovasszánon vittek tovább, 

Sok kedves arcú jász 

várta a doktornéni szavát. 

 

Majd a semmiből kinőttek 

házak, szinte óriások,  

90-ben már rá sem  

ismertem az addig 

viskós részidre,  

ahol térdig merült el 

hajdan csizmám szára.  

 

Most itt hagylak téged. 

Ahogy járom a pesti utcát,  

újra érzem tavasszal majd 

Újerdő akácillatát.  

Bennem zsong, zsonghatsz 

te drága, te nehéz 

éveim Jászberénye.  

 

 



Munkája:  

 

Dr. Soós Jusztina: Jászberény Városi Tanács 

VB. Kórház – Rendelőintézet története. In: 

Jászberény Városi Tanács VB. Kórház és Ren-

delőintézet Orvosi Közleményei. Évkönyv. 

Felelős kiadó: Dr. Soós Jusztina. 1985. 9–25. 

o.  

2017. október 10-én hunyt el. A jászbe-

rényi Szent Imre temetőben, férje mellé he-

lyezték örök nyugalomra.  

Halála alkalmából egy kollégája, prof. 

dr. Bálint Géza méltató szavai:  

„Évfolyamtársunk volt, feleségemnek kollégi-

umi szobatársa és barátnője is. Dr. Soós Jusz-

tina ernyedetlen szorgalma, tudásszomja min-

dig csodálattal töltött el, hisz reumatológiából 

is szerzett szakképesítést. Kórházat vezetni sem 

könnyű, ezt saját tapasztalatból tudom. Betegei 

– közös betegeink – mindig nagy szeretettel emlékeztek meg róla. Nekünk ajándékozott képét 

unokáink is szeretik. Emberként és orvosként is kiemelkedett, s erre büszke lehet családja. Em-

lékét megőrizzük.” (prof. Phd. dr. Bálint Géza az ORFI volt főigazgatója) 

 

Forrás:  

 
Szolnok Megyei Néplap. 1975. 10. 17., 1980. 07. 02. 

Szolnok Megyei Néplap. 1989. 10. 19.  

Darnyik Dóra közlése 

Jászberényi Városi Tanács VB. Kórház és Rendelőintézet Orvosi Közleményei. Évkönyv. Jászberény, 1985. Fe-

lelős kiadó: Dr. Soós Jusztina kórház- és rendelőintézeti igazgató 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s17.html 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-orvoseletrajzi/ch03s06.html 

 

Jászberény, 2019. 09. 15. 

 

       Összeállította: Dr. Suba György  
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