Dr. Suba György
(1928–)
orvos
Jászberényben született 1928. március 29-én.
Szülei: Suba Lajos főszámvevő és Misi Erzsébet.
Tanulmányai:
Az elemi iskolát és a gimnáziumot szülővárosában végezte, 1946-ban érettségizett. Egyetemi tanulmányait Budapesten a PPTE-n folytatta. A premontrei
kollégiumból 1950. június 18-án éjjel, őt is elhurcolták, majd internálták,
amely 2,5 évig tartott. Ezután fizikai munkásként dolgozott. 1960-ban „cum
laude” általános orvosi diplomát szerzett.
Háromszor nősült, első felsége dr. Erdei Sarolta belgyógyász szakorvos, közös
gyermekük László, aki szintén az orvosi hivatást választotta. Második felesége, Fülöp Margit gyógyszerész. Mindkét felesége fiatalon meghalt. Harmadszorra 1995-ben kötött házasságot, felesége Kocsis
Julianna népművelő, helytörténeti kutató.
Munkahelyei:
Kórházi gyakorlaton: Kiskunfélegyházán, Jászberényben, Budapesten volt. Dolgozott Miskolcon a sebészeti, és Karcagon a belgyógyászai osztályon beosztott orvosként.
Jászberényben 1962–1977 között körzeti orvos. Majd a jászberényi
Aprító Gépgyárban főállásban üzemorvosi, a Tanítóképző Intézetben
iskola orvosi teendőket látott el. Hivatalosan 1991-ben, de a gyakorlatban csak 2006-ban, 78 évesen vonult nyugdíjba.
Kitüntetései:
Érdemes orvos (1976), Kiváló orvos (1985), Pro Urbe Jászberény
(1994), Apponyi Albert díj (1996), Pro Magninimitate tua (Nagylelkűségedért, mint érseki kitüntetés) (2005), Jászberény Díszpolgára
(2009), Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj (2012), a Polgárvédelem
és a Magyar Vöröskereszt kitüntetések.
Társadalmi, kulturális tevékenységéről:
A Magyar Vöröskeresztben, a polgárőrségnél a praxisa alatt állandóan
tevékenykedett. A rehabilitációs bizottság elnökeként, két évtizeden át
szaktanácsadói feladatokat látott el.
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jászberényi csoportjának alapító elnöke 2000-től 2015-ig. Tagja:
A Főplébánia Képviselő Testületnek, a Honvéd Jász Kaszinó Kulturális Egyesületnek, a Városvédő és
Szépítő Egyesületnek, a Jászok Egyesületének, a Magyar Orvosi Kamarának, a jászapáti Vándorfy János
Honismereti Szakkörnek, a Jász Helytörténeti Körnek. A helytörténeti munkába 1995 után bekapcsolódott be, számos könyv társszerkesztője és felelős kiadója.
Kitüntetési előterjesztésében írták róla:
„Dr. Suba György hívő, hitéhez és meggyőződéshez ragaszkodó, egyenes, színes, karakteres, kiegyensúlyozott, nyugodt, alapos, precíz, segítőkész ember. Szeretetre méltó, szeretetet adni tudó, derűs, nem
panaszkodó, indulatait kordában tartó, másokat tisztelő, másokért dolgozó ember. Egész munkásságát
az emberekért történő segítő szolgálat irányította, irányítja ma is. Közmegbecsülésnek örvend, Subadoktor neve fogalom. A berényi emberek egészségéért nagyon sokat tett, sokaknak az orvosról »Subadoktor« jut eszükbe.”
Forrás:
Kitüntetési javaslat 2012.
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