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ortopéd szakorvos, kandidátus, egyetemi tanár  

 

Született: 1921-ben Jászberényben. 

1940/41-ben a jászberényi József Nádor gimnáziumban 

érettségizett. 

1941–43 között Budapesten szerszámlakatos szakmát ta-

nult.  

1943–45 között munkaszolgálatos volt. 

1945-ben kezdte el tanulmányait a budapesti Semmelweis 

Orvostudományi Egyetemen, de tanulmányai mellett dél-

utánonként és éjjel is munkát vállalt. 

1951-ben kezdő orvosként az Ortopédiai Klinikára került, 

ahol az elkövetkező években, mint tanársegéd, adjunktus 

dolgozott. 

1956/57-ben a koreai magyar kórház ortopéd-baleseti osztályát vezette. 

1971-ben megvédte kandidátusi értekezését, ami a láb- és gerinc megbetegedésének gyógyítá-

sával foglalkozik. 

1972-től már egyetemi docens státuszban dolgozott. 

1977-től megkapta egyetemi tanári kinevezését. 

1981-ben a Munkaérdemrend kitüntetést kapott, majd az egészségügyi minisztériumtól – „Ér-

demes orvos“ elismerést is megkapta.  

1991-ig  az egyetemen oktat, majd nyugdíjba vonul, de az Ortopédiai Klinika emeritus profesz-

szora marad. 

 

Tudományos és egyéb munkássága:  

Három évtizeden át a magyar cipőipar tanácsadója volt és részt vett az egészségileg helyes 

gyermekcipők kialakításában. Tudományos munkássága nagy része a láb és a gerinc megbete-

gedéseinek gyógyítására szorítkozott. Évtizedeken át foglalkozott ortopédtechnikai segédesz-

közökkel és ortopéd cipőkkel. 

Számos hazai és külföldi kongresszuson tartott előadást. Több magyar tudományos társaság 

tagsága mellett a Nemzetközi Ortopéd és Traumatológiai Társaság (SICOT) tagja. Az egyetemi 

oktatás mellett oktatott a Könnyűipari Főiskolán is. Nyolc szakkönyvet, három könyvrészletet, 

hatvan dolgozatot írt. 

Fia – Prof. dr. Bender Tamás – a Budai Irgalmasrendi Kórház osztályvezető főorvosa, reuma-

tológus – a Magyar Balneológiai Társaság elnöke, a Szegedi Orvosegyetem egyetemi tanára.  

 

Ünneplése, méltatása:  

„Prof. emeritus dr. Bender György foglalkozik a felnőtt- és gyermekláb egészségének megóvá-

sával, jó, korszerű, megfelelő cipő kialakításának hangsúlyozásával. 

Zinner Nándor és Glauber Andor professzorok keze alatt kezdte elsajátítani azokat a tudniva-

lókat a budapesti klinikán, amiket ezen egy ifjú orvosnak tudnia kell. Tudását más körülmények 

között is kamatoztathatta. Az ötvenes évek közepén egy magyar tábori kórház működött a há-

ború sújtotta Koreában, s Bender doktor oda kapott beosztást. Tizenhárom hónapot töltött ott, 

kemény körülmények között, sokat dolgozva. Nem volt egyszerű feladat, de a lelkiismeretesen 

elvégzett munka, jóleső tudatán kívül volt még egy hozadéka az ottani praxisnak: a hatalmas 

tapasztalat. Hazatérte után újra a Karolina úti klinikán folytatta munkáját. Tanította a fiatalabb 

kollégáit, oktatta a hallgatókat, gyógyította a betegeket. 1977-ben egyetemi tanárrá nevezték 

ki. Részt vesz a klinika életének irányításában, Vizkelety Tibor professzor helyetteseként.  



Elméleti munkássága is figyelemreméltó: 9 szakkönyv és 30 közlemény szerzője. 

Munkáiban (főleg) a gerincbántalmakkal és a láb ortopédiájával foglalkozik. Ezek közül nem a 

terjedelme, hanem a jelentősége miatt emeljük ki a „Gyermekláb – gyermekcipő” című munká-

ját. Főleg a szülőknek szánta ezt a könyvet, mintegy bibliául. Ebben nemcsak a láb anatómiáját, 

funkcionális működését, biomechanikáját, gyermekkori ártalmait, betegségeit ismerteti, hanem 

igen alaposan és jelentőségteljesen kitér a viselt és a viselésre ajánlott gyermekcipők anyagára, 

felépítésére, hordására, jó egynéhány későbbi probléma elkerülésének érdekében.  

Több hazai és külhoni orvos társaság, szakmai egyesület megbecsült tagja.  

A mai napig rendszeresen bejár a klinikára, érdeklődik, mindenkihez van egy jó szava. Betegei 

máig ragaszkodnak hozzá, és kikérik a véleményét gyógykezelésüket illetően. Bender »Gyuri 

bácsi« a fiatal orvosok között is nagyon népszerű, figyelemmel kíséri szakmai fejlődésüket.  

Hála Istennek, jó egészségnek örvend, és naptári éveiből nyugodtan letagadhat jópárat.  

Boldog születésnapot kívánunk Professzor úrnak, ad multos annos!” 

 Prof. dr. Bender György jelenleg 99 éves korában is jó egészségnek örvend.  

 

 
 

Bender Jakab vaskereskedése Jászberényben, a Zirzen Janka utca és a Lehel vezér tér sarkán 

 
Forrás:  

MOT hírek 2011.03.18 

Saját önéletrajza az interneten:  

http://www.ortopedtarsasag.hu/docread.aspx?web_id=&r_id=3331323637&mode=2 

 

Jászberény, 2019. 07. 10.  

 

         Összeállította: Sárközy Ágnes  
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