
 

 

 

 

 

 

Dr. Harsányi Zsolt  (1950-2016.) 

 

Megdöbbenve értesültünk arról, hogy kollégánk-társunk sok-sok nyert földi csata után az 

utolsó csatában alul maradt. A harcot feladva 2016. június 18-án megszűnt dobogni a 

betegséggel küzdő szíve. 

Személyében olyan társunkat veszítettünk el, aki tele volt megvalósult és még 

megvalósítandó tervekkel. Ezer szállal kötődött szakmánkhoz és Társaságunkhoz is. 

Szakmai pályafutását baleseti sebészként kezdte Debrecenben, majd 1995-ben tért át a 

rehabilitáció területére. Ekkor került Nagykőrösre, ahol az éppen megújított kórház új 

szakmai profiljának kialakítását ő kezdte el. Első lépésként osztályvezető főorvosként a 

rehabilitációs osztályt szervezte meg, majd 2003-tól főigazgatóként az intézményt 

továbbfejlesztve rehabilitációs szakkórházzá minősíttette át, mely az ő és az általa felépített 

szakembergárda tevékenysége eredményeként országos hírű intézménnyé, és több egyetem  

szakképző helyévé vált a gyógytornász-, szociális munkás és a szakorvosképzés területén.  

Nagykőrösi tevékenységének kiemelkedő szakmai eredménye a Nagykőrösi Országos 

Rehabilitációs Konferencia rendezvénysorozat felfuttatása, mely így országosan jegyzett, 

népszerű szakmai eseménnyé vált. Nagykőrösi éveire gyakran, mindig nagy szeretettel és 

büszkeséggel emlékezett. 

2007-ben visszatért Debrecenbe, ahol új feladat várta, a debreceni Kenézy Gyula Kórház 

Rehabilitációs Centrumának megszervezése, a rehabilitációs ellátás megújítása. Kollégái által 

is elismerten jó menedzser szemlélete, pontos, kitartó, határozott és emberséges 

tevékenykedése révén a munka sikeres befejezésével 2015-ben megtörtént az ünnepélyes 

átadás is. Jelmondatát - amit az ember elvállal azt végig is kell csinálni – sok munkatársa 

emlegeti. 

Szakmai tevékenységének elismeréseként több alkalommal részesült helyi (főigazgatói 

dicséret 1995-ben, "Nagykőrösért" kitüntető cím 2003-ban, Kenézy-díj 2014-ben) ill. állami 

kitüntetésben (Pro Sanitate díj 2003-ban, Batthyány-Strattmann László díj 2006-ban). 



A Rehabilitációs Társaság munkájában vezetőségi, majd elnökségi tagként hosszú éveken 

keresztül vett részt, 2008-2011. között pedig Társaságunk elnöki funkcióját is betöltötte. 

Éveken át tagja volt a Rehabilitációs Szakmai Kollégiumnak. 

Körültekintő szakmai gondolkodása eredményeként létrehozta a Geréby-tanácskozás 

sorozatot, mely éveken át a szakma és a szakmapolitika találkozásának kiváló fóruma volt. 

A szakma számára számos hasznos ötletet adott és emberi tulajdonságai - a humánum 

átlagon felüli tisztelete, mások megbecsülése, empátiája, nyugalma, az új iránti érdeklődése 

– révén kollégái, munkatársai becsülték, sokaknak példaképévé vált. 

 

Emlékét örökre megőrizzük. 
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