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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Zalakarosiak!
A Zalakarosi Fürdő nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket.

Ebben az évben a Zalakarosi Fürdő Hírlevelein keresztül is szeretnénk tájékoztatni Önöket a 
Fürdő terveiről, eseményeiről, a Fürdő munkájáról. Nekünk fontos az Önök tájékoztatása, fontos 
az Önök véleménye, hiszen Zalakaros a közös otthonunk.
Várjuk véleményüket, tanácsaikat, észrevételeiket.
Email: info@hellozalakaros.hu
www.hellozalakaros.hu

Tisztelettel:        Cziráki László
         vezérigazgató

Munkatársaink

Cziráki László
vezérigazgató

Baracskai Gyuláné
gazdasági igazgató

Varjaskéri József 
műszaki igazgató

Dombai Tibor 
energetikus

Németh Lászlóné 
MIR-KIR vezető

Vlasics István 
TMK-művezető

Segovics László 
TMK-művezető

Szekeres Éva 
marketing vezető

Róna Renáta 
vezérigazgatói 
asszisztens

Lukács Edina 
gyógyászatvezető

Fábics István 
műszaki kontroller

Csöndör-
Köves Otília 
szolgáltatásvezető

Zavadil Zoltán 
szolgáltatási 
csoportvezető

Dörgönye József 
szolgáltatási 
csoportvezető

Tislér Beáta
műszaki koordinátor

Czippán Sándor 
szolgáltatási 
csoportvezető

Losonczy Árpád 
szolgáltatási 
csoportvezető



Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Zalakarosiak!
Januárban volt a zalakarosi önkormányzat és a Fürdő első közös újévköszöntő rendezvénye. 

A köszöntő beszédből egy idézet: 

Az évváltás mindig a számvetés és az előretekintés ideje. Ilyenkor szívesen hisszük, hogy a ránk váró hónapok job-
bak, eredményesebbek lesznek, mint a mögöttünk hagyottak. Ilyenkor kettős az esemény, hiszen az újévi jókíván-
ságok mellett a mérleget is meg kell vonnunk, a 2018-as évről. Hogyan dolgoztunk? Mit valósítottunk meg a terve-
inkből? Milyen elképzelésekkel vágunk neki a 2019-es évnek?

Jó hírekkel kezdem: a Zalakarosi Fürdő a 2018-as évet nagyon sikeresen zárta. 

A végleges tényszámok birtokában kijelenthetjük, hogy gazdaságilag kiemelkedő évet zártunk, a vendégszám is 
az elmúlt évek viszonylatában csúcsot döntött, meghaladta a 650 000 főt. 2018-ban az országban a 2. legnép-
szerűbb fürdő lett a Zalakarosi Fürdő! 2018-ban sikerült elindítani a Gyógycentrum és Gyógy kert fejlesztéseit és 
előkészítettük az új Szaunavilág építését. Elkészítettük a Fürdő hosszú távú, 7 éves stratégiáját, ami nagyon rész-
letes, színvonalas szakmai anyag és a turisztikai szakemberek is magas színvonalúnak értékelték. Van víziónk, van 
tervünk, hogy honnan hová akarunk eljutni. Hannibál mondta, amikor átkelt az Alpokon: „vagy megtaláljuk az utat, 
vagy építünk egyet.”

Mi a stratégiánkkal megtaláltuk a saját utunkat, úgy, hogy közben több utat is képesek vagyunk egyszerre építeni. 
Büszke vagyok a kollégáimra és a munkámat segítő külsős szakemberekre. Ez közös siker, ebben benne van az Önök 
segítsége és az Önök munkája is. Köszönet érte. Pedig nem volt könnyű évünk! Az Öko Tó meghibásodása és a nyári 
kedvezőtlen időjárás megnehezítette a munkánkat. De legtöbbet önmagunktól várhatunk és kell is elvárnunk.
Ehhez adjon az Isten mindannyiunknak erőt, egészséget, türelmet és bölcsességet.

Pár gondolat a 2019. évi terveinkről:
A Zalakarosi Fürdő a 2019. évet Életünk a gyógyvíz jelmondattal az Egészség évének nyilvánítja, és kiemelt figyel-
met szentelünk az egészségmegőrző és rehabilitációs gyógyítási folyamatoknak, valamint az egészséges életmód 
népszerűsítésének. Az „Egészség éve 2019.” programunk képviseletére a Zalakarosi Fürdő Egészségnagyköve-
tének Laky Zsuzsát, Európa szépét kértük fel.

A nyárra átadjuk a felújított Gyógycentrumot és a Gyógykertet, elindítjuk és őszre befejezzük az új Szaunavilág 
építését és előkészítjük a stratégiában megfogalmazott fejlesztéseket. Van egyfajta zalakarosi mentalitás, amely 
felelősebb az átlagnál. Zalakarost nem véletlenül nevezik a nyugalom, a biztonság és a béke szigetének.

A cél továbbra is ugyanaz, legyen béke és nyugalom Zalakaroson, Zalakaros kizárólag csak így tud fejlődni.  Ehhez 
egymásra figyelés, tolerancia, együttgondolkodás és együttműködés szükséges, egy Zalakarosért felelős ember 
csak így gondolkodhat.

Bízom abban, hogy Zalakaroson és Zala megyében mindenkinek személyes élménye, hogy Zalakaros város és a 
Fürdő magas színvonalon működik, és ehhez kérem az Önök segítő munkáját 2019. évben is.”

        Tisztelettel:
           Cziráki László
           vezérigazgató



FEJLESZTÉSEINK, TERVEINK

JUNIOR VILÁGKEMPING

SZAUNAVILÁG

ZALAKAROSI FÜRDŐ NYITVATARTÁSA
Élmény 

belső
Élmény külső Élmény 

szauna
Gyerekvilág Fekete lyuk csúszda

Hétfő-
Vasárnap

Vasárnap-
Csütörtök

Péntek-
Szombat

Hétfő-
Vasárnap

Vasárnap-
Csütörtök

Péntek-
Szombat

Vasárnap-
Csütörtök

Péntek-
Szombat

2019.01.02-
2019.05.31 *** 09.00-21.00 09.00-18.00 09.00-21.00 09.30-20.30 09.00-18.00 09.00-21.00 10.30-18.00 10.30-20.30

2019.06.01-
2019.09.01. 
(főszezon)

09.00-21.00 09.00-21.00 09.30-20.30 09.00-21.00 10.30-20.30

2019.09.02-
2019.12.23 *** 09.00-21.00 09.00-18.00 09.00-21.00 09.30-20.30 09.00-18.00 09.00-21.00 10.30-18.00 10.30-20.30

*** a fenti időszakokra eső hosszú hétvégéken és tanévközi iskolai szünetekben az élményfürdő minden része a főszezonnak megfelelően 
lesz nyitva

GYÓGYCENTRUM

FEDETTFÜRDŐ GYÓGYÁSZAT – GYÓGY- ÉS WELLNESS 
KEZELÉSEK

2019.01.02 - 2019.12.23-ig 
(hétfőtől - vasárnapig)

09.00-18.00 09.00-17.00

SZAUNA UDVAR STRANDFÜRDŐ
2019.01.01 - 2019.05.31 09.30 - 17.30 09.00 - 18.00 
2019.06.01 - 2019.09.01 09.30 - 18.30 09.00 - 19.00 
2019.09.02 - 2019.09.29 09.30 - 17.30 09.00 - 18.00 

Kiadja: Gránit Gyógyfürdő ZRt.
8749 Zalakaros, Thermál u. 4.


