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Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Zalakarosiak!
A Zalakarosi Fürdő Zrt. nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a III. hírlevelünkkel.
Zalakaros város és a Zalakarosi Fürdő kiemelkedő évet zárt 2018-ban és kiemelkedő évet fog zár-
ni 2019-ben is! Zalakaros lett 2018-ban a Balaton régió legnépszerűbb települése a belföldi ven-
dégek körében. A belföldi és külföldi összesített vendégéjszakák számát tekintve a régióban csak 
Hévíz és Balatonfüred előzte meg Zalakarost, ami nagyszerű eredmény.
A Zalakarosi Fürdő az „Év Fürdője 2018” közönségszavazás 2. helyezettje volt, 2019-ben pedig 
szintén dobogós helyezést ért el, bronzérmesként 3. lett, több mint 8 ezer, rekord mennyiségű 
szavazattal (soha nem szavaztak még ennyien a Fürdőre).
Ez azt jelenti, hogy nem egy kiugró eredmény volt 2018-ban, hanem tartósan az ország egyik leg-
jelentősebb, leglátogatottabb, legkedveltebb fürdője Zalakaros.
Zalakaros város és a Zalakarosi Fürdő folyamatosan fejlődik, egyre jobb turisztikai mutatókat pro-
dukál, ez is bizonyítja, hogy Zalakaros város és a Fürdő magas színvonalon működik. 
Ebben benne van a zalakarosi emberek munkája, a Zalakaroson működő vállalkozók, civil szerve-
zetek és az Önök munkája is, akik mindezt elősegítették.
Ismételten nem győzöm hangsúlyozni, hogy egyetértek a Magyar Nemzet újságcikkében közölt 
megállapítással, hogy Zalakaros már a működőképességének a határait feszegeti. 
A 2019. év első 9 hónap tényszámai birtokában kijelenthetjük, hogy a gazdasági eredmények 
meghaladták az elmúlt időszakok kiemelkedő sikerévének, a 2018. évnek a hasonló időszak gaz-
dasági mutatóit, eredményeit.
Az eredmények elérését nehézzé tette, hogy ebben az évben a Fürdő területe részben építési 
terület volt, folytak a Gyógycentrum és a Termáltó kivitelezési munkái, és jelenleges is folyik a Sza-
unavilág építése. A Fürdő Hotel felújítása is szeptemberben fejeződött be. Ezek a bevételt csök-
kentő tényezők és az esős főszezon ellenére kiváló eredményt könyvelhet el a Zrt. kollektívája, 
akiknek a munkáját nagyra értékelem és megköszönöm. 
Büszke vagyok arra, hogy úgy tudtunk eredményesek lenni, hogy közben jelentős bérfejlesztést 
is végre tudtunk hajtani a munkatársaknak, 2018-ban és 2019. évben is átlagosan meghaladta 
a bérfejlesztés a 12 %-ot. 2019-re egymás munkáját megbecsülő csapatot, nagyon jó menedzs-
mentet és kollektívát tudtunk létrehozni. Az új Kollektív Szerződés megtartotta a korábbi munka-
vállalói jogokat, előnyöket és azok jelentős részben kibővítésre is kerültek. 
A napi vendéglétszám csúcsnapokon közel 10 000 fő volt.
A sikereinkben a sok munka mellett jelentős szerepet játszott a Zrt. elfogadott stratégiai terve is, 
aminek a kidolgozása neves turisztikai- és marketing szakemberek közreműködésével történt. A 
stratégiánkat a turisztikai szakma újszerűnek, kiválónak értékelte. 
Jelenleg a 2020. év fejlesztései vannak előkészítés alatt, a „Gyermekek éve 2020” programunk 
keretében. 

Bükfürdő – Sárvár – Zalakaros együttműködés Dunántúli Fürdőtúra



Együtt működünk, csak így működünk!
A stratégiánkban kiemelt szerepet kapott az együttműködés, az együttgondolkodás, az összefo-
gás fontossága. 
Henry Fordot idézem: „Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a haladás, ha össze-
fogunk, az a siker.”
A stratégia fontos célként, a fejlődés és a siker legfőbb mozgatórugójaként, a legfőbb zálogaként 
jelölte meg a közös munkát, a tapasztalatok megosztását, mind a fejlesztések, mind az üzemel-
tetés, mind a marketing területén. Ennek jegyében kötöttük meg a kölcsönös kedvezményeken, 
társadalmi szerepvállalásokon alapuló hosszútávú, zalakarosi, térségi, stratégiai, szakmai együtt-
működési megállapodásokat. Kiváló a munkakapcsolatunk az önkormányzatokkal, az országos 
szakmai szervezetekkel, kamarákkal, hatóságokkal, irányító szervezetekkel. A Magyar Fürdőszö-
vetség Műszaki Szakbizottsága itt ülésezett Zalakaroson, ez év márciusában. Kiemelkedő lobbi-
sikerként értékeljük, hogy a Magyar Fürdőszövetség soron következő ülése novemberben a Zrt. 
szervezésében, Zalakaroson kerül megrendezésére.Ezeket az együttműködéseket megalapozta a 
meglévő kiváló munkakapcsolat és annak felismerése, hogy az egységes fellépések, az egységes 
együttműködések országosan is példaértékű összefogások. Az összefogások Zalakaros érdekeit 
szolgálják és egyben összefogás a régió, a térség turizmusáért, Magyarország turizmusáért is. Az 
összefogások társadalmi üzenetek is a társadalmi szerepvállalás közösen történő elősegítésében. 
Bízunk abban, hogy az összefogásaink eredményeként továbbra is fontos, elismert szereplői le-
szünk a Balaton régió turisztikai szereplői között. Fontos, elismert szereplői leszünk az országmar-
ketingnek és kiemeltebb figyelmet, kiemeltebb támogatást kaphat a minőségi turizmus Zalakaro-
son és a Balaton régióban is. Ez minden Zalakaroson élő, itt dolgozó ember érdeke!

     Tisztelettel:
         Cziráki László
         vezérigazgató

Szerződéses stratégiai partnerek: Zalakarosi Turisztikai Egyesület / Zalakarosi Turisztikai Non-
profit Kft. / Zalakaros Tourinform Iroda / Hunguest Hotel Freya*** / MenDan Magic Spa & Well-
ness Hotel / Park Inn By Radisson Zalakaros Resort & Spa Hotel / Hotel Karos Spa++++superior / 
Halis István Városi Könyvtár / Kanizsai Dorottya Kórház / Mozgáskorlátozottak Nagykanizsa Váro-
si Egyesülete / Büki Gyógyfürdő Zrt. / Sárvári Gyógyfürdő Kft. / Helikon Kastélymúzeum, Keszt-
hely/ Zobori KalandoZoo Kft. / Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. / Lámpás ’92 Alapítvány / Nagyka-
nizsa város nyugdíjas szervezetei / Zalakaros város nyugdíjas szervezete

Lámpás 92’ Alapítvány Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesületével való együttműködés
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Zalakarosiak!
A Zalakarosi Fürdő Zrt. kollektívája nevében tisztelettel arra kértem és kérem az önkormányzati választáson induló 
politikai szervezet jelöltjeit, valamint a civil, független jelölteket, hogy a Zalakarosi Fürdőt negatív kampánycélokra 
ne használják fel.
Azzal jelentős erkölcsi és gazdasági károkat okozhatnak.

Bízunk abban, hogy a megmérettetésben a jelöltek életútja, végzettsége, rátermettsége és tisztessége lesz a meg-
határozó.

     Tisztelettel:
         Cziráki László
         vezérigazgató

Zalakarosi Fürdőért díj kitüntetettjei

Zalakarosi Fürdő Gyógyászatáért díj

Elültették a Nyugdíjasok fáját

Nagykanizsai Dödölle Fesztivál főző csapata

Zalakarosi Fürdő nyugdíjas találkozója

Az Év Fürdője 2019 díjátadó


