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ELŐSZÓ
„Három magyarországnyi ember
biztosan nem téved”

Virágos kapun át a gyógyvízbe! A fürdő mindig nagyon ügyelt arra, hogy virágos, ligetes,
és főleg tiszta környezettel várja vendégeit. Ezt szinte valamennyi fürdőről készült újságcikk
kihangsúlyozta, 1981
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Visszatekintve Zalakaros több mint háromnegyed évezredes történetére, az két nagy részre tagolható. A
kezdetektől eltelt 766 év jelenti az első szakaszt, a
másodikat pedig az utolsó bő fél évszázad, az 55 év.
A két határkő a település 1254-ből datálható első írásos említése, a másik pedig a fürdő megszületésének
dátuma, 1965.
Eddig az időpontig mindössze néhány híradás szólt
Magyarországon az ezerfős lélekszámot soha el nem
érő kistelepülésről, amely jelentéktelen szerepet töltött
be nagyobb szomszédjai gyűrűjében.
Fel is tehetjük a kérdést: Nem fontos az első nyolc évszázad a település életében? Dehogynem. Nemcsak azért,
mert az itt élők becsülettel tették dolgukat, hanem azért is, mert hagyományaink,
múltunk értékei nélkül nem lennénk magyarok, nem lennénk karosiak. Múltunk
értékei, a jelen erőfeszítései, a jövőbe vetett hit adja együtt Zalakaros teljességét.
Településünk lakói sokat szenvedtek a török hódítás idején, melynek következtében többször pusztává vált a falu, amely újra és újra benépesült. Túléltük
a Karos nagy részét elpusztító tűzvészt, a két világháborút, azonban az 1960-as
évektől aggasztó jelek mutatkoztak a jövőt illetően. Nemcsak azért, mert az
egyik legkisebb település voltunk, hanem mert folyamatosan csökkent a lakosság lélekszáma, amely 1970-re a 695 fővel érte el a mélypontját. Ha valami
rendkívüli nem történt volna, az átlagos zalai aprófalu sorsára juthattunk volna.
De megtörtént a rendkívüli: a kőolajkutatás melléktermékeként felfedezett vízre
alapozva felavatták az első fürdőmedencét.
És hogy ezt mit jelentett? Lehetőséget, fejlődést, amely a mai napig tart, és
bízzunk benne, hogy sokáig folytatódik. Ettől az időponttól folyamatosan nő a
lakosság lélekszáma, amely mára meghaladja 2600 főt.
Az 1965 szeptemberében megnyitott fürdővel egy újabb fejezet kezdődött
Zalakaros életében. Működése azt a pluszenergiát, lehetőséget biztosította, amely
a sorvadófélben lévő Zala megyei kistelepülés sorsát kedvezően alakította, úgy
is mondhatnánk, hogy a Jóisten ránk mosolygott. Az azóta eltelt időszak településünk történelmének egyik legfontosabb, legsikeresebb korszakát jelenti.
Ennek fontos dátuma volt 1975, amikor átadták a fedett fürdőt, mellyel egész
évessé vált a fürdő működése, és amely lehetővé tette a gyógyvízkincs hatékony
kihasználását.
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A fürdő fejlődésével párhuzamosan elindult a település gyarapodása is. A
turizmus fellendülésének köszönhetően a néhány száz lelkes, szerepkör nélküli
falut 1984-ben nagyközséggé nyilvánították, majd 1997-ben a nagy ívű fejlődés
elismeréseként városi címet kapott.
2002-ben a település virágosítása, tisztasága, rendezettsége alapján a Virágos
Magyarországért versenyben első, a következő évben pedig az európai megmérettetésben ezüstérmet ért el Zalakaros. 2006-tól – 18 település szövetségében
– kistérségi központi szerepkört tölt be. Jól kiépített infrastruktúra, tucatnyi szálloda, több száz magánszálláshely, sokszínű szolgáltatássor várja az idelátogató
vendégeket. A fürdőből elfolyó termálvizet hasznosítva – a környezet értékeit
bemutatva – termáltavat hoztunk létre, amely a mellette létesült attrakciókkal
újabb szabadidős lehetőséget biztosít a lakosságnak és az idelátogató vendégeknek. Nagy léptékben fejlesztjük a kerékpáros turizmust, a régi utakat felújítottuk,
újakat építettünk. A jövőre vonatkozóan megfogalmaztuk településfejlesztési
terveinket, vannak álmaink. Ahogy a fürdő megszületése is egy megvalósult
álom lett, nem tettünk le ma sem újabb álmok megvalósításáról.
Zalakaros többször volt Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye, jelentős
turisztikai elismeréseket tudhat magáénak, tartósan az ország legjobbjai között
szerepel. A mai napig sokak számára a gyógyfürdő jelenti Zalakarost, ahol az
elmúlt fél évszázadban több mint három magyarországnyi ember talált itt pihenésre és gyógyulásra alkalmat.
Mit is jelent még a fürdő? Több száz ember munkahelyét, sok ezer ember
boldogulását és milliók visszanyert egészségét. Hatalmas gazdaság épül rá, és
nagymértékben hozzájárul a térség fejlődéséhez.
Lehet azt mondani, hogy Zalakaros egyenlő a fürdővel? Lehet, de Zalakaros
természetesen több, mint a fürdő. A világ számára azonban ma is a fürdő jelenti
Zalakarost.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik bármilyen szerepet vállaltak
a fürdő életében. Bábáskodtak a születésénél, segítették, irányították, táplálták
gyermekkorban, partnerei voltak felnőttkorban. A fürdő – a jelen lehetőségei
mellett – egyben a jövőnk is, gyermekeink, a térség boldogulásának egyik legfontosabb záloga. Óriási kincs van a kezünkben, mellyel jól kell sáfárkodnunk.
Nagy a felelősségünk, de kitartó munkával és összefogással a következő évtizedek is sikeresek lehetnek!
Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, eredményes munkát!
Végezetül egy vendég fürdőhöz írt – Zalakaroson című – verséből vett idézettel
ajánlom az olvasók figyelmébe Zalakaros fürdőjének történetét:
„Napsugár és árnyék, s a gyógyvíz hatása
Öreget s fiatalt kötelez hálára….
Zalakaros vizére és az egész tájra,
Adja a jó Isten áldását reája.”
Kívánom, hogy így legyen!
Zalakaroson, 2020-ban, a fürdő fennállásának 55. esztendejében.
Novák Ferenc polgármester
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I. ZALAKAROS MÚLTJÁBÓL
1. GYORS PILLANTÁS A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZTI ZALAKAROSRA
ÉS ZALA MEGYE TURIZMUSÁRA
A két világháború közötti Zala vármegyében az észak–déli meridionális dombvonulatok alján,
a Kis-Balaton mocsárvilágától pár kilométerre egy kis falu élte a várostól távol eső, és nehezen
megközelíthető kisközségek életét. A falut nyugatról határoló vonulaton gyönyörű almáskertek
és jó hozamú szőlőültetvények futottak fel a domboldalra, meg is jegyzi a Közigazgatási
tájékoztató, hogy „a szőlőhegy a balatoni borvidékhez tartozik”.1 A karosi lakosok életében
mindig nagy jelentőségűek voltak a szőlőtelepítések, 1829-ben például 130 szőlőtulajdonosról
tudunk, 1873-ban pedig 173-ról.2
A település első hiteles említése Korus alakban 1254-ből származik, és egy birtokpert követő
határleírásban tűnik fel, melynek során elhatárolták Korus területét Merena (a mai Zalamerenye)
faluétól. Ez az 1254. június 2-án kelt oklevél Imre király 1203-ban kiadott oklevelének átírása,
a falu ebből következően 1203-ban már létezett, tehát biztos hogy régebbi. Neve Ördög Ferenc
nyelvész szerint „puszta, minden képző és utótag nélküli személynévből keletkezett. Ez a fajta
helynévadási mód a Kárpát-medencében jellegzetesen magyar gyakorlat, amely főleg a X–XII.
századra volt jellemző […] Nyilvánvalóan annak a nevét viseli a falu, akié volt, tehát első
birtokosáét, illetőleg az első odatelepülőét.”3 A nyelvész szerint a Károly személynév -(u)s
képzős alakjáról van szó.4 Létezhet más névetimológia is: az idegen nyelvből való származtatás
lehetősége, ami a szláv eredetre vezethető vissza, miután a környező települések nevei is
szláv eredetűek, melyek névadója még az avar-Karoling időből itt maradt népesség lehetett.5
A török időkben elnéptelenedett Árpád-kori falu az azóta elpusztult Szent László-templom
körül települt,6 majd a török idők után ettől délre épült újjá. A település utóbbi két évszázada
során megfigyelhető a településcentrum dél felé történő elmozdulása, ez újabb templomai
építésével (Szent Anna 1866, Isteni Irgalmasság 2006) is nyomon követhető. A fürdő szerepének
növekedésével a városközpont is délre húzódott.7
Karos a középkorban királyi birtok volt, jelentős hely a Zala folyó menti kereskedelmi
útvonalon. Ezen az úton négy helyen szedtek vámot, ebből az egyik vámszedő hely Karoson
volt. Később az Óbudai prépostság birtoka lett, huzamosabb időn át mezőváros, majd nehéz
évtizedeket élt át a török hódoltság határán. Ennek következtében el is néptelenedett. A török
idők után újratelepült, és szűk két évszázadon át a két szomszéd településsel, Galambokkal és
Kiskomárommal együtt, az „Óbudai prépostság és Generál-kollégium” a földesura.8
Zala vármegyében, a Nagykanizsai járás galamboki körjegyzőségéhez tartozó kisközségről
	MNL ZML IV.404. d. Közigazgatási tájékoztató. 1925. Zalakaros. 6. old.
	HALÁSZ 2000, 165–181. old.; CSOMA–NOVÁK 2009.
3
	ÖRDÖG 2000, 75. old.
4
	Uo.
5
A monográfia középkori fejezetét író régésznek, Vándor Lászlónak ez az álláspontja. VÁNDOR 2000, 82. old.
6
	Horváth Balogh Attila: Műholdfelvétel vezetett nyomra. Zalai Hírlap, 2014. október 16. 8. old.
7
	NOVÁK 2017.
8
	A település történetéről részletesen: VÁNDOR 2000, 77–100. old.; HALÁSZ 2000, 101–212. old.; KERECSÉNYI
2000, 213–279. old.; NOVÁK 2000, 281–392. old.
1
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nem éppen idilli képet fest a körjegyző
1925-ben készített összeállítása, a már
említett Közigazgatási tájékoztató.9
Ez az adatfelvétel minden községről
elkészült, mondhatjuk azt is, hogy
pontos és megbízható tükröt tart elénk.
A külterületeivel, szántóföldjeivel
együtt 2108 katasztrális holdon
elterülő falu ügyeit öt főből álló
elöljáróság, a bíró, a helyettes bíró
és három esküdt intézte – már ha
volt mit intézni. Képviselő-testülete
hat virilis (legtöbb adót fizető) és hat
választott képviselőből, továbbá kétkét póttagból állt. A településnek négy
alkalmazottja – szegődményese –
volt: egy kisbíró, egy bábaasszony
és két éjjeliőr. Zalakaroson ekkor 864
lakos élt, közülük 778-an a község
belterületén, ahol 170 ház állt összesen
258 lakrésszel. Ez azt jelentette, hogy
a házak kétharmada egyszobás volt, a
lakrészek természetesen kiegészültek a
hozzá tartozó konyhával és gazdasági
épületekkel. A szőlőhegyen két ház Zalakarosi falukép a két világháború között
négy lakrészében tíz zalakarosi
illetőségű személy lakott, míg a település határában fekvő vízimalom egy két lakrészes épületében
hat lakost – minden bizonnyal a molnárt és családját – tartották nyilván. Létezett még egy
uradalmi major is a község egyetlen, 539 holdas középbirtokán, melyet a budapesti központi
papnövelde tulajdonolt már több mint két évszázada. Itt egy nagyobb méretű, 13 lakrészes
házban hetvenen laktak, öt vagy hat fő osztozott egy-egy szobán. Jórészt családok éltek itt,
általában három generáció.10
Zalakaros lakossága földművelésből élt, átlagosan háromholdas kis- és törpebirtokokon
gazdálkodtak, és jelentős állatállományt birtokoltak, hiszen 149 ló, 642 szarvasmarha, 260
sertés és 519 juh szerepel az 1925-ös adatfelvételben.
A tradicionális, szinte „mozdulatlan” paraszti világ mindennapjait, szokásainak továbbélését
már a két világháború között felfedezték, többek között a népdalgyűjtő Kodály Zoltán, aki
1925-ben négy népdalt lekottázott Zalakaroson.11
	MNL ZML IV.404. d. Közigazgatási tájékoztató. 1925. Zalakaros. A jelentés 1925. november 29-én datálódott.
A település történetének, néprajzának, földrajzi viszonyainak részletes ismertetése: ZALAKAROS 2000.
10
	VAJDA–VADAS, 1990. II. 63. old. Az akkor legalaposabbnak és legteljesebbnek minősített szakkönyv
Zalakarost illetően tartalmaz néhány tévedést. Az első, hogy a régi lecsapolt Kis-Balaton helyén jött létre.
Zalakaros több mint hét évszázada létezett már, amikor a Kis-Balatont a 20. században elkezdték lecsapolni.
A másik tévedése: „Néhány évvel ezelőtt még pár házból álló település volt.”
11
	KERECSÉNYI 2000, 272–275. old.
9
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Állami vagy megyei tulajdonú
épületet nem említettek a faluban,
mindössze a római katolikus egyháznak állt a községben két épülete, az
egyik egy – minden valószínűség szerint – a kéttantermes római katolikus
iskola tanítói lakással, míg a másik
a falu temploma volt. A település
egészségügyi és szociális képe sem
volt biztató, hiszen sem körorvos,
sem gyógyszertár nem volt a faluban,
mindkettő a környék legnépesebb településén, az öt kilométerre fekvő
Kiskomáromban12 volt található, így
a szegődményes bába volt az egyedüli egészségügyi „személyzet”. A
vendéglátást vendéglő és kávéház
hiányában egy kocsma jelentette.
Ennek ellentmond a Zalai Közlönyben
1925 nyarán megjelent hirdetés, hogy
augusztus 5-től a zalakarosi nagyvendéglőt az összes melléképülettel és
4 hold telekkel bérbe lehet venni. A
feltételekről a községi bíró szolgált
felvilágosítással.13
A község életét 1925-ben már másodszor borzolta fel Ritecz Péter helyi
polgár bűnügye. Először 1921-ben,
amikor állítása szerint saját házá- Kodály Zoltán által 1925. június 1-én lekottázott népdal
ban megtámadták, erre ő fegyvert
ragadott, kilőtt a házból és saját édesapját valamint sógorát sebezte halálra. Az esetet követő
perben kettős emberölésért kötél általi halálra ítélték, amit a kormányzói kegyelem tizenöt
évi fegyházbüntetésre változtatott. Ritecz – feltételezhetően ügyvédjén keresztül – új tanúkat
mozgósított, és 1925-ben perújrafelvételt kért.14 De számos beszélgetés tárgya lehetett a majd
kilencszáz lelkes faluban Kelemen János 34 éves zalakarosi szabó sikkasztási ügye is, aki egy
nagykanizsai szabómestertől a feldolgozásra – értsd: bérmunkába – kapott anyagokat 600 000
koronáért eladta és a pénzt „pedig saját céljaira fordította”.15 Vagy egy későbbi – az MTI által
is közreadott – gyermektragédia, amikor Beke Ferenc gazda másfél éves fia egy babszemet
félrenyelt, és miközben a nagykanizsai kórházba szállították, megfulladt.16
A közigazgatási tájékoztató szerint Zalakaroson öt kisiparos volt, egy-egy cipész, asztalos,
	Ma: Zalakomár. Kiskomárom és Komárváros egyesítésével jött létre 1969-ben.
	Zalai Közlöny, 1925. július 26. és augusztus 2. 8. old.
14
	Zalai Közlöny, 1925. augusztus 23. 6. old.
15
	Zalai Közlöny, 1925. április 23. 5. old. 2020-ban 37 200 Ft lenne az elsikkasztott összeg.
16
	MTI. jelentés. 10. kiadás. 1940. augusztus 29. Novák Ferenc tulajdonában.
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szabó, kovács és bognár, továbbá két szatócsüzlet bonyolította le a falu kiskereskedelmi forgalmát.
A közlekedés is rendkívül körülményes, a legközelebbi vasútállomásra, a Budapest–Nagykanizsa
vasútvonal egyik megállójához a hét kilométerre fekvő Komárvárosba17 kellett menni, innen
viszont mindenfelé el lehetett jutni, kérdés, hogy mennyi idő alatt.
Kevéssé ismert, hogy Somló József mérnök végzettségű budapesti vállalkozó már 1918-ban
keskeny nyomtávú vasúti előmunkálati engedélyt kapott a kereskedelemi és közlekedésügyi
minisztertől. Az általa tervezett, s a második világháború előtt meglehetősen gyakori, elsősorban
ipari, napjainkra azonban már csak turisztikai célokat szolgáló, keskeny vágányú vasútvonal
mintájára, gőzüzemű, önálló üzletkezelésben tartott közforgalmú gazdasági vasútvonalat tervezett
a Kis-Balaton nyugati oldalán. Ez a személy- és áruszállításra egyaránt alkalmas vasútvonal
nagyjából a mai 7522-es számú Zalaapáti–Galambok összekötő út vonala mentén haladt volna
Zalaapáti vasútállomásától a Zalaapáti–Esztergály–Egeraracsa–Bárándpuszta–Zalaszabar–
Kisrada–Nagyrada–Garabonc–Zalamerenye–Zalakaros–Galambok–Zalaszentjakab–Miháld–
Sand vonalon Zalában, majd tovább Somogy megyében Iharosberény–Iharos–Somogycsicsó
és Csurgószentmárton érintésével a MÁV csurgói állomása lett volna a végállomása. Az
eredetileg jó elgondolás összekötötte volna a Zalaszentgrót–Zalaapáti–Sármellék–Keszthely–
Balatonszentgyörgy Zala-völgyi vasutat18 a MÁV Budapest–Nagykanizsa vonalával, és tovább
vezetett volna a Gyékényes–Csurgó–Kaposvár vasútvonalig, bekapcsolva a közlekedésbe
azokat a településeket, melyeket addig elkerült úgy a vasúti, mint az autóbusz-forgalom. A
kivitelezéssel kapcsolatban 1918-tól azonban semmi sem történt. Az engedélyt már néhányszor
meghosszabbította az illetékes miniszter, ezúttal 1935. április 5-ével kapott a vállalkozó további
egyéves halasztást. Egy újságcikk sürgette az építkezés megkezdését, mondván „mert az a
vidék, amelyen át az új vasútvonalnak épülnie kellene, nagyon is érzi a vasútnak hiányát. A
tervnek kivitele tehát egyrészt lényegesen enyhítene a közlekedési nehézségeken, másrészt
pedig hosszú időre biztosítana keresetet a vidék szegény lakosságának.”19 A terv végül nem
valósult meg – ha sikerrel járt volna, Zalakaros napjainkra a mesztegnyői vagy a csömödéri
kisvasútnak jelenthetne konkurenciát…20
Egy közút, a Galambok–Gyülevész21 „megyei út” vezetett át a falun. (Ez a korabeli
terminológia azt jelentette, hogy az út fenntartása, javítása Zala megye feladata és költsége
volt.) A korabeli mércével mérve közepesen forgalmas út tíz hídon vezetett át, mert eső után
vagy hóolvadáskor a domboldalakról lezúduló patakok és időszakos patakok vízátfolyásai erre
törtek utat maguknak a Kis-Balaton mocsárvilága, mint természetes vízgyűjtő felé. Zalakaros a
Zalaújlak irányába vezető községi közút fenntartásához járult hozzá, eszerint ezt használhatták
a karosiak a leggyakrabban. Nem véletlenül, hiszen ez volt a legrövidebb út a 18,5 km-re
fekvő járási székhelyre, Nagykanizsára, ahova nem csak vásárra jártak a karosiak, hanem
ott volt az adóhivatal, a járásbíróság és számos egyéb közintézmény, továbbá egészségügyi
létesítmény, bár ezt betegbiztosítás hiányában a korszak falusi embere nagyon ritkán, talán
csak végszükségben vette igénybe, akkor is inkább a körorvoshoz fordult.

	Ma Zalakomár. Ld. 12. számú lábjegyzetet.
	A Zalavölgyi HÉV által építtetett 42,5 km hosszú vasútvonal 1895-ben nyílt meg és 1974-ben számolták fel.
19
	Vasútépítési előmunkálati engedély meghosszabbítása. Zalamegyei Újság 1936. április 5. 2. old.
20
A vasútvonal terve nem szerepel a zalai kisvasutakról készült tanulmányban. SZAKÁCS 1989, 113–124. old.
21
	1977-től Zalaszentlászló településrésze. Ez a mai 7522 számú közút, amely a 7352 számú összekötő útban
folytatódik.
17
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Ma különösen érdekesek a vendéglátást tudakoló kérdésekre adott válaszok. Ezekből idézünk:22
„Van-e csatornázása?
Nincs.
Van-e ártézi kútja, vagy vízvezetéke?
Nincs.
Korcsmák és vendéglők száma?
1 korcsma, – vendéglő, – kávéház.
Van-e, szálloda, fogadó és hány?
Nincs.
Van-e a községben közfürdő?
Nincs.
Van-e a község határában gyógyfürdő, üdülő
vagy nyaraló-telep és milyen távolságra
Nincs. „
A fürdőtelep gyógyfürdővé van-e nyilvánítva?
------Míg a majd kilencszáz
lelkes dél-zalai falucska élte
a mindennapjait, a megye
más területén már bontogatta
szárnyait a huszadik század
üzletágának mondott turizmus.
A két világháború közötti Zala megye turizmusa az
országos átlagot meghaladó
fogadóbázissal rendelkezett.
Két gyógyfürdőjén, a gyógyhelynek nyilvánított Hévízen
és Balatonfüreden kívül a megyéhez tartozott az északi és
nyugati Balaton-part jelentős,
mintegy nyolcvan kilométeres szakaszán Balatonakali,
Alsóörs, Balatonudvari a hozzá tartozó Antaltelepfürdővel,
Aszófő, Ábrahámhegy, Badacsony, Balatonarács, Balatonederics, Balatongyörök,
Gyenesdiás, Keszthely, Örvényes, Balatonrendes, Révfülöp,
Balatonszepezd,
Szigliget,
Tihany, a Balatonszepezdhez
tartozó Viriusz-telep, Vonyarcvashegy és Zánka folyamatosan – ám természetesen nem
a mai fogalmaink szerint és
ütemben – fejlődő üdülőtelepei. E csokorból már akkor is

Részlet az 1925. évi Közigazgatási tájékoztatóból.
„Van-e a község határában gyógyfürdő, üdülő vagy nyaralótelep és milyen távolságra? – Nincs.”

	MNL ZML IV.404. d. Közigazgatási tájékoztató. 1925. Zalakaros. 4. old.
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a gyógyfürdők mellett három település emelkedett ki: Keszthely, Tihany és Badacsony, ez utóbbi
Badacsonytomajjal. Ugyanakkor a harmincas évek második felében egyre komolyabb törekvéseknek vagyunk tanúi, hogy a vidéket is bekapcsolják az idegenforgalomba.23 Jól példázza ezt az
ún. „filléres vonatok” sikerei, és ezt szolgálta a várossá nyilvánításának ötvenedik évfordulóján
Zalaegerszegen a Göcsej Hét 1935. augusztus 31. és szeptember 10. közötti rendezvénysorozata,24 továbbá néhány község bekapcsolása a vidéki – ma úgy mondanánk: a falusi – turizmusba, közöttük azonban nem szerepelt a nehezen megközelíthető, vonzerő nélküli Zalakaros. Az
Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség [OMVESZ] mindössze öt zalai települést kívánt
a vendégfogadásba bevonni: Lentit, Novát, Ortaházát, Salomvárt és Zalalövőt. A vidéki jelleg
mellett kizárólagos szempont a turizmusban kulcsszerepet játszó vasúti vagy autóbuszos megközelítés volt. Az első teljes magyarországi útikönyvnek is felfogható összeállításban a szálláshely,
étkezés, egészségügyi lehetőségek mellett minden esetben felsorolták a nevezetességeket, a fürdőzési és kirándulási lehetőségeket is. Lentiben például egy 800 m²-es medencét említ a könyv,
Novánál pedig a községtől másfél kilométerre folyó Cserta-patakot, megjegyezve, hogy ez egy
„modern strandfürdő kabinokkal, állandó kicserélődő friss folyóvízzel”. Ortaházánál a Berek- és a
Cserta-patakokat említik, Salomvárnál és Zalalövőnél a Zala folyót, Zalalövőnél kiemelve a Zala
partján kialakított strandfürdőt. Természetesen részletesen szól a könyv a megye két városáról
Nagykanizsáról és Zalaegerszegről, az előbbinél külön megemlítve a jó megközelíthetőséget:
naponta 60 vonat érkezett és indult állomásáról, a város vasúton a fővárosból 4 óra alatt elérhető
volt. Nagykanizsáról Keszthelyre és Kaposvárra mentek menetrendszerű autóbuszok, csoportos
előrendelés esetén nagyfokú árengedményt adott az autóbuszokat üzemeltető társaság. Felsorolták
a műemlékeket, szálláshelyeket, éttermeket, kávéházakat, fürdési lehetőségeket, kirándulóhelyeket,
természeti vonzerőket. Tulajdonképpen ugyanezeket az adatokat találjuk meg a megyeszékhely
Zalaegerszeg esetében is, kibővítve azzal, hogy „országosan egyedülálló nevezetessége a nagyszombati határjárás, mely a törökvész idejéből hagyományként maradt vissza.”25 Túl a város
ismertetésén Az utas könyve röviden képet adott a gazdag néprajzi értékekkel bíró Göcsejről és
Hetésről. Ekkor már volt a megyeszékhelyen az IBUSZ-nak menetjegyirodája és az OMVESZ-nek
megyei igazgatósága. Miután Zalaegerszegre nem vezetett vasúti fővonal, a vasúti közlekedés
hagyott némi kívánnivalót maga után, ám az átlagosnál jobb közúti közlekedését külön hangsúlyozta az útikönyv: „autón minden irányból jól karbantartott országutakon közelíthető meg.” A
közúti közlekedéshez hozzájárultak a MÁVAUT26 vonalain közlekedő rendszeres autóbuszjáratok is.
Az egyik vonal Zalaegerszeg–Zalaszentmihály–Pacsa–Zalaapáti–Hévízfürdő–Keszthely, a másik Zalaegerszeg–Bak–Nova, a harmadik pedig Zalaegerszeg–Bak–Söjtör vonalon szállította az utasokat.27 Az
első vendégcsalogató szlogent is az 1935-ös Göcsej Hétre alkották meg a vendégvárók: „Gondunkat,
bajunkat akasszuk a szegre, gyerünk a virágos Zalaegerszegre!”
	HALÁSZ 2001, 311–312. old.
	BÉRES 2015, 71–88. old., Béres Katalin: Göcseji Hét, 1935. Zalai Hírlap, 1985. május 18. 8. old., MEGYERI
2017, 62–70. old.
25
	KAFFKA 1940, 409. old.
26
	A motorizáció elterjedésével a 20. század első felében számos személyszállító, de kis területen működő
vállalkozás alakult. Az egész országra kiterjedően az első személy- és teherfuvarozással foglalkozó vállalatot
a Magyar Államvasutak hozta létre 1927-ben, majd hét év múlva a Magyar Posta autóbuszainak átvételével a
piacvezető közúti közlekedési vállalattá vált. A részvénytársasági formában működő céget 1935-ben Magyar
Államvasutak Közúti Gépkocsi Üzemévé (MÁVAUT) alakították át, a második világháború után neve 1953ban Autóközlekedési Vállalatra (AKÖV) változott. Jelenlegi jogutódja a Volánbusz.
27
	KAFFKA 1940, 405–442. old. Zala vármegye adatai.
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Érdekesség, hogy ekkor már számoltak autós turizmussal is. Ennek mértékéről ugyan nincs
adatunk, de azt tudjuk, hogy 1937-ben 16.451 személygépkocsit, 3486 teher- és 1358 egyéb
gépkocsit, valamint 9475 motorkerékpárt, tehát összesen 30.770 benzinüzemű gépjárművet
tartottak nyilván Magyarországon.28 A privát járműves turizmus terjedésére utal, hogy minden
esetben megadta a könyv a település autóval történő megközelítésének lehetőségét, a garázsok
elhelyezkedését, számát, ez elsősorban Hévíz és Balatonfüred szállodáinál jelentett pontosabb
tájékozódási lehetőséget. Felhívta Az utas könyve arra is a figyelmet, ha a településen van
autótaxi, akkor vidékre is szállítják a vendéget általában 35–40 fillér/km-es tarifáért. A megye
két városán kívül Balatonfüreden négy, Keszthelyen öt, Tihanyban, Lentiben és Zalalövőn
kettő-kettő, Hévízen több, Badacsonyban és Nován egy-egy benzinkút üzemelt. A garázsok
száma azért érdekes, mert nem (csak) gépkocsitárolásra szolgáltak ekkor, hanem komplett
szerelőműhelyek és műszaki segélyhelyek is voltak.29
Számos próbálkozást ismerünk az idegenforgalom szervezetének fejlesztésére is, de ezek
az erőfeszítések csak mérsékelt eredményt hoztak.30
Zalakaros azonban a turizmus távolabbi terveiben sem szerepelt, a vasútállomás is messze
feküdt, rendszeres autóbuszjárat sem érintette, környékén – a Kis-Balaton mocsárvilágát leszámítva
– idegenforgalmi célból hasznosítható víz sem volt. A huszadik század negyvenes éveiben is a
gazdasági és igazgatási centrumoktól távoli, nehezen megközelíthető települések egyhangúnak
tűnő mindennapjait élte, lakói mindig nehéz munkával teremtették meg létfenntartásuk feltételeit.
Zalakaros életében a huszadik század harmincas éveinek végén kezdődő, de a hatvanas
években kiteljesedő szénhidrogén-kutatások hoztak gyökeres változást.
2. A DÉL-ZALAI SZÉNHIDROGÉN-KUTATÁSOK EREDMÉNYEKÉNT
TERMÁLVIZET TALÁLNAK ZALAKAROSON
Magyarországon a szénhidrogén-kutatások már a 19. század közepén megkezdődtek, és
feltérképezték a kitermelés szempontjából szóba jöhető területeket. A trianoni békeszerződés
ebben a tekintetben is hihetetlen károkat okozott, hiszen az elcsatolt területeken jelentős
szénhidrogénmezők voltak.31 Ezekben az években sem a magyarországi tőke, sem a magyarországi cégek által alkalmazott technológia, továbbá a cégek technikai felszereltsége
sem tette lehetővé a mélyebb rétegekben fellelhető kőolajat tartalmazó rétegek kutatását,
feltárását és kitermelését. Így érthető, hogy rövidesen idegen tőke jelent meg a magyar
gazdaságban. 1920-ban az Anglo-Persian Oil Co. kapott – az 1911. évi VI. tc. alapján –
koncessziót a dunántúli szénhidrogéntelepek felkutatására és kitermelésére. Az angol cég
mintegy 60.000 km²-nyi területen szerzett kizárólagos jogot, mely leányvállalatát a D´Arcy
Exploration Co. Ltd.-t bízta meg a magyarországi feltárásokkal. Ez a cég 1921-ben megalapította a Hungarian Oil Syndicate Ltd.-t, amely a létrehozásának évében megkezdte a
magyarországi szénhidrogén-kutatásokat. Budafapuszta mellett Kurdon és Bajánál végeztek fúrásokat, azonban valamennyi próbálkozás eredménytelen maradt. Anyacége ekkor
	SRÁGLI 1998, 12. old. Az autós turizmus terjedésére további adatok: KATONA 2000.
	KAFFKA 1940. 405–442. old.
30
	Nagyszabású mozgalom indult meg a zalai idegenforgalom fejlesztésére. Zalamegyei Újság, 1933. december
10. 1. old.
31
	A teljesség igénye nélkül: SRÁGLI 1998., SRÁGLI 2001, 240–245. old., SRÁGLI 2008., BENCZE 1985,
155–168. old., SZALÁNCZI 1974, 135–154. old., TOMOR 1974. 155–186., PAPP 2000., SZUROVY 1993.
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felszámolta a magyarországi leányvállalatát, s az angol cég koncesszióját feladva kivonult
Magyarországról.
Fél évtizeddel később a magyar kormányzat finanszírozta kutatások során az Alföld északi
részén 1932 és 1938 között mintegy félszáz kisebb mélységű fúrást végezve 1937-ben feltárták
a mindössze néhány évig termelő, kis hozamú bükkszéki olajmezőt. Ezzel egyidőben, 1932ben jelent meg a magyar piacon az European Gas and Electric Company, [EUROGASCO],
melynek képviselői az 1933. július 8-án aláírt szerződéssel az egész Dunántúl területére
megszerezték az ásványolaj- és a földgázkutatás jogát. Az angol és amerikai tulajdonú vállalat
a kor legmagasabb műszaki-technikai színvonalán állt, és a legmodernebb tudományos
módszerekkel dolgozott. Az 1933 szeptemberében indított geológiai és geofizikai kutatások
után 1934. november 21-én megkezdték a kutatófúrásokat is, legelőször Mihályi (Sopron
vármegye) határában, ennek eredményeként nagynyomású szén-dioxid-gáz tört a felszínre.
Az ezt követő két Somogy megyei fúrás eredményeként nem éghető gázt és olajnyomokat
találtak (Görgeteg és Inke külterületén). Az igazi sikert a Zala megyei Bázakerettye határában
található budafapusztai fúrások hozták meg. 1936. július 13-án kezdődött első fúrás a
főgeológus, – a MAORT későbbi elnök-vezérigazgatója – Papp Simon által kijelölt fúróponton.
A kút 1937. február 9-től gázt termelt, amelyet a 2. és 3. fúrás gőzkazánjainak fűtéséhez
használtak fel. A budafapusztai 1-es számú fúrás, a B–1-es kút32 kezdetben heti 2,5 vagon
jó minőségű kőolajat is termelt. Ez volt az első működő olajkút a trianoni békeszerződés
utáni Magyarországon. A budafapusztai második fúrást (a B–2 jelű kutat) 1937. április 14-én
kezdték mélyíteni, és a munkálatokat szeptember 29-én fejezték be. A B–2 jelű fúrás tárta
fel a budafapusztai szénhidrogénmezőt. A kútból november 21-én indult meg a termelés,
melyből kezdetben napi 10.300 m³ gázt és 62–65 m³ jó minőségű kőolajat nyertek. Ettől a
naptól kezdve beszélhetünk ipari méretű kőolajtermelésről Magyarországon. 1937 végéig a
három kút összhozama 1360 tonna olaj volt, az első olajvonatot ünnepélyes keretek között
indították útnak az ortaházi vasútállomásról. Ezek az eredmények arra ösztönözték az
EUROGASCO-t, hogy a kutatások és a termelés folytatására létrehozza részvénytársasági
formában 14.357.000 pengős alaptőkével, az első magyarországi szénhidrogén-bányászati
nagyvállalatot, a Magyar–Amerikai Olajipari Részvénytársaságot, közismert rövidítésével
a MAORT-ot, mely 1938. július 15-én alakult meg, és három nappal később, július 18-án
került bejegyzésre. Részvényei az amerikai egyesült államokbeli Standard Oil Co. of New
Jersey tulajdonában voltak.
A MAORT később újabb olajmezőket fedezett fel Lovászi, Lendvaújfalu és Pusztaszentlászló,
majd 1943-tól Újudvar térségében és kezdte meg a kitermelésüket.
Az egykor Újnéppusztának nevezett Újudvar először mint töltőállomás került a MAORT
látókörébe. Kezdetben a budafapusztai mezőhöz legközelebbi, a mintegy 15 km-re fekvő
Ortaháza vasútállomásához kiépített csővezetéken juttatták el a kitermelt kőolajat. 1939-ben
azonban egy napi 100 vagon kőolaj továbbítását lehetővé tevő csővezetéket építettek ki Újudvarig, amely a sokkal nagyobb kapacitású Nagykanizsa–Szombathely vasútvonal mellett feküdt,
ezáltal jobban megfelelt a társaság igényeinek, mint a gyengébb alépítményű, Ortaházát is
érintő Zalaegerszeg–Alsólendva vonal.33
	A fúrások betűjele minden esetben a településnevet – esetünkben B = Budafapuszta – a szám pedig a területen
végzett fúrások sorszámát jelöli.
33
	A szénhidrogén-bányászattal kapcsolatos összefoglalás SRÁGLI 1998., SRÁGLI 2001, 240–245. old. és
SRÁGLI 2008. munkáinak felhasználásával készült.

Fúrás
kezdete

Fúrás
befejezése

Kút végleges
mélysége
(méter)
(– a tengerszint
alatti mélységet jelzi)

D-1

1943.
május
20.

1943.
október
14.

2603,5
–2439,87)

A kút szénhidrogén nyerésének szempontjából meddőnek bizonyult, 25 °C-os víz
folyt ki belőle. Meddősége miatt a kutat
cementdugóval lezárták.

D-2

1944.
február
11.

1944.
április
5.

943

A kút meddőnek bizonyult: „nem valószínű, hogy számottevő szénhidrogén lehet” benne, tehát meddővé nyilvánították
és cementdugóval lezárták.

D-3

1943.
május 14.

1943.
október 5.

2225
–2021,22

A kút szénhidrogén nyerésének szempontjából meddőnek bizonyult.

1944.
május
3.
1944.
december
12.

1944.
szeptember
29.
1944.
december
12.

1830,25
–1706,40

A kút szénhidrogén nyerésének szempontjából meddőnek bizonyult.

–

A fúrás egy napig tartott, majd a közeledő
front miatt leszerelték és elszállították. A
fúrótorony félig ott maradt.

Kút jele

D-4

D-5

A kutatás eredménye

Forrás: MOL Geológiai adattár. Kútkönyvek.

A korabeli sajtó már 1939-ben cikkezett arról, hogy a közeli Magyarszentmiklós közelében
két és fél kilométer mélyen újabb olajlelőhelyet találtak, mely más minőségű volt, sűrűbb és több
kenőanyagot tartalmazott, ezért értékesebb volt a már ismert, s ekkor 21 kútból szivattyúzott
lispei kőolajnál. A megyében található olajkutak száma így 23-ra emelkedett, melyek közül
ekkor még négy fúrás alatt állt. A cikk így folytatódik: „A MAORT egyébként egész Zalában
folytatja a kutatási munkát és a kísérleti fúrásokat. Galambok–Zalakaros és a szomszédos
községekben napról-napra megjelennek a vállalat különleges műszerkocsijai. Az a feltevés
ugyanis, hogy az úgynevezett hahóti medence, amelyben a kísérleti futásokat befejezve most
kezdik csak a tényleges fúrásokat, egészen a Balatonig nyúlik, sőt nincs kizárva, hogy az
olaj főtelepe a Balaton alatt van. Zalakaroson 4–5 helyen is végeztek próbafúrásokat és
robbantásokat. Csapi község határában az egyik próbafúrás alkalmával gazdag széntelepre
bukkantak, amit a vállalat nem termelhet ki, de ismét csak azt bizonyítja, hogy a zalai föld
mérhetetlen kincseket tartalmaz.”34
1943-ban az Újudvar mellett fekvő Dallospusztán35 kezdett a MAORT kutatófúrásokat,
melyeket a második világháború alatt is folytattak, egészen addig, míg a front a mező közvetlen
közelébe érve nem veszélyeztette a technikát és a személyzet életét. A második világháború
után ezen a mezőn újra kezdték a kutatást és összesen 14 fúrás történt. Számunkra az első
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	A zalai föld mérhetetlen kincseket tartalmaz. Zalamegyei Újság, 1939. augusztus 5. 2. old.
	A kút jelében a D betű Dallospusztát jelenti. Előfordul Dalos formában is. Ma Újudvar külterülete. FÖLDRAJZI
NEVEK. 554–557. old.

34
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hét fúrás az érdekes, melyek közül az első ötöt a második világháború előtt, a többit pedig a
háború után mélyítették le.36
A második világháborút követően több mint másfél évtizedig szünetelt a szénhidrogénkutatás a térségben, majd 1962. január 24-én az Országos Kőolajipari és Gázipari Tröszt
Kutatási Főosztályán készült feljegyzés további felderítő kutatófúrások kitűzését sürgette.
Visszautalva az második világháború előtti kutatások eredményeire, hangsúlyozta, hogy az
újudvari gravitációs maximum területén 1944-ben fejeződtek be a felderítő fúrások, mely
maximum a budafapusztai nagy antiklinális [bemélyedés] keleti folytatásának tekinthető, és
további eredményekkel kecsegtet a mélyföldtani szempontból a Budafa–Magyarszentmiklós–
Újudvar–Nagybakónak–Zalakaros–Sávoly szerkezetsor részeként. E határozat nyomán a fúrások
1962-ben újra megkezdődtek, s a következő két fúrás már Zalakaros külterületén folytatódott.37

Fúrás
kezdete

Fúrás
befejezése

Kút végleges
mélysége
(méter)
(– a tengerszint
alatti mélységet jelzi)

D-6

1962.
július
15.

1962.
szeptember
7.

2305,7

A kút szénhidrogén-termelés szempontjából meddő. A kút folyamatosan forró sós
vizet, gőzt és kevés kevert gázt termelt.

D-7

1970.
március 7.

1970.
június 16.

2743,9

Szénhidrogén-termelés szempontjából meddő.

Kút jele

A kutatás eredménye

Forrás: MOL Geológiai adattár. Kútkönyvek.

A Dunántúli Kőolajfúrási Vállalat – közismert rövidítésével a DKV – az akkori megyehatárok
között kőolaj és földgáz után kutatva összesen 171 kutatófúrást végzett, s ezek nagy részéből
különböző minőségű és hőmérsékletű termálvizet lehet nyerni. A kutakból feltörő víz vegyelemzése
és a kutak paraméterei alapján azt állapították meg, hogy termálturisztikai hasznosításra mintegy
nyolcvan lenne alkalmas.38 Ez a jelentés sokáig asztalfiókban maradt, míg mintegy két évtized
múlva Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése 1993. június 10-én megbízta a Magyar Állami
Földtani Intézet „Energiahordozó nyersanyagok kutatásának előkészítése” projektjét, hogy
ismételten mérje fel a 171 meddőnek minősített kút termálvíz-hasznosítási lehetőségeit. A
	MOL Geológiai adattár. Kútkönyvek. Ezúton köszönöm meg Somorjai András segítségét.
Érdekesség, hogy 1990-ben a Thermál Kft. és a Lawrence GmbH. a D–4-es kút termálvizére Zalaújlak
közigazgatási területén 20 férőhelyes vadászkastélyt, golfpályát és egyéb létesítményeket kívánt mintegy
2 millió DM értékben megvalósítani. Az első kapcsolatfelvétel és az előzetes tárgyalás után a Lawrence
Gmbh. nem jelentkezett. A feljegyzés megtalálható a D–4-es kút kútkönyvében.
37
	MOL. Geológiai adattár. Kútkönyvek. A geológiai és hidrológiai viszonyokról részletesen ld. LOVÁSZ 2000,
7–35. old., BÉLTEKY 1965b, 59–67. old., TÓTH 2017, 180–187. old.
38
	A vizsgálat a HÉVÍZKÚTKATASZTER. I–II. alapján, az akkori Zala megye közigazgatási határai közötti
területre készült, így nem terjedt ki a Keszthelyi járás területére. Néhány fúrás az akkori megyehatár közvetlen
közelében, de Veszprém megyében történt (Hévíz, Nemesbük), amit 1993-ban az összeállítás készítői nem
vettek figyelembe. HÉVÍZKÚTKATASZTER II. 116–117. old. Az első híradás 122 feltárt hévízforrásról
szólt, melyek közül 30 a gyógyhatású: Zalakaros erőfeszítése és példája. Magyar Hírlap, 1973. november 1.
4. old.
36
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MÁFI által benyújtott összefoglaló vizsgálat nem vette figyelembe az 1979-es megyehatár
változást, így a Keszthelyi járás – benne a hévízi és nemesbüki fúrásokkal – nem szerepel az
jelentésben.39
A zalakarosi eset egyébként nem egyedüli. Nagyon sok termál- és gyógyfürdőnket szénhidrogén-kutatás során fedezték fel. A leghíresebbek közül ilyen Hajdúszoboszló, ahol
1925-ben lelték meg a 73 °C-os vizet, és 1928-ban már el is készült az első medence. De
a kőolajkutatásnak, vagy artézi kút fúrásának köszönheti létét – a teljesség igénye nélkül
– Borgáta, Sárvár, Bük, Hegykő, Mesteri, Igal, Csokonyavisonta, Kaposvár, Nagybajom,
Tamási, Dombóvár-Gunarasfürdő, Nagyatád, Sellye, Barcs, Szigetvár, Szentendre fürdője,
továbbá majdnem az összes alföldi fürdő. A kevés kivétel közé sorolhatjuk a régről ismert
budapesti hőforrásokat, továbbá Balf, Balatonfüred, Debrecen, Esztergom, Harkányfürdő
és Hévíz fürdőit.40
1962. július közepén Zalakaros határában már állt a Dunántúli Kőolajfúrási Vállalat fúrótornya,
amivel lemélyítették a D–6-os jelű kutat, melynek térszíni helyzetét úgy jelölték meg, hogy
a „kiskomáromi templomtól […] 3845,20 méter távolságra van.” S ez már Zalakaros község
területe. Ezt követte a D–7 jelű kút feltárása, mely a zalakarosi fürdő másik gyógyvizet termelő
kútja. Ezek a kutatások rendkívüli eredményeket hoztak a magyar nemzetgazdaság számára,
egyrészt fellelték azokat a gyógyvízrezervoárokat, melyeken négy évtized alatt folyamatosan
fejlődő gyógyturizmus épülhetett ki, másrészt pedig a kutatómunka továbbfolytatásával feltárták
a sávolyi mezőt, melynek kutatása 1964-ben az S–1 kút lemélyítésével kezdődött meg.41
Miközben a fúrás előkészületei folytak, a községi tanács végrehajtó bizottságának 1962.
június 23-i ülésén Csordás József, a községi tanács végrehajtó bizottságának elnöke a következő
szavakkal tájékoztatta a végrehajtó bizottság tagjait: „a község határában a fúrásra a tornyot
felállították hisz mindenki látja, csupán csak meg említem a végrehajtó Bizottságnak, hogy
tizenkilencedikén volt a helyszíni tárgyalás, a tanács elnök és T.Sz. elnök a községet nemis [sic!]
nagyon érinti csupán a termelőszövetkezet elnökét.”42 Ne akadjunk most fenn az értelmetlennek
tűnő, befejezetlen mondaton valamint a stílus- és helyesírási hibákon, fogadjuk el, hogy az
elnök tájékoztatóját így rögzítette a jegyzőkönyvvezető. Ami a bejelentés mögött van, az sokkal
fontosabb, ugyanis a fúróberendezés telepítése után a termelőszövetkezet földjén kezdődött meg
július 15-én a kutatófúrás, s ekkor még szó sem volt termálvízről. Mindenki, főleg a Dunántúli
Kőolajipari Vállalat abban reménykedett, hogy kőolaj vagy földgáz lesz a fúrás végeredménye.
A kutatás 1962. november 7-én fejeződött be, 2307,5 méterre hatoltak le a fúróberendezéssel, s
erre az időre már tudták, hogy szénhidrogén-termelés szempontjából ez a fúrás is meddő. Ám
belefúrtak egy hatalmas rezervoárba, melyből forró víz tört fel. „A lyukfej karácsonyfával43
van felszerelve és 10 mm-es fuvókán folyamatosan forró sós vizet, gőzt és kevés kevert gázt
termel.” – olvashatjuk a kútkönyvben. December 16-án 22.00 órakor mintát vettek a vízből, s a
vegyelemzés után világossá vált, hogy nagyon jó minőségű, 96 °C-os vizet sikerült a felszínre
	CZIRÁKY 1970, 82–83. old.; TAKÁCS 1994. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a végrehajtására
kiadott 115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet alapján. Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése még a végrehajtási
rendelet megjelenése előtt megbízta a MÁFI-t.
40
	VAJDA–VADAS 1990. Az említett gyógyfürdők.
41
	A feltárás szakszerű geológiai leírása: CZIRÁKY 1972, 59–60. old., továbbá egy fúrómester visszaemlékezése:
Zalakarosra jöttünk. Vendégünk Balaicz Sándor fúrómester. Karosi Krónika, 2012. szeptember 6. 6. old.
42
	MNL ZML XXIII. 900. a. Zalakaros, tü. jkv. 1962. június 23. Közli még: NOVÁK 2000a.
43
	Kútfejet lezáró műszaki berendezés.
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hozni, hiszen nagy mennyiségben tartalmazott kalciumot, magnéziumot, nátriumot, jódot,
klórt, ként, vasat, brómot és kisebb mennyiségben más ásványi anyagokat is. A feltárt kút
kapacitása teljes keresztmetszetű termelés esetén 830 liter/perc, a víz ásványianyag-tartalma
miatt pedig nagymértékű volt a vízkő kiválása – ennek semlegesítéséről később külön lesz szó
– ezért kezdetben 20 mm átmérőjű termelőcső-fúvókán keresztül indult meg a víz termelése.
Amikor a DKV befejezte a fúrásokat és levonult a munkaterületről, nem volt kinek átadni
a kutat. Végül, miután termelőszövetkezet szántóján állt a karácsonyfa, a helyi Zöldmező Mg.
Tsz.-nek adták át, tőlük került aztán a Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalathoz.44

A zalakarosi tanács 1967-ben választott tagjai. A felső sorban a korábbi tanácselnök, Csordás József
A zalakarosi termálvíz felfedezése időben szerencsésen egybeesett a vízgazdálkodásban
végbement szemléletváltozással, melynek hosszú távú pozitív hatását napjainkban is élvezhetjük.
3. SZEMLÉLETVÁLTÁS A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN
Jóllehet az 1928-ban létrejött Vízrajzi Intézetben már elkezdődött, de utódszervezeténél, az
1952-ben alapított Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézetnél [VITUKI] erősödött fel a
legkorszerűbb hidrológiai módszerek kifejlesztése és adaptálása, így már az 1950-es és 1960-as
években megteremtődtek Magyarországon a korszerű hévízkutatás feltételei. Az intézet 1959 és
	Krampek Mihály vezérigazgató szíves közlése. A D–6-os kút kútkönyvében találta ezt az adatot.
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1964 között kidolgozta a hévízkutak béléscsövezésének, a többszintes szűrőzésének napjainkban
is használatos rendszerét.45 Számtalan eredményükből számunkra a vízügyi másodhasznosításra
alkalmas meddő szénhidrogénfúrások teljes körű adatgyűjtése, feldolgozása, továbbá a 35 °C-nál
melegebb vizű kutak adatbázisának létrehozása az érdekes. Ezek voltak azok az alapkutatások,
adatbázis-építések, melyek végeredménye a hévízkútkataszter elkészítése volt.46
A tervező- és kutatóintézetek munkájának, de mindenekelőtt a már említett szénhidrogénkutatásnak köszönhetően Magyarország a mezőgazdasági célú geotermikus energiahasznosítás
élvonalába került.47 Miután a kormányzat elsősorban gazdasági megfontolások miatt kiemelten
támogatta a geotermikus energia hasznosítását, a zalakarosi tervekben is a termálvíz agrárcélú
felhasználása szerepelt az első helyen, és csak másodikként jelent meg a nem idegenforgalmi
célú, elsősorban kizárólag a környék lakóinak igényeit kiszolgáló fürdő létesítése.
Ezek a törekvések az egész ország területén mindenhol jelen voltak. A kutatások közben,
de főleg a VITUKI dokumentumainak elkészülte után számos tanulmány és cikk jelent meg a
meddő szénhidrogénkutató fúrások eredményezte geotermikus energia felhasználásának lehetőségeiről. Miután nem célunk ezeknek a törekvéseknek a részletes ismertetése és értékelése,
álljon itt az első bő évtized kútfúrásainak megyénkénti eredménye. Eszerint 1972. január 1-én
Zala 143, Somogy 129, Hajdú-Bihar 64, Pest 52, Bács-Kiskun 47, Szolnok 39, Békés 30, Vas
29, Győr-Sopron 20, Heves 19, Csongrád 14, Borsod-Abaúj-Zemplén 11, Veszprém 10, Tolna
4, Baranya 3, Komárom és Szabolcs-Szatmár 1-1 fúrt, valamint bevizsgált kúttal rendelkezett.
Természetesen ezt követően is folytatódtak a kutatófúrások Magyarországon.48 Ugyanebben
a tanulmányban olvashatjuk, hogy az itt felsorolt, víztermelésre kiképzett 90 kút közül eddig
szabadtéri és zárt fürdőben 51, mezőgazdasági célú fűtésre 15 kút vizét használták, a többi
ekkor még nem került hasznosításra.49
Az 1960-as évek elején tehát a geotermikus energia problémája egyre inkább ágazati és
országos jelentőségűvé vált. Létrejöttek azok a szervezetek és hatályba léptek azok a rendelkezések, melyek megfelelő szervezeti és jogszabályi keretet teremtettek az egyre nagyobb
jelentőséggel bíró modern vízgazdálkodásnak, kijelölve az 1985-ig megvalósítandó célokat
és a fejlesztési irányokat. A mintegy fél évtizedes előkészítő folyamatot az 1965. július 1-vel
hatályba lépett, a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény (Vízügyi Törvény) és ennek megvalósítását szabályzó végrehatási rendelet zárta le.50
A Minisztertanács 2001/1961. (I. 17.) Kormányrendelettel az Országos Vízügyi Főigazgatóságra
bízta az Országos Vízgazdálkodási Keretterv elkészítését. A négyéves munka eredménye 1965ben „szolgálati használatra” jelzéssel több kötetben megjelent. Az első kötet Magyarország
egészének összefoglaló elemzését tartalmazza, a többi kötetben pedig ugyanazon struktúrában
régiónként is közreadták a fejlesztési célokat, melyekhez nem részletezett, és néha eléggé
elnagyolt költségterveket is rendeltek. A keretterv XIII., az „Ásványvizek, gyógyvizek és hévizek
hasznosítása” című fejezete először definiálta a fejezetcímben tárgyalt témával kapcsolatos
fogalmakat. Eszerint az ásványvíz „hőmérséklettől függetlenül az a természetben előforduló
víz, mely több mint 1 gr/lit oldott szilárd alkatrészt, vagy más meghatározott mennyiségű
	BÉLTEKY 1965a: 9–17. old.; PAPP 1965, 23–56. old.; GAÁL–HANÁK–HEGYESSY 1970, 31–35. old.
	LORBERER 2010, 56–57. old.; HÉVÍZKÚTKATASZTER I–III.
47
	LORBERER 2010, 56–57. old.; BÉLTEKY 1972, 14–17. old. és BÉLTEKY 1977, 73–86. old.
48
	BÉLTEKY 1972, 16. old.
49
	Uo. 17.
50
	32/1964. (XII. 13.) Korm.rendelet.
45
46
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különleges alkotórészeket (bróm, jód, stb.) tartalmaz”. A gyógyvíz „olyan ásványvíz, mely vegyi
összetételénél vagy fizikai tulajdonságánál fogva gyógyhatású,” illetve a hévíz, mely „minden 25
C°-nál magasabb hőmérsékletű természetes eredetű víz, tekintet nélkül vegyi összetételére.”51 Az
ásvány-, gyógy- és hévizek kémiai csoportosításánál a Magyarország ásvány- és gyógyvizei című
kötetben közreadott, hivatalossá vált, így napjainkban is használatos tíz kategóriát határozták
meg:52 hévíz; szénsavas (savanyú) víz; alkáli hidrogénkarbonátos (alkalikus) víz; kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos földes, meszes víz; kloridos (konyhasós) víz; szulfátos (keserű)
víz; vasas víz; kénes víz; jódos, brómos víz; radioaktív víz. A dokumentum megjegyzi, hogy a
felsorolt ásványvíztípusok összetett változatai is előfordulnak (pl. szénsavas alkáli hidrogénkarbonátos víz), továbbá hőfokuk függvényében a hévizek csoportjába is sorolhatók.53
Az Országos Vízgazdálkodási Keretterv az 1960. január 1-i állapotból indult ki, először vette
hivatalosan és teljes körűen számba a magyarországi vízvagyont. 186 helységben 447 ásvány-,
gyógy- és hévíz-előfordulást regisztrált, melyekből az akkori technológiával 125.725.000 m³
víz volt kitermelhető, és ennek 52%-át, 64.598.000 m³-t nyerték ki. A kitermelt víz 61%-át a
májustól szeptemberig tartó nyári szezonban, a maradék 41%-át a téli időszakban használták
fel, így a vízkihasználás 41%-os volt. Ez erőteljes szezonalitást mutat: elsősorban vidéken
kevés volt a fedett, egész évben, a szezontól függetlenül üzemelő fürdők aránya.54 A felszínre
hozott vizet gyógyászati, melegvíz-ellátási céllal, épületek, üvegházak fűtésére, tisztasági
fürdők, strandok, uszodák vízellátására és természetesen ivóvíznek használták.
A Keretterv egy hosszú távú 1980-ig terjedő fejlesztési koncepció alapjait is felrajzolta, megjegyezve, hogy a komplex hasznosítás részletes terve még kutatás, kidolgozás állapotában van,55
de már ki tudták jelölni azokat a területeket, összesen 66 olyan forrást, ahol 50 °C-nál melegebb
hévíz feltárása lehetséges, és ezek a kutak
200 liter/perc-nél magasabb vízhozamúak.
Az ekkor közreadott
lista az 1963. július
31-i állapotot tükrözte.
Természetesen a tételes
fejlesztések között még
nem szerepelhetett az
1965 szeptemberében
megnyílt zalakarosi
fürdő, de a térképen
64-es számmal, mint
potenciális fejlesztési lehetőségként, már Magyarország 50 °C-nál melegebb, 200 l/percnél nagyobb vízhozamú
megjelölték.56
hévizet termelő kútjai. Országos Vízgazdálkodási Keretterv.
	KERETTERV 696–709. old.
	SCHULHOF, 1957, 344–366. old., és PAPP–GAÁL–HÓDOS 1957, 61–68. old.
53
	KERETTERV 699. old.
54
	KERETTERV 701. old.
55
	Uo. 703. old.
56
	Uo. 704–705. old.

Az ebben a dokumentumban a Zalakaros–Újudvar néven jegyzett kutat hivatalosan 2307
méter mélynek, vízhozamát 1500 liter/perc-nek, hőfokát 95 °C-nak említik. 90 fok feletti
hőmérséklettel mindössze három kút került fel a hivatalos listára, a zalakarosi mellett a turai
(95) és az újszegedi (90) fúrások.57 Ezek az adatok a későbbi kutatások eredményei alapján
tovább finomodtak.
A szemléletváltást követően bő másfél évtizeddel megindult elméleti és gyakorlati kutatások
és fejlesztések nyomán számos szakkönyv, tanulmány és szakcikk látott napvilágot, szinte
valamennyi megállapításuk időtállónak bizonyult. Nem lehet célunk az első másfél évtized
mérlegének megvonásakor ennek részletesebb elemzése, de még összefoglalása sem, egyet
azonban mindenképpen ki kell emelnünk, amikor a hévíztermelő mélység, a vízhozam és a
kifolyó víz hőmérséklete a három legfontosabb összehasonlítási szempont. Magyarországon
1978. január 1-ig összesen 560, 35 °C-nál magasabb kifolyó vízhőmérsékletű hévízkutat létesítettek, közülük 147-nél ez az érték 60 °C-nál is magasabb volt.58 A 147 kútból ekkor 21 volt
lezárva, és 49 szolgálta a fürdőügyet.59 A majd másfélszáz kút tízes toplistája élmezőnyében,
az első és negyedik helyen foglalt helyet a két zalakarosi kút:
A karbonátos rezervoárokra telepített hévízkutak legfontosabb adatai

Hévíztermelő
mélység
m–m
2219–2307

Vízhozam
liter/perc

A kifolyó víz
hőmérséklete °C

1500

99

Sajóhídvég

1857–1880

320

95

Tura

1881–2091

1400

95

Zalakaros-fürdő 2.

2696–2744

350

91

688–698

1400

80

A kút helye
Zalakaros-fürdő 1.

Táska–1.

Megjegyzés: A forrásban ezek az adatok szerepelnek. Krampek Mihály vezérigazgató szerint azonban
1500 helyett 450 l/perc volt a hozama. Észrevételéért ezúton mondok köszönetet
Forrás: Korim 1978. 267. old.

Zalakaros még nem szerepelhetett a részletesebb, településekre lebontott terveket tartalmazó
Országos Vízgazdálkodási Keretterv regionális kötetében. Érdekességként jegyezzük csak
meg, hogy a Délnyugat-Dunántúl Vízgazdálkodási Keretterve I. kötete rögzítette: „Délnyugat-dunántúli TVK területén kimondottan gyógyvíz hasznosítási keretterv nem készült, mivel az
adottságok olyanok, hogy a rendelkezésre álló magas hőfokú és kiváló vegyi összetételű vizek
inkább a komplex hasznosítás kerettervébe tartoznak.”60 Ezért csak az andráshidai, bajcsai,
oltárci, pusztamagyaródi és a szilvágy–barlahidai fúrásokra készült néhány tételes költségterv,
melynek analitikája nem ismert.61
Az intézményrendszer létrehozásának fontos mérföldköve volt az 1965. március 17-én
	Uo. 707–708. old.
	KORIM 1978, 273. old.
59
	Ezek a számok módosítják az 1972-es adatokat. ld. 39. számú lábjegyzet. Mi Korim adatait tekintjük hitelesnek,
az előbbieket tájékoztató adatokként kezeljük.
60
	KERETTERV, DÉLNYUGAT-DUNÁNTÚL I. 1965, 230. old.
61
	Uo. 230–232. old. és II. Mellékletek. 244–245. old.
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megalakuló Országos Vízgazdálkodási Bizottság. Ugyanezen év július 11-én pedig megjelent
a 11. számú Kormányrendelet a gyógyfürdő- és üdülésügy, valamint az ásvány- és gyógyvizek
feltárása és hasznosítása egyes kérdéseinek rendezéséről, amely úgy a felszíni, mint a felszín
alatti vizek gondozását a vízügyi szolgálatra bízta, s előírta az ásvány- és gyógyvizek országos
nyilvántartásának (törzskönyvezésének) felülvizsgálatát. További változás az intézményrendszerben, hogy az Országos Fürdőügyi Bizottság és az Országos Balneológiai Kutató Intézet
szerepét átvette az Országos Gyógyfürdő Igazgatóság, mely az Egészségügyi Minisztérium
önálló osztálya volt.
A kormány a Vízügyi Törvény életbe lépése után, 1965. október 28-án hagyta jóvá az elkövetkező két évtized vízügyi politikájának alapját képező Országos Vízgazdálkodási Kerettervet.
1961 után számos tanácskozást tartottak, melyek nagyban segítették a már készülő Országos
Vízgazdálkodási Keretterv munkálatait, ezekről úgy az országos, mint a megyei sajtó – természetesen eltérő mélységben és terjedelemben, a készülő Keretterv említése nélkül – szinte
valamennyi érdekelt tudományterület rendezvényéről beszámolt. Jó példa erre, a Zala Megyei Kórház belgyógyászati osztályát vezető főorvos, Pribék László címoldalas nyilatkozata,
melyben a hévízkincs hasznosításának új lehetőségeit fejtette ki. A Hazafias Népfront62 által
szervezett szegedi orvosankét a magyarországi hévízkincs (egyre inkább ezt a kifejezést használták a sajtóban) hasznosításának lehetőségeit tárgyalta meg. A korabeli politikai gyakorlat
az volt, hogy amit nem kívántak az omnipotens Magyar Szocialista Munkáspárttal, vagy az
államigazgatással kezdeményeztetni, azt a Hazafias Népfront kereti között „társadalmasították”, s miután az kedvező fogadtatásra talált, megindulhatott a megvalósítás. Az orvosankét
természetesen az egészségügy lehetőségeit járta körül, hangsúlyozva, hogy a reumás és a
kopási jellegű mozgásszervi megbetegedések nagy száma, továbbá a traumatológiai utókezelések szempontjából rendkívüli fontossággal bírna a termálvizek szélesebb körű használata,
„sajnos, a fürdők fejlesztése nálunk túlságosan lassú ütemben folyt, csak az utóbbi években
láthatunk fellendülést ezen a téren.” Később Pribék így folytatta: „Egészségügyi kormányzatunk
fejlesztési tervet dolgozott ki a magyar hévízkincs jobb hasznosítására”, majd: „Zalakaros
is eddig ki nem használt lehetőség. Ha már az olajkutatás ilyen újabb kinccsel ajándékozott
meg bennünket, zalaiakat, kár lenne vele nem foglalkoznunk. A beruházások – amelyek nyilván mezőgazdasági célokat is szolgálnak majd – igen rövid idő alatt megtérülnek, gazdasági
szempontból is előnyös tehát itt fürdő s egyéb létesítmények építése.”63

II. A FÜRDŐ ÉS A FALU
1. A FEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK – NEM MINDIG DOKUMENTÁLT – HÁTTERE
A zalakarosi fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseket a gazdasági és a műszaki tényezők mellett
ki nem mondott emocionális okok is befolyásolták. Nem lehet kizárólag a turizmusfejlesztési
szándékkal magyarázni, hiszen a hatvanas évek elején Magyarországnak, a többi szocialista
országhoz hasonlóan, döntően csak belföldi turizmusa volt, s a megosztott világ akkori politikai
viszonyai miatt nemzetközi aktív turizmusban a fővárosok valamint a fürdőhelyek kivételé	A „magyar társadalom valamennyi osztályának, rétegének összefogása” deklarált céljával 1954 és 1990 között
működő, sajátos, egyéni tagság nélküli társadalmi szervezet volt, egyesítette az uralkodó pártot (MSZMP),
a tömegszervezeteket, a kulturális és egyéb szervezeteket.
63
	Gyors ütemben pótolni kell az elmaradást. Zalai Hírlap, 1963. augusztus 9. 1. old.
62
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vel egyik kelet-közép-európai országban sem gondolkodhattak. Irányítottan, szabályozottan,
elenyésző mértékben csoportos utazások voltak ugyan, döntő többségében azonban csak a
szocialista világrendszer néhány országába. A magyar turizmus kezdeti kismértékű nyitása is
1962-ben történt meg. Ekkor törölte el Magyarország kölcsönösségi alapon a vízumkényszert
először egy másik „baráti” szocialista állammal, északi szomszédunkkal, Csehszlovákiával
szemben, és kezdődhetett meg az utazási irodák – mindenekelőtt a magyar IBUSZ és a
csehszlovák Čedok – által szervezett autóbuszos társasutazások sorozata, melyet aztán egyre
növekvő mértékben az egyéni turizmus is követett személygépkocsival és motorkerékpárral,
továbbá ifjúsági csoportok esetében, elsősorban az Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda
szervezésében vonattal. Lassan a Szovjetunió kivételével a többi szocialista országba is el
lehetett jutni, és jóllehet csekély mértékben, de megindult turizmusunk a nyugati („kapitalista”) relációnak számító Jugoszláviába, és akkor még vízummal Ausztriába.64 A turizmus
tárgyi-technikai feltételei a későbbiekben tovább javultak.65 A nettó bérezés megkövetelte
mesterségesen alacsonyan tartott árak melletti relatív életszínvonal-növekedés fokozatosan
lehetővé tette, hogy egyre nagyobb szerepe legyen a szervezett idegenforgalomnak, majd
erőre kaphasson az egyéni turizmus is.
1962. február 26-án forgalomba helyezték Letenyénél, a magyar–jugoszláv határon az akkor
korszerű Mura-hidat, ezzel a 7-es főközlekedési út forgalma is fellendült, és a folyamatosan
növekvő teherforgalom mellett megindult Zala megyén át a kezdetben csekély mértékű, de
egy évtized múlva már jelentős volumenű vendégforgalom. E tények ismeretében egyáltalán
nem csoda, hogy Zalakaros első külföldi vendégei horvátul és szlovákul beszéltek.66
A politika nagy hangsúlyt helyezett a dolgozók pihenésének propagálására, továbbá a pihenés
feltételeinek megteremtésére. Említettük, hogy ebben az időszakban csekély mértékű volt a
nemzetközi turizmus, egyedül a belföldi turizmus virágzott. A magántulajdonú személygépkocsik alacsony száma miatt (is) kelendőek voltak az IBUSZ szervezte belföldi társasutazások,
sokszor munkahelyi kollektívák hétvégi egy-másfél napos67 családos kirándulásai, illetve a
szociálturizmus. Az ágazati szakszervezeteknek és a szakszervezeteket szoros pártirányítás
alatt tömörítő Szakszervezetek Országos Tanácsának [SZOT] jelentős számú üdülője többnyire
kéthetes turnusokban fogadta azokat a szerencséseket, akik névleges térítésért beutalóhoz jutottak. Jelentős volt azoknak a vállalatoknak, intézményeknek a száma is, akik külön üdülőkkel
rendelkeztek, vagy nyaranta rendszeresen béreltek magánszállásokat, ahol munkatársaikat
egy- vagy kéthetes turnusokban üdültették. Kiváló üzlet volt a fizetővendéglátást biztosítók
számára: a szálláshely töltése a küldő fél feladata volt. A vállalati üdülőkbe illetve a vállalatok
bérelte magánszállásokra a SZOT üdülőkénél jóval nagyobb eséllyel lehetett beutalóhoz jutni.
	HALÁSZ 2001, 313. old. Zala megye passzív (kiutazó) turizmusának főbb adatai: kiutazók száma 1961-ben
2018, 1964-ben 7902 fő volt. A kiutazók döntő többsége Csehszlovákiába (1961-ben 46, 1964-ben 61%-uk),
Ausztriába (11, illetve 8), a Szovjetunióba (7, illetve 4), Romániába (13, illetve 5), az NDK-ba (11, illetve
4), Jugoszláviába (5, illetve 7), további desztinációba 1961-ben 7, 1964-ben 11%-uk utazott ki.
1966-ig közöl adatokat: REHÁK 2011.; a turizmusról részletesen: WALKÓ 2009, 201–248. old.
65
	WALKÓ 2009, 225–229. old.
66
	HALÁSZ 2001, 313. old.
67
	Ekkor még hatnapos volt a munkahét, tehát egy hosszabb, szállást is magában foglaló hétvégi belföldi út sem
indulhatott szombaton 14,00 óra előtt. Ebben az időben inkább az egynapos, vasárnapi kirándulások voltak
a legkedveltebbek. Itt jegyezzük meg, hogy a heti munkaidő Magyarországon 1951-től 48 óra (6 nap), 1967
és 1975 között 44 óra, ekkor minden második szombat volt szabad. 1981-től 42 órás és ötnapos a munkahét,
1984-től pedig 40 órás.
64
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Ezek az üdülők döntően a Balaton-parton, gyógyhelyeken és a hegyvidékeken feküdtek.68 A
szociálturizmus mellett még egy támogatott turisztikai termék, az ifjúsági turizmus69 létezett,
de ennek Zalakarost illetően nincs jelentősége.
1950. január 1-vel, a tanácsrendszer bevezetésével egy időben nagymérvű közigazgatási
változások történtek Magyarországon, s ezek a változtatások Zala megyét rendkívüli mértékben
érintették. Területe ugyanis szinte felére csökkent azzal, hogy a Balaton-felvidéket és Keszthely
környékét Veszprém megyéhez csatolták. S míg a két világháború között Zala megye fogadókapacitása az országos átlagot meghaladta, hiszen – mint említettük – két, a Belügyminisztérium
által is gyógyhelynek minősített település feküdt a területén: Hévíz és Balatonfüred, de Zalához
tartozott Keszthely és az egész északi Balaton-part majdnem Balatonaligáig, ez a turisztikai
infrastruktúra Zala megye számára 1950-től elveszett. A Balaton-fejlesztés akkori koncepciójának jobban megfelelt, ha a Balaton nem három, hanem csak két megyéhez tartozik. Az
1950-es közigazgatási változás következtében semmi olyan vonzerő nem maradt a korábbinál
jóval kisebb Zala megyében, amit turisztikai fogadóbázisnak nevezhetnénk. Ugyanakkor – a
szocialista társadalmi berendezkedésnek nevezett időszakban – végig jelen volt egy látens
ellentét Zala és Veszprém megyék között. Így miután Zala megye egy kiaknázható természeti
erőforrásra lelt, a korabeli megyei vezetés minden kapcsolatát, lobbierejét, befolyását latba
vetve egy erőltetett ütemű – tegyük mindjárt hozzá: sikeres – fejlesztést diktált – s ennek az
anyagi feltételeit is igyekezett folyamatosan biztosítani. Ez a törekvésük szerencsésen találkozott valamennyi érintett elképzelésével, s jórészt ez a közös cél volt az, ami miatt bizonyos
belső ellentétek, feszültségek évtizedekig rejtve maradtak.
Miért éppen Zalakaros? – tehetnénk fel a kérdést, hiszen a közel száz kiaknázható termálvizes
kút egyike volt csak a falu határában. Erre talán soha nem kapunk megnyugtató választ – ugyanis
mindenki másképp emlékezik. Az előbbiekben volt szó egzakt adatokról, vízhőfok, vízhozam
stb. Ám egy politikavezérelt gazdaságban az objektív tényezők nem mindig kizárólagosak.
Ezért említsünk meg néhány szubjektív tényezőt is, elsősorban azért, mert a közelmúltban még
élénken éltek az idősebb zalakarosiak emlékeiben, s nem csak a bornapok rendezvényein kerültek szóba a már megszépült emlékek, melyek között biztos vannak a városi legendák körébe
tartozók is. Van, aki a Balaton, van, aki a hetes út és Nagykanizsa közelségével magyarázza,
van aki mindkettővel, illetőleg mindhárommal. Az elsőt erősíti, hogy a korabeli újságcikkek is
hangoztatták: milyen jó a rossz időben egy meleg vizes fürdőhöz kirándulni. (De akkor miért
nem inkább Igal, vagy a Buzsákhoz tartozó Csisztapuszta…?) Hallottunk olyan véleményt
is, hogy közel lévén az olajipari vállalatokhoz, ráadásul a nagykanizsaiak fúrták a kutakat, a
kutak karbantartásában és egyéb műszaki problémák megoldásában gyorsabban tudtak segíteni,
technikát, esetleg technológiát átadni. Valamennyi feltételezésben lehet részigazság, de ezek a
feltételek más Zala megyei településen is adottak voltak, hiszen ekkor már ismerték a több mint
száz kiaknázható lehetőségként, a szénhidrogén-kutatás során meddőnek minősített kutakat.
Van, aki a lobbitevékenységgel magyarázta: az akkori zalakarosi vezetés, a termelőszövetkezet
elnöke és a tanács végrehajtó bizottságának elnöke egyaránt rendkívül jól lobbizott a járási
párt és tanácsi fórumoknál. Ezek pártfogóan vitték tovább az ügyeket a megyei párt és tanácsi

	WALKÓ 2009, 223–224. old.
	Erről részletesebben: HALÁSZ 2001, 312. old.
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fórumokhoz, mindenekelőtt a pákai születésű Németh Károlyhoz (1922–2008).70 A zalakarosi
folklór úgy tartja, hogy mindez kevés lett volna, ha a Dunántúli Kőolajfúrási Üzem zalakarosi
származású főgeológusa, Bíró Ernő nem motorja a fürdő létesítésének, s ebben remek partnerre
talált a DKV igazgatója, Varga József személyében.71 Ezt az akkor még nem tapasztalt mértékű
összefogást külön kihangsúlyozta a fürdő megnyitásakor mondott avatóbeszédében dr. Bedő
János, a Nagykanizsa Járási Tanács VB. elnöke.72 S ezután jöttek az elkötelezetten fejlesztők:
a megyei tanács elnöke, Újvári Sándor, a gazdaságért és területfejlesztésért felelős elnökhelyettesek, 1971-ig dr. Lakos Imre, és 1972-től 1988-ig Loppert Tibor. De hasonló érdemeket
szerzett a Nagykanizsai Járási Tanács VB. elnökeként – 1971-től a Járási Hivatal elnökeként
– Bedő János, vagy a Nagykanizsai Járási Hivatal korábbi elnökhelyettese, majd Zalakaros
tanácselnöke, 1990-től polgármestere, Szirtes Lajos. Az elkötelezettek sorában találhatjuk a
Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat igazgatóit, kezdetben Németh Ferencet (1919–1982),
majd utódját Kovács Antalt, továbbá dr. Tóth Ágoston (1944–2004) főmérnököt, aki a tervezésben, a kivitelezésben, a vízbázis-védelemben egyaránt elévülhetetlen érdemeket szerzett.
Végére egy városi legenda, ami főleg a bornapok rendezvényeit követő visszaemlékezésekben
gyakran kap hangot: a kútfúrók megtalálva a termálvizet, nem is fúrtak tovább a mélyebb
rétegekben található – igaz kis mennyiségű – olajig. Később a kőolajkutatók közül nagyon
sokan szőlőtulajdonosok lettek a karosi lankákon...
2. A NEHÉZ KEZDET
Zala megye és a nagykanizsai járás tanácsai – és természetesen ugyanezen pártfórumok –
támogatásával először a község vágott bele a nagy feladatba. Röviddel a víz felfedezése után
határozatot hoztak, hogy 1962. december 31-i határidővel készüljenek el egy strandfürdő tervei,
és keressék meg a helyi termelőszövetkezet elnökével annak lehetőségét, hogy milyen módon
lehetne közösen hasznosítani a természeti kincset, továbbá kezdjenek tárgyalásokat a környékbeli
falvak tanácsi és termelőszövetkezeti vezetésével arról, hogy pénzügyileg hozzájárulnak-e egy
	
A jelentős befolyással bíró, a párt liberálisabb szárnyához tartozó politikus az MSZMP Központi Bizottságának
(1957–1988) majd a Politikai Bizottságának (1970–1989) tagja, főtitkárhelyettes (1985–1987), országgyűlési
képviselő (1958–1988), politikai pályafutása végén a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának, a kollektív
államfői testületnek az elnöke (1978–1988). Mellette Ábrahám Kálmán (1931–1998), Zalaegerszeg országgyűlési
képviselője (1980–1985), építésügyi és városfejlesztési miniszter (1977–1984), Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási
Minisztérium államtitkára (1987–1989). Több más személy mellett az ő befolyása is nélkülözhetetlen volt az
évek során.
71
	Az olajipar egyik legmeghatározóbb ágazata volt a magyar iparnak, rajta keresztül a népgazdaságnak. Vezetőinek
véleményére mindig odafigyeltek a döntéshozók. E két személy érdemeit elsők között ismerte el a település
önkormányzata. 1985-ben, a fürdő megnyitásának húszéves évfordulóján Zalakaros Községért kitüntetésben
részesítette a fürdő vizének feltárásában és a fürdő alapításában kiemelkedő munkát végző személyeket.
Ekkor kapta meg ugyanezt a kitüntetést a megyei tanács korábbi, és akkori elnökhelyettese Lakos Imre és
Loppert Tibor, továbbá a víz gyógyhatásának vizsgálatában elért eredményeiért Balogh Illés nagykanizsai
belgyógyász főorvos, valamint a víz feltárásában és hasznosításában végzett eredményes munkájáért Söjtör
János. A harmincéves évfordulón az 1994-ben alapított díszpolgári cím első három kitüntetettje is Bíró
Ernő, Loppert Tibor és Varga József volt. NOVÁK 2000b, 374–376. old. Bíró Ernő kiemelkedő szerepét
hangsúlyozza visszaemlékezésében Barabás László gyémántokleveles bányamérnök is. BENEDEK 2015,
16. old. Ld. még jelen kötet A város megköszöni című fejezetét.
72
	Szirtes Lajos (1943–2019) polgármester szíves közlése. Dr. Bedő János a fürdő- és településfejlesztésben
végzett munkájáért 1996-ban kapta meg a Zalakarosért díjat. NOVÁK 2000b, 376. old.
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közös létesítmény felépítéséhez,73 s harmadik feladatként azt fogalmazták meg, hogy gyűjtsenek
minél több társadalmi vállalást, vagyis társadalmimunka-felajánlást.74 Mindez azt sugallja: a
község vezetői előtt kezdetben egy saját erőből, a községfejlesztési alap finanszírozásával75
megvalósítandó beruházás képe lebegett, de tisztában voltak azzal is, hogy ezt a szép tervet
belátható időn belül a kisközség egyedül nem képes megvalósítani. Ennek hangot is adott a vb.
elnöke, mikor meglátta a Zala Megye Tanácsa által 1963. július 1-én jóváhagyott terveket. A
hétmillió forintra [ez mai árakon 728 millió Ft lenne] tervezett beruházásban egy uszoda [mai
fogalmainkkal élve egy sportmedence], egy „fürdő” [termálvizes medence] és egy lubickoló
[gyermekmedence] szerepelt öltözőkkel és egyéb kiszolgáló létesítményekkel. A tanácselnök
ekkor – talán mert veszve látta kezdeményezésüket – kifakadt: „A mi kis községünk ezen összegű
építkezést maga végrehajtani soha sem tudná” – nyilatkozta. Zalakarosnak ekkor nagyon kevés
szabad felhasználású pénze volt, a község a villamosítási hitelt törlesztette.76 Nem maradt más
lehetőség, mint a szűkös anyagi kondíciókat minél több társadalmi munkával kiegészíteni. A
nagykanizsai járás községeinek anyagi segítségét többször említette ugyan a sajtó, ám miután
pénzügyi helyzetük Zalakaroséhoz hasonló volt, és amíg ennek bizonyítékát nem látjuk, csak
felvetésként tudjuk kezelni.77 1963-ban már a helybeliek is egyre inkább sürgették a hőforrás
hasznosítását,78 a tanácsnak mindenképpen lépnie kellett.
A zalakarosi vízzel kapcsolatos eseményeket, vagy éppen ezek hiányát folyamatosan
figyelemmel kísérte a megyei sajtó. A számos újságcikk fél évszázad múltán a nagy álom
nehéz kezdeteit vetíti az utókor elé.
3. „FEHÉR ARANY” A FÖLD ALATT
„Lehet-e »második Hévíz« Zalakarosból” címmel sürgette a víz hasznosítását a megyei napilap.
Az újságcikk első sorai 1963 tavaszán plasztikus képet tártak olvasói elé: „A Galamboktól
Zalakarosra vezető makadámút mentén – közvetlenül az utóbb említett község határában – a
zöldellő lapályon hosszú cső kígyózik. Végén fülsértő sistergés, gőzfelhő közepette vízsugár
lövell a rétre, a szemközti liget fái közé. Attól függetlenül, hogy 12 atmoszféra nyomással
fröccsen ez a vízsugár ma még a semmibe, egyébként sem tanácsos kézzel belenyúlni. A víz
ugyanis a hőmérő higanyszálát még a cső torkolatánál, a szabadba jutásnál is pillanatok alatt
70 C fokra tornázza fel: Zalakaroson hévíz tört elő a föld méhéből – kőolajkutatás közben.”
[…] „Ha az olajat, a zalai föld legnagyobb kincsét előszeretettel nevezzük »fekete aranynak«,
úgy a hévíz joggal nevezhető »fehér aranynak«.”79
	ANTALFFY 1969, 7. old. Antalffy több adatot tévesen közölt, a cikkben szereplő mondatot, hogy a „nagykanizsai
járás valamennyi községe hozzájárult a karosi fürdő létrehozásához; csupa kis község adta össze azt a
négymilliót”, eddig csak visszaemlékezések támasztják alá. Ld. még a 77. és 78. számú lábjegyzeteket.
74
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 48/1962. számú végrehajtó bizottsági határozat.
75
	ANTALFFY 1969, 7. old.
76
	NOVÁK 2000a.
77
	Többször előforduló megállapítás a korabeli sajtóban. Mindeddig erről bizonyíték nem került elő. Ld. még a 73.
és a 256. számú lábjegyzeteket. Az ötvenedik évfordulóra készült kiadványban Szirtes Lajos polgármester így
fogalmazott: „A kezdetekkor még senki sem álmodott itt nemzetközi hírű üdülőhelyről. A környező települések
támogatásával és lobbijának köszönhetően a megye és a járás hathatós segítségével épült meg a mai létesítmény
őse, amit folyamatosan fejlesztettünk.” HORVÁTH-BALOGH 20105a: 13. old. és NOVÁK 2000a. 4. old.
78
	NOVÁK 2000a. 4. old.
79
	Lehet-e „második Hévíz” Zalakarosból? Zalai Hírlap, 1963. május 1. 7. old.
73

28

Az elfolyó karosi víz

Lehet-e „második Hévíz” Zalakarosból?
A Zalai Hírlap cikke

A tudósító kiemelte a geotermikus energia fontosságát, és arra irányította rá a figyelmet,
hogy mennyire elhanyagolták ezt a területet, hiszen a turisztikai és a gyógyászati lehetőségek
mellett a mezőgazdaság is tudná hasznosítani a geotermikus adottságokat.
Az, hogy kőolajkutatás közben termálvízre bukkantak, nem volt egyedi eset akkoriban. Évekkel
korábban Obornak, majd később Pat határában leltek meleg vízre, de az előbbi esetében nehéz
volt a megközelítés, utóbbi esetében pedig a víz viszonylag alacsony hőmérséklete miatt nem
történtek további lépések a hasznosításra. Zalakaros helyzete azonban merőben más volt. Egyrészt
könnyen meg lehetett közelíteni, mert közvetlenül a makadámút80 mellett feküdt, továbbá a
Dunántúli Kőolajfúrási Üzem geológusai szerint a 2219–2307,5 méter mélyről feltörő termálvíz
105 fokos volt. A kút napi kapacitása 2 és 7/8” [coll]81-os termelőcsövön 480 m³/nap volt, ami
jelentősen tovább növelhető, amennyiben a csövet 3”-ra cserélik és savazással meggátolják a vízkő
lerakódását. Különös jelentőséget adott a hévízkútnak a hőfoka, melyre egész Magyarországon
kevés példa volt, s ezt szinte valamennyi korabeli tanulmány és újságcikk kihangsúlyozta.
	A makadámút John Loudon McAdam (1756–1836) skót mérnök találmánya. A tömörített kőzúzalék borítású
út nagyon gyorsan elterjedt a kontinensen is. A modern műutak elődjeként tartják számon. A 20. század
hatvanas éveitől folyamatosan felváltotta az aszfaltborítású út.
81
	1 nemzetközi hüvelyk (col, inch) = 2,54 cm. (1958).
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Az első gondolat – a korabeli politikai és gazdasági gondolkodásnak megfelelően – a termálvíz
mezőgazdasági célú hasznosítása volt. Ipari hasznosítás, az épületfűtés, épület és technológia
hiányában nem jöhetett szóba, így a feltárt vizet a mezőgazdaság kívánta hasznosítani. A helyi
termelőszövetkezet rövidesen ki is alakított egy területet, ahol ezt a beruházást meg kívánták
valósítani, és ennek a teleknek az egyedül nyitott, északi oldalán megkezdték a védelmi célú
fásítást. A kivitelezésre azonban – mint az előbbiekben láttuk – nem álltak rendelkezésre a
megfelelő források, így mindössze ezer óra társadalmimunka-felajánlással82 tudtak volna a
helyiek hozzájárulni a kivitelezéshez, amennyiben a Földművelésügyi Minisztérium beruházási
főigazgatósága anyagilag támogatja a fejlesztést.83
Tizenegy hónap múlva egy hosszabb újságcikk feltette a kérdést: „Mi történt egy év alatt?”
s mindjárt meg is válaszolta: az értékes víz még mindig a rétre ömlik, „a semmibe.” A vezeték
egy szeleppel volt lezárva, annak megnyitása után a mezőre ömlő forró vizet a helyi lakosok
csodálatosnak nevezték. „Előfordult, hogy a lakosok vödrökben fogták fel és az akkori beszámolók
szerint otthon reumát gyógyítottak a segítségével.”84 Érdekes „közös haszonvétel” a huszadik
század második feléből. A víz valóban „csodálatos” volt, ezt felfedezése után mintegy nyolc
hónappal hivatalos dokumentáció is tanúsította. 1963. június 14-én két szakember, Hegyessy László,
az Országos Közegészségügyi Intézet munkatársa kémiai, míg Cziráky József a Balneológiai
Kutató Intézet részéről helyszíni balneotechnikai vizsgálatokat végzett. A vizsgálatok eredménye
után 1964. április 24-i keltezésű szakvéleményében Schulhof Ödön a Balneológiai Kutató
Intézet vezetője85 azt írta, hogy „A víz mind hőmérsékleténél, mind vegyi összetételénél fogva
mozgásszervi reumás betegek, valamint krónikus nőgyógyászati betegek kezelésében minden
valószínűség szerint sikeresen alkalmazható. Célszerű lenne, hogy a helyi hatóságok az ott
létesítendő fürdő tervezésekor a gyógyító jelleg hatását biztosítsák.”86
Hosszas huzavona után elkészültek a beruházás tervei. A megyei tanácson egyeztettek is az
érintettek a „részint tisztasági és strandfürdő, részint mezőgazdasági létesítmények építése”
céljával, összesen 14,8 millió forintra87 tervezett és három ütemben megvalósuló beruházási
programról. Az első ütemben az ekkor elhatározott program szerint 1964 augusztusára az összes
közmű, a termálmedence, egy 250 fős kabinos öltöző és a gyermeklubickoló készült volna
el 4,1 millió forintos költséggel.88 Ugyanennek az ütemnek a mezőgazdasági létesítményei
között egy kéthajós szaporítóház valamint egy 7000 m²-es hollandi ágy89 terve szerepelt. A
második ütemben a fürdőt 250–250 fős (férfi-női) vállfás öltözővel és úszómedencével, míg az
	A társadalmi munka – ma úgy mondhatnánk: önkéntes munka – szervezése, az erre történő mozgósítás
rendkívül gyakori volt, jóllehet az önkéntesség számos esetben megkérdőjelezhető, hiszen elsősorban a
tömegszervezetek és más közösségek tagjainak évente „illett” felajánlani valamennyit. A Zalai Hírlap adott
hírt arról, hogy a nagykanizsai járás KISZ – Kommunista Ifjúsági Szövetség – bizottsága szervezésében „a
fiatalok részt vesznek majd a zalakarosi hőforrásnál létesítendő fürdő építési munkálataiban.” Zalai Hírlap,
1964. március 8. 11. old.
83
	Lehet-e „második Hévíz” Zalakarosból? Zalai Hírlap, 1963. május 1. 7. old.
84
	BENEDEK 2015a, 16. old.
85
	Schulhof Ödön (1896–1978.), orvos, reumatológus. Hévízen fürdőorvos, 1932-től a Park Szanatórium fizioterápiás
osztályának főorvosa. 1949-től a Balneológiai Kutató Intézet vezetője, majd az Országos Reuma- és Fürdőügyi
Intézet tudományos igazgatója. Életéről: SZARKA 2002.
86
	BENEDEK 2015a, 16–18. old.
87
	2020-as árakon 1.469.640.000 Ft lenne.
88
	2020-as árakon 407.130.000 Ft lenne.
89
	Növényágy. A 20–25 méter hosszú, 1,5 méter szélességű egy ablaksorost melegágynak, a 2,75 méter szélességű
két ablaksorost hollandi melegágynak hívják.
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agrárberuházást 6000 m²-es blokkházzal, és ugyanekkora fóliaalagúttal szándékoztak bővíteni.
A harmadik ütem terve a termál- és tisztasági fürdő volt, a mezőgazdaság pedig egy 15 vagonos
szárító építésével gazdagodott volna. „Vita helyett – tetteket!” – követelte az újság, mely
rámutatott a tárgyalás előkészítésének hiányosságaira is, ugyanis komoly problémák kerültek
felszínre ezen az előkészítő megbeszélésen. Az egészségügyi hatóság képviselője például
azt közölte, hogy az Egészségügyi Minisztériumhoz nem érkezett be fürdőépítési szándékot
tartalmazó hivatalos bejelentés, nem is tudnak róla. A zalakarosi hévíz gyógyfürdőként való
hasznosításáról egyelőre nem is volt szó, bár az a határozat született, hogy ebben az irányban is
tájékozódnak. Itt jegyezzük meg, hogy a korabeli terminológia minden nyitott fürdőt, beleértve
a természetes vizek partjain kialakítottakat is, strandfürdőnek, a fedett fürdőket pedig tisztasági
fürdőnek nevezett. Ez utóbbi lett a későbbiekben a jelző nélküli, később pedig a termál- illetve
gyógyfürdő elnevezés, véglegesen elhagyva az ekkorra pejoratívnak minősített „tisztasági”
jelzőt, amellyel végképp nem lehetett megjelenni a nemzetközi turisztikai piacon.
A vegyes célú hasznosítás helyett egyre inkább egy fürdő létrehozása került az érdeklődés
központjába. Ennek hangsúlyozására a Zalai Hírlap minden alkalmat felhasznált. Például
amikor a Vas megyei Bük község mellett – a szintén olajkutatás során – talált gyógyhatású
termálvíz első medencéjét megnyitották, a Zala megyei napilap képes tudósításában azonnal
összehasonlította a zalakarosi helyzettel: „A büki példa alkalmul szolgál, hogy ismét felhívjuk
a figyelmet zalai termálvizeinkre, amelyek közül még egyik sincs kihasználva. – Legutóbb már
írtunk a zalakarosi termálvízről, amely a bükinél is kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkezik és
több irányúan hasznosítható.”90 A zalakarosi mellett ugyanakkor a Pusztaszentlászlón feltárt
hévízkútra, mint további lehetőségre is ráirányította a figyelmet.
1963-ban Müller Pálné megtervezte a 340 m²-es sokszögű medencét,91 melynek építése
1964 tavaszán kezdődött meg. A felvonulási út építéséhez szükséges kő Tapolcáról érkezett a
komárvárosi vasútállomásra, a szállítmány kirakodása és az építkezés színhelyére való szállítás
szintén társadalmi munkában valósult meg.92 Rövidesen már két ács és 20–25 segédmunkás
dolgozott az építkezésen.93 Bármennyire szép dolog a lelkesedés és a társadalmi összefogás,
az ilyen beruházásokhoz professzionális tervezők és kivitelezők kellenek, és természetesen a
munkák fedezésére szolgáló nem csekély pénzösszeg. Ez utóbbit a megyei tanács biztosította,
bár az átutalások miatt nem egyszer úgy tűnt, hogy a számlák nagy részét a zalakarosi községi
tanács fizeti ki. Egy kisközség községfejlesztési forrásai néhány ezer forintra rúgtak, ebből
komolyabb fejlesztést nem lehetett megvalósítani. A forrásokat minden esetben a megyei tanács
osztotta el és utalta át az érdekelt településnek, amely csak a megjelölt célra használhatta fel
a megcímkézett pénzt, de előfordult olyan eset is, amikor a megyei tanács közvetlenül az
építőnek utalta át – ahogy ma mondanánk – a céltámogatást.94 Így fordulhatott elő, hogy a
zalakarosi tanácsnak míg az egyik esztendőben egy 18.000 [2020-ban 1.694.400] forintos
	A büki példa. Zalai Hírlap, 1963. május 19. 7. old.
	BENEDEK 2015a, 18–19. old.
92
	Uo.
93
	Uo. Valószínű, hogy ez csak a bejárati épület és a kabinsor kivitelezésére vonatkozhat, mert a medencék
megépítését a térségben lévő egyetlen mélyépítő, és vízügyi beruházási tapasztalattal rendelkező cég a nagykanizsai
székhelyű Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat végezte. A nagykanizsai üzemek által készített kétszer két
méteres kabinokat, melyekben még egy gumimatrac is elfért, jóval később egy sorban a sportmedence mellé
helyezték át, az utolsókat 2020 elején bontották szét.
94
	Újvári Sándornak (1932–), Zala megye Tanácsa 1968 és 1988 közötti elnökének szíves közlése. A finanszírozás
és az akkori lobbizás lehetőségeiről, gyakorlatáról adott felvilágosításáért ezúton mondok köszönetet.
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számla kifizetése is gondot okozott, addig nem sokkal később már egymillió [napjainkban
94.300.000] forint körüli összeggel tervezhetett.
Zalakaros környékén 1964-ben nem volt más, komolyabb mélyépítő gyakorlattal rendelkező cég, mint a – ahogy akkor a környékbeliek nevezték: a nagykanizsai vizesek. Nem csoda
tehát, hogy az 1963-ban készült vízminősítés után hihetetlenül gyorsan elkészült – a megyei
tanács megbízásából – egy tanulmányterv, majd egy beruházási program, amit az Egészségügyi Minisztérium hasonló gyorsasággal hagyott jóvá. A kivitelezési munkákat a nagykanizsai
székhelyű Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat mélyépítő részlege végezte.95
A cég akkori igazgatója, Németh Ferenc, amellett, hogy a jogszabály is kötelezte rá – szívesen vállalta fel a vállalat profiljába akkor még szorosan nem illeszthető feladatot. A tervezett
fejlesztések miatt nemcsak fantáziát látott a fürdőfejlesztésben, hanem biztos megrendelésekre
is számított. Németh Ferenc hosszú évekre, évtizedekre elkötelezettje lett a zalakarosi fürdő
fejlesztésének, nélküle sokkal nehezebbek lettek volna a kezdeti évek.96 A zalakarosi fürdőt
negyedszázadon keresztül működtette a Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat, a két és fél
évtized alatt rengeteg saját forrást is beinvesztált a fürdőfejlesztésbe.

meggyorsult az ütem, s ha nyárra elkészül az, amit a tervek előírnak, valamennyi községbelimmel együtt fogok örülni ennek.”97
Az építkezés során majdnem tragédiába torkollott az ott dolgozók egymás közötti vetélkedése: ki fürödjön először a zalakarosi vízben? Az első kút próbaüzeme idején a vállalat
egyik hegesztője belement a gumifóliás medencébe. Miután megnyitották a kutat, alig tudott
elmenekülni a hirtelen kicsapó forró víz elől. A gumifóliás medencéből nem tudott kijönni, s
munkatársai csak az utolsó pillanatban tudták kihúzni. Ezután viszont minden munkavédelmi
előírást zokszó nélkül betartottak.98

4. MEGÉPÜLNEK AZ ELSŐ MEDENCÉK ZALAKAROSON
Bár többször hangot adtak a községi tanács vezetői és tagjai azon véleményüknek, hogy a
fürdő építése lassan, vontatottan halad, 1965 nyár derekára már majdnem elkészült az építkezés. Áprilisban valamennyi érintettet megszólaltatott a helyi lap, annak a reményének adva
hangot, hogy nyáron lehet már fürdeni az új létesítményben. Mindenki bizakodó volt. Lelassították a munkát a tervezővel folytatott viták és egyeztetések, az anyaghiány vagy a gyakori
anyagproblémák. Kisebb keserűség, de megnyugvás is tükröződött Csordás József tanácselnök
szavaiból: „Megmondom őszintén, sokszor már azt mondogattam magamban: bánom már, hogy
nálunk tört fel ez a hévíz, olyan nehézkesen indult meg az építkezés. Most azonban valóban
 Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat rendkívül fontos szerepet töltött be a fürdő történetében. Jogelődjét 1916A
ban alapították, 1915 őszén a nagykanizsai katonai kórház építésénél két bővizű, majd a laktanya építésénél egy
kisebb forrást tártak fel, Király Sándor mérnök erre alapozva készítette el a városi vízvezetékrendszer terveit.
A második világháború után előbb a Városi Szolgáltató Üzemvezetőség része lett, majd Nagykanizsa város
képviselő-testülete 1949. október 3-án 5264-39/6/1949. számú határozatával a város önálló vagyonkezelési
üzeméből létrehozta a Nagykanizsa Víz- és Csatornamű Vállalatot. Irányító szerve Nagykanizsa Város Tanácsa,
illetékes főhatósága pedig az Országos Vízügyi Főigazgatóság volt. 1950. január 1-vel vált önálló vállalattá,
melybe – az addig önálló – Nagykanizsai Fürdő Vállalatot Nagykanizsa Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága
72/1953. számú határozatával beolvasztotta. Ez a vállalat 1962. december 31-én megszűnt, Zala megye Tanács
Végrehajtó Bizottsága 1962. június 13-án kelt 135/1962.V.B. számú határozatával megalapította jogutódját a
Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalatot, melynek irányító szerve már Zala megye Tanácsa Építési, Közlekedési
és Vízügyi Osztálya volt. A cég elnevezése – kibővült feladatával – 1971 februárjában változott Délzalai Víz-,
Csatornamű és Fürdő Vállalatra. Feladatát így fogalmazza meg a cégbírósági bejegyzés: vízellátó és csatornaművek
üzemeltetése, vízellátással és csatornázással összefüggő vízépítőipari tevékenység ellátása, fürdők üzemeltetése,
fenntartása, felújítása. Ez a tevékenység az alapító 60/1978.V.B. sz. határozatával kiegészült közüzemi víz- és
csatorna, szennyvíztisztító művek, fürdők üzemeltetésével, a létesítmények fenntartásával. A vállalat működési
területe Nagykanizsa városa, valamint a nagykanizsai és letenyei járások területe. Az adatok forrása: A Délzalai
Vízmű 50 éve 1971, BARBARITS 1929, 134–136. old., Kanizsai enciklopédia 1999, 58. old. alapján.
96
	Németh Ferenc (1919–1982), 1965 és 1976 között volt a Délzalai Víz- és Csatornamű igazgatója. Komoly
érdemei vannak a fürdő fejlesztésében, ebben sokat segített neki széles körű, elsősorban szakmai ismeretsége.
Rövid méltatása: Nádasdi János: Hazai gyógyvizeink. Zalakaros. Hol üdüljünk? 1976/3. 10–11. old. Későn
elismert kezdeti érdemeiért 2003-ban posztumusz kapott Zalakarosért díjat.

Az első kapavágás után

Épül az első medence

Kész az első medence

Fürdőzők az első termálmedencében
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Eredetileg 1965. augusztus 20-ra, az Alkotmány ünnepére tűzték ki a község tulajdonában
lévő fürdő megnyitását és a próbaüzem indítását, ez a dátum később augusztus 19-re, végül szeptember 5-re módosult.99 Nem egészen két hónapos üzemelést terveztek kora ősszel,
	Vannak még megoldandó problémák, de nyárra üzembe helyezik a zalakarosi fürdőt – ígérik a kivitelezők.
Zalai Hírlap, 1965. április 13. 5. old.
98
	A Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. nem szándékozott kutatásunkat sem a cég dokumentumaival, sem
visszaemlékezésekkel segíteni. E sorok írója 2005-ben mélyinterjút szándékozott készíteni Kovács Antal akkori
elnök-vezérigazgatóval, mint legfontosabb adatközlővel, akinek korábban főmérnökként, majd igazgatóként
meghatározó szerepe volt a fürdő fejlesztésében és működtetésében. Kovács Antal ekkor az interjútól mereven
elzárkózott, ezért ismételt kísérletre nem került sor.
99
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1965. augusztus 9.
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szeptemberben és októberben. A próbaüzem megindulása előtt két állandó foglalkozású
– telepvezető és gépész – továbbá öt szezonális foglalkoztatású – két kabinos, egy-egy
pénztáros, kertész és éjjeliőr – státuszt kellett betölteni. A már szakmai gyakorlattal rendelkező telepvezetőt és a gépészt természetesen a vállalat alkalmazta. A majd két hónapos
időszakos munkára, egyrészt annak időszakossága miatt, másrészt, hogy demonstrálja a
tulajdonossal való jó kapcsolatát, a vízmű igazgatója a tanácselnöktől kért ajánlásokat.
Mielőtt a személyi javaslatokat megtették volna, a már kinevezett telepvezető két személyi
döntése felborzolta a kedélyeket a fürdő megnyitására váró kis faluban, olyannyira, hogy
augusztus 28-ra a községi művelődési otthonba rendkívüli tanácsülést kellett összehívni. A
testület 14 tagjából 12 fő jelent meg (ketten igazolatlanul maradtak távol) és tanácskozási
joggal részt vett a járási tanácstag iskolaigazgató is. A tanácselnök előterjesztése szerint
Cs. Kálmán „ellen nagy a felháborodás a községben, még a tsz. alakulásakor tanúsított
magatartása miatt”, ugyanis a termelőszövetkezetbe lépőket húszforintos parasztoknak
nevezte. Az előterjesztés után négy felszólalás ítélte el – a vb. elnöki előterjesztéssel
egybehangzóan – ezt a viselkedést. Az egyik tanácstag hozzászólását a következőkkel
fejezte be: „Emmiatt [sic!] nagy a felháborodás a faluban. Mi tanácstagok is helytelennek látjuk ezek felvételét, amennyiben valaki önkényesen mégis felvenné, mi tanácstagok
többet tanácsülésre nem jövünk el.” A többes szám annak szólt, hogy – az előtte felszólaló
tanácstag szerint – M. László „pedig a munkahelyét hagyta ott önkényesen, hogy itt már
biztosra ígérte a felvételét a fürdő telepvezetője. A faluban nagy a felháborodás emmiatt
[sic!].”100 Ma már nehéz lenne megmondani, hogy tényleg általános volt-e a felháborodás, az azonban biztos, hogy a nemrég megszervezett termelőszövetkezet tagjai – a
falu lakosságának domináns része – nem kifejezetten voltak boldogok attól, hogy őket
húszforintos parasztoknak nevezi valaki úton-útfélen, de mindenekelőtt a kocsmában. A
mindkét személy alkalmazását tiltó tanácshatározat megszületett,101 s 1965. szeptember
5-i (!)102 határidővel az intézkedést Csordás József vb-elnök hatáskörébe utalta. Sajnos
nincs további adatunk az ügy folytatásáról, de mindenképpen érdekes, hogy milyen
viharok előzték meg a fürdő megnyitását.
Zalakaros tanácsa azt a feladatot kapta, hogy a megnyitásig szerezzen be 50 kerti padot, s
ezzel járuljon hozzá a fürdő területének parkosításához. A tanács pénzügyi helyzetét jelzi, hogy
eddig az ideig az 1964-es költségvetés terhére 28 padot már beszerzett ugyan, de a hátralévő
22 pad árát, 18.000 Ft-ot nem tudták biztosítani a költségvetésből. Csak a közvilágítás felújításánál keletkezett megtakarítás átcsoportosításával sikerült a vásárlás, és végül szeptember
elejére ki voltak fizetve a padok…103 Legyen ez tükre a hatvanas évek községi költségvetése
mozgásterének.
A Zalai Hírlap 1965. szeptember 1-i száma a szélesebb nagyközönség számára is közreadta
a nagy eseményt, hogy a hét végén átadják próbaüzemelésre a zalakarosi hévízfürdőt. A cikk
röviden ismertette az előzményeket, itt már beruházóként a megyei tanácsot jelölték meg.
Kiemelték az Egészségügyi Minisztérium megyei tanácshoz küldött leiratából, hogy „a zalakarosi termálvíz mind hőmérsékleténél, mind vegyi összetételénél fogva a valószínűség szerint
gyógyászati szempontból is sikeresen alkalmazható, s ezért a hévíz egy részét a strandfürdő
	MNL ZML XXIII. 900.a. Zalakaros, tü. jkv. 1965. augusztus 28.
	Uo. 16/1965. sz. tanácshatározat.
102
	A megnyitás napja.
103
	MNL ZML XXIII. 900.a. Zalakaros, tü. jkv. 1965. július 17. (A tanácsülés 21.00 órakor kezdődött!)
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céljai mellett a gyógyító jelleg lehetőségeinek biztosítására kell fenntartani.” Röviden szó volt
a 4 millió forintos beruházással elkészült fürdő létesítményeiről, a 317 m²-es termálmedencéről,
a 70 m²-es gyermekmedencéről és a kabinsorról, továbbá, arról, hogy a földművesszövetkezet104 – későbbi elnevezésével: a Zalakomár és Vidéke ÁFÉSZ – büféről fog gondoskodni. A
hivatalos megnyitót a megyei tanács a teljes szezonális üzemeltetés megkezdése előtt, várhatóan
1966. május 1-re tervezi – fejeződik be az első, zalakarosi fürdőről szóló tudósítás a megyei
lapban,105 mely a témára még egyszer visszatért, – a megnyitás napján – címlapon közölve
két képet „Elkészült a zalakarosi fürdő” fejléccel és háromsoros képaláírással. Mindkét kép
még a munkálatok befejezése előtt készült.106
A fürdő egy hét alatt népszerű lett a környéken. Az újdonság erejével ható létesítménynek
a nyitás utáni első hétvégéig már hatezer látogatója volt. A helyiek mellett a szomszéd településekről, Kiskomáromból, Garaboncról, továbbá Nagykanizsáról és Zalaegerszegről érkezett
vendégeket talált az újságíró a délután öt órakor záró fürdőben. A megközelíthetőségre érkezett a legelső panasz: a kilenckor nyitó fürdő mellett csak 11 órakor állt meg az első helyközi
autóbuszjárat. A 21. században talán megmosolyogtatók a jelentéktelennek tűnő események,
de a hatvanas évek közepén a motorizációnak csak a kezdetén tartunk, a helyközi közlekedés
kizárólag az AKÖV menetrend szerinti autóbuszjárataira, illetve a későbbiekben, munkaszüneti napokon a munkásszállító vállalati vagy termelőszövetkezeti autóbuszokra korlátozódott.
Farkas László telepvezető elégedetten nyilatkozott az újságírónak: „Az első öt nap nem várt
eredményt hozott, hiszen nem kevesebb, mint hatezer látogatót vonzott a karosi melegvíz. Az
első vendégek után nap mint nap jönnek a többiek, főleg Kanizsáról, meg a környékről...”
	A földművesszövetkezetek (korabeli rövidítéssel az fmsz-ek) az 1945 után kibontakozó szövetkezeti mozgalom
gazdálkodó szervezeti egységei voltak, a földreform után jöttek létre, tevékenységi körük a mezőgazdasági
termékek felvásárlása, értékesítése, a kiskereskedelem, a vendéglátás és az ezekkel összefüggő ipari tevékenység volt. Kezdetektől mezőgazdasági tevékenységet folytattak, később a növénytermesztés és állattenyésztés alaptevékenységű mezőgazdasági termelőszövetkezetek (mg. tsz.) mellett attól eltérő feladatokat
kellett felvállalniuk, a vendéglátást, a kereskedelmet és a szolgáltatást. Ennek folyományaként átalakult az
fmsz-ek tagsága, így átalakult a tagság társadalmi összetétele is: túlnyomó többségük kereskedő és alkalmazott
volt, alig maradt mezőgazdasági foglalkozású. Ez az átalakulás a névváltoztatásban is megjelent, 1967-től
Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknek (közismert rövidítéssel ÁFÉSZ) hívták. (Egyedül a
zalaegerszegi volt ÁFÉMSZ, ahol az M a munkás szót rövidítette.) Kezdetben majdnem minden községben
– a korábbi Hangya Szövetkezetek mintájára – megalakultak, de ugyanúgy, ahogy az mg. tsz-ek, rövidesen
összeolvadtak, és a székhelyközség fmsz-e (később ÁFÉSZ-e) lett a központ. Több településen, városokban
is működtettek kereskedelmi és vendéglátóipari egységeket. Ezek a körzeti szövetkezetek, miután nem fedtek
le a teljes közigazgatási egységet, a székhely megnevezése mellett a „vidéke” szót használták. Zalakaros
ellátásáért akkor a Zalakomár és Vidéke FMSZ, később Zalakomár és Vidéke ÁFÉSZ volt a felelős, míg a
Zalaegerszeg és Vidéke ÁFÉSZ az első, kétszintes éttermet építette meg és üzemeltette hosszú ideig a fürdő
mellett, a parkoló tőszomszédságában. Ma az egykori Karos vendéglő és az ABC áruház helyén a Hotel
MenDan és a Tourinform Iroda található.
105
	Vasárnap átadják próbaüzemelésre a zalakarosi hévízfürdőt. Zalai Hírlap, 1965. szeptember 1. 5. old.
106
Elkészült a zalakarosi fürdő. Zalai Hírlap, 1965. szeptember 5. 1. old. Itt jegyezzük meg, hogy ekkor, miután még
hatnapos munkahét volt, és szombaton fél napot kellett dolgozni, – nem hétfőn, hanem szombaton és vasárnap
jelentek meg a napilapok. A megnyitókat, avatásokat előre készített anyagból, az esemény napján közölték,
melyekre mindig munkaszüneti napon került sor. Aztán a keddi kiadásban vagy megjelent rövid tudósítás,
esetleg rövidhír, vagy nem. Az akkori hírek médiaértékét az adta, hogy milyen rangú párt- vagy tanácsi vezető
jelent meg az eseményen. Több évfolyamot átnézve azt tapasztalhatjuk, hogy az az esemény, melyen a megyei
nómenklatúrában első, vagy második helyet elfoglaló személyiség nem volt jelen, hosszabb utólagos tudósításra
nem is számíthatott, képriportra pedig még kevésbé. Kivételek csak a politikai és nemzetközi rendezvények,
események voltak, melyek mindig nagy terjedelmet kaptak a lapokban, így a megyei lapokban is.
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A cikk végén egy Stockholmból hazalátogatott kiskomáromi származású „külföldi” vendég
annak a reményének adhatott hangot, hogy jövőre jobb körülményeket talál.107
Ezek fényében elégedetten konstatálhatta a következő tanácsi végrehajtó bizottsági ülésen
– szeptember 9-én – a tanácselnök, hogy az „elmult v.b. ülés óta lett üzembe helyezve a fürdő.
Elég hosszú és fáradtságos munkát igényelt, mely egyelőre próbaüzemelhet és 1966. május
1-én kerül forgalomba. A fürdővel kapcsolatos munkákat a többivel együtt úgy kell szervezni,
hogy azok pontossan [sic!] legyenek elvégezve. A fürdőnél megfelelő ellenőrzésről gondoskodni
kell.”108 Ugyanezen az ülésen vetette fel Bazsó István, a végrehajtó bizottság egyik tagja,
hogy a fürdő vize hideg, és sok panaszt hallott ezzel kapcsolatban. Az elnök válaszában kitért
a próbaüzem szerepére: most kell beállítani a vízhőfokot, továbbá kísérletek folynak, hogy
„megállapítható legyen, milyen méretű csövön gazdaságos és jó a meleg víz termelése, ahol
a kövesedés is kisebb”..109
A próbaüzemű hónapokban összesen kilencezer vendége volt az inkább strandjelleggel,
mint termáljelleggel üzemelő fürdőnek. Ez azért is nagyon szép szám, mert október végéig
nem volt két egész hónap az üzemidő.
Az első ütem beruházásának végszámlája 4 002 100 Ft, [2020-as árakon 356.587.110 Ft]
rendkívül nagy összeg volt ez a hatvanas évek árviszonyai ismeretében. Csak úgy valósulhatott
meg a fürdő, hogy a már jelzett támogatáshoz a Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat is hozzájárult.110 A társadalmi munkák értékével és a tanácsi hozzájárulással vélhetően meghaladta
a négy és fél millió forintot. Ennek köszönhetően bő egy év alatt igaz, mindössze két, a 340
m²-es alapterületű termálmedencével (ez ma a gyógykert medencéje) és mellette egy 60 m²
alapterületű gyermekmedencével egy új idényjellegű fürdő jött létre Magyarországon. Ma már
kuriózum az egyes építmények és gépek bekerülési költsége is. A magasépítmények közül
a fogadóépület 310.900 [27.701.190], a két öltözőépület összesen 779.600 [69.462.360], a
szivattyúház 324.700 [28.930.770], a 31 hatszemélyes kabin összesen 269.500 [24.012.450],
míg a fürdő körülkerítése 42.000 [3.742.200] Ft-ba került. Majdnem egymillióval többet kellett költeni a mélyépítményekre. A hőközpont 227.200 [20.243.520], az 1. számú kút 135.800
[12.099.780], a meleg vizes kút üzembe helyezése 30.100 [268.191], a termálmedence 523.900
[46.679.490], a gyermeklubickoló 83.400, a vizvezetékhálózat 255.500, a csatornahálózat
106.200, az oldómedence és habfogó 229.900, a homokszűrő 166.800, míg a villamos vezetékek
és berendezések 410.200 forintba kerültek. A gépek és berendezések rovatban transzformátor
beszerzése (15.500 Ft-ért), 4 darab búvárszivattyú (összesen 37.100 Ft-ért), két melegvíz-szivattyú (összesen 12.800 Ft-ért), két hidrofor (9.200 és 4.600 forintos áron) hangerősítő berendezés (19.400 Ft-ért), valamint szerszámok (asztali fúrógép 5.400 forintért, és elektromos
csiszológép 2.400 forintért) szerepelt.
A több mint fél évszázad története nemcsak a zalakarosi fürdő története, hanem a forint
története is.111 Ha találtunk korabeli árakat, minden esetben feltüntettük, és az esetek többségében jelenérték-számítással megpróbáltuk megadni az akkori összeget 2020-as árakon, segítve
ezzel napjaink ár- és jövedelmi viszonyaival való összehasonlítást.112
	Öt nap – hatezer látogató. Máris népszerű a zalakarosi fürdő. Zalai Hírlap, 1965. szeptember 12. 2. old.
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1965. szeptember 13.
109
	Uo.
110
	Újvári Sándornak (1932–), Zala megye Tanácsa 1968–1988 közötti elnökének szíves közlése.
111
	MARTON 2012b, 489–520. old.
112
	DÁNYI 2020.
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5. A TERMÁLFÜRDŐ ELSŐ ÉVEI.
KEZDETI ÉVEK – KEZDETI FEJLESZTÉSEK – KEZDETI NEHÉZSÉGEK
A zalakarosi fürdőlétesítés egy tipikus szocialista, szinte teljes egészében központi forrásból
fedezett zöldmezős beruházás volt, melyet csak minimálisan tudtak kiegészíteni a községfejlesztési alapból – ma úgy mondanánk: saját forrásból.
A nehézségek ellenére az első évtized a folyamatos építkezésekről, a fürdő és környéke
bővítéséről szól, ami egyáltalán nem ment zökkenőmentesen, gyakran elapadó pénzügyi forrásokkal és a szocialista korszakra jellemző metódusokkal – csúszó határidőkkel, soha nem
elegendő ráfordítható összegekkel – és mégis sikeresen. A folyamatosan növekvő vendégszám
ki is kényszerítette az állandó bővítést. Megnyitáskor mindössze két medence üzemelt, három
év múlva már két termál-, egy gyermek- és egy versenyekre is alkalmas hideg vizes medence
állt a vendégek rendelkezésére, mintegy 1000 m²-rel növelve a hasznos vízfelületet. Ezzel
párhuzamosan bővültek a kiszolgáló létesítmények is, és háromezer főre növekedett a fogadókapacitás. A kabinok a medencék közelében álltak, és egy 30 holdas ligetes, árnyas park,
gyermekjátékokkal, nyugágyakkal és hintaágyakkal kellemes környezetet biztosított az egyre
szaporodó vendégeknek. A park északi oldalán vendéglátó-pavilonok sora húzódott, jóllehet,
mint látni fogjuk, a vendéglátás volt a kezdeti évek gyenge pontja. Hasonlóan gyors fürdőfejlesztésre eddig még nem találtunk adatot. Ezért célszerű lépésről lépésre, forrásanyagunk
által determináltan, évek szerint, kronologikusan és nem tematikusan visszatekinteni a „hősi
időkre”, az első évtizedre.
1966. január 1-vel a fürdő üzemeltetésre a Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalathoz került.113
A megyei politikai és államigazgatási vezetés, valamint az általuk irányított sajtó figyelme
töretlen volt. A bővítés első állomásaként a versenyekre is alkalmas strandmedencét akarták
megépíteni. A budapesti MÉLYÉPTERV-nél lassan készültek a tervek, ezért már 1966 márciusában úgy nyilatkozott a vállalat igazgatója, hogy nem sikerül valamennyi, arra az évre
tervezett elképzelésüket megvalósítani. 1966-ban mintegy másfélmillió forintos beruházást
terveztek, aminek a legjelentősebb tétele az 50 méter hosszú és 25 méter széles hideg vizes
medence volt. Kezdetben csak 33 méteres úszómedence szerepelt az elképzelések között, de
rövidesen győzött a józan ész, hogy szabvány szerinti úszómedencét kell építeni, és akkor
úszóversenyeket is lehet rendezni. A megváltozott elképzelés miatt (is) a medence, valamint a
hozzá kapcsolódó műszaki létesítmények tervezése nagyon lassan haladt. Keserűen nyilatkozta
az igazgató:„… s a tervező iroda, illetve a tervet készítő mérnök, Vízvárdi István a múlt év
végén azt ígérte: a télapó meghozza a medence terveit. Lassan már a nyuszi jön, de a tervek
meg mindig sehol sincsenek.” Arra az újságírói kérdésre, akkor a medence hogyan készül el
a főidényre? – csak lakonikus válasz születhetett: „Az már bizony sehogy.” Bár nem zárta
ki a nyár végére történő kivitelezést. Ugyancsak pesszimistán nyilatkozott az öltöző- és az
irodaépület beruházását illetően is, úgy vélte, hogy 1967 előtt nem tudják átadni egyiket sem.
	NÉMETH Ferenc: Tájékoztató a Zalakarosi Termál Strandfürdőről. Az összeállítás 1972-ben készülhetett,
mert az 1971-es év adatait még tartalmazza. Németh Ferenc irathagyatéka, ifj. Németh Ferenc nagykanizsai
lakos tulajdonában. A szerző itt mond köszönetet ifj. Németh Ferencnek azért, hogy az irathagyatékot kutatásra
átengedte. (A továbbiakban: NÉMETH, Tájékoztató.) Az első évtized adatai jórészt a Tájékoztató adatain,
és a sajtóban megjelent tudósításokon alapulnak. Továbbá: Tervek – némi késéssel kivitelezve. Másfélmillió
forintot fordítanak a zalakarosi fürdő fejlesztésére 1966-ban. Zalai Hírlap, 1966. március 17. 5. old.
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Közben megkezdődött egy újabb hideg vizes kút fúrása, mert az egy évvel azelőtt lemélyített
kút vízhozama sem volt elegendő. A tervezett úszómedencében a vizet állandó 25 °C-on kellett
tartani, és ehhez a 90 fokos víz esetében jelentős mennyiségű hűtővizet kellett felhasználni. A
megnövekedett hidegviz-igény miatt az Andráshidai Állami Gazdaság kútfúró szakemberei a
másodikkal párhuzamosan egy harmadik kutat is fúrtak. Mindezzel együtt 1966-ban műszaki
fejlesztésként kizárólag a 2. számú hideg vizes kút lemélyítését említhetjük. További fejlesztés
volt a járdák megépítése (681.700 forintba kerültek), és két további búvárszivattyú beállítása
(összesen 20.700 Ft-ot költöttek rá). Mindez a folyamatos üzemeltetés műszaki biztonságát is
szolgálta. Korszerűsíteni kellett a próbaüzem tapasztalatai alapján a hőközpontot is. Már ekkor
biztos volt, hogy nyitásra a tervezett változások nem készülnek el. A fejlesztésekre a fürdő
702.400 Ft-ot fordított, míg az azévi parkosítás 450 ezerbe került.114 Folyamatosan parkosított
a Nagykanizsai Városgazdálkodási Vállalat brigádja, füvesített, díszcserjéket ültetett, növelte
a zöldfelületet, mivel a próbaüzem tapasztalatai alapján jelentős forgalomnövekedést vártak,
legalább harmincezres szezonra számítottak. Arra senki sem számított, hogy a május 1-én a
nagyközönség számára megnyíló fürdő115 október 31-ig tartó első teljes szezonális idénye 49
ezer fürdőbelépő eladását fogja eredményezni.116 A második évben – a beszámoló szerint – már
regisztráltak jugoszláv, olasz, osztrák és csehszlovák állampolgárokat is.
A fürdő fejlesztése kezdetben – mint az előbbiekben láttuk – a Délzalai Víz- és Csatornamű
Vállalat, míg az újonnan megnyitott termálfürdő környékének rendbetétele a községi tanács
feladata volt. A helyi tanács mindig szűkös fejlesztési lehetőségeit ettől kezdve már egyre
gyakrabban támogatta a megyei tanács. Az augusztus 9-i végrehajtó bizottsági ülésen jelentették
be, hogy a megyei tanács végrehajtó bizottsága „a fürdőnél orvosi órát engedélyezett”, ez azt
jelentette, hogy rendszeres orvosi vizsgálat és ügyelet kezdődött a fürdőben. Ennek finanszírozása
a járási tanács költségvetéséből valósult meg: a megye leutalta a pénzt a járási tanácsnak, mely
továbbutalva finanszírozta ezt az első gyógyászati célú fejlesztést. Kis lépés volt ugyan, de az
első a gyógyfürdő-szolgáltatás felé. Ez a korabeli tanácsi finanszírozás módszerével és szabályai
szerint történt, nem volt szabad kihagyni a folyamatból a közigazgatás egyes lépcsőfokait.
A községi tanács – szűkös keretéből – gyorsan meg akarta csináltatni a parkoló és az
autóbusz-forduló környékét, s megrendelte az ehhez szükséges köveket. Nemcsak ennek a
munkának, hanem valamennyinek a kivitelezését sokszor gátolta a fennálló cementhiány.
„Intézkedést tettünk a szükséges mennyiség beszerzésére, ha másképpen nem, magánosoktól
történő vásárlás útján is.”117 – jelentette be a tanács végrehajtó bizottságának elnöke. A mai
gondolkodásmódunkkal szinte felfoghatatlan, hogy hogyan történtek a kiutalások, igénylések,
rendelések a szigorúan kötött gazdaságban, ahol az állami szervezetek csak állami vállalatoktól,
	Szépül a zalakarosi fürdő. Címoldalas kép a parkosításról. Zalai Hírlap, 1966. március 26. 1. old.
	Május elsején megnyílt a zalakarosi fürdő. Zalai Hírlap, 1966. május 3. 3. old. Egy képpel.
116
	Zalakaros, 2000. 201. old. Ennek ellentmond Németh: Tájékoztató, aki 1966-ról 52.000 látogatót említ.
117
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1966. augusztus 9. Az építőanyag beszerzése akkor úgy történt,
hogy a megyei tanács a járási tanácson keresztül eljuttatta a cementutalványt az igényelt cementről a községi
tanácsnak, aki az állami forgalmazónál beváltotta. Tehát egy voucher-rendszer működött, gyakorlatilag
pénzmozgás, a közvetlenül egymással kapcsolatban állók közötti átutalás nélkül. A szeptember második felére
megérkezett cementutalványban kiutalt mennyiséget a szállító két hónapos határidővel, november végére
igazolta vissza. (MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1966. szeptember 27.) Ha valamit gyorsan
meg kellett volna csinálni, vagy rosszul tervezték meg, rosszul számították ki, hogy mennyi építőanyag kell,
akkor várhattak a befejezéssel a következő kiutalásig. Ez egy nagyon kicsi, de jellemző szelete a hatvanas
évek kötött gazdasága uralta mindennapoknak.
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Légi felvétel a fürdőről, 1966
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állami kereskedelmi cégektől vásárolhattak. Ma már azt sem tudjuk felmérni, hogy mekkora
bátorság kellett ehhez a döntéshez.
A második teljes szezonális üzemű esztendő, 1967, ötezer fővel több vendéget hozott,
összesen 54.000 fürdőbelépőt adtak el. 1967. április 15-én részlegesen, május 1-től viszont
teljes kapacitással megindult a harmadik szezon. Április 20-án a megyei lap utolsó oldalán
rövidhír közölte, hogy „Megnyitották a zalakarosi gyógyfürdőt. Már az első napokban számosan
látogattak el a fürdőbe, hogy élvezzék a kitűnő termálvizet.”118 A rövidhír azért érdekes, mert
ekkor jelenik meg először a „gyógyfürdő” szó. Jóllehet jogilag még távol van tőle, de a közbeszéd
már így emlegeti. A sajtó (is) keverte egyébként a gyógyvíz és a termálvíz fogalmakat – ahogy
ebben a tudósításban is.

A kezdetektől zsúfoltak voltak a medencék

Telt ház egy hétvégén a hatvanas években

Tíz nap múlva, a parkosítás eredményét bemutató képpel a szezonkezdetről hosszabb cikk
jelent meg. Az országút mellett három sorban nyárfák, a fürdő területén rózsafák, nyírfák, a
virágok kavalkádja ismét a parkosítók munkáját dicsérte, ám a fogadókapacitás nem növekedett
az előző év óta. A szolgáltatás az előző évben bevezetett reumarendelés után gyógymasszázzsal
és hévízi iszappal történő iszapkezeléssel bővült. A műszaki fejlesztést 3 millió forintra tervezték,
és elkezdték végre a sportmedence továbbá a hatszáz személyes akasztós öltöző építését.119 A
parkosítást illetően első gondolatunk az lehet, hogy túl nagy teret szentelünk a megfelelő környezet
kialakításának. Ám nem szabad eltekinteni attól, hogy zöldmezős beruházás lévén szántóföldből
kellett a folyamatosan bővülő fürdőnek megfelelően parkosított környezetet teremteni.
A hirtelen felkapott fürdő azonban mindezekkel együtt is nehezen felelt meg a vendégek
igényeinek. Volt olyan vasárnap, amikor a látogatók száma elérte, sőt egy-két esetben meghaladta a 2500 főt, nem kis terhet róva a csekély számú személyzetre és a zalakomári ÁFÉSZ
büféseire. Hétköznap általában kiegyensúlyozott volt a forgalom, de vasárnapokon tömegek
érkeztek, autóbusszal, motorkerékpárral, személygépkocsival, a környékbeliek kerékpárral,
és lassan megjelentek a vasárnapi különjáratok: üzemek, s a nyári mezőgazdasági munkák
végén a termelőszövetkezetek csoportos kirándulásai. Ez már meghaladta a fiatal termálfürdő
erejét.120 Hétvégeken gyakorlatilag semmiből sem állt rendelkezésre megfelelő mennyiség,
	Zalai Hírlap, 1967. április 20. 6. old.
 	Május 1-től „nagyüzem”: megnyitotta kapuit a zalakarosi fürdő. Zalai Hírlap, 1967. április 30. 4. old.
120
	A fürdő története egyben a közlekedés története is: milyen típusú járművek voltak a magyarok számára
elérhetők. Néhányat ezek közül a színes képeken láthatunk. Köszönöm Dafkó Károlynak, hogy a járművek
típusait és sorozatait azonosította.
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kevés volt az öltöző, kevés a medencék befogadóképessége, és nem volt elegendő a büfék
árukészlete sem. Ilyen mérvű forgalomnövekedésére senki sem számított. Ha a további tumultuózus jeleneteket az üzemeltető el akarta kerülni, mindenképpen fejlesztésbe kellett fognia,
abban a biztos tudatban, hogy a hatnapos munkahéten a hétvégi csúcsok kivételével az új
öltözők kihasználatlanul fognak állni. Kiegyensúlyozott, folyamatos leterheltséggel azért sem
számolhattak, mert ebben az időben még alig volt szálláslehetőség a településen. A bővítésre
azért is gondolni kellett, mert már a kezdeti időszakban felmerült a fedett fürdő megvalósítása
és kereskedelmi szálláshelyek létesítése. A bővítés folytatásaként hamarosan megkezdődött a
III. számú öltöző és a strandmedence építése is. A folyamatos parkosítás, a fürdő környékének
csinosítása – évről évre ismétlődő, látványos, ugyanakkor befejezhetetlen munka miatt – kezdetben másodállásban – már kertészt is alkalmazni kellett.121
A parkosítással párhuzamosan befejeződött a medence támfalának megépítése. A nagyobb
beruházások azonban csak a következő évi nyitásra fejeződtek be, ekkorra már 1200 főre sikerült bővíteni az öltözők befogadóképességét. Az úszómedence táplálására lemélyítették a 3.
számú hideg vizes kutat, és megoldották azt a technikai feladatot, hogy a hideg víz előmelegítés után kerüljön a strandmedencébe. A folyamatos karbantartás mellett a vízvezeték-hálózat
volt 85.100 [2020-ban 7.139.890] Ft-os új beruházás. Ez az összeg két Trabant személyautó
árának felelt meg.
A parkosításhoz – fürdőn belül és kívül – a községi tanács is hozzájárult. A munka oroszlánrészét 1966-ban a szezonkezdetre elvégezték. A Nagykanizsai Városgazdálkodási Vállalatnál
rendelték meg a 364.477 Ft-ba [30.579.620 lenne 2020-ban] kerülő parkosítás kivitelezését –
közmegelégedésre, ez téma volt az augusztusi tanácsülésen is. Külön kiemelték, hogy nagyon
szép munkát végeztek.122 A parképítés a későbbiekben is folytatódott, 1968 első félévében
például 34.959 Ft-ot [2.933.060 Ft lenne] fordítottak erre, ehhez járult még a lakosság 30.000
[2.517.000] Ft értékű társadalmi munkája. Ekkor fenyőcsemetéket ültettek és bővítették a
mindig szűknek bizonyuló parkolót.123
Eddigi ismereteink szerint az első értékelés Zalakaros idegenforgalmáról Molnár József
idegenforgalmi megbízott 1967-ben készített beszámolója. Ebben azt olvashatjuk, hogy a
harmadik üzemi év leglátogatottabb hónapjai a július és az augusztus volt, júliusban 18.138,
míg augusztusban 17.522 látogató váltott belépőjegyet, nem kis mértékben megterhelve a
fürdő elegendőnek soha nem bizonyuló infrastruktúráját. A kezdeti években a fürdőlátogatás
társasági esemény is volt. Nem mindenki a vizet, a fürdőzést kereste, hanem a társaságot.
„Igazi élmény volt az ott töltött idő. A gyerekek vattacukrot majszoltak, vagy fagyaltot nyaltak,
a férfiak pedig söröztek. De nem mindenki vágyott a medencékbe. Ők az olcsóbb kategóriájú,
úgynevezett sétálójegyet választották, mellyel beléphettek ugyan a strandra, ám a vizet nem
használhatták. A szabadidő kellemes eltöltésére viszont tökéletesen megfelelt a hely, akár
piknikezni is lehetett a barátokkal.”124
	NOVÁK 2000a. A cikk szerzője megnevezi a kertészt, Juhász Lászlónak hívták, és megjegyzi azt is, hogy a
szakember jelentős érdemeket szerzett a település külső képének kialakításában is.
122
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1966. május 17. Csak érdekességként: egy kétszobás fővárosi
öröklakás ára 250.000 Ft volt, 2020-ban 20.975.000 Ft lenne.
123
	MNL ZML XXIII. 900.a. Zalakaros, tü. jkv. 1968. augusztus 23. A településen végzett társadalmi munka
értéke az első félévben 80.000 Ft volt. A fenyőcsemeték 20.054 Ft-ba kerültek, a parkoló bővítése pedig
28.532-Ft-ba.
124
	BENEDEK 2015a, 20. old. Hegyi László visszaemlékezése.
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Útjelző tábla Galambokon

Strandolók és sétálójegyesek. Fürdőélet 1967-ből
Kereskedelmi szálláshely nem lévén, az első szálláshely az a tucatnyi magánszállás volt,
amit rögtön az első, májustól októberig tartó ún. teljes üzemi évben, 1966-ban igyekeztek
megszervezni. Az előírások szerint a fizető-vendéglátóknak csak hivatalos csatornákon keresztül lehetett vendéget fogadni, ez a „hivatalos csatorna” az idegenforgalmi megbízott volt,
aki regisztrálta, elhelyezte az ideérkező, és nála bejelentkező vendégeket. Már akkor sem
az elszállásolásnak csak ezt a szigorúan szabályozott, kitaposott útját járták az idelátogatók,
közülük jó néhányan a szabad piacot választották, ugyanis az idegenforgalmi megbízott külön
kiemelte jelentésében: „ellenben tapasztalható volt, hogy a községben voltak elhelyezkedő
vendégek.” is.125 Tekintélyes mennyiségű levél érkezett a megbízotthoz, melyekben a fürdő
gyógyhatásáról, a szállás- és étkezési lehetőségekről tudakozódtak. „A válaszok megadása
után azonban nem tapasztaltam, hogy a levélíróink közül valaki felkereste volna közülük a
fürdőt.” – olvashatjuk a jelentésében..126 Ennek oka lehetett a válasz elriasztó volta, vagy az,
hogy a megbízott jelentésében csak fiktív levelekről volt szó. Tételezzük fel az előbbit. Ebben
az évben a Budapest–Nagykanizsa–Letenye 7. számú közút 1952–53-ban megépített Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa közötti 47 km-es szakaszának kő-, beton- és aszfaltburkolattal
felújított, így nagyobb teherbírásúvá vált hetes számú főközlekedési út mellé felállítottak egy
zalakarosi útirányt jelző táblát. Ez jótékony hatással volt a fürdő forgalmára, ugyanúgy, mint
a Nagykanizsán felállított tábla.

Tábla Nagykanizsán

Sokan kirándultak rossz időben a Balaton mellől Zalakarosra. Minden valószínűség szerint a
célirányosan Zalakarosra érkezők mellett belőlük állt az első külföldi vendégsereg, a regisztrált
320 jugoszláv, 110 keletnémet, 50 csehszlovák, és 250 egyéb – nyugatnémet, osztrák, lengyel,
olasz, sőt svéd – vendég.127
Nem lenne teljes az első év értékelése, ha nem tennénk említést a Szabad Földben, megjelent
cikkről. Az 1945-ben alapított újság fejlécében a „Magyar parasztság lapja” megnevezés
szerepelt, tehát ennek megfelelő hangnemben készült a lapban közölt valamennyi írás, így
a Zalakarosról szóló is. A riportot néhány pontatlan adattal vezette be az újságíró, majd
rögtön rátért sajátos hangvétellel a célközönségre: „A fürdőzők zöme falusi ember, olyan
parasztok, akik messzire elkerülik az elegáns strandokat, s a Balaton vizében is inkább csak
felöltözve, a partról gyönyörködnek. A gyógyhatású termálvíz az más. A parasztemberek szinte
babonás hittel hisznek a föld mélyéből feltörő meleg víz gyógyító erejében, s szemérmességüket
levetkőzve újra és újra elzarándokolnak Zalakarosra, hogy kiáztassák fáradt tagjaikból azt a
sokféle nyavalyát, sajgó fájdalmat, amely régi hűlések, megerőltetések maradandó emlékét
őrzi.” A veretes mondatok a fürdő akkor még szerény felszereltsége miatt így folytatódik:
„nincs abban semmi túlzás, ha a 320 négyzetméteres medencét csúcsforgalomban egy zsúfolt
szardíniásdobozhoz hasonlítjuk. Csak akkor juthat a medencébe egy újabb fürdőző, ha előbb
valaki kijön belőle. Ezt leszámítva csak a legjobbakat mondhatjuk Zalakarosról.” Majd a
cikkíró hosszasan sorolja a fürdő erősségeit és terveit. Ma már nem tudjuk eldönteni, hogy
újabb piaci szegmens elérésére ez is egy figyelemfelhívó cikk volt, esetleg az újságíró a
szabadságán járt a fürdőben, vagy más céllal íródott. Mindenesetre stílusa hűen tükrözi az
újság hangvételét (is).128
1968-ban 24 ezer fővel növekedett a látogatók száma, s év végére elérte a 78 ezret.129 A különösen meleg nyárban a vasárnapi csúcsok idején nem volt ritka a 3500-as látogatószám sem.
Ekkora tömeg ellátása nem kis gondot jelentett, nem is sikerült maradéktalanul megoldani – s
most nagyon óvatosan fogalmaztunk. Mivel a Kiskomárom és Vidéke ÁFÉSZ által építtetett
és üzemeltetett Hegyaljai Bisztró nem tudta étellel, itallal ellátni csúcsidőben a fürdőzők százait, esetenként ezreit, a megyei tanács végrehajtó bizottságának kellett engedélyezni, hogy
	Uo.
	Böcz Sándor: Van benne fantázia! A zalakarosi termálfürdő holnapja. Szabad Föld, 1967. július 16. 2. old.
129
	HALÁSZ 2000, 201. old. Ennek ellentmond NÉMETH, Tájékoztató, aki 1968-ból 83.000 látogatóról tesz
említést.
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ideiglenes pavilonokban magánkisiparosok is
megjelenhessenek kisegítő szolgáltatásokkal.130
A kereslet igénye rést ütött a Kádár-kor tulajdon-politikáján. Jöhettek a pavilonok…
A parkosítás folytatódott, de az új telepítésű
fák még nem nyújtottak árnyékot, amit számosan
kifogásoltak. Így azt a megoldást találták ki,
hogy kooperálva a Délzalai Erdőgazdasággal
a zajki erdőből idősebb fákat, szám szerint
tizenhárom nagykoronájú hársfát hoztak és
daruval emelték be az előkészített gödrökbe.131
A gyerekeknek homokozót, hintákat, mászó- A Hegyaljai bisztró
falakat, röplabdapályát készíttek, felállítottak
két beton pingpongasztalt és kialakítottak egy
2,8x2,8 méteres sakkfelületet is.132
A fürdőszolgáltatásban is jelentős fejlesztések
történtek: a III. számú öltözőépület (518.800
Ft-ba került), az 50 méteres sportmedence
(1.859.600 Ft-ért), a második meleg vizes kút
üzembe helyezése (75.300 Ft) – önmagában
is jelentős tétel, melyhez járult még az új létesítményekhez kiépített vizvezeték-hálózat
207.900 Ft-os végszámlával. A kimutatások
szerint a folytatódó parkosításra 1.117.800 Sakk!
forintot költöttek, és 321.500 forintba került
a 3. számú hideg vizes kút kialakítása. Ezenkívül egy raktári kiadópulttal (43.600 Ft-ért)
és egy fűnyíró géppel (5100 Ft-ért) bővült az
eszközbeszerzés. 1968-ban a beruházások,
fejlesztések értéke 4.149.600 Ft-ra rúgott,
csak ennek az évnek a fejlesztései és vásárlásai majdnem 150 ezer forinttal haladták meg
az indulás költségeit. Ezt az összeget csak a
fedett fürdő beruházása fogja túlszárnyalni.
Ismételten összehasonlításul az átlagbér: a
munkások 13.686, az alkalmazottak 17.971, A ligetes fürdőben évről évre bővültek a kiszolgálóa paraszti-kettős jövedelműek 14.121 forintot létesítmények is.
kerestek egy év alatt, ez nettóban értendő.
A kezdetektől tervezték gazdálkodó szervezetek és intézmények üdülőinek építését, és ezt
a folyamatot fel szerették volna gyorsítani. A fejlesztési tervekben ekkor már az egész éven

át üzemelő fürdő szerepelt, aminek biztos, elsősorban a nyári szezonon kívüli vendégkörét
szociálturizmussal kívánták biztosítani. Ezért közzé tették a Zalai Hírlapban, és valószínűleg más eszközöket is felhasználtak a szándék propagálására, hogy a fürdő melletti területet
üdülőházak építésére jelölik ki. Zala Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága úgy határozott,
hogy a megyében lévő vállalatokat, intézményeket, valamennyi szövetkezetet és a társadalmi
szervezeteket (itt vélhetően elsősorban a szakszervezetekre gondoltak) előnyben részesítik
a terület kedvezményes megszerzésénél. Önálló egység mellett közös üdülő létesítésére is
volt lehetőség. A zalai jelentkezőket a fürdő közvetlen szomszédságában akarták elhelyezni.
A telekigénnyel a Zala Megyei Tanács VB Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztályán kellett
jelentkezni.133 Két termelőszövetkezet, a gáborjánházi és a szécsiszigeti tagsága az építéséhez
tagonként 500 forint hozzájárulást szavazott meg.134 Jóllehet épültek vállalati üdülők Zalakaroson, de a fürdő közelében nem tudunk ilyen építkezésről. Minden valószínűség szerint ez
egy jó szándékú kísérlet maradt.
A politika és az államigazgatás szervezeti változásokkal is segítette a zalakarosi fürdő
további piacra jutását, a terveikben már a szezontól független kínálat szerepelt. Első lépésként
a regionális szakmai szervezethez való csatlakozás körülményeit teremtették meg. Zala megye
kérte felvételét az eddig csak Győr-Sopron valamint Vas megyék alkotta Nyugat-dunántúli
Idegenforgalmi Intéző Bizottságba.135 A csatlakozást az Országos Idegenforgalmi Tanácsnak
kellett jóváhagyni. A megye akkori politikai és államigazgatási vezetői ez irányú szándékukat
a sajtó nyilvánossága előtt Kisházi Ödönnek, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
elnökhelyettesének jelenlétében tették meg, hangsúlyozva, hogy Zala „a saját erejéből is sokat
áldozott azért, hogy megfelelő fogadtatásban részesítse a megyénkbe érkező hazai és külföldi
vendégeket.” Ekkor Zala megye összesen 1446 szállodai, turistaszállodai, autóskempingbeli
kereskedelmi és fizető-vendéglátás keretében értékesített magán szálláshellyel rendelkezett, ez
utóbbi döntő többségét is a szabályozott csatornákon idegenforgalmi vállalkozások értékesítették.
Ekkor merült fel először egy egységes, kiránduló- és üdülőturizmusra épített megyei fejlesztési
koncepció elkészítésének terve, amelyben Zalakaros kiemelt helyet kapott. Ismét hangsúlyoznunk
kell, hogy Keszthely és a Keszthely környéki Balaton-part valamint Hévíz 1979-ig Veszprém
megyéhez tartozott, így ez a térség a zalai tervekben a hatvanas évek végén nem szerepelhetett.
A távlati fejlesztési elképzeléseket, melyekben már a fedett fürdő, szállodaépítések és
üdülőövezet kialakítása is szerepelt, szeptemberre ígérték. Ebben Zalakaros mellett a megye
természeti adottságai, a vadászházak, a rádiházi ménes, az egervári várkastély, a zalaegerszegi
szabadtéri néprajzi múzeum és a háromszázat meghaladó műemlék illetve műemlék jellegű
objektum kihasználására tettek javaslatot. Együttműködve a regionális intézőbizottsággal,
elkészítették a megye idegenforgalmi regionális tervét is. Itt merült fel először, hogy a három
megye közösen többnyelvű prospektust adjon ki a régió idegenforgalmi kínálatáról. Zalakaros
gyors fejlődése tehát egyik eleme volt a Kádár-korszak turizmust érintő, lépésről lépésre
megvalósuló nyitásának.136 A gyors fejlődés másik tényezője, hogy a tömegturizmust ezekben
	Kedvező lehetőségek zalakarosi üdülőházak építésére. Zalai Hírlap, 1968. július 20. 5. old.
	Zalai Hírlap, 1968. szeptember 12. 6. old.
135
	A tájegységi bizottságok közül 1957-ben a Balatoni, Velencei-tavi, és a Dunakanyar, 1958-ban a Mátra–Eger
vidéki és az Észak-Magyarországi, majd a Baranya Megyei, Hortobágyi, Bakonyi és a Nyugat-dunántúli
Intéző Bizottság alakult meg. WALKÓ 2009, 225. old.
136
	Kisházi Ödön látogatása Zalaegerszegen. Zala megye csatlakozik a Nyugat-dunántúli Idegenforgalmi
Intézőbizottsághoz. Zalai Hírlap, 1968. július 3. 1. old.
133
134

	NÉMETH, Tájékoztató.
	Uo. és Nyitás előtt Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1969. április 15. 4. old.
132
	Óriás sakk, gyermekjátszótér. Idős fákat ültetnek át a zalakarosi termálfürdő területére. Zalai Hírlap, 1968.
szeptember 1. 2. old. A szabadtéri sakk 50–80 cm-es sakkfiguráit egy nagykanizsai faesztergályos kisiparos,
Tizedes László faragta ki.
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az években csak Zalakaroson lehetett fejleszteni. Minden bizonnyal nem lett volna ez a fél
évtized alatt tapasztalt gyors felfutás, ha a megyei forrásokat meg kellett volna osztani Zalakaros,
Hévíz, Keszthely és Keszthely környéke között. Ezek a finanszírozási gondok szűk évtized
múlva fognak jelentkezni.
A politikai és államigazgatási vezetők látogatásai az elkövetkező években gyakoribbak
lettek, ami kiváló lobbizási lehetőséget is jelentett a megye vezetői számára, akik minden
esetben ki is használták ezt. A teljesség igénye nélkül említsünk meg néhány látogatót, akik
elősegíthették a további, gyors fejlődést. 1971-ben látogatta meg először a zalakarosi fürdőt
az idegenforgalmat is irányító belkereskedelmi miniszter Szurdi István,137 továbbá Szabó
Zoltán138 egészségügyi miniszter, vagy az állami és pártvezetés rendkívül befolyásos tagja
Kállai Gyula.139
Az 1968-as év azért is mérföldkő, mert a fürdő közelében ekkor épült fel az első kereskedelmi
szálláshely, egy 14 szobás, 30 férőhelyes motel, továbbá a fürdő mellett egy autóparkoló és
egy kerékpármegőrző. A parkoló építését viszonylag hamar befejezték, ez kezdetben a fürdőtől
a mai autóbusz-pályaudvarig húzódott. 1966-ban már alkalmaztak parkolóőrt, a parkolási díj
személyautónak 3, motorkerékpárnak 2 forint volt, a kerékpár megőrzéséért pedig 1 forintot
kellett fizetni. A parkolási tarifa aztán évekig nem változott.140 Nem sikerült adatot szerezni
arra, hogy az egyre nagyobb számban érkező autóbuszok huzamosabb parkolása mennyibe
került. „Egy-egy verőfényes nyári napon a gépkocsik százai, autóbuszok tucatjai parkolnak
itt” – olvashatjuk Németh Ferenc tájékoztatójában.141

Gyakran megtelt a parkoló
	Az MSZMP Központi Bizottságának tagja, 1966 és 1976 között belkereskedelmi miniszter. Erre az időszakra
esik a zalakarosi fürdő fejlesztésének első periódusa.
138
	Orvos, belgyógyász, a Budapesti Orvostudományi Egyetem docense. Egészségpolitikus, szintén tagja a párt
vezető testületének, az MSZMP Központi Bizottságának. 1963–64-ben az egészségügyi miniszter első helyettese,
majd 1974-ig egészségügyi miniszter. Ő fogja elismert gyógyvízzé minősíteni a zalakarosi termálvizet.
139
	Ekkor az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, 1967 és 1971 között az Országgyűlés elnöke, a Hazafias
Népfront Országos Tanácsának elnöke, az Elnöki Tanács – a Magyar Népköztársaság kollektív államfői
testülete – tagja.
140
	NOVÁK 2000a.
141
 	NÉMETH, Tájékoztató.
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Azt viszont soha nem fogjuk megtudni, hogy 1968 nyarának politikai és katonai eseményei
miatt milyen arányú volt a keresletcsökkenés, az elmaradt forgalom és a kieső bevétel. A
csehszlovákiai bevonulás mozgósítását július 26-án rendelték el. A Magyar Néphadsereg
legjobban felszerelt és kiképzett hadosztálya, a 8. gépkocsizó lövész hadosztály első lépcsős
alakulat volt, ennek parancsnoksága és egyes egységei Zalaegerszegen, további egységei –
többek között – Nagykanizsán, Nagyatádon, Marcaliban és Lentiben diszlokáltak. Ezekből a
békehelyőrségekből indultak meg a magyar egységek Csehszlovákiába. Több mint háromezer
tartalékost és több száz gépjárművet vonultattak be.142 A katonai események miatt több ezer
potenciális turista hiányzott az érintett államokban a turizmus piacáról az 1968-as nyári
főszezonban. Természetesen nem feltételezünk több ezres veszteséget, ám a tartalékosok zöme
a Zalakaros küldő területéről bevonultatott fiatalok, valamint fiatal és középkorú családosok
voltak. Ezért mindenképpen számolnunk kell a vendégforgalom bizonyos arányú kiesésével.
A magyar csapatok egyébként október végén tértek haza helyőrségeikbe. Sokan másképp
képzelték el a nyár végi kirándulásokat, vagy az évi rendes szabadságukat… A csehszlovákiai
bevonulás Magyarországon mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a turizmus a béke
iparága, és mennyire érzékenyen reagál a konfliktusokra. A Balaton néhány nap alatt kiürült,
minden külföldi vendég hazautazott, és ugyanez történt a fővárosi szállodákkal is.143
1969-ben május 1-től november 1-ig volt nyitva a karosi termálfürdő. A vendégeinek
számáról megint eltérőek az adataink. Németh Ferenc feljegyzése szerint ekkor lépte át a fürdő
a százezres határt, összesen 102 ezer látogató keresett felüdülést a medencékben, az árbevétel
pedig meghaladta – a kismérvű propaganda ellenére – a félmillió forintot.144 A fürdő adatai
azonban „csak” húszezres növekedésről szólnak, s 98 ezer belépést tartanak nyilván. Talán
eldönti a kérdést, hogy szeptember végén a sajtó jelenlétében köszöntötték a százezredik
látogatót.145
A számszerű növekedés azért figyelemreméltó, mert mind ez ideig tervszerű reklám, vagy
propagandatevékenység nem folyt. A látogatószám felfutása az első években kizárólag néhány Zalai Hírlapban megjelent újságcikk
és a szájpropaganda eredménye volt. Igaz,
ekkor nem is lehetett volna még a kínálatot
szélesebb körben reklámozni, ehhez további
jelentős fejlesztések kellettek. Ennek sorába
tartozik a 657.800 [46.374.900] forintba kerülő
4. számú öltözőépület átadása, és a megelőző
karbantartások továbbá egy biotherm hőmérő
beállítása mellett a biztonságos üzemeltetés
és az állandó fürdőszolgáltatás miatt a folyamatosan működő D–6 jelű kút mellett a
majdnem ugyanolyan vízösszetételű D–7-es
Reggeli szemle
kút lemélyítése.
	PATAKY 2008.
	WALKÓ 2009, 229. old.
144
	A második negyedévben kezdik a zalakarosi fedett termálfürdő építését. Ülést tartott a fejlesztési bizottság.
Zalai Hírlap, 1970. február 14. 4. old.
145
	A százezredik vendég köszöntése Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1969. szeptember 24. 8. old. A szerencsés fürdőző
egyébként dr. Jobbágy Menyhért garabonci körzeti orvos volt. Mondhatnánk, törzsvendég.
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Kabinból a vízbe

Gyermekvilág – a hetvenes évek elején

A vendégek ellátását javította a fürdő északi kerítésénél egy kilenc egységből álló kereskedelmi pavilonsor tervezettnél későbbi, 1969 júliusában történt megnyitása. A pavilonsort a
régi – borzalmas képet nyújtó – bódésor lebontása után a fenntartó Délzalai Víz- és Csatornamű
Vállalat építette előre gyártott elemekből, 1.422.000 forintot [ez 2020-ban 100.251.000 lenne]
fordítottak rá saját forrásból, és egységenként adták bérbe a jelentkezőknek. „Sokan akarnak
pavilont bérelni. Bár az egész objektumot átvette volna egy vállalat is, mi úgy döntöttünk,
hogy többnek adjuk ki. Legyen konkurrencia [sic!], aminek vendégeink látják majd hasznát. Ha
pedig úgy látjuk, hogy valamelyik vállalkozás nem kellő színvonalon látja el a szolgáltatást,
megszüntetjük vele a szerződést. Jelenleg a zalaegerszegi földszövvel, a galamboki földszövvel,
a zalakarosi tsz-szel és néhány magánszektorbelivel kötöttünk bérleti szerződést.”146 – nyilatkozta Németh Ferenc igazgató, bizonyítva, hogy egy szocialista vállalatvezető is gondolkodhat
racionálisan, mi több: üzletszerűen.
Az üzemeltetőnek köszönhetően összesen 2.053.200 [144.750.600] forintra rúgott az éves
fejlesztés, ami a hatvanas évek végén nagyon jelentős összegnek mondható.
Ugyanebben az évben épült fel a fürdőn kívül, a parkoló mellett az első korszerű vendéglátóhely,
a Zalaegerszeg és Vidéke FMSZ (később ÁFÉSZ) beruházásában a kétszintes, 94 férőhelyes,
Karos étterem,147 ez volt az első településre érkezett „működő tőke”. Nem volt teljesen praktikus, az emeleten volt az éttermi rész, míg a konyha, a raktárak és egyéb kiszolgálóhelyiségek
a földszinten nyertek elhelyezést. Nyaranta az alsó szinten további 110 férőhelyes kerthelyiséggel bővítették az étterem kapacitását. Ezt az éttermet 1982-ben Badacsonyi Szőlősgazdák
Hegyközség Szakszövetkezete megvásárolta és modernizálta. Később lebontották, helyén ma
a MenDan148 Magic Spa & Wellness Hotel Aqualandja és a Tourinform Iroda található.
Zalakaros egyre inkább kezdett bekerülni a „szakmai köztudatba” is. 1969-től szakmai
illetve tájékozódási céllal szakemberek csoportjai keresték fel az országosan is újnak számító
termálfürdőt. Az első szakmai grémium a Magyar Urbanisztikai Társaság szakembereiből állt,
majd újságírók egy szervezett csoportja vendégeskedett a fürdőben – vélhetően sok Zalakarosról
szóló cikket ennek a látogatásnak köszönhetünk –, és ekkor érkezett az első hivatalos látogató is,
Vadász Gyula, az Egészségügyi Minisztérium gyógyfürdőkkel foglalkozó részlegének vezetője.
	Kilenc új pavilon – Jobb lesz az ellátás. Nagyobb zöldterület. Nyitás előtt Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1969.
április 18. 4. old. A „földszöv” a földművesszövetkezet közkeletű rövidítése.
147
	1969. április végén nyitották meg, tehát a szezonban már üzemelt.
148
	A szálloda nevét az építtető két lányának, Mendinek és Danának a nevéből alkották.

A kétszintes Karos étterem a parkoló mellett, mögötte a dombon az épülő sporttábor
A vele folytatott tárgyalásokon került először szóba, hogy a termálvizet vizsgálat alá kellene
vonni, s ha megfelelő eredménye lesz, meg kellene indítani a gyógyvízzé nyilvánítási eljárását.
A tárgyalást követően a Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat 1969. június 16-án megbízást
adott az Országos Közegészségügyi Intézetnek, hogy kémiai és bakteriológiai szempontból
végezze el a termálkút vizének elemzését, és hasonlítsa össze az 1963-ban mért értékekkel. Az
analízis konklúziója az volt, hogy a változás pozitív irányú. A gyógyvízzé minősítés további
kritériuma az volt, hogy orvosilag kellett bizonyítani a víz gyógyhatását. Ezért a Nagykanizsa
II. számú Megyei Kórházban Balogh Illés igazgatóhelyettes, belgyógyász főorvos vezetésével
51 fekvő- és 148 járóbetegből álló populáción programszerűen végeztek vizsgálatot, s kiváló
tapasztalatokat szereztek. Igazolták az alkálikloridos, hidrogénkarbonátos, jódos, brómos, kénhidrogénes víz mechanikai, kémiai és hőhatását. A vizsgálat időszakában 1970-ben, autóbusszal
szállították ki a betegeket Nagykanizsáról, felügyelték az itt végzett kezelést, s regisztrálták az
állapotukban végbement változásokat. Gyógyulást a 199 kezelt beteg 32%-nál, javulást 55%nál sikerült kimutatni, s mindössze 13%-uk állapota maradt változatlan.149 Balogh folytatta a
vizsgálatokat, 1978-ban egy sokszorosított kéziratban ezeket az adatokat tette közzé:
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	BALOGH–S. KOCSÁN–ZSIRAI–SZAKÁL 1971, 9–21. old., továbbá BALOGH 1978, 9 old. Ld. még a
318. számú lábjegyzetet.
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A zalakarosi gyógyvíz gyógyhatásának vizsgálati eredménye, 1978
Eredmény
gyógyult
(fő)

javult
(fő)

változatlan
(fő)

összesen
(fő)

gyógyult
és javult
(%)

PCP

4

39

11

54

79,6

Bechterew-kór

2

27

4

33

87,9

Végtagízületek porckopásos, elfajulásos betegségei

38

129

13

180

92,8

Gerincízületek porckopásos elváltozásai

16

102

17

135

87,4

Ízületi támasztószövet (kötőszövet, ín,
ízületi tok, szalag stb.) idült gyulladása

20

26

7

53

86,8

Baleseti, othopédiai, idegsebészeti,
sebészeti mozgásszervi sérültek, operáltak esetei

19

100

3

122

97,5

ekcéma

–

7

4

11

63,6

psoriasis

1

15

5

21

76,2

100

445

64

609

84

Betegségcsoport

Idült ízületi
gyulladások

Bőrgyógyászati
folyamatok:
Összesen

Forrás: Novák Ferenc számítása dr. Balogh Illés kézirata 1978 alapján
Novák Ferenc tulajdonában

Zalakaros népszerűségét kihasználta Zala megye vezetése is, és egyre több hivatalos látogatót és
delegációt fogadtak Zalakaroson, mely így folyamatosan a hivatásturizmus részese is lett.150 Többek
között állomása volt a Magyar Hidrológiai Társaság Balneotechnikai Szakosztálya, valamint a
Vízkémiai es Víztechnológiai Szakosztálya 1970. május 28–29-én megvalósult tanulmányútjának. A
szakemberek látogatása nemcsak azért volt kiemelkedő jelentőségű, mert a legmeghatározóbb szakmai
szervezetek tagjai látogattak el Zalakarosra, hanem ők voltak annak a számos munkacsoportnak a
tagjai, melyek a VITUKI-ban a hévízkatasztert készítették. Ezért a vendégek különös érdeklődést
tanúsítottak a zöldmezős beruházás iránt. Németh Ferenc igazgató a részletekbe menően szolgált
műszaki adatokkal, Buda Ernő főgeológus pedig a fúrás közben harántolt rétegsorokról tartott előadást.
Napjaink szakkifejezésével, a pilot projektnek is minősíthető fürdőlétesítés teljes dokumentációja
ezáltal az EüM Országos Gyógyfürdőügyi Igazgatóság [OGYFI] adattárába került. A konferenciáról
részletes szakmai beszámoló jelent meg a Hidrológiai Tájékoztatóban.151
Időközben Zala Megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága a fürdő és környékének fejlesztésére minden érdekelt részvételével létrehozott egy operatív intézőbizottságot, mely néha
	A teljesség igénye nélkül két példa a kezdeti időből: A német tanácsi vezetők látogatása Nagykanizsán és
Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1968. július 25. 1. old., és Zalába látogatott a magyar–jugoszláv területrendezési
és urbanisztikai delegáció. Zalai Hírlap, 1970. november 14. 1. old.
151
	CZIRÁKY 1972, 59–60. old., és Neves szakemberek látogatása Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1970. május 30.
8. old.

a fejlesztési bizottság nevet is viselte. Ebből a bizottságból fejlődött ki később a negyedévi
rendszerességgel ülésező Zalakarosi Intéző Bizottság [ZIB], mely döntő befolyással bírt a
fejlesztések irányaira. A testület elnöke a fejlesztésekkel foglalkozó mindenkori megyei tanácselnök-helyettes, ebben az időszakban Lakos Imre majd Loppert Tibor, titkára pedig az
fejlesztéseket koordináló Tervosztály vezetője (előbb Andor István, majd Angyalosi Dániel)
volt.152 A szocialista korszakban, a gazdaságirányítás és tervezés egészét átfogó, az „új gazdasági mechanizmus”-nak nevezett, 1968. január 1-vel bevezetett reform eredményeként úgy
a termelés, mint a beruházás terén nőtt a vállalati önállóság. Vállalati fejlesztési alapok létrehozásával a gazdálkodó szervezetek maguk is képeztek forrásokat, de külön céltámogatásokat
csak a megyei tanácsok tudtak a központi költségvetésből szerezni, és saját csatornáikon az
érdekeltekhez eljuttatni. A vállalati fejlesztési alap és a céltámogatások együttes forrása esetén
nagyobb horizontú beruházások is lehetővé váltak. Természetesen ezeknek a fejlesztéseknek
összhangban kellett lenni az illetékes pártszervek véleményével. Zalakarost illetően azonban
nincs tudomásunk olyan nézeteltérésről, vagy eltérő szándékról mely jelentősen gátolta volna
a megvalósítást. A távlati fejlesztési terveket a felvetéstől, a kidolgozáson át a megvalósításig
a megyei tanácson keresztül kellett intézni. Ezért itt volt szó először a „téli fedett gyógyfürdő”
(így szerepel az iratokban) létesítéséről, és ezzel párhuzamosan egy 42 szobás, 120 férőhelyes
üdülő, a tanácsi vállalatok üdülőjének a megépítéséről. Ugyanakkor – ma már tudjuk, hogy
sikertelen – tárgyalások kezdődtek a Pannónia Szálloda- és Vendéglátóipari Vállalattal egy
120 férőhelyes Touring Hotel és egy ehhez tartozó étterem létesítéséről.
Ám hiába minden – a szocialista gazdaság viszonyainak ismeretében valóban – jelentős
erőfeszítés, ha nehéz az attrakció megközelítése. A Zalakarosra vezető, kis teherbírású makadámutak a növekvő forgalom, de főleg a téli időjárás okozta károk és a nem megfelelő
útkarbantartás miatt borzalmas állapotban voltak. Az „út, ami Karosba, vagyis a fürdőhöz
vezet, hihetetlenül elhanyagolt állapotban van. Zalaapáti felől szinte végig gödrös, göröngyös.
rossz az út. A 7-es műút felőli részen a Galambok—Zalakaros közötti szakasz ment tönkre,
de az aztán tökéletesen” – tudósított a zalai napilap.153 Mégis fél évtizedet kellett várni, és
elsősorban a fedett fürdőnek kellett elkészülni ahhoz, hogy a régóta halaszthatatlan útfelújítás megtörténjen. A vízlefolyás miatt túlzottan domború, szűk és a motorizáció fejlődésével
balesetveszélyessé váló közutakat az alapoktól a burkolatig mindenképpen át kellett építeni.
Ezt az Ausztria felől Hévíz és a Balaton felé irányuló, folyamatosan növekvő autós turizmus
mellett a teherforgalom hirtelen növekedése is egyre jobban igényelte: megnőtt a tengelyterhelés, és folyamatosan növekedett a tehergépkocsi- és az autóbusz-forgalom is.
A Zalaapáti–Keszthely közötti szakaszt a KPM Veszprém megyei Közúti Igazgatósága,
míg a Zalaapáti–Galambok szakaszt a Közúti Építő Vállalat újította fel az év végéig. 1975
márciusára elkészült a 7-es út galamboki csatlakozásától a Zalakaroson át Garaboncig tartó
rövid szakasz, de a zalaapáti kereszteződésig húzódó jobb minőségű út csak az év végére készült el.154 Az útfelújításoknak köszönhetően a település és fürdője mindkét irányból
gyorsabban és biztonságosabban megközelíthetővé vált. Az már más kérdés, hogy néhány
év múlva ez a fejlesztés is elégtelennek bizonyult. Ráadásul a falvakban még a nyolcvanas
évek második felében is, tavasztól őszig ezeken az utakon hajtották ki a legelőre és vissza a
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	Angyalosi Dániel 1987-ben kapta meg a Zalakarosért díjat.
	Akadály: az út! Zalai Hírlap, 1970. május 27. 4. old.
154
	Felújítják a Zalaapáti–Keszthely közötti útszakaszt. Jó úton kapcsolódik be az országos hálózatba Zalakaros.
Zalai Hírlap, 1975. március 6. 1. old.
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háziállatokat, elsősorban a hétvégéken késő délután Zalakarosra autóval érkező külföldiek
bosszúságára…
Az 1970. február 13-i ülésén a megyei tanács által a zalakarosi fürdő fejlesztésére alakított
operatív bizottság megtárgyalta a zalakarosi fürdő komplex fejlesztésének tervét. Ezen az ülésen
hoztak határozatot a fedett fürdő és a hozzá tartozó gyógyászati komplexum létrehozásáról. A
beruházásra 25 millió forintot irányoztak elő [ez 2020-ban 1,6825 milliárd Ft lenne], s 1971re tervezték a kivitelezés megindítását. Ezzel egyidejűleg tárgyalásokat kezdtek a budapesti
útépítő tröszttel, amely egy 100–120 férőhelyes üdülő létesítését fontolgatta.155
A fürdőben közben tovább folytak a kisebb fejlesztések, melyek hol megelőzték a keresletet,
hol pedig a megnövekedett kereslet okozta hátrányokat próbálták leküzdeni. 1970 júniusában
a IV. számú öltöző készült el, ezzel az öltözőkapacitás elérte a 2200 főt, majd augusztus
20-án felavatták azt az 520 m² felületű termálmedencét, amelyet már úgy alakítottak ki, hogy
csatlakozhasson a tervek szerint gyorsan megépülő fedett fürdőhöz. A termálstrand területe
ekkor már tíz katasztrális hold volt, ám az elhatározott célok megvalósításához szükségesnek
mutatkozott további húsz katasztrális holdnyi terület kisajátítása.
1970-ben a kedvezőtlen, vendégriasztó, különösen hideg időjárás ellenére április 15-én megkezdődött ugyan az előszezon, de az igazi szezon kezdetét – a hűvös, esős időjárás miatt – csak
június 12-vel datálhatjuk. A fürdő adatai szerint 52 ezer fővel érkeztek többen, mint az előző
évben, így a később indult szezon után a fürdő újabb – 150 ezer látogatós – rekordévet zárt.156
A késői szezonkezdet ellenére az érkezők további napi csúcsokat döntöttek meg, többször
volt olyan nap, hogy ötezer körüli látogató váltott belépőjegyet. A csúcsidőben továbbra is
szinte folyamatosan tapasztalható ellátási gondokat csökkentette ugyan a már teljes kapacitással
üzemelő Karos étterem, de a zsúfoltságot ezzel sem lehetett csökkenteni, főleg akkor nem, ha
egy napra több csoport volt előre bejelentve ebédre is és vacsorára is.
1970 a tervek elkészítésének az éve. Ekkor készültek el a fedett fürdő, és a Tanácsi Vállalatok
Üdülőjének kiviteli tervei is. A hétmillió forintos [471,1 millió lenne napjainkban] beruházásra
tervezett 42 szobás épület építését még az év novemberében meg is kezdték. (Később ez lesz
majd az első Termál Szálló, a tulajdonosváltás után előbb a MÁV TEK Gyógyház, majd napjainkban a háromcsillagos Hotel Forrás.) Ebben az évben készültek el a strandfürdő 7000 fős
napi kapacitásra történő fejlesztésének tervei is. Műszaki téren a D–7-es kút lemélyítése történt
meg november végéig, és a MÉLYÉPTERV Termál Osztálya egy tanulmánytervet készített
arra, hogy a D-7 jelű kút hozama mennyire tudná szolgálni a megépítendő fedett létesítmény
vízellátását, és hogyan lehetne megoldani az objektum fűtését.
Egy évtizeddel a termálvíz felfedezése után, 1971-ben április 11-től október 31-ig üzemszünet nélkül működött a fürdő, s ekkorra már regisztráltak visszatérő, gyógyulást kereső
vendégeket is. A nyitás napján még csak két medence üzemelt, majd május 15-én – a vendégek
legnagyobb örömére – üzembe helyezték a sportmedencét, melynek 26–28 fokos vize úszásra
is alkalmas volt. Megnyitották továbbá az 520 m²-es II. számú termálmedencét is. Műszaki
újdonság volt, hogy a termelőfuvóka átalakításával megnövelték a termálkút hozamát 450 l/
percre. Ennek a műszaki hátterét egy 20 centiméter átmérőjű eternit vízvezeték lefektetésével
kellett megteremteni, ezzel sikerült biztosítani a medencék folyamatos vízellátását.
	A második negyedévben kezdik a zalakarosi fedett termálfürdő építését. Ülést tartott a fejlesztési bizottság.
Zalai Hírlap, 1970. február 14. 4. old.
156
	Érdekesség, hogy most a korábbi fürdőigazgató Németh Ferenc becsüli alul, 121 ezresre teszi az éves forgalmat.

Kezdett kialakulni az első – egyelőre még
szűk – törzsvendégkör. 1971-ben további 21
ezer fővel nőtt a látogatólétszám, és október
végéig 171 ezer fürdőbelépőt (Németh szerint
173 ezret) adtak el. Ez további 40–43%-os látogatónövekedést jelentett.
A külföldi vendégek továbbra is a már
korábban említett két Németországból, és
a Magyarországgal határos Csehszlovákiából, Jugoszláviából és Ausztriából jöttek.
Németh jelentésében ekkor szerepel először,
hogy már számos külföldi törzsvendéggel is Elkészült a sportmedence is
számolni kell. Joggal feltételezhetjük, hogy
az eddigi rövid üzemidő miatt klasszikus törzsvendégkör még nem alakulhatott ki, de évről
évre visszatérő vendégek mindenképpen voltak.
A folyamatosan növekvő vendégszám folyamatos öltözőkapacitás-növelést igényelt, amit
a megvalósuló ezerfős bővítéssel háromezerre növeltek, de rövidesen ez is kevésnek bizonyult. Elsősorban július 11-én, amikor a termálfürdő további napi csúcsot döntött, a verőfényes, tikkasztó napon 8 ezer látogató váltott belépőjegyet. Erre a kaotikus napra a későbbiekben visszatérünk.
1970-ben 1.203.000 [80.961.900 Ft lenne ma], 1971-ben 786.500 [50.178.700] Ft-ot fordított fejlesztésre az üzemeltető. A már említett öltözőbővítés, a vízvezeték-hálózat korszerűsítése és egy vendégelhelyezési épület mellett egy fúróberendezés beszerzése (434.800 Ft
értékben), továbbá néhány apróbb tétel (pl. akkumulátoros óra, motoros fűkasza) vitte el a
fejlesztésre tervezett összeg nagy részét. A fúróberendezésre azért volt szükség, mert ezzel
az olajiparban már bevált fúróeszközzel TMK-szerűen157 tudták a vízkőtlenítési munkákat elvégezni. Később egy önjáró, Csepel teherautó alvázára szerelt berendezéssel is gyarapodtak,
ezekkel az eszközökkel már jelentékenyen feljavult az eszközpark, és biztonságosabbá vált
úgy az üzemeltetés, mint a karbantartás.158
Számos rekordot említettünk már, ám a gazdálkodás negatív rekordja az 1971-es üzemi
év volt, amit 912 ezer [58.185.600] forintos veszteséggel zártak. 1971-ben a magyarországi
kereseteket is szem előtt tartva 5 Ft [ma ez 336 Ft 50 fillér lenne] volt egy felnőttbelépő öltözőhasználattal. Az előbb említett jelentős összegű, folyamatos fejlesztések, az ezekből következő megnövekedett karbantartási igényt kizárólag bevételből nem lehetett kigazdálkodni.
Az üzemeltető nem tehetett mást, mint azt, hogy Zala Megye Tanácsához fordul. A testület
„alapos megfontolás után” 400 ezer forint veszteségtérítést biztosított. A veszteség további
részét természetesen a vállalatnak kellett kigazdálkodni.
Több gazdasági adatot nem sikerült a kezdeti évekről fellelni. A nehéz kezdetet követően
évről évre, lépésről lépésre megvalósuló, és évenként realizált ráfordítások közlésével próbáltunk egy szocialista kori, szakaszos, ugyanakkor céltámogatásokat is felhasználó beruházást
felrajzolni. Képünk nem lehet teljes, némely esetben hiányos is, mert egységes szerkezetű
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	TMK = tervszerű megelőző karbantartás.
	NÉMETH, Tájékoztató. Nem közli, hogy úgy vették, vagy átvették a DKV-től.
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gazdasági és műszaki adatokhoz nem sikerült hozzájutni.159 Hét év alatt összesen 12.982.200
Ft-ot ruháztak be a fürdőbe. Ehhez jönnek még a bérek, azok járulékai és a működési költségek, melyek pontos, évenkénti adati sem álltak rendelkezésünkre.

Elvétve maradtak fenn adatok a szolgáltatások árairól. Ezért érdekes az árkorrekció (értsd:
áremelés) utáni teljes árlista az 1972-es szezonból:
felnőtt fürdőbelépőjegy, akasztórendszerű öltöző igénybevételével..................7,–
gyermekjegy.......................................................................................................3,–
nagykabinjegy................................................................................................. 20,–
kiskabinjegy......................................................................................................10,–
pedikűr................................................................................................................6,–
fürdőruha kölcsönzése........................................................................................6,–
hintaágy....................................................................................................... 6,–/óra
játékkölcsönzés............................................................................................ 6,–/óra

Az állóeszközök alakulása (ezer forint)
1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Összesen

Magasépítmények

1726,7

–

–

518,8

2080

87,9

435

4848,4

Mélyépítmények

2169

681,7

85,1

3582,1

–

1139

–95

7561,9

Földterületek

–

–

–

–

–

–

4,7

4,7

Gépek,
berendezések

106,4

20,7

–

48,7

–26,8

–23,6

441,8

567,2

Összesen

4002,1

702,4

85,1

4149,6 2053,2

1203,3

786,5

12.982,2

Megnevezés

A korábban végzett vízvizsgálati és a nagykanizsai kórházban végzett orvosi eredmények alapján a megye tanácsának végrehajtó bizottsága160 határozatot hozott arról, hogy
kezdeményezni kell az egészségügyi miniszternél a zalakarosi termálvíz gyógyvízzé minősítését.161 1971 novemberének végén kapta meg Újvári Sándor, a megyei tanács akkori
elnöke az egészségügyi miniszter november 23-án kelt levelét, melyben „a Zalakaros
községben 1962. évben létesített D–6. jelzésű hévízkút vizének – a 11/1965. (VII.11.) Korm.
sz. rendelet 3. §. /1/ bekezdésében szabályozott jogköröm gyakorlásával – »elismert gyógyvíz«-ként megnevezését” engedélyezte.162 Magyarországon három besorolást ismertek
a jogszabályok: gyógyvíz, gyógyfürdő és a legmagasabb fokozat a gyógyhely. Az első
fokozatot Zalakaros nem kis erőfeszítés árán, gyorsan, hat év alatt, míg a gyógyfürdő
besorolást 1978-ban, 13 év után érte el.163
	A Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat jogutódja nem adott ki mérlegadatokat, a részvénytársaság akkori
elnök-vezérigazgatója Kovács Antal még 2005-ben telefonon annyit közölt, hogy minden érdemleges anyagot
az önállóvá váláskor átadtak a Gránit Gyógyfürdő Rt.-nek. A korai időkre ott egyáltalán nincs adat, ahogy
nem találhatók meg az itt említett gazdasági szervek jogelődeinek iratai a MNL Zala Megyei Levéltárában.
Egyetlen lehetőség maradt: esetlegesen előkerült adatokból, alacsony forrásértékű újságcikkekből, szubjektív
visszaemlékezésekből azt rekonstruálni, amit lehetett. Ebben a forráshiányos szakaszban hihetetlen segítséget
nyújtott az üzemeltető vállalat akkori igazgatójának, Németh Ferencnek a fia, ifj. Németh Ferenc tulajdonában
lévő, Nagykanizsán őrzött irathagyatéka. Az időközben elveszett (?), megsemmisült (?), de mindenképpen
számunkra fellelhetetlen primer jellegű források hiányában ez a mintegy 0,10 ifm. terjedelmű irategyüttes
történeti értékűvé vált. Az adatok nagy része ebből származik, minden esetben megjelölve, ha egy bizonyos
tényről több, főleg ha eltérő adat is előkerült.
160
	A megyei tanács testületéből választott kisebb létszámú testület, mely a tanácsülések között operatív ügyekben
döntött.
161
	120/1971. számú VB. határozat; és Gyógyvízzé nyilvánították a zalakarosi termálvizet. Zalai Hírlap, 1971.
augusztus 12. 8. old.
162
	EüM. 443/Gyf/1971. szám.
163
	Az egészségügyi miniszter 295/Gyf/1978. számú, 1978. július 3-án kelt rendelete. A Zalakarosi-fürdő részére
a gyógyfürdő megnevezés engedélyezése. Kereskedelmi Értesítő, 1978. augusztus 15. 399. old.

1974-ben majdnem ugyanezek az árak fogadták a vendégeket, a különbség csak annyi, hogy
a pedikűr ára 10 Ft-ra emelkedett. Az 1974-ben bevezették a bérletet és az éjszakai fürdőt a
következő tarifával:
éjszakai fürdőjegy.............................................................................................15,–
heti bérlet..........................................................................................................44,–
kétheti bérlet.................................................................................................... 88,–
havi bérlet.......................................................................................................190,–
Még egy adatunk van a hetvenes évekből a szolgáltatások árairól. Az 1977-es árak a kabinjegyek
kivételével néhány forinttal emelkedtek:164
A zalakarosi termálstrand és fedett fürdő árai 1977
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Szolgáltatás

Termálstrand

Fedett fürdő

Felnőttjegy
Gyermekjegy, diákjegy

10
6

10
6

Kis kabin

10

–

Nagy kabin

20

–

Kádfürdő

–

12

Szauna

–

20

Masszázs

–

17

Pedikűr

–

10

A fürdő, mint láttuk, rövid idő alatt népszerűvé vált, ám döntően kirándulási és strandolási
céllal vették igénybe a vendégek. A forgalom korlátja a szálláskapacitás, jobban mondva
annak hiánya volt. A nyolc kétágyas szobával rendelkező motel július–augusztusban szinte
teljesen megtelt, rengeteg vendéget, közte számos beeső vendéget kellett a telt ház miatt
164

	Nimród, 1977/3. A Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal Nagykanizsai Kirendeltségének féloldalas, egyhasábos
hirdetése. Még egy hirdetést tettek közzé a lapban, ekkor a termálfürdőt a szálláslehetőségekkel és a Nagykanizsai
Állami Gazdaság behiákpusztai bivalyrezervátumát reklámozták. Nimród, 1977/7. Ha jelenértéket akarunk
számítani, akkor az 1972-es árakat 62,8-cal, az 1974-est 62,2-vel, az 1977-est 46,9-cel kell szorozni.
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elutasítani. Maradt a fizető-vendéglátás, ám a faluban ekkor mindössze nyolc család foglalkozott
szervezetten szobakiadással. Az árak megfizethetők voltak, a motelben főszezonban 80, elő- és
utószezonban pedig 50 forintba került egy szoba éjszakánként. A motel szervezte fizetővendéglátó
szálláshelyért 40 Ft-ot kellett fizetni naponta. Érdekes volt az árképzés: a kétágyas szoba alapdíja
ekkor 40 Ft, ehhez járult még az első napon 5 Ft helyfoglalási díj, aztán mosatási díj, ez négynapos
tartózkodásig 6 Ft volt, hosszabb tartózkodás után azonban nem kellett fizetni. A szobabér 10%-a,
a helyfoglalási díj és a vendégek után 1–1 Ft volt motelt illető összeg. Nyaranta a szervezett
fizetővendéglátó hely is kevésnek bizonyult, de egy újságírónak megjegyezte a motel gondnoka,
hogy „adnak ki szobákat maszek alapon is, bár ez nem szabályos.” Az újságíró meglátogatott
egy szerződött vendéglátót, aki fürdőszoba nélküli tipikus falusi parasztházában két szobában
három-három ágyat tudott értékesíteni, három személy esetén 60 Ft-ot kértek a szobáért. Egy
másik szerződött család fürdőszobás házában egy szobát adott ki, de szükség esetén a konyhában
is (!) el tudott helyezni vendéget. A szobában személyenként 30, a konyhai szállásért 20 Ft-ot
kértek éjszakánként. Ha nem küldött a motel vendéget, vagy kifejezetten hozzájuk jöttek, akkor
közvetlenül értékesítették a lakásukat. Ezután egy „maszekot”165 keresett fel az újságíró, mert az
a hír járta, hogy a zalakarosi szállásadók kezdtek a balatoniakhoz hasonlítani, és kihasználva a
szálláshelyek iránti keresletet, „megvágták” a vendéget. „Sokan kiadják. Csak kopogtasson be
oda, ahol nagy házat lát.” – mondták a cikkírónak a falusiak. Már az első próbálkozás sikerrel
járt, s a nagymama bevezette az újságírót a szépen berendezett, fürdőszobás házba. Pécsről vártak
vendégeket, aztán pedig Jugoszláviából jöttek hozzájuk törzsvendégek két hétre. 25 Ft-ért adták a
szállást személyenként és éjszakánként. Hasonlóak voltak az árak mindenhol. A tanács titkárával
zárult a riport: „Valóban kell adót fizetni a vendégek után. Meg is fizeti mindenki. Eltitkolni nem is
lehet, hisz hozzánk jönnek bejelentkezni az idegenek. Elmondhatom, hogy itt nem uzsoráskodnak
az emberek. Ez nem a Balaton.”166 Hát így indult a fizetővendéglátás Zalakaroson.
A fénykorát a szálloda-boomig élő fizetővendéglátást az „ország legnagyobb szállodájának”
nevezték, és a kiadandó szobáknak minőségük és felszereltségük függvényében három kategóriája
volt. Az első kategóriába soroltakat mindenkinek, tehát Nyugat- vagy Kelet-Európából
érkezőknek és belföldi vendégeknek is ki lehetett adni, a második kategóriásokat kelet-európai
és belföldi, míg a harmadik kategóriásokat kizárólag belföldi vendégek számára volt szabad
értékesíteni.167 A fizetővendéglátás rövidesen az utazási irodák egyik legfontosabb üzletágává
vált, a legkiterjedtebb hálózata az IBUSZ-nak volt, s az 1978-ban, a termálfürdő épületében
megnyitott zalakarosi iroda is csúcsra járatta, árbevételének egyik legjelentősebb forrása a
szálláshely-közvetítés és -értékesítés lett. Az ötszáznál is több szerződéses partner lakrészei a
július–augusztusi főszezonban ritkán maradtak üresen. 1990-ig „még a kutyaólat is ki lehetett
adni” – fogalmazott visszaemlékezésében az IBUSZ-iroda akkori vezetője, Tóth Ferenc, majd
így folytatta: „És ez szinte szó szerint értendő, nagyon sok családi ház tulajdonosa kiadta az
otthonát a szállóvendégeknek, ő maga pedig a garázsban aludt”.168
	A maszek szó a „magánszektor” első két szótagjának összevonásával alkotott rövidítés, melyet az ötvenes években
egy magyar humorista és konferanszié, Kellér Dezső talált ki. A szocialista gazdaságban a magánvállalkozók, a
kisiparosok és a kiskereskedők tartoztak a maszekok közé. Az 1968-ban bevezetett új gazdasági mechanizmus
idején teret nyert a magánszektor, mely egyre kiterjedtebbé vált, virágkorát az 1980-as években élte.
166
	Szobanézőben Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1971. július 27. 4. old. Ha tudni szeretnénk, hogy mennyi lenne
ez mai értéken, akkor 63,8-cal kell megszorozni az itt közölt árakat. Például a konyhai szállás egy főre 1276
Ft-ba kerülne éjszakánként.
167
	WALKÓ 2009, 232. old.
168
	HORVÁTH–BALOGH 2015b, 28. old.
165
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Az IBUSZ saját belső szabályzata szerint, a felszereltség alapján sorolta be és árazta be
a lakóegységeket. Természetesen arra törekedett, hogy szinte valamennyi üzletfelének első
osztályú (értsd: első kategóriás) legyen a bérbe adott lakrésze, ezt a szerződéskötés előtt
helyszíni megtekintéssel mérték fel és jegyzőkönyvben dokumentálták.
A fürdő hivatalosan 1972-től használhatta a gyógyvíz minősítést. Az április 15-i nyitást
megelőzően – mint minden esztendőben – nagyarányú javítási munkálatokkal kezdődött az
üzemi év, mindenekelőtt az I. számú termálkút szerelvényein és a csővezetékein kellett karbantartási munkákat végezni, és a víz agresszivitása miatt fel kellett újítani a tartályparkot is.
Az intenzív vízkövesedéstől savazással szabadították meg a 20 cm átmérőjű eternitcsövet. A
zuhanyzók és medencék burkolatán, az öltözőkben is folyamatosan javítani kellett az üzemeltetés során jelentkező hibákat, és a kabinokat pedig tartósabb védőburkolattal látták el. A
felújításokkal párhuzamosan folyó tavaszi parkosítási munkák is elkezdődtek, és kihelyeztek
30 szemétgyűjtő konténert. Április utolsó két hete két medencével üzemelt, aztán május 1-től
állították be az 520 m²-es, II. számú termálmedencét, valamint az 50 méteres strandmedencét.
1965-ben összesen hét fővel kezdődött meg az üzemeltetés. 1972-ben június 1-től szeptember 1-ig huszonhatan dolgoztak már a fürdőben, míg az április 15-i nyitástól május 30-ig,
illetve ősszel, szeptember 1-től a november 1-i zárásig csökkentett létszámmal üzemeltek.
1972-ben már 155 ezer vendég váltott jegyet, az előző évihez viszonyítva 16–18 ezer fővel
visszaesett az éves vendégforgalom, amit az időjárással magyaráztak: nem volt igazi napfényes
fürdőidény, de néhány verőfényes vasárnapon ismét csúcsot döntött a vendégszám: ekkor
7400 belépőjegyet adtak el.
1973-ban nagy siker volt az július közepén bevezetett éjszakai fürdési lehetőség, erre külön
fürdőjáratok indultak Nagykanizsáról. A második termálkút üzembe állításával lehetővé vált
mind a négy medence hosszabbított nyitvatartása.169 Annyira sikeres volt az új szolgáltatás,
hogy 1974-ben másfél hónappal meghosszabbították ennek szezonját, és minden lehetőséget
megragadva reklámozták is. A reggel nyolctól este hétig nyitva tartó fürdő egyórás technikai
szünetet tartott, majd vasár- és ünnepnap kivételével a június 1-től augusztus 31-ig tartó nyári
szezonban este nyolctól fél 12-ig megemelt áron és csak a 16 éven felüli vendégek számára
éjszakai fürdőzési lehetőséget vezettek be.170 A pavilonok a fürdő esti nyitvatartása idején
is árusítottak, tovább javítva a fürdővendégek ellátását.171 A szezonban az esti nyitvatartás
idején 8200 látogatója volt a fürdőnek, majdnem megduplázva az előző évi esti forgalmat.
Ám az üzemeltetők ez esetben a szerencsés szállóvendégeken kívül csak a gépkocsival, vagy
motorkerékpárral érkezőkre illetve a helyi lakosságra számíthattak, mert az utolsó autóbusz
Nagykanizsa felé még nyolc óra előtt elindult.
Miután Zalaegerszeg–Zalakaros viszonylatban nem volt közvetlen menetrend szerinti autóbuszközlekedés, a Volán Zalaegerszegről nyaranta több irányba induló fürdőjárata közül a legnagyobb
forgalmat a június 3. és szeptember 29. közötti nyári szezonban a reggel 8 óra 19-kor induló
zalakarosi járat bonyolította le, mely délután öt órakor indult vissza a fürdő közvetlen szomszédságából Zalaegerszegre, mintegy hatórás fürdőidőt biztosítva az autóbusszal kirándulóknak.172
	Éjszaka is nyitva tart a zalakarosi termálfürdő. Zalai Hírlap, 1973. július 17. 5. old.
	Pihenhet és gyógyulhat. Zalai Hírlap, 1974. július 20. 6. old. Egy riportban az jelent meg, hogy hétfő kivételével
egy medencében lehetett fürdeni. Az ország legfiatalabb gyógyfürdője. Zalakaros sikerének titka. Képes
Újság, 1974. augusztus 17. 24. old.
171
	Húsvétkor nyílik a zalakarosi termálfürdő. Zalai Hírlap, 1974. március 23. 5. old.
172
	Idényjáratok, fürdőjáratok. Zalai Hírlap, 1973. július 29. 12. old.
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A vízforgató berendezés rendszerbe állításáig alapvető higiéniai szempont volt, hogy
mindennap vízcserét kellett végrehajtani. A személyzet minden este „kihúzta a dugót”, mint
egy hatalmas fürdőkádban, aztán klórmésszel és sósavval fertőtlenítették az üres medencét –
mindezt kézzel súrolva. Miután végeztek a fertőtlenítéssel, ismét megtöltötték a medencéket.
A kisebb medencéket sikerült feltölteni, de a mintegy 1300 m³-es medence nem mindig telt
meg nyitásra. Előfordult, hogy „csak két nappal később délután végzett a rendszer. A látogatók
szinte mindig türelmesek voltak. Az egyetlen kivétel egy német fiatal volt, aki óvatlanul fejest
ugrott a sekély vízbe, és a kórházban néhány nappal később sajnos meghalt” – emlékezett
vissza az egykori művezető.173
Közben a Zala Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat nagykanizsai főépítésvezetősége kivitelezésében
már épült a fedett fürdő, melynek tervei már 1969-ben elkészültek, de a beruházási stop miatt
fél évtizedet késett a kivitelezés.174 Az építkezés során számos és gyorsan megoldandó probléma
merült fel. Az egyik legnagyobb gondot az jelentette, hogy hibás tervezés miatt a fürdő és
az üdülőtelep közötti szennyvízfőgyűjtő csatorna és a mechanikai tisztítótelep kiviteli tervei
nemcsak műszaki hanem gazdaságossági szempontból sem feleltek meg a követelményeknek,
és ez jelentősen hátráltatta a határidő betartását.175
Ma már ellenőrizhetetlen Büki Tibor üzemvezetőnek egy, a Tükör című folyóiratban megjelent
interjúban tett kijelentése, hogy a fürdő 1973-ban 520 ezer forint veszteséget „kényszerült
elszámolni”. A szövegből az következne, hogy a rossz idő miatti forgalomkiesés miatt, de a
veszteség oka lehet az alacsony szolgáltatási ár, illetve a működési költségek magas volta is.
1974-ben április 13. volt a nyitás napja. Ekkorra már hagyománnyá vált, hogy az időjárástól
függetlenül Zalakaros legyen az ország legkorábban nyitó strandfürdője. Ez Németh Ferenc igazgató
kívánsága volt. Így akadt olyan év, hogy a már nyitva lévő fürdőt belepte a hó.176 1974-ben az
áprilisi húsvéti ünnepek
Látogatottsági adatok 1974. április 13–szeptember 20.
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azok a környékbeli dolgozók vették rendszeresen igénybe, akiknek munkabeosztása miatt nappali fürdőzésre nem volt idejük.” – jegyezte meg a keresletről az igazgató.
Az 1974-ben érvénybe lépő munkaügyi rendelkezések bevezették a 44 órás munkahetet,
ennek következtében megnőtt az alkalmazotti létszám, ekkor műszakonként 28 munkavállaló
dolgozott a fürdőben, a szabadidő növekedésének másik hatása pedig a vendégek elsősorban
szombaton megnövekedett számában érződött.
Érdekes értékelés jelent meg a Zalai Hírlapban Zalakaros első tíz évéről.177 A megye aktív és
passzív turizmusát házigazdaként gesztoráló Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal áttekintette
a fürdő helyzetét, ám ami az érdekes, hogy először próbálkozott prognózist is adni. A cikk az
elején röviden számba vette az eddigi, mintegy 20 millió forintos összköltséggel megvalósult
fejlesztéseket, és felsorolta azt is, hogy a fürdő környezetében milyen változások figyelhetők
meg: vállalati üdülők, étterem, motel-nyaralóház, ABC-áruház, MÁV-gyógyház valamint parkoló
épült, s megkezdődött a terület infrastrukturális fejlesztése. A komplex fejlesztésben egyrészt
a megyei erőforrások, másrészt országos idegenforgalmi pénzalapok is bekapcsolódtak, –
ahogy a cikkíró fogalmaz – ezek által történt fejlesztések „együttes beépített értéke” elérte
a 60 millió forintot. Ez volt az első olyan visszatekintés, mely összegezte az első évtized
ráfordításait. Itt jegyezzük meg, hogy ez az összegzés nem szólt a magánerős beruházásokról,
arról a mintegy kétszáz hétvégi házról, nyaralóról, melyek az üdülőnegyedben már felépültek,
vagy épülőfélben voltak. Ezek együttes értékét – pontos számadatok hiányában – legalább
20–25 millió forintra becsülhetjük.178 Így nem tévedünk nagyot, ha 100–110 millió Ft közé
tesszük a Zalakaroson egy évtized alatt megvalósult értékteremtést.179 Ekkor már kezdett
kirajzolódni az a tendencia, hogy a természeti erőforrás indukálta, kezdetben spontán, majd
később nagyon is tudatos fejlesztés, erőforrás-koncentráció hogy változtatja meg egy elhaló
aprófalu lehetőségét, s válik előbb nagyközséggé, majd később várossá.
Visszatérve a sajtóban megjelent elemzésre, az újságcikk az 1965 és 1973 közötti adatokat
vizsgálva megpróbált egy trendet felrajzolni. Az eddigi eredmények alapján az átlagos éves
fejlődési ütem 1,23-szoros, ez nyolc éven át évi 23%-os forgalomemelkedést jelentett, ami – a
cikkíró, Lackner László igazgatóhelyettes számításai szerint – 1975-re 382 ezer, 1976-ra 474
ezer, míg 1980-ra 1.132.000 vendég érkezését vetítette előre, melyre úgy a fürdőt, mint tágabb
környezetét fel kell készíteni. Negyvenöt év távlatából már összehasonlíthatóak a prognózis
adatai a valós forgalmi adatokkal:
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	LACKNER 1974, 5. old.
	Említettük már a 122. számú lábjegyzetben, hogy ezekben az években egy kétszobás, összkomfortos, budapesti
emeleti öröklakás tömbházban 250.000 Ft-ba került, néhány tízezerrel több volt az ára egy családi háznak
vidéki városban, és megközelítőleg ugyanennyibe került egy családi ház egy városközeli faluban.
179
	Ismételten egy kulcs a jelenérték számításához: az itt közölt adatokat 62,2-vel kell szorozni. Így az „együttes
beépített érték” kb. 7,732 milliárd, a 110 millióra becsült összes értékteremtés 6,842 milliárd forintra tehető.
Egy kis falu tízéves indulását a korabeli viszonyokat is figyelembe véve, ez hatalmas összeg.
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	BENEDEK 2015a, 21. old.
174
	Már épül és jövőre elkészül a zalakarosi fedett gyógyfürdő. Zalai Hírlap, 1974. március 1. 5. old. Az építkezésről
rendszeresen közöltek képeket: Zalai Hírlap, 1974. március 28. 3. old. vagy Épül a zalakarosi fedett fürdő.
Zalai Hírlap, 1974. július 25. 1. old.
175
	További bővítések a zalakarosi fürdőben. Zalai Hírlap, 1974. október 17. 5. old.
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	BENEDEK 2015a, 20. old.
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előrejelzés azonban nem számolt azzal, hogy máshol is történik turizmusfejlesztés, így a Zalakarosra irányuló vendégkör számában csökkeni fog. Másrészt a hetvenes évek közepén az
egyre nagyobb volumenben jelentkező nemzetközi passzív turizmus is átalakította a magyar
turisták szabadidő-felhasználását és a turisztikai termékek vásárlását. A nemzetközi aktív turizmust a beruházások megvalósításával, a szolgáltatáscentrikusabb vendégkör kialakításával
szándékozott fejleszteni, mert visszahúzódik a kiránduló tömegturizmus és előtérbe kerül a
vendégéjszakák számának növekedése. A továbbiakban viszont éppen ezt fejtegeti a szerző:
a fürdő fejlesztése szempontjából az a döntő, hogy milyen arányban lesznek hosszabb ideig
a településen tartózkodó vendégek, hogy lehet a vendégéjszakák számát növelni, a kiránduló
jelleg helyett az üdültető jelleg lesz a meghatározó, s – ha meg is maradnak a vasárnapi csúcsok
– a hétköznapokon nagyobbá és kiegyenlítettebbé válik a forgalom. Ennek érdekében meg
kell sokszorozni a rendelkezésre álló szálláskapacitást, amit 1974-ben csak a Termál Szálló, a
motel-nyaralóház és a fizetővendéglátó szobák jelentettek. Az elmúlt öt év átlagában 37%-os
forgalomnövekedést regisztráltak, a külföldi vendégek száma ebben az időszakban megötszöröződött, az éves átlagos növekedésük 65% volt. A cikkíró rámutatott arra, hogy amennyiben
az itt hosszabban tartózkodó külföldiek számának növelése a cél, egy megfelelően strukturált
szálláshelykínálat megteremtése a legfontosabb feladat. Az elkészített elemzés szerint, ha ennek
feltételeit megteremtenék, 1976 után a vendégek 50%-a külföldi le(het)ne. Prognózisa szerint
a szálláshelyek várható vendégforgalma 1976-ban 18 ezer, 1978-ban 35 ezer és 1980-ban 68
ezer lenne. Bizonyítottnak látta, hogy a letenyei határátkelőhely megnyitása, gyorsan növekvő
forgalma folyamatosan növelte a Zalakarost rendszeresen felkereső külföldi vendégek számát.
A cikk befejező részében „… és a jövő” cím alatt kifejtette, hogy a megnyíló fedett létesítmény
és gyógyszolgáltatásainak széles skálája rendkívüli vonzerővel bír. Ekkorra kellene időzíteni
egyéb fejlesztéseket is. A Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal központi és megyei keretből
8 millió forintos beruházással 200 férőhelyes motel-szállót, 500 férőhelyes autóskempinget
tervezett, mely részleges üzemelését 1976-ra már szeretnék megvalósítani. A további tervekben
újabb kétszáz férőhelyes épület szerepelt. A Karos étterem felújítására és bővítésére 4 millió
forintot szánt a közeljövőben – a cikkíró szerint – a tulajdonos, s további 8 milliót terveztek
infrastruktúra-fejlesztésre, mindenekelőtt a szennyvízrendszer kiépítésére, valamint parkoló
és út építésére. Az itt felsorolt beruházások egy része ekkor már megkezdődött, s ha minden
tervezett létesítmény elkészül, akkor három év alatt további 55 millió forintos, most már döntően idegenforgalmi fejlesztés valósulna meg Zalakaroson – fejeződik be az elemzés szintű
napilapcikk.180 A tervek, természetesen módosított formában 1976-ra váltak valóra.
Ha ehhez hozzászámítjuk a 35 milliós fürdőfejlesztést és az üdülőterület magánerős beruházásait, akkor már egy második százmillió forinttal is számolhatunk, így az idegenforgalom másfél évtized alatt kétszázmillió forintos fejlesztést hozott a falunak, ami 1:2,5-ös
multiplikátort jelent.
Az idézett cikkben jelzett beruházások – ha nem is mindig az előre tervezett határidőre –
de az évek során megvalósultak, sőt hasonló ütemben folytatódtak. 1976 decemberében 35
millió forintos fejlesztésről hallgatott meg jelentést az autóbusz-pályaudvar felavatása után a
Zalakarosi Intéző Bizottság, mely emellett további nagy összegű beruházásokról is döntött.181
	LACKNER 1974, 5. old.
	Közel 35 millió forint Zalakaros fejlesztésére. Zalai Hírlap, 1976. december 24. 5. old. Az itt tárgyaltakra az
Első hatások a településre című fejezetben még visszatérünk.
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6. A KUDARCOK SOROZATA: A FÜRDŐVENDÉGEK ELLÁTÁSA
Az előbbiekben már részben érintettük, hogy milyen gondok mutatkoztak a gyorsan növekvő
vendégsereg ellátásában, amit a Zalakomár és Vidéke ÁFÉSZ-nek – akkor még Kiskomárom
és Vidéke Földművesszövetkezetnek, majd Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetnek
– kellett a területileg szervezett kiskereskedelemben biztosítani. A szövetkezet vezetői feltételezhetően örültek az új piaci lehetőségnek. A Zalakomár és Vidéke ÁFÉSZ – nevezzük most
már így – Zalakaroson kezdetektől egy vegyesboltot, egy italboltot és egy felvásárlási telepet
működtetett, ez a tevékenysége 1965-től kibővült a fürdő területén egy vendéglátóipari egységgel
(ez a fogalom akkor mindössze egy büfét takart), egy kultúrcikkpavilonnal és egy rövid ideig
működő gyümölcspavilonnal. Ez a három elárusítóhely kezdetben kielégítette az egy-egy napra
érkező fürdővendégek igényeit. Érdekesek az első évek forgalmi adatai is. A községi vegyesbolt
1967 első kilenc hónapjában 1.403.500 Ft forgalmat bonyolított le (ami 20%-kal haladta meg
az előző év ugyanezen időszakának forgalmát). A vegyesbolt dolgozói működtették a fürdő
területén lévő kultúrcikkpavilont, melynek forgalma május 1. és szeptember 30. között 94.900
Ft volt, ezzel 20 000 forinttal haladták meg az előző évi árbevételüket. A hatvanas évek közepén
kevés olyan árucikk volt ezekben a pavilonokban, melynek fogyasztói ára meghaladta volna a
15–20 forintot, tehát mindenképpen jelentős a húszezres forgalomnövekedés. A fürdő területén
szezonálisan megnyitott büfé nagyon jó üzletnek bizonyult. 1967-ben május elejétől szeptember
végéig 360.200 forintot forgalmaztak, 38.000 forinttal többet az előző évinél. (Összehasonlításul: a falu – elég sűrűn látogatott – italboltja január és szeptember között bonyolított le 375.100
forintos forgalmat.) Az áruhiányos szocialista gazdaság működésének ismeretében egyetérthetünk az elnök beszámolójával: igaz, hogy voltak kisebb fennakadások, „egyes esetekben nem
állt rendelkezésre sör, egyéb üdítőital és az ételféleségekben kellő választék”. Ezt azzal magyarázta, hogy az „áru ellátás bizonytalanságát elsősorban a fürdővendégek számában tapasztalt
nagyarányú ingadozás szülte. Másrészről az ideiglenes építmény tároló helyének szűk volta és a
hűtési lehetőségek kicsisége volt az akadályozója a zökkenőmentes áruellátás biztosításának.” A
testület elé került jelentés nagyon finoman fogalmazott, és a tapasztaltaknál jóval árnyaltabban
taglalta a csúcsidőben gyakran visszatérő ellátási problémákat. A jegyzőkönyvekben rögzített – s
így bármikor visszakereshető – ezért rendkívül gondosan megválogatott szóhasználat azt takarta,
hogy az ingadozó kereslet miatt nem rendeltek elég árut, nehogy ott romoljon meg (ekkor még
kevés élelmiszernek a szavatossága haladta meg a nyolc napot, például ennyi volt a Nagykanizsai
Sörgyárban gyártott és rendkívül kedvelt Balatoni sör szavatossági ideje is). Ugyanez volt a
helyzet a húsáruval, és a rövid szavatosság problémáját súlyosbította – a jelentésben is olvasható
– hűtőkapacitás mérsékelt volta, ezért nem gondolhattak cukrászipari termékek – mindenekelőtt
fagylalt, és kisebb mértékben cukrászsütemények – forgalmazására sem. A gyümölcspavilon
árbevétele messze elmaradt a tervezettől, a 6300 Ft-os forgalom ismeretében ma már nem tudjuk
eldönteni, hogy nem vásároltak a vendégek gyümölcsöt, vagy olyan volt az áru minősége, hogy
fogyasztásra alkalmatlannak tartották. Erre utalhatnak az elnök beszámolóban rögzített szavai
is: „ennek ellenére jövőben a gyümölcsellátást még szervezettebbé kívánjuk tenni.”182
182

	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1967. október 17. Ismét néhány jelenérték számítás: az 1.403.500
Ft ma 112.139.650, a 94.900 Ft ma 7.582.510, a 20.000 Ft ma 1.598.000, a 360.000 Ft ma 28.779.980, a
38.000 Ft ma 3.036.200, a 375.100 Ft pedig 29.970.490 Ft lenne.
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A problémák sorába tartozik az is, hogy némely esetben a dolgozók „a hivatalos árnál
magasabb árat számítottak fel”, tehát a kiskereskedelemben a tiltott árdrágítás nem kizárólag
a későbbi időszak problémája. Az eladók kétszer buktak meg az Állami Kereskedelmi Felügyelőség ellenőrzésén, egyszer 300, a második esetben pedig 500 forint volt a bírság összege,183
ötszáz forint egy átlagos félhavi fizetésnek felelt meg.
1968-ra elérendő célként pedig azt tűzték ki, hogy a fürdőben legalább naponta egyszer
meleg ételt tudjanak biztosítani.184
Az árak a magánkereskedőknél az egekbe szöktek. Nemcsak a szocialista gazdaság első
éveiben, hanem az 1968-ban bevezetett gazdasági reform hármas árstruktúrája is alacsonyan
tartotta az élelmiszerek árát. Az üdülőterületeken mindennapos volt, hogy az otthon megszokott
bolti árnál jóval magasabb áron tudott csak vásárolni a vendég. Így volt ez Zalakaroson is.
„Vámszedés Zalakaroson. Egy kiló paprika – tíz forint haszon” harsogta a Zalai Hírlap magas
árakat ostorozó, gúnyos hangvételt sem mellőző írása. Történt, hogy egy vásárló egy kiló paprikát akart venni a vacsorához, és döbbenten értesült arról, hogy nem kilóra adják, a paprikát,
hanem 1 Ft-ért darabját. Némi szóváltás után 15 paprikával távozott a nyaraló, háromnapi
felnőttbelépőjegy árát adva a zöldségért. A MÉK185 boltjaiban egy kiló paprikát 3,40 és 4 Ft
között árultak, ez a paprika méretétől függően 13–15 db-ot tett ki. „Vagyis kilónként mintegy
10 forint »tisztes« haszonra tesz szert a fürdő-büfé vállalkozó szellemű elárusítónője.” – vonta
meg a konklúziót az írás.186
1968 rendkívül forró nyara komoly kihívás elé állította a fürdő vendégeit ellátó, négyre szaporodó vendéglátóipari szolgáltatást nyújtó szövetkezeteket. Már a hétköznapokon is
hét-nyolcszáz vendég váltott jegyet naponta, hétvégén ez a szám meghaladta a háromezret és
egyre több külföldi is érkezett. Ekkora tömeg ellátása jóval meghaladta a kiskomáromi fmsz
erejét. Megépült ugyan korszerű büféjük, de ellátottsága, felszereltsége kifogásolható volt,
ahogy az eladók gyakorlottsága is. A tumultuózus jelenetekben bővelkedő napok, a sorban
állás, a készletkifogyás mindennapos probléma volt. Az egyre súlyosbodó helyzetnek csak a
kapacitásbővítés volt a megoldása, minél előbb több elárusítóhelyet kellett kialakítani. Végül
négy szövetkezet jelent meg a fürdőben sátorbüféket üzemeltetve, és először határozta el a
nagykanizsai járási tanács, hogy az arra vállalkozó magánszemélyeknek engedélyt ad élelmiszer- és italárusításra. A szükség nagy úr, a magánszektor, viszonylag hamar rést ütött a
szocialista vendéglátás és kereskedelem falán. A bővítés során teljesíteni kellett a közegészségügyi előírásokat is, ami további kiadásokat jelentett az üzemeltetőknek, és felmerült az
állami vendéglátóipar bevonásának lehetősége is. Emellett engedélyezték, hogy a zalakarosi
motelt a kiskomáromi fmsz üzlete melegétellel lássa el. Ezzel, ha nehezen is, de megkezdődött
a félpanziós illetve teljes panziós kínálat kialakítása.
Azzal, hogy a magánérdekeltség – ha elenyésző mértékben is, de – rést ütött az állami, illetve
szövetkezeti tulajdon falán, Zalakaros mintegy évtizeddel megelőzte az országos gyakorlatot,
mely 1978-ra datálható. Ebben az évben készült el a szállodafejlesztésen túlmutató első távlati
idegenforgalmi koncepció, mely célkitűzéseket tartalmazott a turizmus minden területére. Itt
említik elsőször, hogy a magánszektort is be kell vonni a turizmus lebonyolításába. Ez a tíz
	Uo. Ugyancsak összehasonlításul: egy kezdő tanár havi fizetése ekkor 950–1300 Ft között mozgott.
	NOVÁK, 2000a.
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	Zala megyei Mezőgazdasági Termékértékesítő Szövetkezeti Közös Vállalat. Számos zöldség- és gyümölcsboltja
volt.
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 	Vámszedés Zalakaroson. Egy kiló paprika – tíz forint haszon. Zalai Hírlap, 1967. augusztus 15. 5. old.
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fő alatti létszámmal működő vendéglátóipari és kereskedelmi egységek létrehozását, vagy az
állami, illetve a szövetkezeti szférából bérleti vagy szerződéses formában magánszemélyek
által üzemeltetett egységeket jelentette.187 Akkori, közkeletű kifejezéssel ők voltak a gebinesek
(a szó a német Gewinn: nyereség, haszon szóból korcsosult át a magyar nyelvbe).

Egy ritka kivétel: nincs zsúfoltság
A korszak másik jellemző vonása a különböző hatósági ellenőrzések voltak. A meglepetésszerűen
megjelenő ellenőrök gyakran hosszabb ideig feltartották az árusítókat munkájukban, a vásárlók
pedig nemtetszésüknek adtak hangot – egyre hangosabban. Az ilyen ellenőrzésekről az akkori
balatoni vendégek és szolgáltatók egyaránt órákig tudnának mesélni. Ezért érdekes a tudósítás
egy mondata: „Megfelelő biztosítékot kaptak arra is. hogy fürdővendégként jelenlevő hatósági
személyek illetéktelenül ne avatkozzanak be az ellátó kereskedelmi szervek munkájába.”188
1968 júliusában – alig két héttel a tartalékos katonák behívása előtt – az extrém hőségben aki
tehette, valamilyen víz mellett keresett felüdülést. A melegrekordokkal párhuzamosan naponta
megdőltek a kapacitásrekordok is, és ez alól Zalakaros sem volt kivétel. Addig soha nem
látott tömeg, 3500 fő, az állandó lakosság mintegy háromszorosa keresett felüdülést a hirtelen
népszerűvé vált fürdőben. A korábban panaszolt ellátási problémákat nemhogy felszámolták
volna, hanem kezelhetetlenekké váltak mind a négy szövetkezet elárusítóhelyein. A kiskomáromi
és a pacsai földművesszövetkezet, a pacsai és a zalakarosi termelőszövetkezet vállalkozása
egy nap alatt kiugróan magas, hatvanezer forintos árbevételre tett szert [2020-ban 4.524.000
Ft-os napi (!) büféforgalom lenne]. Csak a kiskomáromi földművesszövetkezet büféjében
280 kilogramm fagylalt, 2000 adag kolbász, lacipecsenye és egyéb húsáru, 600 lángos, 3000
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	Megjavítják a zalakarosi fürdővendégek ellátását. Zalai Hírlap, 1968. július 6. 3. old.
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üveg sör és 5200 üdítőital fogyott el. A pacsaiak sátorbüfében árulták az ételt, az akkor nagy
kedveltségnek örvendő sült keszeget, de egyéb húskészítménnyel, süteménnyel és fagylalttal is
fel voltak készülve. Tízezer forintot meghaladó árbevételük volt a néhány forintos termékekből
(például egy gombóc fagylalt 50 fillérbe került). A pacsai termelőszövetkezet sátra, a zalakarosi
termelőszövetkezet és a kiskomáromi földművesszövetkezet borokat kínált – rengeteget.189
A kiskomáromi szövetkezet elnöke szerint a színvonalasabb ellátást csak megfelelő létesítményekkel lehet biztosítani. Ekkor már majdnem kész volt a kereskedelmi pavilonsor, sőt
a próbaüzeme is megkezdődött, de teljes kapacitású üzemelését csak a következő év májusától ígérték, jelezve, hogy megfelelő körülmények ekkortól állnak majd rendelkezésre úgy a
vendégek fogadására, mint az élelmiszer-tárolásra, s az italáruk hűtésének biztosítására. Lesz
fagylalt, különböző cukrászáru, és bővülni fog a hideg- és melegételek kínálati palettája.190
Szép terv, szép sajtóközlemény, de ettől még a mintegy három és fél ezer vendég egy része
szomjasan maradt… A kilenc különböző egységet magában foglaló kereskedelmi pavilonsor
végül 1969 július első felében nyílt meg.
Egy évvel később viszont arról panaszkodott az elnök, hogy hiába készleteztek hentesáruból
és sörből, hétköznapokon vagy ha rossz az időjárás, alig fogyott valami ezekből a termékekből,
ezért a megromlás veszélye miatt más egységeikhez kellett átszállítani az áruk nagy részét
értékesítésre. A nem tervezett logisztikai költségek csökkentették a nyereséget. Ugyanez volt
a gond a fagylalttal is, rossz időben természetesen senki sem vette, és miután a fagylaltot
nem lehetett szállítani, ezeken a napokon veszteségként kellett leírni. A melegben jelentős
mennyiségű sör fogyott, ám ezekben az években nagyon rossz volt a hazai sörellátás. Hiába
volt a 18 km-re fekvő Nagykanizsán sörgyár, a keresletet Jugoszláviából behozott importsörrel próbálták kielégíteni. Beszámolójában a hullámzó keresletre panaszkodott a cégvezető:
„Meg kívánom jegyezni, hogy a fürdő területén üzemelő vendéglátóipari egységen keresztül
a fogyasztói igényeket kielégíteni egyes napokon nem lehet, míg más napokon viszont úgy
az árukészlet, mint a személyzet túlzott mértékben áll rendelkezésre és ez a körülmény ezen
egységünk üzemeltetése szempontjából nagyon kedvezőtlen.”191 A harmadosztályú büféjüket
negyedosztályúvá minősítették vissza, így a korábbi árak helyett a kapható termékekhez olcsóbban juthattak a vendégek, s önkritikusan be kellett vallania: „azt tapasztaltuk, hogy e
mellett olyan igényeket támasztanak szövetkezetünknek, melyek ilyen alacsony árak mellett
nem elégíthetők ki, melyekre a jelenlegi egység adottságai lehetőséget nem biztosítanak. […]
Probléma a munkaerő alkalmazása is, ugyanis szezonális nyitva tartással megfelelően szakképzett munkavállalókat nem tud foglalkoztatni a szövetkezet, ugyanis nincs jelentkező.” Tehát
csak azt tudja alkalmazni, aki jelentkezik. Végül Kiss Simon szövetkezeti elnök közölte: látják,
hogy a zalakarosi idegenforgalom fejlődés előtt áll, és az általa vezetett a szövetkezet ennek
tudatában határozza meg fejlesztési stratégiáját. Ugyanakkor „szövetkezetünk eddigi fejlesztési
tevékenységéhez a tanácsi szervek csak nagyon kis mértékben járultak hozzá természetbeni
juttatással, míg ugyan akkor más szövetkezetek és szervek részére több százezer forintos anyagi
támogatást biztosítottak. Ez a körülmény számunkra nem kedvező és fejlesztési célkitűzéseink
meghatározója lehet a jövőt illetően. Úgy gondoljuk, hogy szövetkezetünk erőfeszítését is
jobban kellene méltányolni.”192
	Kánikulai csúcs. Zalai Hírlap, 1968. július 9. 5. old.
	Uo.
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	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1970. július 7.
192
	Uo.

Ám hiába volt minden erőfeszítés, a gondok egyre szaporodtak, úgy nézett ki, hogy a fejlesztések nem tudnak lépést tartani a megnövekedett kereslettel. Évről évre tízezrekkel nőtt a
vendégszám, és ezt az infrastruktúra nem tudta megfelelően kezelni. 1971-ben történt, hogy
a fürdő melletti parkolóban lévő személygépkocsik száma a háromszázat is meghaladta, és a
vendégek kiszolgálása is sok kívánnivalót hagyott maga után. Volt olyan nap, hogy nyolcezer
vendég – immár az állandó lakosság hét-hét és félszerese – tartózkodott a fürdő területén.193
Kaotikus állapotok alakultak ki.

„Szinte tenyérnyi szabad terület sem volt...”
De adjuk át a szót Németh Ferencnek: „Szinte tenyérnyi szabad terület sem volt a 10 holdas területen. A vendéglátóegységek árukészlete 10 órakor már elfogyott, de még az ivóvíz is
kevésnek bizonyult. A szennyvíztisztítómű maximális kapacitással sem tudta fogadni a nagy
mennyiségű szennyvizet (eldugult). Az öltözőkapacitás, valamint a vendéglátói tevékenység
elégtelennek bizonyult. Több ízben volt azonban 5–6 ezer vendég és ezek kiszolgálása minőségi
értelemben is megfelelő volt. A fürdőszolgáltatás mellett a vendéglátói tevékenység színvonala,
áruellátása, az előző évekhez viszonyítva javult, azonban több észrevétel és megjegyzés igazolja,
hogy e téren még többet kell tenni. Ilyen pl., hogy vasárnap délidőben több esetben elfogyott
a sör és az üdítő ital. A hurka és kolbászsütők árukészlete erősen kifogásolható volt.”194 A
sajtóhírek és az igazgató jelentése tükrében különösen érdekes, hogy a kritikus nap előtt három héttel a zalakomári ÁFÉSZ „Jól jár, ha Zalakaroson a zalakomári ÁFÉSZ vendége lesz!
Gyors, udvarias kiszolgálás, olcsó árak!”címmel fél újságoldalon tett közzé a szolgáltatásait
részletező hirdetést.195 Átlagos terhelésű napokon azonban meg tudtak felelni az elvárásoknak.
Bármennyire igyekeztek elkerülni a zsúfoltságot, anyagi és technikai lehetőségük szerint
mindent megtettek ennek érdekében, ám ezekre a „tömegjelenetekre” egyszerűen nem lehetett felkészülni. Úgy a magyar turizmusban, mint a tárgyalt fogadóterületen ez a növekedés
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– és nem a fejlődés – időszaka, a forgalmat kizárólag mennyiségi szempontok alapján mérték, gazdasági szempontból csak az árbevétel számított. A rendelkezésre bocsátott anyagban
magunk is csak ilyeneket találtunk. Nincs szó még utalás szintjén sem például az akkor 10
holdas fürdőterület eltartóképességéről, vagy arról, mekkora az a vendégszám, mely még nem
okoz zsúfoltságot, esetleg mekkora az infrastruktúra teherbírása (parkolók nagysága, vagy
a szennyvízelvezetés kapacitása – az előbbiek fényében: meddig nem dugul el) stb. Nagy a
valószínűsége azonban, a politikai vezetés ellene szegült volna a működtető szándékainak,
ha egy meleg vasárnap közvetlenül dél előtt megérkezik három termelőszövetkezeti tagokat
szállító autóbusz, és a kapun ott találják a táblát: „Megtelt”. Hétfő reggel a termelőszövetkezet
párttitkárának első ténykedése az lett volna, hogy hangot ad nemtetszésének a városi vagy
járási pártvezetés valamelyik prominensénél. Az üzemeltető ebben a helyzetben csak egyet
tehetett: megpróbálta lehetőségei szerint kezelni az emberáradatot, s reménykedni, hogy nem
lesz újabb látogatócsúcs-javítás.
De volt. A kereskedők és vendégek rémálma 1974-ben július 14-én következett
be, amikor a bérletesekkel együtt majdnem
11 ezer vendég keresett felüdülést és kikapcsolódást. De nem talált. Elégtelennek
bizonyult az eddig folyamatosan fejlesztett
öltözőkapacitás, és ismételten sem sikerült elegendő mennyiségben ivóvizet sem
biztosítani a fürdőzőknek.
Eltekintve a július közepén tapasztaltaktól, a ZIB októberi ülésén egyöntetű
volt a vélemény, hogy ha kis mértékben
is, de javult a vendéglátás minősége és a
gyümölcs kivételével kielégítőnek minősítették az áruellátást is. A fürdőszolgáltatás
színvonala a növekvő látogatottság ellenére
sem csökkent, általános volt a vendégek
véleménye, hogy a karosi Magyarország
egyik legtisztább fürdője, mely a nyári
szezonban országos vonzáskörzetűvé
vált. A ZIB – mondhatjuk – kissé kozmetikázott véleménye egy-két kivételtől
eltekintve kiegyensúlyozottságot tükröz,
a mindennapokban azonban, főleg csúcsidőben szinte valamennyi kereskedelmi
egységnél komoly gondot okozott, hogy
nem volt megfelelő raktározási lehetőség,
s amennyiben nem sikerült az árufeltöltést
folyamatosan biztosítani, nem egyszer kifogytak a készletekből. A megnövekedett
keresletet jelzi, hogy a július–augusztusi
főidényben a fürdő melletti ABC kisáruA zalakomári szövetkezet reklámja
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háznak másfél millió forintos volt a forgalma, míg az akkor egyetlen étterem, a zalaegerszegi
ÁFÉSZ télen-nyáron nyitva tartó Karos vendéglője 1,6 millió forintos árbevételt realizált,
ennek majdnem a fele, mintegy 700 ezer forint volt az ételforgalom.196

A pavilonsor a fürdőben
A helyzet a későbbiekben is csak csúcsidőn kívül javult. A fürdő tízéves évfordulóján még
mindig az elégtelen ellátásról cikkezett a helyi lap. A korabeli mértékkel jól menedzselt, és
hihetetlen gyorsan népszerűvé váló fürdőnek óriási terhelést kellett elviselni. Hétvégeken több
alkalommal regisztráltak 12 ezer vendéget (!), de hétköznap is gyakran elérte, vagy meghaladta
a háromezret a belépőjegyet váltók száma. Még mindig kevés volt a vízfelület, az öltöző, a WC,
a parkolási lehetőség, panasz volt a nagyon kis kapacitású a tömegétkeztetési lehetőségre. A
Karos étterem kapacitása mindössze 100 adagos volt, a 600 m² alapterületű bisztró, valamint
a gyorsfőző pavilonsor „közel sem tudja kielégíteni az igényeket, sokan éppen ezért élelmet
is hoznak magukkal.”197
A 20. század kilencvenes éveiig, de mondhatjuk azt is, hogy az internet általánossá válásáig
a sajtólevelezés volt a leggyakoribb, egyben legnépszerűbb véleménynyilvánítási lehetőség.
Valamennyi napi- és hetilap rendszeresen működtette ezt a rovatát. Így volt ez Zalakaros esetében is, ahol számos vendég olvasói levélben fejezte ki nemtetszését, vagy éppen megelégedettségét. Ez lehetett valós probléma, amikor a messziről – ezúttal Miskolcról – érkező vendég
szerint a vonat- és autóbusz-menetrend nem volt összehangolva, és kifogásolta az idegenből
érkezett, helyismerettel nem rendelkező utasokkal szemben milyen az autóbusz-vezetők illetve
a kalauzok magatartása. Vagy a fürdőben lévő vendéglátóipari egységek nyitvatartása és a
szolgáltatásaik, esetleg a postai szolgáltatások színvonala.198
A hetvenes években komoly erőfeszítések történtek a kifogások megelőzésére. Ekkor építet	NÉMETH, Tájékoztató. A másfél millió forintos árbevétel 2020-as árakon 93,3 millió lenne.
	Ma még: zsúfoltság, elégtelen ellátás. Holnap: Fedett fürdő, éttermek, szállodák Zalakaroson. Zalai Hírlap,
1975. szeptember 21. 5. old.
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ték be kelet–nyugati irányban a fürdő kerítésével párhuzamosan a mai Dísz tér északi részét,
majd ezt a beépítést L alakban a fürdő kerítéséig folytatták, így alakult ki a tér kezdeti képe.
A Karos étteremmel szemben 1973 nyarán nyílt meg egy 320 m²-es ABC-áruház, ehhez 1977ben hozzáépítettek egy 200 fős – 1200 adagos – önkiszolgáló éttermet és egy 100 férőhelyes
reggelizőt. Az épületsor legvégén egy vendéglátóegység létesült, melynek tulajdonosa – és
funkciója is többször változott.
Kezdetben, 1977-ben az Ámor presszóként
nyitott, majd a megnövekedett igények miatt
80 személyes sörözővé alakították át, mely – a
hetvenes években Magyarországon jelentős piacot meghódító osztrák sörről elnevezve (1984
augusztusától) a Reininghaus söröző-étterem
nevet viselte, és rendkívül hosszú, reggel 8
órától éjfélig való nyitvatarása miatt különösen kedvelt volt. Ezt a kelet–nyugat irányban
felépített üzletsort s szállodaépítkezés miatt
lebontották, helyén ma a MenDan Magic Spa
Az 1977-ben megnyitott étterem és az Ámor presszó & Wellness Hotel áll, a Dísz tér keleti része
azonban még őrzi az ekkor alkalmazott építészeti formákat. Az épületsor földszintjén eredetileg üzletek, az emeletén pedig a tulajdonosok
lakásai voltak. Az évtizedek során számos egység funkciója megváltozott, az új tulajdonosok
panziókká, apartmanházakká építtették át, vagy kávéházat, éttermet alakítottak ki benne.199
7. A TURIZMUSFEJLŐDÉS TELEPÜLÉSRE GYAKOROLT ELSŐ HATÁSAI
„Zalakaros neve, híre rég átlépte a megye, sőt az ország határát is, hiszen a szezonban külföldi
rendszámú gépkocsik tucatjai sorakoznak a fürdő parkoló helyén, s mind több idegen szó
hallatszik a pavilonok előtt is.” – kezdődik Fürdőfalu címmel egy tudósítás a Zalai Hírlapban,
majd így folytatódik: „A község utcái az elmúlt egy-két év alatt jelentősen megváltoztak.
Takarosak, csinosak a házak. Egy idős nénit szólítottam meg, aki a ház előtti járdát takarította:
milyen előnyt jelent nekik, falubelieknek a fürdő?
– Sok az idegen. – válaszolta [...] – Olyan ez nyáron, mint egy város. Jönnek az idegenek,
hogy adjunk szállást. Persze, akinek van kiadó szobája, az kiadja az idegenforgalomnak. Vannak
a fürdőzők között, akik a szálláson kívül reggelit és vacsorát is kérnek.”200 Akár elhangzott ez
a beszélgetés a valóságban, de az is lehet, hogy ez a találkozás csak az újságíró képzeletében
játszódott le,201 a cikk szerzője nagyon jól összefoglalta ebben a „spontán beszélgetésben”,
hogy mit érzékeltek a zalakarosiak a településre zúduló tömegből.
A településfejlesztés sarkalatos kérdése, hogy az ott élők hogy élik meg a változásokat,
másrészt hogyan formálódik át az érintett lakóhely képe, összességében tehát milyen értékeket
teremt az átalakulás folyamata, melynek egyaránt lehetnek pozitív és negatív hatásai. Jobban
	HALÁSZ 1984, 46–48. old., a Centrum Apartmanház és Panzió illetve a Regina Kávéház és Étterem, ma
Termál tó Étterem.
200
	Buni Géza: Fürdőfalu. Zalai Hírlap, 1972. április 11. 5. old.
201
	Ezt sem zárhatjuk ki, ugyanis a beszélgetőpartner beazonosíthatatlan, sem névmegjelölés, sem közelebbi
helyszínmegjelölés nincs a cikkben.
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mondva, olyan eddig még nem volt, hogy a település minden lakója rövid távon csak a pozitívumokat tapasztalta volna. Középtávon már igen, szűk fél évtized múlva pedig természetesnek
veszi mindenki az életkörülményeit komfortosabbá tevő minden változást.202
Ahol valamilyen attrakció, vonzerő létesül, rövidesen megjelennek a magánerős építkezések is.
Számítani lehetett arra, hogy rövidesen megrohanják szabad építési területért a községi tanácsot
mindazok, akik hétvégi házat kívánnak építeni a fürdőjéről egyre híresebbé váló településen. Erre
a helyi szerveknek viszonylag hamar fel kellett készülniük, s olyan területeket kellett kijelölni,
mely bővíthető, hiszen a fürdő fejlődésével várható volt az építési szándék növekedése. 1968-ban
született határozat arról, hogy a fürdő északi oldalán mintegy ötszáz méterre lévő, kis dombon
fekvő területet felparcellázzák és átadják az OTP-nek értékesítésre.203 A tanács közvetlenül
nem értékesíthetett, csak a lakossági pénzintézettel állhatott kapcsolatban. A közvetlen értékesítést, főleg amennyiben ez hitelkonstrukcióval történt, a lakossági piacra létrehozott Országos
Takarékpénztár végezte. A Pécsi Geodéziai Intézeten keresztül 96 hétvégiház-telket és 26 családiház-telket alakítottak ki, majd – miután az itt kiparcellázott terület magántulajdonban lévő
szántóterület volt – megindult a kisajátítási eljárás. Az erről szóló határozat 1968. június 20-án
érkezett meg a helyi tanácsra, és ezután megkezdődött a kártalanítások kifizetése. A következő
hónapban az OTP meg is kezdte a telkek értékesítését. Nagyon rövid idő alatt viszonylag nagy
kereslet mutatkozott a telkek iránt, ezért a helyi tanács további földterület kisajátítását rendelte
meg a Nagykanizsai Járási Földhivataltól. Ezen további száz parcellát, 50–50 családiház- illetve
víkendháztelket szándékoztak kialakítani. A családi házas telkeket a temetőtől délre, és a mai
Park utcától északra fekvő területen kívánták kijelölni. A víkendháztelkeket a fürdővel szemben,
a közúttól nyugatra jelölték ki, a mai Sport és Szőlő utcák környékén. Ez sem volt elegendő,
mert a tanácshoz erre az időre 226 víkendház- és 32 családiház-telekigényt nyújtottak be magánszemélyek, ezért további kisajátításokat és parcellázásokat kellett igényelni a Földhivataltól. A
kisajátításokkal párhuzamosan készültek el a közművek tervei is, és ekkor már befejezés előtt állt
a helyi vízmű. 1968-at írtunk ekkor. Nem egészen három évvel a termálfürdő megnyitása után
közel háromszáz telekre volt fizetőképes kereslet, kezdetben lassan, majd az évek során egyre
gyorsulóbb ütemben a magánerős építkezések új negyedeket kezdtek kialakítani Zalakaroson.
Ehhez hozzá kell számítani a vállalati üdülőépítkezéseket és a turisztikai célú beruházásokat,
mindez a hatvanas-hetvenes évek fordulójának
Magyarországán példa nélküli indulást jelentett.
Természetesen az építkezéseket szabályozni is
kellett. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa
a 22/1967. /IX.8./ számú határozatával elrendelte
a tanácsrendeletek felülvizsgálatát. Zalakarosnak
ekkor négy érvényben lévő tanácsrendelete volt,
a negyedik a község és fürdőkörnyék rendezési
tervének helyi előírásairól szólt. Az Elnöki Tanács
rendeletének megfelelően ezt a 7/1968. számú
tanácsrendeletet hatályon kívül kellett helyezni.204 Épülő házak Zalakaroson
	Az állandó lakosok számára egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik az alapellátás fejlesztése, mint például
az egészségügyi alapellátást illetően az 1976-ban megépült új orvosi rendelő és nővédelmi tanácsadó.
203
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1968.június 28. Ez a mai városháza mögött fekvő terület, a
Nyírfa, Akácfa és Hársfa utcák.
204
	MNL ZML XXIII. 900.a. Zalakaros, tü. jkv. 1968. szeptember 21.
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Az új, a község összevont rendezési tervével és természetesen az akkor hatályos jogszabályokkal
összhangban lévő, a helyi építési előírásokról szóló tanácsrendeletet a községi tanács 1969.
július 11-i ülése fogadta el. Az új tanácsrendelet előírta a fürdőterület fokozott védelmét, és
meghatározta, hogy milyen funkciójú épületeket szabad emelni. Rendelkezett a területfelhasználási
szabályokról, többek között a kialakított parcellák további oszthatatlanságáról, az építmények
teleken való elhelyezéséről és a terület gondozásáról. Előírta az épületekre vonatkozó általános
szabályokon felül, hogy ha valaki az OTP-től megvásárolja a telket, egy éven belül köteles
parkosítani, fásítani, s rövidesen az építkezést megkezdeni.205
Még ugyanebben az évben el kellett készíteni a község és a fürdő környékének rendezési terveit is. A megyei tanács 145 ezer forintos előirányzatából a rendezési tervek számláit
kellett kiegyenlíteni. Csak a jóváhagyott rendezési tervek alapján engedélyezték a tervezési
és kivitelezési munkákat.206 Ezért ideiglenesen leállították a két folyamatban lévő építkezést,
ugyanis az autóbusz-forduló és a parkoló építését már elkezdték, de a kivitelezésüket csak az
új tanácshatározatoknak megfelelően volt szabad befejezni.207 A község–fürdő–fürdőkörnyék
összevont rendezési tervét a helyi tanácsülés 1969. július 19-én fogadta el. A tanácshatározat
figyelembevételével megrendelték a kiviteli terveket, továbbá a közműprogram kiviteli terveit
is. Ekkor készült el a hétvégiház-helyek út- és járdaépítési, továbbá a csapadékvíz-elvezetési,
valamint az ivóvízhálózat terve, s folyamatban volt a fürdő és a fürdőkörnyék villamosítási
terveinek elkészítése is. Kisközségben ilyen mérvű, egyidejű tervezésre még nem volt példa
Zala megyében, de talán Magyarországon sem. A tervezéshez és a megvalósításhoz a megyei
tanács jelentős összegű forrásokat biztosított, és ez megjelent Zalakaros költségvetésében is:
a községi költségvetés fejlesztési alap kiadási rovatában 900 000 Ft szerepelt 1969-ben, és az
üdülőtelkek közművesítésénél 40.000 Ft értékű társadalmi munkával számolt. A következő
évi, 1970-es költségvetésben a közművesítésre majdnem ugyanannyit, 836 ezer Ft-ot határoztak el, és 40 ezret fordítottak parképítésre.208 1970. április 18-ig a hétvégiház-parcelláknak
40%-a került átadásra, s a házak építése rövidesen megkezdődött. Ugyancsak megkezdődött a
vállalati üdülők helyszínének kiparcellázása, de ez lelassult, ugyanis a terület néhány zártkerti
ingatlant is érintett, amelynek kisajátítási eljárását előbb le kellett folytatni.209 A helyi tanács
– egyértelműen a megyei tanács hathatós támogatásával – ekkor alapozta meg a ligetes – ma
úgy mondhatnánk: zöld – Zalakaros kellemes környezetét, valamint a várossá nyilvánításkor
alkalmazott legfontosabb indikátort: az infrastrukturális fejlettséget. Kijelenthetjük, hogy az
ekkori döntéseknek az utódok látták hasznát.
A példátlanul rövid idő alatt sokszorosára növekedett szakigazgatási feladat aránytalanul
sok munkát zúdított a mindössze háromfős tanácsi apparátusra, Horváth József akkori tanácselnök a terheléstől idegösszeroppanást kapott, és az orvosok négy hónap táppénz után is
csak saját felelősségére engedték vissza dolgozni. Az akkori kis faluban évente kétszázezren
fordultak meg, új feladatok sora jelentkezett a hivatalban, általában óriási számban. Például
Zalakaroson 1972-ben csak építési engedélyből százat adtak ki, egyedül itt annyit, mint másik
20 községben együttvéve. Az első házhelyekből 1 millió 800 ezer forint folyt be a kasszába,
de a közművesítés majdnem a duplájába került.

1971 nyaráig a kiparcellázott 91 hétvégi házas telken 6 ház épült fel és további 25 volt
épülőben.210 Még ugyanebben az évben a település déli részén az úttól nyugatra 51 kétszáz-kétszázötven négyszögöles házhely kialakítása történt meg, itt a helyi lakosok és a kisebb vállalati
üdülők telekigényeit elégítették ki. Eredetileg kilenc üdülőt terveztek, végül 14 többszintes
épület felépítésére is volt lehetőség. Száz forintos négyszögölárért adtak át további 29 közművesítés nélküli telket az OTP-nek, miközben a kertészeti teleptől nyugatra további 52 hétvégi
ház telkének kialakítása volt folyamatban, a kisajátítás után ősszel az OTP elkezdte a telkek
értékesítését. A fürdőhöz közeli sportpályától nyugatra pedig 76 telek fog gazdára találni, „ezek
értékesítése magánkézből történik.”211 A telekár akkori piaci értéke napjaink árviszonyainak
ismeretében összehasonlíthatatlan, négyszögölönként átlag 180 forintért lehetett értékesíteni
a közművesített telkeket és 100 forintért a közművesítés nélkülit. A megyei főépítész azt is
felvetette, hogy amennyiben nem ellenőrzik jobban a terveket, nem sikerül kialakítani az
üdülőtelep jelleget, mert az eddig felépített házak „vegyes építészeti képet mutatnak”, és inkább családi házak, mint üdülőházak, továbbá az építtetők közül sokan eltértek a jóváhagyott
tervektől, s ezt senki sem kérte tőlük számon. A döntés végül az lett, hogy az építési terveket
előzetes és kötelező konzultáció után lehetett a zsűri elé vinni, továbbá egy függetlenített építési előadónak kéthetente ellenőrizni kellett, hogy eltértek-e a tervektől az építkezés során.212
Két év múlva, 1973-ban parcellázták ki a második száz házhelyet, s ekkor már majdnem
mindegyikre volt vevő. Most már 300 forintos négyszögöláron adta az OTP a közművesítés
nélküli telket. Néhány év alatt kilencszáz különböző nagyságú házhelyet alakítottak ki, ennek
mintegy tizedét a fürdő környékén. A fizetési konstrukció kedvező volt, ami vélhetően fokozta
az építkezési kedvet, ugyanis 20% előtörlesztéssel már hozzá lehetett jutni a telekhez, míg a
további hitelt kétévi részletben kellett törleszteni.213
Az első, amit a közigazgatás érzékelt, az
óriási leterheltség volt. Ezekben az években
szinte egy időben két új – korabeli építési
szabványok szerinti – modern negyed kezdett
kinőni a földből.
Csak ekkor több mint kétszáz ingatlannal
gyarapodott a falu, rövidesen valamennyi
telken állt valamilyen szilárd építőanyagból
készült ingatlan, és csak néhány telekre állítottak faházat. 1976-ban az építkezésekkel
párhuzamosan elkészült a csapadékelvezető Egyre több a családi ház
rendszer és a csatornázás. Egy kicsi, modern
negyeddel gazdagodott Zalakaros. A hagyományos falukép mellett egy új üdülőnegyeddel
bővülő településkép kezdett kialakulni.
Külön kell szólnunk a kereskedelmi szálláshelyekről, hiszen ezek fogják majd a fürdővel
együtt Zalakaros fejlődést indukálni. Ahogy a fürdő építése, úgy a kereskedelmi szálláshelyek
	Ismét parcelláznak Zalakaroson. Ülést tartott a zalakarosi koordinációs intéző bizottság. Zalai Hírlap, 1971.
augusztus 4. 3. old.
211
	Uo.
212
	Uo.
213
	Nő a családi házak építésének üteme. Kilencven új telek vár gazdára Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1973. október
27. 3. old.
210

	MNL ZML XXIII. 900.a. Zalakaros, tü. jkv. 1/1969. tanácshatározat.
206
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1966. november 29.
207
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv.1966. szeptember 27.
208
	MNL ZML XXIII. 900.a. Zalakaros, tü. jkv. 1/1970. tanácshatározat.
209
	MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv. 1970. április 18.
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létesítése is sok nehézséggel indult. A kereskedelmi szálláshelyek megléte elengedhetetlen volt
a vonzáskörzet és a vendégéjszakák számának növeléséhez. Akkor lehetett ezzel tervezni, mikor
Zalakaros és fürdőjének neve határainkon innen és túl egyaránt ismertté vált, továbbá rendelkezésre
álltak az ehhez szükséges anyagi források. Ezért ebben az esetben is a fejlesztés két szakaszát
különíthetjük el. Az első a szocialista gazdaság sokszor forráshiányos időszaka, a második a kilencvenes évek végétől kezdődő, napjainkban is tartó dinamikus szakasza. Az első periódusban
létesült kereskedelmi szálláshelyek számbavételénél, jóllehet elsősorban az origóra fókuszálva,
ám fontosnak érezzük annak érzékeltetését is, hogyan alakult a privatizációt követően jelentős
ráfordítással történt újrapozícionálásuk. A sok nehézség ellenére valamennyi piaci sikertörténet.
Korábban említettük, hogy Zalakaros első kereskedelmi szálláshelye a Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal kezelésében lévő, 1972-ben megnyílt, 11 millió Ft [690,8 millióba kerülne 2020-ban]
összköltséggel felépült Termál Szálloda 42 pótágyazható, kétágyas szobájában egyidejűleg 120
vendéget tudott fogadni, de szobái közül csak 12 volt fürdőszobás. Eredetileg tanácsi üdülőnek
épült (a járási hivatal és bíróság dolgozóit szándékoztak itt üdültetni), ennek megfelelő belső
kialakítással. B kategóriás besorolás kapott ugyan, de szolgáltatásit tekintve csak egy motel
színvonalát érte el. A szállodát a vendégek akkori igényeihez és a fizetőképességhez tervezték. A
társas helyiség az emeletenkénti klubszoba volt, ahol televíziózni is lehetett, a földszinten pedig
eszpresszó működött. A hotel megnyitására az étterem nem készült el, az eszpresszónak meg
kellett oldani a reggeliztetést, de az ebédet és a vacsorát a Karos étteremben rendelték meg. Az
egyéni hotelvendégek mellett az első csoportok Csehszlovákiából érkeztek.214

A közkedvelt fürdő és az első szálloda. Egy tudósítás képei a Magyarország hetilapból, 1973
A hotel mögött állt az 1966-ban épült motel besorolású igénytelen szálláshely. Az akkor
kétemeletes épület 40 kétágyas, pótágyazható szobájának egyharmada volt csak fürdőszobás,
de minden szobához tartozott erkély. A ház emeletén társalgót, földszintjén 60 főt befogadó
	Szombaton nyitják meg Zalakaroson az új Termál Hotelt. Zalai Hírlap, 1972. július 12. 8. old. és kétrészes,
riportnak „álcázott” fizetett hirdetés: Halló! Itt Termál Hotel! Vendégként a zalakarosi új szállóban. II. Zalai
Hírlap, 1972. július 16. 6. old. és 1972. július 23. 6. old.
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eszpresszót találhatott a vendég, ahol a reggelit is felszolgálták. Ha teljes panziót kért, az ebédet és a vacsorát ebben az esetben is a néhány száz méterre, a fürdő másik végénél található
Karos étteremben biztosították. A kétágyas, fürdőszobás elhelyezésért kezdetben 240 Ft-ot
kellett fizetni éjszakánként [ez 2020-ban 17.472 Ft lenne], ha a vendég kérésére pótágyazták a szobát, akkor 40 Ft-tal emelkedett a szobaár. A kétágyas, mosdófülkés szoba ennek a
felébe került. Ezt a „beeső vendég” fizette. Hosszabb ideig való tartózkodás esetén kedvezményt adtak a szobaárból, sőt fürdőjegyeket is bocsátottak a vendég rendelkezésre. A fürdő
nyitvatartásához igazítottan, májustól szeptemberig tartó szezonális nyitvatartással üzemelt,
1972-ben 350 ezer forint volt az éves forgalma [ez 2020-as árakon kevéssel maradna el a 22
millió forinttól]. Arra jó volt, hogy az Idegenforgalmi Hivatal tűzoltó módon szállodát nyitva
próbálja meg a vendégéjszakák számát növelni, de kialakítása, komfortfokozata nem tette
lehetővé a színvonalasabb turisztikai termékek kialakítását. Nem véletlen, hogy amikor a Zala
Megyei Idegenforgalmi Hivatal meg tudta teremteni a lehetőségét, azonnal fürdőhöz közel
fekvő szállodát akart építeni. Már a kezdetektől, három különböző célcsoportot megcélozva,
egy három részből álló komplexumban gondolkodtak, mely egy szállodát, egy kempinget és
egy alpesi típusú nyaralófalut foglalt magában. Első lépésként tehát – két év üzemelés után
28 millió forintért [ami ma 1,741 milliárd lenne] eladták a szállodát. A régi hotel épületét a
MÁV Területi Egészségügyi Központja [TEK] vette meg. Sok vita és elégedetlenség kísérte
a tulajdonosváltást, ami természetesen elbocsátásokkal is járt. Egy évig még állt a korábban
motelnek mondott létesítmény, ekkor már csak egy barakképület – az ott dolgozók sokszor csak
„farost-szállónak” nevezték egymás között –, amit a régi dolgozók tovább üzemeltettek. Saját
bevallásuk szerint „nem elégíti ki az igényeket, de megszerveztük a fizetővendég-szolgálatot is.
Negyven férőhelyet tudunk biztosítani a villákban.” – nyilatkozta a Tükör című hetilap szerint
is „rozoga motel” gondnoka.
A Vasútegészségügyi Igazgatóság a Vasutasok Szakszervezete segítségével létesítette a Pécsi
Területi Egészségügyi Központ Zalakarosi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézetét, vagy ahogy
röviden nevezték, a MÁV-Gyógyházat, a későbbi ÖTA Gyógyházat. Az 1973. október 1-én
megnyíló intézmény a mozgásszervi betegségek utókezelését végezte, rehabilitációs feladatokat
látott el, és a nyolcvanas években már – köszönhetően a téliesített fürdőnek – folyamatosan
működött. Ez az intézmény az első példája volt Zalakaroson annak, hogy milyen hatása lehet
a szezontól független természeti erőforrásnak. Kezdetben a vasutas dolgozókat, alkalmazottakat és a családtagjaikat utalták be általában három hétre. A beutaltak ebben a három hétben
térítés nélkül, teljes ellátást kaptak, és a tényleges dolgozók táppénzes állományba kerültek. A
gyógyház rövidesen kiépítette, a nyolcvanas évek elejére pedig teljes kapacitással működtette
saját gyógyászati részlegét, míg a gyógyvíz alapú kezeléseket a gyógyfürdőben végezték.
A nyolcvanas évek első felében már 76 ággyal működött. Az intézet fenntartását 1997-től a
vasutasok Önkéntes Támogatási Alapja (ÖTA) vette át. Az intézetbe túlnyomórészt továbbra
is vasutas betegeket utaltak be, 1995. december 31-ig 76 ágyon évente átlagban 1300 beteget
kezeltek. 1996. január 1-től 40 ágyon továbbra is vasutas betegeket láttak el, a fennmaradó
ágyakon a többi fürdőkórházhoz hasonlóan térítés ellenében fogadtak ellátásra szorulókat.
Az intézet mozgásszervi betegek utókezelését végezte, és rehabilitációs feladatokat látott el.
Gyógykezeltek kopásos, degeneratív jellegű gerinc és ízületi betegségeket, ízületi gyulladás
utáni állapotokat. Az intézeten belül gyógytorna, masszázs és fizikoterápia is működött.215
	HALÁSZ 1997, 54. old.
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Napjainkban ez a 2002-ben történt tetőtér-beépítéssel megnövelt kapacitású, 47 szobás, háromcsillagos Hotel Forrás, mely üdülőszállóként működik, de jelentős kedvezményeket ad
továbbra is az ÖTA-tagoknak.
Néhány hónappal a téliesített gyógyfürdő megnyitása után, 1976. június 26-án felavatták a
Zalatour üdülőkomplexumának első egységét, a Hotel Termált. Nevében ugyanaz volt, mint
a MÁV-nak eladott épületben lévő első szállodájuk, a nevének továbbvitele marketingcélokat
is szolgált. A 26 millió forintos [2020-as árakon 1,268 milliárd forint lenne] összköltséggel
megépült szálláshelyeket a Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal működtette, és egész éven
át üzemelt. A csillag alakú, 80 ágyas „B” kategóriás motel 34 zuhanyzóval és 6 mosdóval
felszerelt szobája már megfelelt a hetvenes évekbeli igényeknek. A motelben a zuhanyzófülkés szoba ára 200 [ma 9760 lenne], a mosdós szoba 170 [8296] forintba került éjszakánként.
Az egycsillagos szállóknak megfelelően falai között csak reggelit tudott a szálloda büféje
biztosítani a fél- és teljes panziót ezúttal is a Karos étteremben kellett megoldani. Ez a szálloda kezdte el az üdülési csomagok kialakítását, gyógyszolgáltatást a fürdőtől, vendéglátóipari
szolgáltatást pedig a Karos étteremtől vásárolva. A szállodát aztán többször átalakították, 1994ben felújították és modernizálták, ettől kezdve háromcsillagos hotelként működött. Éttermet,
6 lakosztályt, 17 kétágyas és 4 egyágyas standardizált szobát alakítottak ki ekkor, és bevezettek egészségturisztikai szolgáltatásokat is: belgyógyászati szakrendelést, lézerakupunktúrát,
masszázst és pedikűrt. A fejlesztés következő lépése a szauna kialakítása volt.
A motel mellett építették fel
és vele egy időben nyitották
meg a gúla alakú, alpesi házakat
idéző nyaralófalut. A palatetős
faházakban két összenyitható
lakrész volt egyaránt két-két
ággyal, melyet egy-egy pótággyal
lehetett bővíteni, de akkor már
szinte mozdulni sem lehetett a
szobákban. A megnyitóról szóló
tudósítás 40 házról szólt, míg
az 1984-ben készült adatgyűjtés szerint 30, hideg folyóvizes
mosdóval ellátott épület állt a
nyaralófaluban, a tusolókat és a
WC-t, úgy mint a kempingekben, A Hotel Termál ma – használaton kívül
közös vizesblokkban helyezték
el. A sajtótudósítás szerint a nyaralófalu házai 80%-ának megnyitásakor már előrendeléssel
megvolt a vendége. Jellegéből fakadóan a május 1-től szeptember 30-ig tartó nyári szezonban
fogadta a vendégeket. Ágyanként értékesítették, 50 forintot kellett fizetni éjszakánként. A két
komplexumnak közös volt a portaszolgálata.
Kezdetben nagy kedveltségnek örvendett, de a szolgáltatás színvonala később már nem érte
el az átalakuló vendégkör igényeit. A Zalatour privatizációja után az új tulajdonos mindkét
szállodát bezárta, az egykori nyaralófalu helyén napjainkban a 130 apartmannal rendelkező
Club MenDan apartmanház áll. Az épület mögött még látható mintegy tucatnyi a régi nyaralófalu használaton kívüli, lepusztult állapotú épületeiből.
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A Termál Szálló mögötti területen 1990-ben
nyílt meg az egyszintes, szintén háromcsillagos Hotel Liget 40 standardizált szobával, a
szobák előtt terasszal és füvesített előkerttel.
Földszintjén drinkbárt, emeletén később – egy
kisebb tűzeset után – tetőtér-beépítéssel egy
százfős konferenciatermet is kialakítottak.
A Zalatour üdülőkomplexumának az 1975ben részleges nyitvatartással létrehozott – kezdetben egy, később háromcsillagossá fejlesztett
– kemping volt harmadik egysége. Megnyitásakor 750 vendéget tudott fogadni. Volt egy
nagyobb társalgója, a higiéniai részleget két
vizesblokkban helyezték el, és kiépítették a
közműcsatlakozásokat. Miután a terepadottságok miatt az 5 hektáron működő kemping
nem tudott bővülni, a minőségi fejlesztésekkel Egy alpesi ház a nyaralófaluból
folyamatosan veszítettek az értékesíthető területből, így 50 hellyel csökkent a kapacitása. Április 1-től október 15-ig üzemelt. Az 1996–97ben felújított központi vizesblokkokban a zalakarosi szálláshelyek közül először létesítettek
mozgássérültek számára is igénybe vehető tusolókat és WC-ket. Területén gépkocsimosót,
kertvendéglőt, élelmiszerboltot, fodrászatot, mosószalont és programirodát is működtetett a
Zalatour.216 Többszöri tulajdonosváltás után ma Balatontourist Termál Kemping Zalakaros
néven fogadja a vendégeket széles szolgáltatáspalettával: lakókocsi- és sátorhelyek mellett
telepített lakókocsik, stúdióapartmanok és összkomfortos mobilházak is bérelhetők. Étterem,
masszázs, fodrászat, mosószalon és gyermekeknek játszótér egészíti ki az alapszolgáltatásokat.
Mint láttuk, a három piaci szegmens igényeit kielégíteni kívánó épületek a kilencvenes évek
elején már nem feletek meg az egyre nagyobb számban, elsősorban a német nyelvterületről
érkező vendégek igényeinek, s ha a Zalatour a piaci pozícióit meg akarta tartani, mindenképpen a kor igényei szerint modernizálni kellett az épületeket, továbbá különböző összetételű
egészségturisztikai csomagokat kellett kialakítani. A dél-zalai fürdőhelyen hosszabb ideig nem
volt konkurenciájuk, ugyanis a szállodaépítések Zalakaroson csak a kilencvenes évek második
felében kezdődtek meg. Az a veszély fenyegetett inkább, hogy a modernizálás elmaradása
esetén a vendégkör is szűkülni fog.
A fürdő vendégkörének egy következő, jelentős csoportja a szociálturizmusban érdekelt
vállalatok dolgozói voltak. A település képét formálandó, egyre több vállalat vásárolt vagy
építtetett üdülőt Zalakaroson. Ezeket az üdülőket a kilencvenes években privatizálták. Zalakaroson az első vállalati üdülő a nagykanizsai olajosok fúrási üzemének 1969-ben megnyíló
üdülője volt, majd faházakban a Nagykanizsai Sörgyár létesített összesen 6 családot befogadó
üdülőt a gyógyfürdő közelében.
Közben Zala Megye Tanácsa Testnevelési és Sporthivatala is megépíttette saját szállodáját, először ennek a sportkombinát része készült el. A zalai sajtó még a tervezés időszakában
hírt adott a fürdő közvetlen szomszédságában felépülő, mintegy kétmillió [mai árfolyamon
	Uo. 48–52. old.
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134.600.000] forintos beruházásról. Az 1969-ben kezdődött építkezés több évig tartott, mire
megépítették a sportkombinátot, labdarúgó-, kézilabda-, röplabda-, tollaslabda- és teniszpályákkal, majd teniszfalat és atlétikai pályát is építettek nézőtérrel, öltözőkkel és egyéb kiegészítő
létesítményekkel.217 Később a sportszálló is felépült, melyben rendszeresen tartottak szakmai
továbbképzéseket, és gyakran edzőtáborokat is. 29 lakrészben 1–2–3 ágyas szobákban egyszerre
80 főt tudtak elhelyezni. A hideg-meleg folyóvízzel ellátott szobák mellett szintenként voltak
hideg-meleg vizes zuhanyzók. A sporthotel felszereltsége megfelelt az akkori elvárásoknak.
Előbb csak a büfé, később étterem is létesült, hogy teljes ellátást tudjanak nyújtani. Jóval
később, a piacbővüléssel, piacosítással megjelentek az egyéb szolgáltatások is: a fodrászat, a
masszázs és a pedikűr. A kilencvenes években az önkormányzat megvásárolta, és húszszobás,
háromcsillagos hotellé fejlesztette, emellett szimpózium jellegű konferenciák lebonyolítására
is alkalmassá tette. Sporttábori időszakából a labdarugó-, kézilabda-, tenisz- és atlétikai pályája
maradt meg. 2019-ben teljesen megújítva háromcsillagos hotelként 20 szobával megnyílt az
önkormányzati tulajdonban lévő és a fürdő által üzemeltett Fürdő Hotel. Mellette, a korábbi
sportkombinát helyén most építik a gyógyhely új központját.
A településkép további változása újabb építkezésekkel folytatódott. A Termál út mentén a
MÁV Gyógyház után a SZOT218 és két további vállalat az 1980-as évek elején a fürdőtől délre
építette fel üdülőjét. Zalakaros legnagyobb épülete és egyben üdülője ekkor, az 1983 júniusában
a gyógyfürdővel szemben épített, és 1983. május 6-tól a hévizi SZOT Észak-Dunántúli Üdülési
és Szanatóriumi Igazgatósága kezelésében lévő SZOT Gyógyüdülő volt, melyet a forgalmas
főút alatt föld alatti folyosóval kötöttek össze a fürdővel. A hatemeletes, 146 pótágyazható
szobás, 292 férőhelyes üdülő szállodaként is működött, emellett számos konferenciának is
helyt adott. A nyári főszezonban elsősorban családos, ősztől tavaszig pedig gyógyulni vágyó
vendégeket fogadott, ekkor maximális fogadókapacitása 438 vendég volt. Később a Hunguest
Hotels Rt. szállodalánc tagja lett, modernizációja után kialakított 156 szobájában 312 vendég tudott egyidejűleg üdülni. Napjainkban 150 szobával és 12 apartmannal Hunguest Hotel
Freya néven várja a vendégeket a háromcsillagos szálloda. A privatizáció időszakában 1993.
január 1-vel került a H és B Hotels Kft. tulajdonába és Tasnádi László, az akkori igazgató
elsősorban az abban az időben nagy számban érkező német vendégek miatt döntött a szépséget, szexualitást, szerelmet, termékenységet és az aranyat megtestesítő skandináv mitológiai
istennő neve mellett.
A nyolcvanas évek eleje volt a vállalati üdülők építésének legdinamikusabb korszaka. 1982
májusában nyitotta meg 16 szobás üdülőjét a Ganz-Danubius Hajó- és Darugyár. Tipikus vállalati üdülő volt, mely négyágyas szobáiban a vállalat dolgozóinak nyújtott pihenési lehetőséget.
1985 júniusától folyamatosan kereskedelmi szálláshelyként is működött, előbb kétcsillagos
besorolásban Hotel Ganz-Danubius, ma háromcsillagos Belenus Termálhotel elnevezéssel.
Nevét Belenus kelta napistenről kapta, kinek a beléndekfű a szent növénye, és a források
valamint a gyógyítás istene.
Ez az épület volt Zalakaroson az első, melyre 1985-ben napelemeket szereltek, csökkentve
ezzel az energiafelhasználását. 2004-ben teljesen felújították, és saját wellnessrészleget építettek a 38 szobás épülethez.

A Bácsépszer219 vállalat 1983. július 1-én nyitotta meg kétemeletes, 18 kétágyas, fürdőszobás lakrésszel ellátott üdülőjét, mely kezdetben fogadó besorolással értékesítette egész
évben apartmanjait. Később Art Hotel néven kétcsillagos, majd napjainkra háromcsillagossá
fejlesztett, 44 szobás, wellnessrészleggel rendelkező szállodaként üzemel.220
A Termál Szállóval vette kezdetét az első
évtized kereskedelmi szálláshelyeinek kialakítása, és a Napfény üdülőszövetkezet épületeinek
felépítésével fejeződött be. A Napfény üdülőszövetkezet szervezését 1981-ben kezdte meg
a SZÖVTERV és a COOPTOURIST utazási
iroda. Üdülőhasználati jogot értékesítettek, az
egyszobás lakrészt 70, a másfél szobásat 90
ezer forintos áron [ma a hetvenezres 2,527, a
kilencvenezres 3,429 millió Ft-ba kerülne]. Az
alakuló közgyűlést 1983. május 14-én tartották
Budapesten. Két 42 és két 27 üdülőegységből
álló épületet terveztek, de végül csak három
önálló, üvegfolyosóval összekötött épületéből alakult ki a kétcsillagos Apartman Hotel
Napfény.
Az első épületben 1985. augusztus 1-vel
egyhetes turnusokkal megkezdődött az üdültetés. A 2xkéthetes turnusbeosztásra 1986.
január 7-vel tértek át. Mára több mint 1600
tagja van a szövetkezetnek, mely napjainkra
háromcsillagos wellness-szállóként, Hotel
Napfény Üdülőszövetkezet néven van a piacon. A Bácsépszer beutalójegye a zalakarosi üdülőjébe.
Az 1980-as években még egymást érték a Hátoldalán üdülőrend. (A kecskeméti Katona
vállalati üdülők is, a postás üdülő, a Mezőgép József Könyvtár tulajdona.)
Üdülő, a Nagykanizsai Sörgyár Üdülője, a
Veszprémi Vízmű Üdülője, a Pécsi Sütőipari Vállalat Üdülője, a Rotary Kft. Üdülő (ez volt
az első Zalakaroson, hiszen ők fúrták a kutakat). Az Erdőfelügyelőségi Üdülő, a LÉSZ Kft.
Üdülője, a Zalai Erdő- és Fafeldolgozó Üdülője, a Balatoni Halgazdaság Üdülője, melyeket a
rendszerváltást követően a kilencvenes években privatizáltak, számos egykori vállalati üdülő
eredeti tulajdonosát rég felszámolták már. A vállalati üdülők mellett a BM Határőrségnek is
volt egy gyógyháza, ez az épület megmaradt a Belügyminisztérium tulajdonában.
A kereskedelmi szálláshelyek építésének első szakasza a nyolcvanas évek közepével lezárult,
újabb lendületet csak a gazdasági átalakulás után vett. Ezek a szállodaépítések zöldmezős,
korszerű, nemzetközi sztenderdnek megfelelő beruházásokként egyedi tervek alapján valósultak meg. A kilencvenes évekig épült szállodák pedig – ahogy az előzőekben láttuk – jelentős
modernizációval sikeresen pozícionálták magukat a magyar turizmus piacán.
	Bács-Kiskun Megyei Építési és Szerelőipari Vállalat, Kecskemét. 1992-ben Bács-Kiskun Megyei Építési és
Szerelőipari Rt. néven privatizálták, majd 1997-ben felszámolták.
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	Az átalakulásra ld. még HORVÁTH–BALOGH 2015b, 25–27. old.
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	Sportkombinát épül Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1969. április 23. 7. old.
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	Szakszervezetek Országos Tanácsa.
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A kereskedelmi szálláshelyek létesítésével párhuzamosan a hetvenes évektől folyamatosan
fejleszteni kellett úgy a fürdő, mint környékének infrastrukturális ellátottságát. A növekvő
számú, folyamatosan egyre több vendégéjszakát eltöltő, és egyre igényesebb vendégkör közlekedését, vele együtt a parkolás gondjait is meg kellett oldani. Azt az előbbiekben láttuk,
milyen fontos volt a parkolók kialakítása, alapterületének folyamatos növelése, karbantartása.
Kezdetben elsősorban a kirándulóturizmusnak köszönhetően csak a munkaszüneti napokon
voltak csúcsidőszakok úgy a fürdőben, mint a parkolóban. Később, a szálláshelyek számának folyamatos növekedésével fel kellett készülni – a továbbra is töretlen kirándulóturizmus
mellett – az egyre jelentősebb, s rövidesen állandóan jelen lévő gépkocsiforgalomra. Ezt csak
rendszeres parkoló-, illetve útkarbantartással lehetett elérni. Időközben a parkolók területét
a többszörösére növelték, és a település határában, a Galambok felé vezető úton 1976-ban –
tekintettel a szaporodó hazai és külföldi gépkocsiforgalomra – az ÁFOR221 hat kútoszlopos
benzinkutat nyitott, ahol gázolajat, 86-os normál- és 92-es oktánszámú szuperbenzint222 valamint a kétütemű motorokba – ilyenek voltak az NDK-ban gyártott Trabant és Wartburg autók
– keveréket lehetett tankolni. A különjárati autóbuszok száma is folyamatosan növekedett, a
szállodákban egyre több zárt csoportot helyeztek el, s emellett nyaranta tömegével érkeztek
a hétvégi kirándulóbuszok is.
A település megközelítésénél fontos tényező volt a helyközi közlekedés. Egyrészt a folyamatosan szaporodó lakosság utazását is korszerűbbé, modernebbé kellett tenni, másrészt a
hetvenes években a magyar lakosság motorizációja a töretlen, ám lassú fejlődése ellenére jóval
alatta maradt egyrészt a nyugat-európai standardnak, másrészt természetesen a napjainkban
tapasztalhatónak, így sokan autóbusszal érkeztek Zalakarosra, úgy egynapos fürdőzésre, mint
kereskedelmi, vagy fizetővendéglátó szálláshelyen történő hosszabb tartózkodásra. Jelentős
azoknak a vendégeknek – főleg a szociálturizmusban részt vevőknek, de mindenekelőtt a
vasutasoknak – a száma is, akik vonattal jöttek Nagykanizsáig, s onnan a gyakori autóbuszjáratok valamelyikével érkeztek meg a fürdőhelyre. Nem ment ritkaságszámba az sem, hogy
a hosszabb ideig Zalakaroson üdülők menetrend szerinti autóbusszal kirándultak Keszthelyre, ritkábban Veszprémbe. Miután Zalakarosnak nincs vasútállomása, a közlekedésfejlesztés
egyedüli lehetősége az autóbusz-közlekedés javítása volt. 1973-ban már 48 menetrend szerinti
(ún. vonalas) autóbuszjárat érkezett és indult a településről,223 a járatok száma később tovább
sűrűsödött. Egyre sürgetőbbé vált egy korszerű autóbusz-pályaudvar létesítése. Az új, 4 millió
forintos összköltséggel elkészített 8 kocsiállásos, 2700 m²-en megépített autóbusz-pályaudvart
a hozzá tartozó 150 négyzetméteres várócsarnokkal és az egyéb kiszolgálóhelyiségekkel 1976.
december 23-án avatták fel. A megyei tanács, a Volán 16-os számú Vállalat224 és az Utasellátó
Vállalat közös finanszírozásában megvalósult állomáson utasellátó büfé is helyet kapott, mely
a Gyógyfürdő téren felépített pavilonsor miatt később veszteségessé vált és bezárásra került.
Napjainkban egy magánvállalkozó ismét működteti.
	Ásványolajforgalmi Vállalat. A MOL elődje abban az értelemben, hogy az üzemanyagokat ez a vállalat
értékesítette.
222
	Kevés adatunk van az árakról, 1971-ben 3,60, 1983-ban 20 Ft, 1986-ban 22 Ft volt literje. Az 1991. október
25–28-as taxisblokád idején 36 Ft-ba került a 92-es benzin literje és 26 Ft-ba a gázolajé. A fuvarozók blokádja
azért tört ki, mert a benzin árát 62 Ft-ra akarták emelni. 1992 januárjában már 49 illetve 36 forint volt a
literenkénti ár.
223
	Zalakaros erőfeszítése és példája. Magyar Hírlap, 1973. november 1. 4. old.
224
	A Zalavolán jogelődje.
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Nem csak a fürdővendégek vették igénybe az 1976-ban elkészült, az akkor lefedettség
nélküli kertmozit, mely kezdetben csak filmvetítésekre volt alkalmas. Egy év múlva színpadot
is kialakítottak benne öltözőkkel, 1979-ben pedig befedték, 1982-ben rögzített ülőgarnitúrával
látták el, és 416 fő befogadására tették alkalmassá. A filmvetítéseken kívül hangversenyek,
színházi előadások és együttesek fellépésének is színhelye. 1976 és 1982 között mintegy hatmillió
forintot költöttek rá, míg a multifunkcionális rendezvényhelyszín elnyerte mai formáját.225
A térség gazdaságának szerkezetváltásához tartozik, hogy 1977-ben a Nagykanizsai Állami
Gazdaság megszüntette zalakarosi tehenészeti telepét, és helyén az „üdülőhely ellátását segítő
kertészetet” hozott létre.
De a Zalakaros környéki településeken is éreztette hatását az egyre növekvő vendégforgalom.
Nagyradán a helyi termelőszövetkezet borozót nyitott, ahova szervezetten vitték pinceparty-ra, vagy
később az IBUSZ zalakarosi irodája szervezésében Piroska-party-ra a vendégeket. A Zalakarostól
néhány kilométerre fekvő Galambok község határában lévő 30 holdas víztározót horgásztóvá
alakították át. A munka 1971 elején kezdődött, s rövidesen megtörtént a halak telepítése, 20–25
mázsa ivadékot és előnevelt halat helyeztek el a tóban és – a gyönyörű környezetben – nemsokára
felépült a horgászház mellette egy parkolóval. Néhány csónak beállításával új lehetőség nyílt a
kirándulók előtt, a környező erdő pedig remek kirándulóhellyé vált.226. Ezzel Zalakaros környékének
turizmusa új termékkel, a horgászturizmussal is kibővült. Rövidesen megnyílt Galambokon –
alapos restaurálás után – a tájház, egy, a huszadik század negyvenes éveiben épült szegényparaszti
portát sikerült bemutatható állapotba hozni, és ezáltal újabb kirándulócélpontot teremteni.227
Végül a környezeti hatások mellett az esztétikait sem szabad figyelmen kívül hagyni: 1967-ben
a fürdő területén felállították Kisfaludi Strobl Zsigmond Vízbe lépő nő című – alumíniumból
készült – szobrát.228 A szobornak külön története van. Kostyál László művészettörténész egy
korábbi adat alapján 1950-ben készült műtermi szobornak229 vélte, de ezt későbbi kutatásai
alapján már meghaladottnak tartja. A szobrász ezekkel a szavakkal mutatta be művét egy
újságírónak: „Munkám eredménye – íme – a »Vízbelépő lány« aktja is, mely egyelőre itt áll az
állványomon, de ha elkészül, bronzba öntve messzi útra indul, Indonéziába. Szukarnó elnök
úr adott rá megbízást, budapesti tartózkodása idején, mikor itt a műteremben megtekintette
szobraimat.”230 A másfélszeres életnagyságú akt és alkotójának fotója a világhálón is elérhető.
Itt az szerepel – és ezt az álláspontot a művészettörténész is osztja –, hogy Djakartában,
elkészítése évében, 1960-ban az elnöki palota előtt állították fel.231
	Az 1976-os fejlesztések összefoglalása: Elkészült az autóbusz-állomás. Közel 35 millió forint Zalakaros
fejlesztésére Zalai Hírlap, 1976. december 24. 5. old.
226
	Üdülőkörzet lesz a galamboki víztároló és erdő. Zalai Hírlap, 1971. január 30. 8. old.
227
	HALÁSZ 1984, 64.old.
228
	NOVÁK 2000b, 379. old. és HALÁSZ 1984, 3. old. Kisfaludi Strobl Zsigmond (születési nevén Strobel Zsigmond
Simon, Alsórajk, 1884. július 1. – Budapest, 1975. augusztus 14.) kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész.
Életéről: KOSTYÁL 2014.
229
	Vízbelépő. Festett gipsz, 74 cm. 1950. In: KOSTYÁL 2004, 71. old. 157. tétel. Az évszámot a szerző kétségbe
vonja, mert Kisfaludi Strobl 1954-es kiállításán a szobor nem volt kiállítva. Kostyál László segítségéért ezúton
mondok köszönetet.
230
	Lengyel István: Kisfaludi Strobl Zsigmond elmondja találkozását az Íjásszal. Ország-Világ, 1960. december
7. 14. old.
231
	
https://www.kozterkep.hu/8397/vizbe-lepo-no A Köztérkép honlapján tévesen szerepel, hogy a szobrot a
várossá nyilvánítás évében, 1997-ben helyezték át a fürdőből a Dísz térre. https://www.kozterkep.hu/8363/
vizbe-lepo-no-szobra. Megtekintve: 2020. június 10. Az áthelyezési „vitában” perdöntő újságcikk Novák
Ferenc tulajdona.
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A zalakarosi szobor talapzatán a „Kisfaludi Strobl 1966” felirat szerepel, ami nemcsak az
elkészítése, hanem a felállításának éve is lehet.
Amikor 1961 októberében Indonéziába vitték a művész további két szobrát – A makrancost
és Az íjászt –, az indonéz fővárosban már állt öt szobra, köztük a Vízbe lépő nő.232
Nem ismert, hogy ki rendelte meg a szobrot Zalakarosra. Az 1967. évi sajtóban nincs róla
híradás, ennek ellenére valamennyi forrásunk 1967-re datálja a legelső, a medence tőszomszédságában történt felállítását. Kostyál László szerint minden bizonnyal a Göcseji Múzeumban lévő gipsz kismintáról készült 1966-ban egy új felnagyítás, és az is elképzelhető, hogy a
zalakarosi szobor nem teljesen azonos a Djakartában felállított változattal.
A korábban bronznak vélt alumíniumszobor három évtizedig a fürdő területén állt, olykor
méltatlan körülmények között – nemegyszer például vizes törölközőt szárítottak a karján –,
használati és nem műtárgyként kezelték egyes fürdővendégek. Korábban is felmerült áthelyezése, amikor a „zalakarosi változások szimbólumaként Kisfaludy-Stróbl Zsigmond méltóságteljes szobrát, a »Vízbe lépő«-t jövőre [1982] a főbejárat elé helyezik, hogy puszta jelenlétével
is reprezentálja a fürdés örömeit, a derűt és az egészséget, amelynek a vízgyógyászat nem
lebecsülendő tényezője.”233 Végül Novák Ferenc javaslatára a fürdő fennállásának 40. évfordulóján, a Hotel MenDan előtt, a Dísz tér nyugati végében egy kis kerek medencét tápláló
szökőkút mellett kapott méltó helyet. Az áthelyezéséről a Zalai Hírlap 2005. július 8-i száma
így tudósított a július 7-i ünnepségről: az élményfürdő harmadik üteme és a strandi csúszdaegyüttes átadása után a vendégek átvonultak „a Dísz téri csobogó ünnepélyes üzembe helyezésére. Mostantól ott látható a település legértékesebb művészeti alkotása, Kisfaludi Strobl
Zsigmond Vízbe lépő nő című szobra, melyet 1967-ben még a fürdő területén állítottak fel.
Az alkotás áthelyezéséhez a család is hozzájárult, amit Szirtes Lajos virágcsokorral köszönt
meg a családot képviselő dr. Visy Máriának.”
Zalakaros gyorsan induló, majd látványossá váló fejlődése termálvizének gyógyvízzé
minősítésével és az erre felépített komplex
gyógyászati szolgáltatásokat nyújtó fedett
fürdő megépítésével további lendületet vett.
A strandolók szerepe nem jelentéktelen ugyan,
de jelentős bevétellel csak a szisztematikusan
megtervezett turizmus óta számolhatunk. Ekkor
kezdődött meg a kereskedelmi szálláshelyek
építése, s a fürdő folyamatos fejlesztésével
egyre több lett a munkaalkalom a településen,
ahol rövidesen új utcák nyíltak és egyre több
összkomfortos családi ház épült. Az elvándorlásból előbb ingázás lett, majd aki tudott,
helyben keresett foglalkozást, – jóllehet ez a
Kisfaludi Strobl Zsigmond Vízbe lépő nő (1967) lehetőség ekkor, az 1970-es 80-as években még
c. alkotása az eredeti felállítás helyén
rendkívül behatárolt volt. A hetvenes évektől
	B. E.: Magyar szobrok Sukarno djakartai palotájában. Esti Hírlap, 1961. október 14. A cikkben szereplő
további öt szobor: a Guggoló nő, a Vénusz, a Vízbe lépő nő, a Reggel és a Strandoló nő. Továbbá: Átvették
Kisfaludi Strobl Zsigmondtól a Sukarno elnöknek készült szobrokat. Népszabadság, 1961. január 12. 8. old.
233
	Huba László: Zalaviz. Elébe menni a vendégnek. Magyar Nemzet, 1981. november 10. 8. old.

már egyre több beköltözőt tartanak számon a községi
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helyett is beszélő – népszámlálási adatok.234
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ember („másfél Miskolc”) fordult meg a vendég1996
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számcsúcsoktól rettegő termálfürdőjében. Nem
Forrás: A várossá nyilvánítás pályázata. 1997.
volt húsz zalakarosi lakos, akit a fürdő folyamatosan – tehát nem szezonálisan – foglalkoztathatott volna, az alkalmazottak egy része Nagykanizsáról járt Zalakarosra dolgozni.
A fürdő a karbantartási munkákat sem helyi iparosokkal, hanem saját, Nagykanizsáról
kivezényelt brigádjaival végeztette el, onnan jártak ki az építők is, még segédmunkást
sem alkalmaztak helyből.
Igaza volt a tízéves periódust a Zalai Hírlapban elemző üzemgazdásznak: a megoldás a
szálláshelyteremtés, s ennek nyomán kezdett kialakulni a turisztikai termék minden további
eleme. A vonzerő, mely már a szociálturizmus mellett az egészségturizmus mindkét terméke,
a gyógyturizmus és a termálturizmus (tessék figyelembe venni, hogy ekkor még Magyarországon nem használjuk az egészségturizmus és a wellness fogalmakat) egyre szélesebb
palettájával rendelkezett, folyamatosan egyre növekvő vendégszámot és vendégéjszakát
realizált, miközben megtartotta súlyát a kirándulóturizmus is. Az attrakció mellett kialakult
a szálláskínálat, a háromcsillagossá fejlődő egycsillagos hotel, a szintén háromcsillagossá
modernizált, kezdetben egycsillagos kemping, a nyaralófalu és a szociálturisztikai férőhelyek
egyre gyarapodó sora, mellettük egyre szélesebb, sőt differenciáltabb kínálatot nyújtott a
fizetővendéglátó hálózat, a vendég nemcsak településrészek között válogathatott, hanem
szoba, apartman és nyaralóház között is. Az ország legnagyobb hoteljének nevezett fizetővendéglátás ekkor missziót töltött be a magyar idegenforgalomban. Egyrészt azért, mert
– mint láttuk Zalakarosnál is –, ha nincs megfelelő mennyiségű kereskedelmi szálláshely,
a turista megkeresi a magánszálláshelyet. Másrészt azért, mert az ugrásszerűen növekvő
látogatószámot a nemzetgazdaság akkori helyzete miatt nem tudta követni a kereskedelmi
szálláshelyek fogadókapacitása, harmadrészt pedig létezik olyan alacsonyabb diszkrecionális
jövedelemmel rendelkező belföldi és külföldi vendégkör, amelyik a magánszálláshelyek
viszonylagos olcsóságát tudta és tudja csak megfizetni. Ez még mindig a növekedés és nem
a fejlődés időszaka. Mindezzel együtt pozitívnak értékelendő, mert egyre bővül a belföldi
turizmus vendégköre, a belföldi turizmus domináns az egyre növekvő nemzetközi aktív
turizmus mellett. S végül a fizetővendéglátás a szállásadó szemszögéből. Nagyon vékony a
szállásadók azon rétege, akik meg tudnak élni magánszálláshely-értékesítésből, a fizetőven-
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	Zalakaros nagyközség összevont rendezési terve módosításához. Kanizsaterv Kft., 1997. 4. old. A várossá
nyilvánítás pályázata. Köszönettel tartozom Szirtes Lajos polgármesternek, hogy a teljes anyagot rendelkezésemre
bocsátotta.
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déglátásból, amit majd az 1978-tól megnyíló IBUSZ-iroda fog „csúcsra járatni”, kezdetben
még nem közvetlen értékesítéssel, hanem közvetítéssel. Ez a bevétel általában közepes,
vagy nagyon jó kiegészítő jövedelmet jelentett a lakrészét vagy nyaralóját szobánként
esetleg apartmanként bérbeadó szállásadónak, ám erre megélhetést alapozni (ekkor még)
nem lehetett. Sok a belföldi vendég, sőt a fizetővendéglátásban is megjelent a már említett
módon a szociálturizmus: vállalatok, intézmények béreltek magánszálláshelyet – szállodát,
üdülőt nem tudtak bérelni, mert nem volt – és dolgozóikat itt üdültették. A bérlők szervezték
saját turnusukat, s akkor is fizettek, ha nem tudtak vendéget küldeni. A szállásadó számára
ez volt a „legtisztább” bevétel. (Ráfordítás 0 Ft…)
8. A MARKETING KEZDETEI
A kezdeti egy-másfél évtized tárgyalásánál nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy hogyan
terjedt el a zalakarosi fürdő híre.235
Köztudomású, hogy a marketing a piacbefolyásolás eszköze. Kezdetben célirányos marketingről nem beszélhetünk. Tulajdonképpen e korszak piacot tagadó gazdasága nem is igényelte,
legfeljebb valamilyen figyelemfelhívásra volt csak szükség. A hiánygazdaság természetesen
kizárta az áruválasztékot, ekkor nem is volt – valódi – szerepe a reklámnak. Az, hogy a 7-es
út mellett kiraktak egy táblát, hogy hol kell a nemzetközi főközlekedési útról Zalakaros irányába lefordulni, ez még a reklám fogalmát sem meríti ki, jóllehet kimutatható hatása volt a
forgalomnövekedésre.236
Az első időszakban még szórólapok sem voltak. Azt, hogy Zalakaroson fürdési lehetőség
van, elsősorban a szájpropaganda mellett az újságok terjesztették el. Természetesen a fürdőnek és környékének el kellett érni egy bizonyos fejlettségi szintet, amikor a fürdőt turisztikai
termékként lehetett kezelni, s voltak már információk az attrakcióról, továbbá volt szálláslehetőség, étkezési és egyéb szórakozási lehetőség is. Majdnem egy évtizedet váratott magára,
mire megteremtődtek a reklámozható vendégfogadás lehetőségei.
A korszak sajátosságaiból kiindulva figyelembe kell venni, hogy a fürdő létrehozói kezdetben egy népfürdő-strandfürdő jellegű létesítményben gondolkodtak, ahol a teljesítmény
mérőszáma a vendégszám és az árbevétel volt. Számos sajtónyilatkozatban azt olvashatjuk,
hogy mindent megtesznek a zsúfoltság elkerülésére, továbbá minden fejlesztésük erre irányul,
ugyanakkor örültek a fürdővendégek tömegének, mert ez jelentette a folyamatosan növekvő
árbevételt, s mint biztos mutatót, bármikor elő lehetett citálni, legyen az riport, beszámoló
jelentés, vagy fejlesztési forrásokért való lobbizás. Több mint öt évtized távlatából kibocsátásés árbevétel-maximalizálást egyaránt szem előtt tartó vállalati célt láthatunk megvalósulni.
Ezt támasztja alá az is, hogy a hatvanas-hetvenes évek fordulóján készült és közreadott képek
egyik jellemzője a tömeg, a sok fürdőző, mintegy sugallva, hogy tömegeknek nyújt élményt,
rengeteg ember ismeri a fürdőt és elégedettek a szolgáltatásaival. Hangsúlyozzuk, ezt nem
a vállalat vagy az 1962. június 1-én létrehozott és június 20-án működését két munkatárssal

	Itt megint a teljesség igénye nélkül, a fennmaradt fotó-, prospektus-, újság- és könyvanyagban tallózunk.
	Általában erőltetett reklámok voltak csak, ennek az iskolapéldája a rádióban rengetegszer elhangzott, azóta
klasszikussá vált reklámszöveg: „Cipőt a cipőboltból!” Vagy egy másik, komolyan megalkotott, de rendkívül
„sajátosra” sikerült, az NDK-ból importált Erika névre hallgató porszívó rádióban hallható reklámszövege:
„Ne verje ki! Ne rázza ki! Erikával szívassa ki!”
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megkezdő Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal237 – 1982-től Zalatour – hibája, hiszen ez volt
a szemlélet az egész országban, sőt az egész szocialista gazdaságban. Ezen változtatni az új
gazdaságirányítási rendszer 1968. január 1-vel történt bevezetése előtt nem, és utána is – a
berögződések miatt csak – fokozatosan lehetett. Az idegenforgalom fejlődésével, amikor a
magyar fővárosban osztrák hitelből épültek szállodák, a hetvenes évek aktív és passzív turizmusának tendenciáit figyelembe véve ez a szemlélet már nem volt tartható.
1969 ebből a szempontból is egy új fejezet kezdete. Ekkor még nem beszélhetünk marketingről, hanem csak reklámkommunikációról. Nagyon leegyszerűsítve: a marketing mindig
kétirányú, tehát a változó piaci igényekről folyamatos ismeretekkel kell rendelkezni, amit
statisztikai adatok feldolgozásával, de főleg kérdőíves felmérések garmadájával lehet elérni.
Ezekkel mérhető a látogatottság, vendégelégedettség, vendégigények változása, míg a reklám
– a marketing eszközeként – egyirányú.
Ez az egyirányúság tapasztalható az első évtizedekben Zalakaros esetében is. Azért, hogy
minél több vendég érkezzen, kezdetben a környékről, majd a régióból, végül az egész országból, elsősorban újságokban kellett – minél többször – megjelenni. Ez a kommunikáció
belföldi turizmus irányultságú, nemzetközi aktív turizmusról csak a feltételek megléte után
beszélhetünk, aminek pillére, a kereskedelmi szálláshelyek megteremtése és a fürdő fedett
részlegének megnyitása volt.
A hatvanas-hetvenes években a piacbefolyásolás eszköze a nyomtatott sajtó, ezt követték
a turisztikai kiadványok, majd az országos, a regionális, végül a helyi útikönyvek, először
magyar, majd idegen nyelven, az útikönyvek esetében pedig néhány esetben sikeresek voltak
a bilingvis kiadásúak is. Ekkor még kevésbé jelentős a súlya a Magyar Filmhíradónak, és
valamivel később nő meg a jelentősége a Magyar Televízió műsorainak, elsősorban a nagy
nézettségű hírműsorának a TV Híradónak.
Az országos sajtóban az első újságcikkek Zalakarosról a Magyar Nemzetben és a Turista
című folyóiratban, az első újságírócsoport szervezett látogatása után, 1969-ben jelentek meg.238
Zalakarost a Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal kezdte el reklámozni. A Hivatalt Zala
Megye Tanácsa mint nyereségérdekeltségű költségvetési üzemet hozta létre. Ez a megoldás
a szocialista gazdaság velejárója volt. Egyrészt teljes palettájú utazási irodai tevékenységet
végzett, másrészt pedig olyan nonprofit feladatokat, mint a megye képviselete a szakmai
szervezetekben, a megye idegenforgalmi vonzerőinek feltárása, reklámozása, hirdetések elhelyezése, kiadványozás, szakmai tanácskozások szervezése, tehát mindenfajta az idegenforgalom szervezésével, fejlesztésével kapcsolatos tevékenység. Ez a jellege egészen 1990-ig
megmaradt, akkor a piacgazdaság követelményeinek megfelelően mereven szétválasztották
a két feladatot, az egykori hivatal most már profitorientált turisztikai vállalkozásként működött tovább, míg az önkormányzati törvénynek megfelelően a megyei önkormányzat hivatala
	HALÁSZ 2001. 313–314. old. 1955-ben 7, 1960-ban 13, 1966-ban Csongrád megye kivételével valamennyi
megyében és több nagyobb városban létrehozták az idegenforgalmi hivatalokat. WALKÓ 2009, 225. old. Zala
Megye Tanácsa az idegenforgalom érezhető fellendülését látva megalapította a megye első idegenforgalmi
szervezetét, melyet kezdetben a megyei tanács építési, majd a közlekedési osztályán helyeztek el. A létrehozó
megyei tanács a „házigazda” feladataival bízta meg, s kezdetben hat-hét évig a működéséhez költségvetési
támogatást is nyújtott. A hivatal egyben utazási iroda is volt, s működésének első évében megkezdte a
fizetővendéglátó szobák hálózatának kiépítését. 1964-ben megjelentette ötezer példányban a „Zalai idegenvezető”
című kiadványt, melyben számba vette Zala megye akkori területének idegenforgalmi értékeit. A hivatal
tevékenysége később egyre inkább profitorientált lett.
238
	NÉMETH: Tájékoztató.
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átvette a nonprofit terület menedzselését. A gyakorlatban teljes mértékben ez a szétválasztás
a privatizációig nem érvényesült. Az egykori hivatal rövidesen Zalatour Idegenforgalmi és
Kereskedelmi Kft. néven jelent meg a piacon.239
A Zalai Hírlapban és a későbbiekben az országos és a helyi napilapokban, folyóiratokban
1969-től követhetjük nyomon a piacbefolyásolás változását. Az 1960-as évek végétől, a ’70-es
évek elejétől követett gyakorlat az egész, vagy féloldalas fizetett hirdetések megjelentetése
volt. Ezek általában jó stílusban megírt, egy vagy több képpel illusztrált cikkek voltak. Napjainkban egy marketinges csak legyint rá, és valóban kezdetlegesnek tűnhetnek ezek a cikkek,
ám a reklámtevékenységnek ez volt az origója. Ha jobban belegondolunk: nem is volt nagyon
más lehetőség. Először a Zalai Hírlapban „Ezt nyújtja Önnek a Zalakarosi [sic!] termál- és
strandfürdő” címmel, három képpel illusztrált egész oldalas invitáció jelent meg, a célpiac zalai
közönség volt.240 Ebben és a később megjelent ugyanilyen stílusú és felépítésű cikkekben a
fürdő létrejöttének körülményei, a folyamatos fürdőbővítés, az első blokk, amit a folyamatosan
bővített kínálat részletezése követett. Az első esetben nem találunk az idegenforgalmi hivatalra
történő utalást, a későbbiekben viszont igen. Rövidesen az Idegenforgalmi Hivatal hasonló,
féloldalas bemutatkozása követte, kitérve a cég zalakarosi jelenlétére, és tevékenységére is.241
1972-ben például, egy héttel a tavaszi nyitás után egy
teljes újságoldalas cikk jelent
meg négy képpel, „Pihenhet,
szórakozhat, sportolhat, gyógyulást kereshet, Napfényes,
szép környezetével az idén is
várja Önt a zalakarosi termál strandfürdő” – szövegű,
vastagon szedett címmel. A
négy, valóban idilli, zsúfoltság
helyett nagy tereket, szép, gondozott parkot, nyugodtságot,
kikapcsolódást közvetítő képAz első fizetett hirdetés a Zalai Hírlapban
pel illusztrált cikk nincs aláírva,
tehát megrendelésre íródott. Részletesen szól a vízről, az akkor üzemelő négy medencéről,
a környezetről és a fejlesztési lehetőségről. Majd az újságoldal jobb alsó sarkában a cikktől
elkülönítve, kiemelve a reklámszöveg: „Legyen vendégünk Ön is! Ha kellemes környezetben
akarja eltölteni szabad idejét, látogassa meg a zalakarosi termál strandfürdőnket. Nem bánja
meg. Nyitva április 15-től, mindennap, reggel nyolc órától este hétig.” Majd egy ugyanilyen
rövid információ a nagykanizsai strandfürdőről, s jön az aláírás: „Dél-zalai Víz, Csatornamű és

	A gazdasági átalakulás után Zala Megye Önkormányzata tulajdonában maradt Zalatour Idegenforgalmi és
Kereskedelmi Kft. néven, majd a 2005-ben az SCD Holding CE Rt vásárolta meg.
240
	Levegő, napfény, víz, kikapcsolódás, jó ellátás, szép környezet. Ezt nyújtja Önnek a Zalakarosi termál- és
strandfürdő. Zalai Hírlap, 1969. június 1. 7. old. Az első egész oldalas, három képpel illusztrált hirdetés.
Megrendelőjeként a Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal valószínűsíthető, ők jelentettek meg hasonló informatív
hirdetéseket országos hetilapokban is.
241
	A közönség szolgálatában a Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal. Zalai Hírlap, 1969. december 25. 18. old.
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Fürdő Vállalat Nagykanizsa”.242. Egyébként magától értetődő, hogy csak kirándulóturistákkal
számoltak: hiszen alig volt szálláshely a faluban!
Az egész oldalas fizetett hirdetések a hetvenes évtizedben más lapokban is feltűntek, például
az akkor nagy népszerűségének örvendő, rendkívül nívós, az egész országban olvasott Magyarország című politikai hetilapban. A Magyarországban való hirdetéssel – kevés kivétellel a
végén (X)243 jelöléssel ellátott cikkek – az egész országban a közepesnél magasabb jövedelmű,
értelmiségi és alkalmazotti réteget célozták meg, míg a magazin jellegű újságokban244 inkább
képes, mint szöveges hírekkel a könnyedebb cikkeket kedvelő olvasókat. Később a szokásos
alapinformációk mellett az épülő gyógyfürdőközpontról és az új attrakcióról, az éjszakai fürdésről tudósítottak ezek az inkább cikkek, mint reklámok.245 A Magyarország-cikkek általában
ugyanazon az információbázison épültek fel, melyeket az idegen nyelvű kiadványoknál már
láttunk, csak sokkal részletesebben, kiemelve a gyógyvizek hatásait, országunk gyógyvízgazdagságát. Valamennyi cikk szólt a víz megtalálásának körülményeiről, érdekességként
kezelve a kutak adatait, valamint részletezte a víz gyógyhatásait. Abszolút pozitívuma, hogy
tömören összefoglalta azoknak az orvosi kísérleteknek az eredményeit, amit egy nagykanizsai
orvoscsoport végzett, s amely kutatások eredményei a gyógyvízzé nyilvánítás alapját jelentették. Az egész oldalas fizetett hirdetések végén ekkor már minden esetben a Zala Megyei
Idegenforgalmi Hivatal – nyilván a megrendelő – elérhetősége szerepelt.246
Az egy évvel később megjelent cikk már megemlítette a kirándulási lehetőségeket is, továbbá
az erdeiről híres Zala megye egzótáit.247 A cikkhez közölt két kép abban más, hogy ezúttal a
zsúfoltság helyett szellős, nagy tereket és modern, tényleg esztétikus vendéglátó pavilonsort
látunk rajtuk.
Az újságjellegű kiadványok sorában meg kell említenünk a szezonális kiadványokat is. Ezeket
a tematikus kiadványokat az OIT megbízásából az IPV rendszeresen készítette. Újságszerűen
terjesztették, hírlapárusok árulták – 1976-ban 2 Ft 60 fillérért. A belföldi turizmust igyekeztek
	Pihenhet, szórakozhat, sportolhat, gyógyulást kereshet. Zalai Hírlap, 1972. április 23. 4. old.
	A nyomtatott sajtóban napjainkban is ez a fizetett hirdetés jelölése.
244
	Néhány példa: Képes Újság, 1972. szeptember 9. 3. old., három kép kilencsoros bevezetővel; illetve Az
ország legfiatalabb gyógyfürdője. Zalakaros sikerének titka. 1974. augusztus. 24. old.
245
	Az ország legfiatalabb gyógyfürdője. Zalakaros sikerének titka. Képes Újság, 1974. augusztus 17. 24. old. A
Zalatour fizetett hirdetése, egy zsúfolt medencét ábrázoló fotóval; Zalakaros szerencséje. Képes Újság, 1979.
augusztus 4. 24. old. Ez már jobb cikk öt jól sikerült képpel: kezelések súlyfürdőben, panorámakép a fedett
fürdővel, előtérben nem zsúfolt termálmedencével, gyermekmedence hancúrozó gyermekekkel, szabadtéri
sakk és egy sok fát, füves területet mutató kép, valamint kevés szöveg. Ugyancsak a Képes Újságban jelent
meg: „Egyke falu” új élete címmel, 1975-ben. A kétoldalas, hat képpel illusztrált cikk nagyon jó képet fest
Zalakarosról. Ugyanezt a módszert alkalmazták 1978 augusztusában, amikor két oldalon hat színes képpel
Fürdőkultúra és termálturizmus címmel jelent meg Vadas Zsuzsa cikke. A magyar termálturizmus helyzetéről és
jelentőségéről írt benne, megemlítette az ENSZ által támogatott termálprojekt eredményeit, majd a zalakarosi
víz gyógyító hatásait részletezte riport formájában.
246
	Magyarország, 1970. november 25. 24. old., Új gyógyfürdő: Zalakaros. 1973. október 4. 19. old., Itt a két kép
egyike embertömeget ábrázol (fürdő a 30 holdas parkban képaláírással), míg a másik Zalakaros első szállodája:
a Termál.; Új gyógyüdülőközpont: Tél – Nyár Zalakaros, Utazási kurír. 1974. április 14. 23. old., Gyógyidegenforgalom. Új név: Zalakaros, 1977. május 29. 20. old., Majd egy cikk: Novobáczky Sándor: Zalakaros
ürügyén. Sok víz. Kevés szálloda. Magyarország, 1975. november 23. 21. old.; Gyógy-idegenforgalom. Új
név: Zalakaros. Félezer hőforrás. Gőzalakban tör fel. Magyarország, 1977. május 29. 20. old.; Gyógyulás,
pihenés – Zalakaroson. 22 kilométerre a Balatontól. Magyarország, 1970. november 25. 24. old.
247
	Zala megye és az ország új üdülőkörzete: Zalakaros, a gyógyfürdő. Népszerűsége túlnő az országhatáron.
Képes Újság, 1973. július 14. 24. old.
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vele népszerűsíteni, rövid, informatív cikkei egy része ma is haszonnal forgatható. A kiadvány
végén kiegészült könyvajánlóval és turisztikai rejtvényekkel. Zalakaros az 1976-ban a 3.
számban kapott – egy, a fedett fürdő medencéit ábrázoló képpel – négy hasábot. Végső soron
az első tíz év eredményeit szedték csokorba, majd viszonylag sok idegenforgalmi információt
is közöltek. Innen tudjuk, hogy ekkor már az IBUSZ és a Budapest Tourist egyhetes zalakarosi
félpanziós programokat értékesített „800–830 Ft-os elfogadható áron.” A szállodában a kétágyas, zuhanyzós szoba 200, a mosdós 170 Ft-ba került éjszakánként, a szezonon kívüli, tehát
az őszi és téli időszakban 160, illetve 130 Ft volt a szobák ára, esetleges pótágy beállításáért
40, illetve 30 Ft-ot kellett fizetni. Kiemelték a Zalatour kedvezményes őszi-téli akcióit, amikor
hatnapi tartózkodás esetén csak 140, illetve 110 Ft-ot kértek (természetesen éjszakánként)
a szobákért.248 Ebben az időben már felfedezhettünk egy tudatos marketingtevékenységet:
termékkialakítást és a termék promócióját.
Különösen kedveltek és érdekesek voltak azok a rejtvények, ahol vagy Zalakarosról tettek fel kérdéseket, vagy zalakarosi utazást lehetett nyerni. Volt olyan játék is, amikor egy
társasutazás során érintett objektum volt a kérdés. Az 1980-as évekig rendkívül népszerű
egy- vagy kétnapos autóbuszos társasutazásokkal a belföldi turizmus élénkítését kívánták –
sikeresen – elérni. Ilyen volt az IBUSZ és a Volántourist egészen a nyolcvanas évek végéig
alkalmazott gyakorlata.
A teljesség igénye nélkül idézzünk fel néhányat ezekből. A Volántourist a Népszabadságban
és a Magyarországban, a két legolvasottabb napi- illetve hetilapban meghirdetett kétszer négy
hónapig tartó rejtvényjátéka szándékosan széthúzta a tavasztól őszig tartó időszakot. A belföldi
társasutazásokon részt vevők a túrán felkeresett látnivalókról találhattak kérdéseket ezekben
a példányokban. Egyszer-egyszer tíz kérdésre kellett a válaszokat határidőig beküldeni, a helyesen válaszolók között turisztikai termékeket sorsoltak ki, ez lehetett utazás, árcsökkentett
kedvezményes részvételi lehetőség, vagy éppen üdülés. 1977. július 2–3-án Zalakaros–Hévíz
volt a kétnapos társasutazás célállomása, ez a résztvevőknek fejenként 442 Ft-ba került [ma
20.730-ba kerülne].249
Hasonló volt a legnagyobb utazási iroda, az IBUSZ-nak a napjainkig népszerű tudományos
ismeretterjesztő hetilappal, az Élet és Tudománnyal közös, belföldi társasutazást népszerűsítő
játéka is. Ezek az IBUSZ–ÉT túrák is egy meghatározott hazai célállomásra mentek. Az újságban lévő, levágható kuponnal lehetett kedvezményes részvételi díjat elérni. 1984-ben az
október 20-i egynapos zalakarosi túrára lehetett kuponnal jelentkezni.250
Egy másik termék, az üdülőturizmus forgalomnövelése céljával már alkalmazták a napjainkban is gyakori hirdetéseket. Ebből is álljon itt néhány példa, elsősorban azok, ahol az árak is
fel vannak tüntetve. Ezek sorába tartoztak az IBUSZ hirdetései, melyben a zalakarosi Termál
Szállóban való egyhetes tartózkodást reklámozták. A teljes panziós ellátás 3330 [2020-ban
85.914 lenne], a nyaralóházas elhelyezés 2780 forintba került.251 Vagy egy másik árajánlat:
	Nádasdi János: Hazai gyógyvizeink. Zalakaros. Hol üdüljünk? 1976/3. 10–11. old.
	Magyarország, 1977. május 8. (első forduló) és június 5. (második forduló). Zala megyéről egy kérdés
szerepelt az első fordulóban: A keszthely–zalaszántói országúton áll két híres, és több más hajdani bakonyi
betyár kedvelt mulatóhelye. Mi a csárda neve? Mikor épült? Melyik betyár fejére tűztek ki 1000 forintos
vérdíjat? (Ez az 1883. évi körrendelet az épület falán volt látható.) A budapestiek számára csak a helyszínen
voltak ezek az információk elérhetők. Természetesen itt volt az ebéd.
250
	Élet és Tudomány, 1984. augusztus 17. 1049. old.
251
	Belföldi idegenforgalmi mozaik. IBUSZ. Élet és Tudomány, 1986. június 7. 734. old.
248

amely a sokáig az egyedüli kereskedelmi szálláshelyre keresett vendéget, ekkor hét éjszaka
teljes panzióval 3420 forintba került.252 Mindkettő árajánlat 1986-os.
De vezetett Zalakarosra IBUSZ–TIT túra is 1989. június 17–18-án,253 bizonyítva a motorizáció elterjedése mellett csökkenő, de még mindig piacon lévő belföldi társasutazások népszerűségét. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk még az IBUSZ és A Hét című hetilap közös nyári képes
versenyét is.254
Jóval nagyobb reklámértékkel bírtak a különböző informatív újságcikkek. A Kádár-kor képes
sajtótermékeiben napvilágot látott többoldalas, színes képekkel illusztrált cikkek is komoly
figyelemfelkeltő erővel bírtak. Kiváló újságírók, útleírásszerűen, pontosan, jó stílusban adták
közre cikkeiket, jól promotálva az attrakciókat. Ezek az általában egyoldalas újságcikkek vagy
egy fürdőhelyet, vagy egy tájegység – ma úgy mondanánk: régió – gyógyfürdőihez csináltak
kedvet. A Magyarországban Novobáczky Sándor cikkei a nyugat-dunántúli fürdők, Balf, Bük
és Zalakaros helyzetértékelése mellett az osztrákok nyújtotta szállodaépítési hitellehetőséget
is megismertette olvasóival.
Hasonlóan jó stílusban készültek a művelődéstörténész szakújságíró Antalffy Gyula magas
színvonalú, népszerű írásai, melyek közül több is érinti Zalakarost. Antalffy a Magyar Nemzet
olvasószerkesztője volt, és javaslatára indult el a Fürdőlevelek című sorozat, ebben a szerző Magyarország természeti kincseiről cikkezett több tízezres olvasótáborának. A Fürdőlevél sorozat
egyik korai írása szól Zalakarosról. A zalakarosi fürdőlevél úgy kezdődik, hogy már a harmadik
napja fújó szél lehetetlenné teszi a strandolást a Balaton déli partján, s a vízparton nyaraló vendégeknek nincs programjuk. „Balatonberény után elkanyarodunk a tótól, áthaladunk néhány apró
zalai községen, s máris a legzavartalanabb fürdőzés időtől nem zavart kicsiny paradicsomában
vagyunk. Gyengéd vonalú szőlős dombsor alján nyitott termálmedence gőzölög a hűs levegőben,
mellette langyos vizű uszoda — s mindkettőben vidám fürdőző sereg. Nyakig merülve a jód illatú
gyógyvízbe, ügyet se vetnek a korbácsként suhogó északi szélre. Zalakaroson vagyunk.” Az írás a
továbbiakban a fürdő környezetének természeti szépségeit ecseteli, majd hasonlóan olvasmányos
stílusban elbeszéli az üdülőfürdő létrejöttét, kihangsúlyozva, hogy a kiváló, gyógyhatású vízzel
rövidesen a gyógyfürdővé fejlesztést célozzák meg. A fürdő létrehozása a községfejlesztésből255
indult meg, majd a járás községei adták össze azt a négymilliót, mellyel elkezdődhetett az építkezés.
Antalffy itt elsősorban interjúalanyaira hagyatkozott. A járás községeitől érkezett átutalásoknak
eddig nem akadtunk nyomára, az ötvenéves évfordulóra megjelent kiadványban Szirtes Lajos
tanácselnök, majd polgármester – mint említettük – viszont kész tényként említette.256 A cikk a
széles körű összefogásra való utalás után a fejlesztés terveit ismerteti részletesen, ebben már szó
van a 23 millió forintos fedett fürdőről. „Erre most kerül sor: 23 millió forintos előirányzattal
megépül a téli fürdő, fedett termálmedencével, kádakkal, orvosi rendelővel, a fizikoterápiás gyógykezelés eszközeivel. Ezzel Zalakaros a második Hévíz lesz a Balaton nyugati partja mentén.” – írja.
A szálláslehetőségek és a megközelítési lehetőségek után idéz a fürdő vendégkönyvének
a magyar mellett német cseh és lengyel nyelvű beírásaiból: „Véletlenül tudtuk meg, hogy
Zalakaroson termálfürdő van.” […] „Kellemes meglepetést okozott ez a teljesen ismeretlen
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	Élet és Tudomány, 1986. augusztus 1. 734. old.
	Élet és Tudomány, 1989. június 16. 762. old.
254
	A Hét és az IBUSZ közös nyári képes versenye. Utazzunk együtt! Fürdővárosok I. és II. A Hét, 1987. július
24. 5. old., illetve 1987. július 31. 5. old.
255
	Értsd: a községi tanács költségvetésének községfejlesztési alapja.
256
	HORVÁTH BALOGH 2015a, 13. old. Ld. még a 77. számú lábjegyzetet.
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szép kis fürdő.” […] „Átutaztunkban utat tévesztve tértünk be ide, s egy hétig maradtunk.”
Ezután a felelősöket ostorozza, hogy Siófokon – főleg rossz idő esetén – Bugacra, Budapestre,
Pannonhalmára vagy Igalba szerveznek egynapos kirándulásokat, ezzel szemben a „közeli
balatoni üdülőhelyeken egyetlen felirat sem jelzi, hogy hűvös időben, szélben-esőben is barátságos menedéket nyújt Zalakaros meleg vize.”257
Ugyanilyen jól sikerült, a hasonló szempontok alapján és stílusban megírt, egy nagyméretű zalakarosi képet is tartalmazó cikke
Zalakarosról és Igalról a Turista Magazinban, a
kirándulók népszerű lapjában.258 De hasonlóan
jó reklám volt a dunántúli barangolás során, a
környék nevezetességeit is bemutató, képekkel
illusztrált írás.259 A Turista Magazin a ’70-es
évek közepén is foglalkozott Zalakarossal, hírt
adott a nyaralófalú megnyitásáról,260 népszerűsítette mint önálló kirándulás célpontját,261
vagy megemlítette a termálvizekről készített
összefoglaló cikkében.262 Jóval korábbi – jelenlegi ismeretink szerint a legkorábbi – a Tükör
című közkedvelt képes hetilapban megjelent,
színes képekkel illusztrált, egy dunántúli kiránduláshoz kedvet csináló cikk, melyben néhány
sort szenteltek az újnak számító fürdőnek:
„Hallottak már Zalakarosról? Ugye nem? Pedig
kultúrált, kiépített fürdő az, egészen közel a
Balaton délnyugati csücskéhez. A 7-es útról
kell letérni Galambos [sic!] községnél, onnan
öt kilométer után célhoz érünk: gyógyfürdő
reumások és – állítólag – ideges emberek részére. Így aztán mindenkinek jót tesz!”263 De
A Fürdőlevél Zalakarosról
érdeklődtek a fürdő megközelítési lehetőségéről más hetilap szerkesztőségében is, ekkor mint olvasói levélre kapott választ a kérdező.264
Későbbi, de ugyanebbe a műfajba tartozik egy, a dél-dunántúli fürdők történetével foglalkozó
írás is.265 Örvendetes, hogy egyre szélesebb körben terjedt el Zalakaros híre, és egyre gyakrabban keresték az ide való eljutás lehetőségét. Ezt elősegítették a más megyék napilapjaiban
	ANTALFFY 1969, 7. old.
	ANTALFFY 1971, 6–7. old.
259
	Horváth Ildikó: A felfedezett Zalakaros. Természetjárás, Turista, 1969/8. 14–15. old.
260
	Megnyílt a zalakarosi nyaralófalu. Turista Magazin, 1976/6. 5. old.
261
	Két vonat között. Turista Magazin. 1976/1. 15. old. Öt képpel és egy megyetérképpel.
262
	Tájak, fürdők, emberek. Hévízek és a turizmus. Turista Magazin, 1976/4. 25. old.
263
	Halasi Mária: Hátha nem tudják. Tükör, 1967. augusztus 15. 9. old.
264
	Hol van Zalakaros? Ország-Világ, 1968. szeptember 18. 26. old. Felkeltette érdeklődését a Zala megyéről
közölt cikk. Tóth Emma: Az ezer völgy, száz patak hazája. Ország-Világ, 1968. augusztus 21. 18–19. old.
265
	T. Ágoston László: Gyógyvizeink múltja, jelene, jövője. Fejér megyei Hírlap, 1984. április 21. 7. old. A
zalakarosi fedett fürdő fotójával.
257
258

88

megjelent rövid, informatív cikkek is.266 Közös vonása valamennyi újságcikknek, hogy a nyári
szezonban jelentek meg, befolyásolva ezzel az utazási döntéshozatalt.
Az újságcikkek közül talán a legérdekesebb az újvidéki Magyar Szó Külpolitika rovatában,
bő két hasábon (egy amerikai útijegyzet és a pekingi nyári témák társaságában) egy fotóval
illusztrált írás. A fotó a mára már felszámolt alpesi nyaralófalut ábrázolja.
„Új fürdőhely, tizenöt évnél nem régibb egy épület, vagy medence sem, de már érkeznek a
hálálkodó levelek az egész világból, és a jugoszláv fürdőzők is felfedezték, főleg a horvátországiak
és a szlovéniaiak.” Ezekkel a sorokkal kezdődik a Magyar Szó cikke, mégis egy vajdasági állatorvos feleségét idézi, kinek nyakcsigolya-meszesedése a dél-zalai fürdővárosban gyógyult meg.
Ma már kinyomozhatatlan, hogy jutott Zalakarosra a vajdasági állatorvos, aki egyébként
a kilencvenes években még a Magyar Szó szorgalmas cikkírója és kertbarát mellékleteinek
szerkesztője volt, így valószínűsíthető, hogy a felesége gyógyult meg a fürdőben. Az egyébként
nagyon jó stílusú, informatív újságcikk két további szempontból is történeti értékű. Az egyik a
vízösszetétel műszaki következményeit írja le, Bende József fürdőigazgatót idézve. Érdekessége
miatt tegyük mi is ezt: „Bende József igazgató egy 15 centiméter átmérőjű csődarabot mutatott,
amelynek belseje szinte teljesen berakódott fogzománc színű és keménységű sókristályokkal.
- Havonta kell cserélnünk a kút csövének felső részét, olyan gyorsan telerakódik. A víz
sótartalma ugyanis kétszerese a hévízi vízének, 12 000 milligramm literenként. És nemcsak a
csövet tömítik el a sókristályok, hanem a fogak kisebb lyukait, repedéseit is, ha az ember 8-10
napon át 15-20 perces szájöblítést végez. A fürdő ugyanis fel van szerelve vízsugár- maszírozóval, a foginsorvadás és a fogszúvasodás gyógykezelésére. Nagy fluortartalma miatt igen
hatásos a víz erre a célra is.”
Másik interjúalanya Balogh Illés, a nagykanizsai kórház igazgató főorvosa, „és a karosi
fürdő egészségügyi irányítója” volt, aki a környék klimatikus viszonyaira, a víz átlagosnál
jóval nagyobb jód- es brómtartalmára hívta fel a figyelmet, ezért a neurotikus emberek már
egyhetes üdülés után is tapasztalhatják az idegrendszerüket érintő pozitív változást.
A cikket záró idegenforgalmi adatok (megközelítés, szálláslehetőségek) előtt még kiemeli
a szerző, a fürdő különlegessége abban is megnyilvánul, hogy magas vérnyomásban és vis�szérbetegségben szenvedők is kereshetnek gyógyulást a medencékben, melyet a főmérnök,
dr. Tóth Ágoston részletezett a cikkírónak.267
1970-ben a szezon kellős közepén a Magyar Filmhíradó másfél perces híradófilmet forgatott
a zsúfolt zalakarosi fürdőről. A televíziózás viszonylagos fejletlensége miatt a mozgóképes
híranyag szinte kizárólagosan a filmhíradóval jutott el a szélesebb közönséghez. Ez már nagyobb
publicitást jelentett, ugyanis rövid időn belül az ország minden mozijában a filmet megelőző
tízperces, rövid tudósításokból álló filmhíradó ismertté tette az akkor ötéves fürdőt. Általában egy hétig volt műsoron egy-egy filmhíradó, így a nagyobb városokban, ahol mindennap
több – általában három – előadás is volt, naponta többször levetítették a Zalakaroson készült
képeket, a falvakban pedig általában a heti két előadás előtt nagyon sok mozilátogatóhoz
eljutott a filmes tudósítás.268 A következő évben, a szezon áprilisi kezdetén már a TV-Híradó
is készített egy rövid tudósítást.269
	Egy példa: Kirándulóknak, pihenni vágyóknak. Az ország új gyógyfürdője Zalakaros. Kisalföld, 1973. június
3. 4. old.
267
	MIAVECZ 1979, 4. old.
268
	NÉMETH, Tájékoztató. Mai ismereteink szerint ez a legkorábbi film a zalakarosi fürdőről.
269
	A TV-Híradó Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1971. április 23. 8. old.
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1971-ben a Zalai Hírlap több írása mellett már a Somogyi Néplap, valamint a Népszabadság
és a Turista is közölt cikket a fürdőről. A működtetőnek éveken keresztül az volt a gyakorlata,
hogy először rövidhírben vagy apróhirdetésben tájékoztatott a nyitásról, majd áprilisban egyoldalas, több képes fizetett hirdetésben informatív anyagot tett közzé, elsősorban az abban az
évben bevezetett új szolgáltatásokról.270
A változtatás igénye, sőt körülményei tehát adottak voltak, és ezzel a lehetőséggel az
elsők között élt mind Zala megye, mind a zalakarosi fürdő. Az igényesebb külföldi vendégek számára 1973-ban készültek el az első kiadványok. A megye első idegen nyelvű
bemutatkozása 1973-ban történt, amikor megjelent a magyar–német kétnyelvű „Vue touristique” című magazin.271. A Vue Touristique, az Idegenforgalmi Újságírók és Írók Nemzetközi Szövetségének negyedévenként magyar, francia, angol, spanyol és német nyelven
megjelenő, színes és fekete-fehér fotókkal illusztrált folyóirata, melynek a szakújságírók
mellett az igényesebb turisták is a célpiacai voltak. Ennek a folyóiratnak egy, a megyei
tanács finanszírozta különkiadása látott napvilágot Zala megyéről, hasznos turisztikai
információkkal szolgálva. A német nyelvű kiadvány igénye egyértelműen a nemzetközi aktív turizmus erősödését bizonyította, hiszen elsősorban osztrák, német és jugoszláv
(mindenekelőtt szlovén és horvát) vendégek érkeztek Zala megyébe, és egyre többen. A
magazin teljes képét adta rövid, de informatív fejezetekben a megye vonzerőleltárának: a
Göcseji Falumúzeum, Virágos város: Zalaegerszeg, Évszázadok tükrében: Nagykanizsa,
Zalakaros Gyógyfürdő, Világrekord trófeák, A rádiházi ménes, Nagymúltú [sic!] néprajzi
vidék: Göcsej, Dél-Dunántúli Népművészeti Hét, Mit érdemes megnézni? Rendezvények
1973-ban, Zala megye ipara, Magyar Olajipari Múzeum, Zala megye mezőgazdasága, Élő
népművészet fejezetcímekkel. Az aktív kulturális turizmus, a körutazások, a hobbituristák
közül a vadász- és lovasturizmus kedvelői mellett a megye turisztikai erősségeinek csokrában már ott volt a zalakarosi gyógyfürdő. A három színes képpel illusztrált fejezet három
rövid, tömör, de informatív blokkban adta közre a legfontosabb adatokat. Az egyikben a
település festői környezetét és a víz megtalálásának körülményeit írta le a szerző, a második a gyógyvízről és az eddigi fejlesztésekről szólt, míg a harmadik a megközelítés, a
nyitvatartás és az elszállásolás praktikus információit közölte. Ingyenes példányként széles
körben terjesztették, szállodákban, kempingekben, utazási irodákban, és – ingyenessége
ellenére – a hírlapárusoknál. Ugyanebben az évben a Vue touristiquet is megjelentető idegenforgalmi kiadó, kifejezetten a külföldiek számára, az Országos Idegenforgalmi Tanács
által jegyzett kiadványában tűnik fel a fiatal termálfürdő. A lap végén volt egy „Magyar
városok” rovat, ahol két oldalon két-két hasábban ugyanaz a szöveg jelent meg németül,
angolul és franciául. A három – a mai gyógykerti medencét ábrázoló – fekete-fehér képpel
illusztrált cikk röviden ismertette a fürdő kapacitását, megnevezve üzemeltetőjét, továbbá
felsorolás szinten részletezte idegenforgalmi kínálatát és természetesen a gyógyvíz hatásait.
Végül a fürdő Budapest, Hévíz, a Balaton és Jugoszlávia felől történő megközelíthetőségét
	A teljesség igénye nélkül néhány sajtóközlemény: az apróhirdetés: „Értesítjük a megye lakosságát, hogy a
zalakarosi termálfürdőt és a nagykanizsai melegvizes strandfürdőt megnyitottuk.” Zalai Hírlap, 1971. április
25. 14. old.; Akar pihenni, szórakozni, kikapcsolódni? Újabb szolgáltatásaival várja Önt az idén is a Zalakarosi
Termál- és Strandfürdő. Zalai Hírlap, 1971. április 25. 6. old.; Pihenhet, gyógyulhat, szórakozhat, gyógyulást
kereshet. Napfényes, szép környezetével az idén is várja Önt a zalakarosi termál strandfürdő. Zalai Hírlap,
1972. április 23. 4. old.
271
	Zala megye bemutatkozik. Ein Komitat stellt sich vor. Vue touristique. Különkiadás. Bp. 1973. 128 old.

olvashatta az érdeklődő. A – nagyon jól megfogalmazott – záró mondat egyben utalt a
nehéz megközelíthetőségre, de az itteni felfrissülés élményére is.272
Jóllehet ma már teljesen mások a marketing céljai, tendenciái, eszközei, de önmagában
az a cél, hogy tudatosan próbálták eljuttatni az információkat egy-egy célcsoporthoz, már
egy tudatos (igaz, még) kezdeti piacszegmentációt jelez – döntően a belföldi turizmus uralta
szocialista gazdasági viszonyok között.
Ugyanezt a célt szolgálták a megyéről készült, színes, informatív képes kiadványok is.273
Ezeket a megyei idegenforgalmi hivatal adta ki, a turisztikai értékeket mutatta be négynyelvű (magyar, orosz, német, horvát) egy-egy soros képaláírással, és ugyanezeken a nyelveken
ott volt a turisztikai információ elérésének lehetősége is. Az orosz nyelv jelenlétét sokan ma
már a letűnt korszak megmosolyogtató jellemzőinek tartják. Ez azonban az idegenforgalomban nem így van. A hetvenes-nyolcvanas években rengeteg szervezett csoportot utaztatott
be Magyarországra az Inturiszt szovjet utazási iroda, általában kéthetes, rendkívül tartalmas
körutazásos programmal. Zala megye ebből a termékből három-négy éjszakával részesedett,
és a program része volt valamilyen fürdési lehetőség. A négynyelvű kiadvány ugyanakkor
nagyon jól betöltötte az utazási prospektus szerepét, mondván „na ott is jártunk!”. A magyar
idegenforgalom nagyon szerette ezeket a csoportokat, mert főszezonon kívül kötött le jelentős
szállodakapacitást, a turisztikailag nem frekventált helyeken is. Évekig, évtizedekig biztos
piacot jelentettek ezek a szervezett csoportok.
A hetvenes évek elejétől egyre-másra születnek az ingyenesen terjesztett, informatív kiadványok, szórólapok, leporellók. Természetesen ezeket az elismert gyógyvízzé minősítés
elnyerése után nyomtatták, ekkor már volt mit reklámozni. Az első szórólapot még a fürdő
fenntartója – a Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat – készíttette egyszerű, sárga papíron.
Csak az alapinformációk szerepeltek rajta német, angol és horvát nyelveken. Ez az egyedüli
szórólap, mely egy térképvázlattal, és képek nélkül készült. Az 1973 után megjelent reklámanyagok közös jellemzője, hogy négyszínnyomásos technikával állították elő, s mindegyik
magyar és német nyelven készült, ezzel arra is utalva, hogy milyen vendégkört kívánnak
megcélozni. Jobban mondva: akkor honnan érkezett a vendégek zöme. Továbbá minden
prospektus tartalmazta a vízösszetételt és az Országos Közegészségügyi Intézet gyógyvízről
272

	Comming events in Budapest. Überall in Ungarn. Dienstleistungen. Az OIT. Kiadványa. 5. évf. 6. szám.
1973/6. (Június) 30–31. old. Ugyanebben a kiadványban egy érdekes táblázatot találunk arról, hogy 1973ban milyen összegért lehetett személygépkocsit bérelni a Fővárosi Autótaxinál. A érdekesség kedvéért három
típust emelünk ki, a legalacsonyabb és a legmagasabb kategóriát, továbbá a leggyakoribb magyarországi
autótípust. Ezzel újabb adalékot (is) kívánunk szolgáltatni arra, hogy milyenek voltak akkoriban az árak. A
gépkocsibérlés árait USA dollárban és forintban egyaránt feltüntették.
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	Két évtized alatt több kiadása volt ezeknek a képes kiadványoknak, felsorolni valamennyit lehetetlenség.
Kiemelkedett azonban a Zala címmel a hetvenes évek elején kiadott 26 oldalas képes kiadvány. Két oldalon
három kép jelent meg Zalakarosról (kettő a strandról, egy a kempingről). Az akkor már „elismert gyógyvizű”
fürdő Zala megye turizmusban betöltött súlyát jelzi, amikor a Balaton nyugati partszakasza és Hévíz még
nem Zala, hanem Veszprém megyéhez tartozott.
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készített szakvéleményét. Valamennyi kiadvány feltüntette a javallatokat (indikációkat), de
egyik sem sorolta fel az ellenjavallatokat (kontraindikációkat). Ilyenkor eltűnődhetünk azon,
hogy egy átlag vendégnek mit mond a vízanalízis, amikor egy krónikus magas vérnyomásban szenvedő turista, kinek keringési problémái vannak, jó egy órát fürdik a rendkívül erős
zalakarosi vízben…
A fürdést illetően a korai újságcikkek sem adtak mindig jó tanácsokat. Sajnos ez a professzionálissá váló egészségturisztikai marketing előtt mindenhol így volt Magyarországon,274 tehát
megint nem kizárólag zalakarosi jelenségről, vagy zalakarosi hibáról van szó. Ebben az esetben
is tetten érhető a korszak propagandája: mindennek csak a jó, lehetőleg a hibátlan oldalát kell
kidomborítani! Természetesen emellett ezeken a szóróanyagokon a turisztikai alapinformációk
(megközelítés, elszállásolás stb.) is olvashatók. Később megjelentek a szállodák képes reklámanyagai is, ezeken általában fele-fele arányban osztoznak a fürdőről és a szálláshelyről közölt
információk.275 A gyógyászati részleg megnyitásával pedig nincs olyan prospektus, vagy kiadvány,
amely ne közölne legalább egy, általában színes képet a gyógyászati részlegről.
A fürdő ugyanakkor állandóan jelen volt a megyei lapban és az üzemi lapokban is.276 Míg a
megyei lap277 folyamatosan közölte a híreket, eseményeket, addig az üzemi lapokban a zalakarosi fürdő nyújtotta lehetőségek rövid ismertetése után mindig az állt a középpontban, hogy
az illető cég hogyan üdülteti dolgozóit a fürdőhelyen. Ezeket a nem túl terjedelmes cikkeket
az üzemi lapok általában három-négy fotóval tették informatívabbá.
Röviden kell szólni az első két évtized útikönyveiről is. A Panoráma Kiadó klasszikussá vált
Magyarország útikönyvében a dél-zalai tájak leírásánál hét sort kapott a település, ezt érdemes szó
szerint idézni: „A község határában olajkutatás közben 92°C-os278, gazdag sótartalmú hévíz tört
fel, amely nyitott strandmedencéket és fedett fürdőt táplál. Gyógyhatású vize alkalmas a reumatikus
és más mozgásszervi bántalmak kúrálására. Zalakaros jó rizlingbora mellett termálfürdőjéről is
nevezetes lett. Van versenyre is alkalmas medencéje, a fürdő területén üzletsor, étterem, motel és
kemping. Fizetővendég-szolgálat. A tervekben Zalakaros gyógyfürdővé fejlesztése szerepel. Máris
épül a téli-nyári fedett fürdő (mellette szauna).”279 A hetvenes évek közepén megjelent ötödik
kiadás apró betűvel szedve másodlagos úticélnak tünteti fel ugyan, de mindenképpen szerepel
a legfontosabb turisztikai vonzerők listáján. A bő két évtizeddel később megújult formában a
Panoráma nagyútikönyvek sorozatban megjelent kötetben ezt olvashatjuk: „Zalakaros. Alig
1000 lakosú község, amely gyógyfürdőjének köszönhetően látogatott üdülőhely. A gyógyfürdő
Zalakaros határában van, ahol olajkutató furások eredményeképpen tört fel a 96°C-os termálvíz
az 1960-as évek elején. Hamarosan megkezdődött tervszerű fejlesztése, és ma már tíz szabadtéri
és két fedett medence várja a fürdővendégeket. A gyógyvizet elsősorban reumás megbetegedések,
mozgásszervi problémák, nőgyógyászati panaszok esetére és baleseti utókezelésre ajánlják.”
Emellett közli a könyv a Tourinform iroda címét és telefonszámát, továbbá szálláslehetőségként

a Hotel Termált és a Liget Hotelt.280 Természetesen szerepel Zalakaros valamennyi regionális
útikönyvben és gyógyfürdőkről szóló kiadványban is.281
Zala megye első modern útikönyve az 1970-es évek közepén készült el. Öt oldalt kapott
ebben Zalakaros, a szerző két képpel tette informatívabbá a fürdőről szóló részt. A gyógyfürdő
általános ismertetése mellett először hívta fel a figyelmet a környékben élők – ma már nem
látható – gazdag népviseletére, továbbá kirándulásokat is ajánlott a galamboki horgásztóhoz
és a behiákpusztai bivalyrezervátumhoz.282
Hasonló céllal készült el a szintén több kiadást megért Barangolás Zalában című megyei
útikönyv is.283 A megyét turisztikai kistájakra osztó kiadvány majdnem tíz oldalt szentelt
Zalakarosnak,284 a víz és a település részletes ismertetése mellett bő tárházát kapjuk az idegenforgalmi címeknek és a kirándulási lehetőségeknek.
Az első kifejezetten Zalakarosról szóló turisztikai kiadvány 1984-ben került ki a nyomdából.
A bilingvis, egyik oldalán magyarul, másik oldalán német tükörfordításban megjelent zsebkönyv
méretű kiadvány néhány fontos momentumot közölt a település történetéről, részletesen taglalta a gyógyfürdő kialakulásának és fejlődésének állomásait. A zalakarosi víz című fejezetben
a vízösszetétellel, a gyógyvíz hatásaival, és a lehetséges gyógykezelésekkel ismertette meg az
olvasót. A végén a szálláshelyekről és a vendéglátó egységekről turisztikai adatbank segítette
az idelátogatót. Az utolsó fejezet kirándulásokat ajánlott a huzamosabb ideig Zalakaroson tartózkodóknak: a kápolnapusztai bivalyrezervátumot, Galambok község látnivalóit (a templom
Dorffmaister-freskóját, a tájházat, a horgásztavat) és Zalakomár műemlék jellegű templomát. A
környék látnivalóin túl négy kirándulást javasolt, egyet Nagykanizsára, egy másikat Keszthelyre,
egy harmadikat a Kis-Balatonhoz, és egy mozaik jellegű negyediket Útban a Balatonhoz címmel.
Ebben Zalamerenye, Zalaszabar, Sármellék, Alsópáhok, Zalaapáti, de főleg Zalavár kellőképpen
még fel nem tárt értékeire kívánta néhány sorban ráirányítani a figyelmet.285 Később Zalakaros
Gyógyfürdő címmel egy tájékoztató is kiadásra került, melynek a mutációját számos nyelvre
(közte a leggyakrabban használt nyelveken kívül finn és eszperantó nyelvekre is) lefordították.
Nagyjából az előbbiekben ismertetett struktúrában (milyen hatása van a víznek, településtérkép, megközelítési lehetőségek, szálláshelyek felsorolása, vendéglátás, a gyógyfürdő, rekreációs
programok, kirándulások, gyalogtúrák) ismertette meg olvasójával Zalakarost.286

	A szerző korántsem állítja, hogy valamennyi 1960 után Magyarországon gyógyturisztikai témakörben megjelent
kiadványt, prospektust áttanulmányozta, de számos hévízi, harkányi, hajdúszoboszlói, zalakarosi és budapesti
fürdőről kiadott prospektus ismeretében fel meri vállalni fenti állítását.
275
	A Zalakarosi Fürdő Zrt.-nek valamint a Közösségi Ház és Könyvtárnak hatalmas prospektusgyűjteménye
van. Az itt közölt összegző vélemény ezek áttekintése után készült.
276
	Egy példa: Zalakarosi kóstoló. Dunántúli Olajmunkás, 1975. december 15.
277
	A Zalai Hírlap több tucat cikket közölt a fürdőről. Ennek bibliográfiai szintű ismertetésére sincs itt lehetőség,
a történeti értékkel bíró cikkekre azonban folyamatosan hivatkozunk.
278
	Az adat nem helyes. A valós érték 96 °C.
279
	Magyarország. Ötödik, átdolgozott kiadás. Panoráma Kiadó, Bp. én. 537. old.

	CZELLÁR–SOMORJAI 1996, 448–449. old. Emellett még megemlítik a gyógyvizek felsorolásánál (25.
old.) és az olajiparnál (39. old.).
281
	Egy példa: ZÁKONYI 1977, ERDŐDY 1981, 375. és 382. old.
282
	TÓTH é. n.: 128–131. old.
283
 	LACKNER é. n.: 127 old.
284
	Uo. 57–64. old. 7 fekete-fehér képpel.
285
	HALÁSZ 1984, 87 old. Borítóján 4 színes, belül 39 fekete-fehér képpel és egy térképvázlattal. 1997-ig
további három javított kiadás jelent meg, szerkezete jelentősen nem változott, de a turisztikai információs
részében – helyszíni interjúk és marketinganyagok felhasználásával – folyamatosan követte a változásokat.
286
	CSEKE 1987, 43 old.
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9. A FEJLŐDÉS GARANCIÁJA: A FEDETT GYÓGYFÜRDŐ
A fedett rész üzembe helyezése hozta meg a fürdő életében az igazi fejlődést. Az elképzelések
már a strandfürdő kialakításával majdnem egy időben napirendre kerültek, ennek következtében
az első tervek is elkészültek 1969-re. A „zalakarosi téli fedett fürdő” kifejezéssel jelölt, az addigi
legnagyobbnak tervezett zalai idegenforgalmi beruházás terveiben egy 186 m² alapterületű
280
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nagyobb teret biztosítottak a terápiás részlegnek. A fürdő fejlesztésére a Zala Megyei Tanács
minden érdekelt részvételével 1970. február 13-án egy operatív bizottságot hozott létre – az
1966-ban szintén a megyei tanács által alakított Zalakarosi Intéző Bizottság folytatásaként
kibővült feladatkörrel és szakembergárdával – a „zalakarosi fürdő komplex fejlesztésére”. A
kivitelezésre 1975. október 15-i határidővel a Zala Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat nagykanizsai főépítésvezetősége kapott megbízást.289 A vállalat dicséretesen tartotta a határidőt, a
hatvanas-hetvenes években az építőiparban nagyon ritka volt, hogy mindössze néhány hetes
csúszással be tudjanak fejezni egy – ma már úgy mondanánk – projektet. Az előzetes tervhez
képest mindössze négy hetet késtek, és ez igazán nem jelentett lényeges csúszást, legfeljebb
annyit, hogy nem sikerült az átadás a következő állami ünnepen, november 7-én.
A fedett komplexum átadására a Zalakarosi Intéző Bizottság ünnepi ülését követően, a fürdő
tízedik „születésnapján”, 1975. november 12-én, szerdán került sor.290 Az idegenforgalmat is
felügyelő Szurdi István belkereskedelmi miniszter jelenlétében történt meg a harmincmillió forintos
összköltséggel megvalósított fedett fürdő avatását jelképező szalag átvágása.291 Ezt az akkori idők
megyei hierarchiája első embere, Varga Gyula, az MSZMP Zala Megyei Bizottságának első titkára
tette meg.292 A nagyközönség számára november 15-én, szombaton nyílt meg a legyezőszerűen
felépített épületben a két, összesen 186 m² vízfelületű medencét magában foglaló, és az ehhez
csatlakozó gyógyászati traktus: a 30 m²-es terápiás blokk, a kádfürdő, kezdetben nyolc tisztasági és
négy gyógyászati káddal, valamint további szolgáltatásként súlyfürdő, gyógymasszázs, kvarc, és
víz alatti masszázs. Egyedül a húszfős szaunarészleget nem tudták a nyitáskor átadni, ugyanis az
üzemeltetésükhöz szükséges speciális kályhák nem érkeztek meg határidőre az NSZK-ból. Ekkor
már kiképzett személyzet várta az első gyógyászati részlegben az első beutaltakat, szakorvossal
az élen.293 A belépőjegy 10 Ft-ba került [ma ez 608 Ft lenne], érdekes volt a fürdő nyitvatartása is:
a hétfői szünnapok kivételével reggel 8 órától 12.30-ig fogadta a fürödni és gyógyulni vágyókat,
majd egyórás déli szünet után 13.30-tól 18.00 óráig volt nyitva.
A fedett fürdő megnyitása jelentette a további fejlődés alapját, hiszen folyamatossá vált
a fürdő- és gyógyszolgáltatás, ezzel megszűnt a fürdő szezonális jellege, és egyre nagyobb
	Ezer lakás, szauna és törpevízmű a rajzasztalon. Zalai Hírlap, 1974. március 5. 1. old.; Már épül, s jövőre
elkészül a zalakarosi fedett gyógyfürdő. Zalai Hírlap, 1974. március 1. A cikk közölte a fedett fürdő makettjének
a képét is. Az építkezésről folyamatosan tudósított a helyi sajtó, ritkábban az országos sajtó, megindulása
előtt pl. a Népszava Új téli fürdő és szauna épül Zalakaroson címmel, a rövidhírek (a „mozaikok”) között
vastag betűvel szedve 11 soros (két hasábra tördelt) hírt közölt a tervről. Népszava, 1971. október 26. 4. old.
További sajtómegjelenések is voltak: Téliesítik a zalakarosi gyógyfürdőt. Népszabadság 1975. április 18. 9.
old.; Népszava, 1975. szeptember 6. 10. Szombati mozaik.
290
	Az átadásról két címlapfotós, kéthasábos vezércikkben tudósított a megyei lap: Szolgálja a dolgozó ember
egészségét, pihenését! Átadták a zalakarosi fedett fürdőt. Zalai Hírlap 1975. november 13. 1. old. Mellette
a címlapon néhány rövidebb hír: a magyar miniszterelnök olaszországi hivatalos tárgyalásai és a Magyar
Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Központi Bizottságának üléséről szóló híradás szerepelt csak. Az
országos napilapok is hírt adtak az eseményről: Fedett fürdővel bővült Zalakaros. 1975. november 13. 9. old.;
Fedett fürdő Zalakaroson. Magyar Nemzet, 1975. november 13. 3. old.; Fedett fürdő Zalakaroson. Magyar
Hírlap, 1975. november 13. 8. old.
291
	2020-ban ez 1,824 milliárd Ft lenne.
292
	A korabeli hivatalos protokoll szerint az avatók teljes hivatali címe így hangzott: Szurdi István az MSZMP
Központi Bizottságának tagja, belkereskedelmi miniszter, és Varga Gyula, az MSZMP Központi Bizottságának
tagja, a megyei pártbizottság első titkára, országgyűlési képviselő. (A pártállamban – a párt vezető szerepének
elve szerint – mindig a párttisztséget kellett először említeni.)
293
	Szolgálja a dolgozó ember egészségét, pihenését! Átadták a zalakarosi fedett fürdőt. Zalai Hírlap, 1975.
november 13. 1. old. és Németh Ferenc irathagyatéka.
289

Kész a fedett fürdő
fedett termálmedence, 12 tisztasági kád, 4 gyógyászati kád, 20 m² alapterületű súlyfürdő és 30
m² alapterületű terápiás rész szerepelt.287 Ám bő fél évtizedet kellett várni, míg a jogszabályi
feltételek mellett a kivitelezés anyagi feltételei is megteremtődtek. A magyar gazdaság ezekben
az években a vártnál sokkal rosszabb helyzetbe került, a kormány 1970-től beruházási stopot
rendelt el, a folyamatban lévőkön kívül minden kezdődő beruházást leállítottak, így remélve
sok száz milliárdot megtakarítani a költségvetésnek.288 A kormánydöntés következtében a
fejlesztési lendület megtört, a fedett fürdő megépítésének hirtelen nem kedveztek a körülmények. Utólag azt mondhatjuk: szerencsére, mert a későbbi megvalósítás jóval korszerűbb,
modernebb fürdőt eredményezett.
A D–6-os kút 1971-ben történt gyógyvízzé minősítését követő tervmódosítások a korábbinál
	Németh Ferenc 1973. június 12-én készült rövid feljegyzése. In: Németh Ferenc irathagyatéka.
 	KAPOSI 2002, 414–424. old.
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számban alkalmaztak kvalifikált munkaerőt, egyre több munkavállalónak lett folyamatos a
munkaviszonya, ebből következően csökkent a szezonálisan foglalkoztatottak aránya.
Az új részleg – mellyel a dokumentumokban téli fürdő néven is találkozunk – átadása után
azonnal napirendre kerületek a további tervek, ez az összeállítás az első olyan adatunk, mely
műszaki szempontból teljes tükre a zalakarosi gyógyfürdő kínálatának. A termálvízellátást
ekkor két, a D–6-os és a D–7-es, elismert gyógyvizet termelő kút szolgáltatta, melyek együttes vízhozama 864 l/perc volt. Jelenlegi ismereteink szerint ez az első olyan hozzáférhető
dokumentum, mely teljes körűen adja meg a kapacitásadatokat, és tartalmazza a korábban
hiányolt befogadóképességet is.294
A zalakarosi fürdő műszaki adatai, 1977. december
Felület

Térfogat

m²

m³

nap

m³/óra

%

m³/óra

1. számú meleg vizes medence

333

300

2

7,5

4

3.0

2. számú meleg vizes medence

500

500

2

50,0

4

20,0

3. számú meleg vizes medence

500

500

2

12,5

4

5,0

4. számú meleg vizes medence*

800

700

2

70,0

4

28,0

1095

2000

nj

nj

nj

nj

Gyermeklubickoló

63

32

nj

nj

nj

nj

Téli fürdőmedence I.

62

50

1

5,0

4

2,0

Téli fürdőmedence II.

124

100

1

10,0

4

4,0

Téli fürdőmedence III.*
Kádfürdő (db)
Súlyfürdő

180

150

1
1
1

10,0

4
nj
1

6,0
4,8
0,5

Medencék

Sportmedence

Összesen

12
50

Töltés

Utánfolyás

5,0

maximális

112,5

minimális

97,5

Maximális termálvízigény

1125 + 733 = 1858 m³/nap

Minimális termálvízigény

975 + 733 = 1788 m³/nap

73,3

Szükséges kútkapacitás
77,42 m³/óra = 1290 l/perc
Gyógyászati részleg szolgáltatásai súlyfürdő, szénsavfürdő, kvarc-, tangentor-, galván-, ingeráram-,
rövidhullám-, ultrahangkezelés

Szabad terület

összes felület
m²
40.000

fajlagos terület
m²/fő
8,0

5.000

Sportmedence

1.095

0,8

1.368

Meleg vizes medencék

1.519

1,0

1.519

A fürdő befogadóképessége

Mértékadó: 2+3 tétel összesen
Megjegyzés: * 1977-ben építenék meg  nj: nem jelöli
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fő

2.887
Forrás: MOGIM Arch. KFV LFV 1170.

	MOGIM Arch. KFV LFV 1170. A műszaki leírás 1977 decemberében készült Kovács Antal igazgató aláírásával.

1977-ben a Délzalai Víz- és Csatornamű benyújtotta a fenntartónak a zalakarosi fürdővel kapcsolatos, 1985-ig szóló fejlesztési elképzeléseit. A dokumentum összhangban volt Zalakaros és
környéke ugyanebben az évben készített részletes rendezési tervével. A fürdő üzemeltetője fejlesztési
elképzelései középpontjába a gyógyászati tevékenység bővítését helyezte, aminek előfeltétele a
vízfelület növelése volt. Eredményeképpen, feltételezve a vendégek 2,5-szeres kicserélődését, a
napi csúcs-befogadóképesség 18.332 fő/nap-ra emelkedne. Összehasonlításul: az 1977. évi napi
csúcs 11.574 látogató volt. Gyógyfürdő jelleggel működtetnék a fedett fürdő valamennyi és a
strandfürdő 2. és 4. medencéjét. A strandfürdő 1. és 3. számú medencéje hideg vízzel kevert termálvizet, a többi medence pedig a termálvíz hűtése során hőcserélőn felmelegített ivóvizet kapna.
Ezt a megnövekedett vízigényt a meglévő két kút nem volt képes biztosítani, ezért a megfelelő
mennyiségű termálvizet biztosító két új kutat kellett fúrni. Ezek a D–8 és D–9 jelű kutak. A megoldandó technikai kérdések közé tartozott a vízkövesedés megakadályozása, továbbá a vízhozam
500 l/percre emelése, valamint az elfolyó szennyvíz elhelyezése. Az addig alkalmazott megoldás
ugyanis környezetvédelmi
szempontból nem volt megfelelő. Ezért hármas megoldást
javasoltak. A sportmedence
ivóvíz minőségű melegített
hideg vizet használt, ennek
hétnapos vízcsere miatti vízelhelyezése nem jelentett
különösebb problémát. Az
1-es és 3-as medencék 3:1
arányban hideg vízzel kevert
termálvízzel működtek, míg
a többi medencét ivóvíz minőségű hideg vízzel töltötték,
„az így kibocsátott fürdővíz
a befogadót nem szennyezi,
élővízbe vezethető”. A harmadik csoportba a hűtött tömény
termálvízzel üzemelő medencék vízelvezetése tartozna. A
javaslat a megszűrt termálvíz
mélységi tárolóba való vis�szasajtolása volt. Alternatív
megoldásként felmerült, hogy
a fürdőtől keleti irányba elvezetett vizet egy megépítendő,
négyhektáros csónakázótóba
vezessék. Tehát alternatívaként már 1977-ben felmerült
Forrás: MOGIM Arch. KFV LFV 1170.
egy termáltó ötlete.295
	MOGIM Arch. KFV LFV 1170. Köszönöm Dr. Cseh Valentin történész muzeológus segítségét.
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A 4., 5., 6. medencék, a
7. gyermeklubickoló és a
fedett fürdő III. számú medencéjének megépítésével a
vízfelület 2894 m²-rel 5571
m²-re, a fürdő összbefogadóképessége 2887-ről 7333 főre
emelkedne. A beruházások
költségét 200 millió Ft-ra
becsülték [ez 2020-as árakon
9,38 milliárd Ft lenne].296
Ekkor már a dunántúli
gyógyfürdők között is kimagaslóan jó volt Zalakaros
pozíciója. A 44 dunántúli ásvány- és gyógyvizes fürdő
közül a négyet (Balatonfüredet, Balfot, Harkányt és Hévízt) országos jelentőségűnek
minősítette az minisztérium
akkori besorolása, a második
csoportba tartozott a körzeti
jelentőségűnek nyilvánított
Bük és Zalakaros, mellettük
további hármat helyi betegellátási feladatokat ellátónak sorolt be a rendelet.297
Zalakaros pozíciója tovább
erősödött, amikor 1977-ben
sikeresen befejeződött a D–
7-es kút vizének gyógyvízzé
minősítése, s egy évre rá,
1978-ban a zalakarosi fürdőt
hivatalosan is gyógyfürdőnek
Forrás: MOGIM Arch. KFV LFV 1170.
nyilvánította az Egészségügyi Minisztérium.298
A zalakarosi fürdő fejlesztésében jelentős érdemeket szerzett Németh Ferenc igazgató 1976ban nyugdíjba vonult, utóda a Délzalai Víz- és Csatornamű élén a korábbi főmérnök, Kovács
Antal lett, a zalakarosi fürdőt pedig 1976 és 1984 között – Loppert Tibor megyei tanácsel-

nök-helyettes javaslatára – Bende József, 1984
és 1990 között pedig Vörös László vezette.299
Az ő hivatali idejük alatt további négy medence
üzembe helyezése történt meg 1985-ig, továbbá
a fürdő területét 20 hektárra bővítették. 1990
után aztán egymást érték a folyamatos változások. 1991-ben az 1. számú medencét feszített
víztükrűvé alakították át, és megnyitották a
gyógykertet. A fedett fürdő magastetős lefedést kapott, a kiegyensúlyozottabb vízellátás
biztosítására 3x250 m3-es víztározó medence
Zalakarosi idill
készült a Freya Hotel területén. Átalakították
a 2. számú medencét is, lefedésével a szezonmentes bázis új, nagy kapacitású egységgel
gyarapodott 1992-ben. A korszerűtlenné váló
öltözőépület egy részét lebontották, helyén új,
központi vizesblokkot hoztak létre, továbbá
többpályás műanyag csúszda is épült a hozzá
tartozó medencével. Bővültek a sportpályák,
a sportmedencét 1995-ben feszített víztükrűvé
alakították át, vízforgatóval látták el, és számos új vendéglátóegység üzembe helyezése is
megtörtént. A fürdő fejlesztése a ’90-es évek
elejétől mozdult el a minőségi szolgáltatások
irányába, ekkor kezdődött meg a piacszegmentált kínálat alapjainak megteremtése. A Zalakarosi nyár
vendégkör átalakulásával300 a rendkívül erős
konkurenciaharcban nemcsak a piacon kellett
maradni, hanem ezeket a piaci pozíciókat meg
kellett tartani, sőt tovább erősíteni.
A nyolcvanas évek elején a Vízmű szakembereinek sikerült egy kezdetektől jelen
levő műszaki problémát, a csövek vízkövesedésének kérdését megoldani. A munkát
Tanczenberger Sándor geológus irányította,
munkatársa volt Balla László olajmérnök a
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamérnöki Karáról, ahol a számítógépes
feldolgozás készült, és a méréseket végző A nyári szezon végén
	A városmonográfiához készült adatgyűjtés, a Zalakarosi Közművelődési és Idegenforgalmi Iroda tulajdonában.
Bende a Délzalai Víz- és Csatornamű alkalmazottjaként munkajogilag a vállalat igazgatójának volt alárendelve,
de mivel bírta a megyei tanácselnök-helyettes, Loppert Tibor bizalmát, munkájában nagyfokú önállóságot
élvezett. A fejlesztésekről pedig a Loppert Tibor vezette Zalakarosi Intéző Bizottság döntött.
300
	Ennek meghatározó, de nem egyedüli oka volt, hogy a német egyesítés után megszűnt a családegyesítés
motivációjú találkozóturizmus.
299

	Uo.
	CZIRÁKY 1982, 359–368. old. Ezt átveszi VAJDA–VADAS 1990.
298
	295/Gyf/1978. EüM. szám. Kereskedelmi Értesítő, 1978. augusztus 15. 399. old. Jogszabályi alapja: 11/1965.
(VII.11.) Korm. sz. rendelet, és 4/1966 (VII.6.) sz. EüM. rendelet.
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Megyeri Mihály olajmérnök, a Geoinform Kft. akkori vezetője. A kutatás eredményét végül
szabadalmaztatták.301
A gyógyvíz összetétele miatt olyan mérvű volt a vízkő kiválása, hogy gyakran kellett a csöveket
és a feltörő, ásványi anyagokban rendkívül gazdag vízzel érintkező tartályokat karbantartani,
adott esetben cserélni, ami nagyon megnövelte a fajlagos költségeket. A kutak folyamatos
üzemben tartása miatt meg kellett találni azt a technológiát, mellyel a vízkövesedésnek elejét
lehetett venni. Rengeteg sikertelen kísérlet után egy új eljárás kidolgozása és kikísérletezése
történt meg 1981-ben. Ennek során egy injektálócső bevezetésével 417,09 méter mélységben,
a termelőcső gázkiválási szakasza elé a felszínről tiszta hígító hideg vizet adagoltak, ezáltal
eltolva a buborékpontot, sikerült megakadályozni a termelőcsőben a kőkiválást.302 A termelőcső
kövesedésének problémáját sikerült ugyan megoldani, de még megoldásra várt az injektálócső
hasonló problémája. Ezt végül a Gránit Gyógyfürdő műszaki kollektívája, Horváth Vencel,
Krampek Mihály és Hegyi László oldotta meg sikeresen.303
1990-ben a Gránit Gyógyfürdő Vállalat helyet adott az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézete „Csapadékképzés termálvíz kútban, mint csőreaktorban” témájú MKKI-OMFB projektjének, melyet több mint tízmillió forinttal finanszírozott az Országos Műszaki Fejlesztési
Bizottság.304 Felépült egy kísérleti üzem,305 ahol sikerült a gyógyvízből kalcium-karbonátot
kivonni. A Gránit Gyógyfürdő Vállalat közreműködésével a projekt sikeresen befejeződött.
Az ennek folytatásaként tervezett, a kalcium-karbonát kozmetikai célú felhasználását célzó
újabb projekt már kísérleti üzemi szinten sem valósulhatott meg, ugyanis a kozmetikumok
előállítása az akkori költségviszonyok mellett nem volt gazdaságos.306
Az akkori fürdőigazgató, Tanczenberger Sándor személye, néha talán túlzottan érdesre
sikerült, nem mindig sikeres megnyilatkozásaival, a Fürdőszövetség vezetőjeként megfogalmazott markáns véleményeivel – mindenekelőtt a társadalombiztosítási finanszírozás
kérdésében – nem kevés ellenséget szerzett magának. Ugyanakkor elkezdte a gyógykert
kialakítását, mert meggyőződése szerint ez volt a fejlesztés egyetlen helyes útja. Tervei
kivitelezéséhez anyagi támogatást – elmondása szerint – nem kapott. A fejlesztés forrását a
teljesen külföldi tulajdonban lévő InterEurópa Bank hitele jelentette. Több bejelentés érkezett
ebben az ügyben a vállalat felügyeletét ellátó megyei tanácshoz, majd ennek utódjához, a
	BALLA–MEGYERI–TANCZENBERGER 1983, 28–47. old. A gazdasági értékelésről: 48–54. old. Köszönöm
Krampek Mihály vezérigazgatónak, hogy erre a szabadalmi eljárásra ráirányította a figyelmemet.
302
	TANCZENBERGER 1984, 44–57. old. A sugárkeverő és az injektáló elvet később Tanczenberger szabadalmaztatta.
Köszönöm a szerzőnek, hogy kéziratát rendelkezésemre bocsátotta; BUCSKY–TANCZENBERGER–SIMONNÉ–
ÚJHIDY 1992, 91–92. old.
303
 	Horváth Vencel elnök-igazgató szíves közlése, melyért ezúton mondok köszönetet. Az interjú 2005-ben készült.
Az elnök-igazgató – a projekt megvalósítása idején főmérnök – ragaszkodott ahhoz, hogy az injektálócső
problémájának megoldása minden nevesítés nélkül a Gránit Gyógyfürdő műszaki kollektívája eredményeként,
annak szellemi termékeként kerüljön rögzítésre. E sorok írója mindenképpen közre szándékozik adni a műszaki
eredmények mellett jelentős pénzügyi megtakarítást eredményező műszaki megoldás kidolgozóinak nevét.
304
	91-97-07-0132 számú OMFB projekt.
305
	Még ma is áll a gyógyfürdő területén.
306
	Tanczenberger távozása után ebbe az új fejlesztési periódusba bekapcsolódott a veszprémi Reginapharma
Gyógyszerkereskedelmi Vállalat egy kozmetikai termékcsalád kifejlesztésének szándékával, de ez már kísérleti
üzemi szinten sem valósult meg. BUCSKY–TANCZENBERGER–SIMONNÉ–ÚJHIDY 1992, 91–92. old.
A szerző köszönetet mond Bucsky György és Újhidy Aurél kutató vegyészmérnököknek, az akkori MKKIOMFB projekt-team tagjainak, hogy a kísérleti programmal kapcsolatos kutatási hátteret 2005-ben részletesen
megvilágították.
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megyei önkormányzathoz.307 A fürdő igazgatója – majd a részvénytársasággá alakulás után
– elnök-igazgatója végül lemondott tisztségéről, lemondását a tulajdonosok 1992. november
30-i hatállyal fogadták el.
A piaci viszonyok lassan formálódtak. 1980 és 1990 között évente 10–14 millió Ft közötti
támogatást kapott a fürdő, így sikerült csak év végére nullszaldósnak lenniük. Ennek oka egyrészt a szocialista gazdaság árviszonyainak mechanizmusa, másrészt a folyamatos fejlesztés. Az
1990-es üzleti évben 25 millió forintos tiszta nyereséget könyvelhettek el. Számos változtatás
mellett ennek két fő oka volt, egyrészt az, hogy az árakat illetően inflációkövető magatartást
tanúsítottak, másrészt pedig felemelték a fürdő területén lévő, s folyamatosan gyarapodó üzletek
10-15 évvel korábban megállapított bérleti díjait.308 A magyar fizetőeszköz inflációja miatt az
értékálló nyugatnémet márkában határozták meg az összegeket, amit természetesen forintban
kellett befizetni. Egyben megdőlt a bérlők évről évre folyamatosan hangoztatott érvelése, hogy
a nehéz gazdasági környezetben nem tudnak magasabb bérleti díjakat kitermelni.
1990-es évek elején az európai turisztikai trendek válaszút elé állították a Gránit Gyógyfürdő Vállalatot. Két lehetséges fejlesztési irány rajzolódott ki. Az egyik egy tömegturizmus
bázisú, alacsonyabb színvonalon üzemelő, népfürdő jellegű, elsősorban mennyiségi fejlesztést
igénylő irány volt, a másik pedig a piacszegmentált, egyre szélesedő termékpalettájú, de jóval
költségigényesebb fejlesztést megvalósító, a mennyiségi helyett a termékalapú minőségi szempontok figyelembevételével az európai trendek követése, felhasználva, esetleg adoptálva ehhez
a nyugat-európai tapasztalatokat, és piacképes termékekkel megjelenni az egészségturizmus
piacán. Ugyanez előtt a dilemma előtt állt akkor a teljes magyar turisztikai ipar: olcsó sztereotip tömegtermékkel ellátni a piacot (aztán veszi, aki akarja), vagy az ár-érték arányt szem előtt
tartva egy termékalapú fejlesztés felé indul el. Mára már a nagyközönség számára is bebizonyosodott, hogy ez utóbbi a járható út. Korábban nem nagyon tehettek mást a magyarországi
fogadóbázisok, az elsősorban a KGST-országokból érkező, kevésbé fizetőképes kereslettel kellett
dolgozniuk, ennek kellett árban és szolgáltatásban egyaránt megfelelniük. 1989 után elsősorban
a szocialista országok turizmusának összeomlásával és a magyar gazdaságban kialakult helyzet
miatt a Zalakarosra látogató vendégek száma rendkívüli mértékben visszaesett. Magyarország
turizmusát negatívan befolyásolta a német egyesítés. Elsősorban a fiatalabb olvasók számára
kell megjegyezni, hogy Magyarország viszonylagos nyitottsága miatt, főleg a vízumkényszer
eltörlése után a két Németország állampolgárai nyaranta Magyarországon találkoztak, döntően
az NSZK-ból ékező rokonok finanszírozásával. Jóllehet az egészségturizmus termékeit vásárló
NSZK-turisták voltak többségben, de bizonyos mértékben ez a találkozó, vagy rokonlátogató
turizmus, ahogy nevezték, a „családegyesítés” Zalakaroson is jelen volt.
Az átalakuló gazdaságban mutatkozó nehézségek, a küldő területek piacának átstrukturálódása, a magyar gazdaság átalakulása következtében fellépő munkaerő-túlkínálat, a tulajdonviszonyok átalakulása, a szociálturizmus szinte minden átmenet nélküli összeomlása jelentette
az új, egy időben jelentkező kihívásokat. Zalakaroson ekkor kezdődött meg a korábban már
említett szociálturisztikai bázisok, a vállalati üdülők privatizációjával az aktív turizmus piacán
történő újrapozicionálása. Ez a folyamat a nyolcvanas évek végén már elindult, és a kilencvenes évek közepére le is zárult.
Ilyen körülmények között állt elő Tanczenberger Sándor fürdőigazgató azzal az ötlettel,
	Ezt az érintett volt tanácsi vezető megerősítette.
	MNL ZML XXXVI. 1.a ZM. önk. kgy. jkv. 1991. április 9. Interpellációk.
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hogy magasabb áron, de a vendégeknek jóval magasabb színvonalat nyújtva a rengeteg gátló
tényező ellenére elsőként a magyarországi fürdők közül elkezdi a gyógykert kialakítását.
Egy lehatárolt részben a korábbinál jóval magasabb áron, de a korábbinál jóval magasabb
színvonalon szándékoztak gyógyfürdő-szolgáltatást nyújtani, szolgáltatni. Egy belépőjegy
ekkor 100 [mai árakon 1010], a gyógykerti belépőjegy kezdetben 300, később pedig 540 [mai
árakon 5454] Ft volt. Ugyanezt az álláspontot képviselte Kiss Mihály, Zalakaros Nagyközségi
Közös Tanács vb-titkára (később Zalakaros jegyzője), aki a megyei tanács elnökéhez írott, a
gyógyfürdő átszervezésével kapcsolatos terjedelmes levelében azt fejtegette, hogy szerinte
is szakítani kell a népfürdő szemlélettel, ugyanis az utazási és ellátási költségek növekedése
miatt ekkor már egy bizonyos réteg nem tudott eljutni a gyógyfürdőbe, ugyanakkor azok a
külföldi és hazai látogatók, akik ezt megtehették, jövedelmükhöz mérten rendkívül olcsón
jutottak a jó minőségű gyógyvízhez. A másik észrevétele már markánsabb volt: „Meg kell
szüntetni a közpréda jelleget”, írta levelében, nézete szerint „Zalakaros egy olyan tehén, amit
az állam etet, a vállalkozók fejnek, a tanács pedig almoz”. Majd a három ütköző érdeket, a
megyei tanácsét, a helyi tanácsét és a gyógyfürdő vállalatét említette, mely lebontása nélkül
szerinte megoldhatatlan a kialakult helyzet.309 Ma már nem tudjuk eldönteni, hogy véleménye
megalapozott szakmai meggyőződésen alapult, vagy valamelyik érdekcsoport győzte meg,
akár mindkét indok alakította ki – azóta már bebizonyosodott, hogy – helyes véleményét.
Tanczenberger Sándor elképzelését a forgalmi adatok rövid időn belül igazolták. Lépéskényszert jelentett a tulajdonosi veszteségfinanszírozás megszűnése is, és nem segítette a fürdő
menedzsmentjét a bizonytalan jogi helyzet sem. Az erőltetett ütemű átalakulás szükségszerűen
konfliktusokhoz vezetett.310
A minőségi, egyben differenciált szolgáltatáshoz rögös út vezetett. Első lépésként az alacsony fizetőképességű turistákból élő vállalkozók valamint a maguk mellé állított helybeliek
és a belföldi turisták egy részének próbálkozását kellett leküzdeni. A rendszerváltás folyamán
alakuló számos párt egyike, a Vállalkozók Pártja helyi vezetője311 elszánt küzdelmet folytatott a
modernizálódás ellen, beadványokkal bombázva az önkormányzatot, a fürdőtulajdonos megyei
önkormányzatot, végül a gyógykert megnyitása napján tüntetést szervezett.
1991. július 9-én „Ki fogja mindezt megfizetni, amikor úgysincs vendég?”– ilyen és ehhez
hasonló kérdések hangzottak el, amikor mintegy 300 helybeli – elsősorban vállalkozó – tüntetett
a gyógyfürdő tulajdonlásának kérdésében keletkezett feszültségek miatt és az igazgató személye
ellen.312. Az eseményről első oldalán adott hírt a megyei napilap: „Tüntetés Zalakaroson. Tegnap
este Zalakaroson mintegy 300 ember tüntetett a fürdő előtt. Elkülönítettek ugyanis egy részt a
fürdőben, melyet csak 300 forintos belepővel lehet igénybe venniük a látogatóknak. A Zalakaroson
működő pártok, s az önkormányzat képviselőinek nagyobbik része, valamint a falu lakosságát
képviselők és a vendégek már több alkalommal fordultak a megyei önkormányzati közgyűlés
elnökéhez, hogy vizsgálja meg a fürdővel kapcsolatos bejelentéseket, s a gondok megszüntetéséről – a fürdő felügyeleti szerve részéről – intézkedjen. […] Este 8 órára tervezték az elkülönített
rész megnyitását. Az ünnepségre érkező dr. Pálfi Dénest, a megyei közgyűlés elnökét a tüntetők
körülvették és arra kérték, mondja el véleményét; szavait azonban közbekiabálásokkal megsza	
Polgármesteri Hivatal, Zalakaros. Zalakaros Nagyközségi Közös Tanács iratai. 1307/1989. szám. 1989. május 30.
	Horváth Vencel elnök-vezérigazgató szíves közlése. Ezért, valamint a kézirathoz fűzött további segítő
megjegyzéseiért ezúton mondok köszönetet.
311
	Dr. Gáspár Ferenc.
312
	NOVÁK 2000b, 324. old. A dátum téves, a napi sajtó július 9-ről tudósított.

kították.”313 Másnapi számában a lap bővebb riportot közölt a nem mindennapi eseményről. Az
„amúgy vendégektől korántsem hemzsegő üdülőhelyen” a nyolcórás megnyitó előtt fél órával
meghirdetett tüntetésre már jóval korábban gyülekezni kezdtek a tüntetők és természetesen a
bámészkodók. A cikk írója megszólított néhány vendéget is. Egy nyugdíjas szerint már amúgy
is drága minden Zalakaroson. A nyugdíjasjegy ekkor 80 forint volt, a fürdőben 200 forint alatt
nem lehetett megebédelni. Egy salgótarjáni házaspár így dohogott: „Évek óta visszajárunk ide,
de most az árak a csillagos égig kúsztak. Megértem én, hogy nyereségre kell törekedni, de nem
szabad mindent a külföldiekhez mérni.” A megszólaltatott fürdőigazgató szerint a vendégek
10–15%-a igényli a magasabb árú minőségi szolgáltatást, aminek kialakítása a fürdőnek 12,6
millió forintjába került és kétéves megtérüléssel számoltak. A lehatárolással kapcsolatban a
következőket válaszolta az újságíró közvetítette kérdésre: „A Népjóléti Minisztérium irányelve
szerint a gyógyászatot kerítéssel is el kell választani. […] Gyógyvíz jelenleg öt medencében van,
így nem éri semmiféle hátrány a vendégeinket.”314 A megyei közgyűlés elnökébe belefojtották
a szót, amikor az „Olcsóbb lett volna új medencét építeni!”, „A szegényember elől elzárnak egy
területet” és hasonló bekiabálásokra azt találta mondani: „Aki nem tudja megvenni a 300 forintos
jegyet, az megveheti az olcsóbbat”, – erre elszabadultak az indulatok. A tömeg kiabálni kezdett,
hogy a belépőjegy így is drága, a nyugdíjak pedig alacsonyak, és hasonlókat. „Ettől a pillanattól
amolyan felpaprikázott politikai fórummá változott az egész. Az indulatok váltak főszereplővé
mind a két oldalon, s bár a rendezők megpróbálták csendre inteni az embereket, de az elnök
nem jutott szóhoz” – tudósított a riporter. Este kilenc óra felé aztán lassan feloszlott a tömeg,
néhányan azonban ott maradtak az eseményeket tárgyalva. „Furcsa egy tüntetés volt. Azok,
akik szervezték, nem napi megélhetési gondokkal küzdő kisemberek voltak. A tömeg pedig ment
utánuk. Levezették valahol az indulatukat, kikiabálták mérgüket. Este biztosan nyugodtabban
aludtak, hiszen nem egymással veszekedtek.” – zárta szavait a tudósító.315
A kedélyek egy idő után megnyugodtak, a forrófejűek lehiggadtak, s rövid idő múlva kiderült,
hogy a szegmensekre épülő árbevétel-maximalizáló termékspecifikus fejlesztés az egyedüli
járható út, amit csak minőségi, a nyugat-európai standardhoz igazodó színvonal folyamatos
biztosításával lehetett elérni.
A részvénytársasággá alakulás időszakában, igaz, már szűkebb körben, ismét kiéleződtek
az ellentétek, mert „a tulajdonviszonyok éles ellentmondásba kerültek a gazdasági társaságot
irányító igazgatóság összetételével.” – írta a megyei lap, mely a bevezetőben kicsit pikírten
úgy konferálta fel a cikket, hogy a karosiak „szereztek maguknak egy vállalatot, s most azzal
kísérleteznek.” Az öttagú igazgatóságba két-két tagot delegált a megyei illetve helyi önkormányzat, egyet pedig a dolgozói alapítvány, így „mindazokban a kérdésekben, amelyekben
nem a részvényesek közgyűlése, hanem a tulajdoni viszonyokat nem valóságosan tükröző
igazgatóság dönt, a községi önkormányzat nem képes érvényesíteni akaratát. Hacsak, nem
tudja maga mellé állítani a dolgozói alapítvány képviselőjét. Erre viszont nem sok esélye
van, tekintve, hogy érdekeik nem azonosak.” A megyei önkormányzat ugyanis minél több
profitot várt el a részvénytársaságtól, és ezt az irányvonalat képviselő Tanczenberger Sándor
igazgatói törekvéseit támogatta, mondván, ő már bizonyított. A karosi önkormányzat pedig
úgy gondolta, hogy „legjobban akkor szolgálja a vendégeket elszállásoló és kiszolgáló válasz-
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	Tüntetés Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1991. július 10. 1. old.
	
Ott túl a rácson…(?) Egy többszólamú zalakarosi tüntetés krónikája. Zalai Hírlap, 1991. július 11. 1. és 3. old.
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tói érdekeit, ha eléri, hogy olcsó fürdőjegyek csábítsanak minél több vendéget Zalakarosra.
Tántoríthatatlanul hiszik ugyanis, hogy a forgalomnak az utóbbi időben tapasztalt apadása, a
jegyárak drágulásának egyenes következménye. Ezért is tekintették mindennél előbbrevalónak
dr. Tanczenberger elmozdítását, akinek a nevéhez az áremelkedés fűződik.” A dolgozói alapítvány képviselője a magasabb bérek reményében mindig a profitorientált megyei önkormányzat
delegált tagjaival szavazott, végül a helyzet annyira elmérgesedett, hogy egymást érték a lemondások: „lemondott igazgatósági tagságáról Ferinczné, aki a vállalat főkönyvelőjeként a
dolgozói alapítványt képviselte a testületben. Nem sokkal később maga Tanczenberger Sándor
is lemondott az igazgatósági tisztségéről, majd 2 nappal később visszavonta lemondását” –
miután működésképtelenné vált volna az igazgatóság, indokolta lépését a cikkírónak. „És
egy intermezzo: először a dolgozói alapítvány kuratóriumi elnökének is dr. Tanczenbergert
választották meg, aki azonban ezt összeférhetetlennek tartotta az rt.-ben viselt tisztségével, s
maga helyett Tóth Istvánt, a megyei közgyűlés nemrég lemondott gazdasági osztályvezetőjét
javasolta. A szavazásra jogosultak egy munkásgyűlésen meg is választották. Két hét elteltével
azonban lemondott. Állítólag elfoglaltságaira hivatkozva, mások szerint sértődöttségből. Mert
Tóth megjelenését Zalakaroson nem fogadták örömujjongással, ami korántsem meglepő, hiszen
ő volt az, aki annak idején a leghatározottabban képviselte azt az álláspontot, hogy a fürdő
kizárólag a megyéé legyen. Tóthnak most már az égvilágon semmi köze nincs Zalakaroshoz,
nem is ott lakik, a dolgozói alapítvány kuratóriuma elnökévé választását akár provokációnak
is tekinthették a karosiak.” Az igazgató lemondásának okát mozgásterének beszűkülésével
indokolta.
Az önkormányzat még a részvénytársaság létrejötte előtt egy megállapodást kötött, hogy
csökkennek a jegyárak, a strandbelépőért 100 Ft-ot, a 18 éven aluliaknak 60 Ft-ot kellett fizetni, a gyógykerti belépő árát jelentősen mérsékelték, 560-ról 400 Ft-ra. A fürdő bevételében
keletkezett hiány így a számítások szerint 6,3 millió Ft lesz, amit az önkormányzatnak kell
megtéríteni, aminek nagyságát az önkormányzat vitatta. „Mindenesetre a forgalmi adatok
nem igazolták azt a karosi várakozást, miszerint ha olcsóbbak lesznek a jegyek, több lesz
a vendég. (Hogy mit szól majd a vendég ha a dotáció elmaradása miatt ismét drágulnak a
jegyek? Csak találgatni lehet.) Előállt tehát az a sajátos helyzet, hogy a község bár tulajdonosa lett a gyógyfürdőnek, abból nem hasznot hajt, épp ellenkezőleg, dotálja. Miként a régi
jó szocializmusban.” – folytatta az újságíró316. A feloldhatatlan ellentét miatt a fürdőigazgató
később valóban lemondott.
A gazdasági átalakulás mindennapjai, az útkeresés nehézségei tükröződnek vissza három
évtized távlatából. A minőségi fejlesztés elve helyes elképzelés volt, amit utódja elkötelezetten
folytatott. A konfliktusban ezúttal is az egyéni és csoportérdekek ütközése csúcsosodott ki,
ami egyáltalán nem volt egyedi és elszigetelt jelenség. A karosi esethez hasonlóak – természetesen más sajátosságokkal – szinte mindennaposak voltak a kilencvenes évek átalakuló
magyar gazdaságában.
Zalakaros ebben is felvállalta – rengeteg konfliktus árán – az úttörő szerepet, a többi gyógyfürdő
csak később kezdett ugyanerre az útra lépni. Zalakarosnak korai indulásból fakadó versenyelőnye, amit a szigorú költségtakarékossággal és a folyamatos fejlesztéssel sikerült állandósítani,
a Széchenyi Terv turizmusfejlesztési alprogramja pályázatainak eredményeiig megmaradt.

10. A KÍNÁLAT: A ZALAKAROSI VÍZ – AVAGY „TITKUNK A VIZÜNK”317
Az 1962-ben feltárt víz hőfoka 96 °C, vízhozama 220 liter/perc, ez 317.000 liter/nap
mennyiségnek felelt meg. Az Országos Közegészségügyi Intézettel 1963-ban elvégeztették a
feltörő víz vizsgálatát, majd ezt a vizsgálatot megismételték 1969-ben, ekkor már két adatsor
állt rendelkezésre az összehasonlításra.
A zalakarosi 1. számú fúrás (D–6 jelű kút) termálvizének kémiai összetétele
1 liter vízben oldott alkatrészek ionokban
kifejezett minőségi megoszlása
Kálium és nátrium
(nátriumban kifejezve)
Ammónium
Kalcium
Magnézium
Ferrum

Ion jele

1963-ban

1969-ben

Na+
N4+
Ca++
Mg++
Fe++

4098,10
16,50
50,40
48,40
0,50

4086,64
9,50
102,90
25,60
0,18

4213,90

4224,82

5080,00
21,20
8,75
4,25
7,40
2531,50
2,50
7655,50
275,00
109,20
292,30

5050,00
26,50
11,30
5,50
38,70
2379,00
4,20
7525,20
240,00
102,96
270,90

7,29

7,32

Kationok összesen
Clorid
Bromid
Jodid
Fluorid
Szulfát
Hidrogén-carbonát
Szulfid
Anionok összesen
Metabórsav
Metakovasav
Szabad szénsav
Hidrogénion koncentráció (pH)

Cl
BrJFlSO4-HCO3S--

HBO2
H2SiO3
CO2

Forrás: BALOGH–S.KOCSÁN–ZSIRAI–SZAKÁL 1971, 9. old.

Az első, ami az összehasonlításból látszott, hogy a víz összetétele lényegesen nem változott,
sőt az értékek 1969-ben jobbak voltak, mint az első vizsgálatkor.
Az elismert gyógyvízzé minősítéshez a vegyelemzésen kívül még a gyógyhatást bizonyítandó
orvosi vizsgálatok dokumentált eredményeire is szükség volt. Ezt végezte el a nagykanizsai
kórházban a Balogh Illés főorvos vezette orvoscsoport, és megállapították, hogy a vizsgálatba
bevont betegek mindössze 13%-ánál nem volt pozitív irányú elmozdulás.318
Zalakaros két gyógyvizet adó kútjából a D–6 jelűt 1971-ben, a D–7 jelűt 1977-ben nyilvánította az
egészségügyi miniszter gyógyvízzé. A fürdőt az 1979-es besorolásban körzeti jellegűnek minősítették,319
	Ahogy a könyv címéhez, úgy ezen fejezetcímhez a város első szlogenjét hívtuk segítségül.
	Ld. 149. számú lábjegyzetet.
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	295/Gyf/1978. számú EüM határozat. 1978. július 3.
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	Szente Ottó: Lemondások sorozatban. Zalakaroson visszaállították a szocializmust? Zalai Hírlap, 1992.
november 25. 7. old.
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a gyógyfürdő elnevezés használatát 1978-ban engedélyezte az egészségügyi miniszter,320 és ekkor
lett gyógyhely Zalakaros. 1999-ben a zalakarosi gyógyvíz országos besorolást kapott.321
A gyógyhely minősítéshez szükséges, de nem elégséges egy természetes gyógytényező
megléte. A gyógytényező, legyen az gyógyvíz, klimatikus gyógyhely, gyógygáz, vagy éppen
gyógyiszap az alapfeltétel, az eredeti kínálat, de ehhez kellenek még az intézmények is, mint a
gyógyfürdő, vagy a gyógyszálló, esetleg mindkettő, továbbá az idegenforgalmi szuprastruktúra
(szállás és ellátás) további elemei is.

A magyarországi gyógyhelyek 2020. január 1-i állapot
Országos hatáskörrel engedélyezi és nyilvántartja: Budapest Főváros Kormányhivatala
Év

Éves
növekmény

	295/Gyf/1978. számú EüM határozat. 1978. július 3. Jogszabályi alapja: 11/1965. (VII. 11.) Korm. sz. rendelet
végrehajtásáról szóló 4/1966. (VII. 06.) EüM rendelet.
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	74/1999. (XII. 25.) EüM rendelet 22.§. (1) bek.
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	Gyógyhelyek Magyarországon. termalonline.hu, 2020. február 29.
https://termalonline.hu/gyogykezelesek/gyogyhelyek-magyarorszagon-lista-es-terkep.
Megtekintve: 2020.március 10.

Gyógyhely hivatalos elnevezése

1935
1954
1958
1961
1963
1970

1
1
1
1
1
1

1971

2

1972
1975
1978
1979
1984

1
1
1
1
1

Miskolc–Lillafüred
Eger
Harkány
Sopron
Gyöngyös
Hévíz
Balatonfüred
Debrecen
Parád
Hajdúszoboszló
Zalakaros
Bük
Gyula

2012

2

Sárvár

2013

3

2014
2015

1
1

2016

10

2017

5

2018

3

Összesen

38

Íme a gyógyvíz! Hosszú ideig ezzel a képpel reklámozták Zalakarost
Magyarországon az első gyógyhely Lillafüred volt, mely 1935-ben kapta meg ezt a minősítést.
1984-ig összesen 13 település nyerte el ezt a már akkor is rangos címet. Zalakaros a 11. volt ebben a
sorban. 1984 és 2012 között nem növekedett a gyógyhelyek száma, de a Széchenyi Terv gyógyhelyfejlesztési programja jelentős eredményeket hozott. Számos település komoly fejlesztésbe kezdett,
mely elsősorban a szuprastruktúrát érintő jelentős magántőke-bevonást is eredményezett. A fejlesztések
elkészülte 2012 és 2018 között „gyógyhelycím-esőhöz” vezetett: hat év alatt 25-tel nőtt a számuk,
2016-ban 10, 2017-ben 5, 2018-ban 3 címet ítéltek meg és jegyeztek be hivatalosan. Napjainkban a
minősítést és nyilvántartást illetően Budapest Főváros Kormányhivatala országos hatáskörrel hatóságként jár el. A kormányhivatal 2020-ban Magyarország 37 településén 38 gyógyhelyet tart nyilván.322

Település

320

Mezőkövesd
Nyíregyháza
Szigetvár
Tapolca
Kiskunmajsa
Kiskunhalas
Mórahalom
Lenti
Orosháza
Nyírbátor
Tiszakécske
Egerszalók
Celldömölk
Igal
Kehidakustány
Cserkeszőlő
Mátraderecske
Dombóvár
Demjén
Martfű
Hajdúnánás
Komárom
Bogács
37

Hámor–Lillafüred
Eger
Harkány Gyógyhely
Sopron-Balf
Kékestető
Hévíz
Balatonfüred
Nagyerdő Gyógyhely
Parádfürdő
Hajdúszoboszló
Zalakaros
Bükfürdő
Gyula
Sárvár–Arborétum
Sárvár–Gyógyvarázs
Zsórifürdő
Nyíregyháza-Sóstó Gyógyfürdő
Szigetvári Gyógyhely
Tapolca Gyógyhely
Kiskunmajsa Gyógyhely
Halasthermál Gyógyhely
Mórahalom Gyógyhely
Gyógyhely Lenti
Orosháza-Gyopárosfürdő
Nyírbátor-Szénarét
Tiszakécske Gyógyhely
Egerszalók Gyógyhely
Vulkán Gyógyhely
Igali Gyógyfürdő
Kehidakustány Gyógyhely
Cserkeszőlő Gyógyhely
Mofetta Gyógyhely
Gunarasfürdő
Demjéni Gyógyvölgy
Martfűi Gyógyhely
Aranyszalma Gyógyhely
Brigetio fürdő és környéke
Bogácsi Gyógyfürdő
ebből Zala megyei 4 gyógyfürdő

Forrás: Termál Online. termalonline.hu 2020. február 29.
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Az 1971-ben elismert gyógyvíz legjobb hatása a krónikus nőgyógyászati és fogágymegbetegedések gyógyításában, a végtagízületek porckopásos elfajulásos – degeneratív
– elváltozásaiban, a gerincízületek porckopásos eltéréseiben, az idült gyulladásos ízületi
megbetegedésekben, az ízületi kötőszövet, a támasztószövet idült gyulladásaiban, baleseti,
orthopédiai, idegsebészeti és sebészeti mozgásszervi károsultak utókezelésében igazolódott. Az összegző vélemény szerint nátrium-kloridos és hidrogén-karbonátos hévíz, mely
jodid- és bromidion-tartalma következtében a jódos-brómos; szulfidion-tartalma miatt pedig
a kénes gyógyvizeink csoportjába sorolható. A víz metabórsav tatalma igen nagy. A kevert vízben a termálvízre jellemző kémiai komponensek koncentrációja általában a közölt
hígítási aránynak megfelelően csökkent. Nem mutatja viszont a csökkenést a kalcium- és
magnézium-ionok koncentrációja, a víz szabadszénsav-tartalma pedig számottevően nagyobb, mint a termálvizé.323
Az ENSZ 1976-ban indított egy termálprojektet, melynek az volt a célja, hogy fejlessze és
elősegítse a termálvizek idegenforgalmi-üdülési hasznosítását. Magyarország akkor ismert 161
fürdőjét négy csoportba sorolták be. Az első kategóriába az a 34 fürdő került, amelyek országos
és nemzetközi jelentőségűek,324 tehát megvan a megfelelő vízbázisuk, és rendelkezésre állnak
a megfelelő tervekben biztosított területek a termálvíz felhasználására. Zalakaros belekerült
ebbe a legfontosabb, hosszú távon is „fejlesztésre ítélt” csoportba. A második lépésben ebből a
csoportból 31 fürdőt szelektáltak tovább, melyben a fejlesztés optimális sorrendjét határozták
meg. Itt Zalakaros – Bükkel, Hajdúszoboszlóval, Miskolctapolcával és számos többi fürdővel
– abba a csoportba került, ahol a meglévő színvonal emelése szükséges.325
A termálprojektről Liska Tibor (1925–1994) Széchenyi-díjas közgazdász a következőképpen
nyilatkozott: „A termálprojekt sorsában nemcsak az a furcsa, hogy a kormány az ENSZ-szel
karöltve kidolgoztatott egy valóban világszínvonalú, a nemzetközi turizmus szempontjából is
jelentős tervet, de csak a hivatali fiókok számára. El sem fogadták, hivatalosan el sem vetették,
mással sem tudták eddig helyettesíteni, csak szép csendesen elhal a fiókokban. Ennél is furcsább és elgondolkoztatóbb azonban az, hogy maguk a terv készítői és támogatói sem tudják
gazdaságosságának bizonyításával védelmezni a tervezett fejlesztést. Azért elgondolkoztató
ez, mert tulajdonképpen csak egy példa arra, hogy a nagy tervek sorsában még ma sem az a
döntő momentum, hogy gazdaságos-e a tervezett fejlesztés vagy sem.”326
A Vízgazdálkodási Intézetben 1984–85-ben végeztek egy összehasonlító vizsgálatot a hasonló
összetételű magyarországi, közép-európai és nyugat-európai előfordulásokkal. Az összehasonlítás
csak a fő összetevőkre terjedhetett ki, mert a nyomelemekre és a radioaktivelem-tartalomra
vonatkozó összehasonlító adatok nem álltak rendelkezésre. A vizsgálat elsődleges célja az
volt, hogy meghatározzák, a zalakarosi víz európai összehasonlításban milyen helyet foglal
el, ezáltal mennyire megalapozottak azok a fejlesztések, amelyek a már meglevő gyógyászati
eredmények alapján gyors ütemű vendégszám-növekedést vártak.
11 ország 225 gyógyvizére terjedt ki az összehasonlítás, ami a Cluster-analízis módszerével
történt. Ennek alapján kijelenthető, hogy a zalakarosi gyógyvíz olyanokkal került egy csoportba,
	HALÁSZ 1984. 30–34. old., és az OKI jelentése az 1973. június 11-i mintavételről.
	Többek között: Budapest, Balatonfüred, Balf, Bük, Debrecen Eger, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hévíz,
Miskolctapolca, Parád, Ráckeve, Sárospatak, Sárvár, Szarvas, Szeged, Szigetvár, Szolnok, Visegrád, Zalakaros.
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	VAJDA–VADAS 1990, I. 136–138. old.
326
	LISKA 1997, 43–44. old. A 31 fürdőfejlesztési javaslatot tartalmazó Regionális Fejlesztési és Tervezési
Projekt – a 3154/1988. MT rendelet ellenére – elhalt.
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mint pl. az NSZK-beli Bad-Wiessee, Endorf és List, valamint az olaszországi Salsomaggiore
és a Margherita di Savoia.
Az összehasonlítás eredménye egyben alkalmat ad arra, hogy egy pillantást vessünk kontinensünk ásvány- és gyógyvíz-előfordulásaira. A statisztika egyben magyarázattal is szolgál
arra nézve, hogy Magyarországot miért nevezik gyógyvíznagyhatalomnak. Magyarország
területének 80%-án tárható fel termálvíz. Japán, Izland, Olaszország és Franciaország mögött
Magyarország termálvízben a Föld ötödik leggazdagabb országa.327
Ásvány- és gyógyvíz-előfordulások Európában 1985
Ország

Előfordulási szám

Ebből 25 ⁰C-nál melegebb

Franciaország

116

45

Magyarország

447

363
(ebből 66, 50 ⁰C-nál melegebb)

Németország (NSZK és NDK együtt)

165

15

Olaszország

264

52

67

26

128

51

65
76
59

6
6
43

Portugália
Spanyolország
Svájc
Szovjetunió
Törökország

Forrás: VADAS, 1991. 35. old.

Magyarországon a 2006-ban regisztrált 1372 termálvíz-előfordulás közül 197 elismert gyógyvíz, 385 településen van termál- vagy gyógyfürdő, ez utóbbiból 65 minősített.328
Itt jegyezzük meg, hogy a vizgazdálkodással kapcsolatos fejezetnél már említettük a termális
vizek felhasználásának lehetőségeit. 2007-ben Magyarországon a felszínre hozott gyógyvizet
és termálvizet már sokféle módon hasznosították: 187 gyógy- és termálfürdőre – 203 közüzemi
vízellátásra vonatkozó –, 175 mezőgazdasági,
valamint 66 ipari hasznosítást jegyeztek be.329
A magas hőfokú előfordulásnak a geotermikus gradiens az oka. A geotermikus gradiens a
földfelszín alatti hőmérsékletnövekedés mutatószáma, mely a Föld átlagában 3 K/100 m,
Magyarországon ez a mutató 5–7 K/100 m,
mintegy másfélszerese a világátlagnak. Az
ország területe alatt a földkéreg 24–26 km
vastag, mintegy 10 km-rel vékonyabb, mint a
Kárpát-medencén kívüli területeken. Az ország
felszíne alatt sem egységes, ezért a geoterForrás: AQAPROFIT 2007, 13. old.

324

108

	AQUAPROFIT 2007, 12. old.
	AQUAPROFIT 2007, 13. old.
329
	AQUAPROFIT 2007, 16. old.
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Település
neve

Fürdő

Balf

Gyógyfürdő

X

X

Berekfürdő

Termál- és Strandfürdő

X

X

Budapest

Gellért Gyógyfürdő és Uszoda

X

X

X

Király Gyógyfürdő

X

X

Rudas Gyógyfürdő és Uszoda

X

X

Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Lukács Gyógyfürdő és Uszoda
Bükfürdő

Büki Gyógyfürdő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cserkeszőlő

Gyógy- és Strandfürdő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Csongrád

Városi Gyógyfürdő és Uszoda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Debrecen

Debreceni Gyógyfürdő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eger

Markhot Ferenc Kórház Törökfürdő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Győr

Rába Quelle

X

X

X

X

X

X

X

Gyula

Gyulai Várfürdő

X

X

X

X

X

X

X

X

Hajdúszoboszló

Hungarospa Hajdúszoboszlói Rt.

X

X

X

X

X

Harkány

Harkányi Gyógy- és Strandfürdő

X

X

X

X

X

X

X

X

Hévíz

Hévízgyógyfürdő és Szent András
Reumakórház Kht.

X

X

X

X

X

X

X

X

Kehidakustány

Kehida Termál-, Gyógy- és Élményfürdő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kiskunmajsa

Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő,
Csúszdapark

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Komárom

Komáromi Gyógyfürdő

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lenti

Lenti Gyógyfürdő

X

X

Mátraderecske

Széndioxid Szárazfürdő és Gyógyászati
Központ

X

X

Mezőkövesd

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő

X

X

X

Miskolctapolca

Barlang- és Gyógyfürdő

X

X

X

Mórahalom

Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő

X

X

X

Mosonmagyaróvár

Gyógyfürdő és Uszoda

X

X

Nagyatád

Nagyatádi Termál- és Gyógyfürdő

X

X

Orosháza

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Rt.

X

X

Parádfürdő

Parádfürdői Állami Kórház

X

X

Sárvár

Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár

X

X

X

Szeged

Anna Gyógy-, Ter-mál és Élményfürdő

X

X

X

X

Szentes

Szentesi Gyógyfürdő

X

X

X

Szolnok

Tisza Szálló és Gyógyfürdő

X

X

X

Tiszaújváros

Tiszaújvárosi Gyógy- és Élményfürdő

X

X

X

Zalakaros

Gránit Gyógyfürdő

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

* (degeneratív) csont- és ízületi megbetegedések inaktív stádiumai
** mozgásszervi megbetegedések (pl. rheumatoid arthritis, köszvény, Bechterew-kór) inaktív stádiumai

X
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Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

	Gyógy+Wellness. Magyar Turizmus Rt. 2005. 24–25. old.
	Uo. Ez a hét alkalmazás: idült gyomor- és bélrendszeri hurut, gyomor- és nyombélfekély inaktív stádiumai,
idült epehólyag-gyulladás, epeköves panaszok, idült májgyulladás (hepatitisz), idült székrekedés, vesekő.
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A magyarországi gyógyfürdők küldő (fürdő) használatának gyógyjavallatai (indikációk) 2005.
Idült kopásos...*
Idült gyulladásos...**
Izomreumatizmus
Fibromyositis
Baleseti utókezelés
Csont- és ízületi műtétek utáni utókezelés
Idült ideggyulladásos idegfájdalmak
Idült derékfájás (lumbágó)
Heine–Medin-betegség utókezelése
Osteoporozis (csont mészhiányos állapota)
Bőrbetegségek: pikkelysömör
Bőrbetegségek: idült ekcéma
Idült gyulladásos nőgyógyászati megbetegedések
Nőgyógyászati műtétek utáni összenövések
Meddőség (elsődleges és másodlagos)
Általános szellemi és fizikai kimerültség

mikus gradiens a hegyvidéken az Forrás: AQAPROFIT Zrt.
országos átlagnál alacsonyabb, a
Dunántúlon a Kisalföldön és az Alföldön magasabb, Budapesten 6–8
K/100 m. Ha az értékeket °C-ban
adjuk meg, akkor Magyarországon
a Föld belseje felé haladva 16–20
méterenként emelkedik 1 ºC-kal a
víz hőmérséklete, Budapestnél ez
az érték 8–14 méter, a világátlag
pedig 33 méter.
A Magyar Turizmus Zrt. 2005Termálvíz előös kiadványa összehasonlította fordulások Európában
Magyarország gyógyfürdőinek
valamint gyógy- és wellness-szállodásinak kínálatát. 34 gyógyfürdő esetében a külső (fürdő) használatban meghatározó gyógyjavallatoknál az idült kopásos (degeneratív) csont- és
ízületi megbetegedések, inaktív stádiumai, idült gyulladásos mozgásszervi megbetegedések
(pl. rheumatoid arthritis, köszvény, Bechterew-kór inaktív stádiumai), izomreumatizmus, fibromyostis, baleseti utókezelés, csont- és ízületi műtétek utáni utókezelés, idült ideggyulladásos
idegfájdalmak, idült derékfájás (lumbago), Heine–Medin-betegség utókezelése, osteroporozis
(csont mészhiányos állapota), bőrbetegségek (pikkelysömör, idült ekcéma), idült gyulladásos
nőgyógyászati megbetegedések, nőgyógyászati műtétek utáni összenövések, meddőség (elsődleges, másodlagos), általános szellemi és fizikai kimerültség voltak a feltüntetett elemek.330
A zalakarosi Gránit Gyógyfürdő valamennyi felsorolt gyógyjavallatnak meg tudott felelni.
Zalakaroson kívül még egy teljes külső palettával rendelkező gyógyfürdőt találunk, ez a Szent
Erzsébet Gyógyfürdő Mórahalom. Meg kell említenünk, hogy Mórahalom annyival teljesebb
Zalakarosnál, hogy gyógyvize belső használatra, azaz az ivókúra mind a hét alkalmazási területén használható.331 Mórahalom említésén kívül nem vizsgáltuk az ivókúrát és az inhalációs
lehetőségeket, mert ezek feltételei Zalakaroson nem adottak.
A zalakarosi fürdő legerősebb konkurenciájának tartott Bükfürdő négy (fibromyostis, mindkét féle bőrbetegség, meddőség), a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő egy (általános szellemi és
fizikai kimerültség), a közvetlen környezetben található Hévíz hat (mindkét féle bőrbetegség, az
idült gyulladásos nőgyógyászati megbetegedések, nőgyógyászati műtétek utáni összenövések,
meddőség és általános szellemi és fizikai kimerültség), a Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő
négy (mindkét féle bőrbetegség, idült gyulladásos nőgyógyászati megbetegedések és meddőség),
a Lenti Gyógyfürdő pedig az összehasonlítás szerint tíz indikációnak nem tudott megfelelni.
A nyolcvanas évek közepére a zalakarosi fürdővendégek már a következő gyógykezeléseket vehették igénybe: a vízgyógyászati (balneoterápiás) lehetőségek közül a tangentort (víz
alatti masszázs), a súlyfürdőt, a szaunát, a medencefürdőt, a szénsavfürdőt és a pezsgőfürdőt,
emellett voltak speciális gyógyfürdőkezelések is bőrgyógyászati betegségben szenvedők számára. Hatékonyan kezelték az idült, ekcémás, pikkelysömörös bőrelváltozásokat a gyógyvizes,

elkülönített bőrgyógyászati kádfürdőkezeléssel, továbbá elkülönített kádfürdőben történt az
idült nőgyógyászati gyulladásos betegek kezelése is. A masszázslehetőségek közül a száraz
gépi masszázs (vibrax), a tangentor, a kézi gyógymasszázs, a fogágybetegségek megelőzésére
és gyógyítására fogínyzuhanymasszázs (szájtuskezelés) képezte ekkor a teljes gyógyászati
szolgáltatáspalettát. Az elektromos gyógykezelések közül az ultraibolya (kvarc), a szolárium,
az infravörös sugárkezelés, a rövidhullám- és ultrahangkezelés, továbbá szelektív ingeráramkezelés, konstans egyenárammal kezelés (galvánkezelés, elektrophoresis-kezelés) és négyrekeszes hydro-galván fürdő állt rendelkezésre.

A gyógymedence mindig kedvelt

Irány a gyógyvíz!
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Gyermeklubickoló

Az orvosok komplex, 2–3 hetes fürdőkúrát ajánlottak,
miután ez kedvezően segítette elő az idegi fáradtsággal, kimerüléssel, ideggyengeséggel jelentkező betegek
gyógyulását. Az orvosi kezelést Zalakaros környékének
kedvező klímája, a zöldövezet, a tiszta levegő különösen
jól kiegészítette. Később a fürdőben megkezdődött a
reumatológiai szakrendelés is, és a vendégek – most
már szakorvosi felügyelet mellett – a hagyományos
gyógyvizes ülőfürdőn kívül a balneológiai, hidroterápiás és elektroterápiás kezelések egész sorát vehették
igénybe. Komplex egy-, két- vagy háromhetes kúracsomagokat alakítottak ki, melyek tartalmazták a
szakorvosi vizsgálatot, a belépőjegyeket és a szakorvos
által előírt kezeléseket. A reumatológiai szakrendelés
mellett ekkor volt fogászati szakrendelés, továbbá egy
optikai szalon is. Itt kell emlékeztetnünk arra, hogy két
évtizeddel korábban egy szakorvosi óra megyei tanácsi
finanszírozásával kezdődött meg az egészségturisztikai
szolgáltatások felé vezető út.
A hetvenes évek végétől a termális fürdőkezelések
általános ellenjavallataiként (kontraindikációként) minden esetben – így Zalakaroson is – a következőket
Gyógyfürdőkezelések 1989-ben.
sorolták fel: a gyulladásos és kopásos mozgásszervi
(Novák Ferenc gyűjteményéből.)
megbetegedések aktív stádiumai, rosszindulatú daganatos megbetegedések (fehérvérűség), lázas állapotok, visszérgyulladás, trombózis, szív- és
keringési elégtelenség, rögzült magas vérnyomás, vérzékenység, szívinfarktus utáni állapot
(6 hónapig), tuberkulózis, pajzsmirigytúltengés (Basedow-kór), terhesség, elmebetegségek
(pszichotikus állapotok), önellátásra való képtelenség valamint széklet- és vizeletinkontinencia.
Az itt közölt felsorolás a későbbiekben tovább bővült, ezért erre a szakorvos véleményénél
még egyszer visszatérünk.
A gyógyfürdő más egységektől elkülönítetten működtette a gyógyászati részlegét,332 ahol
balneo-, hidroterápiás kezeléseket (kádfürdő, súlyfürdő, víz alatti sugármasszázs (tangentor), szénsavas fürdő, száraz szénsav), elektromos fürdőket (négyrekeszes galván, teljes
elektromos kádfürdő), fizioterápiás kezeléseket (kisfrekvenciás elektroterápiás kezelések:
szelektív ingeráram, iontoforézis, diadinamic, középfrekvenciás elektroterápiás kezelés –
interferencia, magnetoterápia, ultrahang), pakolásokat (parafangó kezelés, kénes és ritex
pakolás), gyógytornát (száraz egyéni és csoportos, vízi csoportos), gyógymasszázst, komplex
kezelést, talpmasszázst, egyéb fürdőszolgáltatásokat (ilyenek: pedikűr, szolárium, szauna)
lehetett igénybe venni.
Az ezredfordulón, 2000. április 1-től a Gránit Gyógyfürdő Rt. húsz településre kiterjedő
reumatológiai járóbeteg szakorvosi és rehabilitációs fürdőgyógyászati ellátást is végzett, ennek
anyagi feltételeit az önkormányzat teremtette meg.333
	Jogszabályi alapja a 37/1996. (X. 18.) NM rendelet.
	ÁNTSZ Zala Megyei Intézete 90–2/2000. számú engedélye alapján 2000. április 1-től.
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A zalakarosi gyógy- és termálvíz összetétele
Elem

Gyógyvíz
mg/dm3
58
1810
12
136
47,5
0,15
–
2420
6,5
5,4
1,4
121

Elem

K+
Na+
NH4+
Ca2+
Mg2+
Fe2+
Mn2+
ClBrIFSO42-

Termálvíz
mg/dm3
6,9
284
3,0
7,2
3,5
0,29
–
16
0,05
0,05
0,6
–

B
Y
P
Ti
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zh
As
Rb

Termálvíz
mg/dm3
130
7,8
84
3,3
0,03
0,23
0,6
0,28
9,3
6,0
1,0
1,6

Gyógyvíz
mg/dm3
1000
1900
46
0,8
0,24
2,7
0,1
5,4
37
15
2,3
15

HCO3-

790

1650

Sr

170

4800

S2
PO43-

–
0,09

2,9
0,12

Zr
Mo

0,23
0,9

8,1
5,2

HBO2

1,4

155

Cd

0,1

2,5

H2SiO3

45

19

Sn

1,0

2,2

CO2

–

733

Sb

0,1

2,9

1,0

Cs
Ba
W
Hg

0,1
95
0,2
0,1

1,0
1400
3,3
0,5

22,1x10-4
0,5

Pb
Bi

0,2
0,4

2,9
1,3

-

Radioaktívelem-tartalom
Uterm
(g/dm3)
Ra226
Thterm

(Bq/cm )
(g/dm3)
3

Forrás: https://zcms.hu/mendan2017hu/img/tartalom/pdf/vizosszetetel.pdf.
(Megtekintve: 2020. január 18.)

A zalakarosi víz javallatairól és ellenjavallatairól 2005-ben dr. Vass Zsuzsanna, a Gránit Gyógyfürdőben dolgozó reumatológus és fizioterápiás szakorvos részletes, szakemberek számára használatos áttekintést készített, e helyütt – némi rövidítéssel – ezt az összeállítását adjuk közre.334
Az orvosi rehabilitáció célja a károsodott (elvesztett) funkciók helyreállítása, vagy pótlása a megmaradt képességek kompenzatórikus fejlesztésével és gyakoroltatásával. Az orvosi
rehabilitáció csak akkor végezhető, ha vannak károsodott, vagy elvesztett funkciók és azok
helyreállíthatók vagy pótolhatók. A mozgásszervi funkciókárosodás helyreállításában vagy
pótlásában gyógyfürdőkezeléseknek jelentős szerepe van, legyen ez a károsodás ér-, ideg-,
izom-, kötőszöveti, ízületi vagy csonteredetű, mivel a megfelelő hőmérsékletű vízben a mozgásszervi funkciók jól gyakorolhatók, a termál- és ásványvizek egyéb, az egész szervezetre
	A szakorvos erről részletesen szólt a vele készített interjúban: BENEDEK 2015b, 29–35. old.
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kifejtett hatásai a rehabilitációban jól kihasználhatók. A gyógyfürdőkezelés akkor hatékony
rehabilitációs tényező, ha vízben és vízen kívül végzett megfelelően alkalmazott gyógytorna
hatékonyságát javítja.
A zalakarosi gyógyvíz legjobb gyógyító hatása a következő betegségekben igazolódott:
– a végtagízületek porckopásos, elfajulásos, úgynevezett degeneratív elváltozásaiban (Gonarthrosis, Coxarthrosis, Erosiv arthrosisok, Heberden-arthropathia, Dupuytren-contractura,
Periarthropathia humeroscapularis);
– a gerincízületek porckopásos eltéréseiben (Discopathia, Spondylosis, Spondylarthrosis,
subakut nyaki, háti illetve derékfájdalom, krónikus vertebrogén derékfájás az akut radikuláris tünetek lezajlása után, amennyiben mozgáskorlátozottság marad vissza;
– az idült gyulladásos ízületi betegségek eseteiben (RA / Rheumatoid arthritis, Arthritis
Psoriatica, Sjögren-syndroma);
– a csontrendszer leggyakoribb betegségeinél (Osteoporosis, Osteomalacia, Paget-kór, Hyperparathyreosis okozta csontrendszeri elváltozások);
– lágyrész-reumatizmusban (Bursitis, Tendilitis, Tendovaginitis, Fibrositis, Fibromyalgia,
Entesopathia);
– SPA (Spondylarthritis ankylopoetica);
– ortopédiai műtétek utáni állapotok (csípő-, térdízületi protézisek, térdízületi szalag- illetve
meniscusműtétek után) illetve a műtét előtti beszűkült ízületek, izmok mozgásának javítása;
– végtagsérülések után, a törés consolidátiója után fellépő fájdalmas spasmusok, kontraktúrák oldására;
– gerincsérülés utáni állapotok neurológiai tünetekkel (részleges, járóképes gerincvelősérülteknek spasmusoldás, illetve a felsővégtag-kontrakturáinak kiegészítő kezelése céljából);
– izomsorvadásos betegségeknél (Dystrophia musc. progressiva);
– agyi ictusokat, agyvérzést követő paraparesiseknél;
– perifériás érszűkületeknél (szénsavfürdő, száraz szénsav);
– psoriasisnál (pikkelysömör) ízületi és bőrtüneti vonatkozásban is;
– cronikus ekzematiform bőrgyulladásoknál;
– cronikus nőgyógyászati gyulladásoknál;
– anyagcsere-betegségek ízületi vonatkozásainál (köszvény, diabetes okozta arthropathiák);
– vegetatív idegkimerüléssel járó kórképekben (neurosis, neurasthenia).
A mozgásterápiát a gyógy- és termálvizes medencék mellett a feszített vízfelületű sportmedence szolgálja a legjobban. Ezenkívül vízgyógyászati kezelések: víz alatti vízsugármasszázs,
súlyfürdő, szénsavfürdő, masszázslehetőségek, száraz kézi gyógymasszázs, talpreflexmasszázs,
elektroterápiás kezelések (teljes testgalván, ultrahang, iontophorésisek, szelektív ingeráramkezelés, 4 rekeszes hidrogalvánfürdő, száraz CO2-kád, gyógytorna (víz alatti, száraz csoportos, egyéni) illetve a gyógycentrumban gyógyvizes ülőfürdő, CO2-befúvással pezsgőfürdő,
termálmedence és jacuzzi medence.
A zalakarosi gyógyvizes fürdő kontraindikációi (ellenjavallatai): lázas állapot, fertőző betegség, nyílt, nedvedző sebek, akut és szubakut gyulladásos folyamtok, dekompenzált szívbajok (keringési elégtelenség), extrém magas hypertonia (extrém magas vérnyomás), malignus
tumorok (rákos megbetegedés), thyreotoxicosisok (pajzsmirigy akut gyulladása), kifejezett
tüdő emphysema (kifejezett tüdőtágulat), thromboembóliás betegségek (extrém vénatágulatból
részleges tüdőelzáródás), meno és metrorrhagiák (menstruációs vérzészavarok), graviditas
(terhesség).
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11. AHONNAN A VÍZ SZÁRMAZIK
A második fejezetben részletesen szóltunk az első kút megtalálásának és feltárásának körülményeiről. Természetes, hogy a kezdetben mérsékelt, majd az 1973 után ugrásszerűen
megindult fejlesztés folyamatosan és egyre nagyobb mértékben igényelte a vizet, legyen az
gyógyvíz, termálvíz, vagy hideg víz. Ugyanakkor a nyert víz egy meghatározott technológiai
folyamaton megy keresztül, hogy az előírt módon kerülhessen felhasználásra. Zalakaros mai
vízszükségletét jelenleg nyolc kút biztosítja, ezek közül néhány csak a nyári csúcsidőben
üzemel. Két, a fürdőtől távolabbi gyógyvizes kút még nincs megnyitva, tartalékul szolgál. A
fürdő, a település és az egész magyar egészségturizmus számára biztató, hogy ezek a kutak
	
https://zcms.hu/mendan2017hu/img/tartalom/pdf/javallatok.pdf. Megtekintve: 2020. január 18.
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még huzamosabb ideig – a vizsgálatok szerint több mint egy évszázadig – képesek lesznek
kielégíteni még egy további fejlesztés után is a fürdő vízigényét.336 Az itt felsoroltakon kívül
még több, gyógy- és termálvizes kút is van a környéken, de ezek a fürdő tulajdonában lévő
D–10, D–11, és a MOL tulajdonában lévő D–12, D–13 jelű, további tartalékot jelentő kutak
egyelőre nincsenek a termelésbe beállítva.337
A Zalakarosi Fürdő Zrt. kútjai 2020-ban
Víz minősége

Gyógyvíz

Termálvíz

Hideg víz

Kút jele

Építés éve

Mélysége
(méter)

Kapacitás
(liter/perc)

Hőmérséklet
(°C)

K–5 (D–6)

1962

2307,5

1000

96

K–8 (D–7)

1970

2752,5

1500

106

K–11 (ZK–6)

1979

781,8

1000

47

K–13 (ZK–9)

1983

945,0

1100

51

K–6 (ZK–3)

1983

200,0

800

21

K–9 (ZK–5)

1973

130,0

300

19

K–15 (ZK–10)
2019-ben
tönkrement és
lecementezték

1985

181,5

500

19

K–17 (ZK–11)

2003

80,0

500

19

ZK–10/A

2019

169

550

21,9

Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.

A felsorolás mindenképpen sokat mond a szakembereknek, de álljon itt a jelenlegi közlési
gyakorlat szerinti csoportosításban a zalakarosi gyógy- és termálvíz gyógyhatása közérthetőbben is, melyet ebben a formában a négycsillagos MenDan Magic Spa & Wellness Hotel
superior honlapja tett közzé:335
– ízületi betegségek esetében:
– kopásos (degeneratív) ízületi betegségek (arthrosis), porcelváltozások, ízületi gyulladás
(arthritis krónikus stádiumban), reumás betegségek;
– ínbetegségek, lágyrész reumatizmus esetén teniszkönyök, ízületi gyulladások után vis�szamaradt merevedés, ízületi fájdalmak, kötőszöveti betegségek;
– gerincbetegségek esetében a gerinc deformációi, a gerinc kopásos (elfajulásos, degeneratív) betegségei, porckorongsérv, Bechterew-kór;
– izombetegségek esetében izomfájdalom (myalgia), izomgyulladás, izomsorvadás;
– csontrendszeri betegségeknél a csontritkulás (osteoporosis) és meszesedések;
– műtét, sérülés utáni állapotok esetében a balesetek után kialakult mozgásszervi elváltozások, ízületi és csontműtétek utáni utókezelés, csonttörések utókezelése;
– nőgyógyászati és urológiai betegségek: a nőgyógyászati gyulladásos chrónikus (idült)
stádiumban illetve klimax esetén hatékony;
– idegrendszeri betegségek: bénulások utókezelése, Heine–Medin-betegség (gyermekbénulás)
utókezelése, idegi eredetű mozgásszervi betegségek, idegzsábák, isiász (ischias), lumbágó
(derékfájás), idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció, ideggyulladások, idegfájdalmak,
pszichoszomatikus kórképek, vegetatív idegrendszeri elváltozások;
– légzőszervi betegségek: légcső betegségei, felső légúti hurutok;
– emésztőszervi és anyagcsere-betegségek: anyagcserezavarok, köszvény, diabetes (cukorbetegség);
– szív- és érrendszeri betegségek: érszűkület, keringési zavarok;
– bőrbetegségek: pikkelysömör, idült, topid ekcéma, idült bőrbetegségek, bőrgyulladások.
Az ellenjavallatok számbavételét is kibővítve kapjuk meg. Lázas állapotban, fertőző betegségek, AIDS, nyílt, nedvező sebek, akut és szubakut gyulladásos folyamatok, keringési elégtelenség, extrém magas vérnyomás, rákos megbetegedések, sugár- és kemoterápiás kezelés után,
pajzsmirigy akut gyulladása, kifejezett tüdőtágulat, tüdőembólia, menstruációs vérzészavarok,
terhesség, akut esetek (agyvérzés, agyrázkódás, infarktus), mélyvénás trombózis, orbánc,
lábszárfekély esetén a zalakarosi víz kifejezetten ellenjavallt.

2020-ban a fenti kutak 28 különböző medencének szolgáltatnak megfelelő összetételű vizet,
ez már valódi vízivilág. A kínálati elemek központjában álló vonzerő legfontosabb eleme a
vízzel kapcsolatos valamennyi attrakció. A fürdő megnyitáskor két medencét vehettek birtokba
a fürdővendégek, öt és fél évtizeddel a megnyitás után víziparadicsommá fejlődött, széles
spektrumú kínálattal találkozik az idelátogató.
Az elmúlt mintegy két évtizedben kialakított kínálat négy különböző célú fürdőzés lehetőségét nyújtja a háromgenerációs fürdőben, mely folyamatos termékfejlesztéssel a gyermekes
családok és a gyógyulni vágyók szegmensei felé fordult és fordul. Az egyik a gyógyfürdő
(gyógyulás, rekreáció, egészségvédelem céljával), a másik a strandfürdő (strandolás, úszás,
sportolási céllal), a harmadik a gyógykert és gyógycentrum (rekreáció), míg a negyedik az
élményfürdő (a wellnesst igénylőknek). A fürdőben egyaránt találunk nyitott, tehát szezonhoz
kötött és fedett, tehát szezonhoz nem kötött medencéket. A 2000–2001-ben teljesen megújult
fedett fürdőnek 256,1 m² vízfelülete és 259 m³ a víztérfogata, és ebben az épületben működik
	A műszaki adatokért és minden más technikai, műszaki és üzemeltetési kérdésben rendkívül segítő útmutatásaiért
Krampek Mihály vezérigazgatónak, az interjú idején műszaki igazgatónak tartozom köszönettel.
337
 	MOL. Kútkönyvek, ill. A Zalakarosi Gyógy- és Thermálfürdő fejlesztési programja. Tanulmányterv 1996.
Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. Irattára.
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A Zalakarosi Fürdő vízivilága 2020. január 1.
Befogadóképesség
fő

Forgatás
alól
felmentett

gyógyvíz

40

F

365

gyógyvíz

20

F

365

forgatott

termálvíz

34

365

forgatott

hideg víz

7

365

1,3

forgatott

termálvíz

8

365

34

1

átfolyó

gyógyvíz

115

F

210

19

34

1

átfolyó

gyógyvíz

12

F

365

1

átfolyó/
forgatott

termál/
gyógy

118

F

365

Vízfelület

Víztérfogat

Vízhőfok

m²

m³

°C

m

Fedett I.

100

100

34

1

átfolyó

Fedett II.

50

50

36

1

átfolyó

Fedett III.

83

90

28

35,5

45,8

28–30

0,8–
1,2
1,3

18

14

34

I. sz. külső

284

284

II/1. gyógyvizes

30

Medence

Vízmélység

Üzemelés

Víztöltet

Üzemidő
nap

Fedett fürdő

Gyógytornamedence
Súlyfürdő
Gyógycentrum

II/2. medence

294

280

34
36

II/3. jacuzzi

30

19

30

1

forgatott

termálvíz

22

365

Fedett élmény

360

465

33

1,4

forgatott

termálvíz

180

365

Külső élmény

310

402

32

1,3

forgatott

termálvíz

124

365

46

27

30

0,6

forgatott

termálvíz

23

150

Élményfürdő

Külső élmény
gyermek
Hidromasszázs

40

40

34

1

forgatott

termálvíz

16

365

Csúszdaérkező

18

8

28

1,2

forgatott

termálvíz

7

365

Gyerekmedence 1.

30

18

30

0,6

forgatott

termálvíz

10

365

Gyerekmedence 2.

335

355

32–34

1

forgatott

termálvíz

177

365

Pancsolómedence 1–2.

43

6,45

32–34

0,15

forgatott

termálvíz

21

365

Sportmedence

1050

1460

28

1–1,8

forgatott

termálvíz

485

160

III/1. medence

260

240

36

1,08

átfolyó

gyógyvíz

104

F

160

III/2. medence

260

240

34

1,08

átfolyó

gyógyvíz

104

F

160

IV. medence

310

310

32

0,8–1

forgatott

termálvíz

124

150

V. medence

559

623

32

0,4–
1,3

forgatott

termálvíz

280

150

Pancsoló

90

28

30

0,25

forgatott

termálvíz

45

150

Hullámmedence

555

631

32

0,3–
1,8

forgatott

termálvíz

111

150

Csúszdaérkező

168

194

28

1,2

forgatott

termálvíz

67

150

Gyermekvilág I.

37

22

32

0,6

forgatott

termálvíz

18

92

Gyermekvilág II.

325

163

32

0,4–
0,6

forgatott

termálvíz

163

92

Strand

1600 m²-en a tetőtérben kialakított gyógyászati részleg is. Az évezred elején lett feszített víztükrű az új borítást kapott két gyógymedence, ekkor teljes gépészeti rekonstrukció is történt,
valamint újjászületett a két finn szauna, a gőzkamra és a merülőmedence.
12. A KERESLET: A FÜRDŐ LÁTOGATOTTSÁGA
A kereslet legfontosabb mérőszáma a vendégforgalom. A látogatottság alakulása azonban
számtalan tényezőtől függött és függ.
Az előzőekben már említettük, hogy a kezdeti időszak a növekedés időszaka, ekkor elsősorban
a kirándulóturisták keresték fel Zalakarost – emlékezzünk a tumultuózus jelenetekre, és egyszerre
„dugult be” úgy a vonalas, mint a vendéglátóipari infrastruktúra. Az első évtizedben tulajdonképpen csak a kirándulóturizmussal és jelentéktelen számú hivatásturistával számolhatott a fürdő,
mert a mintegy ötven fizetővendéglátóhely és a szociálturisztikai férőhelyek mellett az egyetlen
szálloda és a „farost-motel”
ezer fő
nem jelenthetett nagyságren1000
det. 1975-től a szociálturiszikai
900
és kereskedelmi szálláshelyek
800
száma folyamatosan, 1983 után
700
radikálisan megnövekedett, sőt
600
500
ekkorra már strukturált: hotel,
400
kemping, fizetővendéglátás egy300
aránt kínálta a szolgáltatásait, és
200
nemcsak az új üdülőnegyedek100
ben, hanem a település falusias,
0
úgy is mondhatjuk: archaikus
5
5
0
0
5
9
5
0
0
0
5
5
201 201
199
200
201
200
197
197
199
198
198
196
részein is dinamikusan nőtt a
fizetővendéglátóhelyek száma.
A kereskedelmi szálláshelyek A látogatottság alakulása 55 év adatai alapján
bővülésével nőtt ugyan a venForrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.
dégéjszakák száma, de a vendégéjszakák többségét – ahogy
a Balaton partján is – a magán
szálláshelyek realizálták. Zalakaros kezdett egyetlen „Zimmer
frei”-jé válni. Végig magas volt
a magyar látogatók aránya, ezt
a korábban már említett vasárnapi kirándulójáratok tovább
növelték. A különjáratú autóbuszok tucatjai – egyszer több
mint százat számoltak össze –
hozták az üzemek munkásait,
termelőszövetkezetek tagjait,
alkalmazottait, sokszor családostól.
Gyógymedencei életkép 1990-ből

Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt, 2020
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A zalakarosi fürdő vendégforgalma 1965–2019
Év
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Vendégek száma (fő)

Változás az előző évihez
képest (fő)

9.000
49.000
54.000
78.000
98.000
150.000
171.000
155.000
233.000
237.000
304.000
430.000
592.000
642.000
622.000
582.000
604.000
634.000
676.000
781.000
802.000
846.427
869.925
981.503
885.713
805.927
661.770
599.924
536.000
542.556
541.309
588.027
673.946
653.921
673.334
714.955
734.563
734.634
735.804
708.779
708.901
734.964
716.905
673.856
637.260
551.182
510.049
513.498
549.282
551.302
540.219
556.311
624.669
650.150
638.391

Az adatsor a kezdeti években kerekített adatokat tartalmaz.
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40.000
5.000
24.000
20.000
52.000
21.000
–16.000
78.000
4.000
67.000
126.000
162.000
50.000
–20.000
–40.000
22.000
30.000
42.000
105.000
21.000
44.000
23.000
11.000
–6.000
–80.000
–144.000
–62.000
–64.000
6.000
–1000
47.000
86.000
–20.025
19.413
41.621
19.608
71
1170
– 27.025
122
26.063
–18.059
–43.049
–36.596
–86.078
–41.133
3.449
35.784
2.020
–11.083
16.092
68.358
25.481
–11.759

Gyógykerti
vendégek száma (fő)

Változás az előző évihez
képest (fő)

A gyógykert 1991–ben,
az élményfürdő 1999-ben nyílt meg.
1999-től kiegészül az élményfürdő
igénybevételi lehetőségével,
ez évtől az ide szóló belépőjegy
komplex jegyként funkcionál

11.968
47.991
72.725
89.348
112.803
132.335
150.345
141.375
192.333
228.246
244.336
260.822
286.274
301.209
317.835
345.275
333.541
314.083
286.796
261.758
238.058
226.608
235.318
301.569
282.037
294.816
344.875
392.977
399.408

–
36.000
25.000
17.000
23.000
20.000
18.000
–80.970
50.958
35.913
16.090
16.486
25.452
14.935
16.626
27.440
–11.734
–24.609
–27.287
–25.038
–23.700
–11.450
8.710
66.251
–19.532
12.779
50.059
48.102
6.431

Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.

Kedvezőtlen időjárás esetén egyre több vendég jött ide a Balaton-partról, ezáltal növelve a
napi forgalmat, ezzel együtt természetesen a terhelést, a Balaton-part amúgy hideg vízre vágyó
turistái közül sokan kirándultak Zalakarosra, ebből következően egy vízparti turizmusra nem
alkalmas nyár ugrásszerűen megnövelte a szezon zalakarosi forgalmát.
A hetvenes években kezdték az osztrákok és a németek felfedezni Zalakarost. Az osztrák
beutazást nagyban elősegítette, hogy 1979-ben Ausztria és Magyarország között a látogató- és
turistaforgalomban eltörölték a vízumkényszert, és kihasználva a valuták árfolyamkülönbségéből
és az árkülönbségből adódó előnyöket, az osztrák turisták most már egyre többen a Balaton
mellett a nyugat-dunántúli termálfürdőket is felvették úti céljaik közé.
A magyar turizmusban és a kelet–nyugati politikában mind a mai napig emlegetett családegyesítésből, ahogy manapság nevezik: a találkozóturizmusból Zalakaros is kivette a részét.
Ez a sajátos honvágyturizmus [de mindenképpen emberközi motiváció, melyhez ugyanúgy
kapcsolódhat a fizikai (kikapcsolódás), mint a biztonsági (gyógyvíz) motiváció is] csak Magyarországra volt jellemző, s mintegy két évtizedig biztos piaca volt a nemzetközi aktív
turizmusunknak. Az idősebbek ezt a hetvenes évek közepétől a rendszerváltásig tartó másfél
évtizedet nevezik Zalakaros aranykorának.338 A találkozást minden generáció preferálta, az
idősebbek elsősorban életkoruk, a fiatalok pedig esetleges későbbi lehetőségeik miatt, hiszen
a rengeteg – értelmetlen – kötöttséget magában hordozó szocialista társadalmi-gazdasági
rendszer, a keleti blokk összeomlására belátható időn belül senki sem számított…
A két-, vagy háromhetes turnus költségeit természetesen a módosabb nyugati rokonok/barátok/
ismerősök fizették. Mindegy, hogy Németország melyik feléből érkeztek, a DM-valutakitermelés biztosított volt. Ez a tendencia jó másfél évtizeden keresztül, még az egyesített Német
Szövetségi Köztársaság első évében is tartott, majd fokozatosan csökkent, és Zalakaros jórészt
az egykori Német Demokratikus Köztársaságból érkezett szövetségi polgárok célterülete lett,
közülük számosan még NDK-s állampolgárként jártak itt először. A generációváltással aztán
változott a Zalakarosra látogatók demográfiai összetétele és ennek megfelelően a preferenciái
is. További ok, hogy az újraegyesült Német Szövetségi Köztársaság új, keleti szövetségi államainak, az egykori Német Demokratikus Köztársaságnak az állampolgárai is éltek az addig
nélkülözött utazási szabadság, a Reisefreiheit hirtelen jött lehetőségeivel, és elsősorban Nyugat-Európát, a tengerpartokat és az Európán kívüli desztinációkat választották. Ebben nagy
szerepet játszott, hogy a nyugdíjakat, az állampolgárok bankszámlákon lévő megtakarításait
1:1-ben váltották át DM-re. Az akkori küldő területek egykori szocialista országai jogilag
ugyanezeket a lehetőséget megkapták, ám diszkrecionális jövedelmük valutájuk átváltása
utáni vásárlóértéke jóval elmaradt a németekétől.
Az 1988-tól mutatkozó drasztikus csökkenés egyik okát azonban nem a beutazó, tehát
a nemzetközi aktív, hanem a hazai turizmusban kell keresni. Ekkor vált lehetővé a magyar
nemzetközi passzív turizmusban a többszöri kiutazás lehetősége – a valutaliberalizáció –, majd
az Elnöki Tanács 1987. november 27-i törvényerejű rendelettel 1988. január 1-vel bevezette
a világútlevelet, amely a kiterjesztése szerint „a világ összes országába többszöri beutazásra
jogosított”. Aki anyagilag megengedhette magának, külföldre utazott: a diszkrecionális jövedelem jelentős hányadát a nemzetközi passzív turizmus csapolta le. Sokan – a mai tendenciákat
visszavetítve – Horvátország vonzerejével, a 4S-motívummal339 szeretik ezt a csökkenést
	HORVÁTH BALOGH 2015b, 24–25. old.
	See, sun, sand, sex.
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magyarázni. Jugoszláviában azonban ekkor még háború van, a horvát turizmus csak 1995
után kezdett magára találni, de akkor is először újjá kellett építeni a szétlőtt városokat, és a
nemzetközi standardnak megfelelően ki kellett építeni a tengerparti fogadóbázisokat. Tehát
Horvátország, mint konkurencia, ekkor még nem magyarázat. A magyarázat az olaszországi, spanyolországi, később a görögországi desztináció kínálata, ahova tízezrével mentek
honfitársaink.
A másik ok a magyar gazdaság helyzetében keresendő. 1988-at követő nyolc-kilenc
esztendő, a piacgazdasági átmenet első évei a huszadik századi magyar gazdaság egyik
mélypontja. A turizmus indikátorai közül jószerével csak a motiváció maradt meg. Nyílttá
vált a kapun belüli munkanélküliség és a rendszerváltás gazdasági következményeként jelentkező tulajdonviszonyok átalakulása nagy csapást mért a belföldi turizmusra. Ugyanis
nem volt diszkrecionális jövedelem, ugrásszerűen nőtt az infláció és a munkanélküliség. A
magyar állampolgár nem a turizmusra fordította szabadidejét, hanem jövedelme kiegészítésére, másodállásra, hétvégi munkára. Ezért a diszkrecionális jövedelem mellett hiányzott
a szabadidő is. Ezt az időszakot nevezi megvetően a zsurnalisztika, és egyes politikusaink
a Gorenje-korszaknak, amikor 1988-ban és 1989-ben tömegek utaztak Ausztriába tartós
fogyasztási cikkekért. Magyarországi munkaszüneti napokon több kilométeres kocsisor várt
a határátlépésre.340 Ezt túlontúl is a magyarok shopping-szeretetével magyarázzák. Nézetünk szerint más, súlyosabb kiváltó ok is volt. Ez volt ugyanis a magyar átlagpolgár utolsó,
kétségbeesett modernizációs kísérlete, mert a saját bőrén akkor érezte meg – a gazdaságban
korábban soha nem tapasztalt, személyét, családját érintő negatív hatásokat – így a munkanélküliséget, vagy a jövedelemcsökkenést, és még egyszer megpróbált a nyugati fogyasztói
standardhoz közeledni, tudva, hogy legközelebb esetleg csak a gyermekének lesz rá lehetősége. Társadalmunk felének ez a félelme beigazolódott.
A kilencvenes évek elején a Magyarországon felfutó infláció sem használt a belföldi
turizmusnak, a több tízezres csökkenés további okának ezt tekinthetjük.341 A negyedik ok
pedig a szociálturizmus összeomlása volt. Láttuk, hogy – a szocialista korszak sajátosságai
miatt – elsősorban a vállalati üdülők, illetve a SZOT-üdülő volt a legtöbb vendégéjszakát
realizáló kereskedelmi szálláshely. A cégek, hogy ezzel elnyújtsák agóniájukat, először az
üdülőiket adták el (tehát privatizálták), vagy azért, hogy tulajdonhoz juttassák a kiválasztottakat. Később már csak a régi nevében élt az üdülő, vagy egykori üdülő, a létrehozó céget rég
felszámolták, az egykor ide beutalt dolgozója ekkor már vagy korkedvezményes nyugdíjas
volt, vagy munkanélküli. Kevés olyan vállalat maradt talpon az átalakulás időszakában,
mely meg tudta tartani üdülőjét. Ezek a korábban szociálturisztikai férőhelyek hotellé válva
a nemzetközi aktív turizmus fogadóbázisai lettek. Majd három évtized után azt mondhatjuk,
	Nem tartozik a fürdő történetéhez, csak az akkori viszonyok érzékeltetésére: 1988. november 7-én például
a bucsui FEP-től (= forgalomellenőrzési pont. Ez a határállomás hivatalos neve.) Szombathelyig húzódott a
mintegy 12 kilométeres gépkocsisor. A sajtó az abszolút rekordnak 1989. április 4-ét tartja, amikor a Határőrség
becslése szerint kb. félmillió magyar járt a – a TV Híradó szerint „kétnapos videó- és hűtőláda-fesztiválon”
– Ausztriában. 1987-ben 177 ezres egynapos látogatói forgalom 1988-ban megháromszorozódott, és osztrák
számítások szerint 50 milliárd forintnyi schillinget költöttek a magyarok „már-már az ország fizetőképességét
veszélyeztetve.” Gorenje-turizmus 1988-ban. Múlt-kor, 2013. január 9.
https://mult-kor.hu/20130109_gorenjeturizmus_1988ban. Megtekintve: 2020. január 18.
Az viszont kimutathatatlan, hogy a diszkrecionális jövedelmet mennyire vonta el az ekkor tapasztalt
bevásárlóturizmus a turizmus többi termékeitől.
341
	Erről átfogó tanulmány: POLGÁR–SULYOK–KISS 2006, 3–15. old.
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hogy a folyamat törvényszerű volt, ám aki nem tudott valamilyen kapaszkodót találni, annak
a számára fájdalmas. Ez lecsapódott a fizetővendéglátásnál is: a magyar vállalatok vendégei,
később a magyar vendégek is kezdtek elmaradni, s mindenki az elsősorban németül beszélő,
nyugatnémet márkában vagy osztrák schillingben fizető vendégekre várt. A belföldi turizmus
élénkülésével ez a folyamat az ezredforduló környékén megfordult, és Zalakaroson, ahol
ugyanezek a folyamatok voltak tetten érhetők, ismét egyre több magyar vendég töltött el
egyre több vendégéjszakát úgy a kereskedelmi, mint a magán szálláshelyeken.
Az 1997-től ismét magára találó turizmus kezdetben hétszázezer körül látszik stabilizálni
az éves vendégszámot. Ez nagymértékben függött attól is, hogy hány hosszú hétvége volt
egy évben. Az ezredforduló óta egyre nagyobb divat és lehetőség Magyarországon is a –
mindenekelőtt a főszezonon kívüli hosszú hétvégéket – egészségturisztikai kínálatot nyújtó
szállodákban, fürdőkben – lehetőség szerint élményfürdőkben eltölteni, a vendégéjszakák
számát jelentősen befolyásolják az esetleges munkanap-áthelyezések.
A látogatószám vizsgálatakor ne feledkezzünk el arról sem, hogy egyre nagyobb a megyén belüli, illetve a közeli fürdők konkurenciája. A Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési
Programjának, továbbá a saját fejlesztéseknek köszönhetően soha nem tapasztalt kapacitásbővülés valósult meg Zalakaros 70–100 km-es környezetében. Sárvár, Kehidakustány,
Bükfürdő, Hévíz, Lenti és Zalaegerszeg, továbbá a távolabb fekvő Mosonmagyaróvár fürdői
közül Lenti és Mosonmagyaróvár eltérő léptékük, valamint kínálati struktúrájuk miatt nem
tekinthetők versenytársnak, ahogy elsősorban a fiatalabb korosztályoknak szóló kínálatával
a zalaegerszegi Aquacity sem. Sárvár, Bükfürdő és Kehidakustány fürdőkomplexumai
szolgáltatásaikkal viszont már valódi versenytársai lettek Zalakarosnak,342 de Hévíz, majd
később Alsópáhok, Tapolca és Zalaszentgrót is fejtett ki elszívó hatást.
A külföldi vendégszám esetében is számolni kellett nagyfokú konkurenciával, mert
Ausztria (csak a magyar határ mellett nyolc stájerországi és hat burgenlandi fürdővel),
Szlovénia, Csehország és Szlovákia egyaránt nagy volumenű fejlesztésbe kezdett.
A fürdőt látogatók számának volumene csekély eltéréssel „együtt mozog” az 1991-ben
megnyílt gyógykerttével és 1999-től az élményfürdőével, melynek a népszerűsége töretlen.
Helyes döntés volt a létrehozása, a tömegturizmus helyett a termékalapú turizmus felé
történő, rendkívül sikeres elmozdulás, ennek eredménye számszerűsíthető. Míg a tömegturizmus visszaszorulóban van, addig a minőségi szolgáltatást nyújtó terméket folyamatosan
vásárolják, érvényesül az ár-érték arány. Az árbevételt tekintve a kezdeti fél évtizedben
sikeresen ellensúlyozta az összforgalom visszaeséséből származó kiesést.
A következő visszaesés a küldő területeken már 2007-ben érződő, de 2008-ban markánsan
jelen lévő válság következménye, mely időben később jelentkezett Magyarországon, és
az időfaktort tekintve hosszabb ideig is érvényesült, s a kilábaláshoz és az új küldő területekről érkező turisták mellett a Széchenyi Pihenőkártya program nagyban hozzájárult.
2013 után pedig a külső és belső gyermekvilág megnyitása jelentős forgalomnövekedést
eredményezett.
Érdekesen alakulnak az évenkénti változás adatai is:
342

	Zalakaros üdülőhely- és turizmusfejlesztési programja, gazdasági szerkezetfejlesztési koncepciója. EconoConsult,
Bp. 2003. 36–45. old. Ezt megerősítette a Zalakarosi Gyógyhelyfejlesztési stratégia, Zalakaros 2016. Versenytárs
analízis. 14–16. old.
Ezúton köszönöm meg dr. Tóth Zsuzsanna PhD főiskolai docens (Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási
Kar Zalaegerszeg) grafikus ábrázolásokhoz nyújtott segítségét.
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ezer fő
2020 elején a városban 15
szálloda, két panzió, céges üdü170
lők valamint 635 magánszál130
láshely nyújt szálláslehetőséget,
90
ez mintegy nyolcezer szállás50
férőhelyet jelent. A Nemzeti
10
Turisztikai Adatbankba 2019.
–10
decemberi határidejű kötelező
–50
regisztráció során 374 szál–90
lásadó regisztrálta magát az
–130
adatbank nyilvántartása szerint, úgyhogy ez a szám 2020
májusára felére csökkent.343
2014-ben 35% volt a külföldi
vendégek aránya, a külföldi ven- A látogatószám évenkénti változása
Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.
dégek közül 47% volt a német,
21% a cseh, 10% az osztrák és 4% a lengyel. Fél évtized alatt tovább nőt a magyar vendégek aránya, így Hajdúszoboszló mellett Zalakaros a második olyan fürdő Magyarországon,
ahol a belföldi vendégszám nagyobb a külföldinél. 2019-ben Zalakaroson, ahol 2019 nyarán
köszöntötték a harmincmilliomodik fürdővendéget, a belépőjegyet vásárlók háromnegyede
belföldi turista volt. A külföldiek közül a legnagyobb arányt 37%-kal a németek képviselték,
őket 31%-kal a csehek követték, a harmadikak 17%-kal az osztrákok voltak. Ugyanebben az
évben a belföldi vendégek 22%-a Zala megyéből, 16%-uk Budapestről, 13%-uk Pest megyéből, 6% Fejér, 5% Veszprém, 4–4% Békés, Bács-Kiskun, Győr-Moson-Sopron, Somogy és
Vas, 3–3% Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből érkezett Zalakarosra.
A fürdő kérdőíves vizsgálatai alapján a zalakarosi vendégek döntő többsége 2–3 napot
töltött Zalakaroson, legtöbbjük apartmanban, vagy négycsillagos szállodában szállt meg. A
zalakarosi vendégek elsősorban gyermekes családok voltak, 6–12, illetve 13–18 év közötti
gyerekekkel. A felmérés eredményei szinte mindenben alátámasztották a korábbi stratégiai
döntések helyességét és a termékfejlesztés irányát.

III. A GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ RT. ÉS A ZALAKAROSI CSALÁDI-,
ÉLMÉNY- ÉS GYÓGYFÜRDŐ ZRT. – KÉT NÉV EGY SIKERTÖRTÉNET
1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A fürdőt – mint említettük – megnyitásától 1965. december 31-ig Zalakaros Községi Tanácsa
üzemeltette, majd 1966. január 1-től 1989. december 31-ig a Délzalai Víz- és Csatornamű Vállalat irányítása alá került. Ezt követően, a vállalattól leválasztva mintegy másfél hónapig, 1990.
január 1-től február 19-ig a Thermál Gyógyidegenforgalmi és Fejlesztő Kft. működtette, majd a
Zala megyei Tanács VB önálló vállalatot hozott létre Gránit Gyógyfürdő Vállalat néven.344 Ekkor
	Zalakaros jegyzőjének a szálláshely-szolgáltatókhoz írt, 2020. május 6-án kelt levele.
	MNL ZML ZM. önk. kgy. jkv. 20/1990. vb. számú határozat a Zalakarosi Gyógyfürdő átszervezéséről, és a
20/B/1990. vb-határozat.
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nyerte el az igazgatói posztot pályázat útján Tanczenberger Sándor, és rövidesen a vállalat
főmérnöke lett az 1992-től elnök-igazgató Horváth Vencel.
Miután a zalakarosi Gránit Gyógyfürdő Vállalat szerepelt a vállalati kezdeményezésű egyszerűsített privatizációs eljárás második ütemében, a település vezetése Szirtes Lajos polgármesterrel az élén minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy a fürdővagyon minél
előbb önkormányzati tulajdonba kerüljön, hogy ezzel elejét vegyék egy beláthatatlan kimenetelű privatizációs folyamatnak.345 Ezért azzal a kéréssel fordult a polgármester a Zala Megyei
Vagyonátadó Bizottsághoz, hogy mint vízközművet, adja át az egész fürdővagyont a helyi
önkormányzat tulajdonába. A Vagyonátadó Bizottság végül 1992 januárjában a Gránit Gyógyfürdő vagyonát önkormányzati tulajdonba adta.346 Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése
elnöke ugyanakkor a megyei önkormányzat tulajdonában szerette volna tudni a fürdőt, mert
véleménye szerint a Gránit Gyógyfürdő Vállalat nem csak egy település érdekeit szolgálja,
másrészt a megyei önkormányzat jogelődje, Zala Megye Tanácsa alapította, és korábban óriási
összegekkel támogatta úgy a fejlesztését, mint a működését. Ezért a Vagyonátadó Bizottság
döntésével szemben Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése fellebbezéssel élt.347
A tulajdoni megosztást illetően február 27-én egyeztető tárgyalás kezdődött a két önkormányzat
között, ami megegyezéssel zárult. A tárgyalás eredményeként Zalakaros önkormányzata 35%
tulajdonrészt átadott a Zala Megyei Önkormányzatnak, ha az a fellebbezését visszavonja.348 1992.
április 27-én írta alá a megállapodást a közgyűlés elnöke valamint Zalakaros polgármestere,
és a megegyezésben meghatározott arányokkal a Földhivatal 1992. június 3-i határozatával a
tulajdonjogot bejegyezte.349 Ezután semmi nem állt a részvénytársaság megalakításának útjában.350 A fürdő 1992. július 1-vel alakult zártkörű részvénytársasággá351 200.300.000 Ft alapító
tőkével [ez 2020-ban 1.642.460.000 Ft lenne]. Alapítói a Zalakaros Nagyközség Tanácsa 60%-os
(120 millió Ft), a Zala Megye Önkormányzata 30%-os (60 millió Ft) és a Gránit Gyógyfürdő
Rt. Dolgozói Alapítványa 10%-os (20,3 millió Ft) tulajdonrészesedéssel,352 ugyanis mindkét
	Az átalakulásról és az azt követő időszakról összefoglalóan: HALÁSZ 2016, 33–50. old.
	MNL ZML XVII. 2202. Vagyonátadó Bizottság: 4–8. doboz. A zalakarosi fürdővel kapcsolatos iratok nem
kerültek levéltárba, csak a jegyzőkönyvi határozat található meg. A Zala Megyei Vagyonátadó Bizottság
51–4/1991. és 51–5/1991. számú határozatai. 1992. január 21–22. Jogszabályi alapja az 1991. évi XXXIII.
Tv. Az egyes állami tulajdonban levő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról. 29. § (3) bek.
347
	Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése 11/1992. (I. 30.) kgy. számú határozata.
348
	Zalakaros Képviselőtestületének 25/1992. (II. 27.) számú határozata. A képviselő-testület ezzel saját 6/1992.
(II.18.) számú határozatát módosította. Az ekkor hozott határozat többi pontja továbbra is érvényben maradt,
tehát Zalakaros Önkormányzata fenntartotta igényét, hogy a Zalatour átalakulásakor – figyelembe véve a
zalakarosi vagyonrészeket – megfelelő arányú tulajdonrészt kapjon, továbbá a megyei közgyűlés biztosítsa
a helyi intézmények, egyesületek és a lakosság részére a Sporttábor térítésmentes használatát.
349
	Ezt a Zala Megyei Önkormányzat 14/1992. (II. 27.) kgy. számú határozatával magára nézve is megerősítette.
350
	Az önkormányzatok megállapodását a Vagyonátadó Bizottság 64–3/1992, valamint 64–5/1992. számú
határozatával jóváhagyta. A kilencvenes évek elején – ma már ellenőrizhetetlen – szóbeszéd tárgya volt, hogy
egy befektetői csoport meg akarja venni a gyógyfürdőt. Ld. még 346. számú lábjegyzetet. A Vagyonátadó
Bizottság levéltárba került iratanyagában a jegyzőkönyvi határozat megvan, de a dokumentáció – ahogy
számos más cég esetében is – hiányzik.
351
	Zalakaros Önkormányzata és a Zala Megyei Önkormányzat 1/1992. (V. 28.) számú rendelete. A részvénytársaságot
a Cégbíróság 1993. január 27-én 20-10-040042/14. szám alatt jegyezte be.
352
	A Körzeti Földhivatal Nagykanizsa 32.527/1993. szám alatt jegyezte be a tulajdonjogot. A közhasznú Vállalati
Dolgozói Alapítvány a Gránit Gyógyfürdő Rt. alapításával, 20.300.000 Ft alaptőkével jött létre. Az alapítványi
vagyon oszthatatlan vagyon, kedvezményezettje a dolgozói kollektíva. Az alapítvány össztőkéje nem csökkent,
de az alaptőke emelések következtében aránya megváltozott.
345
346
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önkormányzat 5–5%-ról lemondott a dolgozói alapítvány javára. A Vagyonátadó Bizottság
határozataiban nem szerepelt a fürdővagyon értéke, erre az első információt az átalakulás
vagyonmérlegének könyvvizsgálói felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv tartalmaz. Eszerint
a saját tőke könyv szerinti értéke 314.216.000 Ft, az elfogadott értéke pedig 300.011.000 Ft
volt.353 A részvénytársaság igazgatóságának elnöke és a fürdő igazgatója 1992 decemberétől
Horváth Vencel lett, aki folytatta a meglévő kapacitások minőségi felújítását.
Az első jelentős változás 1996-ban történt, ugyanis május 30-án a Zala Megyei Önkormányzat
tulajdonában lévő 60 millió Ft névértékű részvénycsomagot 120 millió Ft-ért megvásárolta
Zalakaros önkormányzata.354 A részvények meghatározó többsége, 89,97%-a került a tulajdonába, és közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkező tag lett. Ettől kezdve a város
és fürdőjének sorsa még jobban összefonódik.
Zalakaros ún. halasztott fizetéssel vásárolta meg a pakettet, 30 milliót még az év november
30-ig, 40 milliót 1997. június 30-ig, és az utolsó 50 milliós részletet 1998. december 31-ig
kellett kifizetnie, amit 1996. október 28. és 1998. június 30. között teljesített. Az első jelentős
alaptőke-emelésre 1999 júliusában került sor, amikor a következő év költségvetésének terhére
az alaptőkét a tulajdonos 25 millió Ft-tal felemelte. A célja ezzel a fejlesztés és a felújítás
finanszírozása volt.355 Egy évvel később az önkormányzat közgyűlése további hatvanmilliós
pénzbeli alaptőke-emelésről,356 és még ugyanazon esztendő második felében 304.500.000 Ft
forgalmi értékű ingatlanapportról357 is döntött, és mint tulajdonos azzal is tovább javította a
részvénytársaság helyzetét, hogy megalakulása óta – mind a mai napig – nem vett ki osztalékot.358
2001 a Széchenyi Terv éve.359 Mivel a pályázathoz saját források kellettek, ezért az önkormányzat közgyűlése a tervezett alaptőke-emelést előrehozva további 100 millió forintról döntött.360
2001-ben Zalakaros önkormányzata pénzbetét formájában előre hozta a 2002–2003-ra tervezett
100 millió forintos alaptőke-emelést. 2003 végére a részvénytársaság vagyona induló tőkéjének
7,7-szeresére, 2.332.345.000 Ft-ra növekedett. A jegyzett tőkéje ezt követően 2014-ig nem
változott. 2014-ben az önkormányzat határozata értelmében, két részletben, május 30-án 12,5,
2015. március 12-én történő átutalással további 50 milliós alaptőke-emelés történt. A jegyzett
tőke ezzel 739,8 millió Ft-ra emelkedett, amiből Zalakaros Város Önkormányzata 719,5, a
Gránit Gyógyfürdő Rt. Dolgozói Közhasznú Alapítványa pedig 20,3 millió Ft-tal részesedett.
A részvénytársaság 2019-es közgyűlésén Zalakarosi Családi-, Élmény- és Gyógyfürdő Zrt.-re
változtatta a Zalakaros Termál út 4. alatti telephellyel bejegyzett cég teljes, illetve Zalakarosi
Fürdő Zrt.-re történt rövidített elnevezését, ami 2019. április 1-től hatályos. 2019-ben további
25.400.000 Ft-os alaptőke-emelés volt, így a zrt. jegyzett tőkéje 765.200.000 Ft, melyből az
önkormányzati tulajdon aránya 97,35%.361
	Állami Számvevőszék Zala Megyei Ellenőrzési irodája V-1017-3/24-2/2004. szám. 2005. január 17.
	Zalakaros 99/1996. (V. 28.) számú önkormányzati közgyűlési határozata. 2020-ban ez 432 millió Ft lenne.
355
	Zalakaros 27/1998. (VII. 28.) számú önkormányzati közgyűlési határozata.
356
	Zalakaros 34/2000. (II. 29.) számú önkormányzati közgyűlési határozata.
357
	Zalakaros belterület 267 hrsz-ú 4 ha 0599 m² alapterületű ingatlan.
358
	Szirtes Lajos polgármester és Horváth Vencel elnök-igazgató közlése.
359
	A Széchenyi Terv Turizmusfejlesztési Programja. Turizmus Bulletin 2001. 1. szám. 6–18. old. és WALKÓ
2009, 243–244. old.
360
	Zalakaros 63/2001. (IV. 4.) számú önkormányzati közgyűlési határozata.
361
	Zalakarosi Fürdő Zrt. által közölt adat.
Nevet vált a Zalakarosi Fürdő. turizmus.com. 2019. március 12.
https://turizmus.com/desztinaciok/nevet-valt-a-zalakarosi-furdo-1162714. Megtekintve: 2020. március 25.

A szolgáltatások árai a Gránit Gyógyfürdő Vállalat részvénytársasággá alakulás előtti időszakban
Részleg

Fedett fürdő

353
354

Strandfürdő

Szolgáltatás
elővételi fürdőjegy
termálmedence

80
80

150
150

termál kárfürdő
súlyfürdő
szénsavas fürdő

80
190
240

150
200
250

masszázs
4 rekeszes galvánkezelés
tangentor
száraz szénsav
teljes testgalván

240
140
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360
360
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200
300
400
400

ingeráram

120

200

rövidhullám
mikrohullám
ultrahang
mágnesgyűrű
pillangókád
kombinált kád
szauna
szolárium
pedikűr
törölköző
lepedő
kölcsönzés
női fürdőruha
férfi fürdőruha
szappan
értékmegőrző
gyógykerti kiegészítőjegy
strandfürdőjegy
I. medence fürdőjegy
I. medence kiegészítő fürdőjegy
elővételi diákjegy
kedvezményes diákjegy
hangosbemondó
fürdőköpeny
fürdősapka
kölcsönzés
nagykabin
kiskabin
nyugágy

120
200
120
200
120
200
140
200
350
350
400
400
150
–
100
150
150
200
40
50
40
50
80
100
70
90
15
20
25
25
–
200
–
100
300
–
220
–
50
–
50
60
25
30
100
100
10
15
250
250
130
130
100
100
10,1
8,2
kell szorozni az árakat

ha 2020-as árfolyamon akarjuk számolni, akkor
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1991. január 1.
1992. április 1.
Forint

Forrás: Zalakarosi Fürdő127
Zrt.

A részvénytársaság első szervezeti felépítése is a hatékony működést célozta. Az elnök-igazgató
közvetlen irányítása alá tartozott a titkárság, a társasági és a testületi feladatok, a személyügy,
beleértve minden fajta képzést és továbbképzést, a szervezési és a jogi ügyek, a marketinggel,
továbbá a járóbeteg-ellátással kapcsolatos feladatok. A műszaki igazgatóhelyettes felügyelte
a teljes fürdőszolgáltatást (beleértve a pénztárakat és a takarítást is), a munkavédelemmel és
tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat, természetesen a Műszaki Osztályt (energetika, környezetvédelem, műszaki üzemvitel, TMK, szállítás, raktározás, kertészet), valamint a fejlesztések beruházásit. A gazdasági igazgatóhelyettes a teljes gazdasági üzemvitelért (számvitel,
főkönyvi könyvelés, anyagkönyvelés, pénzügy, bér-munka- és szociális ügyek, tárgyi eszköz
nyilvántartás, terv- és költséggazdálkodás, a főpénztár, a bérlemények és a számítástechnikai
rendszerrel kapcsolatos napi és hosszabb távú feladatokért) volt felelős.362
A Gránit Gyógyfürdő először 1993-ban jelent meg kúracsomagokkal az egészségturizmus
piacán. Ezeket a csomagokat a nemzetközi trendeket követve alakították ki, és elsősorban a német
nyelvterületről érkező vendégek körében hamar népszerűek lettek. A kereslet dominanciáját
egyértelműen tükrözte, hogy kezdetben kizárólag német márkában hirdették meg az árakat.

A Gránit Gyógyfürdő Rt. szolgáltatásai és árai 1994
Szolgáltatás
fedett fürdő, medencefürdő szauna igénybevételével
kádfürdő
strandfürdőjegy május–szeptember
zárástól visszaszámolva 3 órás strandbelépő hétfőtől péntekig
kedvezményes fürdőjegy diák 6–18 éves korig
gyógycentrum elő- és utószezonban, január
gyógycentrum elő- és utószezonban, február–április
gyógycentrum elő- és utószezonban
október–december
gyógycentrum május 1–30. és szeptember 1–30.
gyógycentrum június 1–augusztus 31.

Fürdő

A Gránit Gyógyfürdő Rt. első kúracsomagjai 1993–1994

Kúracsomag

Szolgáltatás

Száma

Időszak
1993.10.01.–
1994.05.01.–
1994.04.30.
1994.09.30.
Ára DM

orvosi vizsgálat
Kis

Nagy

orvosi vizsgálat felülvizsgálat
bérlet napi kétszeri belépővel
kezelés
orvosi vizsgálat
orvosi vizsgálat felülvizsgálat
bérlet napi kétszeri belépővel
kezelés

1
1
egyhetes
10
1
2
kéthetes
20

130

150
Kezelések

250

290

Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.

A szolgáltatások árképzése is a kúracsomagokéhoz hasonlóan történt, a kezelések árait csak
forintban, a fürdőszolgáltatások esetében viszont magyar és nyugatnémet valutában egyaránt
feltüntették.
A részvénytársaság első, középtávú 1993–1996. közötti fejlesztési koncepciója már Horváth Vencel igazgató irányításával került kidolgozásra. Ebben a gyógyvíz, mint érték került a
középpontba, de emellett a kereslet és az akkori piaci pozíciók figyelembevételével új piaci
szegmensek, így a gyermekes családok, valamint az élményattrakciók felé fordultak. Ekkor
fogalmazódott meg a generációk találkozóhelye koncepció, mellyel az egyes szegmenseket
egymástól elkülönítve tudja a fürdő a lehető legszélesebb kínálati spektrummal kiszolgálni.363
	A Gránit Gyógyfürdő Rt. szervezete.
	Horváth Vencel elnök-igazgatóval a 2005-ben készült interjú során kapott adatok alapján.

súlyfürdő
szénsavas fürdő
masszázs
4 rekeszes galván
tangentor
száraz szénsav
teljes testgalván
ingeráram
rövidhullám
mikrohullám
ultrahang
mágnesgyűrü
pillangókád
kombinált kád

Árak
Ft
180
180
180
120

DM
3
3
3
2

90
400

1,50

420
520
600
240
350
350
300
400
450
450
300
300
300
300
300
450
450

7
9
10

Csak
forintban
vannak
feltüntetve

Megjegyzések: az árképzésnél 1 DM = 60 Ft-tal számoltak. A jelenérték-számításnál a Ft-ot 5,6-tal kell szorozni.
Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.

Ennek folytatása volt a következő fejlesztési terv, melyet a többségi tulajdonos Zalakaros
önkormányzati közgyűlése 1996-ban hagyott jóvá. Ebben a fedett fürdő öltözőinek átépítése,
a szabadtéri medencék teljes rekonstrukciója, valamint néhány további cél mellet a 3. számú
gyógymedence felújítása szerepelt, és hosszú távú célul tűzték ki a gyógyászat minőségi fejlesztését valamint az élményfürdő kialakítását.364 A tervek végül 1999-ben váltak valóra, amikor
átadták a nagyközönségnek az ország első élményfürdőjét. Március 9-én a szakma és a sajtó
képviselőinek mutatták be az élményfürdőt, ahol „szórakoztatva nyújt tízféle egészségmegőrző,
erősítő attrakciót az ország első, Zalakaroson kialakított fedett élményfürdő-kombinátja. […]

362
363
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	Zalakaros Önkormányzati Közgyűlése 83/1996. (V. 24.) számú határozata.
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A fürdő csaknem 380 millió forintos beruházási költségének hetven százalékát saját forrásból teremtették elő, a többit pedig pályázati kamat-támogatást élvező hitelből fedezték.”365
A hivatalos avatásra május 21-én került sor, amikor a Gazdasági Minisztérium turizmusért
felelős helyettes államtitkára, Kraft Péter hivatalosan is felavatta a nyugat-európai mintára
kialakított élményfürdőt.366 Az egy időben 180 fő számára addig ismeretlen fürdési élményt
nyújtó létesítmény méretei imponálóak: 469 m³ víztérfogatú területen egy vadvízáram, három
álló pezsgőfürdő, nyolc-nyolc ülő pezsgőfürdő, fekvő pezsgőfürdő oldalsó multijet ülő, és
ugyanannyi álló, egy-egy buzgár, nyakzuhany és két vízköpő jelenti az attrakciót, ezek mind
ismeretlenek voltak bő két évtizeddel ezelőtt a magyarországi fürdőkben.
A zalakarosi szakemberek elsősorban a kilencvenes évek küldő területén, Ausztriában
és Németországban tett tanulmányutak után vágtak bele az élményfürdő megvalósításába,
miután a potenciális célpiac igényeit a helyszínen is felmérték. Számos problémát kellett
legyőzniük, de a leghumorosabb talán az volt, hogy „akkortájt, konkrét műszaki paraméterek hiányában a fürdő dolgozóin tesztelték a vízi attrakciókat. Pontosabban férfiak és nők
ültek »modellt«, hogy a kivitelezők hány centméterre és milyen szögbe kell, hogy állítsák
a fuvókákat a megfelelő derék- vagy gerincmasszázshoz, mekkora erővel köpje a vizet a
nyakzuhany és milyen gyors legyen a sodrása a vadvízi csatornának.” – emlékezett vissza az
akkori fürdőigazgató Horváth Vencel, aki a vele készített riportban számos adomával szolgált
a létesítésről, például arról, hogy az egész napos műszaki átadás után fáradtan elhatározták,
hogy ők is kipróbálják, hogy mit építettek. Valamennyi attrakció tökéletesen működött, s
hogy milyen hatása volt a komoly és szigorú műszaki szakemberekre, azt a felszabadult
viselkedésükön is le lehetett mérni.367
A vízi élmények „leltára”, Magyarország első élményfürdőjének vízi attrakciói: oldalbefúvásos vízsugármasszázs (álló), vadvízáram, vízgomba, levegőbefúvásos fekvőmasszázs, buzgár,
nyakzuhany, vízköpők, levegőbefúvásos ülőmasszázs, oldalbefúvásos ülő vízsugármasszázs,
levegőbefúvásos állómasszázs.
Ezzel az élményfürdővel indult a Gránit Gyógyfürdő Rt. a Magyar Innovációs Alapítvány
VIII. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatán. A zsűri „jelentős innovációs tevékenységnek” minősítette, a jelentős, megvalósult innovációk közé sorolta és oklevéllel jutalmazta a pályázatot.368
A zalakarosi után Bük, majd Harkányfürdő is hasonló fejlesztést valósított meg, nagyon
sok tekintetben a zalakarosi mintát követve.
A részvénytársaság első üzleti évétől folyamatosan sokat fordít fejlesztésre. Kezdetben
saját erőből indult, s miután az nem volt elég, bankhitelt kellett felvenni. 1992–1993-ban
a II. számú medence teljes felújítása és az egyéb beruházások megközelítették a 87 millió
forintot [2020-ban 582,9 millió Ft lenne]. Minden évben sikerült valamelyik medencét,
illetve környékét felújítani, és a kilencvenes évek végétől a folyamatos felújítások mellett
megkezdődött az élményfürdő három ütemének megvalósítása. Az üzleti eredmények is
imponálóak, a részvénytársaság az élményfürdő megnyitásának évében „milliárdos” cég
lett, eredményét azóta meghétszerezte.
	MTI-tudósítás alapján rövid cikkben adta hírül: Komplex kezelés és gyógyítás a zalakarosi fürdőben. Népszava,
1999. március 10. 13. old., Fedett élményfürdő Zalakaroson. Hajdú-Bihari Napló, 20. old., hírként közölte
Veszprémi Napló 6. old.
366
	Karosi élményfürdő-avatás. Zalai Hírlap, 1999. május 22. 4. old.
367
	PÁSZTOR 2015a, 38. old.
368
	Gránit Gyógyfürdő Rt. iratai. 111–5/2000. ikt. szám.

A Zalakarosi Fürdő Zrt. (korábban Gránit Gyógyfürdő Zrt.) legjellemzőbb gazdasági adatai
1992–2019369

Év

Összes
árbevétel

Adózás utáni
eredmény

TársadlomReumatobiztosítási
lógia finanfinanszíroszírozása
zás

SZÉPkártyaforgalom

ezer Ft
1992

400.484

144.388

17.850

39.568

1993

407.803

133.682

18.382

15.564

1994

428.392

167.246

34.516

22.519

1995

505.755

202.128

50.723

28.245

1996

559.588

276.511

74.973

36.854

1997

682.025

363.677

125.638

38.571

1998

799.805

404.553

132.544

41.546

1999

1.091.135

509.727

153.085

55.392

2000

1.728.207

638.814

224.555

67.005

2.947

2001

1.995.299

727.727

222.240

77.085

3.810

2002

2.377.065

829.510

248.736

95.235

7.251

2003

2.731.212

888.206

236.593

108.348

16.501

2004

3.081.462

968.607

253.998

118.962

18.304

2005

3.608.465

1.041.257

163.319

134.423

18.460

2012. január
1-vel került
bevezetésre,
mindhárom
alszámlája
a belföldi
turizmus
élénkítését
szolgálja.

2006

3.799.629

1.255.511

256.165

152.525

18.338

2007

3.960.207

1.301.251

264.843

127.289.

17.184

2008

4.148.232

1.310.378

265.870

105.162

17.350

2009

5.097.292

1.288.228

177.154

101.889

18.824

2010
2011

5.846.381
5.769.909

1.185.037
1.186.233

74.378
54.900

89.030
84.408

19.388
19.693

2012

5.719.560

1.193.850

52.562

90.324

20.206

42.721

2013

6.019.063

1.227.370

33.517

95.315

18.493

101.099

2014

6.211.271

1.358.926

76.448

97.501

18.693

130.145

2015

6.192.359

1.407.679

102.526

91.778

18.632

125.965

2016

6.346.555

1.749.750

271.500

88.868

18.499

134.661

2017

6.374.874

1.708.665

248.972

87.915

23.021

143.199

2018

6.580.840

1.900.968

306.447

89.597

24.901

157.776

2019

7.657.487

1.971.148

255.381

85.839

24.886

175.240

365
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Mérlegfőösszeg

Forrás. Zalakarosi Fürdő Zrt.
369

	A gazdasági adatok elsősorban mérlegadatok. Ezért mellőzzük folyamatos hivatkozásukat, a részvénytársaságon
kívül megtalálhatóak a cégbíróságon is. Néhány adat közlésétől a cég üzleti érdekeire való tekintettel eltekintettünk.
Őszinte tisztelettel mondok köszönetet Baracskai Gyuláné gazdasági igazgatónak, aki – munkatársaival –
minden segítséget megadott az anyaggyűjtéshez, továbbá megfelelő információkkal szolgált a gazdasági
hátteret, és a pályázati aktivitásukat illetően.
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Az eredményességet az
millió Ft
adatsornál jobban a diagram
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Látszik a piaci kitettség A mérlegfőösszeg alakulása 1992–2019.
Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.
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alizálni, akkor, amikor a venAdózás utáni eredmény az árbevétel arányában
Adózás utáni eredmény
dégkör átalakulóban volt, s a
németek rokonlátogató motivációjú turizmusa már na- Adózás utáni eredmény és az árbevételarányos eredmény
Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.
gyon visszaesett, és az egyko- alakulása. 1992–2019.
ri KGST-országokból – elsősorban az egykori Német Demokratikus Köztársaságból valamint
Csehszlovákiából – érkező turisták száma, a küldő országokban is jelentkező gazdasági átmenet
kezdeteként tapasztalható recesszió miatt lecsökkent. Ezt a visszaesést csak mérsékelni tudta az
1998-tól bevezetett üdülési csekk beváltásából származó belföldi forgalomnövekedés.
2009 után, a válság hatása mellett további kedvezőtlen körülmények miatt visszaesés tapasztalható. 2013 után a Gyermekvilág létrehozásával folyamatos az erősödés, amit az új attrakciók
mellett a jótékony hatású a belföldi turizmust élénkítő Széchenyi Pihenőkártya bevezetése, mindez
megmutatkozik az árbevétel struktúrájában is. A Gyermekvilág megvalósítása jelentős összegeket
igényelt, amit a grafikon jól szemléltet. Az eredményeket illetően legalább ilyen jelentőséggel
bír a zalakarosi kereskedelmi szálláshelyek számának növekedése. Jóllehet a Zalakarosi Fürdő
Zrt. napjainkra nagyon széles termékpalettával bír, amellett, hogy elsősorban gyógy- illetve
termálfürdőként ismert a turizmus piacán, folyamatosan erősödik a gyermekes családok élmény-
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fürdője jellege. E sorok írásakor még beláthatatlan, hogy
a koronavírus (Sars-Cov-2) és
az általa okozott tüdőmegbetegedés (COVID-19) pandémia
ellen 2020 márciusában hozott
kormányzati intézkedéseknek
milyen hatásai lesznek.370 A május 29-i újranyitáskor csak a
kültéri medencék használatát
engedélyezték, azt is korlátozottan. Ismét a fürdővendégek rendelkezésére állt a
sportmedence (a hullámkeltő
gömb üzemelése nélkül), a
IV. számú termálmedence, a
V. számú családi medence (a
csúszdákkal), a gyermekpancsoló, a hullámmedence (hullámgerjesztés nélkül), a strandi
gyermekvilág (a csúszdákkal,
de az élményelemek nélkül),
a családi csúszdapark csúszdái, továbbá az élményfürdő
területén a kültéri élménymedence (élményelemek nélkül), a gyermekpancsoló és
a hidromasszázsmedence az
attrakciói nélkül. A fürdő végül
2020. június 20-án nyitotta ki
ismételten kapuit és üzemelt
teljes kapacitással.371
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Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.
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Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.

	Kezdetben a hatóságok nem rendelték el a fürdők bezárását, ám a fürdők az esetek döntő többségében egyrészt
óvatosságból, másrészt a pillanatok alatt drasztikusan visszaeső vendégszám miatt az önkéntes bezárás mellett
döntöttek. Március 12-én a debreceni Aquaticum, az Egri Termálfürdő és a Kecskeméti Fürdő zárt be, ezt
követően egyre többen döntöttek így. Március 17-én már csak egy tucat fürdő dacolt az elkerülhetetlennel,
számuk végül háromra apadt: a Csokonyavisontai Gyógyfürdőre, a demjéni fürdő szabadtéri medencéire és
a tiszakécskei Barack Gyógy- és Élményfürdőre, ám a március 28-tól életbe lépő kijárási korlátozások akkor
még beláthatatlan ideig lakatot tettek minden fürdőajtóra. Zalakaroson május 29-én szabadtéri részleges, majd
június 20-án a teljes újranyitásra is sor került.
Koronavírus: a bezárt fürdők listája. termalonline.hu. 2020. március 15. és március 27.
https://termalonline.hu/termal-hirek/koronavirus-bezart-furdok-listaja.
https://termalonline.hu/termal-hirek/marcius-28-tol-mar-tenyleg-minden-furdo-bezar.
Megtekintve: 2020. április 6.
Fedett fürdők: itt a nyitási lista. termalonline.hu, 2020. június 19.
https://termalonline.hu/termal-hirek/fedett-furdok-itt-a-nyitasi-lista. Megtekintve: 2020. június 21.
371
	
https://hellozalakaros.hu/nyitvatartas-2020-nyar. Megtekintve: 2020. június 9.
370

133

A működés során egyre jobban előtérbe került a minőségbiztosítás, a további tanúsítványok megszerzése, későbbiekben azonban a szakmai szervezetek minősítései is
hasonló súllyal jelentkeztek. A marketingszempontok mellett a stratégiai döntéseket is
befolyásolták a különböző internetes szakmai honlapokon leadott vendégvélemények,
szavazatok és az ezek alapján elnyert helyezések, melyek a döntések, folyamatfejlesztések indikátoraivá váltak. A műszaki és a gazdasági területen megszerzendő és elnyerhető
minősítések ettől kezdve kölcsönösen egymásra épülve, egymást kiegészítve jelennek
meg a fürdő mindennapjaiban.
A Gránit Gyógyfürdő Rt. először 2004. március 31-én kapta meg az évenkénti felülvizsgálatokkal három évig érvényes, utána megújítandó a gyógy-, élmény-, strandfürdő és egészségügyi
szolgáltatás tevékenységére vonatkozó – azóta többször megújított – MSZ EN ISO 9001:2015
szabvány minőségirányítási rendszer bevezetéséről és működtetéséről szóló, valamint az MSZ
EN ISO 14001:2015 szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszer bevezetését és hatékony alkalmazását bizonyító tanúsítványokat.
Zalakaros 2019-ben Magyarország 3. legismertebb, legvonzóbb és leglátogatottabb fürdővárosa volt, belföldi úti célként folyamatosan bent van a TOP 10 élmezőnyében. A termalfurdo.hu 2015-től minden évben megszervezi három kategóriában az online szavazását
A termalfurdo.hu „Az Év Fürdője” internetes szavazás eredménye 2015–2019
Év
2015
2016
2017
2018
2019

1.

2.

3.

4.

Hungarospa
Hajdúszoboszló
Miskolctapolca
Barlangfürdő
Hungarospa
Hajdúszoboszló
Szent Erzsébet
Mórahalmi
Gyógyfürdő
Harkányi Gyógyés Strandfürdő

Sárvári Gyógyés Wellnessfürdő

Gyulai Várfürdő

Zalakarosi Fürdő

Gyulai Várfürdő

Sárvári Gyógyés Wellnessfürdő

Zalakarosi Fürdő

Sárvári Gyógyés Wellnessfürdő

Gyulai Várfürdő

Zalakarosi Fürdő

Zalakarosi Fürdő

Gyulai Várfürdő

Sárvári Gyógy- és
Wellnessfürdő

Hungarospa
Hajdúszoboszló

Zalakarosi Fürdő

Sárvári Gyógy- és
Wellnessfürdő

Forrás: https://azevfurdoje.hu/top15-2015; https://azevfurdoje.hu/2016-top15; https://azevfurdoje.hu/2017-top15;
https://azevfurdoje.hu/2018-top15; https://azevfurdoje.hu/2019-top15 l Megtekintve: 2020. május 7.

a fürdőkről. A látogatók szavazatai Zalakaros töretlen kedveltségét tanúsítják. Zalakaros
Hajdúszoboszló mellett a második fürdőváros, ahol a belföldi vendégszám jóval meghaladja
a külföldi turistákét.
„Az Év Fürdője” verseny előtörténetéhez tartozik, hogy ezt a marketingcélokat szolgáló
felmérést a Zalai Hírlap találta ki, amikor 2009-ben meghirdette a 2013-ig évenként visszatérő
„Zala megye legkedveltebb nyaralóhelye” versenyét. Ennek során a Hírlap által kijelölt kilenc Zala megyei fürdőhelyen: Balatongyörökön, Gyenesdiáson, Hévízen, Kehidakustányban,
Keszthelyen, Lentiben, Vonyarcvashegyen, Zalaegerszegen és Zalakaroson egy kérdőíves és
egy internetes felméréssel mérték a vendégelégedettséget. Az internetes szavazást megnyerő település lett a verseny közönségdíjasa. 2009-ben a kérdőívek válaszadóinak véleménye
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alapján Balatongyörök, az internetes szavazáson pedig Lenti győzött.372 A második évnek már
Zalakaros volt a nyertese, sőt ebben az évben az internetes szavazók közönségdíját is elnyerve
egyszerre két kategóriában diadalmaskodott.373 Kezdetben viszonylag kis mintán végezték
a felmérést, 50–50 magyar és 20–20 külföldi vendéget kértek meg arra, hogy 10 kérdésre
válaszolva értékeljék a szolgáltatásokat. A lehetséges 3500 pontból Zalakaros 3216-ot kapott
(a 2009-eshez képest 291-gyel többet).374 2011-ben az internetes szavazást nyerte meg 6160
szavazattal, majd 2012-ben ismét a legkedveltebb nyaralóhelynek minősítették.375 2013-ban
Zalaegerszeg győzött, a közönségdíjas az internetes szavazással ismét Zalakaros lett.376 2014ben a szavazást már nem rendezték meg, az internetes közvélemény-kutatást 2015-től átvette
„Az Év Fürdője”, ahol Zalakaros végig az élmezőnyben végzett.
Az utolsó egy évtizedben – ám néhány európai uniós tagállamhoz képest mégis megkésve – az egyre jobban terjedő elektronikus kommunikációnak köszönhetően, számos szakmai
honlap és szakmai szövetség határozta el, hogy olyan, elsősorban presztízsnövelő díjakat
alapít, amelyek egyrészt elismerik a teljesítményt, másrészt minőségbiztosítás, harmadrészt
díjazzák az innovatív ötletek megvalósítását, negyedrészt pedig azért, mert jelentős marketingértéke van. Ez érintheti az önálló objektumokat, elsősorban a fürdőt, de elválaszthatatlan tőle
a vendégéjszakákat hozó szállodák minősítése, és a település, ahol az attrakció található. E
koherencia miatt itt kell megemlíteni a zalakarosi szállodák elismeréseit is.
A szallas.hu szakportál 2013-ban indította el több kategóriában „Az Év Szállása” programot.
A díjak egy részét szakmai zsűri véleménye alapján, míg a többit a vendégszavazatok alapján
ítélik oda a versenyre benevezett hoteleknek. A kezdő évben, 2013-ban 150 ezer értékelés és
40 ezer szavazat érkezett be, 2019-ben pedig több mint egymillió szavazat és értékelés alapján
nevezték meg a kategóriák győzteseit. Ez a szám egyben tükre az internet térhódításának, és
a vásárlói viselkedésnek is.
Zalakarosi szállodát első alkalommal 2014-ben, a verseny második meghirdetéskor díjaztak,
ekkor a vendégértékelések alapján adományozott Minőségi díjat az 1-3 csillagos hotelek kategóriájában elért 2. helyezésével a Belenus Thermalhotel Superior Zalakaros nyerte el. Ebben
a kategóriában további sikerek is születtek. Az Art Hotel Zalakaros 2017-ben minőségi díjas
lett,377 2018-ban a szakmai díjasok között a 3. helyet szerezte meg, 2019-ben pedig felértek
a csúcsra: „Az Év Szállása” fődíjat nyerték el, a sajtóközlemény szerint: „hangulata nevéhez

	Bemutatjuk értékeinket. Zalai Hírlap, 2009. szeptember 12. 5. old. Az első verseny végeredménye: 1.
Balatongyörök 3029, 2. Gyenesdiás 2978, 3. Hévíz 2971,4. Vonyarcvashegy 2942, 5. Zalaegerszeg 2933,
6. Zalakaros 2925, 7. Keszthely 2883, 8. Lenti 2857, 9. Kehidakustány 2788 pont. Az internetes szavazást
– melyre összesen 5356 voks érkezett – Lenti nyerte 1512 szavazattal. A további sorrend: Vonyarcvashegy
(1054), Balatongyörök (705), Zalakaros (628), Zalaegerszeg (364), Gyenesdiás (316), Keszthely (305), Hévíz
(259), Kehidakustány (213).
373
	Az elismerés inspirálhat. Zalai Hírlap, 2010. szeptember 10. 4. old.
http://turizmusonline.hu/aktualis/cikk/zalakaros_a_legkedveltebb_zalai_nyaralohely.
Megtekintve: 2020. szeptember 29.
374
	Természeti csodáira büszke fürdőváros. Zalai Hírlap, 2010. november 17. 13. old.
375
	Tisztaság és vendégszeretet. Zalai Hírlap, 2012. augusztus 16. 6. old.
2012. december 13.
https://www.zalamedia.hu/archivum/hirek/kozelet/zalakaros-a-legkedveltebb-nyaralohely.
Megtekintve: 2020. április 25.
376
	A vendégek voksa döntött. Zalai Hírlap, 2013. október 18. 3. old.
377
	2017. nyertesei. https://szallas.hu/evszallasa-dijatado-2017. Megtekintve: 2020. április 25.
372
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hűen tükrözi az egykori névadó378 művészetközelségét”. Hogy teljes legyen a siker, ebben az
évben a hotel minőségi díjas is lett.
A 4–5 csillagos nagy befogadóképességű szállodák kategóriája szakmai díjának 3. helyezettjeként kapott elismerést 2017-ben a MenDan Magic Spa & Wellness Hotel Zalakaros, mely két
évvel később, 2019-ben „Az Év Szállása” Népszerűségi Díj 2. helyezettje lett. A szálloda több
sikert is elért, birtokolja a Magyar Turizmus Minőségi Díját, 2011-ben a Legbarátságosabb
szálloda lett, és Kiváló szálláshelynek minősítette a szallas.hu., majd 2016-ban a TripAdvisor
kiválósági tanúsítványát kapták meg, amelyet azok a szállodák és vendéglátóhelyek kapnak,
akik az előző évben folyamatosan kiváló vendégértékeléseket kaptak, és mindig tudnak a
vendégeiknek új élményeket nyújtani. Emellett 2018-ban díszplakettet kapott a hotel az egyik
legnagyobb online közvetítő partnerétől, a Booking.com-tól, miután a hotel az általuk közvetített vendégek értékelése alapján a kiemelkedő 8,7-es pontszámot érte el.379
Ugyanebben a – 70 férőhely feletti 4–5 csillagos szálloda kategóriában – a 2017-ben megnyitott Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa Hotel 2018-ban „Az Év Szállása” fődíjat
érdemelte ki, és a vendégértékelések alapján a 2. helyet megszerezve minőségi díjas is lett.380
Az Év Turisztikai Attrakciója Díj is a szallas.hu szakportál kezdeményezésére jött létre
2015-ben. 2019-ben – az Egri vár és a Festetics-kastély mögött – a Minőségi díj 3. helyezett
lett a Zalakarosi Fürdő, elnyerve ezzel egy újabb tanúsítványt.
A fürdő eredményeit és elismertségét illetően talán az egyik legfontosabb a Fürdők Nemzeti
Tanúsító Védjegye, melynek szakmai szempontrendszerét a Magyar Fürdőszövetség dolgozta
ki 2012-ben. 2013 márciusában elfogadta a szövetség elnöksége, és rövidesen jóváhagyta a
Nemzetgazdasági Minisztérium is, melynek alapján 2014-ben bevezethették a Fürdők Nemzeti
Tanúsító Védjegyét. A védjegy tanúsítja, hogy a használatára feljogosított fürdő a szakmai
elvárásoknak megfelelő színvonalon nyújtja a fürdőszolgáltatásokat, garanciát nyújt a vendégeknek, amit a „tudatos vásárló” figyelembe is vesz az utazási döntéseinél. A minősítés
emellett hiteles információkat szolgáltat úgy a szakma, mint a vendégek számára.
A szabályzat elfogadása után kezdetét vette egy előzetes minősítési folyamat, melynek
lezárása csak akkor történhetett meg és vált a lista hivatalossá, amikor a nemzeti tanúsító
védjegyet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014 májusában lajstromba vette.
Jelenleg gyógyfürdő, strandfürdő, uszodalétesítmény, élményfürdő, wellness (medical wellness) fürdő kategóriákban 1–5 csillaggal minősített fokozatban nyerhető el.
A zalakarosi Gránit Gyógyfürdő 2015-ben, már az elsők között három, az élményfürdő, a
strandfürdő és a gyógyfürdő kategóriákban egyaránt ötcsillagos minősítést kapott.381 2020.
január 1-én a Zala megyei fürdők közül három fürdőlétesítmény összesen öt kategóriában
szerepel a Fürdőszövetség honlapján, közülük kizárólag a Zalakarosi Fürdő az ötcsillagos.
	Szabó Ernő
	
https://wellnesshotelmendan.hu/. Megtekintve: 2020. április 25.
https://wellnesshotelmendan.hu/tripadvisor-tanusitvany. Megtekintve: 2020. április 25.
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	Ezek voltak idén a legvonzóbb szálláshelyek és turisztikai attrakciók --- Év Szállása: Zalakaros, Hajdúszoboszló
és Nagybánya is az élbolyban. 2018. december 2.
https://euroastra.blog.hu/2018/12/02/ezek_voltak_iden_a_legvonzobb_szallashelyek_es_turisztikai_attrakciok_---_
ev_szallasa_zalakaros_hajd. Megtekintve: 2020. április 20.
381
	Fürdők Nemzeti Tanúsító Védjegye. A védjegy szempontrendszere összhangban van a közfürdők létesítésének
és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rendeletben, illetve a természetes
gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rendeletben foglaltakkal.
https://www.furdoszovetseg.hu/vedjegy/. Megtekintve: 2020. április 20.
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A Nemzeti Tanúsító Védjegy használatára feljogosított
A hazai értékeZala megyei fürdők 2020
lések és minősítések említése után
Fürdő kategória
kronológiailag is a
következő, s talán a
A fürdő neve
Gyógy Élmény Wellness Strand Uszoda
legnagyobb siker a
a minősítés
időpontjában
nemzetközi tanúsítvány megszerzése
Csillag száma és a feljogosítás éve
volt.
4
A fürdő 2018- Aquacity
–
–
–
–
(2016)
as, két évre szóló Zalaegerszeg
stratégiai tervében Gránit Gyógyfürdő
5
5
5
–
–
(2015) (2015)
(2015)
tűzte ki a nemzet- Zalakaros
közi minősítést Lenti Gyógyfürdő és
4
tanúsító védjegy, Szent György
–
–
–
–
(2018)
a több mint 1500 Energiapark
európai gyógyfür- Zala megyében
1
3
–
1
–
dőt és gyógyhelyet összesen
tömörítő Európai
Forrás: https://www.furdoszovetseg.hu/vedjegy/ l Megtekintve: 2020. május 7.
Fürdőszövetség
(ESPA) EuropeSpa MED minőségbiztosítási védjegyének a meg-szerzését.
A minősítés magyarországi történetéhez tartozik, hogy az Európai Fürdőszövetség először
2007-ben a szabályzatában meghatározott hároméves időtartamra a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőt akkreditálta, melyet a fürdő háromévente folyamatosan megújított, tanúsítványa
napjainkban is érvényes. Magyarországon 2017-ig egyedül a sárváriak rendelkeztek ezzel a
nemzetközi minőségdíjjal, ebben az évben a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, a
Hévízi Tófürdő, a mezőkövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Bükfürdő Gyógy- és
Élménycentrum sikeres pályázatával ötre emelkedett a EuropeSpa MED-minősítettek száma.382
A felújított gyógykert és a gyógycentrum 2019-ben történt megnyitásával Zalakaroson is
megteremtődtek a nyolc lépésből álló minőségbiztosítási eljárás feltételei, és a fürdő be is
nyújtotta a pályázatát. A tanúsítvány átvételével azonban nem zárul le az akkreditációs folyamat, mert a három évig érvényes minősítés félidejénél ellenőrző auditnak kell megfelelni,
így a minősítési folyamatnak valójában a tanúsítvány átvétele után 18 hónappal van vége.
A pályázókkal szemben az ESPA rendkívül szigorú feltételeket támaszt, és az összes kritérium legalább 80%-át teljesíteni kell a bizonyítvány megszerzéséhez.383 Az alapeljárásban a
mintegy százoldalas, 1200 pontos kritériumrendszer alapján tételesen, minden részletre kiterjedő minősítő vizsgálatnak vetették alá a zalakarosi fürdőt, de még a vendéglátóhelyeket is.
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	Negyedszer is megkapta a sárvári fürdő az ESPA-tanúsítványt. turizmus.com. 2017. június 14.
https://turizmus.com/desztinaciok/negyedszer-is-megkapta-a-sarvari-furdo-az-espa-tanusitvanyt-1152113.
Megtekintve: 2020. április 25.
383
	A minősítési folyamat előírásai: https://europespa.eu/de/standards-zertifikate/der-weg-zum-zertifikat/.
Megtekintve: 2020. április 25.
A MED jelölés a gyógyászattal kapcsolatos tanúsítvány, a szövetség a wellness kategóriában is ad ki
tanúsítványokat, ennek elnevezése az EuropeSpa wellness. Ez utóbbinak a minősítési területei: EuropeSpa
wellness hotel, EuropeSpa hotel spa, EuropeSpa day spa, EuropeSpa thermal spa.
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Számos részterületet érintően vizsgálták többek között a fürdő személyzetének vendégfogadó
attitűdjét, a vendégek biztonságát és a higiéniát.
A zalakarosi fürdő nagyon jól vizsgázott a 2019. november 6–7-én a dr. Theodor Stofira
vezette, cseh és holland szakemberek által lefolytatott helyszíni auditon és elnyerte a védjegyet,
mely egyelőre 2022. november 7-ig érvényes. A közbeeső auditot másfél év után, 2021. május
7-ig kell lefolytatni. Ez egyben a gyógy- és fürdőszolgáltatások minőségének biztosítása mellett
a fejlesztés kényszerét is magában hordozza. A Zalakarosi Fürdő Zrt. az „európai fürdőszövetség
ötcsillagos minősítésével belépett a legjobb fürdők sorába. Nagyon szigorú kritériumrendszernek
kellett megfelelni ahhoz, hogy bekerüljünk az elitbe. A gyógycentrum és a gyógykert felújítását
követően cseh és holland szakemberekből álló delegáció járta be a fürdőt. Áttanulmányozták
a dokumentumokat, de tesztelték például a dolgozók nyelvtudását és szakmai végzettségét is.
Nem dőlhetünk hátra, hiszen évente megújítják a tanúsítványt, melynek további fejlesztésekkel
szeretnénk megfelelni. Az önkormányzat elfogadta az új üzleti tervünket, ami igen jelentős,
800 millió forintos beruházásokat tartalmaz.” – nyilatkozta Cziráki László vezérigazgató.384
„A fejlesztések nem állnak le a fürdővárosban: a településen elkezdődött a gyógyhelyi városközpont kialakítása, a fürdő pedig a strandon lévő gyermekmedence felújítását, ifjúsági szálló
kialakítását és a beléptető rendszer rekonstrukcióját tervezi 2020-ra.” – erősítette meg a vezérigazgató szavait Novák Ferenc polgármester ugyanebben a tudósításban. 2020-ra további
850 millió forintos fejlesztést terveztek, és a Gyermekek évéhez kapcsolódóan 44 férőhelyes
ifjúsági szálló az év elején még átadásra került a felújított szabadtéri fürdőbejárat felett, de a
további terveket – a gyerekek fedett vízi világának felújítását, a szabadtéri gyermekmedence
korszerűsítését – 2020 márciusa után a pandémia miatt módosítani kellett.
Az Eurospa-Med nemzetközi 5 csillagos tanúsítványával Magyarországról hatodikként a
Zalakarosi Fürdő hivatalosan is belépett az európai termálturizmus elitjébe.
2019-ben egy új védjegyet, a Családbarát hely tanúsító védjegyet vezették be Magyarországon. A családbarát fürdőnek szinte kötelessége volt megpályázni ezt a védjegyet is, és az
elsők között kapta meg a bronz minősítést. Más fokozat eddig nem került kiadásra.385
A Magyar Fürdőszövetség 2019-ben határozta el, hogy innovációs díjat alapít. A magyar
innovációs díj szabályzatának elkészítésekor az Európai Fürdőszövetség (ESPA) Innovációs
Díjának szabályzatát tekintették mintának, követelményrendszerét is ennek alapján és ezzel összhangban határozták meg. A kategóriák nyerteseit 1–1 millió forinttal, marketing- és
sajtótámogatással jutalmazza a Szövetség, emellett azzal is támogatja a nyerteseket, hogy
megpályázása esetén átvállalta tőlük az ESPA Innovation Awards nevezési díját. Először
2019. szeptember 30-ig a 2017-ben valamint 2018-ban megvalósult projektekkel, a legjobb
magyarországi gyakorlatokkal pályázhattak a fürdők a Magyar Fürdőinnovációs Díjra négy
kategóriában, melynek eredményhirdetésére és átadására a Szövetség éppen Zalakaroson 2019.
november 19–20-án megrendezett közgyűlésén került sor. A Zalakarosi Fürdő két kategóriában
	Európai minősítést kapott a karosi fürdő. 2020. január 9.
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/europai-minositest-kapott-a-karosi-furdo-3551367/.
Megtekintve: 2020. április 25.
385
	
https://csalad.hu/csaladbarathely/dijazottak/2019. Megtekintve: 2020. április 25.
Zalakaros mellett 2019-ben a következő fürdők kapták mega minősítést: Sárvári Gyógy- és Wellness Fürdő,
Kehida Termál Gyógy- és Élményfürdő, Virágfürdő Kaposvár, Napfényfürdő Aquapolis Szeged, Aquaworld
Budapest.
6 családbarát fürdő Magyarországon, ahol a legkisebbek kívánságai is teljesülnek.
https://www.huntop.hu/6-csaladbarat-furdo. Megtekintve: 2020. április 25.
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adott be pályázatot: az egyik a 2019-ben elkészült elektronikus hibajegykezelő szoftver és
rendszer volt, a másik pedig a Gyógycentrum sós vizű medencéjének kialakítása. Végül az
Innovatív szemléletformálás (marketing és kommunikáció, értékesítés, látogató menedzsment,
oktatás) kategóriában a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház, Innovatív műszakitechnológiai, üzemeltetési megoldás kategóriában a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő,
míg innovatív fürdőszolgáltatás kategóriában a Zalakarosi Fürdő lett a sós vizű fürdőmedence
kialakításával a díjazott.386
Mindezeket az eredményeket a részvénytársaság a magyar gyakorlatnál jóval kevesebb
létszámmal érte el. Az alakulás évében a teljes állománylétszám 106 fő, átlagos keresetük
265.700 Ft volt. A szellemi és a fizikai állomány között háromszoros volt a jövedelemkülönbség. A következő évben 91 fővel üzemeltek, s átlagban 30%-kal növekedett a bérszínvonal. A
kilencvenes évek elején ez a létszám stabilizálódni látszott, a dolgozók átlagos jövedelmének
növekedése 21,9%-os, ez nagyjából megegyezett az infláció mértékével. Az állománylétszám
száz fő fölé csak az élményfürdő indulásakor emelkedett, de ekkor is megmaradt a 10 és 20%
közötti jövedelemnövekedés, ami 2001-ben csökkent csak 10% alá. 2004-ben a fejlesztések
után tovább emelkedett az átlagos statisztikai állományi létszám 157-re.
Az intenzív fejlesztés eredményeként is csak mérsékelten emelkedett a dolgozói állomány
létszáma. 2020. március végén összesen 181 fő működtette a fürdőt. Természetesen a szolgáltatás területén alkalmazzák a legtöbb munkavállalót (49 fő), a gyógyászat, a technikai és
a takarító személyzet összesen 51 munkatársból áll, továbbá a Fürdő Hotelt működtető 4 fős
személyzetből. A többi munkatárs az igazgatás állományában van. A foglalkoztatottak mellett néhány szerződéses munkavállalóval (ügyvéd, szakorvos, speciális területek szakértői,
tanácsadók) válik teljessé a személyi állomány.
2. A FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSÁNAK PILLÉREI:
PÁLYÁZATI ÉS SAJÁT FORRÁSOK
A 2001. január 15-én nyilvánosságra hozott Széchenyi Terv egyik súlyponti eleme a turizmusfejlesztési
program volt, hat alprogramja közül az egészségturisztikai fejlesztések kiemelkedő súllyal
szerepeltek. A program segítségével „sikerült bizonyos mennyiségű magántőkét is aktivizálni a
fürdők, illetve a gyógyszállók felújítására, újak építésére, befogadóképességük növelésére”.387
A nyertes pályázatok száma meghaladta a százat, ezek mintegy 70 településen valósultak meg, az
összes támogatás kb. 30 milliárd forint volt, a támogatott projektek közül 34 2003-ra már üzemelt.388
Egy vizsgálatba bevont 11 település adatai alapján Zalakaros minden tekintetben jól vizsgázott.
A pályázati eredményesség hihetetlen mértékben elősegítette a fürdőfejlesztés folyamatosságát,
és ez a folyamatosság is egyedivé teszi a Zalakarosi Fürdő Zrt.-t.
	Magyar Fürdőinnovációs díjat nyert a Zalakarosi Fürdő. 2019. november 26.
https://zalakaros.hu/magyar-furdoinnovacios-dijat-nyert-a-zalakarosi-furdo. Megtekintve: 2020. április 25.
Díjat kapott a Zalakarosi Fürdő. 2019. november 25.
https://www.zaol.hu/kozelet/dijat-kapott-a-zalakarosi-furdo-3456891/. Megtekintve: 2020. április 25.
Vámos Éva: Hévíz, Mórahalom, Zalakaros a Magyar Fürdőinnovációs Díj nyertesei. turizmus.com, 2019.
november 19.
h ttps://turizmus.com/utazas-kozlekedes/heviz-morahalom-zalakaros-a-magyar-furdoinnovacios-dijnyertesei-1167301. Megtekintve: 2020. április 25.
387
	WALKÓ 2009, 243. old.
388
	MUNDRUCZÓ–SZENNYESSY 2005.
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Néhány egészségturisztikai beruházás adata, 2001–2003

Település

Tervezett
Ebből
Megvalósult
beruházási
állami
beruházási
érték
támogatás
érték

Ebből
önrész

ezer Ft
Berekfürdő

278.586

98.994

278.586

123.875

Cegléd

1.473.780

724.202

2.700.000

Győr

2.000.000

977.000

Gyula

1.720.000

Hajdúszoboszló

Többlet
beruházási Megvalósult
a tervezett
érték
%-ában
0

100

1.975.798

1.226.220

183

2.500.000

1.523.000

500.000

125

745.000

2.000.000

1.255.000

280.000

116

2.000.000

1.000 000

2.486.570

1.486.570

486.570

124

Kehidakustány

2.282.000

790 000

2.500.000

1.710.000

218.000

110

Mórahalom
Pápa

550.000
1.599.861

82.502
782.747

550.000
2.047.463

140.000
1.264.716

0
447.602

100
128

Sárvár

4.053.022

2.053.887

4.276.022

2.222.135

223.000

106

Tótkomlós
378.141
225.845
Zalakaros
1.031.175
589.651
Összesen
17.366.565 8.069.828
Országos adat
81.458.128 30.933.989
Nyertes pályzatokra
n.a.
n.a.
vonatkozó országos
becsült adat

485.960
1.110.415
20.935.016
n.a.

225.845
520.764
12.447.703
n.a.

107.819
79.240
3.568.451
n.a.

129
108
121
n.a.

98.157.044

58.305.284 16.698.916

n.a.

n.a. = nincs adat

Forrás: MUNDRUCZÓ – SZENNYESSY 2005.

A Széchenyi Terv fürdőfejlesztési programja eredményeit nehéz összehasonlítani, ugyanis
összefoglaló, elemző, teljes körű értékelése ismeretink szerint nem készült. Létezik ugyan az
Állami Számvevőszéknek két jelentése, melyek célirányos vizsgálatok, így nem terjednek, terjedhetnek ki valamennyi részletkérdésre.
A szakfolyóiratok és hetilapok cikkei
abban megegyeznek, hogy mindenképpen szükség volt a nagyarányú tőkeinjekcióra, de ezt nem előzték meg hatástanulmányok, felmérések. A számtalan
kisebb-nagyobb fürdőfejlesztés nyertesei
az évtizedes fürdőmúlttal rendelkező városok voltak, Nyugat-Dunántúlon Sárvár,
Bükfürdő és Zalakaros. Ezek a fürdők
kidolgozott, jól átgondolt pályázatokkal
lépésről lépésre haladva sikeresen valóA Széchenyi Terv egészségturisztikai pályázatainak sították meg fejlesztéseiket. A források az
nyertesei 2002. március 20-ig389
Új Magyarország Fejlesztési Terv regio389

	Budai Zoltán: Marketing a fürdőfejlesztésben. Turizmus Bulletin 2002. 1. szám. https://mtu.gov.hu/documents/
prod/T_bulletin_2002_01.pdf. Megtekintve: 2020. február 10.
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nális operatív programjaiban is rendelkezésre álltak. Pályázatokról lévén szó, mindenképpen
figyelembe kell venni az egyes létesítmények topmenedzsmentjének, vagy az adott térség
politikai vezetésének – közgazdasági szempontból mérhetetlen – lobbierejét is.
A Széchenyi Terv keretében összesen 67 fürdőprojektet támogattak, legtöbbet, összesen 17-et
a Nyugat-dunántúli régióban. Győr-Moson-Sopron megyében 1, Vas és Zala megyékben 8–8
nyertes pályázat volt. 2005 májusáig a 67 projektből 42 sikeresen befejeződött, régiónkban a
zalai 8 projektből 6, a szintén 8 vasi projektből 4, továbbá megvalósult a Győr-Sopron-Moson
megyei projekt is.390 Végül a közzétett adatok szerint gazdaságfejlesztésre 2001-ben és 2002ben mintegy 13 ezer egyedi döntéssel 110 milliárd Ft-ot osztott el a kabinet.
A Széchenyi Terv keretében megvalósult fürdőfejlesztések
országos adatok, 2005
Régió

Tervezett
Elkészült
projektek száma

Megye
Zala
Vas
Győr-Sopron-Moson

8
8
1

6
4
1

Fejér

1

1

Komárom-Esztergom
Veszprém
Baranya
Somogy
Tolna
Pest és Budapest
Bács-Kiskun

2
2
3
3
2
6
1

0
2
2
2
1
2
1

Dél-Alföld

Békés
Csongrád
Hajdú-Bihar

9
3
5

6
3
4

Észak-Alföld

Jász-Nagykun-Szolnok
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén
Heves
Nógrád

2
3
3
4
1
67

2
1
2
2
0
42

Nyugat-Dunántúl

Közép-Dunántúl

Dél-Dunántúl
Közép-Magyarország

Észak-Magyarország
Összesen

ezek is a vízbázisú idegenforgalmat szolgálták. A későbbi kormányok nemcsak, hogy nem
gátolták ezeket a kifizetéseket, hanem az első Széchenyi Tervben meghirdetett célokat és
fejlesztési irányokat saját programjaikba is beépítették. A fürdőfejlesztés tehát kormányokon
átívelő, kitüntetett szerepet kapott, s ez megegyezett az európai turizmus tendenciáival. Az
Állami Számvevőszék 2005-ös jelentése felhívta a figyelmet arra, hogy sem központi, sem
helyi hatástanulmányok nem előzték meg ezeket a beruházásokat, és a működtetésük sok
esetben veszteséges. A 2008-as jelentés további problémákat is említett, de oda konkludált,
hogy a fürdőfejlesztések úgy a helyi, mint a nemzetgazdaság számára jó hatással vannak.391
A kilencvenes évek közepére kialakult a zalakarosi fürdő fejlesztésének új koncepciója, és
a Széchenyi Terv pályázati kiírásaiban megfogalmazott prioritások szerencsésen találkoztak a
Gránit Gyógyfürdő Rt. fejlesztési céljaival, amelynek alapgondolata az volt, hogy az idősebb
korosztály elsősorban gyógyászati igényeinek kiszolgálása mellett, valamennyi korosztály
gyógyulási, strandolási, rekreációs és a wellness termékcsaláddal szemben támasztott elvárásainak
is meg tudjanak felelni, ezzel háromgenerációs fürdővé fejlesszék a piacon egyre jobb pozíciókat
elfoglaló fürdőt. A megvalósítást három ütemben tervezték, ebből az első ütem az 1997 és 1999
között megépített élményfürdő-komplexum volt. Ebből adódott a cél, hogy a már elfogadott,
de eddig még meg nem valósított fejlesztési elképzeléseket a Széchenyi Terv támogatásával
valósítsák meg. A tervezett beruházást három elkülöníthető létesítményre osztották.
A pályázattal történő forrásbevonás gyakorlatát a kezdetektől alkalmazta a Gránit Gyógyfürdő
Rt. Először 1997-ben a fedett élményfürdő tervezésére nyertek 5 millió Ft-ot, majdnem felét
a 9,83 milliós aktivált összegnek,392 2000-ben a gyermekmedence építésre kapott a fürdő
10.328.167 Ft támogatást,393 továbbá az élményfürdő nyitott medencéinek kiviteli terve is
nyert 2002-ben 8 millió Ft-ot.394
2002 után a már nagyobb fürdőmúlttal rendelkező településekhez felzárkózni kívánó, ekkor
startoló települések egy része a sikeres pályázatok után nehéz helyzetbe került. A Széchenyi Terv
egyik alapkoncepciója az volt, hogy a beruházást – számos esetben bőkezűen – támogatták az
állami költségvetésből származó források, de a működtetéshez nem nyújtottak fedezetet. Ezért a
kisebb bevétellel rendelkező tulajdonos önkormányzatok képtelenek voltak működtetni a fürdőiket, működési hitel felvételére kényszerültek, ami megfelelő kereslet hiányában törvényszerűen
az eladósodáshoz és a fürdők bezárásához vezetett.395 Ez országos jelenség volt, Zala megyében
ilyen helyzetbe került az egymilliárdos fejlesztését működtetni képtelen Gelse, amely 2004-ben
megkapta ugyan az építési engedélyt, de az építkezés csak majd három évvel később indult meg,
és költségeit bankhitelből (Erste Bank 350 millió, Magyar Fejlesztési Bank 500 millió Ft, ráadásul
70%-os kamattámogatással) fedezték. A sikeres pályázathoz a gelsei önkormányzatnak csak valamivel több, mint 100 millió forintot kellett önrészként biztosítani. A termálfürdő és tanuszodát
2008 szeptemberében adták át, és a megnyitásakor még szállodaépítésről is vizionáltak. Már
az első év is komoly veszteséggel zárult, végül az eladósodott önkormányzat 2012. november

Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium adataira hivatkozva:
Népszabadság, 2005. május 24. 7. old.

A nyertesek között jelentős túlsúlyt képviseltek a fürdőfejlesztésre benyújtott pályázatok,
az első ötven helyezett majdnem minden esetben ebből a körből került ki. A kevés kivételt
a Balaton vízminőségének javítását célzó beruházások képviselték, jóllehet jelentős részben
	Cseri Péter: Öröm is, gond is a termálfürdő. Népszabadság, 2005. május 24. 7. old.
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	Marnitz István: Vízre épített Széchenyi. Népszabadság, 2010. szeptember 14. 9. és 12. old.
	Pályázati azonosító: 2086/118.
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	Pályázati azonosító: 220/50. Az aktivált összeg 1.900.500 Ft.
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	Pályázati azonosító: TE/118. Az aktivált összeg 27.000.000 Ft.
395
	Matkovich Ilona: Fürdőbezárások és eladósodás. A nagy termálbiznisz. Magyar Narancs, 2012. március 8.
20–22. old.
https://magyarnarancs.hu/gazdasag/a-nagy-termalbiznisz-79084. Megtekintve: 2020. március 10.
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21-én bezárta a fürdőt.396 Ugyanígy járt a pusztaszentlászlói Aqua Barbara Termálfürdő is, amit
négy év után 2020. július 1-én szándékoznak újra megnyitni.397
A zalakarosi topmenedzsment tisztában volt azzal, hogy a piaci pozíciók erősítésének csak
a folyamatos fejlesztés lehet az egyetlen útja, és a korábbi tapasztalatok alapján jelentősebb
léptékű pályázati konstrukciót készítettek elő. A sok vitával és egyeztetéssel kialakított műszaki
tartalom mellett a Baracskai Gyuláné gazdasági igazgató vezette közgazdasági stábra várt a
pályázat gazdasági fejezeteinek kidolgozása, amit kezdetben a saját munkatársakkal végeztek
el, ám később, az egyre szerteágazóbb projektek a gyógyfürdő teamjénél nagyobb kapacitást
igényeltek, ezért az erre szakosodott vállalkozások bevonásával vitték sikerre a projektjeiket.
A fürdő fennállásának ötvenedik évfordulójáig 11 nyertes pályázattal mintegy 1, 655 milliárd
Ft bevonásával közel nettó 7 milliárd Ft értéknövelést sikerült megvalósítani, a beruházások
összértéke elérte az 5,5 milliárd Ft-ot.398 Ez természetesen csak a fél évszázados mérföldkőnél történő számbavétel és nem a teljes eredményesség, hiszen 2015 óta is pályázati források
bevonásával folyik a különböző tanúsítványokkal is elismert folyamatos építkezés, fejlesztés.
Az első Széchenyi Terv pályázatain négyszer indult a gyógyfürdő. Először 2001-ben,399 amikor az élményfürdő II. ütemében a hullámmedencét és a nyaktagi épületet akarták a pályázati
támogatással megvalósítani. A beruházás értéke 1,1 milliárd Ft (+áfa) volt, aminek 50%-át
lehetett a pályázati kiírás szerint elnyerni, így 550 millió Ft támogatást pályáztak meg, míg
a projekt másik felét saját forrásból, valamint bankhitelből álló konstrukcióval szándékoztak
fedezni. Ekkor hozta a tulajdonos önkormányzat egy évvel előre a százmilliós alaptőke-emelést. 2001 júniusában aztán a gazdasági miniszter arról értesítette a pályázó gyógyfürdőt, hogy
550 helyett mindössze 175 milliós támogatást ítéltek meg. Ez az összeg jóval alatta maradt a
beruházás összköltsége felének, a hiányzó összeget a gyógyfürdő kitermelni nem tudta. Azt a
megoldást választották, hogy a beruházást olyan, önmagában is működő projektekre bontották
szét, ami már ezzel a támogatással is megvalósítható volt. A finanszírozás érvényessége miatt
azonban szükség volt Matolcsy György gazdasági miniszter engedélyére, hogy a projekt csökkentett műszaki tartalommal valósulhasson meg. A miniszter ezt a változtatást engedélyezte.
A módosítás a csúszda nélküli szabadtéri élménymedencéket érintette, továbbá a meglévő
élménycsarnok és a megépítendő élménycsarnokot összekötő ún. nyaktagi épületet, valamint
a strandon a hullámmedence megépítését. A csökkentett beruházás értéke így 380 millió Ft-ra,
a támogatás 175 millió Ft-ra (46,05%), a saját forrás 205 millió Ft-ra (53,95%) csökkent, így
hitelfelvételre nem került sor. A projekt végül 437.844.000 Ft-ba került, a pályázatban sze	Pásztor András: Üresen áll az egymilliárdos komplexum Gelsén. 2015. január 18.
https://www.zaol.hu/hirek/uresen-all-az-egymilliardos-komplexum-gelsen-1673084/. Megtekintve: 2020.
március 10.
http://gelsetermalvolgy.goldcrownworld.eu/. Megtekintve: 2020. március 10.
https://termalfurdo.cafeblog.hu/2017/03/15/7-termalfurdo-amire-lakat-kerult/. Megtekintve: 2020. március 10.
397
https://termalfurdo.cafeblog.hu/2017/03/15/7-termalfurdo-amire-lakat-kerult/. Megtekintve: 2020. március 10.
Gyuricza Ferenc: Egész esztendőben nyitva kívánnak tartani az Aqua Barbara Termálfürdő és Kempingben.
Zalai Hírlap, 2020. június 22.
https://www.zaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egesz-esztendoben-nyitva-kivannak-tartani-az-aqua-barbaratermalfurdo-es-kempingben-4297433/. Megtekintve: 2020. június 22.
398
 	PÁSZTOR 2015a, 41–42. old.
399
	SZT-2001-TU-1. pályázat. A pályázatokkal megvalósított fejlesztések összegzéséhez jelentős mértékben
felhasználtuk a gazdasági igazgató által rendelkezésünkre bocsátott dokumentumokat. Pótolhatatlan segítsége
rendkívüli mértékben segítette munkánkat, melyet ismételten köszönetet mondunk.
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replő beruházás teljes megvalósítási költsége 11,5%-kal meghaladta a tervezettet, ezt a Gránit
Gyógyfürdő Rt. saját forrásból fedezte, így az önrész 58,71%-ot tett ki, míg a támogatás – a
tervezett 46,05% helyett – 41,29%-ot.
2002-ben az élményfürdő és a termálvizes strand fejlesztésére irányult a gyógyfürdő pályázata.400 Az 1.250.000 Ft (+áfa) összköltségű pályázati projekthez 625 millió támogatási összeget
pályáztak. A projekt központi eleme az élményfürdő épületének többfunkciós strand- és egy
gyermekmedencével történő bővítése volt. 2002 májusában ezt a pályázatot a minisztérium
elutasította. „A bizottság a pályázatot elutasításra javasolja, ugyanis Zalakaros térségében már
történt állami támogatás fürdőfejlesztésre, a bizottság a régióban nem a fürdő, hanem a szálláshelyfejlesztésben tartja indokoltnak az állami szerepvállalást.” – olvashatjuk a Gazdasági
Minisztérium Széchenyi Terv pályázatkezeléssel foglalkozó részlegének hivatalos értesítésében.401
A már elkészült pályázati dokumentációt végül átdolgozva az Egészségturisztikai termékfejlesztés a Balatoni turisztikai régióban programba nyújtották be,402 amivel a IV. számú medencét akarták – többek között – korszerűsíteni, az V. gyermekmedencét újjáépíteni, továbbá a
nyári vizesblokkot felújítani. A tervezett projekt összköltsége 275 millió Ft (+áfa) volt, ehhez
maximálisan 120 millió Ft támogatást lehetett pályázni, amit meg is ítélt a bíráló bizottság.
A fennmaradó 155 milliót (a projekt költségének 56,36%-át) saját forrásból kellett fedezni.
A termálvizes strand 2002 októbere és 2003 júniusa között 263.145.000 Ft-os ráfordítással
megvalósult, ebből 114.651.000 Ft (43,57%) volt a pályázati támogatás.
A fürdő negyedik pályázata a 2003-ban403 Generációk találkozóhelye – Zalakaros címmel
benyújtott projekt volt. A fejlesztést négy elkülöníthető részre bontották: az egyik az élményfürdő-komplexum III. üteme keretében a meglévőket új épületszárnnyal egészítette ki (két
belső medence, többfunkciós strand- és élménymedence továbbá gyermekmedence), valamint
csúszda a fogadómedencével és szaunablokk. Emellett pihenőtér és vizesblokk, öltöző, valamint
hidegkonyhás büfé megvalósítását tervezte a fürdő (750 millió Ft-os tervezett összeggel), a
másik a strandi főbejárat építése (288.925.000 Ft), a harmadik a 150 kabinos nyári öltözőblokk
(107.940.000 Ft), míg a negyedik a Dísz tér kialakítása (53.135. 000 Ft) alprojekt volt. A beruházás összköltsége így 1,2 milliárd Ft-ra rúgott (+áfa), ehhez pályázott a fürdő 540 milliós
támogatást. A bekerülési költség fennmaradó 50%-át saját forrásból (20%) és hitelből (30%)
álló konstrukcióval kívánták előteremteni. 2003 szeptemberében a pályázott 540-ből 300
milliót Ft-ot ítélt meg a bírálóbizottság. A csökkentett támogatás ez esetben is egy módosított
műszaki és költségtervet igényelt, így az 1,2 milliárd Ft-ra tervezett projekt főösszegét 1,086
milliárdra csökkentették, amihez a teljes támogatást felhasználták.
2001–2002-ben a fedett élményfürdő bővítetésével és a szabadtéri három élménymedence
komplexumával bővült a fürdő: élménymedence, élmény-gyermekmedence, csúszda-hidromas�százs-medence létesült, mely egy időben 163 fürdőző befogadását tette lehetővé. Három-három
álló pezsgőfürdő, buzgár, hat ülő pezsgőfürdő, 5–5 nyakzuhany, továbbá oldalsó multijet, 8 álló- és
12 ülő-, és 12 skótzuhany szolgálta ezután a vendégeket. Az élményfürdő fejlesztésének harmadik üteme 2005-re fejeződött be, és június 1-én adták át a nagyközönségnek. A 16x25 méteres
többfunkciós medence különböző élményelemekkel, 3 álló pezsgőfürdővel és 18 multijet (álló)
attrakcióval bővítette a szolgáltatást a komplexumban, ezenkívül két különböző hőmérsékletű
	SZT-2002 -TU-1 pályázat.
	K-2002-0083430. GM. szám. Budapest, 2002. május 6.
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	SZT-2002-TU-Balaton-5 pályázat.
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	SZTP-2003-TU-1 pályázat.
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aromaszauna és egy merülőmedence is létesült. Ekkor készült el a legnagyobb vízicsúszda, a 85
méteres fekete lyuk, amely három szintet fog át, benne fény- és hangeffektusok teszik teljesebbé
az élményt. Az újonnan elkészült fedett élményfürdő teraszáról indul egy anakondacsúszda,
amely az előző ütemben elkészült szabadtéri hidromasszázs-medencébe érkezik. Ez a medence
a forgalomtól és vendégösszetételtől függően hidromasszázs- vagy csúszdamedenceként is képes
üzemelni. A vízi attrakciókkal egyidőben létesített kiszolgálóhelyiségek, így a tágas pihenőterek,
a tv-szoba, a büfé, mind fokozták a vendégek komfortérzetét.404
A következő nyertes pályázat 2004-ben és 2005-ben strandi rekonstrukcióra valamint a
fedett fürdőcsarnok és élményfürdő-komplexum befejezésére irányult.405
A strand hatalmas területén gyermekmedencék, az anakonda-, két kamikaze- és hárompályás
családi rámpacsúszdák 2005-ben saját forrásból valósultak meg. A fürdő szabadtéri és fedett
része ettől kezdve minden generációnak megfelelő „vizes élményt” biztosított. Ezt kiteljesítendő,
2005. június 4-én rendezték meg a fürdőben az I. Nyári Fürdőfesztivált, melynek tematikusan
szervezett programja a Tánc napjával kezdődött. Remek ötlet volt, hogy családi napokkal,
rendezvényekkel a fürdőbe csábítsák az érdeklődőket, és a műsorokon való részvétel benne
foglaltatott a belépőjegyek árában.
A fürdő bevételéből minden évben jelentős összegeket fordított úgy a fejlesztésre, mint a
karbantartásra, ami rendkívül költséghatékony gazdálkodást követelt. A komfortfokozat emelését célzó, folyamatos gépészeti, informatikai rekonstrukció mellett telekvásárlás és kisebb
léptékű – mondhatnánk: mindennapos – eszközbeszerzések szerepelnek a beruházások listáján.
A már érintett, nagyobb volumenű fejlesztések pályázati támogatással valósultak meg.
Jóllehet az akkor Gránit Gyógyfürdő Rt. már a kilencvenes évek végén is sikeresen indult
pályázatokon, de a valóban jelentős és – mondhatjuk – piachódító beruházások 2002-től
segítették a termál- és gyógyfürdő feszített ütemben megvalósuló gyarapodását. Valamennyi
pályázat sajátossága, hogy az igényelt összeg a saját erős részaránytól is függ. A tulajdonos
önkormányzat a folyamatos fejlesztéseket azzal segítette, hogy a nyereséget minden évben
visszaforgatta, semmit nem véve ki az éves osztalékból. Másrészt, amikor szükséges volt,
ahogy az előbbiekben láttuk, alaptőke-emeléssel járult hozzá a saját forrás és a hitelképesség
előteremtéséhez.
A Gránit Gyógyfürdő Rt. 2008-ban nyújtotta be talán legnagyobb „Új fogadó épület gyógyés wellness szolgáltatásokkal, fedett fürdő átalakítása” címmel fejlesztési projektjét. A tervek
szerint az új, négyszintes, 5200 m²-es fogadóépület pinceszintjén és alagsorában vizesblokkok
mellett 2800 vendég számára öltözőket alakítottak ki oly módon, hogy a vendégforgalom
függvényében akár szintenként elkülönítetten is lehetett üzemeltetni. Az épülethez a –1-es
szinten csatlakozott a közút alatt a Hotel Freyából átvezető alagút, továbbá ezen a szinten volt
az átjárás a fedett fürdő és a strand között.
A földszinti fogadótéren alakították ki a pénztárakat, itt történt a kiléptetés és a beléptetés.
Ezen a szinten található az információ, illetve a gyógyászatra történő regisztráció, az orvosi
szoba, a váróhelyiség, a reumatológia és a járóbeteg-szakrendelés, továbbá a gyógyászati
recepció. A kiszolgálóhelyiségek közül itt kaptak helyet a ruhatár, az értékmegőrző, néhány
kereskedelmi egység és a mellékhelyiségek. Egy olyan általános vendégirányító szintet alakítottak ki, ahonnan minden elérhető volt, úgy az élményfürdő, mint a fedett fürdő, melyek
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A fejlesztés tartalma
–4
 csúszdából álló strandi csúszdakomplexum (anakonda 81 m, 2 kamikaze 13 m, hárompályás családi csúszda 16 m), a csúszdamedence 170 m² nettó vízfelületű, vízforgatóval
ellátott, burkolt medence,
– strandterület bővítése: a TMK területen és a strandi belső utak átépítése,
– rendezvénysátor a strand területén: 15x30 m–es sátor alapozva, mosott kőlapokból kialakított padozat fixre építve, műanyag ponyvával,
– kerti bútorok beszerzése,
– középtávú fejlesztési megvalósíthatósági tanulmány,
– termálvizes, gyógyvizes kút új típusú gáztalanítójának kiépítése,
– fedett fürdőben meglévő 83 m²-es termálvizes medence lefedése,
folyamatban lévő fejlesztések:
– masszázs kezelőhelyiségek klimatizálása,
– fedett fürdő átalakítása: új kapcsolódási pont kialakítása a gyógycentrum és a szomszédos
telken épülő szálloda felé, ahonnan a közút alatt alagúton át közelíthetők meg a fürdő
fedett létesítményei; a régi fedett fürdő gyógycentrum kapcsolatának megszüntetésével a
fedett fürdő gyógyvizes medencéinek átalakítása zárt terápiás medencékké; a fedett fürdő két gasztronómiai egységének átalakítása, felújítása; akadálymentesítés a felújítással
érintett részeken a fedett fürdőben egy lépcsőlift áthelyezésével egy új hidraulikus emelő
beépítésével,
– sportmedence és környezetének felújítása,
– D 7-es kút szivattyúház, elektromos hálózat, gáztalanító
286/11. hrsz–ú telek megvásárlása,
– II. számú medence vizesblokk-felújítása,
– homokos strand röplabda és kézilabdapálya átadása,
– öntözőrendszer, füvesítés a strand és a gyógycentrum területén (kezdete: 2011. november,
befejezése: 2012.),
– súlyfürdő: a medencetér és a medence burkolatának cseréje, álmennyezet a medence feletti elszívó csővezeték elé, az elektromos hálózat átszerelése, teljes nyílászárócsere (2014.
január–március),
– épületfelügyeleti rendszer fejlesztése: a legfontosabb műszaki berendezések üzemelési
állapotát figyelő és adatait rögzítő rendszer kivitelezése (2013–2014), további bővítése
(2014): a termálvizes és két hideg vizes kút (ZK10, ZK11, ZK6, ZK9) automatán üzemeltethető, központilag vezérelt, valamint az I. számú medence automatikus töltését és
hőtartását ellenőrző rendszer,
– a bővítés részeként a villamosenergia- és gázfelhasználás is a rendszer része lett, valamint
a szellőztető- és fűtési rendszereket fogadó modul is előkészítésre került, a rendszeren
visszanézhetők és ellenőrizhetők a villamosenergia- és gázfelhasználás negyedórás mérései (negyedórás fogyasztási csúcs),
– a fürdő működésére kiterjedő épületfelügyeleti rendszer bővítésének folytatása, megtörtént a fedett fürdőben található női és férfi vizesblokkok felújítása és átadása, a strandfürdő területén a gasztronómiai fejlesztések utolsó ütemeként kialakításra került a Tó étterem, a fürdő legnagyobb melegétkeztetést biztosító létesítménye,
– adrenalin csúszdapark néven 5 új extrém csúszda (magic tunnel csúszda, startmagasság:
12,75 m, hossza: 133,4; ufócsúszda startmagasság: 18,19 m, hossza: 109,5 m; kamikázecsúszda, startmagasság: 18,19 m, hossza: 47,8 m; turbócsúszda, startmagassága: 18,19 m,
hossza: 67,8 m; ingacsúszda, startmagassága: 12,75 m, hossza: 64,7 m) átadása, kültéri
burkolat: 1300 m²,
– a sportmedence vízgépészetének, valamint az élményfürdő vizesblokkjának felújítása; a
masszázságyak cseréje a gyógyászat területén; gyermekek részére a strandon új játszótér
létrehozása; az informatikai hálózat folyamatos korszerűsítése,
–e
 gy új hideg vizes kút fúrása, liftcsere az élményfürdőben, a gyógycentrum felújításának
megkezdése (II. medencetér és az I. medence környezete), több műszaki berendezés beszerzése a szolgáltatás területére (medencetisztítók, padlósúrolók, napozóágyak, szelektív
hulladékgyűjtő edények),
– a gyógycentrum mellett több kisebb volumenű, szükséges beruházás: riasztórendszer,
biztonsági megfigyelőrendszer bővítése, új őrszolgálati munkahely kiépítése, hullámkeltő gömb beszerzése, számítógépes hálózat folyamatos felújítása, TMK-gépek, eszközök,
szállítóberendezések (elektromos teherszállító, elektromos tricikli) és takarítógépek beszerzése.

Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.
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között a kapcsolatot összekötő hidakkal oldották meg a tervezők, ezzel nagy mértékben sikerült
tehermentesíteni a fedett fürdő és az élményfürdő épületének forgalmát.
A fogadóépület harmadik szintje – az első emelet – az irodák szintje. Az irodák a fedett
fürdőből kerültek át ebbe az új részlegbe, régi helyükön a gyógyászati szolgáltatások és a
személyzeti öltözők nyertek elhelyezést, továbbá elkülönülten a szoláriumok, a fitneszterem,
játszóház, a baba-mama intimhelyiség, internetszoba, továbbá mintegy 100 m² alapterületen
szépségszolgáltatások (fodrászat, kozmetika, különböző testkezelések). A negyedik szint pedig
a terasz, a tetőtéri napozó.406
A fedett fürdő átépítése mintegy 3800 m² alapterületen, az épület két szintjén történt meg. A
fogadóépületbe átkerült a fogadótér, az irodák és az öltözők, helyükre a már meglévő gyógyszolgáltatások kapacitásbővítése került, a tangentor és a szénsavfürdő, továbbá az újonnan
bevezetett gyógyászati és a medical wellnesskezelések számára alakították ki a megfelelő
helyiségeket. Többek között itt végzik az iszapkezeléseket, a speciális masszázskezeléseket, itt
van a kádfürdő, az orvosi vizsgáló és az életmód-tanácsadás. Több mint 20 féle új kezeléssel
bővült 2011-től a gyógyszolgáltatás palettája, miután jogerőre emelkedett a használatbavételi
engedély és az ÁNTSZ által kibocsátott működési engedély.
Az építkezés a ZÁÉV Zrt. kivitelezésében 2008-ban megkezdődött, az első ütem az új
fogadóépület 2010. május 12-i átadásával fejeződött be, 2.012.241 ezer Ft-os végszámlával.
A második ütemben öt szakaszban történt a fedett fürdő átalakítása, közben végig 50%-os
kapacitással üzemelt ez a részleg a második ütem 2011. április 12-én történt átadásáig.
A projekt legfontosabb pénzügyi adatai
A pénzeszközök alakulása
Bekerülési érték
Saját forrás
Hitelfelvétel
Pályázati támogatás

Tervezett

Tényleges pályázat szerinti
költségek ezer Ft-ban

2.708.538

2.572.375

889.266

880.013

1.010.000

923.774

809.272

768.588
Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.

A következő nagy beruházás a vízi gyermekvilág volt. 2010 után kezdődött meg a zalakarosi
fürdő újrapozicionálása, benne egy új piaci szegmens, a gyermekes családok felé történő nyitással. Zalakaros környékén időközben két olyan fogadóbázis is létrejött, mely más kínálattal
ugyan, de ugyanezen populációnak kínál kikapcsolódást, ezek a Kis-Balaton vizes játszótere,
és Magyarország legnagyobb élmény- és családi kalandparkja, a Zalaszabaron létesült Zobori
Élmény Park, mindezek 25 km-en belül. Szinte ezzel egyidőben a város turisztikai újrapozicionálása is megtörtént, ami a Zalakarosi Gyógyhelyfejlesztési Stratégiában fogalmazódott
meg.407 Az egészségturizmus mellett ebben már nagyobb szerepet kapott az egyre erősödő
kerékpárturizmus és a borturizmus.
A Vízipók-Csodapók Gyermekvilág koncepció – dr. Burján Richárd vezérigazgató irányí	Az épületről egy érdekes kritika: Torma Tamás: Van-e az EU-nak ízlése? Népszabadság, 2010. december 10.
18. old.
407
	Zalakarosi Gyógyhelyfejlesztési Stratégia. 2016. március 7.
406

148

tásával – két ütemben valósult meg, előbb a 2012. július 27-én felavatott kültéri gyermekvilág
készült el, 267.555.000 Ft bekerülési költségéből 49.879.000 Ft volt a pályázati támogatás.
A sikeres koncepció előtörténetéhez tartozik, hogy a fürdő már a kilencvenes évek második
felében a gyermekes családok felé fordult a Generációk találkozóhelye programjával.
A már meglévő játszótéren kaptak helyet a kültéri gyermekvilág száraz elemei, közvetlenül
mellettük épült fel a számos újszerű elemmel, vízköpővel, vízeséssel és egy széles csúszdával egymáshoz kapcsolódó kétszintes medencepark. Ennek a csúszdaparkkal együtt 429,09
m2-es alsó szintjén napvitorlák biztosítanak árnyékot, de vannak „rejtelmes barlangjáratok”,
vízpermetet locsoló kapuk és virágok is. A felső szinten egy műszikla barlang előtti vízesés
vízfüggönyt képez, több kisebb csúszda, vízágyúk, egy többfunkciós vízi vár, számos álló és
mozgó élményelem, és egy vizes játszótér, több mint 60 féle attrakció nyújt vízi élményeket
a gyerekeknek. A látványában is egyedi medencepark egyszerre 120 gyermeknek képes vizes
élményeket nyújtani.
A medenceparkhoz kapcsolódó 101,13 m2-es tematikus játszóházban korosztályok szerint
kialakított terek találhatók, bébibirodalom, strandóvoda, melyek a felügyeletet igénylő gyermekek foglalkoztatását és ellátását teszik lehetővé bébitusolóval, pelenkázóval, szoptatósarokkal,
babakonyhával, gyermek-WC-vel, egy a strandkerttől elkerített belső udvarral, a legkisebbek
számára elkülönített homokozóval, libikókákkal és mászókákkal. Van még egy „zöld óvoda”
is a felügyeletet igénylő gyermekek számára.
A játszótér pedig kibővült az épület külső falára telepített mászófallal és a belső térben
többszintes játszóházzal.
2013-ban „Családi wellness
A medencepark nyári kapacitása
szolgáltatások fejlesztése a Gránit
Medence
Gyógy- és Termálfürdőben”408 nyert
Fajlagos Teljes
tematikus pályázatuk lehetővé tette a
Vízfelület Térfogat
Gyermekvilág program befejezését: Elhelyezése
kapacitás
a beltéri gyermekvilág kialakítását.
m²
m³
fő/m²
fő
597.985.000 Ft (+áfa) volt a beruházás
37
22
0,5
18
tervezett összege. Ehhez 220.000.000 Felső
Ft pályázati támogatást kapott a fürdő, Alsó
325
163
0,5
162
a fennmaradó összeget részint saját
Teljes
362
185
0,5
180
forrásból, részint hitel felvételével
Forrás: Zalakaros Fürdő Zrt.
kellett finanszírozni. A bekerülési
költség több mint fele, 262.735.000 Ft a beltéri gyermekvilág volt.
A beltéri gyermekvilág a 2005-ben befejezett „élmény3” épületben lévő, a tulajdonos önkormányzat által szorgalmazott, ám végül csekély kihasználtsággal működő, a fürdő menedzsmentje által nem támogatott úszómedence átépítésével valósult meg. A csekély kihasználtság
a vendégszám drasztikus csökkenéséhez, ebből következően árbevétel-kieséshez vezetett. Az
akkori vezérigazgató, Burján Richárd azonban megszerezte valamennyi fórum támogatását
és megteremtette a beruházás forrását is. A belső gyermekvilág kialakításával a korábban
megkezdett, új szegmens felé fordulás beérett.
A Vízipók-Csodapók gyermekvilág beltéri egységének kialakítása 2013. március 18-án kezdődött és augusztus 8-án át is adták a vendégeknek. Avatására 2013. szeptember 15-én került sor.
	Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP.2.1.1/F-12-2012-0004 kódszámú pályázat.
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Rövidesen ugyanolyan népszerű lett, mint az egy évvel korábban átadott kültéri rész. A beltéri
komplexummal szezonfüggetlenné vált a gyermekes családok számára kialakított élménykínálat,
s ez a szezonon kívüli hosszú hétvégéken is jelentős forgalomnövekedést eredményezett. Az
élményfürdő fedett terében a kétszintes gyermekbirodalom földszintjén, a korábban alacsony
kihasználtsággal működő sportmedence átalakításával két gyermekmedence épült, egy a 6–7 éves,
egy pedig 3–6 éves gyermekek számára, mellette két pancsolót is kialakítottak a legkisebbeknek.
A 80 cm vízmélységű élménymedencét is számos vízi attrakcióval gazdagították.
Három különböző nehézségi fokozatú csúszda, a medencék fölött függőhidakkal összekötött
szigetek, rajtuk különböző vízi attrakciók – egyedi élményt nyújtanak. Az idősebb gyerekek
számára kötélmászókák, kötélhágcsók vannak, és virág alakú vízi hintával külön alacsony
vízszintű játszóteret alakítottak ki a legkisebbeknek.
A külső, majd az egy évvel később megnyitott belső gyermekvilág sikere azóta is töretlen.
Az épület beltéri gyermekvilágot az élményfürdővel összekötő részén van a szaunavilág,
benne a gyermekek számára is használható 40–50 fokos gyermekszaunával, de van itt játszóház, játszószoba, sókamra, sóhomokozó és modern bútorzattal berendezett tágas pihenőtér
baba-mama szobával.
A pályázathoz kötődő beruházás második üteme 2013. szeptember 2-án a „legyezőtetős”
fedett fürdő korszerűsítésével indult, pihenőtér-fejlesztés, gyógymedencetér és homlokzat
felújítás, aqua fitness medencetér kialakítása, étterem409 és egy csupa üveg lépcsőház, mellyel
elérhetővé vált a strandkert. 2013. december 31-ig befejeződött a kivitelezés és az egységes
üzembe helyezés,410 valamint az összes gasztronómiai egység megújításával a vendégek teljes
körű ellátását is sikerült biztosítani.
A medencetér megközelítése jóval könnyebbé vált a László Ildikó zalaegerszegi építész és
belsőépítész tervezte épületben, mely a medencetér kijáratánál egy tűzzománc műalkotással
is gyarapodott. A Páva kivitelezője Járási Ildikó nagykanizsai iparművész volt.
A műszaki fejlesztések során jelentős szerepet kapott a megújuló energia hasznosítása, az
élményfürdő-komplexumra napelemes rendszert építettek ki. Krampek Mihály vezérigazgató
irányításával több éves munkával kialakították a komplex épületfelügyeleti rendszert és az
automatizált frekvenciaváltós üzemeltetést, amelyek segítségével a kutakat, az épületeket,
valamennyi medencét, fűtés- és szellőzőrendszert is képesek működtetni.
A legutóbbi évek fejlesztései is részben saját forrásból, részben pályázati eredményességgel
valósultak meg. A már említett, más fürdőben nem található attrakció, a 2016-ban átadott Adrenalin Csúszdapark, mellyel a már használatban lévő csúszdaegyüttes bővült, a fürdő honlapja
szerint akár 70 km/óra sebességű száguldást is ígér. 12 illetve 18 méteres induló magasságával a 14 évnél idősebb diákoknak és a fiatalabb felnőtteknek ajánlott élmény, összesen 400
méternyi csúszdahosszal megépített attrakció e tekintetben is egyedülivé teszi Zalakarost a
dunántúli fürdők között. Az öt extrém csúszdaelemből álló csúszdapark egyike a gumikarikával igénybe vehető 12,75 méter startmagasságú s 133,46 méter hosszú Varázsalagút – Magic
Tunnel, ahol fényeffektek fokozzák a hatást. A másik az UFO, 18,19 méteren indul és 109,5
méter hosszú, zárt és nyitott részek váltakozó lesiklópályája végén egy repülő csészealjra
emlékeztető örvénylő medence van, a harmadik a szintén 18,19 méteren induló és 47,8 méter
	A pályázat csak a szerkezetkész beruházást tartalmazta, az étterem (a Juliska csárda) felújításának teljes
befejezése a bérlő feladata volt.
410
	A projekt kivitelezője a Dialcont Műszaki Kereskedelmi Kft.
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hosszú, különösen meredek csúszda, a Kamikaze, ahol egy időmérő az esetleges versenyzést
is segítheti. Az ugyanilyen magasan induló, 67,8 méter hosszú Turbo a negyedik, ez átlátszó
elemekből készült. Az ötödik a 12,75 méter startmagasságú és 64,7 méteres Rafring-Inga a
vadvízi száguldás érzetét kelti.
2017-ben a strandfürdő modern játékokkal megújult játszótere új helyet kapott, itt a fürdés
mellett – akár szüleikkel – játszhat a legfiatalabb korosztály.
Ugyanezen év júliusában nyitotta meg kapuit Zalakaros legújabb, a több mint 80 országban
jelen levő Carlson Rezidor Hotel Grouphoz tartozó, teljes mértékben magántőkéből épült, 239
szobás, 600 fő befogadóképességű, négycsillagos szállodája a Park Inn by Radisson Zalakaros,
a város első nemzetközi lánchoz tartozó szállodája.411 A hotelnek nincs wellnessrészlege, ezért
a szálloda vendégei a fürdő szolgáltatásait veszik igénybe, zárt függőfolyosón közlekednek a
fürdő és a hotel között. A Freya után ez a második szálloda, mely közvetlen összeköttetésben
van a fürdőkomplexummal, rendkívüli mértékben növelve a fürdő forgalmát.
Ez a megoldás hosszabb távon is biztosíthatja a fürdő vendégszámát, ami kölcsönös előnnyel
jár. Ez a gyakorlat nem új keletű, Nyugat-Európában régóta létező megoldás, melynek zalakarosi
adaptálása az ezredfordulón merült fel először a tulajdonos önkormányzat jóváhagyásával. A
fürdőnek hosszabb távon biztos árbevételt jelent, hogy a hotel vendégei a gyógy- és wellnessszolgáltatásokat közvetlenül a fürdőtől vásárolják meg, ugyanakkor olcsóbb a szállodaberuházás is. Ez a konstrukció a Hotel Freyával kezdetektől működött, de a többi szálloda földrajzi
elhelyezkedése a közvetlen kapcsolat további bővítését akkor nem tette lehetővé. 2008-ban
már elkezdődtek a tárgyalások a Hotel Park Inn tulajdonosával, de a közben fellépő gazdasági
válság hatásai miatt ez az együttműködés csak 2017-ben valósulhatott meg.
A közeljövő terveiben a Hotel Park Inn mögött fekvő területen egy saját kemping, jobban
mondva egy glamping szerepel. Az angol glamorous (= lenyűgöző) és camping szavakból
alkotott szó tartalmi fordításban luxuskempinget jelent, a kempingezés új, egyre nagyobb
teret meghódító trendjét. Ez a hagyományos kemping a sátor, vagy más egzotikus szálláshely
nyújtotta szabadságát ötvözi a négy- vagy ötcsillagos szálloda kényelmével. Luxussátrak,
lombházak, jurták teszik különlegessé a tartózkodást, környezetbarát, ugyanakkor egyedi.
2019 a folyamatos átadások éve volt: április 10-én az I. számú gyógymedence környezete
újult meg, június 28-án a II. számú medence felújítása fejeződött be, szeptemberben átadásra
került a fürdő által üzemeltetett, de az önkormányzat tulajdonában lévő412 23 szobás, háromcsillagos Fürdő Hotel, és december 19-én pedig a Szaunavilág, melynek létrehozását a Magyar
Turisztikai Ügynökség Kisfaludy Tematikus Élményparkfejlesztési Konstrukció pályázatán413
nyert 100 millió Ft-os támogatás segítette. A Szabadics Zrt. által kivitelezett beruházás ös�szértéke nettó 340 millió Ft volt, melyhez 90 millió saját forrás járult, míg a fennmaradó
összeget bankhitellel fedezte a fürdő. A kétszintes szaunaegyüttes közel 200 vendég egyidejű
fogadására alkalmas. A földszinten a jakuzzik, a hideg és meleg vizes merülőmedencék, 60

	Megnyílt Zalakaros első nemzetközi lánchoz tartozó szállodája. 2017. szeptember 23.
h ttps://turizmus.com/szallashely-vendeglatas/megnyilt-zalakaros-elso-nemzetkozi-lanchoz-tartozoszallodaja-1153873. Megtekintve: 2020. március 21.
A szállodalánc több mint 80 országban 483 szállodában 105 ezer szobával rendelkezik, és közel 44 ezer
embert foglalkoztat.
412
	A pályázati forrást ezért a tulajdonos önkormányzat teremtette meg.
413
	TFC-2.1.1-217-A/B/C Komponens
411
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férőhelyes finn szauna, jégadagoló található, itt szaunaceremóniákat414 is tartanak. Az emeleten van a 25 fős aromabioszauna, élményzuhanyok és a 15 fős befogadóképességű gőzkabin,
valamint egy infra-pihenőtér.
A Zalakarosi Fürdő Zrt. pályázati eredményessége
A pályázat
azonosítója

tartalma

Támogatás
Aktiválás
összege Ft

2086/118

fedett élményfürdő
tervezése

5.000.000

9.830.000

220/50

gyermekmedence
építése

10.328.167

14.900.500

TE/118

nyitott élményfürdő
kiviteli terve

8.000.000

27.000.000

élménymedence és
hullámmedence építése

175.000.000

438.971.400

IV. és V. medencék
és strandi vizesblokk

114.651.267

263.145.000

SZTP–2003–TU–1– 03–05–2

nyári főbejárati épület,
kabinos öltöző, dísz tér

118.017.958

463.103.400

SZTP–2003–TU–1– 03–05–2

élményfürdőkomplexum

181.982.042

705.717.500

NYDOP–2.1.1/A–2008–0001

„F” fogadóépület,
fedett fürdő átalakítása

768.588.420

2.441.743.900

49.878.670

267.554.600

219.999.998

598.450.100

3.683.752

9.632.800

SZT–TU–1–01–05–02
SZT–TU–BALATON–5–02–05–3

vízi gyermekvilág,
tematikus játszóház
és kalandpark
fedett vízi gyermekvilág
NYDOP–2.1.1/F–12–2012–0004
és fedett fürdő
KEOP 4.10.0/A/12–2013–1053
napelemes rendszer
NYDOP–2.1.1/I–11–2011–0062.

TFC–2.1.1–217–A/B/C
Komponens

szaunaépítés

100.000.000

322.627.900

Összesen

12 pályázat

1.755.130.274

5.562.677.100

Forrás: Zalakarosi Fürdő Zrt.

Az építések, a rekonstrukciók, illetve az átépítések során sikerült két szállodát a fürdőhöz
csatlakoztatni, és a különböző motivációval érkező vendégek által preferált rekreációs és
élmény zónákat egymástól területileg elhatárolni. Ma a fürdőben négy részleg működik: a
kültéri és beltéri élményfürdő, a fedett fürdő és a gyógycentrum szezontól független, egész

éves nyitvatartással, valamint a szezonálisan nyitva tartó strand. A fürdő valamennyi korosztálynak nemzetközi szintű fürdőszolgáltatást tud nyújtani. A Zalakarosi Fürdő a generációk
találkozóhelyévé, a Balaton régió 4 évszakos, 3 generációs fürdőjévé vált.
A fürdőszolgáltatók folyamatosan kezdik erősíteni a gyerekes családok felé irányuló kínálatukat. 2017-ben egy huszonöt tételes ajánlást tett közzé a csaladinet.hu internetes portál fővároson
kívüli gyerekbarát strandokról. A listát 2019-ben frissítették, tehát naprakész.415 A strandok egy
része tóparti, ezért kínálata a zalakarositól eltérő. Az összehasonlításban a vízi attrakciók számán,
a strand alapterületén kívül egyéb tényezőket is közzétéve a teljes kínálatot figyelembe vették.
Ezen a huszonötös listán Zalakarosnak kiemelkedően erős a pozíciója. Hasonló mondható el a
belépőjegyek áráról is, jóllehet a főszezoni, komplex családi belépő majdnem itt a legdrágább
(14.900 Ft, a másik Zala megyei fürdő a listán a zalaegerszegi Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark, ott 13.000 Ft), de a legtöbb attrakcióval rendelkezik, tehát az át-érték arány kifejezetten jó.416
2020-at a magyar turizmus a Gyermekek évének nyilvánította, melyben a gyermekbarát, sőt
azt is mondhatjuk, hogy gyermekközpontú kínálattal készült a fürdő, megújítva a beltéri gyermekvilágot. A műszaki felújítás során a légtechnikai robottechnológiás tisztítása történt meg, a
légtechnikai szívórácsokat kicserélték, a vízi játékok vezérlőszelepeit és vízszűrő kádjait cserélték,
emellett modernizálták a vízforgató technológiát is. Megtörtént a villamosenergia-hálózat korszerűsítése, a burkolatok, játékelemek esztétikai felületkezelése. Elkészült az ifjúsági szállás is. Egy
vizes farsanggal történt télbúcsúztató után a megújult beltéri gyermekvilág készen állt egy újabb
sikeres üzleti évre. A rendívül dinamikusan induló év pandémia okozta hatásai az éves üzleti terv
újragondolására késztették a menedzsmentet, egy új vezérigazgató, Podlovics Péter vezetésével.

IV. A ZALAKAROS BRAND
1. A KEZDETEK: MÉG ÚTIKÖNYVEK
Az internet megjelenése előtt elsősorban az országos, a regionális, a megyei és a helyi útikönyvek szolgálták a turisták tájékoztatását, ezt egészítették ki azok a szóróanyagok, melyekhez
helyben jutott hozzá a turista. A kilencvenes években, sőt még századunk elején is ez volt a
tendencia, majd a televíziók, rádiók egyre professzionálisabb reklámjai mellett hosszabb-rövidebb filmek is segítettek az utazási döntésben. A később megjelenő VHS kazettákat rövidesen
felváltották a CD-k, aztán a DVD-k, majd mintegy másfél évtizeddel ezelőtt indult világhódító
útjára az internet.
A Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal ezt kihasználva a Zalaszám Kft.-vel karöltve magyar, német és angol nyelven elkészítette az első internetes útikönyvet Zala megye idegenforgalmi értékei címmel, mely a hivatal akkori igazgatója, Lackner László fotóival 1999-ben
került fel az internetre. Az alapszöveg még mindig elérhető, de az eredeti kézirat nem frissült,
megjelenítésében elavult és képanyaga sem jelenik meg. Ma már csak az első internetre írt
útikönyvkísérlet mementója a világhálón.417
	
Szász Anna: Gyerekbarát strandok vidéken: 25 fürdő, amit érdemes felkeresni. Családinet.hu, 2017. június 26.
https://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/programajanlo_(csaladdal_gyerekkel)/24636/gyerekbarat_strandok_
videken_25_furdo_amit_erdemes_felkeresni. Megtekintve: 2020. április 30.
416
	Ebben a kategóriában 2019-ben a legdrágább (18.000 Ft) az egerszalóki Saliris Resort Gyógy- és Wellnessfürdő
családi belépőjegye.
417
	Zala megye idegenforgalmi értékei. http://www.zalaszam.hu/utikonyv/. Megtekintve: 2020. március 10.
415

	A részvételhez előzetes regisztráció és szaunaceremónia-jegy váltása szükséges. A szaunamesterek „kifőzik,
kikeverik a tökéletes illat-kombinációkat. A felszabaduló aromák segítségével távoli egzotikus tájakat, régi
szép emlékeket, felemelő hangulatokat idéznek meg: felelevenítik és közvetítik mindazt, ami a test és lélek
számára kellemes” – tájékoztat a fürdő honlapja. https://hellozalakaros.hu/szaunavilag. Megtekintve: 2020.
március 12.
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Az internet előtti korszak végének tekinthető a kilencvenes évek második felében és az
ezredfordulón számos útikönyvkiadási vállalkozás, amit felkaroltak az akkor kialakított idegenforgalmi régiók marketingigazgatóságai is. Az ebben az időben megjelent, azóta több
kiadást megért a Vendégváró útikönyvek sorozat Látnivalók Magyarországon,418 és a sorozat
megyei kötetei419, továbbá a szombathelyi B.K.L. Kiadó vállalkozása, a Kalauz turistának és
természetbarátoknak sorozat fogyott el a legnagyobb példányszámban. A Kalauz turistának
és természetbarátoknak kötetei a nyugat-dunántúli régió három megyéjét kisrégiókra osztva
ismertették a teljesség igényével. Ez azt jelentette, hogy valamennyi település értékeit, látnivalóit számba vették, rövid, de teljes vonzerőleltárt kívántak adni a kötetek lezárásának
időpontjában. Zala megyét négy kisrégióra osztva a kiadó három kötetet jelentetett meg,420 a
negyedikkel, a Nagykanizsa–Letenye térség ismertetésével máig adós, így már biztos, hogy a
sorozat torzó marad. Zalakaros akkori vonzerőleltára A Kis-Balaton és a Keszthelyi-hegység
című kötetben látott napvilágot, a gyógyfürdő mellett valamennyi addig felállított köztéri alkotás, a zalakarosi repülőtér, a város akkori, évente visszatérő rendezvényei is megemlítésre
kerültek, így a Karosi Nyár, a termelői borverseny, a Karos Kupa Nemzetközi Sakkverseny,
Szent Orbán ünnepe, Karos város napjai, az augusztusi Folklórfesztivál, a Karosi Bornapok,
a Karos Néptáncegyüttes műsorai, és a júniustól augusztus végéig időszakosan nyitva tartó –
ma már nem látható – Zala élő népművészete kiállítás.421
Az útikönyv végén a kerékpáros és a gyalogos túraútvonalak is listázásra kerültek, a Magyar
Természetbarát Szövetség helyi szervezeteinek ajánlásai alapján valamennyi, akkor jelzett
gyalogtúra-útvonal feltüntetésével. A döntően a Keszthely környékére és a Balaton-felvidék
zalai részére koncentráló kínálat mellett egyedül a Kis-Balaton környékét érintő, mintegy 100
km hosszú kerékpárút érinti Zalakarost. Az útvonal nagyrészt megegyezik napjaink Kis-Balaton körtúrájával, de lényegesen hosszabb, mert egyrészt Keszthelyről indul, és oda tér vissza,
másrészt Zalavárnál kiegészül a Vörs–Csillagvár–Balatonberény szakasszal.422
A B.K.L. Kiadó útikönyvsorozata tematikus kiadványaként készült el a Gyógy- és termálfürdők Nyugat-Dunántúlon kötet, mely Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék fürdőiről
azonos struktúrában közölte a fürdőről és a településről összeállított legfontosabb adatokat, és
az innen induló kirándulások javasolt célállomásait.423 Még ugyanebben az évben megjelent
az útikönyv német nyelvű mutációja424, és három évvel később a Pannon Termál Klaszterrel
közös kiadásban, változatlan tartalommal napvilágot látott a magyar nyelvű kiadás Az erőt
adó gyógyvizek világa címmel, A Pannon Termál fürdői alcímmel.425
Az önkormányzat pedig elsősorban képanyagot tartalmazó kiadványokkal segítette a város
promócióját,426 és meg kell említeni azt a több száz (talán több ezer?) képeslapot is, melyeket
	Látnivalók Magyarországon. Vendégváró útikönyvek. WellPress, Miskolc, 2010. A sorozat érdekessége,
hogy ebben adták közre az első, azóta több kiadást megért vasúti turizmusra szánt útikönyvet, Vonattal
Magyarországon címmel. WellPress, Miskolc, 2000., 2. kiad. 2002. Legfrissebb kiadása: Élmények és látnivalók
Magyarországon címmel 2019-ben jelent meg.
419
	HALÁSZ–MÜLLER 1999.
420
	GÖCSEJ 2001, A KIS-BALATON ÉS A KESZTHELYI-HEGYSÉG 2001, ÉSZAK-ZALA 2005.
421
	KIS-BALATON ÉS A KESZTHELYI-HEGYSÉG 2005, Zalakaros: 171–174. old.
422
	Uo. 200. old.
423
	GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐK 2001, Zalakaros: 189–193. old.
424
	HEIL- UND THERMALBÄDER 2001, Zalakaros: 197–202. old.
425
	AZ ERŐT ADÓ 2004, Zalakaros: 175–180. old.
426
	Szeretettel vár Zalakaros (2007).
418
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a zalakarosi vendégek küldtek haza az évtizedek során családtagjaiknak, rokonaiknak, barátaiknak, munkatársaiknak.427
2. A FÜRDŐ PROMÓCIÓJA
Ahogy a fürdő, úgy a fürdő promóciója is óriási változáson ment keresztül az öt évtized alatt.
A kezdeteknél egy fejezetet szenteltünk a marketing, jobban mondva a reklám, vagy reklámkommunikáció kezdeteinek. Tettük ezt azért is, mert a piacot tagadó szocialista gazdaság sem
tudott meglenni a piac befolyásolása nélkül – hiába tagadták a politikai kommunikációban.
A politikai és gazdasági rendszerváltás idején, a kilencvenes évek első felében sem érvényesült
a piacgazdaságban betöltött súlyával a marketing, ugyanis tömegesen jöttek a vendégek, és
emellett tovább élt az elsősorban mennyiségi turizmust preferáló szemlélet. Emlékezzünk arra,
hogy e nézet képviselői még tüntetést is szerveztek, amikor a gyógykert megnyitásával egy
piacszegmentációra épített termékfejlesztés első lépéseit tette meg a fürdő. Az elmúlt évtizedek
eredményei azonban bizonyították, hogy nemcsak a nemzetközi piacon, de a magyarországi
termál- és gyógyfürdők között sem lehet sikeres a piacon maradás a szegmentált célcsoportra
irányuló ún. „golyóspuska-marketing” nélkül. Ahhoz, hogy egy cégnél ez a szemléletváltás
mikor megy végbe, az a piaci helyzet mellett jelentős mértékben függ a szubjektív tényezőktől,
a fenntartó illetve a topmenedzsment elképzeléseitől, irányultságától. Ha ezt a szemléletet
egy jelképes vonalon helyeznénk el, akkor a nulla pontnál lenne a – helytelen, de gyakran
említett kifejezéssel csak – „parasztvakításnak” minősítő, a másik végén pedig a marketinget
abszolutizáló álláspont. E két végpont között kell a helyes álláspontot, a valóban optimális
eladásösztönzést elősegítő eszközöket megtalálni, és ez – valljuk be – nem mindig sikerül.
A minőségorientált, ár-érték arányos termékfejlesztés első lépését jelentő gyógykertet követte a gyógyfürdő, majd az élményfürdő, végül a gyermekvilág, a maga korában valamennyi
önálló, mégis egymásra épülő innováció. Szűk tízévenként a zalakarosi fürdő mindig tudott
valami olyan újdonságot a piacra bevezetni, amivel az előkelő helyezését biztosítani tudta.
Mindez más-más szemléletű igazgató, majd vezérigazgató irányítása alatt valósult meg. Az
első lépést a gyógykerttel megtevő Tanczenberger Sándort Horváth Vencel majd két évtizedes
(1992–2011) periódusa követte, akinek munkatársaival a fürdő valamennyi létesítményének
felújítását, műszaki korszerűsítését kellett elvégezni, mondhatjuk: a fürdő szinte teljes technikai
megújításával. A Széchenyi Terv bevezetése előtt létezett ugyan a céltámogatások rendszere,
de a projektfinanszírozás gyakorlatát az első Széchenyi Terv bevezetésétől számítjuk Magyarországon. A Széchenyi Terv előtti fejlesztések forrását – hacsak nem sikerült az említett céltámogatás megszerzése – döntően saját forrásból és bankhitelekből kellett előteremteni. Ebben
az időszakban készült el egy valóban jelentős innováció, Magyarország első élményfürdője,
mely példaként szolgált további gyógy- és termálfürdők fejlesztései számára.428 Legalább ilyen
előrelépés a fejlesztésfinanszírozást illetően, hogy a fürdő topmenedzsmentje ekkor sajátította
el a projektekre pályázás gyakorlatát és a korábban említett módon történő megvalósítást.
Horváth Vencel utódja dr. Burján Richárd (2011–2014) újabb innovációval stabilizálta a
fürdőt a turizmus piacán. A kilencvenes évek végén elkezdett szegmensbővítést kiszélesítve
és felgyorsítva kültéri és beltéri gyermekvilágot létesítve a család- és gyermekbarát fürdővel
	Az ebből készült gyűjtemény kulturális örökség kategóriában bekerült a helyi értéktárba.
	PÁSZTOR 2015a, 36–42. old.
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a régi mellett egy új arculatot is adott a Gránit Gyógyfürdő Zrt.-nek, miközben ebben az
időszakban zajlott a fedett fürdő és a vendéglátóegységek teljes átalakítása.429 A 2014-től
Krampek Mihály (2014–2017) lett a zrt. vezérigazgatója. Az ő vezetése alatt épült ki a teljes épületfelügyeleti rendszer, valamint az Adrenalin csúszdapark, továbbá a Park Inn Hotel
becsatlakoztatása, ami éves szinten több mint százezer belépőt eredményezett a fürdőnek.430
Cziráki László (2017–2020) a fürdő arculatának újrapozícionálása (arculati kézikönyv, új
logó stb.)431 mellett egy új, szegmentált marketingstratégia kialakítására, a városmarketinggel
történő nem mindig súrlódásmentes összhangba hozására, valamint az eddigi eredmények
minősítésekkel, díjakkal történő megerősítésére helyezte a hangsúlyt, így nem kerülhetők
meg azok a vélemények sem, hogy a mindennapokban talán a szükségesnél egy kissé nagyobb
szerepet kapott, hangsúlyosabbá vált a marketing vezérelte üzletvitel. Ez a majd három évtizedes fejlődési ív természetesen nem elkülönült szakaszokból, hanem egy szisztematikus
egymásra épülő, folyamatos fejlesztőmunka eredménye, melyet a fürdő egyre strukturáltabb
szakembergárdájával lehetett csak megvalósítani.
A kilencvenes években a marketinggel kapcsolatos feladatokat Krampek Mihály műszaki igazgatóhelyettes végezte. Az újságokban való hirdetések, szórólapok, prospektusok mellett különböző
utazási kiállításokon és vásárokon vett részt a fürdő, majd a Tourinform Iroda megszervezése
után a fürdő és a város közös promócióval jelent meg a piacon. Később a Magyar Fürdővárosok
Szövetsége, a Pannon Termál Klaszter illetve a régiók standjain voltak jelen, minden évben aktualizált tájékoztatóval. Később már külföldön, a küldő területek utazási kiállításain is megjelentek.
Az első szlogen a „Titkunk a vizünk”, elsősorban a gyógyvizet hangsúlyozta, a gyógyvízzel
azonosította Zalakarost. Miután a gyógyvíz ésszerű és gazdaságos felhasználása eredményezte
a város és fürdője fejlődését, könyvünk címének is az első szlogent választottuk.
2010-től a napjainkban is használatos szlogen a „Meríts erőt a természet csodáiból”, már
jóval szélesebb elvet és programot közvetít: a városnak és fürdőjének közös, egymásra épülő
és egymást kiegészítő erőforrás-koncentrálását.
Ezért sem tekinthetünk el a város szerepétől, hiszen – köszönhetően sikeres pályázati tevékenységének – nagyban hozzájárult a fürdő és környezetének ismertté és korszerűbbé tételéhez, vele párhuzamosan részt vállalt az anyagi terhekből is. Jelentős szerepe van ebben a
polgármester és a képviselő-testület szemléletének, irányultságának, miután az önkormányzat
a fürdő tulajdonosa, ezáltal a már többször hangsúlyozott, „városnak van fürdője” szemlélettel
meghatározó befolyása van a fürdőfejlesztés irányára és promóciójára. A városmarketing és
a gyógyfürdő marketingtevékenységének egymást erősítve, mondhatjuk: összefonódva kell
a piaci pozíciók erősítéséhez hozzájárulni. Egy példa erre: több esetben segítette Zalakaros
részvételét a müncheni utazási kiállításon, illetve a fürstenfeldbrucki FFB-Schau-n Zalakaros
bajorországi testvérvárosa a 21 ezer lakosú Puchheim.432 Zalakaros egyik legjelentősebb küldő
területe Bajorország. A millennium évében a Napnyugat közben felállított Szent István- és Bajor
Gizella-szobrával (Béres János, 2000.) a millenniumi évfordulón túl „az emberi kapcsolatok,
a magyar–bajor nép ezeréves barátságának fontosságát is jelzi.”
	PÁSZTOR 2015b, 43–50. old.
	HORVÁTH BALOGH 2015c, 10–11. old.
431
	A Zalakarosi Fürdő arculati kézikönyve. 2018.
432
	Csak egy példa: A 1998. november 9–18 között megrendezett bajorországi Fürstenfeldbrucki Ipari és Kereskedelmi
Vásárra, az FFB–Schau’98-ra, majd további hasonló rendezvényekre a testvérváros részfinanszírozásával
jutottak standhoz a zalakarosi Tourinform Iroda munkatársai.
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Az egymást erősítő tényezők a gyakorlatban úgy jelenek meg, hogy Zalakaros elsősorban
az utóbbi tíz évben az egészségturizmus termékei mellett szisztematikusan további turisztikai termékfejlesztésbe kezdett, ezek a zöld turizmus, kerékpárturizmus, sportturizmus és a
borturizmus, mellyel kiegészíti, egyben továbbfejleszti a város valamint térsége turisztikai
kínálatát, így a város és fürdője érdekei, törekvései összefonódnak.
A turisztikai termék központjában álló vonzerő folyamatosan bővülő elemeit meg kellett
ismertetni a potenciális vevőkörrel – esetünkben a látogatókkal – Magyarországon belül és
kívül egyaránt. Ebben kapott egyre jelentősebb szerepet a marketinggel foglalkozó stáb.
2018 első hónapjaiban a Growww Digital megbízást adott a marketingkutatással is foglalkozó
NRC Kft.-nek, hogy készítsen egy piackutatást a magyar fürdővárosokról, mely szövetségnek
természetesen Zalakaros is a tagja. Az NRC Kft. kutatása feltérképezte a Zalakarosi Fürdő vendégkörét szegmenseit, majd motiváció illetve nemzetiségi alapú perszóna-csoportokba sorolta a
célszegmenseket. A konklúzió a motiváció szerint három nagy csoportot azonosított: gyógyászati
és kúravendégeket, medical wellness és wellnessvendégeket, valamint az élményvendégeket.
Végső soron ez a megállapítás a korábbi fejlesztések eredményein alapult, mondhatnánk: adott
volt, hiszen a legutolsó majd három évtized fejlesztése ezekre a szegmensekre irányult. Olyannyira
helyes volt a 2012-től a folyamatos fejlesztésekre épített piacszegmentálás és marketingkommunikáció, hogy az NRC Kft. kutatási eredményei csak megerősítették a fürdő menedzsmentjének
korábbi helyes döntéseit. Még a kutatási eredmények nyilvánosságra hozatala előtt készített
marketingterv így ábrázolta a fürdő szegmentált célcsoportjai alapján megvalósított fejlesztéseket:

Családi szegmens

Gyógyászati szegmens
2013.
szaunaudvar

2012. kültéri gyermek
vízivilág
2013. beltéri gyermek
vízivilág
2016. Adrenalin
csúszdapark

2014–2015.
Gasztronómiai
minőségi és
szerkezeti
átalakítás
2016.
Élményfürdő
vizesblokkfelújítása

2011. wellness, medical
wellness bevezetése
2011. gyógyászat felújítása

2013. fedett fürdő felújítása

2017. Új strandi játszótér
Forrás: Zalarosi Fürdő Zrt. 2018. évi Marketingterve. 3. old.

2018-ból a fürdő munkatársainak két ötletét kell megemlíteni a kúracsomagok összeállítása,
kiajánlása, rendezvények, akciók szervezése mindennapi tevékenysége mellett.
A családi szegmens talán legeredményesebb terméke a Vízipók-Csodapók Gyermekvilág,
ami nem létezhetett animáció nélkül. Kezdetben a Neckermann Utazási Irodával kötött a
fürdő szerződést, ezért Lollo & Bernie Kids Club-ban Lollo, a zsiráf és Bernie, a mackó szó-
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rakoztatta a legkisebb vendégeket.433 A program azonban nem vált be, mert a fürdő nyújtotta
lehetőségeket nem lehetett a szerződésben lekötött programmal kihasználni. A Neckermann
tematikájának előírásai számos esetben vagy nem, vagy csak nehezen voltak kivitelezhetők,
a gyermekek érdeklődését sem keltették fel, a helyi animátorok kreatívan igyekeztek ugyan
színesíteni, de nem teljes sikerrel. Be kellett látni, hogy egy amúgy sikeres programot sem
lehet minden területre adoptálni.
Ezért 2017-ben az új és korszerű játszótér átadásakor saját termékfejlesztéssel megújították
a karosi gyermekanimációt. Az új, saját kabala Panki-baba, egy szerethető, pancsoló kislány,
aki „kedves, csintalan, mindig vidám kislány, akit a minket körülvevő világ minden mozzanata
érdekel, […] akivel a gyerekeket is foglalkoztató napi aktuális témákról lehet beszélgetni, vagy
táncos-zenés foglalkozásokon mókázni.” A program végül 2018-ban megszűnt.
A fürdő másik programja a 2016 végétől indított Senior Club, egy időskori animáció volt,
amivel elsősorban az igénybe vett kezelések között a senior korosztály aktív időtöltéséhez
kívánt segítséget nyújtani. Elsősorban az egyedülálló idősebb korosztályt szerették volna ezzel
elérni, megszólítani, szórakoztatni. Jóllehet ez a program is megszűnt 2018-ban, az egyedi
próbálkozás azonban említést érdemel, mert a korosztályok két szélső sávját animációval
szándékoztak keretbe foglalni.434
A munkanap-áthelyezésekkel megnövelt szabadidő és a Széchenyi Pihenőkártyák nyújtotta költési hajlandóság, valamint a megnövekedett belföldi forgalom is új ötleteket követelt.
Ezek egyrészt saját indíttatásúak, másrészt a Magyar Fürdőszövetség tematikus napjaihoz
kapcsolódóak. Az előbbihez tartozik – a teljesség igénye nélkül – a pre-opening kampány,
amit sikeresebbé tehet a munkanap-áthelyezéssel megnövekedett szabad idő. Erre jó példa a
2018. március 15-i négynapos hosszú hétvége 0. napján a „Jeges-tüzes csobbanás”, amikor
egy hideg és egy meleg vizes medencében „csobbanhattak” a vállalkozókedvű vendégek,
akiket utána pálinkakóstolóval vártak.
A május 1-i hétvégéi strandnyitás már hagyománnyá vált Zalakaroson. 2018-ban április
végén (28-án) vidám nyári szezonnyitót rendeztek, búvárkodással és kincskereséssel, aminek
során az akkor ötvenedik születésnapját „ünneplő” sportmedence alján található, számokat
rejtő kis zsákokat lehetett a felszínre hozni, a fellelt „kinccsel” egy szerencsés látogató az
egész nyári szezonra ingyenes belépőjegyet nyert – mint igazi kincset.
Az élményfürdő pénteki márkaépítést célzó éjszakai fürdőpartyjai 2017-ben három alkalommal várták a vendégeket: a Valentin-napi fürdőparty (február 10.), a Strandok éjszakája (július
29.), és a Szilveszteri fürdőparty résztvevői a szállodák vendégei mellett nagykanizsai és a
helyi lakosok voltak. 2018-ban már ötre bővült az éjszakai fürdési lehetőség, a Valentin-napit
(február 16.), a Strandok éjszakája (július 27.) követte, melynek sikere ismétlést „követelt”, erre
az augusztus 20-i hosszú hétvégén (augusztus 17.) került sor, aztán a Best of 90’s – Halloween
éjszakai fürdőparty (október 27.), majd a Szilveszteri fürdőparty zárta a sikeres sorozatot.
	Neckermann Lollo&Bernie Kids Club nyílt Zalakaroson. 2015. április 9.
https://bacsmegye.hu/eletmod/vikend/neckermann-lollobernie-kids-club-nyilt-zalakaroson.html. Megtekintve:
2020. március 10.
Egy program 2015-ből:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kySLwaccySAJ:static.neckermann.hu/images/
zalakaros/zalakaros_klub_2015_program.pdf+&cd=1&hl=hu&ct=clnk&gl=hu. Megtekintve: 2020. március 10.
434
	A Zalakarosi Fürdő Zrt. marketingterve. Egy példa: a klub 2018. áprilisi programja:
https://zalakaros.hu/programok/senior-club-programsorozat-aprilisban. Megtekintve: 2020. március 10.
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A Magyar Fürdőszövetség435 minden évben meghirdeti tematikus napjait, melynek PR- és
médiahátteret is biztosít. Állandó kampánynapjai vannak, ezek a szezonnyitó Szökjön ki egy
fürdőbe! (február 28), amit a Víz Világnapja (március 22.) követ, nyáron a Strandok éjszakája (július 29.), ősszel a Magyar Fürdőkultúra Napja (október 14.), és 2018-tól a Szaunázók
hétvégéje (október 5–6.), melyeket az egyes fürdők saját programjaikkal egészíthetnek ki.
Ezek a tematikus napi rendezvények jelentős belépőjegy-kedvezmények mellett szórakoztató
programokat is nyújtanak. Zalakaros 2017-ben a Szökjön ki egy fürdőbe!, a Víz világnapja, a
Strandok éjszakája, és a Magyar Fürdőkultúra Napja programjaihoz csatlakozott. 2018-ban a
Szökjön ki egy fürdőbe! tematikus napon a felnőtt alapbelépőjegy, a Víz Világnapján pedig a
wellnesskádak 50% kedvezménnyel voltak elérhetők, míg a Strandok éjszakáján, és a Magyar
Fürdőkultúra Napján (ebben az évben október 13-án) szórakoztató fürdőpartykkal csalogatták
a vendégeket. A fiatalabb korosztály felé fordulást jelentette június 1–15. között a Sulival a
fürdőbe akció, amikor előre bejelentett osztálykirándulásokra kaptak a jelentkezők kedvezményes belépési lehetőséget. Új elem volt 2018. október 5–7-ig a Szaunázók hétvégéje, ami
ezúttal az országos szaunaszezonnyitót jelentette.
A tematikus akciók következő csoportja az elő- és utószezon szezonhosszabító rendezvényei, általában gyermekanimációs programmal. 2018-ban a Húsvéti programkavalkáddal, a
Gyermeknap a Zalakarosi Fürdővel, a Pünkösdi játékkavalkáddal és a Majálisi programokkal
indította az évet a fürdő. Ősszel Családi hosszú hétvége (2018. október 20–23.), Tök jó Zalakaroson (2018. október 26. és november 4. között), Mikulás-hétvége (2018. december 8–9.),
és Téli varázs (2018. december 22-től 2019. január 1-ig) fantázianeveket kapták programjaik.
A marketingkommunikáció súlypontja a kétezres évek elejétől az elektronikus eszközök
irányába tolódott el. Az országos tv-kampányok és az online marketing kerültek a fókuszba,
ugyanakkor a marketingeszközök között még a nyomtatott sajtó is jelen van. A televíziós
megjelenéseknél természetesen a nagy nézőszámot elérő kereskedelmi csatornák (TV2, RTL
Klub) és a közmédia (MTVA) csatornáin (M1, Duna, Duna World, M2 Gyereksáv) hirdetett
a fürdő, sugározták reklámanyagaikat, nyereményjátékaikat és PR-riportjaikat, míg a rádiós
(Helikon Rádió, TESCO Rádió) jelenlét 2018-ban reklámspotokban valósult meg.
Meghatározó volt a különböző internetes portálokon való megjelenés is. Ezek a nlc.hu,
Cosmoplitan, Babaszoba, Hazipatika, Wellnesscafe, 24.hu, Jofogas.hu, startlap.hu utazás rovat
(wellness vagy belföld), belfoldiutazas.lap.hu, programturizmus.hu. A fürdő aktív volt Magyarország egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb utazási portálján a Travelo.hu-n, elsősorban a
Travelo.hu gyógyászati mellékletén (MedSpa.hu), illetve a Divany.hu, ahol elsősorban nőket
érdeklő és érintő témákban jelennek meg. Zalakarosra rendkívül sokan szavaztak a szallas.
hu portál különböző véleménynyilvánító, szavazóprogramjain, ez a legjobb bizonyítéka a
	A fürdők önálló gazdasági szervezetté válásával szükségessé vált egy olyan szakmai szervezet létrehozása,
mely felvállalja az érdekképviseletet, érdekérvényesítést és a nemzetközi szervezetekkel való szakmai
kapcsolatot. 1992-ben a fővárosi Gellért Fürdőben a Danubius Hotels Rt., a Fővárosi Fürdőigazgatóság,
valamint Hajdúszoboszló, Harkány és Zalakaros fürdőinek igazgatói – Zalakarosról Tanczenberger Sándor
– elhatározták a Magyar Fürdőszövetség megalakítását, amit rövidesen bejegyzett a cégbíróság. A Magyar
Fürdőszövetség 1996-ban társult, majd két év múlva rendes tagja lett Európai Gyógyfürdők Szövetségének
(ESPA). Az elnökség és a felügyelőbizottság mellett közgazdasági, minősítő, műszaki, orvosi és szolgáltatási
szakbizottságokban folyik a szakmai és a döntéselőkészítő munka. A Zalakarosi Fürdő képviseletében jelenleg
Baracskai Gyuláné gazdasági igazgató a felügyelőbizottság és a Közgazdasági Szakbizottság, míg a korábbi
elnök-vezérigazgató, Karampek Mihály a Minősítő Szakbizottság tagja. https://www.furdoszovetseg.hu/.
Megtekintve: 2020. március 10.
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portálokon való jelenét hatásának, a digitális eszközöket használó generáció(k) elérésének.
A Nők Lapja Café – nlc.hu. – a Nők Lapja magazin online felületein PR-cikkek, bannerek,
képes illetve szöveges linkajánlók formájában jelentek meg úgy, hogy minden esetben a fürdő
saját weboldalának tematikájában megegyező oldalaira irányították az olvasókat.
A nyomtatott sajtóban elsősorban a nők által olvasottakat preferálták, régi axióma, hogy
a családban a nő az utazási döntéshozó. 2017-ben tíz megjelenéssel – a Nők Lapja, Story
különszám, Gyerekkalauz, Egészségkalauz volt az egyik kommunikációs csatorna.
Nyomtatott promóciós anyagokkal alkalmazkodva az adott nyelvterülethez német, szlovák
és lengyel nyelvű mutációkkal jelentek meg a külföldi turisztikai vásárokon, emellett a Nyugati
Tükörben a szezon előtti újdonságokról valamint egy szezonértékelő PR-cikket publikáltak,
emellett folyamatos volt Zalakarosról a híradás a Turizmus Panorámában is.
Régi szoros együttműködésük a Zalai Hírlappal megmaradt, sőt az új tulajdonosi szerkezetben a Pannon Lapok Társaságával, majd a tulajdonosváltás után a Mediaworkssal kötött
éves keretszerződéssel szinte egész Dunántúlra kiterjedt. Négy megye öt megyei napilapja, a
Zalai Hírlap, a Fejér Megyei Hírlap, a Dunaújvárosi Napló, a Veszprémi Napló és a Vas Népe
biztosít ezáltal folyamatos megjelenést. A belföldi turisták jelentős hányadban a Dunántúlról
érkeznek, így a megyék lefedettsége a napilapok online és print verzióit figyelembe véve
teljesnek mondható.
2019-től tovább erősödött a célcsoportok, az élményvendégek, a gyógyászati céllal érkezők,
továbbá a wellness és a medical wellness szerinti kommunikáció, felmérve a még meglévő piaci
réseket és hozzá igazítva az elérés módjait, egyaránt alkalmazva az online felületeket, a sales
promotion eszközeit és a stratégiai partnerek nyújtotta lehetőségeket, továbbá egyes esetekben
a külföldi irodákkal, tour operatorokkal való kapcsolatok kiépítését. Külön hangsúlyt fektettek
a fejlesztések, újdonságok folyamatos kommunikációjára, ami sajtótájékoztatókkal, kampányokkal, csomagok kialakításával, akciókkal és a már említett rendezvényekkel egészült ki.
2019-ben nagyobb hangsúlyt kapott a Zalakaros márka építése: Zalakaros fürdőváros – Zalakarosi Fürdő „építése, erősítése, és a lojalitás megteremtése, aktualitások promóciója”. Ez
a márkaépítés a Google Adwords révén átlépte az országhatárt. Az akciókat a fürdő, a város
marketing szervezete, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft.-vel összehangoltan tervezte meg, ám a megjelenés finanszírozása külön egységenként történt.
A fürdő finanszírozta az ausztriai, horvátországi és szlovéniai brandépítő online kampányokat,
míg a város az Ausztria és a Németország felé irányuló értékesítést támogató kampányokat,
ez utóbbiak költségeit a stratégiai partnerek és a szállásadók közösen fedezték.
A külföldi mellett a fürdő belföldön eseménypromóciókkal, értékesítési akciók hirdetésével
jelent meg.
Az online térbe való „költözés” helyességét senki sem kérdőjelezi meg. A fürdő Facebook-követőinek száma meghaladta az 51 ezret, jelen van az Instagramon, és a változások
figyelembevételével követi a közösségi média trendjeit, stratégiai partnerként kezelve a www.
termalfurdo.hu weboldalt.
Az influencerek növekvő szerepét sem hagyhatták figyelmen kívül. A Zalakarosi Fürdő Zrt.
2019-ben megtalálta azt a személyt, aki hitelesen tudja közvetíteni személyes márkáján keresztül
a fürdő által képviselt család, egészség, szépség alkotta hármas alapértékeket. Influencerek
esetében meghatározó a médiabeágyazottság, és szerencsés, ha a kiválasztott személynek helyi
kötődése is van. Ezek figyelembevételével esett a választás Laky Zsuzsannára, aki nagykanizsai
származású, 2000-ben Zala Szépe, 2002-ben a Miss World Hungary versenyen első udvarhölgy volt, majd 2003-ban Párizsban megnyerte a Miss Európa szépségversenyt. 2004-ben
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óriásplakátokon és a SkyEurope légitársaság gépeire festve egy évig a Magyar Turizmus Rt.
arcaként az MT Rt. vele szándékozott elősegíteni Magyarország nemzetközi aktív turizmusát.
Európa szépe kétgyermekes családanya, férje sportoló, így megfelelően tudja közvetíteni az
egészségtudatosságot és a gyermekes családok harmóniáját. Mindezt a fürdő által szervezett
PR-megjelenéseken, a fürdő által készített elektronikus és papíralapú kommunikációs felületeken és a médiában. A másik Erdei Zsolt, becenevén Madár, többszörös WBO Európa- és
világbajnok, WBC-világbajnok, olimpiai bronzérmes ökölvívó, aki közönségtalálkozókon,
PR-interjúkon és a fürdő által készített felületeken elsősorban a fiatalabb generáció felé elsősorban az újrapozicionált wellness és medical wellness szolgáltatásokat népszerűsíti.
Hosszú ideje szoros az együttműködés a Kandász Travellel. A szintén zalai származású
Kandász Andrea számos riportot és televíziós feldolgozást készített Zalakarosról, honlapja,
Facebook-oldala majdnem 48 ezer követővel rendelkezik, kedveltsége töretlen, érdeklődők
tízezreihez tudja promotálni a fürdőt. Honlapján436 számos tudósításának video- illetve képanyaga, így a Panki világa, Extrém csúszdák és napsütés, Zalakaros Béres Alexandrával,
Copacabana elérhető,437 ahogy a 27 órás folyamatos csúszdázás rekordjáról szóló tudósítása
is.438 A MenDan, a Mágikus Wellness és a MenDan – Szauna Szeánszból az Aquafitnessbe
korábbi, de ma is aktuális tudósításai a négycsillagos zalakarosi fürdőszálló promócióját erősíti
a web-en szörföző érdeklődők számára.439 Számos más, a várossal kapcsolatos hír, tudósítás
videó nélküli, képekkel illusztrált alapinformációi Zalakarost és környékét máig aktuálissá
teszik, jóllehet ezek a riportok 2016-ban készültek.440
A Zalakarosi Fürdő kiemelt stratégiai partnerei a 2016-ban létrejött Magyar Turisztikai
Ügynökség, valamint ennek régiós szervezetei, elsősorban a Balaton régió, továbbá a Magyar
Fürdőszövetség. A szintén kiemelt partnerként kezelt Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdővel és
a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrummal létrehozott „Dunántúli Fürdőtúra” egy nyugat-dunántúli regionális együttműködés, ami közös kedvezményrendszerben valósul meg. A fürdő
közös tematikus rendezvények szervezésével együttműködik a szauna egyesületekkel is, és
természetesen a partnerek sorába tartozik közös médiamegjelenésekkel a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft., a gasztronómiai egységek, a szálláshely-szolgáltatók, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság, a West-Balaton – Nyugat-Balatoni Térségmarketing Közhasznú
Társaság, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, a Zobori Élménypark és a 7 vezér történelmi
kalandpark – garabonciás farm. Velük elsősorban kedvezményes viszontértékesítői belépőjegyrendszer kialakítására törekednek.
2020-ra a Gyermekek éve programsorozattal (rajzpályázat, gyermeknap, családi programok,
kedvezmények) és annak kommunikációjával készültek.441
3. ZALAKAROS FÜRDŐVÁROS
A modern városkép kialakításában meghatározó a korszerű, négycsillagos szállodák építése,
egyedi kialakítása, architektúrája. A minőségi szolgáltatást nyújtó szállodák sorát a fürdő
szomszédságában, az egykori Karos étterem helyén felépült Hotel MenDan és Aqualand, a ma
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308 szobával és apartmannal rendelkező MenDan Magic Spa & Wellness Hotel**** superior
nyitotta meg 1998-ban, és egy fél évtizeddel később, 2004-ben a 320 szobás Hotel Karos Spa,
superior folytatta wellnessvilágával, gyógy- és egészségcentrumával és egyéb szolgáltatásokkal.
A hotel az Utazok.hu Az év szálláshelye Aranycsengő díját 2013-ban, majd 2014-ben Az év
szálláshelye Idősek kedvence kategória első helyezését nyerte el, 2019-ben pedig a Családbarát
hely tanúsítvány bronz fokozatát. Van némi humor abban, hogy ez a négycsillagos superior
kategóriás hotel majdnem szemben van azzal a telekkel, ahol majd öt évtizede a „farost”
szálló működött…, és ahonnan elindult a zalakarosi kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás. A
harmadik nagy kapacitású négycsillagos szálloda a Hotel Park Inn, 2017-es nyitású.
Gyógyvízbázisú gyógyhely gyógyszálló nélkül elképzelhetetlen. A gyógyfürdő-nagyhatalomnak is nevezett Magyarországon 2020-ban 41 bejegyzett gyógyszálló van, ebből 40 működik.
A gyógyszállóvá minősítést kérvényezni kell. A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999.
(XII. 25.) EüM rendelet szerint a gyógyszálló „az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei
számára természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegén önálló vagy
más gyógyintézet kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás
lehetőséget biztosít.” 2017-ben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ),
2018-tól Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalos nyilvántartása szerint korábban három
szállodának volt gyógyszálló minősítése Zalakaroson, de az egyik egység 2013-ban lemondott
a címről, így 2020-ban két hotelnek van gyógyszálló minősítése.442
Gyógyszállók Zalakaroson 2020
Gyógyszálló neve
Hotel Forrás Zalakaros
Gyógyszálló
Freya Hotel Gyógyszálló
MenDan Magic SPA Wellness
Hotel

Engedély ill.
felülvizsgálat száma

Törzskönyvi
nyilvántartási
száma

Változás

64/Gyf/2006

XIV/29

2013
novemberében
lemondott a címről

265–6/Gyf/2004

XIV/26

KEF– 12337–3/2014
KEF– 4249–5/2013

XIV/41

Forrás: termalonline.hu, 2020. február 1.
https://termalonline.hu/wellness-hirek/magyarorszag-gyogyszalloi-terkepen l Megtekintve: 2020. május 30.

A turisztikai szuprastruktúrához hozzátartozik 1995 óta az Idegenforgalmi és Közművelődési
Iroda, melynek a hagyományos tourinform-irodai tájékoztató feladatok mellett a településmarketing és a nagyrendezvények szervezése is a feladatkörébe tartozott.
1998-ban jelent meg a város utcáin a Dotto, mely városnéző szolgáltatása mellett a menetrendszerű helyi közlekedést is biztosítja.
A város amellett, hogy mindig odafigyelt és odafigyel a környezetére, az egészségturizmus
mellett a turizmus más formáit is igyekszik meghonosítani, kiegészítve ezzel a Zalakarosi
Fürdő Zrt. egyre bővülő kínálatát. Ezek egymást kiegészítő, az adottságokra épülő innovatív
fejlesztések elsősorban a turisták fürdésen és gyógykezelésen túlmutató igényeit is igyekeznek
kiszolgálni, amellett, hogy más motivációjú látogatókat is a városba csalogassanak. A város a
	
termalonline.hu, 2020 február 1.
https://termalonline.hu/wellness-hirek/magyarorszag-gyogyszalloi-terkepen. Megtekintve: 2020. május 30.

vendégek elégedettsége mellett minden esetben kiteszi magát a szakmai megmérettetéseknek
is, kihasználva, hogy 2010 után egyre több lehetőségük van erre. A minősítések, a díjak marketingértékei mellett egyben visszajelzései is a szakmai munka eredményességének.
4. ÚJ TURISZTIKAI TERMÉKEK:
a.) Ökoturisztikai létesítmények
A településkép átalakulása során kerülték a teljes beépítést, és ellentétben más turisztikailag
frekventált településekkel, Zalakaroson nagy tereket, ligeteket, parkokat alakítottak ki, szellősen hagyták a települést, így a nyári melegben is mindig van lehetőség üdítő sétára. A virágok
özöne kellemes környezetet biztosít városi lakosoknak, nyaralóknak egyaránt. A kilencvenes
évektől kezdődően ez a parkosítás is látványos eredményekhez vezetett.
Az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a Belügyminisztérium és a különböző szakmai szervezetek
a turizmus és a település környezetének céljait egyaránt szolgáló Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyt először 1994-ben szervezték meg, és ez a környezetszépítő verseny egyben
részévé vált a majd négy évtizedre visszanyúló Európai Virágos Városok és Falvak versenyének
(Entente Florale Europe). Az élhető környezet megteremtéséért, fenntartásáért az európai közös
környezeti és kulturális értékek megóvásáért folytatott kampány kilenc ország – Ausztria, Belgium,
Hollandia, Írország, Magyarország, Németország, Szlovénia, Csehország és Olaszország – több mint
húszezer településén van jelen, és több mint 45 millió lakost érint, Magyarországon évente mintegy
háromszáz település méretteti meg magát. A verseny jelmondata: „Virágokkal a közös Európáért!”
A környezetére mindig odafigyelő Zalakaros már a meghirdetés második évben, 1995-ben
csatlakozott a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyhez, s mindjárt a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium fődíját sikerült elnyernie (1995). A továbbiakban is
számos díjjal gazdagodott a város, 2002-ben Városok kategóriában I. helyezést, ezzel elnyerte a
Magyarország legvirágosabb városa címet. 2003-ban az Entente Florale Europe versenyen elért
ezüst minősítéssel ebben a tekintetben is kilépett a nemzetközi porondra. 2004-ben az eddig elért
eredményekért Kitüntető oklevelet, 2006-ban Fővédnöki díjat, 2007-ben a Magyar Turizmus Zrt.
különdíját, 2008-ban a Balatoni Szövetség díját 2009-ben „Arany Rózsa” díjat, 2016-ban a Szervező Bizottság elnöki díját, és 2017-ben immár másodszor „Arany Rózsa” díjat kapott a város.
Évente mintegy huszonötezer tő egynyári virág, tízezer árvácska, 2300 hagymás, 1200
muskátli és több mint harmincezer kannavirág díszíti a város köztereit.
Majdnem három évtizeddel ezelőtt mindössze százat ültettek el a napjainkra a város egyik
jelképévé vált kannavirágból, ebből az amerikai kontinens trópusi és szubtrópusi területein
őshonos 60–80 cm magas, júniustól szeptemberig virágzó lágyszárú, évelő dísznövényből,
melynek nemesítése az 1840-es években kezdődött meg olyan sikeresen, hogy rövidesen
ezeregyszáz változatát dokumentálták egy jegyzékben. Ma több mint harmincezer tő található
a város főutcáján és parkjaiban a nagy, vörös, fürtös virágú gyönyörű növényből. A nyár közepének egyik hétvégéjén, amikorra az összes példánya pompázik, virágkarneváli hangulatot
kölcsönöz Zalakarosnak. Adódott tehát a virágkarnevál lehetősége a Kannavirág Fesztivál,
amit először 2003-ban rendeztek meg.443 A népszerű fesztivál 2013-tól szépségversennyel, a
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Kannavirág Királynő megválasztásával egészült ki. A kannavirág, mint a város egyik jelképe,
a város által adományozott kitüntetéseket is díszíti.
További kedvelt ökoturisztikai lehetőség a Zalaerdő Zrt. létesítette, a várostól nyugatra, egy
észak–déli meridionális dombvonulaton, a Zalakarosi Parkerőben álló – a 2017-ben életveszélyesnek nyilvánított egykori kilátó helyén 2018-ban felépített – Erdészkilátónál kezdődő,
Csiga-túra tanösvény. A Kilátó–Záportározó–Odútér–Szánkópálya–Esőbeálló–Madáretető–
Park utca útvonal egy óra alatt bejárható, 1152 méter hosszú, jelzett turistaútjának állomásain
interaktív táblák mutatják be az erdő közjóléti feladatait, gazdasági és védelmi szerepét, a
parkerdő növény- és állatvilágát, valamint a hangostáblán a környéken előforduló madárfajok
hangjait. További érdekesség a számos egyedi tervezésű íves ülőhely, relaxációs hullámpad,
és interaktív kockaforgatós pad.444 A Csiga-túra tanösvény a Földművelésügyi Minisztérium,
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. közösen – hatodik alkalommal
– kiírt „Az év ökoturisztikai létesítménye 2015” pályázatán első helyezést ért el.
A várossal közösen, a kalandot sem nélkülöző, ám végeredményében mindenképpen sikeres projektbe kezdett 2015-ben a fürdő. A Termáltó és Ökopart projektet a fürdő északkeleti
részén, az erdő szélén, de még a fürdő területén két ütemben valósították meg, mely a maga
nemében azóta is egyedülálló.445 Már 1977-ben felmerült, hogy egy mesterséges tó kialakításával hasznosítsák az elfolyó vizet, amivel újabb látványelemeket hozhatnak létre. A terv ekkor
feledésbe merült. Az elfolyó víz hasznosításának turisztikai lehetősége Csipkerózsika-álmából
2011 végén kelt újra életre. Most már annyira komolyan gondolták kiötlői, hogy néhány hónap
múlva a tervezés is elkezdődött. A megvalósításához félmilliárd forint körüli összegre lett volna
szükség. Ekkora léptékű projekthez támogatást kellett szerezni. Az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program konstrukciójára benyújtott pályázatuk 2012 végén elnyert 280
millió forintos támogatásával a kivitelezés is lehetségessé vált.446 A fürdővel közösen ugyan,
de a pályázati és további költségvetési forrásoknak köszönhetően a tavat a város létesítette.
Másfél évvel később, 2014 márciusában kezdődött meg a termáltó kialakítása, majd a 2015
nyarán a csúszdatorony is elkészült. Az 1,3 hektár területű, átlagosan 1,8 méter mély termáltó
teljes feltöltése majdnem egy egész hónapot vett igénybe. Ezzel lezárult a projekt első üteme.
Ezt követően a fürdő északkeleti részén két elavult vendéglátóegységet lebontottak, helyükön
modern, nagy befogadóképességű önkiszolgáló éttermet építettek, mely két irányban, a fürdő
strandolóinak és a tó körül sétálóknak is biztosít kiszolgálást.
A webkamerával a világhálón is látható tó és körülötte az ökopart447 egy tematikus útvonal,
egy rekreációs és kondicionálópark együttese. A termáltóhoz érkezők első állomása egy különleges architektúrájú fogadóépület, melyhez egy tizenöt méter magas kilátótorony tartozik,
tetejéről kiváló panorámával. Nem messze tőle az országban napjainkig legmagasabb, 21
méter magas szabadtéri csúszdatorony áll, két csúszdával. Az egyik 21 méteres magasságból
induló és majdnem 75 méter hosszú turbócsúszda, míg a másik a kamikazecsúszda majdnem
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a fele az óriáscsúszda méreteinek, 12 méter magasról indul és majdnem 36 méteres lesiklást
tesz lehetővé.
A fogadóépület szomszédságában van a hangok tere, ebben a különböző magasságú hangkeltő elemek játékos formában ismertetik meg a hangokkal az odalátogatót, kik közben megfigyelhetik a hangok rezgéshosszának változásait is. A természet hangjai hallhatók itt: többek
között patak csobogása, hullámverés, vízesés, esőcseppek, forró víz bugyborékolása, és mivel
egy tó partján vagyunk: békabrekegés.
A fogadóépület mellé egy sövénylabirintust is telepítettek, de napjainkban a fejlődő sövény
még nem teszi lehetővé az „eltévedést”.
A mesterséges termáltó közepén kis sziget van, a két partot híd köti össze, mely a fények
meditációs pavilonjához vezet, melyben a Föld forgását, a Nap mozgását érzékelheti a látogató.
A négy oldalán különböző méretű faoszlopokkal határolt lefedett tér valamelyik résén mindig
besüt a Nap, és ha hosszabb ideig nézik a látogatók, a fénycsíkok lassan, a Nap látszólagos
mozgását követve folyamatosan változnak, ezzel láthatóvá válik a Föld forgásának hatása.
Az erdő felőli részen kezdődik a védett, őshonos növényeket is bemutató, 250 méteres tanösvény, egy jelzéssel tájékoztatótáblákkal ellátott tematikus túraútvonal, melynek kapujában
a gyerekeket egy mesebeli tündér, a Tőzike tündér is várja.448
Az idősek aktív pihenőparkja egy szabadtéri fitneszpark, különböző eszközökkel, melyek
mellett használati útmutató ismerteti, hogy az itt végzett mozgás milyen hatással van a megmozgatott testrészre. Van derékmozgató gép, lábizom-erősítő, karizommozgató, sífutó, gyalogló,
vállízület-gyógyító, masszírozó- és ingázógép is.449
A termáltó további attrakciói, egy vízi kalandpálya, a vízi tipegő, ahol a sekély vizű részén
csúszásmentes betontipegőkön lehet átkelni a vízen, a tóparti játszótéren homokozó, csészealj
hinta, körhinta, mászóka és a interaktív mesepark erdei faház tematikájú interaktív játékokkal,
a melyek között kis patak kanyarog.450
2016-ban adták át a tó és környéke létesítményeit a két száraz csúszdával, a teljes beruházás
445 millió forintból készült el, ebből 322 millió forint volt pályázati támogatás.451
A szakmai siker sem maradt el: a hivatalosan Égerösvény – Termáltó és Ökopart tanösvény második helyezést ért el Látogatóközpont és tanösvény kategóriában a Földművelésügyi
Minisztérium és a Magyar Turisztikai Ügynökség „Az év ökoturisztikai létesítménye 2016”
pályázatán.
A hosszabb tartózkodási idejű kúravendégek, kik évről évre a fürdőn kívüli újdonságokat
is keresik, továbbá korosztálytól függetlenül a nem megerőltető, de aktív mozgást igénylők
között nagyon hamar népszerűvé vált az ökopart. Ezért talán az „átlagosnál” a döbbenet is
nagyobb volt, amikor 2018. május 10-én a reggeli látogatók azt látták, hogy a víz eltűnt a
tóból. Május 9-én a termáltó alatt húzódó, egy méter átmérőjű vízelvezető rendszer sérülése,
egy csőtörés miatt a tóban lévő víz elszivárgott, egy éjszaka alatt eltűnt, „lecsapolódott”. A
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meder alját borító fólia a kis móló végénél kilyukadt – mintha kihúzták volna a fürdőkád dugóját…, csak a meder lejtése miatt maradt az egyik öbölben egy kis víz, ide mentették a sást
és a tündérrózsát a Karos Park Kft. munkatársai.452
A rövidesen meginduló helyreállítás során ki kellett cserélni a meder alatt húzódó vezetékrendszert, majd összehegesztették a meder alján lévő védőfóliát, ezt követően kezdődhetett,
meg a termáltó ismételt feltöltése. A „minden rosszban van valami jó” elvét alkalmazva a
helyreállítás során teljes felújítást is végeztek, és körbejárhatóvá tették a tavat.453 A helyreállításra annyira odafigyeltek, hogy például a tündérrózsák nagy részét csak a vegetációs időszak
végén telepítették vissza a helyükre. Emellett megteremtették az ingyenes wifiszolgáltatást
is. A helyreállítási munkák 63 millió forintba kerültek, a költségeiből – eltérő mértékben – az
önkormányzat, a fürdő, a kivitelező és a tervező is egyaránt részt vállalt.
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454
	A kerékpáros közlekedés fejlesztésére Hévízzel közösen benyújtott pályázatot az Új Széchenyi Terv 116 millió
Ft-tal támogatta. A kerékpárokat és nordic wolking-túrabotokat kölcsönző centrum 25 millió Ft-ba került.
Kerékpáros centrum nyílt Zalakaroson. Mandiner, 2013. május 2.
https://kerekpar.mandiner.hu/cikk/20130502_kerekparos_centrum_nyilt_zalakaroson.
Megtekintve: 2020. május 22.
455
	Galambok irányába: Zalakaros–Zalakomár–Galambok–Galamboki halastó–Galambok szőlőhegy–Zalakaros útvonalon (22 km); Zalaújlak irányába: Zalakaros–Galamboki halastó–Zalaújlak szőlőhegy–Zalamerenye–Mata-völgyi
tó–Garabonc–Zalakaros; Keszthely irányába a Kis-Balaton körtúra (Zalakaros–Zalakomár–Kápolnapusztai
bivalyrezervátum–Balatonmagyaród–Kányavári-sziget–Zalavár–Zalaszabar–Nagyrada–Garabonc–Zalakaros),
Nagykanizsa irányába Zalakaros–Galambok–Nagyrécse–Nagykanizsa–Gelse–Kilimán–Orosztony–Zalaszabar–Nagyrada–Garabonc–Zalakaros útvonalon, és a Somogyi-dombság irányában Zalakaros–Galambok–Zalaszentjakab–Miháld–Pat–Inke–Iharosberény–Nagykanizsa–Nagyrécse–Galambok–Zalakaros útvonalon.
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-kerekparkolcsonzes-zalakaros.html. Megtekintve: 2020. május 22.
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n. a.
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Zalakaros országúti maraton
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Karos Spa–Kis-Balaton túra
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Kategóriák

Merida Tour de Zalakaros
BikeFun gyerekverseny

b.) Kerékpárturizmus
A szelíd turizmus termékei közül az ökoturizmus mellett a kerékpárturizmust is sikerült meghonosítani. Zalakarosról több mint fél tucat kerékpáros túraútvonal indul ki, vagy érinti a
várost. A legismertebb ezek közül a 47 km hosszú Kis-Balaton kerékpáros kör, mely a zalavári
Kis-Balaton Háztól indul, Zalaszabar–Nagyrada–Garabonc–Zalakaros gyógyfürdő–Zalakomár–Kápolnapusztai bivalyrezervárum–Balatonmagyaród–Kányavári-sziget–Balatonhídvég
útvonalon megkerülve a Kis-Balatont, a zalavári kiindulóállomáshoz tér vissza. Ennek egyik
változata az akár két óra alatt teljesíthető 33 km-es Kis-Balaton családi kerékpártúra.
2013. május 1-én nyílt meg a zalakarosi Tourinform Iroda szomszédságában a Kerékpáros
Centrum,454 mely kerékpárkölcsönzéssel és igény szerinti tájékoztatással segíti az aktív turizmusba bekapcsolódókat. 2020-ra kerékpárutak kiépítésével, több, a városból induló, eltérő
irányú, nehézségű és hosszúságú kitáblázott kerékpáros túraútvonal kialakításával, növelték
a szabadidős aktív turizmus kínálatát. Ezek a túraútvonalak egyrészt a város területén: Zalakaros–Banyavölgy–Zalakaros szőlőhegy–Zalakaros (13 km) útvonalon, és a városból több
irányban kilépve nyújtanak túralehetőséget.455

Km

Verseny elnevezése

2018

n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.

U19 ffi, felnőtt ffi és nő,
master 1, 2, 3, ffi
és nő, master 4 ffi

439

n. a.
n .a.
n. a.
n. a.
ffi 274
nő 99
ffi 314
nő 42

n. a.
MAPEI Tour de Zalakaros –
Campagnolo Zalakaros maraton

127

MAPEI Tour de Zalakaros –
Zobori Élménypark teljesítménytúra

60

MAPEI Tour de Zalakaros
Közép- és hosszútáv

60

MAPEI Tour de Zalakaros
Zobori Kid’s Ride gyermekverseny
MAPEI Tour de Zalakaros
Szabadics Ride – Company Challenge
KRIZ-ZAL Bike Day
Zalakarosi egyéni időfutamverseny
Szabadics Ride – Company Challenge
céges hobbi időfutamverseny (váltó)

2019

n. a.

n. a.
33
3
33

Zobori Kid’s Ride gyerekverseny
Villtek teljesítménytúra
Bike Style maraton
Karos Spa–Kis-Balaton családi túra

60
137
33

U19, felnőtt, master 1, 2,
3, 4 ffi és nő,
U11, U13, U15, U17 fiú és
lány, U19, felnőtt,
master 1, 2, 3, 4 ffi és nő,
U19 ffi, WElite nő, Elite
ffi, master 1, 2 ffi,
WU5, WU7 ffi és nő,
WU9 nő,
U7 ffi,
verseny, hobbi
U19 ffi, WElite nő, Elite
ffi, master 1, 2 ffi,
verseny, hobbi ffi és nő,
WU5, WU7 ffi és nő,
WU9 nő, U7 ffi,
középtáv ffi és nő
hosszútáv ffi és nő

ffi 360
nő 23
ffi 319
nő 102
1600
150
152
50
298
178
676
698
495

n. a. : nincs adat, a szervezők sem tudtak bővebb adatokkal szolgálni.
Forrás: http://tourdezalakaros.hu/eredmenyek/ l Megtekintve: 2020. május 22.
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A kerékpáros turizmus elősegítéséért 2016-ban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpárosbarát Település címet ítélt oda a városnak.
A Kerékpárosbarát Település címhez minden bizonnyal hozzájárult a 2012-től egyre sikeresebb Tour de Zalakaros verseny is. A június közepén megrendezett, rövidesen nemzetközivé
váló versenyre kezdetben két kategóriában lehetett nevezni, ezek a kategóriák – a Kis-Balaton
túra és az országúti teljesítménytúra – megmaradtak, de tovább bővültek kategóriák szerint,
napjainkra a gyerekektől a szeniorokig. Az egyes túrák elnevezései a szponzorok miatt korábban
változhattak, de az utóbbi években állandósultak, így tervezhetővé és kiszámíthatóvá váltak.
Természetesen 2020-ban is kiírásra került a verseny, eredetileg június 19–21-re, de a
COVID pandémia miatt szeptember 25–27-re halasztották. A meghirdetett kategóriák: Zobori Kid’s Ride by KROSS gyerekverseny az U5 és U13 közötti korosztálynak, Szabadics
Ride–Company Challenge (csapatverseny magyar és külföldi cégek részére, hobbi- és versenykategóriában, Zalakaros Gyógyfürdő tér–Garabonc–Zalaszabar–Kis-Balaton melletti
kerékpárút–Kányavári-sziget–Zalakomár–Zalakaros Gyógyfürdő tér), Karos Spa Kis-Balaton
családi bringatúra (33 km: Zalakaros Gyógyfürdő tér–Garabonc–Zalaszabar–Kis-Balaton
melletti kerékpárút–Kányavári-sziget–Zalakomár–Zalakaros Gyógyfürdő tér), VILLTEK
Teljesítménytúra (60 km a Zalakaros Gyógyfürdő tér [rajt]–Zalaszabar–Kilimán–Felsőrajk–
Pacsa–Dióskál–Zalaszabar–Zalakaros kilátó–Zalakaros Gyógyfürdő tér [cél]), és a hosszútáv:
Spirit Auto–ŠKODA országúti maraton (137 km, 5 frissítőállomással és 4 hegyi hajrával
Zalakaros Gyógyfürdő tér [rajt]–Galambok–Nagyrécse–Palin–Újudvar–Gelse–Zalaszentbalázs–Börzönce–Szentliszló–Pusztamagyaród–Gutorfölde–Tófej–Bak–Zalaszentmihály–
Pötréte–Felsőrajk–Pacsa–Dióskál–Zalaszabar–Zalakaros kilátó–Zalakaros Gyógyfürdő tér
[cél]) útvonalon.
A kerékpárosbarát fürdőváros elismertségét jelezte az is, hogy a – Tour de France után – a
második legjelentősebb, legrangosabb kerékpáros körverseny, a 2020-as Giro d’Italia útvonalába
is bekerült Zalakaros, az előzetes tervek szerint május 11-én, a harmadik napon haladt volna
át a verseny Székesfehérvár–Balaton-felvidék–Nagykanizsa közötti, 197 km-es szakasza.456
A rajtot a koronavírus miatt későbbi időpontra halasztották.
c.) Sakk
A hobbiturizmusból rendezvény- illetve aktív sportturizmussá fejlődött kerékpárversenyek
mellett még egy majdnem négy évtizedre visszatekintő rendezvénye van a fürdővárosnak, ez
a nemzetközi sakkverseny.
A Zalaegerszegi TE és a Zala Megyei Sporthivatal a túlnyomó többségében Zalaegerszegen
sorra került számos jelentős hazai és nemzetközi verseny után 1981-ben Zalakaroson rendezte
meg 16 résztvevővel a Zalakaros Kupa ’81 sakkversenyt, a FIDE szabályai szerint, 9 fordulós
svájci rendszerben, mely rövidesen jelentős nemzetközi versenysorozattá fejlődött.457
Az 1986. április 8. és 18. közötti V. Zalakaros Kupát a megye 21 meghatározó társadalmi
szervezete és vállalata szponzorálta, ekkor már öt országból 56 résztvevő (köztük 1 nagymes	Zalakaroson is áthalad idén a Giro d’Itala. 2020. január 18.
https://zalakaros.hu/zalakaroson-is-athalad-iden-a-giro-ditalia. Megtekintve: 2020. május 22.
Macsuga János: Íme a 2020-as Giro d’Italia magyarországi szakaszai. 2019. június 27.
https://flowcycle.hu/ime-a-2020-as-giro-ditalia-magyarorszagi-szakaszai/. Megtekintve: 2020. május 22.
457
	Magyar Sakkélet, 1981. november 10. 263. old.
456
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ter, 8 nemzetközi mester, 12 FIDE-mester, 1 női nemzetközi mester és 1 női FIDE- mester)
szállt versenybe.458 A versenysorozat 1991-es megnyitóján Szirtes Lajos polgármester szavai
újabb mérföldkövet idéztek: „Külön megtiszteltetése Zalakarosnak a Magyar Sakkszövetség
döntése, hogy a magyar női versenyzők részére itt tartják a női világbajnoki zónaversenyre a
válogatót [...] Jóleső érzéssel nyugtázzuk, hogy a 10 évvel ezelőtt indult verseny ilyen jelentőssé
nőtte ki magát és a sakksportágban beleszámít a Grand Prix-sorozatba.”459 Négy év múlva,
1995-ben a Magyar Sakkszövetség elnöksége határozata értelmében ezen a sakkversenyen
döntötték el az 1995-ös magyar nyílt női és férfi bajnoki cím, és az 1995. évi nemzeti női
csapatbajnoki cím sorsát.460
A FIDE honlapján a 2017-es, 36. Zalakarosi Sakkfesztivált már az év legnagyobb magyarországi sakkversenyeként hirdették, ahol a 309 fős nevezőszámmal is rekordot döntöttek. 29
országból vártak versenyzőket, köztük 42 nemzetközi nagymestert.461
d.) Egy epizód: Nemzetközi KÖGÁZ Kupa Zalakaroson
A nyolcvanas évek második felében négy alkalommal nagyszabású nemzetközi hőlégballonverseny színhelye volt Zalakaros és térsége. A Nagykanizsa székhelyű Közép-dunántúli
Gázszolgáltató Vállalat a hőlégballonsport nagy támogatója, 1983-tól rendezte meg a Kögáz
Kupát, a nemzeti bajnokság után a hőlégballonosok egyik legjelentősebb versenyét. Később
ezeken a versenyeken több kategóriában adtak ki díjakat, ezek egyike volt az IBUSZ-Karos
Kupa. A második Kögáz Kupára 1984. április 4. és 8. között Nagykanizsán került sor,462 majd
a következő évben a verseny átköltözött Zalakarosra. Először 1985. március 27 és 31. között
a III. Nemzetközi KÖGÁZ Hőlégballon Kupát rendezték meg itt, ekkor hét ország Franciaország, Lengyelország, Csehszlovákia, Spanyolország, Olaszország, Svájc, Ausztria, NSZK
és Magyarország 31 csapata nevezett.463 Ebben a technikai sportban nem ritka, hogy nem áll
rajthoz valamennyi nevező. Így volt ez ebben az esetben is, ettől függetlenül sikernek tartották, hogy míg Nagykanizsán 1984-ben csak két csapat érkezett külföldről, 1985-ben már hét
külföldi együttes rajtolt Zalakaroson. (Az olasz és az osztrák csapat nem jött el.)
A negyedik Kögáz Kupa 1986 márciusában öt ország 16 csapatát hozta Zalakarosra. A nyolc
magyarországi klub egységei mellett az NSZK-ból három, Angliából, Spanyolországból egyegy és Franciaországból két csapat vett részt a versenyen. Az első versenynapon Nagykanizsa
város díjáért Zalakaros térségében repültek, a célkereszt a BÁCSÉPSZER üdülője melletti
ősgyepen volt, és Horváth Ferenc, a KÖGÁZ versenyzője nyerte a díjat. A zárónapon ismét
	Meleghegyi Csaba: Hármas versenyfutás az V. Zalakaros Kupán. Sakkélet, 1986. július 20. 220. old.
	Meleghegyi Csaba: Grand Prix-állomás Zalakaroson. Sakkélet, 1991. június 27. 132. old.
460
	Sakk-tavasz Zalakaroson – tizennegyedszer! Sakkélet, 1995. október 19. 261. old.
461
	Beindul a várva várt Zalakarosi Sakkfesztivál.
https://sakkvilag.hu/uj-hireink/Beindul_a_varva_vart_Zalakarosi_Sakkfesztival. Megtekintve: 2020. május 22.
462
	Mészáros Béla: A II. Kögáz Kupa nemzetközi hőlégballonverseny. és Nagy Ottó: Utóhangok a Kögáz Kupáról.
Repülés, 1984. június 1. 6. old.
463
	A tömegsportnak egyáltalán nem nevezhető technikai sportról csak szórványosan lehet adatokat fellelni. A
csapatok nagy létszámú technikai személyzettel utaznak, ezért egy verseny jelentős mértékű szállodai és
étkezési szolgáltatást igényel.
Hőlégballon Kögáz Kupa. Kilenc ország versenyzői Zalakaroson. Zalai Hírlap, 1985. március 22. 7. old.,
Gelencsér Gábor: Hőlégballonnal a szelek szárnyán... Zalai Hírlap, 1985. április 30. 15. old.
1984-ben Horváth Ferenccel nyert csapatban aranyérmet Novák Ferenc a város későbbi polgármestere is.
458
459
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Zalakaros kapta a főszerepet, ugyanis a Nagykanizsára tervezett délelőtti felszállást a kedvezőtlen
szélviszonyok miatt délutánra kellett halasztani, és át kellett helyezni a rajtot Zalakarosra.464
1987 májusában az 5. Kögáz Kupára hat ország — Csehszlovákia, Franciaország, Lengyelország, az NSZK, Spanyolország és Magyarország — 16 csapata nevezett. A versenyprogram szerint
mindennap egy-egy kupáért küzdöttek a csapatok, és az összesített verseny győztese nyerte el a
Kögáz Kupát. A nyitónapon Nagykanizsa város díjáért, a második napon a Karos-IBUSZ Kupáért,
a harmadikon az MHSZ Országos Vezetősége által felajánlott kupáért, míg a negyedik napon a
Balaton-Nagybereki Állami Gazdaság Vadászkupájáért szálltak volna a versenyzők a hőlégballonok
kosaraiba, és ez lett volna az első alkalom, hogy versenyszerűen átrepülik a Balatont is. Végül a
versenyre 15 csapat érkezett meg, Csehszlovákiát és az NSZK-t 2–2, Spanyolországot 1 csapat
képviselte, Magyarországról 10 egység indult, közte a rendezők három csapata.
Az erős szél miatt azonban két versenyprogram, közte a Balaton-átrepülés is elmaradt, így
csak két kupát sikerült a Zalakaroson és térségében megrendezett verseny végén odaítélni, ez
Nagykanizsa város díja és a Karos-IBUSZ Kupa volt. Az előzőt egy csehszlovák versenyző
nyerte egy nagykanizsai versenyző (Horváth Ferenc) előtt, a Karos-IBUSZ Kupa pedig magyar győzelmet hozott, Polgár László nyert egy spanyol és egy csehszlovák hőlégballonost
megelőzve. Ebben az évben Csehszlovákia csapata nyerte az összetett versenyt.465
A Kögáz Kupa 1988-tól elköltözött a Balaton mellé, és ebben az évben sikerült először
versenyszerűen átrepülni hőlégballonnal a magyar tengert.466
e.) A Zalai borvidék része
„Környékünkön már a kelták is foglalkoztak szőlészettel, a Garabonc és Zalamerenye határában
zajlott ásatásokról pedig szőlő motívumokkal díszített használati tárgyakat találtak” – utalt a
környék szőlő- és bortermelésének múltjára a 2011-es bornapok megnyitóján Novák Ferenc
polgármester. Zalakaros és környéke régi bortermő vidék, szőlő- és bortermelésének múltja
ma már dokumentált.467 Napjainkra hagyománnyá váltak a borturizmus különböző rendezvényei, közülük talán a legjelentősebb a Város bora verseny, ezzel újabb kínálattal bővült a
fürdőváros turisztikai palettája.
A jelenleg az 1173 hektár kiterjedésű, két körzetben négy szigetszerűen elterülő, 1998-ban
borvidékké nyilvánított területen új lehetőségek adódtak, és úgy a szőlőtulajdonosok, mint a
települések kihasználták az ebben rejlő lehetőségeket. A kezdetben Balatonmelléke borvidéknek, napjainkban Zalai borvidéknek nevezett terület két körzetből, a Muravidéki körzet 20
és a Balatonmelléki körzet 18 településéből áll.468 (Egy másik felosztás szerint három kisebb
	Mészáros Béla: Nemzetközi Hőlégballon Verseny. Kögáz Kupa Zalakaroson. Repülés, 1986. május 1. 7. old.
	Kemény Barna: Kögáz Kupa. Beszélgetés a versenyigazgatóval. Repülés, 1987. május 1. 7. old.
466
	Kanizsai győzelemmel zárult a Kögáz Kupa. Zalai Hírlap, 1988. május 9. 6. old.
467
	HALÁSZ 2000, 165–181. old.; KERECSÉNYI 2000, 224–229. old.; CSOMA–NOVÁK 2009. A szerző
köszönetet mond Novák Ferenc polgármesternek, hogy számtalan adattal, útmutatással, továbbá menedzseléssel
segítette munkáját és a kötet létrejöttét.
468
	
A Zalai körzet, melyhez 18 település tartozik: Bérbaltavár, Csáford, Dióskál, Egeraracsa, Galambok, Garabonc,
Nagyrada, Orosztony, Pakod, Sármellék, Szentgyörgyvár, Vindornyalak, Vindornyaszőlős, Zalabér, Zalakaros,
Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót, és a Muravidéki körzet korábban 8 – Csörnyeföld, Dobri, Letenye, Murarátka,
Muraszemenye, Szécsisziget, Tormafölde, Zajk –, ma további 20 települése: Bak, Becsehely, Eszteregnye,
Homokkomárom, Kerkateskánd, Lenti, Magyarszerdahely, Miháld, Nagykanizsa, Rigyác, Söjtör, Valkonya.
https://www.zala.hu/Products/120/45/Zalai-Borvid%C3%A9k. Megtekintve: 2020. május 28.
464
465
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körzet, a Keszthelyi-hegység északnyugati része, a Kis-Balaton keleti és északi része, valamint
a Mura mente alkotja a Zalai borvidéket.)
A Zalakarosi Bornapok sorozata 1998 augusztusában indult útjára, és 1999-től évente ennek
keretében választják meg a Város Borát, ami egyben borminősítés és borverseny is. Az előzményekhez tartozik, hogy az első borversenyt 1956-ban rendezték, majd hosszú ideig semmi
sem történt. A borversenyek csak 1985-től kaptak új lendületet. Ekkor 35 nevező 58 borral
jelentkezett. A Zalakarosi Bornapok szerves része lett a zalai borfesztiváloknak.469
A szüreti mulatság is évtizedes múltra tekint vissza. 1946-tól tudunk a Zalakarosi Önkéntes Tűzoltóegyesület által rendezett mulatságról.470 Ez a hagyományos és népszerű esemény
napjainkra háromnapos rendezvénysorozattá bővült Szüreti szőlőkapkodó néven.
Jóval későbbi a térség borászainak részvételével megrendezett Márton-napi Szőlőhegyi Piknik,
melyhez 2019-ben a Zalakarosi Fürdő is csatlakozott a Zalakarosi Fürdő Bora borversennyel.
A város önként vállat kötelezettsége a szőlő- és borkultúra hagyományainak ápolása. Zalakaros
2002-től tagja a Zalai Borút Egyesületnek, 2012-től a Borvárosok Országos Szövetségének,
és ugyanettől az évtől kezdve vesz részt a Koccintás országos versenyen. A Magyar Bor és
Pezsgő Napját 2015-ben rendezték meg először azzal a céllal, hogy ezen a napon minél többen
keressék fel a pincéket, bort kóstoljanak és közvetlenül a termelőtől vásároljanak. 2011-től
rendezik meg a Koccintást – később A Magyar Bor és Pezsgő Napján –, a borvidéki települések
hagyományos versenyét. Ehhez kapcsolódik egy nemzeti rekordkísérlet is. Magyarország borvidékein 2015. június 27-én 18 órakor, egy időpontban borbarátok ezrei koccintottak magyar
borral, a magyar borért.471
Zalakaros számos rendezvényén megjelenik a keszthelyi székhelyű, 2000-ben alapított Da
Bibere Borlovagrend.472 Tagja volt Szirtes Lajost korábbi, és tagja a jelenlegi polgármester
Novák Ferenc is.
A borkultúrával kapcsolatos hagyományőrzéshez tartoznak az utcaelnevezések (Szent Orbán út, Bor utca, Rizling utca, Szőlő utca, Hegyalja, Zalagyöngye, Tónai utca), a Bodahegyi
úton elhelyezett szőlőprés, és a zalakarosi értéktárba felvett présházak, szőlőhegyi épületek,
valamint a nemrég felújított, helyi védelem alatt álló parasztbarokk Csire-pince.
A borral kapcsolatos hagyományőrzés további eseménye a Szent Orbán napja. Nyikolaj
Gepard fából készült Szent Orbánnak, a szőlő és a bor védőszentjének szobrát az egykori
Hegykapunál 1996-ban állították fel. Érdekes hagyomány, hogy amennyiben Szent Orbán a
fagyosszentek utolsó napjaiban vigyáz a szőlőre, megünneplik, ha nem, akkor megveregetik
szobrát. Ezt az általánosan ismert hagyományt Zalakaroson kicsit átalakították. Helyi kezdeményezésre 1998-ban tartották meg az első Orbán-napot. A védőszent ünnepét május 25-én
tartják, és az ehhez legközelebb eső szombaton szabadtéri szentmise után a négy égtáj felől
a város borával locsolják meg a szobrot, megköszönve a múlt évi jó termést, a fagymentes
időjárást, egyben áldást kérve a jövő évi termésre. A ceremónia végén Zalakaros plébánosa
megszenteli a meglocsolt Szent Orbán-szobrot.473
	CSOMA–NOVÁK 2009. 184–185. old.
	CSOMA–NOVÁK 2009. 185. old.
471
	
https://onkormanyzat.zalakaros.hu/varosunkban-is-eltettek-a-magyar-bort. Megtekintve: 2020. május 28.
472
	Da bibere = adj innom! [latin] Egy kétfülű edényen látható felirat, mely több mint kétezer éve egy kora római
kori hamvasztásos rítusú sírból került elő Cserszegtomaj területén. A régészek a római kor előtt itt élő kelták
fazekas hagyományát vélik rajta felfedezni, de az edény nyakán található felirat latin nyelvű.
473
	CSOMA–NOVÁK 2009, 186. old.
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A helyi és megyei értéktárban egyaránt szerepel a borfesztivál és a helyi szőlőfajta a Tónai,
melyet Csoma Zsigmond a filoxéravészt túlélő, a középkortól folyamatosan Zalakaroson és környékén termő, Tónai néven előforduló szőlőfajtát az ősi magyar szőlőfajtaként, fehér járdoványként
azonosított, ezt a fajtát elsősorban Erdélyben, Baranyában és a Balaton környékén termesztették.
A borturizmusban és a borászati hagyományokban tett erőfeszítéséért Zalakaros városa
2019-ben Borvidéki elismerésben részesült.474 A jelenleg épülő új városközpont tervei között
borház létrehozása is szerepel.475
f.) Gyémántdíjak
Ahogy a fürdő, úgy a város marketingtevékenysége is jelentősen átalakult. Ehhez előbb az
intézményi feltételeket kellett megteremteni. Ezért Zalakaros város önkormányzata 2013.
január 30-án 3 millió forintos alaptőkével megalapította a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit
Kft.-t, melyet február 28-án be is jegyzett a cégbíróság. A cégjegyzékben fő tevékenységeként
konferenciaszervezést és -lebonyolítást, kereskedelmi bemutató szervezését, reklámügynöki
tevékenységet, szabadidős és sporteszköz kölcsönzését jelölték meg, majd tevékenységi körét
2019-ben számos más területre is kiterjesztették.476 A Kht. 2018. évi pénzügyi beszámolója
szerint 16.785.000 Ft volt a nettó árbevétele.477
A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. és annak ügyvezetője, Kovács Szabolcs volt az ötletgazdája az emberi érzékekre ható, 2016-ban kezdődött „Hat érzék kampány”-nak, amivel a
város és térsége kínálatát élményláncba szervezték, és USP-ken (egyedi terméktulajdonságon)
túl UEP-ket (egyedi érzelmi üzeneteket) is alkalmaztak a marketingkommunikációban.478
„A Hat érzék program lényegében egy innovatív marketingkeret, ami egyfajta élményláncként értelmezi a térségi kínálatot és az egyedi adottságokon túl egyedi érzelmi adottságokat is
alkalmaz a marketingkommunikációban, tehát megpróbálunk az érzelmekre hatni. A program
egyes állomásait az érzékszervekhez igazodó bontásban dolgoztuk ki, a kínálatban a zalakarosi
gyógyvíz kedvező hatásaira (érintés), a városra és a térségre jellemző impozáns látványra
(látás), az élményekkel teli ízekre, a kiváló helyi gasztronómiára (ízlelés), a csend hangjaira
(nyilván, a hallásról van szó, a város több ponton is lehetőséget kínál a kikapcsolódásra,
a világtól való elvonulásra, szemlélődésre), a levegő illatára (Zalakaros zöldfelületben és
erdőben egyaránt gazdag), a hatodik érzék pedig maga a látogató, aki élményekkel tölti
meg itt-tartózkodását. Erre a tematikára építettük fel a kínálatunkat, a partner szállodák
és szolgáltatók pedig tematikus tartalmakkal és csomagokkal csatlakozhatnak az összehangolt kampányokhoz” – fogalmazta meg az ötletgazda programjuk lényegét, miután a Magyar
	Koccintás – a közösség ereje. Legkedveltebb Borvidéki Település 2019. http://koccintas.hu/.
Megtekintve: 2020. május 28.
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	Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése. Pályázati azonosító: GINOP-7.1.9-17-2017-00004.
Részletes ismertetése: https://onkormanyzat.zalakaros.hu/projektjeink. Megtekintve: 2020. május 10.
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https://www.ceginfo.hu/ceg-adatlap/zalakarosi-turisztikai-nonprofit-kft-2009073405.html.
Megtekintve: 2020. május 10.
477
	
https://www.opten.hu/zalakarosi-turisztikai-nonprofit-kft-c2009073405.html. Megtekintve: 2020. május 10.
478
	Kottász Adél: Top 10 belföldi úti cél – 9. helyezett. 2019. január 28.
http://turizmusonline.hu/aktualis/cikk/top_10_belfoldi_uti_cel___9__helyezett. Megtekintve: 2020. május 10.
A marketingkifejezések magyarázata:
USP (Unique Selling Proposition): egyedi terméktulajdonság,
UEP (Unique Emotional Position): egyedi érzelmi kapcsolatteremtés.
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Marketing Szövetség 2018. évi Országos Városmarketing Díj pályázatán két kategóriában is
gyémántdíjjal jutalmazta innovatív ötleteiket a szövetség.479
Az értékelés szempontjai között szerepelt a megalapozott tervezés, a kreativitás, a szakszerű
megvalósítás, a célok elérését jelentő hatásosság és a források célszerű felhasználását jelentő
hatékonyság.
Zalakaros Hat érzék kommunikációs kampányokkal és azok elért eredményeivel pályázott. Az „Élménnyel teli ízek Zalakaroson”, valamint a „Gyógyító érintések Zalakaroson”
kampányok online és offline csatornákon összehangoltan futottak, kiemelt turisztikai céljuk
az elő- és utószezoni vendégéjszakák növelése volt. Az értékelés szempontjai között szereplő
hatékonyságot a vendégszám és a vendégéjszakák számának adataival lehetett bizonyítani.
„Előszezonban 16,4%, utószezonban 24,33 %-os növekedést realizált Zalakaros.”
A kreatív ötletek a továbbiakban is hasznosultak. 2018-ban a Zalakaros Go Wild gerillakampánnyal az ország első wild food ételét keresték, és a vadgasztronómiai szlogent „Vadulj meg
velünk!” gerillaüzenetként kommunikálták. „A program több milliós elérést generált Zalakaros
számára, a wild food pedig önálló gasztronómiai kategóriává vált, a Nagy Róbert séf által elkészített zalakarosi gŐZgombóc azóta több fesztiválra is meghívást kapott, erősítve a város imázsát.”
A „Zalakaros Go Wild” kampány 2019-ben kapott gyémántdíjat, ahogy az „Érzékek útján”
interaktív élménytúra a külső kommunikációs, a „Karos Insider” program pedig belső kommunikációs megoldás kategóriákban nyerte el ezt a rendkívül rangos szakmai elismerést.480
Kovács Szabolcs ezzel példa nélkül álló módon két év alatt összesen öt (!) gyémántdíjat nyert
mesterien kivitelezett kreatív ötleteivel.
2018-ban indították el a Karos Insider vlogger pályázatot a helyi lakosok számára. Közvetlen céljuk az volt ezzel, hogy Zalakaros polgárai saját szemszögükből, saját véleményükkel
járuljanak hozzá a város turisztikai kínálatának teljesebbé tételéhez azzal, hogy látásmódjukkal,
véleményükkel Zalakaros egy-egy általuk még rejtett kincsnek tartott értékét közkinccsé téve
részesei legyenek a Zalakaros brand építésének. „Az Insider videók elérése jellemzően 3-5x
több elérést, kb. 2–3x több organikus megtekintést és 10-20x több aktivitást produkálnak az
eddigi posztokhoz képest.”
2019-ben két szemléletformáló kampánnyal jelentkeztek, ezek a Zalakaros Go Bike és a
Csak egy pillanat! kampányok voltak. Az előző szinte az egész várost megmozgatta. A fürdő
„kedvezményes bringás fürdőbelépővel és a Go Bike masszázs bevezetésével, a helyi Kerékpáros Centrum és a Tourinform Iroda kedvezményes kerékpárbérléssel és a helyi iskolásoknak
szervezett bringatúrákkal, a szálláshelyek pedig saját Go Bike csomagokkal csatlakoztak.”
Ennek a kampánynak a keretében megalkották Magyarország első bike foodját, Magyarország
első kerékpáros ételét egy receptverseny keretében. A pályázatra több mint 50 recept érkezett
be, és előzsűrizés után a legjobbnak tartottakat a pályázóknak el is kellett készíteni. Az étellel
szemben támasztott követelmények között volt, hogy legyen tele élettel és energiával, biztosítsa
	Zalakaros két kategóriában is marketing gyémántdíjas.
https://zalakaros.hu/zalakaros-ket-kategoriaban-is-marketing-gyemant-dijas, és
Zalakaros két kategóriában is marketingdíjat kapott. 2018. június 6.
https://www.zaol.hu/kozelet/zalakaros-ket-kategoriaban-is-marketingdijat-kapott-2398137/.
Megtekintve: 2020. május 10.
480
	A Go Wild is marketing gyémántdíjas. 2019. június 6.
http://www.gasztromagazin.hu/2019/06/06/a-go-wild-is-gyemantdijas-a-wild-food-dijatadon/.
Megtekintve: 2020. május 10.
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a folyamatos energiaszintet a kerékpározáshoz, ugyanakkor elfogyasztása ne legyen körülményes. Végül Magyarország első foodja a Virág József és a Park Inn Kitchen csapata által
megalkotott „Bike-Roll, fúziós útravaló” lett, egy zöldfűszeres-kukoricás franciapalacsinta,
karamellizált tépett sertéstarjával, zalai „salsa”-val és őrségi füstölt gomolyával töltve, amit
az alkotók street food és bisztró verzióban is elkészítettek.481 Ezzel egyszerre alkottak meg
egy új marketing és egy új gasztronómiai kategóriát.
Legújabb innovációjuk a borturizmushoz kötődik. 2020-tól már egy megyei, sőt határon
átívelő termék, a Pincenavigátor webalkalmazás is segíti a látogatókat abban, hogy játékos
túrákon, akár önállóan is bejárhassák a zalai pincéket. Az egyedülálló alkalmazást a Zalai Borút
Egyesülettel és a Dobronaki Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Közintézettel együttműködve
a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. fejlesztette. A négy nyelven elérhető alkalmazás digitalizált túraútvonalakat, okostérképet, kvízjátékokat és valós idejű információkat tartalmaz.482
Kovács Szabolcs kreatív ötleteit és főleg annak gyakorlati eredményét a Magyar TDM483
Szövetség harmadik alkalommal odaítélt Az Év TDM Szakembere 2019 díjjal ismerte el.484
5. FOTÓPÁLYÁZATON IS
Zalakaros ismertségét tovább erősítette, hogy 2019-ben a Magyarország 365 fotópályázat
tizenöt nyertese között „A Városi és vidéki közösségi és életképek” kategóriában Jászai Balázs
Zalakaros című képe első helyezést ért el.485
6. A FÜRDŐ MÚLTJÁNAK IDÉZETE
A Zalakaros brandhoz hozzátartozik a városról és fürdőjéről tudományos és tudományos ismeretterjesztő jelleggel írott könyvek, tanulmányok, cikkek, kutatási jelentések, tervek, kéziratok,
ezek között a feltüntetett disszertációk és a szakdolgozatok is. A tudományos ismeretterjesztő
cikkeket is felvett Magyar Tudományos Művek Tára 50 rekordot rögzít,486 történeti visszatekintésünkben kizárólag az irodalomjegyzékben és a lábjegyzetben fel nem tüntetettekre térünk
ki a teljesség igénye nélkül.
	Bike Food: megkóstoltuk Magyarország legjobb bringás ételét. Publikálva: 2019. július 8.
https://csodalatosbalaton.hu/hirek/balaton/bike-food-megkostoltuk-magyarorszag-legjobb-bringas-etelet/.
Megtekintve: 2020. május 10.
482
	Honlap: https://www.pincenavigator.hu/. Megtekintve: 2020. május 10.
Bella Huba: Borkóstolás Pincenavigátorral. 2020. március 28.
https://magyarmezogazdasag.hu/2020/03/28/borkostolas-pincenavigatorral.
Magyar Mezőgazdaság, 2020. 13. szám. Megtekintve: 2020. május 10.
483
	TDM: turisztikai desztináció menedzsment.
484
	2020. február 27-én vette át a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Magyar TDM Szövetség elnökétől.
Kovács Szabolcs nyerte el az Év TDM Szakembere díjat.
https://csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/zalakaros/kovacs-szabolcs-nyerte-el-az-ev-tdm-szakembere-dijat/.
Megtekintve: 2020. május 10.
485
	Itt vannak a Magyarország 365 fotópályázat legjobb képei. turizmus.com, 2019. december 12.
https://turizmus.com/desztinaciok/itt-vannak-a-magyarorszag-365-fotopalyazat-legjobb-kepei-1167712?
fbclid=IwAR1c-PTV5OuCLPJSSYFisP_B3mI1SU9o8HozzUx6wScZUHD7UcomwAdt9mU.
Megtekintve: 2020. május 10.
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https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=search&query=publication;labelOrMtid;eq;Zalakaros&paging=3;20.
Megtekintve: 2020. május 10.
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A fürdő negyvenedik évfordulóján egy kétoldalas cikk foglalta össze a 40 év történéseit,487
majd egy évvel a fogadóépület átadása után, annak előterében 2012. szeptember 12-én hat
paravánon kamarakiállítás nyílt az Értékek gyűjteménye program keretében és támogatásával
a fürdő történetéből. Tárlókban kiállítottak néhány vízkinyeréssel kapcsolatos tárgyat,
prospektusgyűjteményt és számos korábbi reklámanyagot is. Ez a kiállítás napjainkban is
látható a fogadóépületben,488 megnyitásakor a kiállításhoz vezető is készült.489
Az internetes szaksajtó több alkalommal foglalkozott ismeretterjesztő jelleggel a fürdő
történetével, a kezdeti évekről a korabeli sajtóból szemlézve, egyben néhány korabeli fotót
is közreadva.490 A promotáláshoz hozzátartozik az érdekességek kiemelésével az érdeklődés felkeltése, fenntartása,491 vagy akár egy városfejlődést dióhéjban elmesélő cikk is.492 De
ugyanilyen figyelmet kaphat a termalonline.hu által a világhálóra feltett, 1977-ben készített
videó. Tóth Sándor, a Zalaegerszegi Televízió munkatársa által közreadott korabeli, 2 perces
tudósítás a fürdő mellett a Zalatour Termál Hotel, kemping, alpesi nyaralófalu hármas szálláshelybázisáról is mutat vágóképeket. A filmet a Zala Megyei Tanács megbízásából az I.P.V.
Filmsúdió készítette. Delegációknak és turistáknak vetítették. Érdekes az internetes portál
kommentje is: „A felvételen nem szerepel, de 1977-ből – egy régi útikönyvnek köszönhetően
– vannak jegyáraink is. Akkoriban egy felnőtt belépő 7 forintba, a gyermekjegy 3 forintba
került. Olykor szerveztek éjszakai fürdőzést is, – 20 és 23 óra között – a belépő ilyenkor 15
forintba került, a szauna használati díja pedig 20 forint volt.”493
Az ötvenedik évfordulóra fényképekkel gazdagon illusztrált riportkönyv készült, melyből
nyert számtalan hasznos információt e munka során is felhasználtunk.494 Az évforduló vis�szatekintésre is alkalmat adott, ahol Krampek Mihály vezérigazgató kiemelte elődei eredményességét, és köszönetet mondott mintegy 180 munkatársának, megemlítve azokat is, kik nem
érhették meg a jubileumi évet.
A jubileum ünneplésének hetében a helyi lakosok 50 forintért látogathatták a fürdőt, és bárki,
aki ötven évvel korábban, szeptember 24–27. között született, ingyen mehetett be a fürdőbe.
	Halász Imre: 40 éve nyílt meg a zalakarosi fürdő. Pannon Termál Magazin. 2005. 2. szám. 24–25. old.
	A kiállítás a Zalakarosi Turisztikai Egyesület LEADER 2011. 1023206 számú, Értékek gyűjteménye (Helyi
vidékfejlesztési stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához) projekt keretében valósult meg.
Fürdőtörténeti kiállítás nyílt Zalakaroson.
https://termalfurdok.com/furdotorteneti-kiallitas-nyilt-zalakaroson/. Megtekintve: 2020. május 2.
Fürdőtörténeti kiállítás nyílt Zalakaroson. 2012. szeptember 13.
http://turizmusonline.hu/aktualis/cikk/furdotorteneti_kiallitas_nyilt_zalakaroson. Megtekintve: 2020. május 2.
Öt évtized, huszonötmillió vendég. Karosi Krónika, 2012. szeptember 19. 1. és 6. old.
https://zcms.hu/zalakarosonkormanyzathu/karosikronika/kar_12-09-19.pdf. Megtekintve: 2020. május 2.
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	Halász Imre: A zalakarosi fürdő elmúlt 5 évtizede. Történeti kiállítás. A fényképeket válogatta: Flórek Zsolt,
Halász Imre, Novák Ferenc. Promotion Design Stúdió, Nagyrécse, 2012. 12 old.
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	Így fogadta a sajtó a Zalakarosi Termálfürdő indulását. termalonline.hu, 2018. október 27.
https://termalonline.hu/termal-hirek/igy-fogadta-a-sajto-a-zalakarosi-termalfurdo-indulasat.
Megtekintve: 2020. május 2.
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	Zalakaros–Zalakarosi Fürdő. Érdekességek és tudnivalók a Zalakarosi Fürdőről
https://termalonline.hu/furdok/zalakaros. Megtekintve: 2020. május 2.
492
	Csöndes falucskából lett pezsgő fürdőváros. tarmalfürdo.hu, 2020. február 1.
https://www.termalfurdo.hu/furdotortenet/csondes-falucskabol-lett-pezsgo-furdovaros-5402.
Megtekintve: 2020. május 2.
493
	1977-es videó a Zalakarosi Termálfürdőről. Termál Online, 2016. október 5.
https://termalonline.hu/termal-hirek/1977-es-video-a-zalakarosi-termalfurdorol. Megtekintve: 2020. május 2.
494
	50 éves Zalakarosi Fürdő.
487
488

175

A fürdő főépülete előtt 2018. novemberében a gyógyvíz felfedezésének emlékére felállították
a nagykanizsai fafaragó népi iparművész, Wegroszta Zoltán tölgyfából, három hét alatt kifaragott kopjafáját, arra emlékezve, hogy negyven éve, 1978-ban az Egészségügyi Minisztérium
hivatalosan is gyógyfürdőnek minősítette a zalakarosi fürdőt. Cziráki László vezérigazgató
avató beszédében a kopjafa szimbolikáját úgy magyarázta, hogy mindegyik motívum önálló
jelentéssel bír, többek közt a kitartó munkát, az állhatatosságot, a múltat, a jelent, a jövőt,
Zalakarost, a fürdőt és az elért sikert jelképezik.495
7. TURIZMUS ÉS ÉRTÉKTÁR
A helyi értékek számbavétele szorosan kapcsolódik a hungarikum programhoz.496 A Zala
Megyei Értéktárba felvett zalakarosi nemzeti értékek Turizmus és vendéglátás kategóriában
a Zalakarosi Borfesztivál valamint a Zalakarosi gyógyvíz- és fürdőkultúra, Agrár- és élelmiszergazdaság kategóriában a zalakarosi helyi szőlő- és borfajta a Tónai, a Sport kategóriában
Zala megye nemzetközi rangú sporteseményei, a Zalakarosi Nemzetközi Sakkfesztivál, és
a Tour de Zalakaros, valamint a kulturális örökség területéről a helyi népviselet fejdísze a
„Gyöngyös necc”, Strobl Györgyné népi iparművész gyöngyös neccei.
Az értéktár program helyi kategóriái némiképp eltérnek a megyei listáétól. Helyi védett érték
az épített környezet területén: A „Városszerkezeti jelentőségű” terület határai (a Kossuth utca
mindkét oldala a város északi határától a Fő utcáig, a Fő út mindkét oldala a Kossuth utcától
a Petőfi utcáig, valamint a Petőfi utca mindkét oldala a Park utca–Bodahegyi utca vonaláig)
húzódó szakaszon összesen 15 épület, továbbá a külterületen található 10 présház és pince.
A vallási jellegű építmények között a 14 kőkereszt, kegytartó és harangláb, a természeti környezetet illetően három fasor illetve arborétum, a kulturális örökség területéről négy örökség
(Zalakarosi Krónika – írott gyűjtemény –, Zalakarosi képeslap gyűjtemény, Zöldkönyv és a
Gyöngyös necc), az egészség és életmód területén a zalakarosi gyógyvíz- és fürdőkultúra, a
turizmus és vendéglátás területén Zalakarosi Borfesztivál és a helyi borfajta a Tónai.497
V. A KERESLET ALAKÍTJA A FOGADÓKAPACITÁST – A FÜRDŐN KÍVÜL IS
1. A FOGADÓKAPACITÁS ALAKULÁSA
A hosszabb tartózkodási időt eltöltő, eltérő diszkrecionális jövedelemmel rendelkező turisták
esetében a vonzerő mellett a turisztikai termék egyik legfontosabb tényezője a differenciált szálláshelykínálat. Az előzőekben láttuk, hogy tőkehiány és az alacsony fizetőképességű vendégkör
miatt csak lassan alakult ki a kereskedelmi szálláshelyek hálózata. A kezdeti évtizedekben a
magánszálláshely-kínálat dominált, ez nem volt egyedi, ez jellemezte a fővároson kívül valamennyi fürdővárost. A rendszerváltás egyik következménye a tulajdonviszonyok megváltozta	A gyógyvíz felfedezésének állítottak emléket Zalakaroson. Zalai Hírlap, 2018. november 8.
https://www.zaol.hu/gazdasag/a-gyogyviz-felfedezesenek-allitottak-emleket-zalakaroson-2660228/.
Megtekintve: 2020. május 2.
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	2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról.
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	Zalakaros Város Értéktárába felvett értékek
http://intezmenyek.zalakaros.hu/1/index.php/2015-11-09-12-01-03/ertektar/helyi-ertektar/582-zk-helyi-ertekek.
Megtekintve: 2020. május 8.
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tása, mondhatjuk: a gazdasági rendszerváltás volt. A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi
VI. törvény már elindította az átalakulás folyamatát, és az 1989. október 23-án hatályba lépő
alkotmánymódosítás azzal, hogy bevezette a piacgazdaságot, garantálta a magántulajdont. Nemcsak a privatizációt indította el, hanem lendületet adott az új beruházásoknak is. Zalakaroson a
kilencvenes évek második felében a piacgazdaság kiteljesedése a magánosítással kezdődött, majd
az új beruházások zöldmezős, magánerős beruházásként valósulhattak meg. A tőke kezdetben
lassabban, majd egyre intenzívebben jelent meg Zalakaroson, ami elsősorban a kereskedelmi
szálláshelyek létesítésében realizálódott. Az ezt követő években aztán előbb lassan, majd egyre
dominánsabban a szálláshelykínálat eltolódott a kereskedelmi szálláshelyek irányába. Zalakaroson századunk második évtizedének végén arányaiban még mindig magas a magánszálláshelyek
száma, de szolgáltatásban, árbevételben természetesen a hotelek dominálnak. A szállodaépítésben
1999 a mérföldkő, amikor megnyitotta kapuit az első négycsillagos hotel, a MenDan, amit később
a Hotel Karos Spa követett, amely paraméterei alapján Zalakaros legnagyobb szállodája. A két
kisebb, a Hotel Vital és a Hotel Wellness Aphrodite után a négycsillagos hotelek létesítésének
sora jelen sorok írásáig a Park Inn Zalakaros Resort & Spa 2017. július 1-i piacra lépésével zárult.
A háromcsillagos hotelek közül a legnagyobb a Hunguest Hotel Freya, ebben a kategóriában
egyaránt találunk egykori vállalati üdülőből szállodává fejlesztett illetve zöldmezős beruházásokat, az Art Hotel, a Napfény, a Belenus Thermalhotel, a Hotel Forrás, az Aqua Therm Hotel,
a Hotel Venus után a Fürdő Hotel 2019-es megnyitása zárja a háromcsillagos szállodák sorát.
Ma már mellékszál, vagy érdekes közjáték, hogy a rendszerváltás után az első magyarországi
meg nem valósult szállodaberuházás is Zalakaroshoz kötődik. Galambok felől jövet, mielőtt elérné
az utazó az első épületeket, jobb oldalon, az egykori benzinkút öble mögött betonépítményeket
vesz ismét birtokába a természet. Itt épült volna fel Magyarország akkor ötödik, a vidék első
ötcsillagos szállodája a Hotel Perle. A kilencvenes évek kezdetén, az akkor az ország legnagyobb
szállodavállalkozásának és szállodaberuházásának induló hotelt a Kurhotel Casino Idegenforgalmi
Kft. kívánta megvalósítani. A kezdetben egy német céggel kooperáló és természetesen a német
egyesítés után a német piacra tekintő vállalkozás rövidesen megszakította kapcsolatát német
partnerével. Ezután egy olyan holland céggel léptek kapcsolatba, amelyik amerikai hitellel finanszírozta volna a szállodalétesítést. Impozáns tervei voltak: 62 lakosztály, 26 kétágyas szoba, és a
szálloda mögött egy piramist idéző apartman épült volna fel 30-40 millió dolláros költséggel.498
A Ganz Danubius Hotelben kiállítást is rendeztek a látványtervekből, tervrajzokból és 1992.
október 26-án illusztris szakmai vendégkör előtt letették az akkor több mint egymilliárd forintra
tervezett szálloda alapkövét, amelyre akkor már több mint 350 millió forintot elköltöttek, s azt
tervezték, hogy a Hotel Perle 1993-ban már üzemelni is fog. Az alapkőletételnél volt minden:
a Perle céget reklámozó hőlégballon-bemutató, kiállítás, és az alapkőletételkor Konkoly István
akkori szombathelyi megyés püspök beszentelte az épülő szállodát.499 Aztán eltűntek a hírek a
sajtóból, és maradt a betonalapozás. Minden bizonnyal a cégek is eltűntek.
Zalakaros szállodái közül 1997-ben, a várossá nyilvánítás évében, a már említett Hotel
Termál, a Hotel Liget, a Hunguest Freya Hotel volt háromcsillagos, kétcsillagos az Apartman Hotel Napfény, a Hotel Ganz Danubius, az Art Hotel, egycsillagos a Hotel Sport és
a nyaralófalu, mellettük két gyógyház, a vasutasok ÖTA Gyógyháza, és a BM Határőrség
	Hogy ne csak a paprikáról legyünk híresek. Jövőre elkészül a vidék első ötcsillagos szállodája. Zalai Hírlap,
1992. június 19. 5. old.
499
	Alapkőletétel Zalakaroson. Másfél év múlva vendégeket fogad az új ötcsillagos gyógyszálló. Zalai Hírlap,
1992. október 28. 8. old.
498
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1986-ban létesített 16 szobás Gyógyháza szerepelt a kereskedelmi szálláshelyek listáján, ez
utóbbi mellett még négy faház is állt.500 A kempinget kedvelőket két háromcsillagos egység
várta: a Termál Kemping Zalakaroson, és a fürdőtől két kilométerre Galambokon a Castrum
Camping. A Castrum cég 1990-ben nyitotta meg egész évben nyitva tartó kempingjét, ahol
160 különböző méretű parcelláján 500 vendéget tudott fogadni. Az első kerékpárút innen
vezetett a fürdőhöz. Ma Zalakarosi Castrum Wellness Panzió Termálfürdő és Camping néven
van a piacon.501 A város kereskedelmi szálláshelyei a vállalti üdülőkkel együtt összesen 2382
férőhelyel várták vendégeket.502
Az ezredfordulón a szálláshelyek aránya megközelítőleg 60–40% volt a magánszálláshelyek
javára. Kezdetben a hotelfejlesztésekkel is csak megközelíteni lehetett a magánszálláshely-üzletágat. Ezekben az években a magánszálláshelyek száma háromszorosa volt az állandó lakosok
számának, ez az arány nagyjából kiegyenlítődött, és a négycsillagos szállodák belépésével már
a kereskedelmi szálláshelyek a dominánsak. A szálláshelykínálat napjainkban csúcsidőszakban
A kereskedelmi szálláshelyek struktúrája és kapacitása 2000–2019
Év

Szállodák

Apartmanház

Gyógyház

Camping

Egyéb

száma férőhely száma férőhely száma férőhely száma férőhely száma

férőhely

2000
2001
2002

8
9
10

1610
1640
1682

–
–
–

–
–
–

2
2
2

72
72
72

1
1
1

700
700
700

9
9
9

155
155
155

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

10
11
11
13
13
13
13
14

1640
2152
2152
2313
2313
2313
2313
2373

–
–
1
2
2
3
3
3

–
–
200
400
400
496
496
496

2
2
2
1
1
–
–
–

112
112
112
36
36
–
–
–

1
1
1
1
1
1
1
1

700
700
700
700
700
700
700
700

7
7
7
7
7
8
8
8

138
138
138
138
138
174
174
174

2011

14

2373

3

496

–

–

1

700

9

214

2012
2013
2014
2015

15
15
16
16

2413
2413
2453
2453

3
3
3
3

496
496
496
496

–
–
–
–

–
–
–
–

1
1
1
1

700
700
700
700

8
8
7
7

174
174
124
124

2016
2017
2018

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

–
–
–

–
–
–

1
1
1

700
700
700

n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.

2019

14

n.a.

3

496

–

–

1

700

16

n.a.

Forrás: Polgármesteri Hivatal Zalakaros
n.a.: nincs adat.

	HALÁSZ 2000, 207. old.
	HALÁSZ 1997, 48–58. old.
502
	HALÁSZ 2000, 205. old.
500

501
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is tudja kezelni a városra irányuló keresletet, és a kereskedelmi szálláshelyen, a szállodák
kínálatának köszönhetően, folyamatosan növekszik a vendégszám és a vendégéjszakák száma.
A 2016–2019. közötti időszakról nincs megbízható, egyértelmű adat. A bejegyzett kereskedelmi szálláshelyek száma magasabb az idegenforgalmi adót befizetett egységekénél. Számosan
rendelkeztek működési engedéllyel, de különböző okok miatt nem működtek. Van olyan nem
működő szálloda, melyet kizárólag nagyobb anyagi ráfordítással lehetne vendégfogadásra
alkalmassá tenni. Ezért egyedül a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartásba vett kereskedelmi
szálláshelyeket tekintjük működőnek. 2020 tavaszán internetes honlapok alapján öt négycsillagos (Hotel Wellness Aphrodité, Hotel Karos Spa, MenDan Magic Spa & Wellness Hotel,
Hotel Park Inn by Radisson Zalakaros, Resort & Spa, Hotel Vital) és nyolc háromcsillagos
(Art Hotel, Aqua Therm Hotel, Belenus Thermalhotel, Hotel Forrás, Hunguest Hotel Freya,
Fürdő Hotel, Napfény Hotel, Hotel Venus), három üdülőház, kilenc panzió, egy kemping, és
négy üdülő rendelkezik működési engedéllyel.
A nagyobb, később privatizált vállalati üdülők sorsának alakulásáról az előbbiekben már
volt szó. A céges üdülők átalakulása egyben tükre a magyar szociálturizmus átalakulásának
is. A már tárgyalt vállalatok mellett voltak kisebb üdülők is, illetve voltak cégek, melyek
magánszállásokat béreltek. Ezek összegyűjtése ma már lehetetlennek tűnő feladat. Egyetlen
lehetőség maradt: a helyi adóra vonatkozó iratokból kigyűjteni, melyik vállalat, melyik hónapban fizetett be idegenforgalmi adót, mivel ezek az üdülők kereskedelmi szálláshelynek
minősültek. Természetesen ez a lehetőség is csak az adó hatálybalépése, 1991 óta adott.
1991-ben minden hónapban fizetett idegenforgalmi adót az utazási irodák közül a Zalatour
és az IBUSZ zalakarosi irodája, továbbá egy hónapig és csak 1991-ben a Cooptourist. Ebben az
évben a cégek közül hat hónapig fizetett helyi adót a MOL Rt., az Érdi Vízműtársulat (1993-tól
Érd és Térsége Víziközmű Kft., 1995-ig), a Pécsi Sütőipari Vállalat (1993 óta Pécsi Sütőipari
Zrt., 1996-ig), és a KPM. Négy hónapig üdültetett a Magyar Hajó- és Darugyár Rt., a Gyorsszolgáltató Szakszövetkezet (mely 1996 decemberében eladta az üdülőjét), és az IKV-üdülő.
Három hónapot fizetett be a Postaigazgatóság, a Kőolaj- és Földgázipari Vállalat, a Veszprém
megyei Víz- és Csatornamű Vállalat (1996. január 1-től Bakonykarszt Víz- és Csatornamű
Zrt.), két hónapot a KÖFÉM (a székesfehérvári Könnyűfémmű, csak 1991-ben), a Domus, a
Ganz Műszer Művek (1993-ig), két hónapot a Halgazdaság, a Sörgyár, Pénzintézeti Központ,
egy hónapot a Zalaegerszegi Ügyészség és a Bíróság, a Zalai Erdő- és Faledolgozó Gazdaság.
Később megjelent az MHB Rt., és a HUNGALU is. Fél évtized múlva jóval kevesebb cég
szerepel a befizetők között, illetve az üdültetés is egy-két hónapra redukálódik.
Az időközben bevezetett üdülési csekk lehetővé tette, hogy a munkavállaló a munkaadója
és a költségvetés által támogatottan válogathasson a kiszélesedő turisztikai piac termékeiben.
A magyar szociálturizmus korábbi intézményrendszerére az mérte a végső csapást, amikor
üdülési csekkel külföldi nyaralásra is be lehetett fizetni. Az üdülési csekk+diszkrecionális
jövedelem finanszírozta nyaralások a céges üdülőknél jóval magasabb színvonalú szolgáltatás
megvásárlását tették lehetővé. A cégek és a szociálturizmus lehetőségei már nem indokolták az
üdülők hálózatának korábbi méretű fenntartását, épületeiket a vállalatok többsége rövidesen
áruba bocsátotta.
Az ezredfordulón a privatizáció lezárása után, 2000-ben Zalakaroson szociálturisztikai
férőhelye csak a Postaigazgatóságnak, a Sörgyárnak, a Halgazdaságnak, a Bakonykarsztnak,
a Délzalai Vízműnek volt, ekkor további befizető még a Domus Üdülő (agóniája 2003-ban
kezdődött, utolsó áruháza 2011-ben zárt be) és az IKV-üdülő. A felsoroltak között volt olyan,
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Zalakaros kereskedelmi és egyéb besorolású szálláshelyei 2020. január 1-i állapot
Besorolás

Szálloda

Szálláshely elnevezése

Kemping

Panzió

Üdülő
Gyermekés ifjúsági
tábor,
Üdülővilla
Üdülő

Üzemeltető

Aphrodite Hotel Venus

2001.08.01.

Zala-Kraft Kereskedelmi Kft.

AquaTherm Hotel

2002.06.27.

Heilwasser-Gyógyvíz Kft.

Napfény Hotel

2004.02.01.

Napfény Hotel Karos Kft.

Belenus Thermal Hotel

2005.03.02.

Varga & Family Kft.

Art Hotel

2007.01.25.

Art Karos Kft.

Fürdő Hotel

2012.06.07.

Hunguest Hotel Freya Gyógyszálló

2012.02.23.

Zalakarosi Családi-, Élmény- és
Gyógyfürdő Zrt.
Hunguest Hotels Zrt.

Hotel Karos Spa

2006.08.15.

Karosinvest Zrt.

Boni Családi Wellness Hotel

2012.11.23.

Aqua Natura Hotels Kft.

Hotel Forrás Zalakaros

2013.12.17.

Vasutas Önkéntes Támogatási Alap

2018.04.09.

MenDan

2017.06.15.

Németh-Karos Kft.

Hotel Vital

2012.02.16.

Izsák Kenyér Kft.

PARK INN Zalakaros **** – Resort & Spa

2017.07.01.

Z.I.P Hotel Kft.

Club Mendan Apartmanház

2014.07.02.

ClubB Wellwest Kft.

Club Karos Spa

2014.07.15.

LT Invest Kft.

Karos Garden Family Resort –
Családi Üdülőház

2015.09.30.

Karos Garden Family Kft.

Termál Kemping

2007.04.05.

Györe László Józsefné

Friskó Panzió Étterem

2002.02.01.

Friskó Jenő

Aranyszarvas Panzió

2008.04.08.

Farkas & Farkas Kft.

Friskó Panzió

2016.04.26.

Friskó Jenő

Zala-Aranya

2017.07.04.

Farkas & Farkas Kft.

Royal Panzió

2017.10.18.

Tutto Credit Kft.

Családi Mese Panzió

2017.11.01.

Karos Net Kft.

Centrum Panzió

2018.01.10.

Agri -Mura Kft.

Mókus Vendégház-Panzió

2018.02.02.

Stégli János

Gesztenyés

2019.08.01.

Gesztenyés Fogadó Kft.

Üdülő

2012.10.30.

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

Móra Ferenc Általános Iskola

2018.01.17.

Nagykanizsai Tankerületi Központ

M7 Villa

2019.07.20.

M7 Takarékszövetkezet

Zalakaros Sörös Üdülő

2019.11.22.

Kőbányai Söripari Dolgozók Szociális
és Üdülési Alapítványa

Mendan Magic Spa & Wellness Hotel ****
Superior
Hotel Fortuna

Üdülőház

Nyilvántartásbavétel
időpontja
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melyet üzemeltetője a tulajdonostól bérelt. Egy évtizeddel később, 2010-ben a Postás Üdülő, a
Bakonykarszt üdülője, a Sörgyár (az év első negyedévében) és az Országos Rendőr-főkapitányság, 2018-ban már csak a Postás Üdülő, a Készenléti Rendőrség (korábban ORFK Üdülő) és a
Sörgyár Rt. (egy hónapot) fizetett be idegenforgalmi adót. Ekkor nincs már Bakonykarszt üdülő
sem, utoljára 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban 4–4 hónapot, 2014-ben 3 hónapot, 2016-ban
két hónapot üdültettek. A Széchenyi Pihenőkártya bevezetésével Magyarországon számtalan
cégnél az üdülő helyett a SZÉP-kártya vált meghatározó kafetériaelemmé.
A várossá nyilvánítást megelőző évben 619 magánszállásadó 1809 férőhelyet üzemeltetett.
1997-ben érvénybe lépett az új fizetővendéglátást szabályozó rendelet, és az év végéig 555
megújított fizetővendéglátó engedélyt adtak ki. A kétezres évek elején a magánszállásadók
döntően a német nyelvű országokból érkező vendégeknek adták bérbe lakrészeiket, jelentős
számban az egykori NDK-ból érkező turistáknak. A magasabb szolgáltatást igénylők a későbbiekben a folyamatosan megnyíló szállodák illetve az apartmanházak vendégei lettek. A
megnyíló sármelléki repülőtérre, a Balaton Airportra érkező vendégek elenyésző kivétellel
szállodai elhelyezést igényeltek. Az elenyésző kivétel azok az évtizedek óta Zalakaroson üdülő
törzsvendégek voltak, akik már nem vállalkoztak egész napos személygépkocsival történő
utazásra, de a gyógyszolgáltatásokat továbbra is igénybe vették. A küldő területen végbement
generációváltás, az új generáció igényei és a szállodák egyre bővülő, az új generáció nyaralási
szokásaihoz igazodó szolgáltatáspalettája is magyarázata a szálláshelystruktúrában végbement
változásoknak.
A folyamatosan csökkenő vendégszám mellett egyre nőtt a magánszállások kapacitása
is, ez a „jóval kevesebb vendég” látszatát keltette a szállásadók körében, és a sok szállodát
kárhoztatták a várt bevételeik elmaradásáért. Ennek egyik oka az volt, hogy nehezen álltak át
az internetes helyfoglalásra. Egy felmérés szerint 2001-ben a magyar lakosság 1%-a tervezte
nyaralását az internet segítségével, fél évtized múlva ez az arány már 30% volt. Hiába segítette
az önkormányzat az internetes piacra lépést, hiába adott ki három nyelven szálláskatalógusokat
60 ezer példányban, sőt ezt a katalógust az internetre is feltette, 2006-ban a magánszállásadók
megközelítően 10%-a (63 szállásadó) vállalta csak ennek költségeit. Napjainkra ez a nézet is
gyökeresen megváltozott, szinte kizárólag internetes foglalást követően érkeznek a vendégek.
Az 1998-ban bevezetett üdülési csekkhez503 valamennyi munkavállaló hozzájuthatott, és a
Nemzeti Üdültetési Szolgálaton keresztül később az inaktívak is igényelhették. Kezdetben 10
ezer, 2010. január 1-től már valamennyi volt és érvényes munkaviszonnyal rendelkező személy
és közeli hozzátartozói évente és személyenként 73.500 forint összegű kedvezményes adózású
üdülési csekket igényelhettek. Ez a támogatás nagyot lendített a belföldi turizmuson. Ezt a
Széchenyi Pihenőkártyát megelőző szociálturisztikai támogatást 1998-tól 2012. december 31-ig
lehetett igénybe venni. A magánszállásadók közül nagyon kevesen jelentkeztek be a Magyar
Nemzeti Üdültetési Alapítvány rendszerébe, ezért nem lettek csekkelfogadók, nem nyílt meg
számukra az üdülési csekkel fizető belföldi turisták egyre szélesedő piaca. 2006 nyarán pél503

 997. július 15-én döntött az 1992-ben létrejött Magyar Nemzeti Üdültetési Alapítvány kuratóriuma a
1
Nemzeti Üdültetési Szolgálat felállításáról, amelynek feladata a röviddel azelőtt elfogadott Szociálturisztikai
Koncepció végrehajtása volt, és már a következő évben ötmilliárd Ft értékű üdülési csekk kibocsátását tette
lehetővé számára. Ezt a természetbeni juttatást a munkáltatók, szervezetek, önkormányzatok vásárolhatták
dolgozóiknak. Kezdetben 50, 2003-tól 100%-ban adómentessé vált, és később a családtagokra is kiterjesztették. 1998-ban 10, 2000-től 20, majd 50 ezer Ft értékű, készpénzre át nem váltható csekket kaphatott a
munkavállaló.
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dául a 773 szállásadó közül mindössze 41-nél lehetett üdülési csekkel fizetni. Nem valószínű,
hogy jelenleg a SZÉP-kártyával jobb a helyzet. Éppen ezért elszaporodtak a „vendégfogók”
a nyaralóövezetben, és egymás elől igyekeztek a beeső, nem előfoglalással érkező és készpénzzel fizető vendégeket magukhoz csábítani. A szálláshelyek túlkínálata néha kezelhetetlen
helyzeteket teremtett, úgy a gyógyhelyeken, mint a Balaton mellett.504
A magánszálláshelyek statisztikai adatai soha nem voltak megbízhatók, ugyanis nagyon
sok vendéget a folyamatos ellenőrzések ellenére sem dokumentáltak. Csak becslések vannak,
hogy mekkora a fekete- illetve a szürkegazdaság aránya, és ezek a becslések is széles skálán
mozognak. Ezért az elmúlt időszak hivatalos statisztikáját is inkább csak iránymutatásnak
szánjuk. Ráadásul vannak olyan évek, amikor más struktúrában összesítették az adatokat,
melyek analitikája már nem érhető el. Így az adatsorok megszakadnak, grafikus megjelenítésükkel nem is kísérleteznünk.
Magánszálláshelyek kapacitása és forgalma 2000–2019., az összegyűjtött adatok alapján

Év

Szállásadók

Szobák

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

702
722
743
744
761
773
764
687
689
647
647
618
627
573
559
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
412

1.633
2.681
1.694
1.697
1.739
1.758
1.746
1.643
1.639
1.606
1.548
1.510
1.555
1.463
1.306
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
1.398

Külföldi
Belföldi
Összes
Férővendégvendéghely vendég
vendég
vendég vendégéjszakák
éjszakák
éjszakák
száma
3.414
3.515
3.564
3.570
3.666
3.708
3.668
3.341
3.335
3.172
3.153
3.079
3.125
2.983
2.774
3.414
3.515
3.564
3.570
3.666

12.111
13.589
12.873
11.004
9.421
6.621
5.462
4.963
4.215
4.037
3.419
1.934
2.486
n. a.
n. a.
2.345
4.046
7.835
8.845
7.225

111.422
113.684
112.792
105.573
95.932
87.562
76.468
74.325
66.795
62.538
54.439
38.184
31.775
n. a.
n. a.
25.698
16.556
33.574
42.718
41.345

1.687
1.863
2.804
2.923
3.549
2.943
3.241
4.184
4.342
4.686
3.947
4.153
3.249
n. a.
n. a.
2.678
6.410
11.118
13.231
16.377

5.317
6.228
7.896
8.253
9.257
7.063
8.102
12.478
14.739
19.929
19.345
21.643
20.907
n. a.
n. a.
18.655
23.075
37.114
42.992
50.291

13.789
15452
15.577
13.927
12.970
9.564
8.703
9.147
8.557
8.723
7.366
6.087
5.735
5.427
5.524
5.023
10.456
18.953
22.076
23.602

116.739
119.912
120.688
113.826
105.189
94.625
84.570
86.803
81.534
82.467
73.784
59.827
52.682
46.094
45.920
44.353
29.631
70.688
85.710
91.636

n. a.: nincs adat. l Forrás: Polgármesteri Hivatal Zalakaros
504

	Ennek a helyzetnek a görbe tükre a Balaton mellett játszódó, Tímár Péter rendezte 1997-ben forgatott és a
következő évben bemutatott Zimmer Feri című magyar filmvígjáték.
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A szálláshelytípusok alapján a vendégforgalom legfontosabb mutatói a következőképpen
alakultak:
A szálláshelyek férőhelyeinek száma és vendégforgalma 2000–2019
Év

Kereskedelmi
Magán
szálláshelyek férőhelyeinek

Vendégek

Vendégéjszakák

30.527
34.562
41.813
45.033
51.435
87.153
148.580
153.481
130.566
120.268
121.476
134.287
143.656
145.359
147.201
160.099
149.754
172.300
201.618
214.885

210.889
214.745
221.542
232.574
250.374
316.671
384.915
494.446
475.035
450.683
444.161
441.154
449.587
452.815
458.727
528.265
500.319
554.271
637.342
670.270

száma
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2.537
2.567
2.609
2.590
3.102
3.302
3.587
3.587
3.683
3.683
3.743
3.783
3.783
3.783
3.783
3.783
3.783
3.783
3.783
3.783

3.414
3.515
3.564
3.570
3.666
3.708
3.668
3.341
3.335
3.172
3.153
3.079
3.125
2.983
2.774
3.414
3.515
3.564
3.570
3.666
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Zalakaros piaci pozíciójához álljon itt még egy adat.
A termalonline.hu internetes
szakmai portál évente közzéteszi a termál- és gyógyfürdővel
rendelkező települések tízes
toplistáját, melyen Zalakaros
minden évben az első öt hely
egyikén szerepel.
Az önkormányzat költségvetésének bevétele döntően a
helyi adók eredményességétől
függ, melyek egyike az 1991.
június 7-én bevezetett idegen-

ezer fő

ezer éjszaka

250

700

225

600

200

500

175
150

400

125
100

300

75
50
25

200
100

0

0

200

5

200

0

201

5

201

0
9

201
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Zalakaros helyezése az öt legnépszerűbb termálfürdős település listáján 2011–2019
A top-5 települései folyamatosan: Bük, Hajdúszoboszló, Hévíz, Sárvár, Zalakaros
Zalakaros helyezései
Év

összes

belföldi

külföldi

vendégszám alapján

Idegenforgalmi adóbevételek alakulása 1991–2019

Év

Idegenforgalmi
adó mértéke

Kereskedelmi
szálláshely

Összesen

befizetése
Ft

2011

5

3

5

1991

40/50

6.926.575

1.884.340

8.810.915

2012
2013

5
5

3
3

5
nem közli

1992

40/50

7.086.295

2.034.320

9.120.615

1993

40/50

7.378.100

3.156.350

10.534.450

2014

5

2

5

2015

4

2

5

1994

100

13.061.050

6.474.240

19.535.290

2016

4

3

5

1995

100

11.461.900

6.873.500

18.335.400

2017

4

3

5

1996

140/160

20.170.060

13.273.380

33.443.440

2018

4

2

5

1997

180/200

26.571.560

17.590.140

44.161.700

2019

4

2

5

1998

200/220

28.826.300

20.818.320

49.644.620

1999

220/240

29.514.020

23.145.480

52.659.500

2000

240/260

40.670.920

24.887.630

65.558.550

2001

250/280

43.172.950

26.274.260

69.447.210

2002

260/300

45.274.710

28.274.200

74.252.910

2003

260/300

54.036.220

27.391.340

81.427.560

2004

260/300

57.923.580

26.861.180

84.784.760

2005

260/300

94.925.980

69.280.340

164.206.320

2006

260/300

87.960.980

23.257.940

111.218.920

2007

280/320

99.233.220

25.573.660

124.806.880

2008

350/280

104.636.460

21.022.390

125.658.850

2009

385/300

112.632.860

21.307.145

133.940.005

2010

385/300

113.158.080

18.730.380

131.888.460

2011

385/300

115.400.080

16.867.000

132.267.080

2012

400/300

115.400.080

16.867.000

137.416.806

2013

415/320

132.344.422

13.866.500

146.210.922

2014

420/320

140.927.998

13.606.630

154.535.628

2015

420/320

147.531.960

12.489.480

160.021.440

2016

450/320

165.604.640

13.597.000

179.201.640

2017

500/350

209.556.720

23.653.590

233.210.310

2018

500/350

248.484.765

24.796.150

273.280.915

2019

500/350

251.857.000

23.127.100

274.984.100

Forrás: https://termalonline.hu/termal-hirek/termalvizbol-elo-telepulesek-toplistaja-2019.
Megtekintve: 2020. május 29.

forgalmi adó. A költségvetési törvény alapján az önkormányzatok hosszú ideig az üdülőhelyi
feladatok támogatása jogcímen állami támogatásban részesültek. A befolyt idegenforgalmi
adó minden forintját két forinttal támogatta a központi költségvetés, ezért sem volt mindegy,
hogy az önkormányzat mekkora idegenforgalmi adóbevételt realizált. Ez a támogatás 2009ben megváltozott, 2010-től 1 Ft-ra csökkent. A 2010-ben távozó kormány még összesen 999
millió Ft-ot hagyott jóvá, ami kb. 30 fillérrel növelte az idegenforgalmi adóhoz járó támogatást.
A város költségvetésének tervezésekor a kereskedelmi szálláshelyek befizetéseivel lehetett
számolni, de a magánszálláshelyek befizetéseinél tapasztalható jelentős feketegazdaság miatt
csak mérsékelten. Ezért találták ki és vezették be nem teljesen szabálykövetően a vendégforgalom
utáni átalányadót, jóval a magánszálláshelyek átalányadóját engedélyező adótörvények előtt.
2019 minden eddiginél jobb
millió Ft
280
éve volt Zalakaros turizmu260
sának. A magánszálláshelyek
240
befizetései és a kereskedelmi
220
200
szálláshelyek befizetései között
180
tizenegyszeres a különbség, az
160
140
arány minden bizonnyal akkor
120
is legfeljebb kis mértékben
100
csökkenne, ha vélelmeznénk
80
60
a feketegazdaság mértékét.
40
Volt olyan időszak, amikor
20
a polgármesteri hivatal mun0
0
5
5
5
0
9
1
201
201
200
199
200
201
199
katársai helyszíni ellenőrzései
során jelentős összeggel módosították a magánszemélyek által Az idegenforgalmi adóbevétel alakulása
befizetett idegenforgalmi adó
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Megjegyzés: Az adó mértékénél a második szám a nem kereskedelmi
szálláshelyet igénybe vevő vendég 20%-os kedvezményét jelenti.
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Magánszálláshely
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eredményét. A fekete- illetve szürkegazdaság, ahogy a vendéglátásban és a kiskereskedelemben,
továbbra is jelen van, mértékére még becslések sincsenek. A kereskedelmi szálláshelyeken ez
a tényező – statisztikailag – elhanyagolható mértékű.
2. ZALAKAROS CENTRÁLIS SZEREPKÖRE
Fél évszázad alatt a kis falu teljesen, külsejében és mentalitásában is átalakult, az urbanizáció
minden pozitívumával, s szerencsére – legalábbis eddig – kevés negatívumával.
Az egykor a galamboki körjegyzőséghez tartozó falu 1949-ben lett önálló tanácsú község,
1965-ben megnyílt fürdője indukálta fejlődésnek köszönhetően 1970-től a községi közös tanács székhelye, előbb 1984-ben nagyközségi státuszt kapott, majd 1997. július 1-vel történt
várossá nyilvánítás után 1997. július 25-én Szirtes Lajos polgármester átvehette a Belügyminisztérium helyettes államtitkárától a város kulcsait. Hosszabb időn keresztül – lélekszámát
illetően – Magyarország legkisebb városa volt Zalakaros.
A várossá nyilvánítás pedig az urbanizálódás szempontjából azért érdekes, mert Magyarországon – az elsők egyikeként – nem az volt a nagyközséggel szemben a kritérium, hogy
mekkora a lakosságszáma, hanem – ugyanúgy, mint az Európai Unió fejlettebb államaiban –
milyen arányú az infrastrukturális ellátottság, hogy tudja a város az alapellátást, a térszervező
funkciókat biztosítani. Mindezek természetesen már egy urbanizációs minőséget feltételeztek.
Ebben a tekintetben Zalakaros mutatói nemzetközi mércével is imponálóak, sőt meghaladták
nem egy nyugat-európai városét. A várossá nyilvánítás pályázati anyagában az infrastrukturális
ellátottságáról az alábbi adatok szerepeltek:
– közműves ivóvíz.....................................90%
– villany.....................................................98%
– gáz...........................................................75%
– szennyvíznyelő........................................72%
– telefon......................................................80%
– összes úthálózatból kiépített hossz..........93%
Zalakaros folyamatos fejlődése a várossá nyilvánítással új lendületet vett. Nemcsak a település
vált nagyobbá, hanem egyre több kistérségi funkciót is felvállalva centrális szerepe fokozatosan növekedett, kapcsolatrendszere egyre kiterjedtebb lett, 2008-ban kistérségi központtá
vált. Tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, a Magyar Fürdővárosok
Szövetségének, a Balatoni Szövetségnek, a Kis-Balatoni Településszövetségnek és székhelye
a Zalakaros Környéki Települések Területfejlesztési Társulásának, továbbá három külföldi
településsel, az ausztriai Asperhofennel 1995-től, a németországbeli Puchheimmel 1991-től
és a lengyelországi Olesnóval 2008-tól tart fenn szoros, partnervárosi kapcsolatot, emellett
Budapesttel 2004-ben kötött együttműködési megállapodást.505
A térségi feladatok közül – mint kistérségi központ – a Polgármesteri Hivatal 19 település számára
okmányirodai, 9 település számára építéshatósági és 8 település számára gyámhivatali és szociális
működési engedélyezési szolgáltatást nyújt. A hatósági tevékenységen túlmenően a települések
között az együttműködés egészségügyi, oktatási, szociális és a sport területén is megvalósul.
A korábban említett elvándorlás megállt, sőt a folyamat megfordult.506 A 2011-es népszám-

lálás eredménye alapján nemcsak az ország egészének, hanem a megyei jogú városok kivételével a termálfürdővel rendelkező települések nagy részénél is csökkent az állandó népesség
száma. Zalakaroson ezzel szemben 2001 és 2011 között harmadával nőtt a lakosságszám, és
ez a növekedés azóta is folytatódik. A Termál Online vette számba a fürdővel rendelkező városok és falvak sorát. A népességnövekedés listáját Zalakaros vezeti 30,6%-os növekedéssel.
Kétszámjegyű a népességnövekedés Harkányban, ahol 21,3%-os, Hegykőn, ahol 12,9%-os.
Egyszámjegyű Hévízen (9,4%), Berekfürdőn (9,0%), Kehidakustányban (8,3%), Bükön (7,0%),
Mórahalmon (6,1%), Cserkeszőlőn (2,6%) és Hajdúszoboszlón (2,2%). A többi termálfürdővel
rendelkező településen csökkent, a kisebb forgalmú fürdővel rendelkezőknél pedig jelentősen
csökkent az életvitelszerűen ott élők száma, erősítve azt, hogy csak egy tudatos, célirányos
fejlesztés jelent népességmegtartó, illetve -növelő tényezőt. A legnagyobb csökkenés Martfűn,
Demjénben, Gyomaendrődön, Csokonyavisontán, Bükkszéken, Mesteriben és Buzsákon volt,
ahol kétszámjegyű a népességfogyás.507
Zalakaros állandó népessége korcsoportok szerint
férfi
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nő össz.
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nő össz.

%

férfi

61–
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17
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511
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368
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589
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385
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34
34
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Forrás: Polgármesteri Hivatal Zalakaros, 2020.

	ZALAKAROS, 2000. 369–371. old. és a polgármester közlése.
	Zalakaros város jegyzője 1668/2005. számú ügyirata. (2005. június 21.)
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506
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	Népességrobbanás Zalakaroson. termalonline.hu 2014. november 30.
https://termalonline.hu/termal-hirek/nepessegrobbanas-zalakaroson. Megtekintve: 2020. április 5.
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A demográfiai adatok szerint az ország egykor legkisebb városa napjainkra a hatodik legkisebb várossá lépett elő. A két évtized alatt végbement népességnövekedés olyan mértékű,
amit az infrastruktúra és az alapellátási feladatok követni tudtak úgy, hogy a közterületekre
való folyamatos odafigyelésre, beruházásokra és további pályázati forrásokkal támogatott
fejlesztésekre is maradt lehetőség.
A terjedelmi korlátok miatt a városfejlődés számos részterülete közül csak a legfontosabbakat tekinthetjük át, azt is annak figyelembevételével, ahol egységes adatsorok nem állnak
rendelkezésre.508
Zalakaroson az ezredfordulón (2001) 252 vállalkozás volt bejegyezve, ezek 86,5%-a egyéni
vállalkozás, 70%-uk 1–9 főt foglalkoztató kisvállalkozás volt, melyek döntően a szolgáltató
szektorhoz, mindenekelőtt az idegenforgalomhoz kötődtek. Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban működött a 42%-uk, kereskedelem, javítás ágazatban 22, míg ingatlanügyek,
gazdasági szolgáltatás területén 16%-uk. Valamennyi adat az idegenforgalom infrastruktúrájára utal, ezt támasztja alá az elsősorban a vendéglátás, kiskereskedelem szektorra kiadott
működési engedélyek száma is:
Működési engedélyek száma vendéglátás, kiskereskedelem szektorban, 2001
Ágazat

Vállalkozások száma

Ebből egyéni vállalkozás

Kiskereskedelmi üzlet

107

72

Élelmiszer
Ruházat, textil
Hús, húskészítmény
Iparcikk
Vasáru, festék, üveg
Bútor, háztartási cikk

21
28
2
2
5
0

14
25
2
0
1
0

Könyv, újság, papíráru

8

4

Üzemanyagtöltő állomás

1

0

Vendéglátóhely

74

51

Étterem, cukrászda
Bár, borozó

59
15

39
12
Forrás: KSH. Zalakaros Törzskönyve. 2000–2001.

A turizmus gazdaságának egyik alapkérdése a foglalkoztatási multiplikátor. Magyarországon ez az arány 1:2. 2004-ben a város legnagyobb turisztikai foglalkoztatói közül a Gránit
Gyógyfürdő Rt. volt a legnagyobb, 214 alkalmazottja közül 76 szezonálisan, további 20 fő
pedig részmunkaidőben dolgozott itt. Az ebben az évben a működését megkezdő Hotel Karos
Spa 163 fővel, a MenDan Hotel 96, a Freya Hotel 82 foglalkoztatottal a legnagyobbak voltak,
míg a kisebb hotelek, gyógyházak 14 és 34 közötti létszámmal üzemeltek. A nem turisztikai
munkahelyek közül a Szabadics Kft. 155 fővel volt a legnagyobb munkaadó.
Nagykanizsáról naponta annyi munkavállaló járt Zalakarosra dolgozni (463 fő), mint amekkora 1962-ben a fél falu volt. A városban a foglalkoztatottak száma ebben az évben 1503,
	KSH, TEIR, illetve a Polgármesteri Hivatal adatai.
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ebből részmunkaidőben 64, szezonálisan 216 fő dolgozott. A foglalkoztatottak közül 384 a
helyi, és 1119 volt az ingázó.509
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a foglalkoztatottak száma Zalakaroson mindös�szesen 756 fő volt, akiknek közel 32%-a naponta ingázik, döntő többségük Nagykanizsára.
Ugyanakkor továbbra is számos munkavállaló Nagykanizsáról járt ki Zalakarosra, a két város ebben a tekintetben már régóta sajátos szimbiózisban élt és él, nem valószínű, hogy ez
az arány a továbbiakban jelentősen változni fog. A foglalkoztatottakat illetően a szolgáltató
ágazat továbbra is túlsúlyos, a munkavállalók mintegy 82%-a dolgozik ebben a szektorban,
az építőipar 14, a mezőgazdaság kevesebb, mint 4%-kal részesül.510
A településképet formáló építkezések új negyedeket alakítottak ki, s Zalakaros évszázados
sajátossága, a városközpont folyamatosan déli irányban történő eltolódása napjainkban is
megfigyelhető. Jelenleg folyik a Szabadics Zrt. kivitelezésében mintegy 1,7 milliárd forintból
megvalósuló, a gyógyhelyi karaktert erősítő, új gyógyhelyi városközpont és új multifunkcionális gyógyhelyi fogadóépület építése az egykori sportpálya helyén.511
Az üdülők mellett hétvégi házak, s ami a leglényegesebb, sorházak és családi házak nőttek
ki a földből, újabb üdülőnegyedeket és lakónegyedeket nyitva. A régi falu házainak többségét
modernizálták, belőle jórészt már csak – egy nagyon szépen karbantartott – pár száz méteres
utca maradt mutatóban. Ezek az építészeti értékek a helyi értéktárba bekerülve védettséget
élveznek.512
A 2011-es népszámlálás során Zalakaroson 1016 lakást írtak össze, ebből 692 volt lakott,
324 nem lakott. Emellett 6 lakott üdülő és 25 további lakott egység, összesen 1022 lakás és
lakott üdülő volt a város területén. A házak számához viszonyítva Zalakaros mellett Hévízen és
	A foglalkoztatásról szóló adatok 2005 januárjában készült összesítését Szirtes Lajos polgármester bocsátotta
a rendelkezésünkre. Az akkori adatgyűjtést megkülönböztetett figyelemmel kísérő és segítő polgármesternek
máig köszönettel tartozom.

509

 alakaros vonzáskörzetét jól mutatják a bejáró foglalkoztatottak számai: Nagykanizsa 463, Galambok 60,
Z
Miháld 30, Zalaszentjakab 17, Zalamerenye 22, Garabonc 82, Nagyrada 47, Zalaszabar 39, Zalakomár 128,
Balatonmagyaród 25, egyéb 202.
Zalakaros munkaképes lakóinak száma 2004-ben 1252, ebből munkahellyel rendelkezett 812, nem rendelkezett
314 (104 férfi, 210 nő). A Zalakaroson foglalkoztatott állandó lakosok száma ekkor 384, megyén belül
foglalkoztatott lakosok száma 298, ebből Nagykanizsán 123, megyén kívül 69.
510
	HALÁSZ 2016b, 304–328. old. és Novák Ferenc gyűjtése. A könyv elkészítése során jelentős mennyiségű
adatot, cikket bocsátott rendelkezésemre, egyrészt saját gyűjtéséből, másrészt a hivatali tevékenysége során
keletkezett iratokból. Önzetlen segítségéért ezúton is köszönetet mondok.
511
	
https://zalakaros.hu/uj-gyogyhelyi-varoskozpont-epul-zalakaroson. Megtekintve: 2020. április 24.
Új városközpontot hoznak létre Zalakaroson. Magyar építők, 2019. december 5.
https://magyarepitok.hu/mi-epul/2019/12/uj-varoskozpontot-hoznak-letre-zalakaroson.
Megtekintve: 2020. április 24.
512
	Zalakaros Város Értéktárába felvett értékek. 2014. június 14.
http://intezmenyek.zalakaros.hu/1/index.php/2015-11-09-12-01-03/ertektar/helyi-ertektar/582-zk-helyi-ertekek.
Megtekintve: 2020. április 24.
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Keszthelyen hasonlóan magas volt a nem lakott lakások száma, amely adatok az idegenforgalmi
célú bérbeadást valószínűsítik. A házak, lakások száma a nyolcvanas évek elejétől vett lendületet.
A Zalakaroson épített lakások és lakott üdülők száma 1946–2011
1946
előtt

1946–
1961

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

2001–
2005

2006–
2011

Összesen

49

45

39

189

234

235

157

74

1022

Forrás: Népszámlálás 2001. 252. old.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_20_2011.pdf.
Megtekintve: 2020. május 6.

A lakásszám mellett többet mond a magas szobaszám: az épületek mintegy fele négy- és
annál több szobás, összesen 504; a lakások minősége szerint összkomfortos 677, komfortos
316, félkomfortos 5, komfort nélküli 14. Az épületek közül 1013 van vízvezetékkel ellátva,
csak 9 épület tartja „nyitva a közműollót”. A lakások és lakott üdülők 65%-ának alapterülete
80 m² feletti.
A lakások és lakott üdülők alapterülete, 2011 (m²)
29 alatt
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50–59

60–79
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egy lakosra

7

61

69

66

148

186

485

102

Forrás: Népszámlálás 2001. 258. old.

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_20_2011.pdf.
Megtekintve: 2020. május 6.

Az európai uniós csatlakozással új korszak kezdődött a településfejlesztésben, ugyanis
számtalan pályázati lehetőség nyílt meg a települések előtt. Zalakaros városa a gyógyfürdőhöz hasonlóan a projektekkel történő forrásbevonásban nagyon hatékony. 2014 óta saját
jogon 68 pályázatot nyert el, és további kettőt konzorciumi tagként a kistérségi társulás
központjaként. A pályázatok egy része a turizmushoz kapcsolódik.513 A kistérségi pályázat
az előbbiekben ismertetett kerékpáros centrum megvalósítására nyert 126 millió forintot,514
de hasonlóan eredményesek voltak a belváros formálását, komfortosabbá tételét szolgáló,
a Termál sétány felújítása,515 és a kerékpáros turizmus fejlesztése során is. Ez utóbbit a
pályázat konzorciumi tagjaként nyerték el a Zalakarost, Nagykanizsát és a horvátországi
Kaproncát (Koprivnica), illetve Csáktornyát (Čakovec) érintő kerékpáros úthálózat létrehozására.516 A turizmusfejlesztéssel kapcsolatos a már részletesen ismertetett Termáltó és
Ökopart projekt sikere is.517
Az integrált városfejlesztési stratégiában és a gyógyhelyfejlesztési koncepciókban körülírt
elképzeléseknek megfelelően a hatalmas zöldterületek, szépen parkosított részek igazi üdülővárosi hangulatot árasztanak. A vendégek számát követte a szolgáltatók számának növekedése és
 	https://onkormanyzat.zalakaros.hu/projektjeink. Megtekintve: 2020. április 24.
	Termál-Völgy – Kis-Balaton kerékpáros és ökoturisztkai szolgáltató hálózat című, NYDOP-2.1.1/F-09-2009-004
számú projekt.
515
	Zalakaros fürdő sétány felújítása, elárusító hely, információs pont létrehozása című, NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0006
azonosítási számú projekt, melynek összköltsége 59.047.214 Ft, ebből 49.998.700 Ft volt a támogatás.
516
	A zalakarosi projektelemek 500.000 euró összköltségéből 475.000 euró a támogatás.
517
	Azonosítási száma: NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005. Összköltsége: 387.639.996 Ft, a támogatás mértéke:
280.000.000 Ft.
513
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mindez együtt járt egy rendkívül eredményes infrastruktúra-fejlesztéssel, amelyből a lakosság
és az üdülőtulajdonosok egyaránt kivették a részüket.
1987-ben megvalósult a városban a gázprogram, majd a telefonprogram. Az alapellátás
minőségi fejlesztését az orvosi, a szakorvosi és fogorvosi praxisok, a gyógyszertár és a mentőállomás létesítése jelentette. A településen észlelhető gyors lakosságnövekedés 1987-ben
óvoda, 1990-ben új általános iskola építését tette szükségessé, majd a nagykanizsai zeneiskola
létesített kihelyezett tagozatot Zalakaroson. Ezeket az intézményeket folyamatosan modernizálták, jelentős részüket pályázati források társfinanszírozásával. Új épületet kapott és kibővült
a Közösségi Ház és Könyvtár feladatköre is.
A városkép teljessé tételéhez tartozik a köztéri alkotások növekvő száma, és 2005-ben
megkezdődött az új, Isteni Irgalmasság titulusú római katolikus templom építése.
Érdekes cikk jelent meg „Az ország nyomorfalvai: itt élnek a legszegényebb magyarok”
címmel 2017. július 3-án a civilhetes.net internetes portálon. Nagy Bálint írása egy kutatást
ismertetve a kilencedik legszegényebb államigazgatási járásnak írja le a „Zalakarosi államigazgatási járást”. Eltekintve a terminológiai kérdéstől, hogy a közigazgatás átszervezésével, a
járások kialakításával Zalakaros és térsége a Nagykanizsai járáshoz tartozik, tehát a fürdőváros
nem járási székhely, Nagy Bálint kutatása minden bizonnyal a korábbi, kistérségi adatgyűjtésen
nyugszik, ahol az egy lakosra eső összes nettó jövedelem: 535.843 Ft/év/fő, és az egy adófizetőre
eső összes nettó jövedelem: 1.298.987 Ft/év/fő. Ez azt jelenti, hogy Zalakaros szigetszerűen,
sajátos corpus separatumként emelkedik ki a kistérség települései közül, melyekben olyan
súlyos volt a helyzet, amit Zalakaros város adatai sem tudtak jelentősen javítani.518
Megkerülhetetlen ebben a városát menedzselő polgármesterek szerepe. A fürdővárossá és
kistérségi centrummá fejlesztett Zalakarost a jelentős kapcsolati tőkével rendelkező Szirtes
Lajos több évtizeden keresztül vezette, menedzselte 2010-ben történt nyugdíjba vonulásáig.
Érdemeit az önkormányzat díszpolgári címmel ismerte el. A 2010-es önkormányzati választásokon Novák Ferenc lett a polgármester, egy új szemléletet és dinamizmust hozva, a projektekkel
történő városfejlesztés, a turizmus, a borkultúra és a hagyományok ápolása iránt elkötelezetten.
Ebben már jelentős gyakorlatot szerzett a zalakarosi Művelődési Ház (2008-tól Közösségi
Ház) igazgatójaként, az Idegenforgalmi és Közművelődési (és Sportiroda) – a Tourinform
Iroda vezetőjeként, a zalakarosi Idegenforgalmi Tanács titkáraként, és településfejlesztési,
turisztikai önkormányzati bizottságok vezetőjeként. Nemcsak polgármestere, hanem lobbistája
is városának.
A polgármester lehetőségeit számos körülmény determinálja, így a képviselő-testület ös�szetétele, szemlélete, a gazdasági és fejlesztési lehetőségek, illetve saját kapcsolati rendszere.
Az eredményességét mindenképpen minősíti, hogy 2019. szeptember 14-én Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése Zala megye fejlesztéséért díjjal ismerte el „Zalakaros és a megye
életét is meghatározó térség- és fürdőfejlesztésekért, nemzetközi kapcsolatok kiépítéséért, új
rendezvények meghonosításáért, turisztikai fejlesztésekért” végzett munkáját. 2018-ban bekerült az Év 50 legbefolyásosabb személye a magyar turizmusban, 2019-ben A turizmus 50
fontos szereplője kiadványokba, a tíz legbefolyásosabb vidéki polgármester közé szavazta
be a szaksajtó.
Ennek szellemében volt sikeres a Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciális együttmű518

	Nagy Bálint: Az ország nyomorfalvai: itt élnek a legszegényebb magyarok. 2017. július 3.
https://civilhetes.net/az-orszag-nyomorfalvai-itt-elnek-a-legszegenyebb-magyarok. Megtekintve: 2020. április 24.
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ködésével a „Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése” projekt pályázata, melynek
során gyógy- és egészségpark, multifunkcionális rendezvénytér és látogatóközpont létrehozása
kezdődött meg 2019-ben 650 millió forintos európai uniós támogatással a Szabadics Zrt. kivitelezésében, ami a bekerülési költség 98,97%-a. A projekt megvalósításához kapcsolódóan
Zalakaros Város Önkormányzata Magyarország Kormánya 1633/2019 (XI. 8.) határozata
értelmében 350 millió forint kiegészítő támogatást kapott.
A gyógyhely komplex fejlesztése összhangban van a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával, a város és a gyógyfürdő közös célja, hogy négy évszakos, komplex kínálat jöjjön létre,
úgy, hogy a város lakói és a „vendégek számára is megteremti a minőségi időtöltési lehetőségeket, és egyszersmind a Balaton, mint desztináció arculatát is erősíti.” A tervekben sétányok
(Kneipp- és mezítlábas ösvény), napozópark, kültéri felnőtt- és gyermekjátszóterek, ivókút és
futópálya is szerepel. A rendezvénytér alsó részén szökőkutas pihenőtér létesül. A Zalacarte
központban pedig fedett információs tér lesz kávézóval, továbbá helyitermék-bolt, agoraszínház és játszóház. A szabadtéri részen színpad és borházak étesítése szerepel a projektben.519
Zalakaros városa és gyógyfürdője tehát újabb és egyedi fejlesztések előtt áll, melynek intenzitását
visszafogták a koronavírus-járvány miatt bevezetett jogszabályok és ennek gazdasági hatásai.
A fejlesztések nem maradnak el, de mindenképpen áttervezésre kerülnek, időben kitolódnak.
3. A VÁROS MEGKÖSZÖNI
A fürdő fejlődése nélkül nincs városfejlődés, ezért korábban a nagyközség, majd a város
vezetése minden esetben ügyelt arra, hogy kitüntetéseivel elismerje a fürdőfejlesztés során
végzett teljesítményeket. Sajnos néhány esetben ez az elismerés már későn jött.
1994-ben alapította az önkormányzat a díszpolgári címet. Első alkalommal 1995-ben, a fürdő
megnyitásának harmincadik évfordulóján adták át az erről szóló oklevelet, és az emlékplakettet.
1995-ben Bíró Ernő geológus a gyógyfürdő alapításában végzett munkájáért, míg az alapításért
és főleg a fejlesztésért, huzamosabb időn keresztül kifejtett tevékenységéért Loppert Tibor,
a megyei tanács egykori elnökhelyettese és Varga József, a DKV egykori igazgatója kapta
meg a település legnagyobb elismerését. 1998-ban Kara Pál, a Belügyminisztérium helyettes
államtitkára „településünk fejlődéséhez, valamint a városi közigazgatás kialakításához nyújtott támogató segítségéért, Zalakaros Gyógyfürdő hosszúidő óta történő népszerűsítéséért”
indoklással, majd 2000-ben Horváth Vencel, a Gránit Gyógyfürdő Rt. elnök-igazgatója lett a
kitüntető cím birtokosa a gyógyfürdőért és a városért végzett munkájáért. 2011-ben Szirtes
Lajos nyugalmazott polgármester, és a várossá nyilvánítás 20. évfordulóján Krampek Mihály,
a Gránit Gyógyfürdő vezérigazgatója lett a fürdőváros díszpolgára.
A másik kitüntetést, a Zalakarosért díjat 1985-ben a fürdő fejlődését megalapozók közül
Bíró Ernő, Loppert Tibor, továbbá hivatalában elődje, dr. Lakos Imre, valamint Söjtör János
és Varga József elsőként kapták meg. Ekkor tüntették ki dr. Balogh Illés főorvost is, akinek
csoportja a víz gyógyhatásvizsgálatát készítette el. 1987-ben Angyalosi Dániel, 1990-ben az
addig a fürdőt üzemeltető nagykanizsai székhelyű Délzalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat
és a Zala Megyei Idegenforgalmi Hivatal kapta meg a kitüntetést. Későn érkezett az elismerés
 	Új gyógyhelyi városközpont épül Zalakaroson.
https://mtu.gov.hu/cikkek/uj-gyogyhelyi-varoskozpont-epul-zalakaroson-646. Megtekintve: 2020. április 24.
Zalakaros gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése. Pályázati azonosító: GINOP-7.1.9-17-2017-00004.
Részletes ismertetése: https://onkormanyzat.zalakaros.hu/projektjeink. Megtekintve: 2020. április 24.
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néhai Csordás Józsefnek, Zalakaros Községi Tanácsa végrehajtó bizottsága egykori elnökének,
aki az alapításban és fejlesztésben egyaránt elévülhetetlen érdemeket szerzett. Posztumusz
kapta meg a kitüntetést, néhai Németh Ferenc is 2002-ben, aki az első évtizedben a Délzalai
Víz- és Csatornamű igazgatójaként gondozta, fejlesztette a fürdőt. Többek között az ő nevéhez
fűződik a fedett fürdő megépítése és az elismert gyógyvíz minősítés elnyerése. 1995-ben a
harmincadik évfordulón a gyógyfürdő eredményes működtetéséért a Gránit Gyógyfürdő Rt.
munkahelyi kollektívája kapta meg a díjat. Ugyanekkor kapták meg a Zalakarosért kitüntetést
Varga László, Béda István és posztumusz néhai Soós János, mindegyikük rendkívül sokat dolgozott a fürdőért. 1996-ban dr. Bedő János, az alapító okmányt elhelyező és a fürdőt felavató
egykori járási tanácselnök lett a díj birtokosa, kinek mint a járás akkori vezetőjének meghatározó
szerepe volt a folyamatok sikeres alakításában. 2004-ben Kovács József a település és a fürdő
fejlesztése érdekében végzett munkáját ismerte el az önkormányzat, 2005-ben pedig Dr. Pálfi
Dénes, aki egyrészt a szőlő- és borkultúra területén végzett ismeretterjesztő tevékenységéért,
valamint a Gránit Gyógyfürdő Rt. tényleges önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében
kifejtett tevékenysége elismeréséül kapta a Zalakarosért díjat. Elődje, Újvári Sándor volt
megyei tanácselnök és a nyugdíjba vonuló Kiss Mihály jegyző ugyancsak 2006-ban lett a
kitüntetés birtokosa, majd 2018-ban Baracskai Gyulánét, a Gránit Gyógyfürdő Zrt. gazdasági
igazgatóját részesítette az önkormányzat ebben az elismerésben.520
Czimondor Nándor, a MenDan Hotel igazgatója 2019-ben Zalakaros turizmusáért és vendéglátásért díjban részesült, és ugyanekkor a város turizmusáért díjjal tüntették ki Molnár Veronikát.521
Túl a város elismerésein mindenképpen ki kell emelni a fürdő krónikásának a szakmai díjakat is. Szirtes Lajos polgármester 2009-ben Helyi Önkormányzatokért Díjat kapott, Horváth
Vencel 2005-ben a Pro Turismo, 2012-ben a Magyar Fürdőszövetség Sana Per Aquam díjának
birtokosa lett, Krampek Mihály 2017-ben kapta meg a Sana Per Aquam díjat a „zalakarosi
Gránit Gyógyfürdő fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért.”522
Czimondor Nándor 2017-ben a Zala Megyei Közgyűlés plakettjét,523 Novák Ferenc pedig
2019-ben Zala megye fejlesztéséért díjat kapott.
Említettük, hogy Zalakaros sakkváros is. A Magyar Sakkszövetség Novák Ferenc polgármesternek az évtizedes szervezőmunkájáért, a versenyek zökkenőmentes lebonyolításáért a sakkversenyek és a helyi sakkélet támogatásáért Magyar Sakkozásért díjat adományozta 2018-ban.

VI. ÖT ÉVTIZED MÉRLEGE
Zalakaros és fürdője nagy utat járt be fél évszázad alatt. Története egyedi Magyarországon,
hiszen a huszadik század hatvanas éveitől kezdődően a nem egész 20 km-re fekvő Nagykanizsa erőteljes iparosítása, elszívó hatása ellen a környékbeli falvaknak nem volt ellenszere,
a szocialista iparosítás megpecsételte az aprófalvak sorsát.524 Ez a visszafordíthatatlannak
látszó folyamat mérséklődött, megállt, majd megfordult azzal, hogy egy gazdasági erőforrás
	
https://zcms.hu/zalakarosonkormanyzathu/img/content/kituntetettek_jegyzeke.pdf.
Megtekintve: 2020. április 24.
521
	Karosi Krónika, 2019. július 25. 1. old.
522
	Egészségturisztikai Stratégia készül. turizmus.com. 2017. november 16.
https://turizmus.com/desztinaciok/furdoszovetseg-1154707. Megtekintve: 2020. június 10.
523
 	Karosi Krónika, 2017. július 27. 1. old.
524
	ENYEDI 1980.
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kiaknázása új lehetőségeket teremtett. Szerencsésen találkoztak a település, a helyi és területi (járási
és megyei) politikai, valamint gazdasági érdekek. Láttuk, hogy a megyehatár 1950-es területi változását Zala megye és gazdasága – elsősorban turizmusa – csapásként élte meg, de ezt a váratlanul
jött veszteséget tudatos erőforrás-koncentrálással előnyére tudta fordítani. Ebben meghatározó
szerepe volt az emberi tényezőnek – az egyik legfontosabb erőforrásnak. A hatvanas évektől egy
új generáció foglalta el a döntéshozói pozíciókat, és a fiatal, többnyire már diplomás szakemberek
hamar megtalálták a hangot a gyakorlottabb, a helyi lehetőségeket ismerő, idősebb korosztállyal.
Mindenki értéket akart teremteni, s ez a közös cél, a közös munka és az eredmények feledtették a
szubjektív tényezőkből fakadó, olykor gyakori súrlódásokat, konfliktusokat.
Az átalakulás látványos, és mindenképpen sikertörténet. Ezzel korántsem kívánjuk azt állítani,
hogy a lokális gazdaság recessziómentes volt. Ahogy minden településen vagy gazdálkodó
szervezetnél a kedvező és kedvezőtlen folyamatok jelen voltak, s jelen vannak. Az öt évtizedes
fejlődési ívet ezúttal – részegységeit többször megvitatva525 – a gazdaságtörténet és a turizmus
gazdaságtan módszerei alapján igyekeztünk megrajzolni, nem titkolt szándékkal elsősorban
az eredményekre, és az eredményekhez vezető útra koncentrálva, hiszen generációk mindennapos eredményes munkája vezetett a fürdőváros Magyarországon túlmutató kedveltségéhez,
s fürdőjének a turizmus piacán elfoglalt előkelő helyéhez. Az elmúlt évtizedekben nemcsak
a tulajdonviszonyokban bekövetkezett változások jelentettek mérföldköveket, hanem úgy a
műszaki, mint a fürdő kínálatában történt innovatív változások: az első élményfürdő, a gyermekvilág a wellness- és gyógyszolgáltatások egyre szélesedő köre is. Természetesen ennek
alapja a kiváló gyógyvíz, mely mint láttuk, valamennyi gyógyjavallatnak meg tud felelni.
Mindez a település fejlődésében, arculatának átalakulásában is nyomon követhető. Az üdülőtelep kialakulásával kezdődött, majd üdülőnegyedekkel és lakónegyedekkel a településfejlesztési terveivel és rendeleteivel szabályozottan terjeszkedett a város.
Ha lassan is, de elkezdett növekedni állandó lakosainak száma, és a kisváros sajátos szimbiózisban él a közeli középvárossal – elsősorban a foglalkoztatást, kommunális szolgáltatást,
a középfokú oktatást és szakképzést illetően. Humorosan, s persze enyhe túlzással jegyezte
meg e sorok írójának a kétezres évek elején Szirtes Lajos akkori polgármester, a város későbbi
díszpolgára: „Nagykanizsa második legnagyobb munkaadója vagyunk!” – pohara után nyúlt, s
a rá jellemző elégedett mosollyal hozzátette: „Egyelőre…” Ebben az ironikus megjegyzésben
benne volt négy évized küzdelme, kudarca, sikere, öröme, eredménye, miközben a kis zalai
falu nagyközség lett, majd Magyarország legkisebb városa. A sajtót is bejárta a sajátos humorral a zalakarosiakat csipkelődő vicc: „Hová, hová szomszédasszony?” „Megyek a belvárosba
kapálni, mert ott a szőlőm!”
 	Néhány példa: a városi cím elnyerésének 20. évfordulóján (2017. július 20.) rendezett várostörténeti konferencián elhangzott előadások: Novák Ferenc: Templomok és plébánosok; Halász Imre: Társadalmi és
térszerkezeti változások Zalakaroson; Juhász Szabolcs: A gyógyfürdők jelentősége hazánk turizmusában, és
az egészségturizmus fejlesztésének várható irányai; Krampek Mihály: A fürdő fél évszázada; Óvári Miklós:
Karos zöld kincsei; Fejes Éva: Zalakaros térségének (Kis-Balaton) természeti értékei.
Több műhelyvitán tárgyalták – a jelen kötetben közreadott – részkérdéseket a Budapesti Gazdasági Egyetem
Gazdálkodási Karának „Mikro- és makrogazdasági folyamatok múltban és jelenben” tanszékközi kutatóműhelyének (Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Budapesti
Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg) munkatársai, megvitatta továbbá a Budapesti Gazdasági
Egyetem szervezésében az Alkalmazott Tudományok III. Fóruma szekcióülése: HALÁSZ 2016b, 304–328.
old.; és a IX. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl nemzetközi tudományos konferencia Gazdaságtörténet
szekciója (Kaposvár, 2015. október 16.): HALÁSZ 2016a, 33–50. old.
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Ha szarkasztikus megjegyzés is – de már történelem. Az utolsó két és fél évtizedes városfejlődés valódi fürdővárost alkotott, melynek következő mérföldköve lesz az új gyógyhelyi központ.
A fennállása során harmincmilliónál több látogatót fogadó Zalakarosi Fürdő Zrt. is új kihívások elé néz, hiszen az egyre élesedő konkurenciaharcban tovább kívánja erősíteni pozícióját
az egészségturizmus és az egyre strukturáltabb kínálatot nyújtó családi üdülés piacán. Ennek
érdekében jött létre a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával az egész térséget lefedő
West of Balaton együttműködés a Zalakarosi Fürdő Zrt., a Balaton-felvidéki Nemzeti Park,
a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum és a Zobori Élménypark közötti, kölcsönös kedvezményekre épülő megállapodása 2020. június 24-én. Zalakaros polgármestere ez alkalomból
adott nyilatkozata is a folyamatos fejlesztést hangsúlyozta. Folytatódnak a fejlesztések, így
az 1,6 milliárd forintos gyógyhelyi beruházás is, és remélik, hogy Zalakaros továbbra is az
egyik legnépszerűbb turistacélpontja lesz Magyarországnak, amivel jelentősen hozzájárulnak
a West of Balaton célkitűzéseihez.526
Magyarország hatodik legkisebb városának turisztikai termékkínálata sem egysíkú, a gasztronómia, a bor-, az öko-, a kerékpáros turizmus is új távlatokat teremet. Zalakaros – a rögös
úton továbbmenve – fejlődésre van ítélve. A közeljövő céljait a következőkben összegezte a
jelenlegi polgármester, Novák Ferenc: „Szeretnénk a vendégek költését és átlagtartózkodását
is növelni, valamint kihasználva a szinergiákat, a térség kínálatát is bevonni a desztinációs
élményláncba. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy a turizmus előnyeiből, eredményeiből a helyben élők is részesüljenek”.527
A FÜRDŐT 1989-IG ÜZEMELTETŐ
DÉLZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT. IGAZGATÓI:
1963–1979 – Németh Ferenc
1979–2007 – Kovács Antal
A FÜRDŐ VEZETŐI:
1965–1976 – megbízott vezetők
1976–1984 – Bende József igazgató
1984–1990 – Vörös László igazgató
GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ VÁLLALAT (1990–1992)
1990–1992 – Dr. Tanzenberger Sándor igazgató
GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (1992–2019)
1992–2011 – Horváth Vencel elnök-igazgató, majd vezérigazgató
2011–2014 – Dr. Burján Richárd vezérigazgató
2014–2017 – Krampek Mihály vezérigazgató
ZALAKAROSI CSALÁDI-, ÉLMÉNY- ÉS GYÓGYFÜRDŐ ZRT.
(ZALAKAROSI FÜRDŐ ZRT.), 2019-TŐL
2017–2020 – Cziráki László vezérigazgató
2020-tól – Podlovics Péter vezérigazgató
	Péter B. Árpád: Együtt a nyugati part legjobbjai. Zalai Hírlap, 2020. június 25. 7. old.
	A turizmus 50 fontos szereplője & top 10 polgármester és fiatal. 2019. 138. old.
Ismerteti: turizmus.com. 2020. február 3.
https://turizmus.com/szemelyi-hirek/top-50-polgarmesterek-a-turizmusban-1168470.
Megtekintve: 2020. május 27.
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FORRÁSOK,
IRODALOMJEGYZÉK

Fiatalok és idősebbek – egyaránt kedvelték a fürdőt, 1983

A kezdetektől a gyermekeknek is kedvenc fürdője volt. Csúszda 1985-ben
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Források
a. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára, Zalaegerszeg
MNL ZML Közigazgatási tájékoztató: MNL ZML. IV. 404.d. Zala vármegye alispánjának
iratai. Zala vármegye községeinek közigazgatási útmutatója 1925.
MNL ZML Vagyonátadó Bizottság: XVII. 2202. Zala Megyei Vagyonátadó Bizottság iratai.
1991–1995. 4–8. doboz.
MNL ZML ZM. önk. kgy. jkv.: XXXVI. 1.a. Zala Megye Önkormányzati Közgyűlése
iratai. Közgyűlési jegyzőkönyvek.
MNL ZML XXIII. 900.a. Zalakaros, tü. jkv.: XXIII. 900. Zalakarosi Községi Tanács iratai.
a. Tanácsülési jegyzőkönyvek. 1950–1973.
MNL ZML XXIII. 900.b. Zalakaros, vb. jkv.: XXIII. 900. Zalakarosi Községi Tanács iratai.
b. Végrehajtó Bizottság jegyzőkönyvei. 1950–1973.
b. Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, Zalaegerszeg
MOGIM Arch. KFV LFV 1170.
c. MOL (Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság)
Geológiai adattár. Kútkönyvek.
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KÉPEK A MÚLTBÓL,
JELENBŐL
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A zalakarosi fürdő 1967
nyarán. A közút szintjénél mélyebben épült első
medence körül L alakban
voltak a kétszer kétméteres kabinok. A fáktól jobbra van az országút, a mai
Termál út. A kezdetektől
nagy gondot fordítottak a
medence közvetlen környezetének parkosítására
(balra).

Az első gyermekmedence,
mögötte az első termálmedencével. A magaslaton
álló kabinok mögött húzódik az országút (lent).

A fürdő építésének munkálatairól tájékoztat Bolf Ferenc (balról) művezető, 1964

Dr. Bedő János nagykanizsai járási tanácselnök 1965. szeptember 5-én felavatja a zalakarosi
fürdőt
204

205

Épül a fedett fürdő, 1974

Fürdőzők, pihenők a termál- és gyermekmedencéknél. Háttrében a röviddel azelőtt átadott
sportmedence, 1969

Rendezett területen várták a fürdővendégeket. Szezonkezdet, 1972-ben
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Több komplexum, egyre több látogató. A látogatók száma 1981-ben meghaladta a hatszázezret
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A fürdőbejárat a hetvenes évek elején. Már áll a Vízbe lépő nő szobra (a képen jobbra). A távoli
fasorig húzódik napjainkban a fürdőkomplexum. Számos turista az abban az időben széles
körben elterjedt magyar konstrukciójú és sorozatgyártású motorral érkezett. Bal oldalon egy
Danuvia 125, mellette több egyhengeres Pannónia 250 típusú motorkerékpár. A motorkerékpárok
közvetlenül a fürdő mellett parkoltak (Hájas László felvétele)

Hamar közkedvelt lett az 1975-ben átadott fedett fürdő is, 1977

Az első medence közvetlenül a strandbejárat mellett. A bejárat mögött nagyjából a jelenlegi
Tourinform Iroda helyén volt az első parkoló. Az országút mellett személygépkocsik, mögöttük
három kirándulóbusz. A kép közepén a motorelhelyezéséről „farosnak” becézett legendás
magyar fejlesztésű Ikarus 66-os, mögötte két 36 személyes Ikarus 311-es autóbusz látható.
A kép bal szélén húzódó országúton mintegy másfél kilométert kellett ekkor még megtenni a
faluig… A távoli dombon épül majd fel az első nyaralóövezet, a mai Akácfa, Nyírfa és Hársfa
utcák (Hájas László felvétele)
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A bungalótelep alpesi házai a Termál Szálló tetejéről az üdülővendégek személyautóival: Trabant,
Skoda, Moszkvics, Zsiguli, VW, Barkas – az akkor leggyakoribb márkák, 1977
Fürdőzők a sportmedencében. Háttérben a másfél éve
átadott fedett fürdő,
1977

A zalakarosi gyógyfürdő egy 1991-ben készült légi felvételen. Háttérben a Hunguest Hotel
Freya (akkor még SZOT Gyógyüdülő) látható, a Hotel Karos Spa helyén még almafaültetvény
van, 1991
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A fürdő fogadóépülete 2020-ban
Egy termetes vízkődarab (jobbra)
és a vízköves csövek (fent) a fürdő
fogadóépületében lévő fürdőtörténeti kamarakiállításon. A vízkövesedés problémáját az 1980-as évek
elején sikerült megoldani

A termálstrand bejárata. Az emeletén a 2020-ban átadott ifjúsági szálló
212

A gyógyfürdőt
ábrázoló idegenforgalmi nevezetességre utaló
barna jelzőtáblával valamen�nyi főútvonalon
találkozhatott az
utazó
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Az 1975-ben átadott, legyező alakú fedett fürdő két medencéje a 2013-as felújítás után

Kisfaludi Strobl Zsigmond Vízbe lépő nő című, 1967-ben felállított alkotása eredeti helyén
(balra). Mögötte az első fürdőbejárat és a kivételesen üres parkoló. Évtizedekig ez a szobor
volt a zalakarosi fürdő jelképe. Napjainkban a Dísz téren egy kis szökőkút mellett áll, ahova
2005-ben helyezték át
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A fürdőcsarnok bejáratánál: Páva (tűzzománc, 2013.), tervező: László Ildikó építészmérnök,
belsőépítész, kivitelező: Járási Ildikó iparművész
215

Magyarország első, 1999-ben
megnyitott élményfürdője nappali
fényben és esti fürdőzésnél. Hos�szú évekig a balra látható jakuzzi-kép volt a fürdőről kiadott prospektusok címlapjain
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A kültéri élményfürdő
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A gyógykert
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Szaunaudvar a fedett fürdő és a gyógycentrum között (fent) és a 2019-ben megnyitott szaunavilág (lent)
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A Vízipók-csodapók kültéri gyermekvilág és avatása: Kövér László az Országgyűlés elnöke Novák
Ferenc polgármesterrel átvágja a
nemzeti színű szalagot 2012. július
27-én
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A beltéri gyermekvilág
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A felújított gyógycentrum medencéje, a sós vizű medencével. Ezzel az egyedülálló innovatív
szolgáltatással nyerte el a fürdő a Magyar Fürdőinnovációs Díjat 2019-ben

A jelenlegi fogadóépület építésének kezdete előtti légi felvétel a fürdőről. Balra lent az első
medence, a mai gyógykert, tőle balra a sportmedence, jobbra a kétkupolás gyógycentrum és
a legyező alakú fedett fürdő, mögöttük az élményfürdő épülete
222

Ezen a légi felvételen már látható az új fogadóépület, alul a kültéri gyermekvilág, a hullámmedence,
a beltéri gyermekvilág a fekete lyuk csúszdával, a kültéri élményfürdő medencéi és a beltéri
élményfürdő épülete

Drónfelvétel a fürdőről. A Hotel Park Inn helyén még autóparkoló van
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Beltéri térkép

Balra: a beltéri élménymedence. Jobbra: a fürdő 2018-tól használt logója
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Kültéri térkép
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Gyógyászat. Fent a sószoba, lent a súlyfürdő
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Gyógyászat. Lávaköves masszázs (fent) és iszapkezelés (lent)
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A fürdő 25. évfordulójára készített érem elő- és hátlapja

Zalakaros madártávlatból. Balra lent a D–7-es kút, a szállodák, távolban a fürdő és a ligetes,
virágos város. Ezen a képen látszik a legjobban a főút mentén déli irányban elmozduló
településközpont, 2019

A város kitüntetése: 9 cm átmérőjű bronzplakett, előlapján szőlő és kannavirág koszorúzta
gyógyvíz, mögötte az Isteni Irgalmasság templom, hátlapján a város címere, a kitüntetés
megnevezése, a kitüntetett neve és az adományozás éve

A fürdő 50. évforduóján felavatott tábla a főépület falán
228

Az adrenalin csúszdapark
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Indul a Tour de Zalakaros és a MAPEI Tour de Zalakaros futama
A Virágos Magyarországért fődíjas, kétszeres Arany Rózsa díjas, az Entente Florale Europe
ezüst minősítéssel díjazott városa. Lent balra a város egyik új jelképe: a kannavirág
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Zalakaros sakkváros is. A nagykanizsai
(középen balra) és a zalakarosi (középen
jobbra) polgármester élősakk-partija
2016-ban, és a nemzetközi versenyre
előkészített sakktáblák (lent)

A Termáltó és Ökopart madártávlatból. Balra a délnyugat-magyarországi kerékpárút nyomvonala

Mindenkit vár a Tőzike tündér a tanösvény bejáratánál
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Szállodák a zalakarosi lankák tövében. Felül a Hotel Karos Spa superior, a fák között a Hotel
Forrás, tőle balra a Hotel Napfény egyik épülete. Lent a 2017-ben megnyitott, a fürdővel
függőfolyosóval összekötött Hotel Park Inn, a fürdővel szemben a Hotel Freya
A modern város. Az Isteni Irgalmasság templom (fent), az Erdészkilátó (lent, balra), valamint
Szent István és Bajor Gizella szobra (lent, jobbra; Béres János, 2000)

A Hotel MenDan, Zalakaros első négycsillagos szállodája, melyet a fürdőtől csak az 1999-ben
épített Dísz tér választ el. A koncerteknek is helyt adó tér közepén zenepavilon van
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Tónai a város bora

A 2019-es Borfesztivál megnyitója. A Da Bibere Zalai Borlovagrend
tagjai bevonulnak, élükön a nagymesterrel és a polgármesterrel
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Szent Orbán-nap 2020. A hagyományt őrizve Novák Ferenc polgármester a négy égtáj felől
borral öntözte meg Nyikolaj Gepard a Hegykapunál felállított Szent Orbán-szobrát, megköszönve
ezzel a múlt évi jó termést, a fagymentes időjárást, egyben áldást kérve a jövő évi termésre.
A ceremónia végén dr. Háda László plébános megszentelte a meglocsolt Szent Orbán-szobrot

A zalakarosi pincesor legszebb épülete, a helyi védettség alatt álló és a helyi értéktárba is
felvett parasztbarokk Csire-pince
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A fürdő vezérigazgatói

Horváth Vencel
1992–2011

Dr. Burján Richárd
2011–2014

Krampek Mihály
2014–2017

Cziráki László
2017–2020

Polgármesterek
A készülő gyógyhelyi központ látványtervei

Zalakaros
város címere
Szirtes Lajos
1990–2010
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Novák Ferenc
2010-től

239

Térkép e táj. Zalakaros és környéke fotótérképen

240

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D. (1953) professor emeritus, történész. Történelem–
levéltár szakon végez, majd bölcsészdoktor (ELTE, 1984), a történelemtudomány
kandidátusa (1995), Ph.D. (ELTE, 1996). Turizmus szakközgazdász (BKE, 1995).
1978-tól a Zala Megyei Levéltár levéltárosa, 1985-től a Budapesti Gazdasági Egyetem
Gazdálkodási Karán – és jogelődeiben – adjunktus (1985), docens (1990), főiskolai
tanár (1996), majd professor emeritus (2019). Intézeti tudományos igazgatóhelyettes (1991–1996), dékán (2014–15), a kari és a főiskolai tanács, majd a szenátus
választott tagja. A BGE-n Gazdaságtörténetet (egyetemi tárgyfelelős), Szociológiát,
Kutatásmódszertant és Emberi erőforrás menedzsmentet, a Pannon Egyetemen – és
jogelődjében – valamint a Kaposvári Egyetemen Turizmus rendszere és gazdaságtana
és Egészségturizmus tárgyakat oktatott. Vezetett kurzusokat az ELTE-n valamint a
JPTE-n. Többször volt doktori bizottság tagja, titkára (ELTE, PTE), illetve témavezető
(KE). A Zalakaros településmonográfia szerkesztője és egyik szerzője. 27 könyv és
könyvrészlet, 78 tanulmány szerzője, közülük 14 érinti Zalakarost és környékét.

