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Zsögödfürdő és a képviselő-testület

Kiírt cikk

Csíkszereda megyei város képvi-
selő-testületének 1942. március hó 
30-án tartott rendes közgyűlésé nek 
jegyzőkönyvéből

52. kgy. 422. ikt. szám. – 1942.
Tárgy: Zsögödfürdő megvásár-

lása művésztelep céljára

Véghatározat

Csíkszereda megyei város képvi-
selő-testülete megállapítja, hogy a vá-
ros közigazgatási területén, a városias 
kialakításra szánt határon belül fekvő 
Zsögödfürdő teljesen elhanyagolt 
állapotban van és nem felel meg a 
legelemibb közegészségügyi követel-
ményeknek, .... (valószínűleg innen 
hiányzik egy szó – a szerk. megjegyzé-
se) majdnem teljesen használhatatlan 
állapotban vannak, s így a természeti 
kincsekben gazdag terület egyáltalá-
ban nem használható ki. 

A fürdő jelenlegi tulajdonosai 
helyzete olyan, hogy azok a fürdőt 
belátható időn belül nem tudják hasz-
nálható állapotba hozni.  

Általános közérdek tehát, hogy a 
város ezen fürdőterületet tulajdonába 
vegye, használható állapotba hozza és 
a fürdő továbbfejlesztési lehetőségé-
nek biztosítása. 

A fentiekre, valamint arra való 
tekintettel, hogy az ősi székely nép-
művészet és háziipari hagyományaink 
megőrzése és a jövő számára való biz-
tosítása céljából létesítendő háziipari 
és népművészeti továbbképző iskolák 
elhelyezésére a Zsögödfürdőhöz tar-
tozó terület a legalkalmasabb, a város 
képviselő-testülete elhatározza a fürdő 
és a hozzá tartozó kb. 76–78 hold te-
rületnek megvásárlását, illetve kisajá-
títását. 

A fenti ingatlan megvásárlásához 
szükséges összegnek államsegély cí-
mén való megadását kéri a képviselő-
testület. 

A művésztelep megszervezésének 
szellemi és művészi irányításával a kép-
viselő-testület Nagy Imre festőművész 
urat bízza meg. 

Az ingatlan tulajdonjogának meg-

szervezésével kapcsolatos munkálatok 
elvégzésével dr. Koloumbán József 
ügyvéd az Erdélyi Párt alelnöke ellen-
őr Csedő János városi t. ügyészt bízza 
meg. 

Jelen határozat elrendelt név 
szerinti szavazás során igennel sza-
vaztak: Albert Vilmos, dr. Balás Kál-
mán, Csedő János, Dávid Alajos, Gál 
Antal dr., Gondos Gyárfás, Hajnód 
István, Holló Gábor, Jakab Ferenc, 
Kolumbán József dr., Karsay Sándor 
dr., Kovács Pál, Kovács Antal dr., Ked-
ves Lajos, Lakatos Izra, Péter Ferenc, 
Péter Elek, Silló Gyula, Szász G. Gerő 
és Tarsai Sándor képviselő-testületi 
tagok. Máthé László dr. a szavazástól 
tartózkodik. 

K.m.f.t.
Kiadta: dr. Balás főjegyző

Kiírt cikk

Csíkszereda megyei város képvise-
lő-testületének 1942. május hó 5-én 
tartott rendes közgyűlésének jegyző-
könyvéből

54. kgy. 422.– 3. ikt. szám. – 
1942.

Tárgy: A Zsögödfürdő 3/8-ad ré-
szére vonatkozó adásvételi szerző-
dés jóváhagyása és a művésztelep 
fenntartása. – Karácsony János 
a fürdő teljes rendbehozatalát és 
melegfürdő beállítását javasolja. 

Véghatározat

Képviselő-testület jóváhagyja egy-
felől Csíkszereda m. város, másfelől 
Dobai Ferencné szül. Zerbesz Erzsébet 
csíkszeredai lakos, ifj. Zerbesz György 
kolozsvári lakos és Zerbesz Helés ko-
lozsvári lakos között kötött adásvé-
teli szerződést, amely szerződésben a 
képviselő-testület 422/1942. számú 
véghatározatában foglaltak szerint a 
város részére a polgármester megvásá-
rolta Zsögödfürdő és a hozzá tartozó 
terület 3/8-ad részét 30 000 pengőért. 
A képviselő-testület jóváhagyja, hogy 
a Zsögödfürdőn létesülő művésztelep 
fenntartásáról a város gondoskodjon, 
úgyszintén a fürdő üzembehozásáról 
és üzemben tartásáról. Ezen célra a 

város irányozza elő a költségvetésben 
megfelelő fedezetet. A folyó 1942. 
évre ezen előirányzást a képviselő-tes-
tület 25 000 pengőben állapítja meg, 
mely összegre fedezetet ad az enge-
délyezett 100 000 pengőből a vételár 
kifizetése után fennmaradó összeg és a 
fürdő ez évi bruttó bevétele. 

 Ezen költségvetési előirányzatból 
lakhatóvá kell tenni és be kell rendez-
ni a szálloda épületét, hogy a fürdőre 
jövő művészek már a f. évi folyamán 
ott elhelyezést nyerjenek. Használha-
tó állapotba kell hozni a borvízfürdős 
medencéket, hogy ott fürödni lehes-
sen, és fizetni kell azon halaszthatatlan 
és sürgős kiadásokat, melyek a fürdő 
üzembe helyezéséhez és üzemben tar-
tásához föltétlenül szükségesek. 

Utasítja a polgármestert, hogy 
kérjen sürgősen előzetes bírói szemlét 
a fürdőn levő épületek és az azokban 
található ingóságok jelenlegi helyzeté-
nek és érdekének megállapítására, va-
lamint a fürdőre vezető bekötőút, hi-
dak és a fürdőn levő utak és sétányok 
helyzetének megállapítására. A m. 
kir. bíróság által az ismeretlen helyen 
tartózkodó társtulajdonosok részére 
kinevezendő ügygondnokkal kös-
sön megállapodást a fürdő ideiglenes 
üzembe helyezésére és használatára 
vonatkozólag. 

A képviselő-testület elrendeli, 
hogy a város mérnöki hivatala készít-
se el f. év folyamán a fürdő és a hozzá 
tartozó terület rétegvonalas tervét, 
amely terv alapján el kell készíteni a 
fürdő fejlesztési tervét. Ezen cél érde-
kében a város sürgősen szerezze be a 
munkatervben előirányzott mérnöki 
műszert. 

A képviselő-testület utasítja a 
polgármestert a fürdő és a hozzá 
tartozó terület meg nem vásárolt 
5/8-ad részének megvásárlására, és 
amennyiben nem sikerült a tulaj-
donosokkal az érintkezést felvenni 
és velük az eladásra, valamint a vé-
telárra megegyezni, akkor az 1929: 
XVI. t-c. 34. és 35. §-a is az 1937. VI. 
t-c.12. § e és g pontjainak rendelke-
zése szerint kisajátítás útján szerezze 
meg a fürdő egész tulajdonjogát.

K.m.f.t.
Kiadta: dr. Balás főjegyző

Kiírt cikk

Csíkszereda megyei város képvise-
lő-testületének 1942. május hó 5-én 
tartott rendes közgyűlésének jegyző-
könyvéből

72. kgy. 422 – 1. ikt. szám. – 
1942.

Tárgy:  Művésztelep fenntartá-
sa Zsögödfürdőn. 

Véghatározat

A képviselő-testület tudomásul 
veszi, hogy a város Zsögödfürdőn mű-
vésztelepet létesít. 

Jóváhagyja a képviselő-testület a 
létesítendő művésztelep fenntartási 
költségeinek viselését, a város részéről. 

Ideiglenesen folyó évre elrendeli a 
képviselő-testület a fürdőn levő szál-
lodaépület rendbehozását és bútorral 
való felszerelését, hogy a folyó év fo-
lyamán a fürdőre jövő művészek ott 
elhelyezést nyerjenek. A szükséges 
költségeket a város rendelkezésére bo-
csátott 100 000 pengőből a vételár ki-
fizetése után, a még rendelkezésre álló 
összegből fogja fizetni. 

Jelen véghatározatról képviselő-
testület értesíti a polgármestert. 

K.m.f.t.
Kiadta: dr. Balás főjegyző

 
Kiírt cikk

Csíkszereda megyei város képvi-
selő-testületének 1942. július hó 2-án 
tartott rendes közgyűlésének jegyző-
könyvéből

98. kgy. 422 – 11. ikt. szám. – 
1942.

Tárgy:  Fürdődíjak és ven-
dégszobaárak megállapítása 
Zsögödfürdőn. 

Véghatározat

A képviselő-testület jóváhagyja 
a Zsögödfürdő üzembe helyezése és 
üzemben tartására vonatkozó szerző-
dést, amelyet a város nevében a pol-
gármester dr. vitéz Erőss Sándorral 

kötött, mely szerződés szerint fent 
nevezett ügygondnok a távollevő 
tulajdonosok nevében beleegyezik 
abba, hogy a város helyezze üzembe és 
tartsa fenn Zsögödfürdőt, előlegezze a 
szükséges kiadásokat, és amennyiben 
a kiadás több lesz, mint a bevétel, ak-
kor az a többlet 5/8-ad részben a dr. 
vitéz Erőss Sándor ügygondnok által 
képviselt dr. Vasu Sándor, Komanics 
Miklósné stb., ismeretlen helyen tar-
tózkodó tulajdonosok tulajdonrészét 
fogja terhelni.

Képviselő-testület a hidegfürdő dí-
ját 50 fillér, gyerekeknek 12 évig 30 fil-
lér összegben állapítja meg. A vendég-
szobák díját az emeleten szobánként 
és éjszakánként 4 pengő összegben, a 
földszinti szobák árát szobánként és 
éjszakánként 3 pengő összegben álla-
pítja meg. 

Kétágyas szobáknál 2 pengő több-
letet kell fizetni.

Felhatalmazza a képviselő-testület 
a polgármestert, hogy a fürdő üzem-
ben tartásával járó ügyeket intézze, 
szükséges alkalmazottakat felvegyen 
és az ott lévő vendéglőt, illetőleg kony-
hahelyiséget bérbe adja.

K.m.f.t.
Kiadta: dr. Balás főjegyző

Kiírt cikk

Csíkszereda megyei város képvi-
selő-testületének, 1942. október hó 
30-án tartott rendes közgyűlésének 
jegyzőkönyvéből. 

151. kgy. 112 – 89./ ikt. szám. 
– 1942.

Tárgy:  A városi villanyvezeték 
meghosszabbítása Zsögödfürdőig. 

Véghatározat

A város képviselő-testülete meg-
állapítja, hogy az utcai villanyhálózat 
nincs Zsögödfürdőig kiépítve, csak 
Zsögöd község alsó határáig a hiányzó 
vezeték távolság kb. 1 km hosszú. 

A képviselő-testület szükségesnek 
tartja a villanyvezeték Zsögödfürdőig 
való meghosszabbítását, egyrészt 
közérdekből, hogy ott nyáron a für-
dővendégek világítást kapjanak, más-
részt városi érdekből is, mivel a város 
a fürdőnek 3/8 részben tulajdonosa 
és 5/8-ad részben pedig kisajátítási jog 
megadását kérte. 

A város képviselő-testülete jó-
váhagyja a villanyhálózatnak Zsö-
gödfürdőig való meghosszabbítását, 
a Ganz és társa Villamos Művek csík-
szeredai Üzemvezetősége által adott 
előzetes költségvetés szerint 13 750 
pengő értékben, és elrendeli, hogy 
ezen munkálatokat zárt körű verseny-
tárgyaláson adja vállalatba a város a 
helybeli villanyszerelők meghívásával. 

A számvevőség jelentése szerint 
a folyó évi költségvetésben ezen ter-
vezett villanyvezeték kiépítésére csak 
503 374 pengő áll rendelkezésre, a 
város képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy ezen munkálatok az 1943. évi 
költségvetés terhére hajtassanak végre, 
s egyben elrendeli a még szükséges ösz-
szegnek az 1943. évi költségvetésben 
való előirányzását. 

Miről a város polgármesterét, a vá-
rosi számvevőséget és a városi műszaki 
hivatalt értesíti.

K.m.f.t.
Kiadta: dr. Balás főjegyző

Rovatunk két korábbi kiadá-
sában a csíksomlyói ference-
sek megfigyelési dossziéjából 
nyújtottunk ízelítőt. A dosszié 
még tartogat lapokat, viszont 
– aktualitása miatt – mára egy 
másik iratcsomóból válogat-
tunk: Csíkszereda megyei vá-
ros képviselő-testületének a 
zsögödfürdői művésztelep lét-
rehozásával kapcsolatos jegy-
zőkönyveiből. A jegyzőköny-
vek, képviselő-testületi végha-
tározatok az 1943-as költség-
vetés mellékleteként maradtak 
ránk (erre utal mindegyik előtt 
a „Kiírt cikk” megjegyzés is). 
Az iratok a Magyar Országos 
Levéltárban találhatóak (K150. 
3526. IV. 30. tétel). Rovatszer-
kesztő: Daczó Katalin

A ma roskadozó, valamikor jobb napokat látott Mariska villa 1906-ban épült. A felvétel Gál Bence tulajdona


