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A gázgyári szerződés 
Dr. Veress Gábor nyilatkoznia 

f i Délmagyarország munkatársától.) A 
törvényhatóság közgyűlése 12-én ül össze, hogy 
döntsön a gázgyári szerződés terve ret ügyéről. 
A kérdés élénken foglalkoztatja a város egész 
nyilvánosságát A Délmaggarország most dr. 
Veress Gábor államvasuti üzletigazgatót kér-
dezte meg, hogy mi az álláspontja a város-
ra rendkívül fontos és minden fogyasztót köz-
vetlenül érdeklő ügyben. Dr. Veress Gábor 
a kővetkezőket mondotta: 

— A magam részéről igen szerencsés ötlet-
nek és igen hasznos kezdeményezésnek tar-
tom a Delmagyarország gázgyári ankétjét. Ki-
váiiatos volna, hogy ez az ankét minél széle-
sebb körre kiterjeszkedjék és különösen az. 
hogy az ellenvéleményen ievók is alkalmat ta-
láljanak nézeteik elmondására. Az ilven nagy 
kérdésnek beható, tárgyilagos vita alapján 
kell megérlelődnie. A vita tárgyilagossága és 
az egész ügy érdekében a közvélemény tá jé-
koztatását azon kellett volna kezdeni (ez talán 
még ma sem volna késő), hogy a város vezető-
sége közzétegye azokat a legfontosabb szám-
adatokat, amelyek alapján a bizottsági tárgya-
lások folytak és amelyekre az ismeretes szer-
ződéstervezet támaszkodik. 

— Eddig egyetlen jelentősebb momentum 
van az ellenmondások terén, az az ismeretes 
brosüra, amely a közelmúlt napokban megle-
hetős feltűnésre tett szerb Ennek a brosúrának 
a szerzői — nemes intencióikat tekintve — 
kétségkívül több respektust érdemeltek volna 
rieg, mint amekkora megnyilvánult azokban 
a közleményekben, amelyek a brosüra érveit 
még a személyeskedéstől sem tartózkodva, le-
gázolták. A tény az ellenvélemény hátrányá-
ra tulajdonképpen csak annyi, hogy a teore-
tikus távlatból és a részletes adatok ismerete 
hiánvahan felállított szamadásban tevedések 
vannak, továbbá tévedés van az egvik annui -
tás felvételében. Ha ezeket a tévedéseket a 

v-zamadásból kiküszöböljük, akkor a végered-
mény igen közel jár ahhoz az összeghez, ame-
Ivet hosszú hónapok gondos munkája alapján 
a város vezetősége megaitapitott és a bizottsá-
gok elé tárt. Az n türelme«lenség, ?mely ezt az 
egyetlenegy, bír nem éppon hibátlan kritikái 
annyi kiméletlenséggel elnyomta, nem tesz jó 
szolgálatot az üsy higgadt megfontolásának, 
mert a megoldást megnyugtató formában csak 
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a tárgyilagos meggyőzés eszközeivel lehet fel-
építeni. 

— Kívánatos volna, ha ez a sajnálatos ese-
mény nem venné el a kedvét azoknak, akik 
ellen mondani, vagy akár akadékoskodni akar-
nok, mert ismétlem: a közvélemény csak akkor 
fog tisztán látni ebben a bonyolult kérdés-
ben, ha a felhozott érvek előtte pro és kontra 
alaposan megvitatásra kerülnek. 

— Ami magát a kérdés meritumát illeti, én 
teljes szolidaritásban a 3-as kisbizottság vé-
leményével, azon az állásponton vagyok, hogy 

a tisztiügyész szerződéstervezetét el 
kell fogadni 

és minden energiával azon kell lenni, hogy 
ax ajánlat és a szerződés stipulációi közölt még 
mindig mutatkozó, egyébiránt már nem is lé-
nyeges különbségek a szerződéstervezet értel-
mében elimináltassanak. 

Az üzem házi kezelésbe vételét én sem 
javasolhatom, 

mert az ilyen bonyolult üzem a fogyasztók kü-
lönösebb megterhelése nélkül csak akkor 1Í>I *t 
jövedelmező, ha azt üzleti szellemben vezetik. 
Krre pedig az adminisztráció alkalmatlan. Vi-
szont az üzem jövedelmezőségéről a város a 
mai körülmények között nem mondhat le, igy 
tehát az üzemet olyan kézre kell bízni, amely 
a városnak előre meghatározott, állandó jöve-
delmet biztosit, amellett, hogy a fogyasztók 
jogos igényeit is kielégíti. 

— A versenytárgyalástól a mai viszonyok 
között nem várhatunk különösebb eredményt, 
sőt 
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as h megeshet, hogy egy ellen agy 
ajanlatot sem kapnánk. 

Külföldi tőke érdeklődésére nem számítha-
tunk, itthon pedig nem látunk olyan vállala-
tot, amelynek értékesebb volua ez az flziet, 
mint a jelenlegi ajánlattevőnek, tehát nem 
lehet reményünk rá, hogy más helyről kedve-
zőbb ajánlatot kaphassunk. 

— Persze, az a körülmény, hogy az ajánlat-
tevő cég ilyen kedvezményezett helyzetben 
van. a város vezetőségéver szemben azt az 
igényt támaszthatja, hogy minél kedvezőbb 
szerződést kössön. A szerződést a közvélemény 
csak akkor tud ja helyesen értékelni, ha ebben 
a ktxdésben minél tisztábban lá t 

— Minden előjel azt mutatja, hogy a gáz-
gyári probléma életbevágó jelentősége és a 
közvéleménv osztatlan érdeklődése a közgyű-
lés gázgyári tárgyalását magas színvonalú, 
beható vitává fogja kifejleszteni. De éppen a 
vita színvonala, tárgyilagossága és eredmé-
tives-ége érdekében igen kívánatos volna, ha 
a város az ügyész és a főszámvevő adatait íde-
irkorán publikálná. . 
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(A Délmaggarország munkatársátólJ Jelentett« 

tegnap ® Délmaggaror^ság, hogy dr. pálfy Jó-

zsef polgármesterhelyettes a kereskedelmi és ipar-

kamara beadványa alapján oáttatátbá kívánja 

adni • kővezési munkálatok még hátralévő részét 

Eddig • város közvetlent* • mvmkásokk^ állapo-

dott meg. 

Láptr Dezső, • szociáldemokrata párt szegedi 
titkári erre vonatkozólag ma a következő nyi-
latkozatot tette: 

— Egészen érthetetlen előttem » polgármester-
helyettes ur állásfoglalása. Az eredeti terv szgról 
az uccák javitási munkálatalt a városi mérnök-
ség vezetése alatt  a munkanélküli kövezómanká* 
soknak kellett elvégezniök. Ezt * munkát a mun-
kások megkezdték és bátran állithatom, hogy jót 
és lelkiismeretesen végezték is. Most az iparkamara 
kérelmére a polgármesterhelyette« nr a végrehajtás 
alatt álló tervet megváltoztatta és a még hátra-
lévő munkákat vállalkozó bekapcsolásával akarja 
elvégeztetni. A kamara átiratában arra hi-
vatkozik, hogy s város szabáfytalanat járt eí éa 
azzal, hogy a munkanélküli kövezőmunkásokat 
foglalkoztatja, munkanélkülivé tette a kővezési vál-
lalkozókat. 

— Nézzük meg, hogyan tetle munkanélkülivé 
a város a kővezési vállalkozókat. A város veze-
tőségének nem is volt szándékában az uccák ja-
vítása. Csupán azéri rendelte et a polgármester 
ur, hogy ezzel * munkanélkül lévő kővezőmunkáso-
kat ne mi keresethez juttassa és munkanélkülisé-
güket felhasználja egyúttal arra is, hogy a tönkre-
ment uttesteket a lehető legkisebb költséggel rend-
behozassa és igy a kövezömunkásokon segítve, 
a város közönségének érdekeit is a legjobban 
szolgálja. Most, hogy ez a terv megvalósulás alatt 
áll, je entkeznek a "kövezőmesterek és szabályta-
lanságra hivatkoznak, munkanélküliségüket pana-
szolják. Erre ajánlatokat kér a polgármesterhe-
l.vettes nr és azt, aki a legelőnyösebb ajánlatot 
teszi, meg fogja bizni a hátralévő munkák el-
végzésivel. De kérdem, mit fng csinálni a többi 
munkanélküli kővezési vállalkozóval, ak k tovább rí 
is murkanéikül maradnak"? Érdemes-e az eddig 
módszert egy kővezési vállalkozó kedvéért meg 
változtatniT De az is bizonyos, hogy a kövezés 
vállalkozó bekapcsolásával a munka költsége nő 
vekednl fog- A város pedig helytelenül járna e! 
hacsak azért, hogv egy vállalkozónak hasznot bi? 
tositson, megdrágítsa a kővezési munkákat. Vél* 
ményeni szerint helyesen és igazságosan a po' 
gármestcrhelyettes ur csak agy jár eí, ha az eddij 
rendszert változatlanul fentartja. 
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