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Óriási tüz pusztított 
az ujszegedi kendergyárban 
Elhamvadt a gyártelep három műhelyépülete 
A gyártelepet csak a tűzoltók és a munkások 

onfelaldozó hősiessége mentette meg 
a telies pusztulástól 

(A Délmagyarország munkatársától.) Kilenc 
ora után néhány perccel megszólalt a tüzőrség 
telefonja és a toronyőrség jelentette, hogy tüz 
van a Magyar Kender- és Lenipar ujszegedi 
gyártelepén, a gyárépület déli szárnyából láng 
és füst tör a magasba. Néhány pillanat múlva 
má r a gyár is jelentette a tüzet. A tűzoltólak-
tanya kapui íöltárultak és egymásután szágul-
dottak ki rajta a motorosfecskendők és a szer-
kocsiké A gyár szirénái megszólaltak és az 
egész város tudta, hogy szörnyű tüz pusziit 
Újszegeden. A hatalmas gyártelep épületéből 
fölcsapó lángnyelvek vörösre festették az ég-
iboltozatot és a vörös füstfelhők kísérteties 
fénybe borították az egész körnvéket. 

Valóságos népvándorlás induil íueg 

az égő gyár felé. 

'A szegedi partot és a hidat sűrűn elboritotta a 
tömeg, amely megdöbbenve nézle végig a tüz 
szörnyű pusztítását. A hidon egymást érték a 
száguldó autók és a motorkerékpárok, minden-
ki a tüz felé igyekezett. A hidon futólépésben 
haladtak át a kivezényelt rendűi-századok, 
hogy az égő gyár köré kordont vonjannk és 
elősegítsék a tűzoltók munkáját . Csakhamar 
kivonult 

egy szakasz utászkatona 

Ts, maid jelentkeztek az önkéntes tűzoltók, az 
Angol-Magyar Jutagyár tűzoltósága, hogy részt 
vegyenek az oltási munkában. 

Az égő gyárépület körül is óriási tömeg ve-
rődött össze. A rendőrök csrvV a legnagyobb 
erőfeszítéssel tudták lávoltartani a veszedel-
mesebb ponloktól a kíváncsi nézőket. 

A löz a gyártelep déli szárnyán, 
a szárítóban keletkezei! 

falán már a késő délutáni órákban, de csak 
kilenc óra után néhány perccel fedezték fel, 
amikor már hatalmas lángnyelvek csaptak fel 
a műhelyben. Itt a munka még tartott, a mun-
kások rémülten menekültek el a hatalmas 
műhely teremből, amelv pillanatok alatt egyet-
len lángtengerré vált. A gyár tűzoltósága azon-
nal munkába kezdett, de tehetetlennek bizo-
nyult a rendkívül gyorsan terjedő tűzzel szem-
ben. 

A lángok csakhamar átcsaptak a 
szomszédos festőműhelybe 

és már elérték az épület tetőgerendázatát Ts, 
amelv pillanatok alatt lángbaborult és hatal-
mas fáklyaként szórta a szikrafelhőt az ég 
felé. 

Alig tiz perccel az első jelentés beérkezése 
ulán már a helvszinen dolgozott az egész tűz-
oltóság, amelv H o r v á t h István főparancs-
nok vezetésével vonult ki teljes felszerelésével. 
Üzembehelyezték a gvár összes szivattyúit és 
dolgozni kezdtek a tűzoltóság molorosforsken-
dői is. Először az volt a cél. hogy ha lehet, lo-
kalizál ják az egyre növekvő tüzet a fészke kö-
rül, de csakhamar kiderült, hogy 

a szárifó és festőműhely menthe-
tetlen. sokkul fontosabb tehát, hogv 
elhárítsák a génházat fenyegető 

veszedelmet. 

A gépház nem különál ló épület, I:őz5<< teteje 
van a inühelvek épületével, amelytől csak 
egyetlen fal választja el. 
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Számtalan vízsugár irányult a veszélyeztetett 
gépházra, de a nagyszerűen dolgozó tűzoltó-
ság, amelynek rendkívül sok nehézséggel kel-
lett megküzdenie, elsősorban 

a gyönge világítással, 

képtelen volt megakadályozni, hogy tűzet fog-
jon a gépház tetőszerkezete. A küzdelem leg-
veszedelmesebb szakasza csak ezután követke-
zett. Az oltás irányítói röglön tisztában voltak 
azzal, hogy 

abban az esetben, ha a gépház bel ~ 
seje is kigyullad, menthetetlenné 
válik az egész gyártelep, inert le-
állnak a gépek, megszűnik a vilá* 
gitás és megszűnik a vízszolgálta-
tás is, amennyiben a vizet a gyár 
gépei szivattyúzták a fecskendők-

höz. 

A telőlüz továbbterjedését ugy akadályoz-
ták meg, hogy tiz órakor 

szélfürészellék az égő tető-
szerkezetet 

és ezzel sikerült is megállósra kényszeríteni 
az állandóan u j rohamra induló lángtengert. 
Közben a festő- és a száritómühelyek épülete 
teljesen leégett, a telőgerendák zsarátnokokká 
válva, zuhantak az épület belsejébe, támaszlé-
kukat vesztett falak pedig óriási robajjal om-
lollak össze. 

A gépháznál feltartóztatott lüz közben át-
csapott 

a I I I . számú szövőterem 

épületére is. A veszedelmet itl idejekorán fél-
fedezték, kiverték az épület vasrácsos ablakait 
és azon keresztül hurcolták ki 

haláltniegvető bátorsággal a dol-
gozó munkások 

az értékes gépeket, az árukészleteket. .Fejük fe-
lett sziporkázva égett már a telő. egymásután 
roppantak össze a vaslag fagerendák, 

minden pillanatban fenyegetett a 
veszedelem, hogy átszakad a mű-
hely mennyezete és a lehulló zsa-
rátnoktömeg eltemeti az ott dol-

gozó munkúsokal, 
« 

akiknek' munká já t szintén megnehezítette a 
sötétség. 

A Délmagyarország munkatársa autón ment 
ki a helyszinre és csak ennek az autónak a ref-
lektora világította meg teljes másfélórán ke-
resztül ezt a veszedelmes munkahely .1. Fél 11 
óra után, amikor el kellett jönnünk a tüz szín-
helyéről, egy rendőr felkérte a közelben álldo-
gáló autó utasát, hogy küldje a kocsiját erre a 
pontra és irányítsa a^ autó reflektorait a ve-
szedelemén dolgozó munkások fslc. Kiderült, 
hogv a kocsi a gvár egyik főtisztvis'lőjéé. és a 
kocsiban ülő hölgy a sa'ót felelősségére nein 
volt hai landó az autó reflektorfényét a ivar 
vagyonának megmentésén dolgozó munkások 
rendelkezésére bocsaí tan í . . . 

A gvár megmentésén önfeláldozó bátorság-
gal dolgozott mindenki. A terveszerü, céltuda-
tos munka nem is maradt eredménytelen. Ti-
zenegy óra után 

sikerült elhárítani a gépházat fe-
nyegető veszedelmet, 

aminek' óriási jelentősége volt a további oltás 
szemnont iából. Kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járt volna, ha elpusztul a gépház is. A 
I I I . számú szövőm ti helv megmentése v:szont 
éppen azért nem sikerült, mert majd minden 
erőt a gépház megmentése foclalt le. A lüz el-

borította ezt az épületei is, a lezuhanó geren-
dák súlya alatt csakhamar átszakadt a menv-
nyezet, szerencsére, 

akkor már a munkások és a segítsé-
gükre siető utászkatonák kimen-
tettek a műhelyből minden helyérő! 

elmozdítható értéket. 

Tizenegy óra után lényegesen 
enyhült a helyzet, 

sikerült a tüzet lokalizálni, de azért még min-
dig hatalmas lángnyelvek csaplak az ég felé s 
vörösfényü füslfelhők boritolták be az egész 
környéket. 

Az égő gyárépületek felejthetetlen látványt 
nyújtottak. Volt is bámuló ja a hátborzongató 
tűzijátéknak még az éjféli órákban is. A par-
tokat mindenütt sűrűn boritotla a 'ömeg 
amely némán, mozdulatlanul nézte a tüzet- A 
látvány nagyszerűségét fokozta még az ég6 
gyár tükörképe a Tiszában. 

A tüz keletkezésének az okáv 

természetesen nem sikerült még megállapítani. 
A feltevés az. hogy a nagy hőség következtében 
a festőműhelyben felraktározott festékanyag-
ban keletkezhetett a tüz. Valamelyik robbané-
konyabb festőanyag gyulladhatott fel és éghe-
tett órákon át. Ez gyújthatta meg a műhely 
belsejét és a tüzet csak akkor fedezték fel, ami-
kor már nyilt lángokkal égett. 

A tűzvész következtélien — az igazgatóság 
közlése szerint — az ujszegedi kendergyárnál 

részleges munkakorlátozást 

kell végrehajtani. Azt most még nem lehet tud-
ni. hogv hány munkást fognak ideiglenesen 
szabadságolni, de előrelátható, hogy a tűzvész 
okozta károk pótlása hosszabb időt vesz 
igénybe. 

Tizenkét óra utan 

meghátrált végleg a pusztító elem a hő-
siesen küzdő tűzoltók elől, akik teljesen urai 
lettek a helyzetnek. A pusztulás színhelyén 
egy órakor már csak füstölgő romok, _ üszkös 
gerendák tömege hevert. A tűzoltók azért ren-
dületlenül dolgoztak tovább. Megkezdték a ta-
karítás munkáját , locsolták sugaraikkal a fő-
zölgő zsarátnokhegyeket, hogy végképen meg-
szüntessék a veszedelem felujulásáuak minden 
lehetőségét.. Ez a munka a hajnal i órákig tar-
tott és a holtfáradt tűzoltók csak akkor vo-
nulhattak be megfelelő biztonsági őrség hátra-
hagyása után a laktanyájukba. 

2 su'yos és 30 könnyebb sérülés 
A tűzoltókkal együtt a mentők is kivonultak! 

a tüz színhelyére, hogy kéznél legyenek, ha oltás 

közben baleket történne valakivel. Akadt is mun-J 

kájuk éppen elég. Az oltásban résztvevő tűzoltók! 

közül mintegy 

harmincan szenvedtek kisebb égési 
sebeket 

és zuzódásokat, de történt 

két súlyosabb baleset 

is. Az ogyik munkástüzoltóra égő gerenda zuhant 
amely rendkívül súlyos égési sebeket okozott há-
tán, vállán és mellén. A mentők azonnal a köz* 

kórházba szállították. Kórházba szállítottak még 

egy sérültet, aki oltás közben a lábát törte. A késő 

éjszakai órákban nyert értesülésünk szerint az 
égést sebekkel beszállított beteg állapota rend-
kívül súlyos. 

A SZEGEDI METEOROLOGIAI OB-

SZERVATÓRIUM jelenfí: Szegeden a 

hőmérő legmagasabb állása 32.6, a 

legalacsonyabb 17.2 C. A baronicter 

adata nullfokra és tengerszintre redu-

kálva reggel 765.4, este 762.7 mm. A 

levegő páratartalma reggel 75, délben 

36 százalék. A szél iránya északkeleti, 

erőssége 1—2. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 

10 órakor. IDÖJÓSLAT: Béli szél, a 

hőség tovább tart, a nyugati megyék-

ben lelhősebb, esetleg zivatar. 


