
Szentesi focista ütközött az M5-ösön 

Csak amikor kiszálltam, akkor ájultam el egy kis idıre - nyilatkozta Csurka Zoltán. 

A szentesi születéső Csurka Zoltán (25) és barátnıje 
volt a kedd reggeli, az M5-ös autópályán, Lajosmizse 
mellett történt baleset szereplıje, amikor autójuk a 
forgalommal szemben(!) szabálytalanul közlekedı, 
olasz rendszámú autóval ütközött. 
 
– Miért lenni én hibás? – nagyjából ezekkel a szavakkal 
fogadhatta a rendıröket – már ha tudott ennyit is 
magyarul – annak az olasz rendszámú autónak a nıi 
sofırje, aki súlyos balesetet okozott az M5-ös 
autópályán, Lajosmizse közelében még kedden. A fenti 
kérdés ugyan nem biztos, hogy elhangzott, a rendıri 
felelısségre vonásra való meglepıdés viszont tény. A nı a sztrádán a forgalommal 
szemben autózott, de nem értette, mi a probléma, hiszen ahogy ı gondolta, 
szabályosan közlekedett... A hétfıs román család egyik tagját sem érte baj, nem úgy 
a vétlen autót, amelyben a szentesi születéső, egykori ferencvárosi és újpesti NB I-es 
labdarúgó, az újszegedi sportcsarnokban 2006 decemberében rendezett Baróti Lajos-
emlékmérkızés egyik résztvevıje, Csurka Zoltán, valamint kedvese ült. İk, azaz a 
vétlenek bezzeg nem úszták meg sérülés nélkül, így most mindketten a kecskeméti 
kórház lakói. 
 

 
A történet ott kezdıdött, hogy Csurka és kedvese a családnál, Szegváron járt, majd 
visszaindult klubjához, Szigetszentmiklósra. Így jutottak el az M5-ös autópálya 67. 
kilométerszelvényéhez, ahol a baleset történt. 
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Frontálisan ütközött a két jármő. Fotó: beol.hu
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– Mindenre emlékszem, végig észnél voltam, csak amikor kiszálltam, akkor ájultam el 
egy kis idıre, de még ott magamhoz tértem – gondolt vissza az eseményekre a 
ballábas Csurka Zoltán. – Egy kamiont elıztem, és követtem egy másik autóst, amely 
hirtelen eltőnt elılem, és bevágott a kamion elé. Ekkor láttam meg szemben a kék 
színő, olasz rendszámú gépjármővet. Mellettem teherautó ment, és szalagkorlát 
húzódott, így nemigen volt hova kerülnöm vagy menekülnöm. Összecsattantunk, majd 
kiszálltam, és elıször nem a családomat, hanem a klub ügyvezetıjét, Potoczki 
Tamást hívtam, aki aztán értesítette a családomat. Nem mentem a megengedettnél 
többel, körülbelül 110-zel. Viszont az autóm féktávja huszonhét méter volt... 
Szerintem nem sokkal lehetett távolabb tılem a másik autó, amikor megláttam. 
 

 
Csurka és barátnıje, Panka most a kecskeméti kórház lakója. A családon kívül a 
csapattársak is meglátogatták már ıket. 
 
– Mindkettınk állapota elfogadható. Panka csípıficamát helyrehúzták, ı pénteken 
elhagyhatja a kórházat, igaz, csak mankóval, mert nem terhelheti a lábát. Nekem 
eltört két bordám, a térdemmel is van egy apróbb gond, de az igazán veszélyes az a 
légmell. Az éjszaka nem sokat aludtam elsısorban a fájdalom miatt, és ugyan a 
sokkhatás már elmúlt, de a baleset azért sőrőn eszembe jut. A lábam állapota jobban 
foglalkoztat, hiszen szeretnék még futballozni Szigetszentmiklóson. Legjobb esetben 
jövı szerdán mehetek haza Szegvárra a barátnım után, a felépülés pedig nagyjából 
két hónapot vehet igénybe – vélte Csurka.  

Csurka Zoltán (a kép bal szélén) Vajda Attilával egy 2006 decemberi meccsen. Fotó: DM/DV
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