
 
 

Heten haltak meg Szentes és Kunszentmárton között 
Dátum: Június 09, szerda, 23:26:36 

Téma: Rendırségi hírek 
 

Heten haltak meg abban a balesetben, amely szerda délután 17:35 
órakor történt Kunszentmárton és Szentes között a 45 számú fıút 
13-as km. szelvényénél. 

Exkluzív fotóriporttal!  
 

Egy magyar forgalmi rendszámú Ford Tranzit típusú mikrobusz frontálisan ütközött a Tisza 
Volán autóbuszával, a mely a BAZ megyei árvíz sújtotta települések mentésben résztvevı 
rendıröket szállította.  

Adatink szerint a Szentes irányából közlekedı Ford Tranzit eddig ismeretlen körülmények 
miatt, letért az útvonalról és a jobboldali útpadkára hajtott, majd manıverezés következtében 
áttért a menetirány szerinti baloldalra, ahol frontálisan ütközött a Kunszentmárton irányából 
Szentes irányába szabályosan közlekedı Volán autóbusszal.  

Az ütközés következtében balesetet okozó Ford mikrobusz utasai közöl hét személy a 
helyszínen életét vesztette, míg a nyolcadik utast súlyos-életveszélyes sérülésekkel a mentést 
követıen a korházba szállították.  

Az elızetes tudósítások arról szóltak, hogy a mikrobuszban 7 személy utazott, akik közül 
hatan a helyszínen életüket vesztették, de a gépjármő roncsolódása miatt csak annak, a 
tőzoltók által történı „felnyitását” követıen derült fény arra, hogy az ülések alá szorulva 
még egy személy található, aki sajnálatos módon szintén életét vesztette a baleset során.  

Tisza Volán járatán utazó 37 fı rendır közül 7 fı könnyebben, 1 fı súlyosan sérült meg, 
valamint súlyos sérülésekkel szállították korházba az autóbusz vezetıjét is.  

A hét áldozat valamennyien mezıtúri lakos, akik közül öt nı, 30, 50, 54, 57, 61 évesek, 
valamint két férfi, akik 46, és 57 évesek voltak. A nyolcadik utast, egy 56 éves mezıtúri nıt 
a Szegedi Újklinikán ápolják.  

A baleset körülményeit szakértık bevonásával a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Rendır-
fıkapitányság büntetıeljárás keretében vizsgálja.  

Pál János r. alezredes, CSMRFK sajtószóvivı  

Fotó: Csongrád Tv, Donka Ferenc  
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