
Szentesi lány halt meg a tömegbalesetben 

Egy szentesi lány a halálos áldozata a tiszaugi balesetnek. A 44-es fıúton 
szombaton több személyautó és egy kamion rohant egymásba. Négyen súlyosan, 
hatan könnyebben megsérültek. 

Egy fiatal lány meghalt, négyen súlyosan, hatan pedig 
könnyebben megsérültek szombaton délután a 44-es 
fıúton Tiszaugnál, ahol több személyautó és egy 
kamion rohant egymásba – értesült az OBJEKTÍV 
Hírügynökség. 
 
Az esıs idıben egy Békéscsaba felıl érkezı utánfutós 
Ford Transit forgalmi okok miatt megállt a 44-es 
fıúton a keresztezıdésnél, majd a mögötte haladó 
Citroen C3 személyautó már nem tudott megállni, és 
az utánfutó hátuljának koccant. 
 
A balesetet szenvedett két jármő mögött még megállt egy Skoda Octavia, az mögött 
egy Daewoo Matiz, majd a sort egy Fiat Tempra zárta. A Fiat mögött érkezı román 
nemezetiségő, bútort, és fabrikettet szállító kamion már nem tudott megállni, és a 
jármőoszlopba rohant. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A Fiatból a sofır könnyebb sérülésekkel kiszállt, az elöl jobb oldalon ülı hölgy, és a 
bal hátsó ülésen utazó fiatal férfi súlyos sérüléseket szenvedett, míg a jobb hátsó 
ülésen utazó 16 éves szentesi lány a helyszínen belehalt a sérülésekbe - értesült az 
OBJEKTÍV Hírügynökség. 
 
A Daewoo Matizban utazó két személy is súlyos sérüléseket szenvedett, míg a 
Skodában 4-en sérültek meg könnyebben. A Citroenben utazó két személy közül a 
sofır szerzett könnyebb sérüléseket, a Fordban utazók közül senkinek nem esett 
baja. 
 
A mentésben a kecskeméti, tiszakécskei, kunszentmártoni mentıszolgálat, és a 
Budaörsrıl érkezett helikopter vett részt, mivel a szentesi helikopter más súlyos 
sérültet szállított Budapestre, de a baleset helyszínén végül nem volt szükség a 
helikopterre. A sérülteket a kecskeméti kórházba vitték. 
 
Korábban írtuk 
 
Szabó Anita, a Bács-Kiskun Megyei Rendır-fıkapitányság sajtóügyeletese elmondta: 
egyelıre csupán annyit lehet tudni, hogy - eddig ismeretlen okból - egy kamion és 
három személygépkocsi ütközött össze. A karambolnak egy halálos áldozata és hét-
nyolc sérültje van. Többségük állapota súlyos – fogalmazott az ügyeletes, aki a 
baleset részleteirıl és a sérültek állapotáról késıbbre ígért pontosabb tájékoztatást - 
adta hírül az MTI. 
 
A 44-es út érintett szakaszát a jelenleg is zajló segítségnyújtás, helyszínelés, 
valamint a mőszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta a rendırség.  

Helyszínelés a balesetnél. Fotó: Tóth László/OBJEKTÍV Hírügynökség
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