
Karambol Szentesnél: ismét megindult fél pályán a 
forgalom 

Szentes - Baleset történt a 451-es fıút Szentest elkerülı szakaszán: kamion és 
kisteherautó ütközött. Nézze meg a karambol képeit! 

Update: 
 
Fél pályán ismét lehet közlekedni a 451-es fıúton. Az 
útra jelentıs mennyiségő olaj is folyt, vezessenek 
óvatosan! 
 
A balesetet szenvedett kamion mőszaki mentése 
miatt körülbelül 15.45-ig ismét teljes útlezárás van a 
451-es számú fıút Szentest elkerülı szakaszán – 
tudtuk meg Szenti Szabolcstól. 
 
Fél kettıkor�félpályán megindult a forgalom a 451-es 
fıút Szentest elkerülı szakaszán. 
 
Korábban írtuk: 
Közlekedési baleset történt szerda délelıtt, nem sokkal 11 óra elıtt a 451-es fıút 
Szentest elkerülı szakaszán: egy kamion és egy�platós kisteherautó�karambolozott. A 
román kamion Csongrád irányába tartott, amikor hátulról beleszaladt a közútkezelı 
társaság út szélén parkoló teherautójába, amit áttolt a menetirány szerinti bal 
oldalra -�a kisteherautó végül az árokban kötött ki. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím

OK
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A balesetben a teherautó és a kamion söfırje�is könnyebben sérült, a ruhanemőket 
szállító kamion vezetıjét�mentık szállították kórházba.�A kamionból gázolaj szivárog, 
a mentesítést jelenleg is végzik a tőzoltóság munkatársai. A rendırség teljes útzár 
mellett helyszínel - tudta meg a delmagyar.hu Szenti Szabolcs fıhadnagytól, a 
Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság sajtószóvivıjétıl. 
 
Aki teheti, kerülje el az érintett útszakaszt!  

Baleset a 451-esen Szentesnél. Fotó: MTI/Donka Ferenc (galéria)

A rovat legfrissebb cikkei 

Új edzı: Cél a biztos bentmaradás

BL: Sturm Graz - Videoton 2-0

Elmarad a Liszt Ferenc Pest-Budán elıadás a gyıri Rába-
parton

A nyitóoldal témái 

Karambol Szentesnél: ismét 
megindult fél pályán a forgalom

Robbanások Mumbaiban: húsz halott

Idıjárásjelentés-függık vagyunk

hirdetés    

   

Utasbiztosítás 20% 
kedvezménnyel! 
Akár az utolsó 
pillanatban is! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fokhagyma 
vetımag 
rendelhetı. Magas 
hozam - gazdaságos 
termelés! 

Stresszes? Tart az 
infarktustól? Gyors, 
biztos diagnózis, 
rövid várakozási idı 

Állást keres? Nem 
tudja mitévı 
legyen? Kattintson 
ide! 

Szeretnél 50-90% 
kedvezménnyel 
vásárolni? 
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