
Buszbaleset Csongrádnál: 10 éves ikrek is 
megsérültek 

Csongrád - Egy felnıtt és három gyermek sérült meg könnyebben, amikor hétfın 
Csongrád és Felgyı között egy személyautó busszal ütközött. A 10 éves ikreket a 
szentesi kórházban tartották megfigyelésre. 

Hétfı reggel 7 óra 15 perckor indult nyolc utassal a 
fedélzetén Csongrádról Szegedre a menetrend szerinti 
Tisza Volán-járat. Törköly Péter, a buszos cég területi 
igazgatójának elmondása szerint fél 8 elıtt 2–3 perccel, 
még Felgyı elıtt, a 4519-es úton egy nagy ívő, enyhe 
jobb kanyarban vélhetıen megdobhatott egy mélyedés 
vagy nyomvályú egy Csongrád felé tartó Opel 
személygépkocsit. A gépjármő megpördült, áttért a 
menetirány szerinti bal oldalra, ahol nekiütközött a 
szembıl érkezı autóbusznak, majd az árokba csúszott. 
A területi vezetı elmondta: az 55 éves buszsofır hiába 
fékezett, nem tudott megállni a jeges úton. Az Opel 
összetörte a busz elejét, amelynek elment a levegıje. A Tisza Volán azonnal küldött 
egy pótbuszt a helyszínre, amely átvette és Szegedre szállította az utasokat, akik 
közül senki sem sérült meg a balesetben. 
 
Az Opel 37 éves sofırje, egy felgyıi tanyán élı nı vélhetıen iskolába vitte 
gyermekeit. Az anya és 10 éves ikerfiai enyhébb agyrázkódást, 16 éves lánya pedig 
kisebb fejsérülést szenvedett, felrepedt a fejbıre. Az anyát és 16 éves lányát a 
vizsgálatok után hazaengedték a szentesi kórházból, az ikreket viszont bent tartották 
megfigyelésre – tudtuk meg Cseh Lakos Ilonától, az intézmény sajtóreferensétıl. (A 
rendırség hétfı reggel fél 9-kor kiadott közleményében még két gyermek sérülésérıl 
számolt be.) 
 

SZABÓ C. SZILÁRD

2010.01.04. 09:26 frissítve: 11 órája és 52 perce

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

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

1. oldal, összesen: 2Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2134026



  

 
Szenti Szabolcs rendırségi sajtószóvivı tájékoztatása szerint a balesetben az Opelben 
1 milliós, a buszban pedig 1,5 millió forintos kár keletkezett. A személygépkocsiban 
nem volt légzsák, a sofır és az utasok viszont mind be voltak kötve. 
 
Lapunk információja szerint a személygépkocsinak csak az elsı két kerekén volt téli 
gumiköpeny, a hátsó kerekeken vagy nyári, vagy négy évszakos gumi volt. 

Az Opel egy kanyarban csúszott neki a busznak. Az autón csak elıl voltak téli gumik. 
Fotó: MTI
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