
Rendırnıt gázolt a német kamionos 

Csongrád - Egymás után ütköztek össze, kötöttek ki az árokban a jármővek a 
péntek reggeli sőrő ködben a 451-es fıúton. Egy német kamionos elgázolt egy 
forgalomirányító rendırnıt is, aki a baleset helyszínén dolgozott – a tömeges 
karambolban hárman súlyosan sérültek. 

Öt baleset történt�pénteken a reggeli órákban 
Csongrádnál, a 451-es fıúton. A környéket olyan sőrő 
köd lepte el, hogy az autósok a felezıvonalat sem 
láthatták a kormány mögül. Ennek ellenére egy 
Mercedes vezetıje elızni akart, amikor Csongrád felıl 
Gátér irányába haladt. Már elhagyta a bokrosi 
elágazást, amikor egy tréler elızésébe kezdett. A 
manıvert nem tudta befejezni, frontálisan ütközött egy 
vele szemben szabályosan közlekedı kamionnal. A 
balesetben a személygépkocsi sofırje és utasa súlyosan 
megsérült, a kamionos viszont karcolás nélkül 
megúszta. 
 
A helyszíni szemle idejére a rendırség a fıutat teljes szélességében lezárta. Az álló 
kocsisort a köd miatt késın észlelte egy román autóbusz vezetıje, aki – hogy az 
ütközést elkerülje – jobbra rántotta a kormányt. A busz az árokba hajtott, de 
személyi sérülés nem történt. A helyszínre Kiskunfélegyháza felıl érkezı tőzoltóautó 
szintén késın vette észre az álló jármőveket, ezért annak sofırje is elrántotta a 
kormányt, és elıbb nekiütközött egy Suzukinak, majd az árokba csúszott. Itt sem 
sérült meg senki. 
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Kamion és személyautó ütközött frontálisan a 451-esen. 
Fotó: Veréb Simon
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Súlyosan megsérült viszont a balesetnél a forgalmat irányító rendırnı, akit egy 
német kamionos nem vett észre idıben és a rendırnek sem volt ideje elugrani. A 
mentık súlyos sérülésekkel, információink szerint lábtöréssel vitték kórházba. Lapunk 
úgy értesült, az útlezárás miatt feltorlódott kocsisor végén, a Petıfi tsz bejárátanál, 
kezében villogó lámpával, körözı karmozdulattal próbálta felhívni a figyelmet a 
veszélyforrásra a csongrádi kapitányságon dolgozó, de Szentesen élı rendırnı. Úgy 
tudjuk, közvetlenül azelıtt, hogy a német kamion elütötte volna, egy személyautó is 
elhúzott mellette nagy sebességgel. Tuczakov Szilvána, a megyei fıkapitányság 
szóvivıje érdeklıdésünkre elmondta, az állomány tagjainak kötnek 
balesetbiztosítást, így sérült kollégájuk is kap kárpótlást. 
 

 
A balesetsorozat helyszínén 11 óráig teljes útzár volt, a forgalmat Bokrosnál és 
Gátérnél elterelték a rendırök. Nem sokkal késıbb újabb baleset történt a 451-esen, 
Csongrád és Szentes között. Egy személyautó tehergépkocsit elızött, amikor a 
szembejövı forgalom miatt hamarabb akart visszatérni saját sávjába. Nekiütközött a 
teherautó oldalának, megpördült, és az árokban állt meg. Vezetıje könnyebben 
sérült. 
 

Román busz csúszott árokba a 451-esen. 
Fotó: Veréb Simon
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Köd és baleset a sztrádán is 
 
Két embert vittek kórházba az M5-ös autópályáról, ahol szintén a köd miatt történt 
több baleset�péntek reggel. A 104-es kilométernél, a Szeged felé vezetı oldalon több 
autó ütközött össze, egy kamion pedig az oldalára borult. A sztráda érintett szakaszát 
a helyszínelés idejére teljesen lezárták, így óriási dugó alakult ki. 

Balesetsorozat a ködben a 451-esen. Fotó: Veréb Simon (galéria)
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