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hirdetések

Leszállt a vasárnapi hurghadai 
buszbaleset sérültjeit szállító 
első repülőgép Budapesten teg-
nap kora délután. A hurghadai 
kórházban kezelt magyarok a na-
pokban távozhatnak, a Kairóban 
ápolt négy sérült állapota tovább-
ra is súlyos. A tegnapi nap folya-
mán megkezdődött a balesetben 
elhunytak azonosítása is.

Magyarországra érkezett 
tegnap kora délután a 
vasárnapi egyiptomi 

buszbaleset sérültjeinek első cso-
portja. A nyolc könnyebb sérültet 
szállító repülő érkezésének ide-
jére a reptér környékét szirénázó 
rendőrautók biztosították. Az 
esti órákban további nyolc sérül-
tet szállító speciális repülőgép is 
megérkezett Budapestre. A sérül-
tek hazaszállításában közremű-
ködő szervezetek szerint „teljes 
hírzárlatot” rendeltek el, a haza-
hozott utasok és hozzátartozóik 
ezért nem nyilatkozhattak a mé-
diának. A miniszterelnökség kö-
zölte, hogy a nap eseményeiről a 

későbbiekben sajtótájékoztatón 
fognak beszámolni. 

Az Egyiptomba tegnap ér-
kezett magyar szakértők már 
megkezdték a hurghadai busz-
baleset halottainak azonosítását 
– tájékoztatta az MTI-t Kveck 
Péter kairói nagykövet. Elmond-
ta, számítások szerint ez a munka 
1-2 napon belül befejeződhet, 
ezt követően lehet a holttesteket 
Magyarországra szállítani. Hoz-
zátette, hogy ma legalább négy 
vagy még több – a hurghadai kór-
házban kezelt – sérült utazhat haza 
Magyarországra. Ez a gyó gyulás 
ütemétől függ, nem a kórháztól, 
a sérültek állapota határozza meg 
távozásuk időpontját. Kveck Pé-
ter szólt a kairói Dar el-Fuád 
kórházban ápolt négy súlyos 
sérültről is. Hangsúlyozta, álla-
potukban nincs változás, de az 
orvosok mindent megtesznek 
azért, hogy javuljon állapotuk. 
Mint fogalmazott: „erre még 
várni kell” sérülésük súlyossága 
miatt. Az ügyben megszólalt Tóth 
Frank, a Vasas egykori válogatott 

vízilabdázója, aki annak a három 
busznak az egyikén ült, amelyek 
vasárnap a Hurghadában nyaraló 
magyarokat a reptérre szállították, 
és amelyek közül az elöl haladó 
felborult, tizenegy magyar halálát 
okozva. „Túl gyorsan ment a so-
főr, hogy minél előbb túl legyen 
az egészen, és még az sem érdekel-
te, hogy ezzel másokat veszélyez-
tet – mondta a volt sportoló, aki 
szerint az egyiptomi sofőrök nem 
tűntek túlhajszoltnak, inkább un-
ják az egészet, rutinból vezetnek 
és olykor úgy csinálnak, mintha 
valamilyen vagont és nem buszt 
irányítanának. „Ne kérdezze, mit 
láttam a buszban” – mondta a 
gyógyszerész végzettségű egyko-
ri sportoló, aki megpróbálta re-
konstruálni a történteket, és arra 
jutott, hogy a jobb és bal kanyar 
után következő nagy kanyart már 
nem tudta bevenni a busz, a pad-
ka megdobhatta a kereket, így 
megborult az ormótlan járműtest. 
A hurghadai balesetnek tizenegy 
áldozata volt, a buszsofőr nincs 
köztük. 

egyiptomi KAtAsztrófA

Hazaértek az első sérültek 

Kiürítették a marosvásárhelyi repülőteret. Egy gya-
nús csomag miatt ürítették ki tegnap délben a marosvásárhelyi re-
pülőteret. A személyzetnek és a Marosvásárhely–Budapest járat 
mintegy félszáz utasának kellett elhagyniuk az épületet, mert egy 
őrizetlenül hagyott csomagot találtak a reptéren. Ez a németorszá-
gi Dortmundba tartó járat leszállása után maradt ott, és a vizsgálat 
után veszélytelennek bizonyult. A fennakadás a reptéren egy órát 
tartott, majd újra beindult a forgalom.


