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A felszínre hozták tegnap a 
május 29-ei balesetben elsüly-
lyedt Hableány turistahajót 
Budapesten, a Margit hídnál. 
A járművet a budapesti ren-
dőr-főkapitányság hajózási, 
nautikai és műszaki szakértői 
vizsgálják meg.

 » KRÓNIKA

H étórás mentés után a ter-
veknek megfelelően sikere-
sen kiemelték a május 29-ei 

balesetben elsüllyedt Hableány 
turistahajót tegnap Budapesten, a 
Margit hídnál. A hajót egy uszály-
ra helyezték, amely a csepeli sza-
bad kikötőbe szállítja a járművet. 
A Hableányt tegnap kora reggel 
kezdték kiemelni a Duna mélyé-
ről, közben többször megálltak. 
A mentést négy szakaszban haj-
tották végre: először a kapitányi 
hídig, majd a fedélzetig, utána pe-
dig a vízvonalig emelték ki a hajót 
a Clark Ádám úszódaru segítségé-
vel, utolsó lépésként pedig elhe-
lyezték az uszály fedélzetén. Min-
den állomáson vizet szivattyúztak 
a hajótestből, illetve búvárok 
hatoltak be a jármű belsejébe, ez 
alkalmakkor akadálymentessé 

A MENTÉS SORÁN NÉGY HOLTTESTRE BUKKANTAK, AZONOSÍTÁSUK FOLYAMATBAN VAN – MÉG NÉGY EMBERT KERESNEK

Kiemelték a Hableány turistahajót a Dunából

Sikeres expedíció. Hétórás mentés után a Clark Ádám úszódaru kiemelte a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát a Margit hídnál

tették a hajótestet a holttestek meg-
találása érdekében.

A hajót a csepeli kikötőbe szállítják, 
ott pedig a budapesti rendőr-főkapi-
tányság hajózási, nautikai és műszaki 
szakértő bevonásával, az ügyészség 
képviselőjének jelenlétében szem-
lének veti alá a járművet – mondta 
tegnap délután az MTI-nek Gál Kris-

tóf, az országos rendőr-főkapitányság 
szóvivője. Kifejtette, Csepelen már 
napokkal ezelőtt kialakították a hely-
színt a szemléhez, amelyet viszont 
már a mentéssel egy időben megkezd-
tek, hogy a kiemelés során keletkezett 
elváltozásokat is rögzíteni tudják. A 
mentés alatt négy holttestet emeltek 
ki, azonosításuk folyamatban van, de 
vélelmezhetően az egyik halott a hajó 
magyar kapitánya, egy másik pedig az 
egyetlen gyermek utas – fogalmazott 
a szóvivő, hozzátéve, hogy még négy 
embert keresnek. A helyszínen a szak-
emberek úgy vélekedtek, lehetnek 
még holttestek a hajótestben, ugyanis 
különösen a tati teremben rengeteg 
hordalék halmozódott fel.

Gál Kristóf közölte azt is, hogy a 
belügyminiszter kérésére megdupláz-
ták a keresésben részt vevő rendőrök 
számát. A szóvivő emlékeztetett, a 
balesettel összefüggésben a budapes-
ti rendőr-főkapitányság folytat nyo-
mozást, jelenleg egy gyanúsított van, 
a szállodahajó – amellyel a Hableány 
ütközött – ukrán kapitánya, akit vízi 
közlekedés halálos tömegszerencsét-
lenséget okozó, gondatlanságból el-
követett veszélyeztetése vétségének 
gyanúja miatt hallgattak ki gyanúsí-

tottként, és tartóztattak le. Gál Kristóf 
elmondta azt is, hogy hétfőn a Viking 
Sigyn szállodahajó – egyéb okok mi-
att – ismét Magyarországra érkezett, 
és mivel szükségessé vált új bizonyí-
tékok beszerzése, valamint a tényál-
lás teljes körű tisztázása, a rendőrség 
új szemlét tartott a hajón. Kérdésre 
válaszolva hozzátette, a szemle során 
olyan bizonyítékot szereztek, amely 
vélhetően teljesebb képet ad a történ-
tekről.

A Hableány 1949-ben épült, a hajó 
27,2 méter hosszú, 4,8 méter széles 
és 5,2 méter magas, a súlya 50 tonna. 
A turistahajó kiemelésére Komárom-
ból érkezett pénteken a 200 tonna 
emelésére is képes Clark Ádám úszó-
daru.

A Hableány május 29-én süllyedt 
el a Margit hídnál, miután összeüt-
között a Viking Sigyn szállodahajó-
val. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 
dél-koreai állampolgár és a kéttagú 
magyar személyzet. Hét embert sike-
rült kimenteni, hét dél-koreai állam-
polgár holttestét pedig még aznap 
megtalálták. Azóta további tizen-
három áldozat, köztük a Hableány 
matrózának holttestét találták meg 
és azonosították.
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 » BEDE LAURA

„O lyan egyetemi oktatókat, ku-
tatókat, közéleti szereplőket 

szeretnénk a Koli előadói között tudni, 
akik a millenniumi nemzedékek aktu-
ális helyzetével kapcsolatos kérdések 
szakértői” – mondta Tankó Helén, a 
Koli koordinátora. A július 4–7. kö-
zötti, marosvásárhelyi VIBE fesztivál 
tudásfórumának listája folyamato-
san bővül, ennek a folyamatnak ad 
újabb löketet az Open Koli felhívás. A 
jelentkezők a tervezett előadásuk egy-
oldalas kivonatát és egy féloldalas be-
mutatkozó szöveget kell elküldjenek 
a koli@vibefestival.ro címre június 
20. éjfélig. „Az, hogy a jövőnk milyen 
lesz, csak elképzelni lehet. Az biztos, 

hogy attól függ: képesek vagyunk-e 
odafi gyelni a millenniumi nemzedék 
megváltozott igényeire” – mondta 
Borzási Sarolta, a Koli programigaz-
gatója. Hozzátette, a tudásfórum 
olyan nappali programokat biztosít 
a fesztiválozók számára, amelyeken 
szellemileg feltöltődhetnek, és inspi-
rálódhatnak.

A VIBE Kolin többek között olyan 
kérdésekre keresik a választ, hogy 
meddig álmodhat egy nő, hol kezdő-
dik az üvegplafon, melyek a Facebook 
és a szólásszabadság összefüggései. 
Zágoni Balázs és Bátori Anna arról 
értekezik, hogyan tud lépést tartani a 
fi lmművészeti képzés napjaink fi lm-
ipari trendjeivel, Dezső Bence egy 
infl uencer (véleményvezér) életéről 

beszél, Tonk Márton a Magyar poli-
tikai enciklopédiát ismerteti. Szász 
Levente Tíz verseny alatt a Föld körül 
címmel bemutatja BBTE-s közgaz-
dászhallgatók generációs harcát az 
esettanulmányokkal, Kassay Anna 
pedig utazásélményeiről beszél majd.

A VIBE Koli húzóneve idén a kö-
zösségi média mémsztárja, Tibi atya, 
akinek humoros, szarkasztikus be-
jegyzéseit szinte minden fi atal isme-
ri. A millenniumi nemzedék írónői 
is ott lesznek a Koliban: Kemény 
Zsófi , Kali Ágnes és Lupescu Kata. 
Kádár Magor egyetemi tanár a jelen-
legi oktatási rendszerről beszél, Seer 
László egyetemi adjunktus a számí-
tógép- és robotgenerációk fejlődését 
jogi és IT-szempontból közelíti meg. 

Vitus-Bulbuk Emese pszichológus 
az új nemzedék felnőtté válásáról, 
a millenniumiak családalapításáról 
beszél. Koltai Balázs előadásában az 
innovatív vállalkozásokról lesz szó. 
Fábián Sára, az Amigos a gyerekekért 
alapítvány létrehozója pedig a társa-
dalmi vállalkozásokkal kapcsolatos 
tapasztalatait osztja meg. A Koli ven-
dége lesz Joós Andrea tréner, rádiós, 
televíziós műsorvezető és Morcz Fru-
zsina, aki a zeneipar legújabb válto-
zásairól mesél a fesztiválozóknak.

További részleteket az esemény Fa-
cebook-oldalán, illetve a www.vibe-
festival.ro honlapon lehet találni. Je-
gyeket ugyanitt lehet venni: a Magenta 
Pass 209 lejbe kerül. A helyszínen 250 
lej lesz a négynapos bérlet.

Előadók jelentkezhetnek a VIBE fesztivál tudásfórumára

 » A szakem-
berek szerint 
lehetnek még 
holttestek a hajó-
testben, ugyanis 
a tati teremben 
rengeteg hordalék 
halmozódott fel.

 » A VIBE 
tudásfóruma 
olyan nappali 
programokat 
biztosít a feszti-
válozók számá-
ra, amelyeken 
szellemileg 
feltöltődhetnek, 
és inspirálódhat-
nak.

Búvárok a kiemelést követően a víz felszíne felett holttestek után kutatva átvizsgálják a hajóroncsot




