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Acélsodrony sebezte meg Marcell nyakát TIKnél
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Szeged - Megsebezte Marcell nyakát a József Attila
Tanulmányi és Információs Központ előtti
Népszerű
távvezetékoszlopot tartó acélsodrony. A 18 éves szegedi
gimnazista nyakmerevítőt kapott, édesapja pedig
feljelentést tesz, hogy megszüntessék a balesetveszélyes
akadályt, amiről
nem tudni,
kinek a tulajdona.
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– Amikor elestem, azt sem tudtam, hogy minek mentem neki. Már sötét volt,
így nem láttam a sodronyt – mondta Marcell, a 18 éves szegedi gimnazista,
miközben megmutatta, hogyan történt a baleset a József Attila Tanulmányi és
Információs Központ előtt. Hozzátette: nem csak felületi sérülést okozott a
kifeszített, láthatatlan akadály, hiszen napokig fájlalta a nyakát. Az orvos
nyakmerevítőt írt fel a hirtelen megterhelés miatt. Röntgenre, CT-re és
ultrahangos vizsgálatra is elküldték, két napot hiányzott az iskolából.
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Ausztriától üldözték Komárom megyéig
a lopott fekete BMW-vel menekülő
társaságot

Szolgáltatások

ELADÓ

A tettes, az ismeretlen eredetű oszlop a TIK előtt
éktelenkedik.
Fotó: Kuklis István

KIADÓ

Tarján, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 55 m2,
11.990.000 Ft
Részletek »

Kiskundorozsma,
Szeged, ingatlan,
eladó, ház, 120 m2,
12.990.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

– Gyakran járok futni, akkor is épp futva tartottam hazafelé. A szemüvegem is
rajtam volt, tehát láttam mindent. Már messziről megcéloztam az oszlop és a
biciklitároló közti helyet. Tudtam, hogy majd ott fogok átvágni. Ekkor ütköztem
neki a nyakammal, azonnal a földre kerültem. Szerencse, hogy a hátizsákom is
rajtam volt, így amikor elestem, a hátamat legalább nem ütöttem meg –
mesélte Marcell.

Déliapró
Autó, Használt autó
Albérlet, Lakás, Családi ház
Számítástechnika, Mobil
Háztartási gépek

A Vitéz utcából tartott a TIK és a Bölcsészettudományi Kar közti járda irányába.
A környéken általában rengeteg az egyetemista, az esetet is többen látták, ők
segítették fel a 晔út. Érezte, hogy nagyon fáj a nyaka, de azt, hogy vérzik, csak
otthon vette észre.

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok
Állat, növény
Utazás, üdülés
Társkeresés

A 晔ú édesapja feljelentést tesz a rendőrségen, mert nem akarja, hogy mással is
megtörténjen az eset.
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