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SALÁNKI ZSÓFIA 2015.11.29. 06:09

Szeged - Valaki sárga-fekete szalaggal ragasztotta be azt
a sodronyt, amely nemrégiben megsebezte egy ២�ú
nyakát a TIK előtt. Arra, hogy ki a távvezetékoszlop
tulajdonosa, azóta sem derült fény.

– Fogalmam sincs, hogy ki
ragaszthatta le a sodronyt, de
örülök annak, hogy a
tulajdonosához eljutott a
baleset híre, még akkor is, ha
nem jelentkezett. Ha
egyáltalán a tulajdonosa
ragasztotta le – mondta a
balesetet elszenvedő ňú
édesapja lapunknak. Ő is látta
a fekete-sárga színű szalagot,
hiszen néha arra jár, hogy megnézze, történt-e valami változás. A szalag
nappal ugyan jól látszik rikító színe miatt, éjszaka azonban még mindig
láthatatlan a sebesülést okozó acélsodrony. 
 
Megírtuk, hogy Marcell hazafelé tartott, amikor nekifutott a József Attila
Tanulmányi és Információs Központ előtt lévő távvezetékoszlopot tartó
sodronynak. Nemcsak felületi sérülést szenvedett, nyakmerevítőt kellett
hordania a nyakat ért hirtelen erős ütés miatt. Édesapja akkor azt mondta,
feljelentést fognak tenni a rendőrségen. 
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Olvasóink tudják? 
 
Kérjük olvasóinkat, hogy akinek
információja van arról, ki lehet a
távvezetékoszlop tulajdonosa, vagy
arról, hogy ki ragasztotta rá a sárga-
fekete színű szalagot, jelezze e-mailben
a salankizs@delmagyar.hu-n vagy az
online@delmagyar.hu-n.
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– A feljelentést még nem tettem meg, remélem, hogy jelentkezik a tulajdonos,
és békés úton megbeszélhetjük a dolgot. Ha rendőrségi eljáráson kívül meg
lehetne oldani a sodrony ügyét, az lenne a legjobb – mondta az édesapa. Nem
kártérítést szeretne, hanem azt, hogy mással ne történjen meg az eset. 
 

Ismét egy kis nyomozást folytattunk. Most nem a tulajdonost, hanem a jótevő
szalagragasztót próbáltuk megtalálni. Először a TIK igazgatóját, Gyarmati
Lászlót kérdeztük – nem ők ragasztották a sárga-fekete jelzést a sodronyra.
Úgy gondoltuk, talán a rendőrség az újabb baleset megelőzése végett tett
óvintézkedést, de nem. – Nem mi tettük a szalagot a sodronyra, hiszen nem a
városüzemeltetés hatáskörébe tartozik. Fogalmunk sincs, hogy ki lehetett az –
tudtuk meg Molnár Lászlótól, a városüzemeltetési iroda vezetőjétől.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Acélsodrony sebezte meg Marcell nyakát TIK-nél

Témák: baleset  Szeged  TIK

A sodrony nappal jól látszik a szalagnak köszönhetően, éjszaka azonban még mindig
rejtve marad. 

Fotó: Kuklis István
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Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

 Hiába lett sárga-fekete, sötétben nem látszik a sodrony a
TIK-nél
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