
Tanar din Curciu, mort langa o discoteca din Germania
Drama pentru o familie din localitatea Curciu. Baiatul lor, un tanar de 23 de ani, a murit langa o discoteca
din Germania. Tragedia s-a intamplat duminica dimineata, dupa ce baiatul impreuna cu doi prieteni au
fost scosi afara din discoteca si din spusele unor martori, batuti bine de personalul de paza al localului.
Cum si politia a fost anuntata despre acest incident, baiatul de 23 de ani a luat-o la fuga, insa a cazut
intr-un canal si s-a inecat. Martorii prezenti la toata scena spun ca baiatul din Curciu a fost lovit cu
bestialitate de personalul de paza al discotecii. De cealalta parte, oficialii germani sustin ca pentru
calmarea spiritelor a fost nevoie de interventia politistilor. in acel moment tanarul a luat-o la fuga, iar in
incercareadea scapa de urmaritori s-a aruncat in raul Nekar. Potrivit politistilor din Esslingen, barbatul a
refuzatsa se prinda de colacul de salvare, pe care l-au aruncat in apa, inotand spre larg.
  
  Politistii sipompierii au inceput sa-l caute cu mai multe barci de salvare, insa l-au gasit mort pe tanar,
dupa cateva ore.
  
  
  
  Ce spun reprezentantii discotecii
  
  
  
  " Reprezentantii discotecii din Germania sustin intr-un mesaj postat pe reteaua de socializare Facebook
ca nu sunt responsabili de moartea tanarului din Curciu. "Mesaj oficial din partea conducerii discotecii
Extasse Eslingen: Asa cum bine stiti, in data de ..., s-a intamplat ... Chiar daca anumiti oameni incearca
acum sa gaseasca vinovati pentru ce s-a intamplat si posteaza diverse mesaje negative la adresa clubului
nostru, tin sa precizez tuturor clientilor ca acesta a fost un caz singular si ca asa cum bine stiti niciodata in
istoria discotecii noastre nu s-au intamplat astfel de evenimente! Body-guarzii nostri au avut, au si vor
avea mereu sarcina de a proteja personalul si clientela noastra! Daca izbucneste un conflict ei au datoria
de a da afara persoanele implicate. Iar noi nu ne asumam raspunderea pentru ceea ce se intampla dincolo
de usile discotecii noastre! in final, tin sa comunic tuturor ca noi nu avem nici o vina pentru cele
intamplate, ca bodyguarzii si-au facut datoria si ca si-o vor face mereu pentru ca SIGURANŢA si
DISTRACŢIA clientilor nostri sunt pe primul loc! Asa ca Extasse va continua seria concertelor explozive
pe care le-a pregatit si asa cum v-ati obi`nuit deja cei mai iubiti artisti din Romania vor fi in fiecare luna
alaturi de voi", este mesajul conducerii discotecii "Extasse" din Eslingen.
  
  
  
  " Oameni revoltati" 
  
  
  
  Tot pe reteaua de socializare Facebook, romanii care se aflau in discoteca in momentul producerii
tragediei se arata revoltati de cele petrecute. "Vrem sa se faca dreptate! Putea fi fratele sau iubitul
oricaruia dintre noi in locul lui. Şi fratii mei au fost la locul faptei si au fost amenintati ca daca se baga, o
sa le rupa picioarele. Asa ceva nu este posibil, a fost lovit cu bestialitate in fata surorii sale care a incercat
sa-si apere fratele si a fost prinsa de gat si izbita de pamant. Ceilali au fost inchisi in discoteca cu cheia sa
nu poata iesi sa vada ce se intampla. Cum se poate asa ceva? Bodyguarzi sunt acolo ca noi sa fim in
siguranta si sa evite scandalurile, nu ca sa ne bata cu bestialitate si sa se ajunga la asa ceva. Sper ca
vinovatii sa plateasca! Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a scris o tanara pe Facebook." Cazul este
cercetat de politistii din Germania. in acelasi timp, parintii tanarului din Curciu se pregatesc sa-si
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inmormanteze baiatul.
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