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Imagine
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Máte tip? Dajte nám vedieť
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Otvoriť galériu

Marián Čurko zahral svojmu bratovi skladbu Imagine.
Zdroj: laz, Nový Čas

V košickom krematóriu na Zelenom dvore sa včera príbuzní rozlúčili so
slovenským kanibalom Matejom Čurkom († 42) zo Sokoľa (okr. Košiceokolie).
Link
Na pohreb prišlo asi 50 ľudí, z Bratislavy dorazil aj jeho brat Marián Čurko, známy najmä z televíznej relácie
Partička.
Pohreb sa rodina snažila utajiť do poslednej chvíle. Nebol zapísaný ani v rozpise na včerajší deň. V krematóriu
sa mal prvý obrad oﬁciálne konať až o 9.45 hod., obrad s kanibalom Matejom Čurkom sa však začal o trištvrte
hodiny skôr a trval len polhodinu. Naposledy sa s ním vo veľmi ponurej atmosfére lúčilo asi päťdesiat ľudí.

Rečník v smútočnom prejave spomínal, že nemal rád neprávosti a bol dobrým človekom, synom, manželom a
otcom. Pri týchto slovách plakala jeho mama aj manželka Eva a dcéry. Po minúte ticha sa z reproduktorov
ozvali pesničky Yesterday od Beatles a Wish you where here od skupiny Pink Floyd. Ku klavíru si potom sadol
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jeho brat Marián Čurko, ktorý aj napriek tomu, že konanie brata odsúdil, na poslednú rozlúčku s ním predsa
len prišiel. Na konci pohrebu mu zahral legendárnu skladbu Imagine od Johna Lennona. „Pravda sa ukáže, sú
to nezmysly, čo sa o ňom píše,“ stroho konštatovali pri odchode príbuzní zosnulého Mateja Čurka.
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Súvisiace články:
Pri vodnej nádrži na juhu Slovenska sa stratil rybár Martin: Na brehu našli iba jeho tenisky!
Nedeľná tragédia pod Poľanou: Požiar v kuchyni neprežila dôchodkyňa Mária († 72)
V Prešovskom kraji sa zrazili dve osobné autá: Šofér jedného bol ožratý!
Starostka obce pri Lučenci, kde auto zrazilo tri deti: Akoby sa druhý raz narodili!
Vlak na Horehroní zrazil Tomáša († 26): Sedel polovyzlečený na koľajniciach!

Autor: Čas.sk

Andy Kraus o chystaných projektoch: Hlava v
smútku zo slovenských divákov

Nahlásiť chybu Máte tip? Dajte nám vedieť

Nela Pocisková o živote s Tůmom: Prečo sa
Filip vysťahoval z našej spálne
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Sagan sa znovu pripomenul celému svetu:
Konečne sa smeje už aj on!

FOTO

Nečakaná facka pre Slovákov, ktorí
smerovali na dovolenku do Bulharska:
Uväznení na letisku!

Jakub Prachař o nevere a kríze v manželstve:
Všetkých odbil jednou vetou

FOTO

Exkluzívne fotky zo Sekerovej svadby: Pôvabná
nevesta všetkých očarila!

Najnovšie z rubriky

Pri vodnej nádrži na juhu Slovenska sa stratil rybár Martin: Na brehu
našli iba jeho tenisky!

Nedeľná tragédia pod Poľanou: Požiar v
kuchyni neprežila dôchodkyňa Mária († 72)

V Prešovskom kraji sa zrazili dve osobné autá:
Šofér jedného bol ožratý!
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rýchlik!

Hrôza neďaleko Košíc: Rastislav († 17) vystúpil z vlaku, zrazil ho protiidúci

NAJČÍTANEJŠIE

24h / 3d / 7d

1. Čitateľ odfotil na bratislavskom letisku známeho slovenského politika: Páni, ten ale zostarol!
2.

Sekundy hrôzy zachytené na Milanovej kamere: Uvidíte, čo spravil šialený kamionista, zabudnete
dýchať!

3. Novomanželka na dovolenke omylom vošla do cudzieho apartmánu: Po tom, čo tam zažila, sa radšej
zabila!
4. Prišlo to ako blesk z jasného neba: Utajená svadba najbohatšieho slovenského športovca!
5. Plačková po rozchode počúvla kurióznu vzťahovú radu: Toto spravila a muž sa k nej vrátil!
6. Najbohatší Slovák Andrej Babiš s Monikou: Miliardárska svadba za 10 minút, vieme detaily!
7. Život úspešnej slovenskej tenistky sa obrátil naruby: Z nevinného fľaku sa vykľula vážna choroba
8. Panika v susednom Poľsku: V centre mesta odpálil muž bombu na svojom tele!

AKTUALITY.SK

Viac

Drogy a neviazaný život ju obrali o rodinu. Po
otcovi zdedí milióny P Aktuality.sk

Bombardéry USA preleteli nad Kóreou, aby
varovali Kim Čong-una P Aktuality.sk

Prehovoril o ﬁnancovaní Smeru. Vyhrážali sa
mu fyzickou likvidáciou P Aktuality.sk

Zidane už nechce vidieť zmeny v kádri:
Mužstvo je veľmi dobré P Šport.sk

RÝCHLE SPRÁVY
pred 13 min

Merajú rýchlosť P Aktuality.sk
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