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Okolo 250 ľudí sa vo štvrtok 26. mája prišlo na miestny cintorín rozlúčiť so zosnulou Elenou
Gudjakovou (†29), obeťou údajného kysackého kanibala Mateja Čurka. Na poslednej ceste
ju vyprevádzala rodina, príbuzní i priatelia.
Počas pohrebu z úcty k zomrelej a smútiacej rodine nepadlo ani slovo o tom, akým
spôsobom mladá žena zomrela.
Po svätej omši a rozlúčke v dome smútku Elenu v truhle zo svetlého dreva napokon
odniesli na cintorín, kde ju pochovali. Jej stratu počas obradu ťažko znášali najmä rodičia,
ktorí ešte donedávna dúfali, že ich dcéra je nažive i napriek tomu, že bola nezvestná od konca júla minulého
roka. Polícia už vtedy v jej počítači našla odkaz na internetovú stránku s informáciami o železničnej stanici
v Kysaku, stopa však v tej dobe viedla do slepej uličky.
Až nedávno medializovaný prípad Mateja Čurka zo Sokoľa doviedol policajtov k podozreniu, že Elena môže byť
jednou z jeho potenciálnych obetí. Na základe údajov z Čurkovej turistickej navigácie objavili 17. mája v plytkej
jame v lesoch pri Kysaku telá dvoch žien. Ich totožnosť následne potvrdili testy DNA: Jednou z nich bola Elena
z Oravského Veselého, druhou dvadsaťjedenročná Lucia Uchnárová, ktorú pochovali v stredu 25. mája v Snine.
Lucia bola nezvestná od septembra minulého roku. Obe mladé ženy sa s vrahom kontaktovali prostredníctvom
internetu.
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