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Ötvenezer forintért ölt a feleségem
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BUDAPEST

Budapest - Egy megkeseredett férjet és egy csalódott fiút hagyott a szabad
világban P. Eleonóra (35), akit a Fővárosi Bíróság aljas indokból, különös
kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt ítélt tegnap 19 év fegyházra. A
Szamaritánus Mentőszolgálat ápolónője egy 84 éves betegével végzett
2004 áprilisában. János gyűlöli és egyben sajnálja is feleségét, a 17 éves
nagyfiú abban bízik: anyja jó emberként szabadul a börtönből.
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- Nóri olyan, mint egy hurrikán, hirtelen jött, mindent felkavart maga körül, és csak
romok maradtak utána - töprengett tegnap az ítélethirdetés előtt Pető János (64), a
megtört férj. - 13 éve ismertem meg őt, akkor még Lónyán éltem milliomosként,
szép földem és szerető családom volt. De Nórinak nem tudtam ellenállni, gyönyörű
volt, fiatal és kedves. Azonnal belészerettem. Elhagytam a családom, elvettem
feleségül Nórit, és Budapestre költöztünk.
A férfi szerint a fővárosban kezdődtek a
bajok, Eleonóra rászokott a játékgépre,
minden pénzüket abba dobálta, még a lottón
nyert 5 millió forintot is eljátszotta.
Mindenféle férfival csalta, aztán se szó, se
beszéd, elhagyta őt és nagyfiát, Imrét (17)
is.

INFOGRAFIKA
MOBIL
NAPILAP

- A gyilkosságról az újságból értesültem,
köpni-nyelni nem tudtam. Nóri? Egyszerre
gyűlölöm és sajnálom őt, de akárhogy is
alakuljanak a dolgok, Imrét felnevelem.
Okos, jóravaló gyerek, elektroműszerésznek
tanul, belőle ember lesz, nem úgy, mint az
anyjából - szorította meg Imi vállát János.
- Szeretem anyát, hiszen a fia vagyok, de
nem tudom, hogy valaha is meg tudok-e
bocsátani neki - mondta Imi. - Mindig
látogatni fogom, titkon abban bízom, hogy megváltozik, és jó emberként jön ki a
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börtönből.
A Blikknek a bilincsbe vert Eleonóra is nyilatkozott. A magas, csinos, fekete hajú nő
a rendőrségnek még úgy vallott, hogy egyedül követte el a gyilkosságot, a bírósági
tárgyalásokon azonban megváltoztatta álláspontját.
- Jenő, a szeretőm tehet mindenről, ő vitt bele a rosszba - mondta lapunknak
Eleonóra. - A játékgépezés, a kölcsönök, mind az ő műve. A gyilkosságot is ő
követte el, én csak ellöktem a nénit. Jenő azonban később agyvérzést kapott,
lebénult, beszélni sem tud, így talán sosem derülhet ki az igazság. Sajnálom a
családom, sajnálom ezt az egészet, ami történt.
Dr. Vaskuti András bíró végül meghozta döntését: 19 év fegyházra ítélte a
zokogásban kitörő hurrikán asszonyt”.
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Szíven szúrta az idős grófnőt
A vádirat szerint a mentőápolóként dolgozó P. Eleonóra többször kért kölcsön
áldozatától, V. Andrásnétól (†84). A vádlott nem tudta megadni 50 ezres
adósságát, egy emiatt kitört vita hevében 2004. április 3-án az V. kerületi, Veres
Pálné utcai lakásban végzett az idős grófnővel. Fellökte, tízszer a torkára és a fejére
taposott, majd kétszer szíven szúrta. A bíróság bizonyítottnak látta, Eleonóra
egyedül követte el tettét, az általa emártott” férfi jelen sem volt a gyilkosságnál.
Ezt megerősítette a hazugságvizsgálat eredménye is.
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Tilos a Blikk.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó
írásbeli engedélye nélküli újraközlése. Az oldalról kivezető linkeken elérhető tartalmakért a
Blikk.hu semmilyen felelősséget nem vállal.
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