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Vörös T.Karoly Ur 
Föszerkesztö  
Nepszabadsag                                                                           Vienna, 29.05.2009 
 
 
Tisztelt Föszerkesztö Ur, 
 
Sajnalattal vettem, hogy a lap majus 2.-i szamaban hugom szörnyü tragediajarol  megjelent – Hajba 
Ferenc altal jegyzett – cikk tele volt (ertekelesem szerint tendenciozusan) teves es hamis 
allitasokkal, mind szemelyemet, mind hugomat (holtaban) sertö minösitesekkel. Az alabbiakban 
összeallitottam a helyesbiteseket, amelyeket kerem közölni. Szamokkal jeleztem, a cikk mely 
reszehez tartozik a javitas . 
    
1. Kizarolag  az en lobbizasom, a nemzetközi sajto es a politikai nyomas hatasara tüztek ki - .Eva 
eltünesenek 4-ik honapjaban -  a jutalmat a nyomravezetönek. (Hajba: A közigazgatási eljárásban 
szokatlan módon például egymillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki Eva Rhodes ügyében. 
Igaz, ez sem vezetett eredményre.) 

2. A „halottlato“ nem az en ötletem volt: a TV2 hivott fel, jelezve, hogy filmriportot keszitenek 
hugom Csizmaskandur allatmenhelyen, Szölöhegyen. Ök hivtak oda Lila King mediumot.(Hajba: 
Judith Majlath kétségbeesésében már halottlátóhoz is fordult.) 

3. Többször kertem a rendörseget, kerjek meg  a Scotland Yardot az  Interpol bekapcsolásával – 
mivel Eva Rhodes angol  allampolgar volt, hogy javitsak fel a rosszminösegü ipari kamera kepet,a 
gyanusitott ferfi megtalalasa erdekeben .Ezt sem tettek meg. 
 

4.Valoban elsö naptol kezdve  követeltem a nyomozast.Ugyanis minden jel egy borzaszto 
büncselekmenyre utalt:-Hugom  fajdalmas gerincserve miatt nem tudott jarni.Mindket autoja tarva-
nyitva,inditokulccsal az inditoban,bezart udvaraban alltak.Angol allampolgarsagu  hugom lejart 
utlevele a haloszobajaban volt. A mindig lezart irodaja tarva nyitva,feldulva es az uj Toshiba 
laptopja hianyzott,csak üres doboza maradt Hugom elethivatasszerüen foglalkozott a kobor es 
kinzott allatok megmentesevel, befogadasaval,apolasaval ,soha nem hagyta volna magara a 130 
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allatot.Tele volt tervekkel,epitkezett, varta, hogy  a hatosagoktol visszakapja müködesi 
engedelyet.Valamenny holmija erintetlenül lakhelyen maradt, folyoszamlajarol penzt nem vett 
le,mobiltelefonjarol hivast nem inditott. A körülmenyek egyertelmüen büncselekmenyre utaltak.A 
menhely hivatalos allatorvosa,kivel Eva evek ota együtt dolgozott es jol ismerte,egyet ertve velem 
büncselekmenyre hivta fel a rendörseget minden tanuvallomasaban is.  

5. Hajba Ferenc cikk irot szemelyesen nem ismerem, nem talakoztam vele,interview-t nem készitett 
velem,  ö tehat termeszetemet nem ismeri.H.F. kijelentese sertö valamint ragalmazo. (Viszont adtam 
egy interview-t Szaszi Julianak, a Nepszabadsag becsi tudositojanak. Ez az iras korrektul tükrözte a 
helyzetet, eröfesziteseimet a nyomozas erdekben es rossz sejteseimet. Ezt az interview-t a 
Nepszabadsag soha nem hozta le, nem hasznalta fel). (Hajba: Judith Majlath persze nem könnyű 
természetű nő.) 

6. Bönyben nem jartam,senkit  nem ismerek, hugom birtoka Szölöhegyen van.(Hajba: Ezzel a 
magatartásával Bőnyön is ellenszenvet keltett.) 

 7. 2006-ban Eva visszaadta engedelyet, többek között azert is , mert elege volt, az Emberek 
Allatokert györi alapitvany ragalmazo, irigykedö üldözeseiböl, egyesek fenyegeteseiböl  es egy 
györi ujsag igazsagtalansagaibol . De nem tudta megmentett allatait ott hagyni. Kesöbb  ujra 
megkervenyezte az engedelyt. Lasd györi al-Polgarmester Prof. Schmidt elismerö levelet a 
Csizmaskandur Alapitvany munkajarol es Europai szinvonalarol !  

8. A telephelyen vegrahajtott  tranzakciok dokumentalva voltak. (Hajba: Sok száz ember fordult 
meg a menhelyen, dokumentáció nem maradt utánuk, egymást sem nagyon ismerték)  

9.Het es felhonapon keresztül közel naponta szolgaltam a györi rendörsegnek informacioval,uj 
tanukkal,adatok forditasaval es szamos bizonyitasi inditvanyt terjesztettem elö,tanuk meghallgatasat 
kertem,en voltam, aki  elfogott gyanusitott szemelyre felhivtam a rendörseg figyelmet. Politikai és 
sajtosegitseggel központi szerepet játszottam testverem felkutatasaban. A magyar rendörseg  altal 
szervezett  sajtokonferenciarol azonban kizartak.(Hajba: A rendőrségnek nagyjából fél év alatt 
sikerült mindenkit felkutatnia, aki akár csak pár napot is dolgozott Eva Rhodesnak) 

10)Hugom a cikkiro allitasaval ellentetben nem szepsegeböl elt, es modelkedett, hanem a vilaghirü  
becsi Max Reinhardt Seminar szinesz egyetemen  tanult, fotomodellként es szinesznőként 
dolgozott, majd fiatalon  ferjhezment, es anya lett. 

11. John Lennon hosszas kereses után valasztotta a film föszerepere. (Hajba: Még John Lennon 
egyik filmjében is felbukkant egy epizódszerepben) 

12.Valotlan cikk allitasa,hogy a menhely az 1% adofelajanlasokbol müködött.Az APEH-töl a 12 ev 
alatt csak egy parszor kapott minimalis összegeket.Valosagban Hugom 160.000GBP angol fonttal 
jött Magyarorszagra. Ehhez 50.000  angol fontot kapott Yoko Onotol az egykori filmszerepert. 
Összes vagyonat az allatvedelemre ,a magyar kobor allatok mentesere költötte!  Eva atmenetkent 
valasztotta Magyarorszagot, mig dönt,hogy  hol  akar elni. Ezert vette a tanyat, majd a magyar  
kobor allatok keserves helyzetet latva hivta eletre a Csizmaskandur Alapitvanyt es az Allatmenhelyt 
Szölöhegyen,Györ közeleben. A menhelyet  sajat vagyonabol es külföldi segitseggel 
üzemeltette.Csak egy par eve kapott  allami 1%-os tamogatast!..(Hajba: Létrehozta a Csizmás 
Kandúr Alapítványt, amely lakossági adományokból, egyszázalékos adófelajánlásokból működött. ) 

 13. Valotlannak tartom a cikk azon megallapitasat,hogy a “hazai allatmentök” szerint hugom 
penzhianyaban elfogadhatalan körülmenyek között tartotta az allatokat.Ezt cafolja a Györ Megyei 
Jogu Varos alpolgarmesterenek levele, amelyet mellekelek, Ebböl  kiderül, hogy hugom az europai 
szintü allatvedelem meghonositasa es müvelese teren kiemelkedöen fontos szolgalatot 
teljesitett,kulturalt allatotthonban gondozza az allatokat.  
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14. Varta engedelye visszateriteset. Ennek az állategeszsegügyi hatosagokkal eggyeztetve a halala 
körüli napokban kellet volna megtörtennie.  

15. A cikk iro ismet elmulasztja közölini a lenyeget,hogy a Györi Varosi Birosag elhunyt hugomat 
es lanyat felmentette a garazdasag vadja alol. A megismetelt eljarasban a sertett rendör egyszerüen 
nem jelent meg ezt követöen 17 nap mulva hugom különös kegyetlenseggel elkövetett rablo-

gyilkossag aldozata lett.  
 
16.Strassbourgban a rendörseget eliteltek,  sulyosabban  mint  Hajba közli.  

2007.04.17. Jogi Fórum / Magyar Helsinki Bizottság A strasbourgi bíróság döntése  

Magyarországot április 10-én az Emberi Jogok Európai Bírósága egy vélelmezett rendőri 

bántalmazás kapcsán. A strasbourgi testület megállapította, hogy a magyar hatóságok nem 

folytattak érdemi vizsgálatot egy, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédei által képviselt angol 

állampolgárnak a rendőri eljárás során elszenvedett sérülései miatt tett feljelentése nyomán, 

és ezzel megsértették az Európai Emberi Jogi Egyezmény kínzást és megalázó, embertelen 
bánásmódot tilalmazó cikkét. A magyar állam 3000 euró nem vagyoni kártérítést és 3500 euró 
költségtérítést, azaz összesen mintegy 1,62 millió forintot köteles megfizetni Sophie 
Bartának.(Eva.Rhodes lanya) 

 17. Mind kettö autoja nyitva, inditoban a kulccsal a zart udvaron alltak, Mindig zart irodaja 
azonban nyitva es uj Toshiba laptopja hianyzott.Felsoroltam elözetesen  a szamtalan egyertelmüen 
büncselekmenyre utalo nyomokat .  

18.Egyetertek Hajba Ferenccel, mikent törtenhetett,hogy Eva Rhodes eltüneset nem büncselekmeny 
nek gyanitottak a Fökapitanysag  szamtalan orszagos visszhangot kivalto, bravurosan felderitö 
nyomozoi? Szabadfi Árpád dandártábornok sematikus indokolasaval szemben a valosag az,hogy az 
eljaras közigazgatasi szakaban követtek el egy alapvetö hibat a rendörök akkor, amikor valamennyi 
nyomot eltüntettek  Az Emberek az Allatokert györi szervezet tagjai Eva telephelyere tötrenö 
beengedesevel es ezzel tettek lehetetlenne a tovabbi emberölesben szükseges,komoly szakmai 
nyomozati munkat. 

19.Megfelel a valosagnak az ujsagiro azon allitasa,hogy a” nyomravaezetö dij a kasszaban marad”. 
Hozzáfüznem, hogy a 7 es fel honapos nyomozas soran napi e-mail.telefon kapcs-ban alltam a 
rendörseggel, Feher Judith kihallgatasat en inditvanyoztam.  Feher J.(Eva telepvezetöje,akit a 
rendörseg addig nem is ismert) volt az a szemely,aki felhivta a rendörök figyelmet arra a nöre, aki a 
gyanusitott Csabanak a vezeteknevet is ismerte,leven Evanal együtt dolgoztak. A bravuros 
nyomozas csak ugy jöhetett letre hogy Feher Judit reszletes,a tettest közvetlenül ismerö szemelyre 
utalo vallomast tett. Neki jarna a nyomravezetöt jutalmazo dij. 

 20. Az Önök munkatarsa hugom halalarol  a következökepen tajekoztatott : 

“A heves szovaltas utan A.Csaba leütötte az udvaron a nöt,aki nem mozdult többe.A ferfi az udvari 
tüzrako helyre vonszolta,gazolajjal meglocsolta a tüzet, a langok 8m magasra csaptak-s orakon at 
egette a nöt.” Az meg hagyjan ,hogy hugomat több alkalommal következetesen, “a nö” 
megjelölessel apostrofalja szemben a 30 eves, erettsegizett ozdi fiatalemberrel.Az viszont nagyon 
furcsa ,hogy a Nepszabadsag munkatarasanak figyelmet elkerülte a sajtotajekoztaton bemutatott 
video azon jelentsora, ahol hugomat “az ozdi fiatalember”,korabban bokszolo, embersegeböl 
teljesen kivetközve,rendkivül brutalisan ,több hatalmas erejü ütessel agyonverte,majd elegette es 
csontjait  Evi unokaja hazanak udvaran elasta. Hajba Ferenc tenyközlese azert is valotlan, mert nem 
egy ütes,hanem több,sulyos nagy erejü ütes volt,amely meg eletben levö hugom szörnyü halalat 
okozta. Hajba azt sem emliti, hogy miutan hugomat halara verte,elegette es elasta, utana kirabolta 
Penzet es laptopjat magahoz vette  aztan  Budapestre utazott. 

Utoirat:  
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 A cikkben nem esik szo arrol, hogy az Emberek az Allatokert györi szervezet, Eva sokéves 
munkajanak akadalyozoi, 24 oran belül , hogy testverem eltüneset a rendörsegnek bejelentettem, 
sajtoval, györi ujsagirokkal, TV –stabbal es különbözö “allatmentökkel” megrohantak a menhelyt 
es onnan  a legszebb allatokat elhordtak. Kesöbb interneten adomanyert  EU szerte kinaltak, 
bankkontojuk szamat mellekelve. Sajat fülemmel hallottam, amint az Emberek az Allatokert  
odarendelt emberei ünnepeltek,”na verge eltettek lab alol   Eva Rhodest, aki az allatokat eheztette 
...na vegre mar nincs a nö..” A szervezet  önkentesei nem tudtak,hogy en  Eva testvere vagyok es 
magyar szot ertem… Ausztriabol adomannyal erkezett allat-mentönek  hittek… 

 

A cikkben az ujsagiro valotlan tenyallasokat közöl,illetöleg valos tenyeket hamis szinben tüntet fel. 

A fentebb irtakra figyelemmel kerem Föszerkesztö Urat a kezhezveteltöl szamitott 8 napon belül 
sziveskedjek a helyreigazitast megjelentetni lapjaban, ugyanazon a helyen, ugyanazon betütipussal 
a fentiek szerint. 

A közles elmaradasa haladektalanul sajto helyreigazitasi pert von maga utan. 

For information on Eva Rhodes please visit:  www.csizmaskandur.com 

Yours sincerely, 

Judith Majlath  
Director & project coordinator 
CMC Austria, www.stopstreubomben.at  
Austrian Section & Founder Committee Member of the Cluster Munition Coalition, CMC, 
www.stopclustermunitions.org 
 
Austrian Aid for Mine Victims 
Austrian Section/International Campaign to Ban Landmines, www.icbl.org,  
1997 Nobel Peace Prize Co-Laureate 
 
The Cluster Munition Coalition (CMC) is a network of 250 civil society organizations working in 70 countries to end 
the harm caused by cluster munitions. Founding members include Austrian Aid for Mine Victims, Human Rights 
Watch, Handicap International and other leaders from the Nobel Peace Prize-winning International Campaign to Ban 
Landmines which secured the 1997 Mine Ban Treaty.   www.stopclustermunitions.org/ 

 
Political solutions cannot be replaced by humanitarian aid – both must go hand  in hand ! 

 
                         We thank our partners for their cooperation and support: 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 
 


