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Tisztelt Elnök Asszony !
Néhai hugom Eva Rhodes sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt
eljárás folyik a Győr-Sopron Megyei Bíróságon Augusztinyi Csaba vádlott
ellen. (emberöles es mas büncselekmeny miatt) B.435/2009/5.szam
Az ügyben én, a sértett hozzátartozójaként több bírósági tárgyaláson részt
vettem, igy szem tanuja voltam Köszler biro feltünöen botranyos
viselkedesenek a sertett csaladja , de különösen a sertett kepviselöje
Sophie BARTA nehai Eva Rhodes leanayaval szemben,aki a Magyar
nyelvet nem beszeli csak egesz kis mertekben, aki Angol anyanyelvü es
British allampolgar.
Köszler bíró úr érthetetlen es
sertö módon többször,minden
tárgyilagosságot megkérdőjelezhetően Sophie néhai édesanyja targyalasan
„lealazoan” edesanyja gyilkosa elött 450.000.- forintos rendbírsággal
sujtotta.Manko segitsegevel jaro Sophie Bartàt 6 rendör berendelesevel
letartoztatni vagy kikisertetni keszült. S.Barta azonban akkori ügyvedje
Dr.Menyhart Jozsef kisereteben a targyalotermet elhagyta.
Édesanyja
meggyilkolását követően Sophie
nagyon súlyosan
megbetegedett, sclerosis multiplex-szel emiatt folyamatosan gyogykezeles
alatt all Londonban.

A nyomozati iratoknál amelyeknek reszben birtokaban vagyok ,elfekszik a
csatolt 2oo8. IX. l8.-án készült jelentés, amelyet a Győr Rendőrkapitányság
Őr-Járőr-Alosztálya nyomozói készitettek/ Ügyszám: o8olo-5l267o/2oo8.id./
Ezt a jelentést a Bőny-Szőlőhegy, Páskom u l.sz. alatt történtekről Orosz
Tibor rendőr törm. , Horváth Zoltán r. őrm. És Kereszturi Mihály r. f.törm.
irta alá.
Ezt a jelentést kiegészitette 2oo8. o9.2l.-én Orosz Tibor r. törm. / ügyszám:
o8olo-5l28ol/2oo8 id., hiv. szám: o8olo-4534/2oo8.bü./
Mind a jelentésen, mind a jelentés kiegészitésen meg van jelölve, hogy
Szalay Péter dr. r. őrgy. alosztályvezető olvasta ezeket az okiratokat. Ezek az
okiratok a néhai hugom Eva Rhodes meggyilkolásával kapcsolatos
nyomozati anyag részeit képezik, az Agusztinyi Csaba vádlott elleni
emberölés es mas büncselekmeny miatt folyamatban lévő eljárásban.

Tisztelt Elnök Asszony !
Olyan információ jutott a tudomásomra, hogy Eva hugom gyilkosának
Agusztinyi Csabának ügyét tárgyaló tanacs elnöke- bíró Dr. Köszler Ferenc
Bíró úr rokoni kapcsolatban áll Orosz Tibor törzsőrmesterrel oly módon,
hogy ez a személy a Köszler Bíró úr leányának a férje. Amennyiben ez az
információ megfelel a valóságnak, úgy álláspontom szerint törvény erejénél
fogva a néhai hugom meggyilkolása miatt folyamatban lévő ügyben Köszler
Bíró úr elfogultsaga miatt nem jarhatna el.
Kérem a Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy szíveskedjen engem tájékoztatni
arról, hogy megfelel-e a valóságnak az, hogy Orosz Tibor törzsőrmester
és Dr. Köszler Ferenc bíró úr rokoni kapcsolatban állnak, vagy álltak
egymással.
Amennyiben ez az információ megfelel a valóságnak, úgy kérem a
Tisztelt Elnök Asszonyt, az üggyel kapcsolatos intezkedes megtetelere
es Köszler Biro Ur az eljarasbol valo kizarasara.
Tisztelettel,
Judith Majlath nehai Eva Rhodes növere
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