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Tisztelt András Magyar testvér!
Mivelhogy levele hozzám is eljött, leveléből idézet, hogy “A 
Bibliában Jézus a szeretetre próbálja felhívni a figyelmet.
“ azért most én is válaszolok! Nem gondolja azt, hogy az 56-előtti 
Kommunizmust csakis Bibliával nem lehetett legyőzni, hisz még a 
Mindszenthy Kardinális is általuk le volt zárva, éveken át kínozva, 
akit 56.Október.23.-án, 24.-én Mi Szabadságharcosok 
szabadítottuk ki!  Nem gondolja e azt, hogy a gonoszt jószókkal 
jóindulattal nem lehet legyőzni!
Hanem nekünk kellett fegyvert fogni a kezünkben és effektíven 
harcolni ellenük, aminek áldozatai is volt. Győr-ben ahol mellettem 
két iskolatársamat meg egy fiatal lány öltek meg az Ávósok.
 
Nem tudja e azt, hogy az Angol közmondás szerint magyarra 
fordítva “ A gonosz azért győzedelmes, mert a Jó emberek nem 
tesznek semmit ellene, megállítani!!”
Íme néhány felvétel amiket az 56-os Magyar Szabadságharcunkról 
szóló Angol nyelvű könyvekben találtunk meg, amiken felismerték, 
és felismertük magamat: 1956 Október 24-től kezdve a győri 
Vagongyári teherautó tetején, Győr-Mosonmagyaróvár Budapest.
Ahol végülis én is megsebesültem, majd az Orvostudomány 
Egyetem alagsorában a többi sebesült fiatallal együtt, majd utána 
November végén nyugat következett.
Ime fenti képeken lehet látni amikor 18-éves fejjel fegyveresen 
harcoltam a Gonosz, a Kommunizmus ellen! Amiért pár évvel 
ezelőtt a Magyar Kormány Díszoklevéllel kitüntetett.
Tisztelettel, Üdv Sándor.
Dr. Kolozsy Sándor.C.D.V.A.
Szobrászművész.
www.kolozsy.com.au
56-os Szabadságharcos.
Erdélyi Világszövetség egyik Társelnöke.
Az EVSZ-Sydneyi Csoport elnöke. 
A néhai Dr. Wass Albert, Zolcsák Istvány EVSZ-Társelnökök 
személyes ismeretségű hosszú évtizedes Nemzetközi munkatársa 
a népünk, az erdélyi magyarság érdekében:
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A fenti válasz melléklete:

Ügykód: fajirtasi-potmaganvadhoz-segitougyved-kereses-150628

Elözmény:

Ezt válaszoltam egy észrevételre:
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From: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy [mailto:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com] 
Sent: 2015. június 29. 3:54
To: Csaló Ügyészek
Cc: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat
Subject: Re: Figyelem-energia
 
 
Feladat az is, hogy mindenki tisztán lássa, hogy ki, mivel, miért gyilkolja, és mivel, hogy 
tudja megvédeni a maga és a családja életét. Az "ő rendszerük" helyett jobb információs 
rendszert kell kialakítani. Ezzel lehet és kell győzni. Nem a "sátánt", hanem csak egy 
rablógyilkos hazai maffiát kell legyőznünk. Ez 100 éven belül biztosan sikerül. Ezt a célt 
szolgálják a mellékletek. Üdv, Tejfalussy András
 

Az az észrevétel, amire a fentieket válaszoltam:

2015. június 24. 9:17 Csaló Ügyészek írta, <csalougyeszek@freemail.hu>:
Kedves András!
 
A Bibliában Jézus a szeretetre próbálja felhívni a figyelmet.
Ahol a figyelem, ott az energia.
András, Te egy jó ember vagy.
A világ változásának a rejtélye pontosan abban rejlik, hogy többé már nem a 
bűnözőkre irányítod figyelmed, mert felismered, hogy ezzel őket erősíted.
A mágia, amivel ők dolgoznak, hogy az emberekben fenntartják az illúziót, 
hogy bármit is tehetnek az ő rendszerükben.
Pedig az igazság az, hogy az ő rendszerükben nem győzhetsz ellenük.
Vond el figyelmed a rosszról, hogy kiteljesedhess a jóban.
A feladat minél több embert megtanítani szeretetben és egységben létezni.
Értsd meg, hogy a hatalom, aki a sátán szolgálatában áll, nem fog megváltozni 
vagy csak túlkésőn, s addig is sok embernek tudsz segíteni.
Kívánom, érezd a szíveddel ennek igazságát.
 
Tisztellek és becsüllek Téged.

 
Fenti észrevételt a következő közzétett, sokaknak megküldött dokumentumra kaptam:

Ügykód: csalougyeszekfeljelentese150624ov

Jó lenne, ha mindannyian segítenétek a Bibliában, Mózes II.23, 20-33-ban előírt fajirtás 
alább dokumentált magyarországi változatának a leállításában, a dokumentum minden 
magyarhoz eljuttatásában. Ha Orbán Viktor nem tömeggyilkos, akkor nyilván beindítja a 
közérdekű pert és kirúgják a legfőbb ügyészt és a minisztereket, akik miatt az ügyészek és 
más államigazgatási vezetők fajirtást bűnpártolhatnak.

Melléklet: csalougyeszekfeljelentese150623
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ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR FELKÉRÉSE KÖZÉRDEKŰ PER INDÍTÁSÁRA

Nyilvános szakértői véleményem az ügyészekkel szemben, akik az érfal elmeszesedés 
megszüntetés gyógyszerét feltaláló Dr. Horváth István orvosprofesszor feltaláló ellen 
koncepciós pert folytatnak.
Horváth István akadémiai doktor professzor érfal elmeszesedés megszüntető találmányának 
embernél való alkalmazását tudtommal azért támadja az ügyészség a bíróságon, mert a hivatalos 
engedélyezési eljárás még folyamatban van. Közben az ügyészség és bíróság megengedi, hogy 
nagyságrendileg kevesebb konyhasó és nagyságrendileg több kálium fogyasztásra és a tiszta 
desztillált ivóvíz ivás kerülésére biztassák fel a magyar lakosokat, azzal az ürüggyel, hogy ez 
gyógyhatású és élethosszabbító hatású is lehet. Annak ellenére, hogy ismert, hogy az élő ember 
testnedveiben, pl. vérszérumában 30 a nátrium : kálium arány, s annak ellenére, hogy infúzióval is 
ennek megfelelő dózisarányokkal juttatják be ezeket az anyagokat a vérbe, s a Salsol, a Salsola 
és a Ringer oldat is tiszta desztillált vízzel juttatja be a tiszta konyhasót, ill. a Ringer oldat a kálisót 
is. Pl. a Salsol napi 3 liter vízzel 27 gramm konyhasót juttat be a vérbe. A Ringer is ennyit, de 0,4 
gramm kálium kíséretében! A Horváth István elleni perben eljáró ügyészek és bírák szerint ezek 
ellenére sem jogi probléma, hogy az ÁNTSZ a tiszta desztillált víz ivást veszélyesen mérgezőnek 
hirdeti, s a napi 5 grammnál több konyhasó pótlást és a 4,7 grammnál kevesebb kálium pótlást 
betegítő, életrövidítő hatásúnak hirdeti. Teszik ezt annak ellenére is, hogy 1950-ben Nobel-díjat 
kaptak a tudományos kutatók, akik patkányokon és embereken végzett dózis variációs élettani 
kísérleti méréseik alapján bebizonyították a konyhasó dózis csökkentés és/vagy kálium dózis 
növelés betegítő, életrövidítő, ivartalanító hatását! Követelem, hogy induljon büntető per a Sózás 
csökkentést és kálium túladagolást élethosszabbításra alkalmazni engedő ügyészek ellen, akik a 
kikísérletezetten fajirtó hatású „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Program” egészségjavításra 
alkalmazását nem bűncselekménynek hazudták, s a tiszta desztillált ivóvizet mérgezőnek 
feltüntetést is nem bűncselekménynek hazudták, de azok ellen a miniszerek és bírák ellen is, akik 
ezek tudatában is elmulasztják ellenük a feljelentést. Megjegyezem, hogy a tisztességes Dr. Dénes 
Veronika bíró 13.B.24.211/1993/2. PKKB végzése alapján indult rendőrségi nyomozást is a napi 
néhány gramm kálium mérgezőségét bizonyító klinikai mérési bizonyítékok szembehazudásával 
állította le az ügyészség!

Közérdekű per indítására kérem Orbán Viktor miniszterelnököt, mert az ügyészek hazudozása 
következtében valamennyi fenti bizonyítékot semmibe vették az általam kezdeményezett 
perekben.

Legutóbb a Nógrád Megyei Bíróságnál állította le a vonatkozó keresetek tárgyalását az ügyészség.

Amennyiben nem hajlandó a közérdekű büntetőper megindítására, kérem a jelen irat továbbadását 
a Hágai Nemzetközi Bírósághoz, hogy az emeljen vádat a magyar lakosokat a Stop só 
Programmal önkiirtásra felbiztató magyarországi államigazgatási bűnszervezet és azt fedező 
állami vezetők ellen.

Nem csatolom újra a bizonyítékokat, amelyek a Nógrád Megyei Bírósági aktában megvoltak, s ha 
azóta kiIopták volna őket, a www.tejfalussy.com honlapomon, az interneten is közzé is vannak 
téve.

Verőce, 2015. június 23. 

Nemzetbiztonsági közérdekű terrorelhárító ügyvitel, megbízás nélkül a Ptk. alapján!

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi feltaláló (1-420415-0215, 
an.: Bartha Edit), KORÁBBAN ORSZÁGGYŰLÉSI SZAKÉRTŐ, H-2627 Verőce, Lugosi u. 
71. www.tejfalussy.com  ,   tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 2181408
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feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>

másolatot 
kap:"Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter" <miniszter@im.gov.hu>

dátum:2015. június 23. 15:08

tárgy:

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR FELKÉRÉSE KÖZÉRDEKŰ PER 
INDÍTÁSÁRA Nyilvános szakértői véleményem az ügyészekkel szemben, akik az érfal 
elmeszesedés megszüntetés gyógyszerét feltaláló Dr. Horváth István orvosprofesszor 
feltaláló ellen koncepciós pert folytatnak.

küldő:gmail.com
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Kedves Sándor! Közzéteszem a www.tejfalussy.comhonlapon az Ön által tett 
észrevételt és előzményeit, az itt mellékeltek szerint. Jó lenne, ha az Ön által 
képviselt szervezetek tagjai is elolvashatnák! Üdv, Tejfalussy András

---------- Továbbított levél ----------
Feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
Dátum: 2015. június 29. 5:58
Tárgy: Re: Ez egy naiv felfogás!
Címzett: Alex Kolozsy <askolozsy@kolozsy.com.au>

Mellékletek: 

KolozsySandorEszreveteles150629
nepfogyatkozasi-ksh-adatok-150628

fajirtasi-potmaganvadhoz-segitougyved-kereses-150628
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