ÖNGYILKOSSÁG LÁTSZATÁT KELTŐ KÖTÉLSOROMPÓ
Székesfehérváron előadás tartásra kért fel Tárczi István úr, aki videofelvételeket szokott készíteni
a magyar nemzet megmaradása érdekében tartott előadásokról. Miután megígérte, hogy az előadásra
elhozza a korábbi előadásomról készített videofelvétel másolatát, vállaltam az előadás megtartását.
Később felhívott, hogy megkérdezze, milyen közlekedési eszközzel megyek majd Székesfehérvárra.
Meg is jelentettek egy előzetes hírt az előadás témájáról, a fényképemmel, bár kértem, hogy azt ne
közöljék, tekintettel a korábban lelepleződött számos likvidálási titkosszolgálati kísérletre. Az
előadásom 2015. október 20-án du. 6 órára volt meghirdetve. Csak később tudtam elkezdeni, mert
előttem, az 1956-os forradalom évfordulójára tekintettel (egy sor érdemrenddel díszített ruhájú)
nemzetőr altábornagy (törzskapitány U.K.) ismertette az 1956-os tapasztalatait, s azt, hogy ő maga
miért és hogyan menekült ki Angliába, s hogy ott közösséget is szervezett az ott élő magyarok részre.
Az előadásom másfél órásra (+hozzászólások) volt meghirdetve, és a késedelmes kezdés miatt
majdnem lekéstem a vonatot. Nem késtem le, mert az egyik hallgató az autóján kivitt az állomásra. Így
is nagyon kellett sietnem. Nem volt könnyű, mivel az egész állomás átépítés alatt áll. Nem találtam a
kiírást, hogy melyik vonat, melyik vágányról, mikor merre indul. Egy fiatal lány jött felfelé a lépcsőn,
tőle kérdeztem meg, melyik vágányról indul vonat Budapestre. Lekiáltott, előhívta az alsóbb szinten
lévő, addig nem látható társnőjét, aki megmondta. Az ehhez a vágányhoz vezető feljáró le volt zárva.
Csak a felszínen, más síneken átlépkedve lehetett megközelíteni a Budapest felé indulásra már ott
várakozó vonatot. A peron hiányosan volt kivilágítva. A sínen áthaladás biztonságossá tételéhez
hiányzottak a jól látható sorompók. A sorompót térdmagasságban kifeszített kötéllel helyettesítették.
Nem valószínű, hogy a hiányosan kivilágított peronon siető ember észreveszi a kötelet. Én sem vettem
észre. A kötélsorompónál álló biztonsági őr mentette meg az életem. Az utolsó pillanatban elkapta a
vállam, hogy visszatartson a sötétben általam nem észrevett alacsonyan kifeszített kötélen áteséstől, a
sínen gyorsan közeledő, már nem lefékezhető vonat alá zuhanástól. Felkérem a Székesfehérvári
Önkormányzatot, hogy tüntessék ki Őt közvetlen életmentésért!
Valamit előre megérezhettem az ügyben. Ugyanis az előadásom végén, hirtelen ötlettől vezérelve, arra
kértem a hallgatókat, hogy ne higgyenek azoknak, akik azt terjesztik rólam, hogy öngyilkos lettem.
Eszem ágában sincs ilyesmi. Ugyanis nem szeretném, ha a magyarokat szennyeztetett ivóvízzel és
„Stop Só programmal” kipusztítani igyekvő titkosszolgálat ilyen könnyen megúszná a lelepleződést. Lásd
az előadásomról Tárczi István úr által készített, nemsokára a YouTube-on is látható videó felvételt. (A
titkosszolgálat korábbi likvidálási kísérleteiről és az általunk leleplezett népirtási bűncselekmény
hatás-mérési stb. bizonyítékairól lásd a www.tejfalussy.com honlapomat.)
A történtek leírását közveszélyokozás elleni nyilvános közérdekű bejelentésként kapja: az ORFK
Panasziroda. Értesítést is kérek, hogy a fenti közveszély okozást mikor és hogy szüntetik meg!
A MÁV biztonsági őrét életmentő kitüntetésre ajánlásként kapja: Székesfehérvár Polgármestere!
Budapest, 2015. október 23.
Tejfalussy András okl. vill. mérnök
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
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