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JÓL TENNÉK A HAZAI FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI DIÁKOK, HA TÜNTETNÉNEK AZ ELHÜLYÍTŐIK ELLEN 
 
Botrányos csalás, hogy az egyetemek és főiskolák a hatások ellenőrzését lehetetlenítő, a biológiai vegyszerhatási 
(és egyéb) mérések pontatlanságát megsokszorozó „mérési elrendezés randomizálásra” taníthatják be a tanulókat.
1979-ben, amikor még a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központjában 
szerveztem az általam feltalált GTS-ANTIRANDOM (Periodikus-Gradiens-Változós)  vegyszer hatás  ellenőrző 
méréseket, váratlanul behívtak a konferencia terembe, ahol a minisztérium műtrágyázási, növényvédelmi vezetői  
voltak, s ahol a főnökük, Dr. Nagy Bálint főosztályvezető, miután azt hallotta, hogy szerintem a mezőgazdasági 
vegyszerek hatásait ellenőrző kísérletek randomizált elrendezése teljesen hülyeség, azzal fogadott, hogy „kapok 
egy órát arra, hogy bebizonyítsam, hogy ők valamennyien hülyék”. Fél óra múlva, miután az alábbi egyszerű ábrát 
felrajzoltam a táblára és elmagyaráztam, felugrott és kijelentette, hogy „igaz, Tejfalussy András bebizonyította!”.

Nézzétek meg a hatásmérések zavarszintjét csökkentő Szuperponált Periodikus Gradienses Antirandom Software 
(SPGSAS)  sokváltozós mérés elrendezési és -kiértékelő bázis szoftvereimet, s a működtetésükhöz kialakított 
mérőlétesítmény bázisterveimet is: http://www.tejfalussy.com/regiweboldalak/www.aquanet.fw.hu/index.html !
Lehet, hogy vezető egyetemi oktatók ostobaságból tanítanak titeket a hatásmérési elrendezések randomizálására 
(zavarosítására), ami akadályozza a többféle hatást és ezek együtt hatását ellenőrizni képes méréseket? Vagy 
abból az aljas célból, hogy ha majd kikerültök a főiskolákról, egyetemekről, Ti se akarjátok, ne tudjátok pontos 
hatásmérésekkel ellenőrizni a kombinálódó hatások együttes hatását, hogy Ti is hamis hatás statisztikákhoz 
viszonyítsátok a méregdrága laboratóriumok nagypontosságú mérési adatait stb., hogy korlátlan maradjon a 
mérgező gyógyszer- és mezőgazdasági vegyszer árusítással lakossággyérítési-és népirtási profitnövelés? Pl. 
azt tanítják, hogy mérgező a desztillált víz és a napi 5 grammnál több konyhasó (a rákbetegek kb. 98%-át 
meggyógyító SALSOL infúzió!), a földet kálisóval és konyhasóval érdemes műtrágyázni (aszálykárt okoz!) stb. 

Célszerű megvizsgálnotok azt a kérdést is, hogy miközben a többieket hülyítik, a diákok egy része a „hülyítést 
tanulja”, jókat röhögcsélve a hülyített többieken. Pl. a Jud Süss c. könyv is gúnyolja a „Jézus után tévelygőket”, 
akik elhiszik, hogy lehet nullákat is összeadni és szabad az egyenlőségeket nullával is szorozni (=mindent eltüntet)!

A felhívás iskolai hirdetőtáblákon is közzétételét ajánlja: Tejfalussy András okl. vill. mérnök, méréstudományi 
feltaláló, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja 
PJT elnök, 1036 Bp. Lajos u. 115. ( www.tejfalussy.com,  magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408 )
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