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Komment a diáktüntetéshez 2014-04-22
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. 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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http://vilag.transindex.ro/?cikk=19224
http://roladszol.org/2015/04/diaktuntetesek-budapesten/#comment-11
http://hvg.hu/velemeny/20150421_Hosszu_meneteles_negyedtav#disqus_thread
http://nepszava.hu/cikk/1054764-ujabb-diaktuntetesek
http://egyetemipolgar.net/2015/04/22/diaktuntetesek-es-a-kozvelemeny/#respond
https://www.facebook.com/kisalfold.hu
http://egyetemipolgar.net/2015/04/20/es-azt-tudjak-a-tunteto-hallgatok/#comment-1592 (m)
https://www.facebook.com/veszelybenazegyetemeink/posts/805174259568851
A Fidesz megint belerúgott az egyetemekbe - indavideo.huhttps://www.google.hu/webhp?
sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=di%C3%A1kt%C3%BCntet
%C3%A9sek&start=120
http://www.hir24.hu/belfold/2015/04/22/egyetemista-tuntetok-mennek-este-az-emmi-ele/
https://www.facebook.com/pages/Di%C3%A1kt%C3%BCntet%C3%A9sek-a-Fels%C5%91oktat
%C3%A1s%C3%A9rt/101185433385057
http://www.videomix.cz/video/tio3S3fABno/
http://koz-hir.hu/2015/04/19/korkerdes-kell-ennyi-tuntetes-manapsag/
http://termeszetgyogyaszat.blogin.hu/2015/04/14/valoban-gyogyit-a-beszelgetes/#comment-6 (m)
https://www.facebook.com/events/346077442249069/
https://www.facebook.com/vasarnapihirek
F O R R Á S R Á D I Ó S O C I A L PA G E A N A LY S I S http://www.social-peek.com/Page/Forr
%C3%A1s_R%C3%A1di%C3%B3/2072827
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19. https://www.facebook.com/CampusHungary.hu
20. https://www.facebook.com/ms.hallgatoi.onkormanyzat
21. https://www.facebook.com/studiavincentiana
22. https://www.facebook.com/ejf.hu
23. https://www.facebook.com/Neonprodukcio
24. https://www.facebook.com/CampusHungary.org
25. https://www.facebook.com/bme.ezk
26. https://www.facebook.com/kr.foiskola
27. https://www.facebook.com/jogikar
28. https://www.facebook.com/ejf.hu
29. https://www.facebook.com/pages/BME-EHK/174272849289865
30. https://www.facebook.com/BMEAAIT
31. https://www.facebook.com/nke.ktk.hok
32. https://www.facebook.com/nke.ktk.hok
33. https://www.facebook.com/ForumPublicumMagazin
34. https://www.facebook.com/szgyszk
35. https://www.facebook.com/pages/BME-EHK/174272849289865
36. https://www.facebook.com/egyeteminapok
37. Nyíregyházi Főiskola https://www.facebook.com/pages/Ny%C3%ADregyh%C3%A1zi-F
%C5%91iskola/194256980665679

38. https://www.facebook.com/vegyeszhk
39. https://www.facebook.com/bmeszasz
40. https://www.facebook.com/HallgatoiMozgalom
41. https://www.facebook.com/pages/Magyar-%C3%89let-Mozgalom-a-Szeretet%C3%A9rt-M
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%C3%89M/575102832565376
Horkovics-Kováts János♡Feldmájer Péter https://www.facebook.com/pages/Magyar-%C3%89letMozgalom-a-Szeretet%C3%A9rt-M%C3%89M/575102832565376
https://www.facebook.com/oekutatokejszakaja
https://www.facebook.com/veszelybenazegyetemeink/photos/gm.346608135529333/806586772760
933/?type=1
http://www.hir24.hu/belfold/2015/04/22/egyetemi-botrany-ujra-utcan-a-hallgatok/
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9057794&la=134676784
http://forum.index.hu/EditArticle/setArticle?t=9018221
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9042022
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9029328
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9026403
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9089984
https://www.facebook.com/hallgatoi.halozat/posts/558154197531676
http://eduline.hu/felsooktatas/2013/1/11/kommunikacio_media_tanszekvezetok_kozlemeny_PE67G2
?FullComment=true#comments
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