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Ezoterikus körkép:
Az ezotéria kiteljesedése:
Az ezotéria kivitelezése:
Egészségkímélő ételek ínyenceknek:
Szövegszerkesztési ismeretek-1:
Szövegszerkesztési ismeretek-2:
=  = ׀׀KELLÉKEK mappa:
=  = ׀׀ = = ׀׀Mshy_hu.usr szótár:
Ezoterikus Világ (folyóirat):
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Életünk képekben (képgaléria)-1:
Életünk képekben (képgaléria)-2:
Erotikus viccek:
Örökzöld slágerek:
Egzotikus gyümölcsök és zöldségek-Word:
Egzotikus gyümölcsök és zöldségek-PDF:
Kontinentális zöldségek és gyümölcsök-Word:
Kontinentális zöldségek és gyümölcsök-PDF:
Szaloncukor választék (képmappával):
Sajtválaszték Magyarországon:
Visszautasított újságcikkeim:

2018. augusztus 14.
2018. augusztus 16.
2018. augusztus 12.
2019. február 10.
2018. szeptember 01.
2018. szeptember 01.
2018. szeptember 01.
2016. augusztus 03.
2018. augusztus 09.
2019. január 18.
2016. október 16.
2018. augusztus 02.
2019. január 21.
2018. augusztus 03.
2012. január 20.
2012. január 20.
2017. október 21.
2017. október 21.
2019. február 10.
2019. február 10.
2019. január 18.
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(317 MB)
(43,7 MB)
(25,2 MB)
(512 MB)
(214 MB)
(573 MB)
(310 MB)
(32,2 MB)
(0,17 MB)
(4,60 MB)

v
Több olvasóm is nehezményezte, hogy honlapom .exe kiterjesztésű fájljait a munkahelyén nem tudja megnyitni. Azért választottam ezt a tömörítési módot, mert a
WinZip fájlokat a vírusok képesek megfertőzni, a spyware programok bele tudnak
épülni. A WinRAR azonban egyelőre védett a vírusok ellen. A WinRAR használatának
másik oka, hogy a WinZip-el ellentétben ez a tömörítő program bármilyen nyelven írt
fájlnevet elfogad, nem hagyja ki a tömörítendő mappából a neki nem tetsző nevű fájlokat. A WinRAR tömörítőt azonban kevesen ismerik, ezért feltelepítésének elkerülése érdekében műveimet önkicsomagoló formátumban töltöttem fel a honlapomra.
Sajnos az önkicsomagoló tömörítvények kiterjesztése megegyezik a programfájlok
.exe kiterjesztésével, ezért a hálózatba kötött gépek központi számítógépe nem engedi kicsomagolni ezt a fájlt. Ezen úgy segíthetünk, hogy műveimet egy hálózatfüg-

getlen gépen, vagy nyilvános számítógépen (pl. könyvtárban) kell megnyitni, és kicsomagolás után pendrájvra vagy CD-re másolni.
Aki bizalmatlan az .exe kiterjesztésű fájlokkal szemben, megnyitás előtt küldje rá a
víruskeresőjét. Nem fognak találni benne semmilyen férget vagy kémprogramot, mert
műveim garantáltan vírusmentesek. A levelezőprogramok (Outlook, stb.) sem hajlandóak megnyitni az .exe kiterjesztésű mellékleteket. Ezért ha valamelyik könyvet el
szeretnénk küldeni valakinek, előtte csomagoljuk ki, és WinZip-el tömörítve mellékeljük. A másik megoldás, hogy lenyitjuk az Eszközök menüt, kiadjuk a Beállítások parancsot, és a megjelenő ablakban aktiváljuk a Biztonság fület. A feltáruló tábla Vírusvédelem szektorában érvénytelenítsük A gyanús mellékleteket ne lehessen
megnyitni utasítást, majd nyomjuk meg az OK gombot. (Az .exe fájl megnyitása
után ezt a védelmet célszerű visszaállítani.)
A Linux operációs rendszer használói az .exe kiterjesztésű önkicsomagoló fájlokat a
Wine programcsomag segítségével tudják megnyitni, és a saját mappájukba helyezni. Információ és letöltési cím: http://www.winehq.org/ Ennek a programnak a kiválasztása és feltelepítése azonban meglehetősen bonyolult, mert a Linux minden változatához más szoftvert kell használni. Jobban járunk, ha keresünk egy Windows-os
gépet. Azon töltsük le az igényelt könyveket, és kicsomagolva töltsük rá a pendrájvunkra vagy egy CD-lemezre. A .doc és a .pdf kiterjesztésű fájlokat már az ingyenes operációs rendszerek és irodai programcsomagok is képesek kezelni.
More of my readers resented it, that my website .exe extension files cannot open
on his workplace. I selected this compaction manner because of that, WinZip dared
the viruses are able to infect files, the spyware programs can infiltrate him. WinRAR
protected against the viruses temporarily however. The other reason of WinRAR usage, that with the WinZip this compressing program accepts an any kind of filename
written in a language in a contrast, does not omit the files with a name which he does
not like from the folder to be condensed. WinRAR compressing one few people know
it however, because of this in the interest of the avoidance of installing him my works
self extractor I charged it in a format my website. Unfortunately the self extractor the
extension of abridgements tallies the program files .exe the central computer of
machines bound into the network with his extension, for this does not allow it to undo
this the file. We may help this in that manner, that my works an network independent
on a machine, you are on a public computer (e.g. in a library) it is necessary to open
it, and you are pendrájvra after unpacking to make a copy onto CD.
Who is distrustful it .exe extension let him send his virus earner to him opposite
files, before opening. An any kind of worm or a spy program will be found in him,
because my works guaranteed one virus-free. The correspondent programs (Outlook,
etc.) neither it is willing to be opened it .exe extension enclosures. Because of this we
undo it before it if we would like to send one of the books to somebody, and with
WinZip we enclose it condensed. The other solution that we open it the Devices menu, we publish it the Settings command, and in the appearing window activate the
Safety ear. The unfolding board let us invalidate the suspicious enclosures in the
sector of Virus protection the instruction Let him not be allowed to be to open, we
press it then the OK button. (It .exe after the opening of a file this protection expedient to restore.)
Linux operating system using it .exe extension self extractor files Wine it can be
opened with the help of a software package, and their own folder to put. Information
and download title: http://www.winehq.org/ looking up this program and installing him
but quite complicated, because it is necessary to use other software for all of the
variants of Linux. We have been to Job if we are searching an Windows machine. Let
us download the requested books on it, let us undo it, and load it on our pendrive

onto a CD disk. The files .doc and the .pdf extension the free operating systems and
office software packages are able to handle files already.
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