
Tisz te l t  O lvasó im!  
 

A http://kunlibrary domain néven működő Kun Elektronikus Könyvtárt 
egy kinyomozhatatlan háttérhatalom megsemmisítette. Ennek módja az 
Ezoterikus Világ Közérdekű levelek rovatában található. Egyúttal lekap-
csolták az info@kunlibrary.com és a kel@kunlibrary.com e-mail címei-
met is az Internetről. Mivel a kunlibrary.com domain címet nem sikerült 
visszaszerezni az amerikai Namecheap Inc-től sem, https://kunlibrary.net 
címen létrehoztam egy új honlapot. 2022 szeptemberétől ezen a címen ke-
ressék a Kun Elektronikus Könyvtárt. Egyúttal megváltoztak a postafiók-
jaim is. A továbbiakban ezeken az e-mai címeken érhetnek el:  
info@kunlibrary.net és kel@kunlibrary.net és kunlibrary@gmail.com  

 
Dear  Readers !  

 
The Kun Electronic Library operating under the http://kunlibrary domain 
name was destroyed by an untraceable background power. The way to do 
this can be found in the Letters of public interest section of the Esote-
ric World. At the same time, my e-mail addresses info@kunlibrary.com and 
kel@kunlibrary.com were also disconnected from the Internet. Since the 
kunlibrary.com domain address could not be recovered even from Ameri-
can Namecheap Inc, I created a new website at https://kunlibrary.net. From 
September 2022, search for the Kun Electronic Library at this address. At 
the same time, my mailboxes have also changed. You can now reach me 
at the following e-mail addresses: 
info@kunlibrary.net and kel@kunlibrary.net and kunlibrary@gmail.com   

 
FRISSÍTÉSEK IDŐPONTJA 

 
CÍM FRISSÍTÉS HELY. 

Ezoterikus körkép: 2023. május 06. 76,1 MB 

Ezotéria kiteljesedése: 2021. július 30. 65,6 MB 

Ezotéria kivitelezése: 2022. július 21. 92,4 MB 

Ezoterikus világ (folyóirat):  2023. május 12. 40,1 MB 

Reformételek ínyenceknek: 2023. április  16. 46,2 MB 

Szövegszerkesztési ismeretek-1: 

Szövegszerkesztési ismeretek-2: 

:KELLÉKEK mappa  = ׀׀ =  

2023. március 29. 

2023. március 29. 

2023. március 12. 

31,7 MB 

31,7 MB 

374 MB 

Viccek, humoreszkek, anekdoták: 2023. január 12. 142 MB 



Erotikus viccek: 2023. január 12. 48,3 MB 

Életünk képekben (képgaléria)-1: 2016. április 02. 238 MB 

Életünk képekben (képgaléria)-2: 2018. április 02. 318 MB 

Örökzöld slágerek: 2022. július 21. 35,5 MB 

Egzotikus gyümölcsök és zöldségek: 2020. január 21. 902 MB 

Kontinentális zöldségek és gyümölcsök: 2019. szeptember 07. 660 MB 

Szaloncukor választék (képmappával): 2023. március 12. 48,0 MB 

Sajtválaszték Magyarországon: 2023. március 12.. 0,40 MB 

Tesla-konverter: 2021. szeptember 28. 11,2 MB 

Tesla-generátor: 2022. február 01. 13,2 MB 

Rákgyógyászat, Hadüzenet a mikrobáknak: 2021. április 21. 11,2 MB 

Longitudinális telekommunikáció: 2020. november 12. 11,2 MB 

Időjárás-szabályozás: 2021. szeptember 28. 11,2 MB 

Antigravitációs hajtóművek: 2021. szeptember 28. 11,2 MB 

Modern alkímia, Anyagátalakítás, Mikrograv. 2018. február 12. 11,2 MB 

Visszautasított újságcikkeim: 2022. november 14. 13,6 MB 

  
v 

  

FELHÍVÁS 
 
Tisztelt Olvasóim! Műveimet igyekszem rendszeresen frissíteni. A letöl-
tési statisztika azonban azt mutatja, hogy ez sok esetben nem érkezik meg 
Önökhöz. Ennek oka, hogy olvasóim többsége a HTM fájlokat használja, 
melyeket az okostelefonjukkal nyitnak meg. Ily módon csak korlátozot-
tan jutnak hozzá a tartalmukhoz. (Az internetes kereső programok szá-
mára készített HTM fájlokban például nincsenek képek, és nehézkes a 
használatuk.) Ennél nagyobb baj, hogy ez fájltípus beragad a böngészőbe. 
Az internetes böngészők és a weblapok sütiket hoznak létre. Ezt azért te-
szik, hogy a fájl legközelebb gyorsabban nyíljon meg. Újbóli rákattintás-
kor a HTM fájl nem a honlapról, hanem a böngészőn tárolt cookie-ból nyí-
lik meg. Ennek az a hátránya, hogy a frissített fájl nem tud eljutni Önök-
höz. Hiába cserélem le a régi fájlt, a beragadt cookie miatt nem szereznek 
róla tudomást. Ezért kérem, hogy használata után minél gyakrabban tö-
röljék ki a cookie-kat a böngészőjükből. Így nem lesz akadálya a frissített 
változatok elérésének. Ugyanez vonatkozik a PDF fájlokra. Ha a Frissíté-
sek időpontját tartalmazó PDF fájlt szeretnénk ellenőrizni, a cookie-k tör-
lése nélkül az előző változat fog megjelenni. Azért is célszerű a cookie-
kat naponta törölni, mert gyakran kémprogramok bújnak meg bennük, 



amelyek kilesik jelszavainkat, melyekkel a hackerek kifosztják a bank-
számlánkat vagy személyiséglopást követnek el. 
 

WARNING 
 
Dear Readers! I try to update my work regularly. However, download 
statistics show that in many cases this does not reach you. This is becau-
se most of my readers use HTM files, which they open with their smart-
phones. (For example, HTM files created for web search engines have no 
images and are difficult to use.) The bigger problem is that, this file type 
gets stuck in the browser. Internet browsers and web pages create coo-
kies. They do this to make the file open faster the next time. When you 
click again, the HTM file is not opened from the website, but from a coo-
kie stored on your browser. This has the disadvantage that the updated 
file cannot reach you. Even if I replace the old file, they won't know be-
cause of the stuck cookie. Therefore I ask you to delete cookies from your 
browser as often as possible after using them. This way you will not be 
prevented from accessing the updated versions. The same applies to 
PDF files. If you want to check the PDF file containing the date of upda-
tes, the previous version will be displayed without deleting the cookies. 
It is also a good idea to delete cookies daily, because they often contain 
spyware that looks out for passwords, which hackers can use to loot our 
bank account or commit identity theft.  
 


