http://einclusion.hu/

Az információs társadalmi befogadás magyar oldala.
Minden ami "e" ‐ e‐közigazgatás, e‐kormányzat, e‐befogadás.

http://www.balintgazda.hu

Nem csak nyáron, de télen is vannak teendőink kertjeinkben.
Februárban a korai zöldségek vetése, a fák koronaalakító ritkító
metszése, palántaneveléshez magok elvetése már lehetséges. Bálint
gazda mindig emlékeztet minket az aktuális kerti munkálatokra.
Hírlevelére feliratkozva, pedig naprakészek lehetünk e területen.

http://www.lelekpillango.hu
www.ezoterikustanacsok.hu

"Lélek ‐ linkek" : Ismerd meg a lélek pillangó meséjét, szavazz a
Lélekpillangó Életműdíj 2013‐as jelöltjeire! ; Az ezoterikus tanácsok
cikkei : Angyalok , Csakrák, Lelkünk titkai, Szeretet, és a Te otthonod?
Asztrológia, jóslás, Ezotéria, spiritualitás, ÚJ ‐ Gyógyító kristályok
Kérd és megadatik, Youtube Spirituális filmek, tanítások ... stb.
Érdemes ide is ellátogatni!

http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk 2013 divatszíne a smaragdzöld: már az antikvitástól kezdve számos
kultúrában és vallásban ez a csodálatos árnyalat volt a szépség és az
újjászületés színe. Növekedés, megújulás és jólét ‐ ezt közvetíti. Az
öltözködés menüpont alatt megismerhetjük még a divat egyéb
területeit is. Jó böngészést nőknek/férfiaknak!
www.abbrevia.hu

Móró Imre, nyugdíjas nyomdász honlapja, aki mintegy 30 éve kezdett
el rövidítések gyűjtésével foglalkozni. Rövidítések és betűszavak
száma: 30238, linkek száma: 2069. Az adatállomány összeállításánál
nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekedett, a feloldások
nyelvi és értelmezési pontosságára, valamint az aktualitásra, az
újonnan felbukkanó rövidítések megjelenítésére.

www.csaladinet.hu

Családoknak információs és közösségi portál. Gyerekvállalás,
gyereknevelés, családi programok, szórakozás, ünnepek,
programajánló, fórum, webáruház, 183 szakértő válaszol felmerülő
kérdésekre különböző témákban ‐ mindez a Családinet. Jó böngészést
hozzá!

www.egeszsegbolt.hu

A szokásos menüpontokkal kínálja termékeit a webáruház, kényelmes
kereső funkcióval illetve kategóriák szerint csoportosított
termékkereséssel segítve a tájékozódást. Az összes termék fotókkal
és leírással található, mely nagyon megkönnyíti a vásárlást.
Hasonlóan sok más webáruházhoz futárszolgálattal kézbesítenek,
miközben folyamatosan tájékoztatnak minket a megrendelt termék
útjáról, érkezésének idejéről. Kétszeri kézbesítési kísérlet után 5
napon belüli időpontegyeztetéssel újra megkísérlik a kézbesítést.
Regisztrálhatjuk magunkat az oldalon, hírlevelet is kérhetünk.

www.fejlesztoklapja.hu

Alsó tagozatos tanító gondozza a weboldalt, aki a tanulási zavarokkal
küzdő gyermekekkel foglalkozik. Munkája tapasztalatait, eredményeit
sűríti egybe ezen az oldalon : sokféle készség‐, képességfejlesztő
játékot, eszközt, dekorációt találhatunk itt, amelyek elősegítik
óvodások, kisiskolások fejlődését, színesebbé, érdekesebbé teszik az
órákat. Jó motiváló eszközökkel találkozhatunk itt. Ajánlom az
Ünnepek menüpont alatt a Farsangról szóló oldalakat : arcfestés,
jelmezek, versek, dalok egyaránt megtalálhatók.

www.internetpatika.hu

Itt is a vásárlás feltétele a regisztráció, amikor is megadhatjuk hírlevél
igényünket is, amennyiben kérjük. Termékkeresők segítenek itt is a
vásárlásban, betegségek szerinti csoportosításban, illetve külön a
vitaminok és teák, gyógynövények kategóriával. A vásárlás feltételei
előnyösek, ahol van PickPack Pont ‐ ott ingyen átvehetők a
megrendelt termékek (Tiszaújvárosban a Tesco‐ban található ilyen).

www.rejtvenyjatek.hu

Több mint rejtvény, több mint játék! A rejtvényjáték.hu‐n online
fejthetsz keresztrejtvényt, fejlődésed mértékét napról‐napra nyomon
követheted, barátkozhatsz a rejtvényfejtés más szerelmeseivel, s
mindeközben nagyon jól szórakozhatsz. Mindezt teljesen ingyen!
A karrierjáték a rejtvényfejtés szerelmeseinek készült rendkívül
szórakoztató stratégiai játék, mely akár rövid, akár hosszútávon
remek kikapcsolódást nyújthat.
A játék során a honlap által adott keresztrejtvényeket kell egymás
után megfejteni. A sikeresen megoldott feladványokért tapasztalati
pontok, illetve extrák járnak (ebben tér el a Gyakorlás menüpontban
található keresztrejtvényektől).
A tapasztalati pontok a fejlődés mértékét mutatják, melyre egy
fantáziajelzőt is kitaláltunk. A játékot "abszolút kezdő"‐ként
kezdheted, de kitartó játékkal akár a "rejtvényistenség" fokozatig is
eljuthatsz.
Az extrák pedig olyan kártyák, amik valami pluszt visznek a
rejtvényfejtésbe. Segíthetnek abban, hogy kitölts egy rejtvénytáblát,
vagy valamilyen más formában módosítják a játékkörnyezetet.
Ha már belekezdtél a játékba, a kiváncsiság kedvéért a rejtvényfejtő
toplistákon összehasonlíthatod magad másokkal.

