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<p>Nah v�re elk�z�lt az els�k�, a bek�tetend��js�ok elej�e sz�t h�z�. Ez az els� ha
minden j� megy, akkor m� j�� h�z� fog k�z�lni ezut�, hiszen nem kev� �js�r� van sz�
� mivel ez az els� h� amolyan pr�adarabnak tekintem, mert sajnos nem lett a legjobb.
Els�r���re szerintem nagyon tetszet� lett a h�z�, � igen j� visszaadja az eredeti k�et.
�szesen 56 sz� � kb. 15000 �t�b� �l. Azonban k�elebbr� n�ve igencsak hi�yos lett...</p>
<p>�</p>
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</table> </div> </div> <p>- A probl�� legink�b a mint�an az azonos sz�ekhez
tartoz��t�ekkel akadt. Mivel amikor elk�z�ettem ezt a mint� m� nem csin�tam meg a
sz�ekre lebontott �t�t�k�eket, �y nagyon k�ny� volt egy-egy �t�t kihagyni illetve nem
�zrevenni. K��b vissza kellett �ni, �jra bef�zni a sz�t, stb.</p> <p>- A m�ik gondom m�
h�z�sel kapcsolatos volt. El� volt egyszer elsz�olnom � cs�szott az eg�z minta. Ezt most
m� nem lehet �zrevenni, de az�t engem term�zetesen zavart � a cs�sz� akkor der�lt ki,
amikor m� es�yem sem volt - azaz es�yem volt, csak lusta voltam - visszafejteni t�b ezer
�t�t, �y a minta jobb � bal oldala k��t egy sor elcs�sz� van, de ez nem �zrevehet�</p>
<p>Ez lett a mintadarab, a tov�biakat m� nagyobb odafigyel�sel fogom csin�ni. � nagyon
nagy seg�s� sz�omra, amit eml�ettem az el�b: a sz�enk�ti �t�t�k�, amelyen
tulajdonk�pen csak egy sz�hez tartoz��t�ek szerepelnek</p> <p>Na meg m� egy probl�a
van, de ez m� nem a h�z�sel kapcsolatos. A k�� nagyon sz� lett, f�z�t, val�i b�, nem is
ezzel van a gond, hanem a h�z� � a k�� "h�ass��al". Nem volt pontos elk�zel�em erre
vonatkoz�ag � �y nem igaz� lett j�a dolog. Nem k��re ker�lt a minta � nincs is szintbe
hozva a fed�ap s�j�al. R�d�ul j�lett volna valamilyen egyszer� keret is a h�z� k�� De
majd legk�elebb:)</p> <p>A l�yeg, hogy sz�omra bej�t az oldallal k�z�ett minta � meg
tudtam csin�ni seg�s��el a h�z�t.</p>
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