Hírhajó – ősz 2.
Hol voltunk, hol nem voltunk…
Szeptemberben Erdélyben vendégszerepeltünk az Édes Zenenyelvünk c. rajzverseny 100 alkotásával.
Az utunk nem volt viszontagságos, de annál élménydúsabb:
a zordon ám lenyűgöző égbemagasodó sziklás hegyvidékek, ahol az utazó inkább a rövidebb
kerékkoptató útra tér, mégis eltéved (mint mi), a sósvízű, nehézsúlyút (Mozga Mártát) is lebegtető Medve
tó, a napsütötte időtlen várak és templomok, a népművészeti kincsekben gazdag Torockó, Korond, s más
út menti városok, ahol minden autósnak megállni illik, a Szentegyházi Gyermekfilharmónia és tánctábor
stressz-oldó, szívet-lelket-lábat pezsdítő hangulata, a csendes-csillagos-békés éjszakák, az útonállóként
feltartóztató, duzzadt tőgyüket himbáló marhák, az áfonyalé bódító zamata, a Kőhalmi Várfesztivál
itthon idéző (árakban) vásári forgataga!
A kiállításaink nézettségét és sikerességét a következőképpen lehetne jellemezni:
Torockó – Szentegyháza

– Kőhalom

Sok-sok ajándékkal szegényebben, de tapasztalatokkal gazdagon tértünk haza.
Köszönjük: Kovács Zoltán (Torockó Egyesület), Haáz Sándor (Szentegyházi Gyermekfilharmónia Alapítvány),
Szegedi László (Kőhalmi Református Egyházközség), ………..(Kőhalmi Általános Iskola), Puskás B. Gábor
(www.brasso.ro), Vinczéné Pusztai Andrea (projektasszisztens), Csapó Lajos (festőművész – zsűritag, AMME),
Kisladányi János (sofőr), Mozga Márta (projetkvezető). Kiemelt támogatónk a Nemzeti Civil Alapprogram.

’S ahol nem voltunk: a kiállítás a XI. kerületben technikai okok miatt elmaradt.

Október 18-19. Civiliáda – képekben

A standunknál a legnagyobb népszerűségnek örvendett Hajdrik József író tagtársunk „gyógyító” könyvei:
Népi gyogy(ó)módok, Népi gyógyírtások. Mindkettőt felnőtteknek ajánljuk! Kaphatók a Telemosolyban.

A szeptember 16-i közgyűlésen kiosztásra kerültek a tagsági kártyák, amellyel igénybe vehetők az
ingyenes és kedvezményes szolgáltatások a Telemosolyban, programjainkon, és partnereinknél. Ezzel
kapcsolatosan a következő határozatot hoztuk:
A tagkártya nem átruházható, de a tag közvetlen hozzátartozója, a vele egy háztartásban élő élettársa, ill.
közvetlen vérszerinti rokona a tagi kedvezmény 50%-át kapja meg a szolgáltatások igénybevételekor.
A délután csoportmunkával és hangulatos kerti partival zárult.

Céges és vállalkozó klubtagok figyelmébe ajánljuk a www.gwi.hu oldalon található Web-üzletközpontot,
ahol még webáruház is kapható mindössze 20.000 Ft-ért! Információ: tavmunka@clubnetcet.hu, 20-215-8620
Az oldalt üzemeltető Generation World International Kft. Támogatásában hamarosan megnyílik a ClubNetCet
Internet-áruháza! Egyesületünk a GWI CD-kártya tulajdonosainak számtalan kedvezményt nyújt.

A LEGOLCSÓBBAN – EGYESÜLETI TAGOKNAK! Jelenlegi akció:
1 éves szerződéssel, korlátlan letölthető adatforgalom, korlátlan idejű használat, sávszélesség: 512/96
Ára: 2495 Ft 2007. február 28-ig, majd 4990 Ft bruttó havidíj.

Hírek röviden a világhálóról:
2006. november 3.
www.sg.hu
Már több mint 100 millió weboldal van
A weboldalak száma átlépte a bűvös határt. Ez derült ki a Netcraft brit cég idén novemberi felméréséből.
A dokumentumból kiderül, hogy az elmúlt hónapban 3,5 millióval nőtt a portálok száma.
Érdekesség, hogy míg tavaly egész évben csupán 17 millió új weboldalt regisztráltak, addig idén az első tíz
hónapban már 24,7 milliót. Mindent elárul az az adat is, miszerint 2004 májusához képest megduplázódott a
portálok száma. A növekedés annak köszönhető, hogy egyre népszerűbbek a blogok és a kisebb cégek és
ráéreztek arra, hogy számukra is mennyire fontos és elengedhetetlen napjainkban az online megjelenésre.
…………………. Jelenleg a szervezet szerint 101 435 253 weboldal működik és ez a szám percenként nő.
Berta Sándor
Szövetségben egyesül a Windows és a Suse Linux
A Microsoft érdekes húzással új szövetségesre talált, ez pedig nem más, mint a nyílt szoftvereket támogató
Novell, illetve annak Suse Linux operációs rendszere. A cél az alternatív szoftverek elérhetővé tétele a
Windows platformon.
A Reuters névtelenségét megőrizni kívánó forrásra hivatkozva számolt be arról, hogy a két vállalat
megállapodást kötött különböző technológiák kidolgozására, és hogy erről még a csütörtöki nap folyamán
megszületik a hivatalos bejelentés. A lépés nagy meglepetés, hiszen az újdonsült partnerek eddig többnyire
riválisként néztek szembe egymással, először az irodai szoftverek, majd az operációs rendszerek piacán…….
Gyurkity Péter

Program ajánlataink:
Autóbuszos kirándulás Miskolcra
november 11-12.

Indulás: szombaton reggel 9 órakor.
Szálláshely: Miskolc belvárosában, az Avas lábánál az Aranykorona Szállóban.
Program:
Szombat délután: városnézés, kilátó, „Majd én megmutatom!” vándorkiállítás záróünnepélye, Vádorserleg Díj
átadása – partnerünk a Bárka Közhasznú Egyesület, támogatónk a Nemzeti Civil Alapprogram.
Vacsora a Calypso Étteremben (750 Ft, menü)
Este: borkóstoló, pincelátogatás (2500 Ft/fő).
Vasárnap délelőtt: reggelizés a szobákban, csomagolás, kiköltözés a szállodából, a Diósgyőri vár megtekintése,
majd kirándulás kisvasúttal Lillafüredre (400 Ft/jegy/felnőtt).
Ebéd a Calypso Étteremben (750 Ft, menü).
Délután: Miskoltapolca-barlang fürdő (1600 Ft/felnőtt)
Érkezés haza: vasárnap az esti órákban
Részvételi díj: 9000 Ft/fő (utazás, szállás, reggeli)
Kedvezmények: CNC tag és gyerek 40% (fizetendő: 5400 Ft), családtag 20% (fizetendő: 7200 Ft)
Personal Hungary 2006
3. Emberierőforrás-menedzsment Szakkiállítás
•

Személyi és vállalati tanácsadás
• Személyi szolgáltatás
• Személyi szoftver és hardver
• Oktatás/Továbbképzés
• E-learning/Blended learning

Dátum: 2006. november 15.- 16. Napijegy: 10 Euro/fő, melyet támogatásként a Human Resource Informatikai
Kft. (régen Daten Kontor Trade) térítésmentesen bocsátja az egyesületi tagok rendelkezésére. Tőlünk kérjétek!
Helyszín: SYMA Sport- és Rendezvényközpont, 1146 Budapest Dózsa György út 1. (Kiscsarnok)
http://www.personal-hungary.hu

Saxlehner András Közhasznú Egyesület szeretettel vár november. 17-én, pénteken 18-tól 22
óráig a hagyományos KELENVÖLGYI SRAMLI PARTYRA a Kelenvölgyi Közösségi Házba. A jó
hangulatról „Die Donautaler” együttes gondoskodik Gáspár Zoltán vezetésével.
A belépődíj tartalmazza a szendvicsvacsorát és egy tombolát, ára: 1000 Ft , CNC tagoknak: 800 Ft.
KELENVÖLGYI EGÉSZSÉGNAPRA várunk november 25-én, szombaton 13-17 óráig.
Egészséges életmódról előadások, termékbemutatók, ingyenes vércukor-, koleszterinszint- és vérnyomásmérés,
jógatanítás, reiki bemutatása, egyéni grafológiai elemzés.
Érdeklődni lehet: Farkas Márta ügyvezető igazgatónál: 06-20/25-50-871 és martahf@clubnetcet.hu

HURRÁ ! KLUBNAP ! NOVEMBER 26-ÁN VASÁRNAP 15 ÓRÁTÓL
Helyszíne: TÉGLAGYÁRI MEGÁLLÓ XVIII. Üllői út 453. Ifjúsági Klub Galéria
(Megközelíthető a Határ úti metró állomástól az 50-es villamossal a Városház utcai megállóig)
Meghívott előadó: Tamás Sándor ufó-történész
Az előadás címe: Földönkívüliekre utaló nyomok a történelemben
A részvétel ingyenes, támogatja a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata.
HOZZATOK MAGATOKKAL SOK BARÁTOT!

„Tiszta szívvel” Állami gondozott gyermekek rajzainak kiállítása
az ARANYTÍZ Művelődési Központban és az GRAND CAFE OKTOGON -ban
Megnyitó ünnepély december 2-án, szombaton 14-től 16 óráig az V. k. Arany János u. 10. szám alatti
Galériában, majd 17 órától a VI. k. Teréz körút 23. –ban koncert várja a kiállításra érkezőket.
A rajzpályázat lebonyolításában és a szervezőmunkában közreműködik a Szeretve Tanulni Közhasznú
Egyesület és az Aranytíz Művelődési központ. Partnerünk a Magyarországi Roma Galéria egyesület.
Támogatónk a Belváros-Lipótváros Önkormányzata és a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata.
Szeretettel és 2007. évi Értékes Naptárral várjuk az Édes Zenenyelvünk c. rajzverseny alkotóit is!

Egyéb ingyenes szakmai rendezvényajánlatok:
"Pénzügyi tervezés - BusinessObjects módra" – Processorg Software 82 Kft
Az előadást követően ültetett büfé ebéd keretében kerülhet sor személyes beszélgetésekre.
Az előadás helyszine:
Hotel Stadion - Budapest, XIV. ker., Ifjúság útja 1-3
Időpontja:
2006. november 15. (Szerda). 10:00
Kérem, részvételi szándékát telefonon vagy írásban szíveskedjék jelezni a következő elérhetőségen:
E-mail: konferencia@processorg.hu Tel: (+36-1) 267-6768 Fax: (+36-1) 383-6783
Microsoft TechNet - Windows Vista Workshop
Dátum: 2006. november 29.-december 01.
Szervező: Microsoft Magyarország Kft.
Miscrosoft Developer Network - Windows Vista alkalmazások fejlesztése Konferencia
Dátum: 2006. november 30.
Szervező: Microsoft Magyarország Kft.
Mobil Show 2006
Dátum: 2006. december 01.- 03.
www.mobilshow.hu
Névnapjukon köszöntjük Károly, Imre, Szilvia, Erzsébet, Katalin, Olivér, András nevű tagjainkat !
Mindenkit szeretettel várunk programjainkon!
Mozga Márta Anna
ClubNetCet
ClubNetCet Egyesület
Előny a jövőben
www.clubnetcet.hu szerviz@clubnetcet.hu tavmunka@clubnetcet.hu budapest@clubnetcet.hu
Telemosoly Teleház: Bp., XX. Vörösmarty u. 180. T/F: 284-8592, www.telemosoly.hu

