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Fakanál és/vagy közélet?
Nem akarunk kék harisnyát viselni, nem fogunk az

összejöveteleken melltartót égetni, és feminista tünte-
tést sem szervezünk. 

Hogy akkor meg minek az egész? Szeretnénk javíta-
ni a nõk életminõségén, törekedni a nõk és férfiak kö-
zötti esélyegyenlõség megteremtésére, ösztönözni a
nõket az élethosszig tartó tanulásra, és arra, hogy élje-
nek a lehetõségekkel munkavállalóként és vállalkozó-
ként, készüljenek fel a szakma- és munkahelyváltás
kényszerére és lehetõségeire, és felkészíteni az ambici-
ózus és rátermett nõket a közéletben való aktív sze-
repvállalásra.

Mindezt hogyan? Életmód klubbal, kreatív munkával
és leginkább önfejlesztõ tanulással. Tréningek és szakem-
berek segítségével elsajátítható az önmegvalósítás mûvé-
szete és a közéletben való aktív szerepvállaláshoz szüksé-
ges ismeretek.

Kikkel? Már támogatónk is van, a gödi Olajfa Mû-
vészház helyet biztosít számunkra!

Mikor és hol kapcsolódhatnak hozzánk az érdeklõ-
dõk? Május 22-én szombaton 10 órakor a gödi Olajfa
Mûvészházban  várjuk azokat, akik kedvet éreznek
egy alakuló nõi klub és képzésekkel foglalkozó szer-
vezet munkájába való bekapcsolódásra akár klubtag-
ként, akár a tréningek aktív résztvevõjeként.

Bõvebb felvilágosítás a 30/4375352-es telefonszámon
kérhetõ.                                                   Rakaczky Éva

KAPUTECHNIKAI SZAKÜZLET
Felsõgöd, Kolozsvári u. 36. Tel: (27) 337-728,

Mob: 06 30/9427-437

KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉS ÉS KORLÁTDÍSZEK
nagy választékban.

SZEKCIONÁLT GARÁZSAJTÓK, AJTÓ ÉS KAPUNYITÓ MOTOROK

Nyitvatartás: K–P: 8.30–17.00, Szo: 8.00-12.00

A Fõvárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó (1088 Budapest, Vas
u. 8-10.) folyamatosan fogadja a megyében élõ és tanuló nappali tagoza-
tos általános és középiskolásokat és azok szüleit. A megye és a fõváros ál-
tal megkötött együttmûködési szerzõdés alapján az intézet segíti a to-
vábbtanulási, pályaválasztási tájékoztatást igénylõket, illetve pszicholó-
giai képességvizsgálatra jelentkezõket. (A pszichológiai képességvizsgá-
latra elõjegyzés van.) A tájékoztatási szolgáltatást személyesen vagy tele-
fonon lehet igénybe venni. Személyesen hétfõn 8-17,30-ig, szerdán 8-
15,30-ig és pénteken 8-12 óráig lehet érdeklõdni, telefonon pedig min-
den nap 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig. Intézetünk nemcsak általános
és középiskolát ez évben befejezõket várja, hanem mindazokat, akiknek
pályaválasztási gondjai vannak, pl. pályakorrekció, szakmatanulás és vál-
tás, érdeklõdés a felsõoktatásról. A következõ idõszakban elsõsorban a
felvételt nem nyert általános iskolásokat és szüleiket várjuk. Intézetünk
a tavaszi-nyári hónapokban gyûjti az üres helyekkel rendelkezõ közép-
fokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakközép- és szakiskolák)
még betölthetõ férõhelyeirõl az információkat, így lehetõség van a gyors
tájékoztatásra. További adatok, hírek találhatók az intézet honlapján
(http://www.fovpi.hu/fipt). 

Tanácsadás a Pest megyében lakó és
tanuló általános és középiskolásoknak

Dunakeszi József Attila Mûvelõdési Központ
2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17. Tel./Fax: 06-27-543-225, 06-27-540-350

E-mail: info@vokejamk.hu  Web oldal: www.vokejamk.hu
Tudás szerdája

Universum Universitas Szabadegyetem
Minden szerdán 19 órától Takács Zoltán idõfizikus

Május 5-én: Gyógyítsd meg önmagad!
Május 12-én: A keleti misztika nyugati alkalmazhatósága

Május 19-én: A tudatos lélekismerés útja II. 
Május 26-án: Záró elõadás: ismétlés, összefoglalás, tanulságok

Fóti Közmûvelõdési Központ Vörösmarty Mûvelõdési Ház
2151 Fót Vörösmarty tér. Tel: 27/537 350, Fax: 27/537 359 

Családi vetélkedõ A Család Nemzetközi Napja alkalmából május 15-én 
10 órától, helyszín: színházterem

Gödi ajánlat
Olajfa Galéria (Göd, Pesti út 42/a)

Becskey Zsuzsa képzõmûvész kiállításának megnyitója
Május 4-én kedden 19 órakor. A kiállítás megtekinthetõ május 28-áig!

Keresek 15 személyt, akik KOMOLYAN fogyni szeretnének! 
Testzsír méréssel, tanácsadással! Tel.: 06 20 384-3739

Gödi kertépítõ fiatal munkatársat keres!
Tel: 06 20 933-671, 06 27 330-152

Kner Andrea (Budapest) és Elekes Ferenc (Fót) az Európa Ház által felajánlott
egy-egy uniós esernyõt nyerték. Pfaudler Károlyné (Dunakeszi) és Basarán Edit
(Göd) egy-egy Európai Uniós naptárt vehetnek át május 3-ától a Vízió szerkesz-
tõségében. (Dunakeszi, Kazinczy u. 5.) Elõzetes telefonegyeztetés szükséges. 

nyertesei:


