A svéd modell
Interjú Pye Jacobsson szex-munkással, aktivistával.
Pye: Pye Jacobsson a nevem, és 21 éve dolgozom szex-munkásként, és 15 éve vagyok szex-munkával
kapcsolatos aktivista.
Ön szerint melyik a helyesebb kifejezés a „prostitúció”, vagy a „szex-munka”?
Pye: szerintem a „szex munka” korrektebb, mivel ez egy olyan gyűjtő kifejezés, amely magába foglal
mindenkit, aki a szex-iparban dolgozik. Nem szeretem a kizáró fogalmakat. Túl sok kifejezés létezik. Aki prostituáltként dolgozik, azt prostituáltnak tartják, de ezen kívül léteznek még dominák, eszkortok…
A szex-munka az szabad választás?
Pye: Induljunk ki a radikális feminizmusból. Minden országban létezik a radikális feminizmus. Svédországban ez az alapvető irányzat. Az általuk képviselt nézőpont szerint a fizikai behatolás gyakorlatilag
megegyezik a nemi erőszakkal.
Alapvetően úgy tartják, hogy a jog szerint a prostitúció nem létezhet szabad akaratból. Vagyis mindenki
áldozat. Ha prostituáltként megpróbálod elmagyarázni, hogy te nem vagy áldozat, azzal vádolhatnak meg,
hogy valótlant állítasz. He pedig meg tudod győzni őket az igazadról, akkor erre az a válasz, hogy „nem vagy
reprezentatívnak tekinthető”. Pedig az a helyzet, hogy én nagyon is átlagosnak számítok. Svéd vagyok, középkorú és lakásban dolgozom. Tipikus svéd szex-munkás.
Márpedig a helyzet az, hogy a legtöbb ember eltérő okok miatt választja ezt a hivatást. Talán illik az életcéljaikhoz, életmódjukhoz, vagy a pénz miatt…
Svédországban gyakran szembesítenek azzal a kérdéssel is, hogy vajon mi is tekinthető szabad akaratnak.
Persze. De azért kérdezzen már meg valaki egy kórházban dolgozó asszisztenst, aki egész nap az öregek
fekáliáját takarítja, hogy szabad akaratból teszi-e. Lehet, hogy csak a rezsijét akarja kifizetni. Sok olyan munka
van, amit csak azért csinálunk, hogy legyen miből megélni.
A svéd törvény hogyan viszonyul a szex –munkához?
Pye: a törvény kimondja, hogy nem legális ideiglenes szexuális szolgáltatást vásárolni, vagy igénybe
venni. A törvényben azonban sok olyan hiba van, amelyet meg kellene változtatni. Először is mit jelent az, hogy
ideiglenes szexuális szolgáltatás? Sok szex-munkásnak állandó kliensei vannak. Van olyan is, akinek már 20
éve megvan ugyanaz a kliense. Ez már hosszabb, mint sok házasság. Szóval mi is minősül ideiglenesnek? Ezek
után döntötték el, hogy minden egyes alkalom, amikor a kliens fizet, ideiglenesnek számít.
Aztán itt van az a kérdés is, hogy mi minősül szexuális szolgáltatásnak. Azt akarták, hogy ebbe a kategóriába
tartozzon bele a privát vetkőzés, a sztriptíz és a pornófilmek is, végül az a döntés született, hogy szexuális szolgáltatásnak az minősül, amikor egyik ember megérinti a másik nemi szerveit.
Ez valamiért cserében történik, ami lehet pénz, de akár kábítószer vagy alkohol is, amely megint csak
a kábítószer egy fajtája. Ha ilyen szemszögből nézzük a dolgokat, akkor egy stockholmi ferde éjszaka is
bűncselekménynek minősülhet.
Szóval az egész törvényi koncepció nagyon furcsa. Úgy értem, hogy nem tölti be a funkcióját. Amikor a törvényt szélesebb körű vitára bocsátották, 100-ból 98-an ellenezték azt. Főleg azok ellenezték, akik jogi területen
dolgoznak, mivel úgy gondolják, hogy a törvény a gyakorlatban teljesen kivitelezhetetlen. Képtelenek leszünk
alkalmazni. De a törvényhozók ezzel nem törődtek, keresztülvitték az akaratukat.
Ha ezen törvények alapján megvádolnak, és elítélnek, akkor pénzbüntetésre, vagy akár hat hónapig tartó szabadságvesztésre is számíthatsz, akárcsak egy bolti tolvaj aki csokit lop a pultról.
Milyen hatásai vannak a svéd törvényeknek?
Pye: nos, a szex-munkásokkal szembeni sztereotípia tovább erősödött, mivel a svédek újabban úgy
gondolják, hogy mindenki, aki szex-munkát végez áldozatnak tekintendő és nő, miközben sok férfi is van a szexmunkások között, de mi általában csak a nőkről beszélünk.
Szóval manapság, ha valaki azt gyanítja, hogy a szomszédja szexet árul, akkor jó állampolgárhoz illően értesíti a rendőrséget. Ez azonban azt jelenti, hogy az adott szex-munkás elveszíti az albérletét, mivel a főbérlő
köteles kirúgni, máskülönben meggyanúsítják azzal, hogy strici. Szóval számos olyan eset fordult, és fordul
elő – és itt nemcsak a prostitúciót végzőkről beszélek, hanem a sztriptíz táncosokról, pornófilm szereplőkről –
amikor nőktől elvették a gyermeküket azzal az indokkal, hogy nem megfelelő anyák. És nem azért, mert szexmunkásként dolgoznak, hanem azért mert egyszerűen nem érzik a szükségét annak, hogy abbahagyják ezt a
munkát.
Áldozatnak számítasz mindaddig, még ki nem mondod, hogy számodra ez a tevékenység nem jelent problémát,
és folytatni akarod. Innentől kezdve „rossz” vagy, és meg kell téged büntetni. „Meg akarunk menteni, nem
érted? Meg akarunk menteni, és ha te ezt nem méltányolod, akkor megbüntetünk ilyen vagy olyan módon.”
A futtatásra vonatkozó törvények is nagyon furcsák. Vannak olyan esetek, amikor az anyjával együtt élő, kereset nélküli, felnőtt-korú tanulót kerítéssel vádolják meg. Előfordul olyan eset is, amikor két nő egy lakásban
él. Egymásnak nem fizetnek semmit, csak a lakás bérleti díját fizetik közösen, és megvádolják őket azzal, hogy
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futtatják egymást. Ezeknek az eseteknek az eredményeként, a nők most már javarészt egyedül dolgoznak, ami
természetesen sokkal kevésbé biztonságos.
Minél inkább általánosítanak, annál inkább megfosztanak téged emberi mivoltodtól. Ez akkor is igaz, amikor
a drogok kerülnek szóba. A droghasználattal kapcsolatos koncepció Svédországban nem emberközpontú. Úgy
vesznek számításba, mint egy gonosz személyt, aki bármit ellopna a családjától. A szex-munkával kapcsolatban is hasonlóak az előítéletek. Ez azt jelenti, hogy a kliensek sem veszik megfelelően emberszámba a szexmunkásokat. Sokkal kiszolgáltatottabbá válsz az által, ha nem emberként kezelnek.
Ez különösen kellemetlen az utcai prostituáltak esetében. Régebben a klienssel rendesen meg tudták tárgyalni a dolgokat – azt hogy a szex munkás mit
hajlandó vállalni - az autó nyitott
ablakán keresztül. Manapság az ügyfelek
nagyon elővigyázatosak, ezért a
szex-munkások már csak akkor tudják megbeszélni a klienssel a részleteket,
ha beszálltak az autóba és elhajtottak a
helyszínről. A jó kliensek
(akik nem jelentenek veszélyt és biztonsági kockázatot), pedig úgy
gondolják, hogy az utcán nagy az esély
arra, hogy elkapják őket, ezért
ők is inkább a lakásban dolgozó szexmunkásokat választják. Még
akkor is, ha jobban kedvelik az utcán
dolgozókat. Ez azt jelenti az
utcán dolgozók számára, hogy a klienseik között megnőtt a „rossz
kliensek” száma (veszélyes, agresszív
emberek) és ráadásul nem is
válogathatnak, mivel a jó ügyfelek egy
része elpártolt.
A törvény visszavetette
a szex-munkát 1999
óta?
Pye: ha megkérdezzük a
rendőrséget, akkor
azt fogják mondani, hogy igazából
nem csökkentette a
mértékét. Egyébként pedig nincsenek adatok, amelyek a törvény meghozása előtti
időszakra vonatkoznak. A rendőrség egyedül az
utcai prostitúcióra
vonatkozó számadatokkal
rendelkezik, amely
azonban Svédországban hagyományosan nem
nagyarányú a hideg éghajlatnak köszönhetően.
A svéd politikusok úgy
döntötték, hogy a
szex-munka az egy szociális
probléma. Azonban
mégis büntető törvényekkel
próbálják a problémákat megoldani. Svédország mindig is egy
tökéletes társadalomnak tartotta magát, azonban
van két olyan társadalmi csoport (a droghasználók és
a szex-munkások) akik nem éppen
illenek bele ebbe a képbe.
El kell őket tűntetni.

Magyarországon, a radikális feminista nézeteket megjelenítő
törekvések (Svéd Modell) követőkre talált, és különböző egyházi és radikális szervezetek, a szex-munkások vendégkörének
börtönbüntetését szorgalmazzák. A következő számban további
részleteket közlünk e törekvésekről és azt ezt képviselőkről
Folytatás következik…
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REKORDSZINTRE NŐTT A HIV
FERTŐZÖTTEK SZÁMA
Soha nem látott magasságba, 39,4 millióra emelkedett a HIV-vírussal megfertőződött felnőttek és
gyermekek száma 2004-re szerte a világon - derül
ki az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) és
az AIDS elleni küzdelmet összehangoló ENSZ-ügynökség (UNAIDS) jelentéséből, amelyet az AIDS
elleni harc világnapja (december 1.) közeledése
alkalmából hoztak nyilvánosságra.
Az előző, 2002-es átfogó jelentésben még 36,6 millióra becsülték a szerzett immunhiányos betegség
(AIDS) kórokozójával megfertőződött emberek
számát, azaz két év alatt 2,8 millióval növekedett
az halálos vírust hordozó személyek száma. Csak az
idei évben mintegy 3 millió ember halt meg AIDSbetegségben.
A világ minden térségében növekedést tapasztaltak, és különösen drámaivá vált a helyzet a nők és a
gyermekek esetében. A HIV-vírussal megfertőzött
felnőttek immár közel fele nő.

Nyugat-Európával kapcsolatban riasztó jelenség,
hogy egyrészt 1997 és 2002 között 122 százalékkal emelkedett a heteroszexuális nemi érintkezés
során HIV-vírussal megfertőzött személyek száma.
Másrészt probléma, hogy egyes országban sok embernél még nem diagnosztizálták a fertőzöttséget.
Ilyen ország például Nagy-Britannia, ahol becslések szerint a HIV-fertőzöttek egyharmada nincs
tudatában a helyzetnek, és csak akkor veszik észre
a bajt, amikor már az AIDS-szel kapcsolatos betegségek miatt orvosi kezelésre szorulnak.
Európa negatív csúcsot döntött az új fertőzöttek
számát illetően: 2007-ben egy millió emberből 75nél diagnosztizálták a HIV-fertőzést. 2000-ben ez
a szám “csak” 39 volt - állapította meg az Európai
Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ (ECDC).
2007-ben 49 európai országból 48 892 újonnan
diagnosztizált esetet jelentettek.
A betegekkel kapcsolatban a legnagyobb veszélyt
az jelenti, hogy a HIV-fertőzöttek jelentős részének
nincs is tudomása arról, hogy beteg
Általánosan elmondható, hogy a fertőzöttek mintegy fele még 25 éves kora előtt kapja el a vírust, és
35 éves kora előtt meghal AIDS-ben.
Hazánkban 1985 óta 1700 HIV-fertőzöttet regisztráltak az egészségügyben, ám számuk ennek sokszorosa lehet. A vírus által okozott AIDS betegség
nem gyógyítható, de jól kezelhető.

AIDS elleni küzdelem
Sok gyógyszert találtak fel az AIDS ellen, köztük
a 90-es évek közepén kifejlesztett antiretrovirális koktélt, amelynek köszönhetően ma már az
AIDS-diagnózis nem egyenlő a halálos ítélettel.
De megelőző védőoltás még ma sincs. A HIV-vírus
különlegesen álnok, állandóan változó ellenségnek
bizonyult.
A 21. század elején a HIV ellen még mindig egyetlen megbízható védelem van: a 19. században
feltalált gumióvszer.
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A HIV és az AIDS
• Az AIDS-t (Acquired Immune Dificiency Syn
drome) a HIV (Human Immune-dificiency Virus)
nevű vírus okozza.
Előfordul, hogy valaki HIV fertőzött, tünetei ninc
senek, ennek ellenére továbbfertőz másokat.
• A HIV veszélyes, mert lerombolja a szervezet im
munrendszerét, emiatt a szervezet kiszolgáltatottabbá válik és nem tudja leküzdeni a különböző
betegségeket és fertőzéseket.
• Az AIDS akkor fejlődik ki, amikor az immunrend
szer legyengülése miatt a szervezet fogékonnyá
válik számos betegségre és
fertőzésre, ami halálos kimenetelű lehet.
• Jelenleg nem létezik oltóanyag a HIV ellen.
Ha HIV fertőzött személyt ismersz,
Biztonságos:
• Közös pohár, tányér, evőeszköz használata
• Közös ágy és WC használata
• Érintkezés izzadsággal és könnyel
• Kézfogás, érintés vagy csók
• Orális, vaginális vagy anális szex óvszer és síkosító használatával biztonságos
A fertőzés korai tünetei a következőek lehetnek
A fertőzést követő 1-2 hónap múlva, az esetek 30%ban enyhe, magától múló tünetek jelentkezhetnek.
Testszerte kiütések, nyirokcsomó-megnagyobbodás, levertség, láz, izomfájdalom léphetnek fel.
Az tünetek néhány hét alatt maguktól elmúlnak.

csökkenthető legyen immunrendszerük leépülése
és meghatározható legyen, hogy melyik kezelés a
legjobb a számukra.

HOGYAN FERTŐZHET A HIV VÍRUS?:
• Vaginális vagy anális szex útján,
ha nem használsz gumit.
• Kábítószerezés során, ha ugyanazt
a tűt használod.
• Ha sperma kerül a szádba.
• Ha a higiéniés előírásokat nem tartják be
tetoválás és pirszing során.
• Menstruáció alatti orális szex útján.
• Ellenőrizetlen vér és vérkészítmények
alkalmazásával.
• Fertőzött anya megfertőzi gyermekét
a terhesség és/vagy a szülés során.
Amennyiben bármilyen kérdésetek van a témával
kapcsolatban, vagy segítségre van szükségetek keressétek fel bátran a
Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületét:
1114 Bocskai út 17.
webcím: www.prostitualtak.hu
email: info@prostitualtak.hu,
foldi.agnes@t-online.hu
tel: 06-20-334-52-10

Tünetek és gyógykezelés
Évekig is eltarthat, mire a tünetek kifejlőnek,
ennek ellenére ebben az időszakban a fertőzött
személy továbbadhatja a fertőzést másoknak is.
Egyénenként ugyan különböző a HIV fertőzésre
adott reakció, de a tünetek azonosak: makacsul
visszatérő herpesz és gombás fertőzés, erős fáradékonyság, éjszakai izzadás, láz, erős testsúlycsökkenés, állandó hasmenés, vörös/lila/barna az állon
vagy a szájban.
A HIV fertőzés és az AIDS nem gyógyítható. Léteznek antivírusos kezelések, amelynek célja, hogy
javítsák a HIV fertőzöttek egészségét és meghosszabbítsák várható élettartamukat. Az antivírusos
kezelésekkel megakadályozható a vírus további elszaporodása és az immunrendszer további romlása. Nem minden fertőzött reagál jól az antivírusos
kezelésre és nem mindenki akar ilyen kezelésben
részesülni. A HIV fertőzött személyek rendszeres
speciális orvosi felügyeletet igényelnek, hogy
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ALBÁNIA

A

z Albán Köztársaság vagy Albánia (albánul Republika e Shqipërisë vagy
Shqipëria, feltételezett jelentése ’sasok földje’) Délkelet-Európában, a
Balkán-félszigeten fekvő független állam. Északon Montenegró (172 km),
északkeleten Koszovó (112 km), keleten Macedónia (151 km), délkeleten és
délen Görögország (282 km), délnyugaton a Jón-tenger nyugaton pedig az
Adriai-tenger határolja. Partvonalának teljes hossza 362 km.
Albánia mai lakóinak feltételezett ősei, az illírek a bronzkor végén telepedtek le a Balkánfélsziget nyugati vidékein. Több kisebb-nagyobb királyságot alapítottak, a tengerparti
sávban pedig görög kolóniák létesültek. A Kr. e. 2. századtól Illyricum néven római provincia része lett a terület. A barbárok
dúlásait követően a 9–14. században
egymást váltották a szkipetárok (sasfiókok) urai: a Bizánci Birodalom, a
Bolgár Fejedelemség, a Dukljai Fejedelemség a Velencei Köztársaság,
az Epiruszi Despotátus stb. Albániát
Kasztrióta György negyedszázados ellenállásának köszönhetően csak 1501ben hódította meg végleg az Oszmán
Birodalom. Uralmuk alatt a lakosság
nagy része iszlamizálódott, és a feudális viszonyok konzerválásával Európa
sereghajtója lett. A 19. század végén
feltámadt albán nemzeti mozgalmakat
(például Prizreni Liga) a Porta sorra leverte, de az első Balkán-háború után, 1912. november 28-án Albánia függetlenné vált.
A nagyhatalmak által albán uralkodóvá kinevezett I.Vilmos féléves uralkodás után anarchiában hagyta magára országát. Az első világháború során az ország idegen megszállás
alá került, csak az 1920-as lushnjai kongresszus mondta ki ismét Albánia függetlenségét.
A belpolitika színpadán mindinkább
előtérbe került a konzervatív nézetű
Amet Zogu, aki 1925-ben az ország
teljhatalmú elnöke lett, majd 1928ban I. Zogu néven Albánia királyává
koronáztatta magát. Az olasz befolyás
egyre nagyobb lett, 1939-ben Mussolini csapatai lerohanták Albániát.
1943-ban német megszállás alá került
az ország, de az Enver Hoxha vezette
kommunista partizánok 1944 végére
felszabadították az országot. Kezdetét
vette Albánia egyik legsötétebb korsza6

ka, a diktatórikus Hoxha sztálinista,
izolacionista politikája alatt. Albánia
mind a nyugati, mind a keleti blokktól
elszigetelődött, az ország gazdasága és
infrastruktúrája évtizedekkel maradt el
az európai országokéitól. 1985-ös halálát követően utódai lassan nyitottak
a külvilág felé, és 1991-ben kikiáltották
a köztársaságot, megtartották az első
szabad választásokat. A demokratikus
fordulattal, ha kisebb-nagyobb fennakadásokkal is, de az ország elindult a
az Európai Unió felé vezető úton. Horvátországgal együtt 2009. április 1-jén
a NATO teljes jogú tagja lett.

ALBÁN demográfiai adatok
- 80%-a a szexmunkásoknak 25 év alatti, 71%-uk alacsony iskolázottságú.
- 91%-a megkérdezett szexmunkásoknak, abban a városban él, ahol dolgozik.
- 42%-a él a szexmunkásoknak a szüleivel, vagy egyéb hozzátartozóval, 20%-a él egyedül és 12%-a él partnerrel.
- 94%-a a megklérdezés napjaán munkanélküli.

Szexmunkások Történelme
- 76%-a a szexmunkásoknak elismeri, hogy 18 éves kora alatt kezdte, átlag 16 és fél évesen.
- 31%-a a szexmunkásoknak 18 éves kora körül kezdte.
- Sok megkérdezett szexmunkás dolgozik (82%) kevesebb, mint 5 év tapasztalattal.
- Az ügyfelek száma változó, 1-5/ nap 62%-uk alkalmi kapcsolat.
- A szexuális szolgáltatás díja 500-tól 5,000 Albán lek. (1000-10000-Ft)
- 70%-a a szexmunkásoknak saját maga állapítja meg, és kéri el a vendégtőla munkadíját.
- 20% rendelkezik valakivel, hogy tárgyaljon helyette.
- 62%-szállodába megy a kuncsafttal, 29-32% egyéb helyeken, mint például autóban, utcán vagy lépcsőházban ejti
meg az aktust.

Óvszerhasználatról
- 74%-a a szexmunkásoknak állítja, hogy utolsó aktusa alkalmával használt óvszert, és 22%-a elismeri, hogy nem.
- 50% a a szexmunkásoknak vásárolja az óvszert többnyire gyógyszertárban magának, 24%. kapja őket a barátoktól, és aktivistáktól.
- Nagyon kevés közülük, aki óvszert kap az egészségügyi központoktól (4%) vagy programok keretében. Megelőző
vagy felvilágosító programokon résztvevők (16%).

A kábítószerhasználatról
- 36%-a a szexmunkásoknak vallja, hogy használ marihuánát vagy heroint alkalmanként.
- 38%-uk injektált kábítószert legalább egyszer.
- 42%-uk fogyaszt alkoholt.
Albán szexmunkások az AIDS-ről
- 77%-a a szexmunkásoknak hallott már az AIDS-ről vagy a HIV fertőzésről és arról, hogy szexuális érintkezés útján
átvihető.
Becslések szerin 5000-30 000-re tehető az albániában szexmunkából élő nők, asszonyok száma, és
ez a szám növekedést mutat, ahogy egyre többen csatlakoznak más neműek, transszexuálisok, stb.
Az előző rendszer gyakorlatához képest (a kommunizmus alatt gyakori volt a nők szexmunkára
kényszerítése) ma már szinte minden szexiparban dolgozó , magának választja ezt a szakmát, és
egyenlő jogokra vágyik más területeken dolgozó embertársaival. A legnagyobb problémát még mindig a szexmunkások elleni erőszak, a kirekesztés, és a felvilágosítás/gondozás hiánya jelenti.
Ma már jelentősen csökkent az előzőleg gyakran a szexmunkásokhoz köthető emberkeresedelem,
és egyéb bűncslekmények száma, illetve a bűncselekmények már nem köthetőek
szorosan a szexmunkásokhoz.
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A játékszenvedély

A

zokat az embereket nevezzük játékszenvedély-betegeknek, akik napjuk
nagy részét azzal töltik, hogy a játékra gondolnak, s ha nem jutnak
játéklehetőséghez, akkor elvonási tüneteket produkálnak. Ők általában
azért dolgoznak, hogy rendszeresen, s minél többször játszhassanak, a
pénzhez jutásért pedig akár bűncselekményeket is képesek elkövetni. A
játékszenvedélyről, a betegség kialakulásáról, jellemzőiről és kezeléséről kérdeztük dr.
Szalayné Péter Ildikót. Magyarországon jelenleg 200-250 ezer ember játszik rendszeresen, közülük 3-4 ezer ember tekinthető szenvedélybetegnek - mondta el az addiktológiai
konzultáns, aki arról is beszélt, hogy a legutóbbi kutatási eredmények szerint minden
szenvedély ugyanazon a rendszeren keresztül fejti ki hatását az agyban, s minden szenvedélynek idegrendszeri alapja van. A túlzott játékszenvedély pedig nem más, mint az agyban termelődő vegyületek felborult egyensúlya, tehát idegrendszeri betegség.

A játékszenvedély kialakulásának fontos vonása az
ingerkereső magatartás és a kockázat utáni vágy,
mert a betegek megítélése szerint tét nélkül nincs
izgalom. Úgy érzik, hogy kiismerik a gépet. Tudják,
hogy a következő pillanatban mi történik a játékban, nem ismerik el a véletlen szerepét. Idejük
nagy részét szerencsejátékkal vagy az arról való
álmodozással töltik, többször megpróbálják abbahagyni a játékot, de mindig visszaesnek. Ha nem
játszhatnak, akkor nyugtalanok, ingerlékenyek.
Az ilyen emberek folyamatosan növelik a tétekre
fordított összeget, szenvedélyük miatt pedig elveszítik állásukat, emberi kapcsolataikat, s gyakran
illegális cselekedeteket is elkövetnek. Eközben
pedig hosszú időn át azzal álltatják önmagukat és
környezetüket is, hogy nincs probléma. A betegség
ideje alatt előbb eljátsszák a család vagyonát, majd
a barátoktól, az ismerősöktől, később idegenektől
kérnek kölcsön. Így a titkolt szenvedélyre hamarosan fény derül. Közben folyamatosan emelik a
játékban a tétet, hiszen mindvégig meg vannak
győződve arról, hogy vissza tudják nyerni az eddig
elvesztett összeget, veszteségeiket.
A játékszenvedély-függők közül sokan depressziósak, döntő többségük azért válik lehangolttá vagy

depresszióssá,
mert sokat
veszít. Mások
pedig eleve azért
kezdenek el
játszani, mert
enyhíteni akarják
közönyüket és
feledni akarják
munkahelyi,
családi és egyéb
gondjaikat. A
játékszenvedélyesek közül sokan
más szenvedélynek is rabjai,
például dohányoznak, vagy alkohol-, illetve kábítószer-függők.
Segítségért azonban csak töredékük jelentkezik,
pedig orvosolható betegségük. A laikusok többsége
nincs ezzel tisztában, s a logikus gondolkodás vagy
az akaraterő hiányát jelölik meg a leszokás gátjaként. A gyógyulásra egyértelműen hatékony terápia nincs, az azonban bizonyos, hogy a motiválatlan beteg kezelése reménytelen. Már a terápia
elején tudatosítani kell bennük, hogy függőségben
szenvednek. El kell érni, hogy büszkék legyenek
arra, hogy bár betegek, mégis tünetmentesek, absztinensek.
A játékfüggőség legújabb formái a számítógépes
játékok, amelyek már a 6-8 éves korban rabul
ejthetik a használókat, ellentétben a szenvedély
többi vállfajával, például az automatázással, vagy
a fogadással, melyek csak később jelentkeznek. A
számítógépezés azonban nemcsak a gyerekeket
vonhatja bűvkörébe, hiszen a felnőttek, a harminc
év felettiek között is sokan vannak akik végig
játsszák a hétvégéiket, vagy ha egy új játék kerül a
kezükbe, akkor aznap fel sem állnak a monitor elől,
s még éjjel sem alszanak.
Cseh-Lakos
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A „párod” horoszkópja
• Ha a párod/kiszemelted SZŰZ

Kitartónak és megbízhatónak kell lenned ahhoz, hogy komolyan vegyen egy Szűz. Sose pletykálj másokról!
Legyél pontos, ha megbeszéltek valamit. Ha véletlenül késnél, akkor szólj oda neki mobilon, és sajnálkozz! Ne
siettesd a testi érintést, és ne bizalmaskodj, mert könnyen elveszítheted! Amennyiben intimitásra kerül sor,
legyél szemérmes! Irányíthatod te, de ne vegye észre!

• Ha a párod/kiszemelted KOS

Ne legyél szégyenlős! Játssz nyílt lapokkal! Értékelni fogja az őszinteségedet, de ne vedd el tőle a kezdeményezés lehetőségét! Ha meglátja benned a meghódítandó/elcsábítandó „vadat”, nyert ügyed van. Sose legyél
„készétel”! Újból és újból meg kelljen küzdenie érted. Pl. ne vetkőzz le magadtól, hanem neki kelljen „kicsomagolnia” téged! Ne sokat, de kicsit kéresd magad, akár szexről, akár más programról van szó!

• Ha a párod/kiszemelted BIKA

Mindennél fontosabb számára az érintés! Finoman megsimogatni, megpuszilni vagy akár szenvedélyesen
megcsókolni: ebből érteni, sőt érezni fogja, hogy benned mi van. A testeteken rengeteg erogén zóna van. Neki
igazi élvezet ezeket felderíteni, és sosem un rá. A táplálás a másik szeretetkifejező eszköz számára. Ha le akarod venni a lábáról, akkor vegyél neki különleges csokit, vagy vidd el vacsorázni. Hidd el, odalesz a gyönyörtől!

• Ha a párod/kiszemelted IKREK

Tudnod kell, hogy az Ikreknek a hallása az erogén zónája. Ha kellemes a hangod, és érdekeseket mondasz,
nyert ügyed van nála. Ha nem tudsz, akkor a zene is sokat segít. Szeretkezés előtt és közben is suttogj izgató
szavakat a fülébe. Amennyiben képes vagy „szóval tartani”, melletted fog maradni, de ehhez folyton új, izgalmas témákat kell bedobnod. Sose féltékenykedj, mert neki szüksége van a kalandozásra. Ne félj, mert csak az
intellektuális igényeit elégíti ki máshol!

• Ha a párod/kiszemelted RÁK

Ha sikert szeretnél elérni, akkor legyél vele türelmes és végtelenül gyengéd. Nem baj, ha határozott vagy, és
irányítod őt, ill. az eseményeket, de ezt tedd észrevétlenül! Minél több romantikus programot ütemezz be!
Lepd meg apró ajándékokkal, szerelmes SMS-ekkel! Ha szeretkezésre kerül sor, akkor szemérmesen sötétítsd
be a szobát, és gyújts meg sok illatos mécsest! A szatén ágynemű és/vagy fehérnemű is izgató számára. Ezzel
garantáltan leveszed a lábáról!

• Ha a párod/kiszemelted OROSZLÁN

A tisztelet nélkülözhetetlen, ha azt akarod, hogy szóba álljon veled. Nem baj, ha kicsit hűvös és megközelíthetetlen vagy. Legyél feltűnő és különleges! Ne öltözz átlagosan, és ne hordj olyan színeket, ruhákat, amelyeket mások is! Viselkedj büszkén, és ne hagyd magad könnyen meghódítani, ill. elcsábítani! A vágyát azzal
korbácsolhatod fel, ha meg kell dolgoznia érted. Semmiképp se dühítsd fel, mert az ő haragja iszonyú erővel
tör fel! Bár olykor ez is sikerre visz, mert ezáltal kiválthatsz belőle intenzív érzéseket

• Ha a párod/kiszemelted MÉRLEG

Ha le akarod venni a Mérleget a lábáról, akkor vidd el egy különlegesen szép étterembe, egy színvonalas
szórakozóhelyre, színházba, koncertre. Él-hal az ilyen programokért. Beszélgessetek sokat. Adj időt neki,
hogy megismerjen, és megnyugodjon, hogy melletted biztonságban van! A hálószobában teremts harmonikus,
finom hangulatot, és ne siess! Csak így lesz feledhetetlen az együtt töltött idő.

• Ha a párod/kiszemelted SKORPIÓ

Ha fel akarod kelteni egy Skorpió figyelmét, akkor bátran legyél ledér. Mutass meg magadból minél többet!
Amennyiben beléd szeretett, készülj fel egy iszonyú intenzív időszakra, főleg szexuális téren. Ne engedd az
érdeklődését lelohadni, mert azonnal lelép! Legyél erős, és ne bántódj meg, ha beléd mar! Számára ez már
előjáték. Folyamatosan teszteli a fájdalomtűrő képességedet, de ne engedd, hogy durva legyen, se verbálisan,
se fizikálisan

• Ha a párod/kiszemelted NYILAS

Csak akkor tudod magadra vonni egy Nyilas figyelmét, ha nagyvilági, bőkezű és fényűző a stílusod, emiatt
érdemes csillogó, harsány színeket viselned. Sminkelheted magad kicsit erősebben. Szervezz nagystílű programokat! Hívd őt olyan helyre, ahol nagy tér van. Egy hegytető vagy egy kilátó a legjobb randihely. Az ágy is
minél nagyobb, annál jobb, és minél több mécsest gyújtasz meg, annál jobban el tudod őt varázsolni…

• Ha a párod/kiszemelted BAK

Mivel képes több sor falat húzni maga köré, nagyon türelmesnek és kitartónak kell lenned. Valószínűleg
sokáig messziről figyel. Semmit sem kapkod el, mindent megtervez jó előre. Valójában fél megnyílni, mert fél
a kiszámíthatatlan dolgoktól. Mielőtt beléd szeret, jól megfontolja, hogy megbízhat-e benned, emiatt legyél
kicsit visszafogott, és mindig, mindenben következetes. Kerüld a feltűnősködést és a lazaságot!

• Ha a párod/kiszemelted VÍZÖNTŐ

Ha egy Vízöntő figyelmét szeretnéd felkelteni, akkor csinálj valamit váratlanul. Hordj szokatlan ruhát! Válogass össze olyan színeket és stílusokat, amelyek elvileg nem passzolnak! Legyél laza és nyitott! Amennyiben
randiztok, javasolj fura helyszínt: rakpart, piac, állatkert stb. A hálószobában legyél vállalkozó szellemű,
próbáljatok ki mindent, ami jólesik! Ne zárkózz el semmi elől, de ha nem kellemes, akkor szólj!

• Ha a párod/kiszemelted HALAK

Mivel a Halak mindenkinél jobban vágyik egy biztos pontra, jó, ha ez te tudsz lenni. Éreztesd vele, hogy rád
számíthat és támaszkodhat! Hallgasd meg, és érezz vele együtt! Randira hívd őt a szabadba vagy vizes helyre:
uszodába, szökőkút közelébe! Kényeztesd a testét-lelkét! Érdemes megtanulnod egy finom masszázst, ez akár
előjátéknak sem rossz. Az ágyban legyél szenvedélyes, de egyben gyengéd is. Tudd, hogy a szex számára misztikus eggyé válás!
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A busójárás

Busójárás Mohács messze földön híres és ismert látványos farsangja,
karneválja. A Busójárás alapvetőleg a mohácsi sokacok (Mohács dél-szláv
nemzetiségi - más eredet-magyarázatok szerint illír (görög) - gyökerekkel
rendelkező, a településsel egyidős múltra visszatekintő lakói) rendkívül
látványos elemekben bővelkedő hagyományőrző népszokása (sokac nyelvhasználattal “poklade”) amely a múlt század első harmadától egyben idegenforgalmi
rendezvény is, melyre tízezrek látogatnak el a világ minden részéből. A Busójárás idejéresokszorosára duzzadt lélekszámú városban ilyenkor az országban sehol sem tapasztalható
óriási mértéket ölt a jókedv és a mulatozás, amelyben minden jelenlévő - felvonuló és
vendégek egyaránt - bőséggel kiveheti és ki is veszi a részét
jelképe volt.
Az esemény gerince, központi
eleme a több napos Busójárás,
a maga nemében a világon
egyedülálló farsangi karnevál,
melynek nem is lehetne jobb
helye, mint a több mint kilencszáz éves Duna-parti város
MOHÁCS, amely önmagában is
megér egy kirándulást.
A soron következő, 2010-es
Busójárás február 11. és 16.
között - csütörtöktől keddig - kerül megrendezésre. A
Busójárás legnagyobb tömeget
vonzó eseménye vasárnap

A legelterjedtebb magyarázat
szerint a farsangolásnak a
téltemetés, a télűzés volt a
célja. Az emberek ilyenkor azért
bújnak ijesztő ruhákba, mert
azt várják, hogy a tél megijed
tőlük, és elszalad. Az ünneplés
végén nyilvánosan elégetik a
tél halálát szimbolizáló szalmabábut is. A jelmezbe öltözött
emberek ezen kívül “bao-bao”
kiáltással és kürtszóval, kolompokkal járják végig a házakat,
udvarokat és az állatokat, majd
hamut szórnak szét a portákon.
Ettől a szertartástól azt remélik,
hogy a gazdák portáit a jövőben
elkerülik a gonosz, ártó szellemek. A busójárás további
szokása, hogy a jelmezesek az
utcán járva meghuzigálják az arra járó nők haját,
hogy az minél hosszabbra nőjön. Az ünnepség
fénypontja az, hogy a főtéren a férfiak viaskodni
kezdenek egymás között, ami régen a férfivá avatás
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(farsangvasárnap) lesz, amely február 14.-ére esik.
Ezen a napon van a fő vonulás és karnevál, valamint ezen a napon a legtöbb a program a városban.

A velencei karnevál
története
Sok gyönyörű hely van Olaszországban, de az egyik legkülönlegesebb Velence. A víz borította utcák varázsa sok-sok embert
lenyűgöz. És persze, ebben a városban rendezik meg minden
évben azt a híres, elmaradhatatlan farsangi karnevált. A hosszú
tél után jól esik egy kis álarcos bohóckodás. Alakoskodó, maskarás turisták tízezrei örvendeznek, szórakoznak az utcákon ilyenkor, de vajon hogyan volt ez régen?
Hajdan a karnevál volt a legkedveltebb mulatságok egyike. Az első
írásos emlékek 1094-ből valók, s bár Velence félelmetes mediterrán tengeri
hatalomként győzelmeit sorra aratta és sorozatosan meg is ünnepelte, csak a
XVIII. században nyerte el a karneválok városa címet. Ekkoriban már Európa nemesei
százával özönlötték el, hogy jól kimulassák magukat a város terein és utcáin, a kaszinókban és színházakban. 1869-ben például az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója, Ferenc József is részt vett - inkognitóban.
Amikor viszont a köztársaság megbukott, a karneválról is megfeledkeztek. A hagyomány pompás újraélesztése két
és fél évtizeddel ezelőttre, 1979-re tehető. S ma már a világ legrangosabb eseményeinek egyike.
A karneváli ünnepség időszaka hagyományosan húshagyó csütörtöktől húshagyó keddig tart. A húshagyó csütörtöki ünnepségek eredetileg parádés felvonulással kezdődtek, melyet virágkoszorúba öltöztetett ökrök vezettek.
Amikor a felvonuló tömeg elérte a Szent Márk teret, az ökröket lefejezték a dózse szeme láttára egy széles pengéjű
kard egyetlen csapásával. Ezzel szemben az ünnepségsorozat végén - húshagyó kedd éjjelén - szintén a Szent
Márk téren az egybegyűltek levették maszkjaikat, és kórusban búcsúztak, azt kiáltozva: Elmegy! Elmegy! Elmegy!
Manapság a Kis galamb röpte vagy az Angyalok szárnyalása elnevezésű esemény hívatott a modernkori karnevál
kezdetét jelezni.
A húshagyó csütörtököt követő vasárnap 12 órakor a Szent Márk teret elözönlik a külföldiek és a velenceiek. Az idő
legtöbbször kegyes, és a téli nap is szépen süt. Mindenki az eget bámulja a kis galamb, az angyal jövetelét várva. A
kis, papírból galamb alakúra formált bábot a Szent Márk templom harangtornyából egy kábel segítségével engedik
le. Félúton lefelé konfettiesőt zúdít a téren álló tömegre. A kis galamb röpte a hajdani karneválok egy momentumára emlékeztet: akkoriban egy fiatal kötéltáncos haladt át a téren a harangtorony és a Palazzo Ducale Foscara
Loggiaja között kifeszített kötélen.
Az álarc mára Velence szimbólumává, a karnevál jelképévé vált. A maszk az álruhával együtt szerves része lett a
város mindennapos életének és kultúrájának. Kezdetben a törvény csak a karácsonyt követő Szent István napjától,
a karnevál kezdetétől tette leehetővé a maszk viselését egészen az ünnep végéig, húshagyó keddig. Később a maszk
használatának időtartamát meghosszabbították
Ilyen tehát a velencei karnevál. Egyszer látni kell!
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