Bécsi kalandom…
Budapesten üldögéltem a régi munkahelyemen és eltökélt szándékom volt, hogy itthon
maradok. Mégsem így történt. Kaptam egy telefont egy barátnőmtől, hogy fel akar újítani
Bécsben egy régi bárt és szeretettel vár dolgozni. Gondoltam még egyszer neki rugaszkodok. Már ültem is fel a vonatra. Sajnos a felújítás keservesen indult és egy teljesen lepusztult helyiségben találtam magam, ahol hébe- hóba tévedt be vendég. Viszont egy valaki
bejött, akivel utána három évig éltem együtt. Az illető osztrák volt és már az udvarláskor sem akarta, hogy dolgozzam, mint szex munkás. Kicsit féltem ettől a kapcsolattól,
hiszen nem beszélem jól a német nyelvet. A barátnőm volt a tolmács és a férje, aki szintén
osztrák. Nagyon udvarias, szolgálatkész igazi mackós, az a „jó odabújni hozzá” típusú férfiember volt, aki foglalkozását tekintve a legnagyobb ausztriai kórházban volt patológus.
Mindenki győzködött, hogy ez egy rendes ember és megbízhatok benne.
Megtörtént a bár felújítása, én pedig elvállaltam a takarítást, pluszban. A barátom kivett
egy lakást és elkezdtük berendezni. Ez nekem nagyon tetszett, mondhatom ekkor éreztem
magam a legjobban, Ausztriában. Nem is dolgoztam egy darabig a szakmában. Viszont a
kedvesem egyre furcsábban viselkedett. Ami azt jelentette, hogy vagy nagyon kedves volt,
vagy pedig egy gőgös faszkalap. Nagyon furcsa volt nekem ez az egész és egyik nap kitörtem, hogy micsoda stílus ez és megsértődve elvonultam. Ekkor történt a lebukás, mert
váratlanul rányitottam az ajtót, ő pedig bőszen szipákolta a narkót. Persze ígért fűt- fát,
de soha nem tartotta be. Akkor már láttam, hogy ennek nem lesz jó vége és visszamentem
táncolni. Otthon a helyzet egyre rosszabb lett, volt ott már mindenféle narkotikum.
Egyszer próbált meg javulni, vett egy nagy motort és eljárt horgászni. Egész jónak tűnt a
dolog, csakhogy egy szép este, mikor elment a barátaival a jazz klubba, hazafelé belement
a villamos sínbe a járművel. Az intenzíven kötött ki, az összes bordája eltört. Persze el tudta intézni, hogy hazaengedjék két nap múlva, valami ló rugás erős fájdalomcsillapítóval.
Hát két hónap múlva rosszabb volt a helyzet mint bármikor. Ugyanis mellette minden
féle narkót is használt. A barátai szeretettel látogatták a szerekkel. Végül még az imádott
motort is eladta, hogy anyaghoz jusson. Még azt is elkövettem dühömben egy alkalommal,
hogy lehúztam a WC-n valamit, amiről kiderűlt, hogy 4ezer euro-ba került . Gondolhatjátok !
Végül átköltöztem Sopronba és onnan jártam dolgozni Bécsbe. Nagyon belefáradtam az
ingázásba, értelme sem volt sok, mert nem sokat kerestem. Gondolom meg is öregedtem
és az üzlet sem olyan már, mint régen volt. Úgyhogy újra itthon találtam magam, Budapesten. A régi munkahelyemen még dolgoztam egy darabig. Aztán pedig jött a lakáson
való szex munka. Jelen pillanatban is ez a tevékenységem. Egyre nehezebb a bevételből
kijönni, úgyhogy minden kollegámnak csak azt tudom javasolni, kellő időben kezdjenek el
spórolni a nehéz időkre. Az a meglátásom, hogy elég hiszékeny és naiv emberkék vagyunk,
akik ebben a szakmában dolgozunk. Gazdagodjatok, tanuljatok és legyetek sikeresek.
Bella
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Barna vagy fehér?
Manapság még mindig ledöbbenek azon a tényen, hogy mennyire divat még mindig a szoláriumozás, a bőrünk barnítása, holott az évek során lassan-lassan csak kiderült, hogy az
ártalmatlannak mondott ultraibolya sugárzás, melyet a szoláriumnak nevezett elektromos
berendezés idéz elő, nem is olyan veszélytelen, mint azt anno hirdették. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint hogy 2009-ben az EU-ban életbe lépett egy szabályozás, mely a szolárium
csövek által kibocsátott maximális UV-sugárzás értékét (0,3 W/m3) határozza meg. Ennek
értelmében minden korábban használt és csúcsra járatott csövet le kellett cserélni. Utólag
visszagondolva valaha én is függő voltam, hiszen amikor bejött a szoláriumozás volt olyan
időszak, hogy heti kétszer 20 percre én is befeküdtem barnulni. Pontosan nem tudom
mikor jött el a felismerés, hogy ez hosszú távon nem egészséges, hogy nem szép a természetellenes barnaság, de talán akkor szembesültem függőségemmel, amikor párom két
hét francia alpokbeli síelése után hazajőve
barnább volt a fejem, mint neki, aki pedig
egész nap a napsütötte hólejtőket szelte.
A szoláriumozásnak, a mértékkel történő
használata esetén pozitív hatások is
érvényesülhetnek, mint pl. D3 vitamintermelés, szezonális depresszió elleni küzdelem, bőrproblémák kezelése területén.
Ugyanakkor a túlzott UV-sugárzás (napsugárzás is!) a bőr idő előtti öregedéséhez
és bőrrák kialakulásához vezethet. Nem
lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a szolárium és napozás öregíti a bőrt. Lehet küzdeni a
ráncok ellen krémekkel, botox-al, hialuronsavval, ipl-es és mindenféle kezelésekkel, de
ezeknek is egyik alapfeltétele, hogy se előtte, se alatta ne érje a kezelendő felületet UV
sugárzás, illetve ezen kezelések hatásának hosszú távon való megőrzésének titka a napozás és szolárium kerülése.
Vannak a világnak olyan szegletei, ahol a nők bőrfehérítésre áldoznák minden vagyonukat. Míg nálunk a barnaságért küzdenek, az ázsiaiak és afrikaiak közt egyre nagyobb divat a bőrfehérítés. Vannak olyan kozmetikai cégek, melyek ontják magukból a különféle
fehérítő krémeket, az olcsótól a méregdrágáig, minden pénztárca számára hozzáférhetően.
Ezen kozmetikai szerek nagyrészt higanyt és más rákkeltő anyagokat tartalmaznak. Több
afrikai országban meg is tiltották egyes ilyen termékek forgalmazását, mint egészségre
károsakat és kampányokat folytatnak a helyi esztétikai szépség felismerésére.
Azt javaslom, törekedjünk a középút megtalálására: ha már mindenképpen a barna bőrt
találjuk szépnek, akkor barnítsuk magunkat mértékkel, heti egy 5-10 perc időtartam a
szoláriumban is elég ahhoz, hogy ne látszódjunk „hófehérkének”, ügyeljünk arra, hogy
arcunkat takarjuk le, illetve ha nem is takarjuk le, akkor se teljes fokozaton barnítsuk.
Vannak már UV-mentesbarnítók is, melyeknek mondjuk, egy hátránya biztosan van,
hogy a szín kopása foltos, és kicsit sárgás színű lesz a bőrünk.
G.M.
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Március 15.
A modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja, az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete, amelynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség
és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt. Március 15. 1989-ben volt először munkaszüneti
nap, 1990 óta hivatalos nemzeti ünnep, s egyben a magyar sajtó napja, annak emlékére, hogy
1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó első szabad termékeit.
Az 1848-49-es harc a magyar nemzet történetének leghíresebb háborús konfliktusa is. Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc elbukása után erősen korlátozott, mégis
meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg Birodalomnak. Az 1723-ban elfogadott Pragmatica sanctio törvényesen is rendezte a Habsburg uralkodó és a magyarországi rendek viszonyát.
Az egyetlen komolyabb további előrelépést ezen a területen 1848-ig az 1791. évi X. törvénycikk
jelentette, amely biztosította az ország jogi függetlenségét a birodalom többi tagállamával szemben.
Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye. Bár
a reformkori országgyűléseken nagyon kevés valódi változtatást sikerült elérni, de lehetőséget teremtettek arra, hogy a reformszellemű liberális nemesség kidolgozza a saját programját. Megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői:Batthyány Lajos, Kossuth
Lajos, Deák Ferenc, Széchenyi István, Szemere Bertalan, Eötvös József és mások.
Az 1847 novemberében Pozsonyban összeült – később utolsónak bizonyult – rendi országgyűlésen
a reformpárti erők által létrehozott Ellenzéki Kör és a „fontolva haladókat” tömörítő Konzervatív
Párt lépett föl határozott programmal. Utóbbiak jelentős mértékben bírták a bécsi udvari körök támogatását is. A téli hónapok során patthelyzet alakult ki, ebbe a helyzetbe hozott döntő fordulatot
a február 22-ei párizsi forradalom híre. Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az ellenzék követeléseit: független magyar bank felállítását, a honvédelmi
rendszer átalakítását, jobbágyfelszabadítást,közteherviselést, népképviseleti parlamentet és magyar független felelős nemzeti kormányt. A Habsburg Birodalom másik felének pedig alkotmányt
követelt, amelynek fontos szerepe lett a március 13-án bekövetkező bécsi forradalom kitörésében.
Ezen kívánalmak országgyülési felirat alakjában voltak a király elé terjesztendők.
A végső lökést a reformok ügyében végül 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális
ifjúság vér nélkül érvényt szerzett az ún. 12 pontnak.
1948. március 15. korán reggel Petőfi Sándor a Pilvax kávéházba sietett ahol az ifjak összegyűltek
és Vasvári Pált és Bulyovszky Gyulát ott találva,Jókai Mór lakására hívta őket, ahol a 12 ponthoz
proklamációt szerkesztettek. Petőfi 8 óra körül társaival a Pilvax-kávéházba ment, a kitűzött időre
csak hatan jelentek meg (Petőfi, Jókai, Bulyovszky, Sebő, Gaál Ernő és Hamary Dániel). Itt Jókai
felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az
előzetes megállapodás szerint először a jogi egyetemhez az Egyetem utcába. Annak udvarán már
egy csapat tanuló várt rájuk s ott rögtön széket hoztak Petőfi és Jókai számára, itt Petőfi újból
elszavalta előző éjjel írt költeményét, a Nemzeti dalt, Jókai pedig fölolvasta a 12 pontot. Innen
az Újvilág utcai orvosi egyetemre mentek, itt is félbeszakították az egyetemi előadásokat és az
előbbihez hasonlóképpen jártak el az udvaron, később pedig a mérnöki és bölcseleti kar hallgatói
előtt; ugyanez történt az egyetemi téren is. Ekkor már nemcsak az ifjúság vette őket nagy tömegben körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, mely nőttön nőtt.
Március 16-án Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Az udvar meghátrált, s kénytelen volt
engedni a pozsonyi küldöttség követeléseinek. Hozzájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos
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miniszterelnöki kinevezéséhez. Beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába. Megígérte, hogy a király szentesíti a reformtörvényeket. A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az ország választott képviselőinek, a magyar
országgyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát független, és felelős kormány volt.

A Kokárda
Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyo-

mány a francia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot.
Forrás: wikipedia.org

5

Svéd modell Európában
Az Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottsága megszavazott egy jelentést, amely javasolja, hogy fogadják el a “svéd modell”-t egy a prostitúcióról szóló törvényt.
Mary Honeyball által előadott, munkaügyi képviselő Londonba, a jelentés azt javasolja az EU felé hogy fogadja el a
svéd modell-t, mint prostitúciós törvényt, amely bünteti az ügyfeleket, de a prostituáltakat, szexmunkásokat nem.
A modellt nemrég megszavazta a francia parlament. Nőjogi miniszter Najat Vallaud-Belkacem, a törvényjavaslat azt
jelenti, hogy bárki aki fizet a szexért első alkalommal € 1.500 (£ 1,250) bírságot kap, ha másodszor bírságolják meg,
akkor a bírság növelhető € 3,000-ra.
Az európai parlamenti bizottság tizennégy tagja megszavazta a svéd modell, két nem szavazattal és hat tartózkodás
mellett.
A szavazás egy erős jelzés annak tekintetében, hogy Európa a prostitúciós törvények szigorítását szeretné.
Februárban kerül sor az egyik strasbourgi plenáris ülésen a szavazásra.
Az északi modell rendkívül sikeresnek bizonyult
Skandináviában, ahol az országokban általában
magas a nemek közötti egyenlőség és elismerik
a kizsákmányolást a szexiparban. A törvények is
támogatják a prostitúció és a szexuális célú emberkereskedelem büntetését.
Kommentálva a szavazást, Honeyball azt mondta: “Ez egy fantasztikus eredmény. Fontos
részét képezi a tengernyi változásnak, ami zajlik Európában a prostitúcióval kapcsolatosan.
Most egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz a
megközelítéshez, amely elismeri, hogy alapvető
igazságtalanság történik, amikor egy ember vesz
egy női testet.
“A legtöbb prostituált nő az Egyesült Királyságban külföldi. Ők túlnyomórészt a szegényebb országokból érkeznek és sok esetben
Francia Nőjogi miniszter Najat Vallaud-Belkacem
emberkereskedők által. Ahelyett, hogy továbbra
is azt állítjuk, hogy a szexuális szolgáltatás nyújtása kölcsönös beleegyezésen, egyenlő akaraton múlik, meg kell néznünk, hogy a valóságban a globális szexiparban
ez kényszerítő és gyakran kizsákmányoló.
“Franciaország és Írország a váltásra fókuszált, akik szintén a kliensekkel szemben lépnek fel, Németország újra
gondolja a laissez-faire rendszert (a gazdasági döntéseket a piacon a kínálat és a kereslet határozza meg), és az új
törekvések egyértelműen a svéd modell irányába mutat. Remélem, hogy az Európai Parlament képes lesz irányt
mutatni, hogy ezt a váltást szélesebb körűvé tegye. Mint egy brit európai parlamenti képviselő, különösen törekedek
arra, hogy az Egyesült Királyság kormánya egyértelműen állást foglaljon a kerítés kérdésében.”
Brendan Wynne, szóvivője Equality Now, szintén üdvözölte a szavazást: “Rendkívül fontos, hogy a túlélők a szexuális
célú emberkereskedelmet és a szexuális kizsákmányolást nem elhallgatott tényként kezeljék.
“A globális hálózatok, mint a “szexuális célú emberkereskedelem túlélőinek csoportjai” azt sugallják, hogy a cél a kereslet megszűntetése, a természeténél fogva erőszakos a szexipar. Ez az, amit Mary Honeyball EP-képviselő a Nőjogi és
Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésében javasol, és teljes mértékben egyetért. A jelentés javasolja az “ északi modell “
elfogadását, amely kriminalizálja a bordélyházat és a szex vásárlását, dekriminalizálja a prostitúciót igénybe vevőket.”
“Ez már hatékony azon országokban, ahol magasabb a nemek közötti egyenlőség, mint például Svédországban, míg
azok az országok, amelyek legalizálták a prostitúciót, mint például Hollandia és Németország egyre inkább felismerik,
hogy tévedtek.”

SZEXMUNKÁSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA
AZ EUROPAI PARLAMENT GONDOLKODÁSÁRÓL
A szexmunkásokat rejtőzködő munkakörülmények közé kényszerítő törekvések nem javítják, hanem rontják a szexmunkások helyzetét. A svéd modell (a vendégek kriminalizálása) bebizonyította, hogy a jelenség az üldöztetés ellenére sem csökkent, Svédországban az utcai megjelenés az éghajlat miatt továbbra is alacsony, a beltéri prostitúció
azonban továbbra is széles körű és folyamatos az újonnan belépők száma. A kriminalizáló modellben a jelenség a
haszonlesőknek kedvező, általuk kontrollált struktúrában maradt fent, a változás csupán annyi, hogy más elnevezés
alatt hirdetik magukat a szexmunkások.
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Bálint-nap

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Szent Bálint (Valentin, vagy Valentinus) a szerelmesek, a lelkibetegek és az epilepsziától szenvedők
védőszentje. Világszerte, de főleg az angolszász országokban Bálint napján, (február 14-én) tartják
a Bálint-nap (angolul Valentine’s Day) ünnepét, amely Magyarországon az angol nyelvű elnevezés
közvetlen átvétele miatt sokak számára mint Valentin-nap vált ismertté és népszerűvé az 1990-es
évektől kezdődően. Ezen az ünnepen (amelynek vallási eredete az idegen elnevezés elterjedése miatt
Magyarországon elhomályosult) a szerelmesek megajándékozzák szerelmüket.
Az ókorból eredő ünnepet, a keresztények február 14-én ünneplik, ami pontosan egy nappal az
ókori Római Birodalom kedvelt Lupercalia ünnepe előtti nap. A rómaiak az ünnepet Lupercus és

Faunus isteneken kívül az ókori Rómát alapító legendás testvérpár, Romulus és Remus tiszteletére tartották meg. A pogány ünnep központjában az a Lupercal nevű barlang állt, ahol a monda
szerint egy farkas a városalapító két fiúcskát szoptatta.
A keresztény szokás eredete, hogy Szent Bálint, Terni (akkori nevén Interamna) püspöke a 14.
században a jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé vált Angliábanés Franciaországban. Ennek
a szentről elterjedt egyik történet képezte az alapját. Eszerint mielőtt keresztény hite miatt II.
Claudius császár idején kivégezték, Bálint a hite erejével a börtönőre vak leányának visszaadta
a látását. Mielőtt – a hagyomány szerint – február 14-én kivégezték, búcsúüzenetet küldött a
lánynak, amelyet így írt alá: „A Te Bálintod.” Ez a Bálint-napi üzenetküldés eredetének leggyakoribb magyarázata. A legenda szerint a püspök a szerelmeseket a keresztény szokások szerint
megeskette egymással, köztük katonákat is, akiknek az akkori császári parancsok értelmében
nem lett volna szabad házasságra lépni. A friss házaspárokat megajándékozta kertje virágaival.
A hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag alatt születtek. A vallásos, az egyházi
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liturgiában gyökerező eredete ennek az ünnepnek Jézusnak, mint égi vőlegénynek a megérkezése
az égi esküvőre. A római-katolikus naptárnak (Calendarium Romanum Generale) az 1970-es
évi reformjakor e szent és emléknapja az előírt egyházi liturgiából eltűnt, hogy helyet adjon a
történelmileg bizonyítható szaloniki születésű szent testvérpár,Konstantin-Cirill († Róma, 869.
február 14.) és Szent Metód liturgikus ünnepének.[1]
Ennek a napnak a népszerűsége a virágkereskedésnek és különösen az ezt szolgáló reklámoknak
köszönhetően megnövekedett. A napot átszövi sok hagyomány, ugyanúgy mint az 1990-es években népszerűvé lett, az USA-ból és Írországból importált Halloweent.

Ókori pogány előzmények
A Bálint-nap körüli napokon az ókori Rómában két vallásos ünnep is létezett: Faunusünnepe, és a Lupercalia vagy más néven Februa. Ezeket az ősi eredetű pásztorünnepeketfebruár 13–15 között tartották.
A Lupercalia tisztító szertartásokból és termékenységirítusokból állt, hogy kiengeszteljék a farkas alakú,
rosszindulatú
Lupercus istent.
A papok ekkor
a februa nevű
kecskebőr szíjakkal ostorozták a fiatalokat,
főleg a nőket,
hogy a rituális
verés tisztulást
és termékenységet hozzon.
A termékenység ünnepének
voltak kellemesebb részei is.
Ez a nap Júnó
istennő, a házasság
pártfogójának ünnepe is volt: a
fiatal leányok
Juno templomába mentek, hogy ott egy szerelmi jóslatot kapjanak az igazi partner kiválasztásához.
A férjek virágot ajándékoztak ezen a napon a feleségeknek. Az egyszerű nép (plebeius) ifjú férfiai pedig
ezen a napon tombolát húztak a még hajadon nők neveivel. Az így létrejövő párok egymással jártak egy
ideig és néhányan a szóbeszéd szerint valóban egymásba szerettek. Ez a népszokás sok római arisztokrata
szemében erkölcstelen volt.
Egy legenda összefüggést teremt egy Valentinus nevű keresztény mártír kivégzésének napja 269. február
14. és az ugyanezen napra eső Lupercalia ünnep között, melyen a rómaiak totemisztikus farkasősét ünnepelték.Így a régi római szokások keveredtek a keresztény mártír történetével és meghonosodtak a
későbbi társadalomban is. Viszont az ókori pogány ünnepek és a későbbi Szent Bálint nap közötti közvetlen
kapcsolatra nincs bizonyíték, csak ezek a legendák léteznek.
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Petőfi Sándor
NEMZETI DAL
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
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Egyesületünk tréningsorozatot indít, ami a szexmunkások jogaira, érdekérvényesítésre
fókuszál. Ha szeretnél részt venni a tréningen, vagy
részt vennél egy a szexmunkások jogairól
szóló tájékoztató előadáson akkor jelentkezz a 06-20334-52-10-es telefonszámon Földi Ágnesnél,
vagy e-mailben az info@szexmunka.hu -n.
Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák
Intim Zóna • Tel: 06-30-30-30-456
Szűrővizsgálat

A prostituáltak részére kiadandó orvosi igazoláshoz kapcsolódó Szűrővizsgálat. A szűrővizsgálat a szexuális úton terjedő megbetegedések vizsgálatát végzi (Chlamydia, Hepatitis B, HIV, Szifilisz, Tripper). A
vizsgálatok térítési díj kötelesek (mint más foglalkozás egészségügyi vizsgálatok),
ára: 23.000 Ft, azaz huszonháromezer forint és 3 hónapig érvényes.

További információk, időpontegyeztetés:
Dr. Mlinkó Éva 06-30-97-13-781

Az újságot kiadja a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
Elnök: Földi Ágnes
1114 Bp. Bocskai út 17.
Webcím: www.szexmunka.hu
Email: info@szexmunka.hu • foldi.agnes@t-online.hu
Tel:06-20-334-52-10
Grafikai munkák: Bognár György
Az újságot szerkesztette: SZEXE munkatársai
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