HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt
felvételükről értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.
A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Nemzeti Választási Iroda
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DOHÁNYZÓ NŐK:
ROSSZLÁNYOK ÉS KÉKHARISNYÁK
Míg a 19. században a drogok
használatát illetően nem
működtek negatív előítéletek –
a morfiumot, ópiumot fogyasztó nő éppen a (kívánatos)
gyengeségét hangsúlyozta azzal, hogy ezekhez a szerekhez
volt kénytelen folyamodni –,
a nők dohányzását tabuk
övezték a nyugati világban.
Ennek akkoriban még
nem a szenvedély magzati
fejlődésre gyakorolt vagy a
tüdőbetegségek kockázatait fokozó hatása volt az oka.
Inkább az, hogy a dohányzás –
a nadrágviselettel, a sportolás
lehetőségével, a politikai jogok
gyakorlásával, a munkavállalás
és a pénzkereset jogával együtt
– a férfiprivilégiumok táborába
tartozott.
Árulkodó, hogy a korabeli ábrázolásokon legfeljebb két női szerepmodell képviselői jelenhettek meg cigarettával: az egyik Az emancipált szűz
szenvedélyecímű 1847-es magyar litográfián látható: a kékharisnya. Az efféle gúnyrajzok
a nevettetést szolgálták: még a végén azt is megérjük, hogy a nők is rágyújtanak…
A század 1830-40-es éveinek protofeminista botrányhősnője, a francia írónő, George
Sand is azzal fokozta a fokozhatatlant, hogy nem csupán nadrágban és rövid hajjal mutatkozott, de nem átallott dohányozni.
Felmérhetetlen, hogy milyen arányban dohányoztak nők a 19. században, hiszen ha meg
is tették, legfeljebb titokban, az otthonukban – így csak sejteni lehet a szokás elterjedtségének mértékét. Ha ebben az időszakban képi vagy irodalmi ábrázolásban dohányt
rágó vagy pipázó nő felbukkan, az minimum közönséges, de biztosan ronda és öreg. Bizet
operájának hősnője az első kivétel: Carmen dohánygyári munkásnő. Számos illetlen dolgot cselekszik: dohányzik – dolgozik – és hódít! Mert a férfi társadalmi előjogaira
pályázó feminista mellett még a rendes nők számára lefektetett szabályokat
fittyet hányó rosszlány hódolhatott férfiszenvedélynek.
Lola Montez képe feltehetőleg az egyetlen olyan fotográfia az 1850-es évekből, amely
nőt cigarettával a kezében ábrázol.Jó hírére ügyelő nő soha nem pózolt volna így,
de Montez számára ez a vonat 1851-re már rég elment. Évekig élt gazdag szeretőiből
3

Párizsban, majd a bajor király tartotta
ki, és éppen ezért a fellázadt nép űzte el
1848-ban. Bostonba – ahol a kép készült
– már saját(os) műsoros estjével érkezett,
és a provokatív képpel jó előre biztosította róla a férfiközönségét: az, aki
dohányzik, arra is képes, hogy combig felhúzza a szoknyáját.
A török módra papírba sodort dohány,
a cigaretta a krími háború kulturális
hatásaként terjedt el Európában. Általa vált igazán könnyen elérhető,
széles körben terjedő szokássá
a dohányzás – előtte sokkal inkább
megfelelő helyekre és alkalmakra tartogatott rituálé volt, mint lánctevékenység.
A szivart vagy a pipát étkezés után szívták
el a férfiak egy arra fenntartott
helyiségben. Ugyanott, ahol kártyáztak
vagy billiárdoztak, szeszes italt
fogyasztottak egymás közt.
Viktória királynő mindazonáltal még így is üldözte a dohányzást saját magas
köreiben. Egyik vendége a kandallóba feküdt be, hogy a dohány szagát a kéménynyíláson vigye ki a szél, és a dohányzásnak titokban hódoló előkelő hölgyek is kénytelenek
voltak az ablakpárkányra kuporodva kifelé fújni a füstöt. Pedig a század vége felé egyre
több nő dohányzott – egyre kevésbé titokban.
1908-ban New York városa elfogadott egy a nők nyilvános dohányzását
tiltó rendeletet. A polgármester ugyan
két hét múlva megvétózta, a politikai aktus
egyvalamiről biztosan tanúskodik: egyre
több nő fújta a füstöt az utcán – máskülönben rendelkezni sem kellett volna róluk.
Az első világháború – az „emancipációs
mérföldkő” – után viszont az ábrázolások erotikus, kifinomult és intellektuális aurát teremtenek a dohányzó
nők köré. A 20. század közepére a férfiak
túlnyomó része, és hozzávetőleg a nők fele
dohányzott, egészen az 1960-as években
bekövetkezett fordulatig. Ettől fogva a
dohányzás már mint mindkét nem számára
veszélyes, függőséget és halált okozó káros
szenvedély jelenik meg a közegészségügyi
kampányokban.
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Parafíliák:

a szexuális eltévelyedések tárháza
Parafília összetett, két kifejezésből álló szó. Az antik görög philia szó hangsúlya az emberek közti
kapcsolat jelentősége az egyén és közösség viszonyán van. A philia fogalma nem azonos jelentésű a
mi barátság-fogalmunkkal.

Parafília
Összetett, két kifejezésből álló szó. Az antik görög philia szó hangsúlya az emberek közti kapcsolat jelentőségén,
az egyén és közösség viszonyán van. A philia fogalma nem azonos jelentésű a mi barátság-fogalmunkkal. Tágabb
értelemben a szeretet (love) fogalmát jelenti. A para szó pedig mellékest jelent, vagyis nem a hagyományos, elfogadható “mellékes szeretetet” jelent. Esetünkben az emocionális szexuális kötődést befolyásoló klinikai
szindrómákat, eltévelyedéseket jelent.

Exhibicionizmus
A nemi eltévelyedések egyik leggyakoribb formája. Főleg a “mutogatós bácsik”, akik az iskolák előtt gyerekeknek,
vagy felnőtt nőknek teszik közszemlére a nemi szervüket. Ettől szexuális izgalmi állapotba kerülnek, gyakran
önkielégítést végeznek. Az exhibicionisták többsége 40 év alatti férfi, többségük házas ember. Ritkán követnek
el erőszakot. Előfordulhat, elenyésző számban, hogy nők mutogatják magukat fiatal fiúknak. Ez a magatartás
személyiség-fejlődési problémák következménye, törvénybe ütköző.

Fetisizmus
Fetisizmus az emberiség történetének kezdetén a természeti népeknél alakult ki. Általában azt jelenti, hogy a tárgyaknak különleges erőt tulajdonítanak, és ezért babonás tisztelet övezi azokat,
a tárgyakban vagy személyekben rejlő varázserőt tisztelik. A
beavatási rítusok közben kultikus tárgyakat használtak. Ennek
egyik szexuális értelmezése kizárólag a férfiakra jellemző nemi
eltévelyedés. A középkorban néha a hölgy elejtett zsebkendője
töltötte be ezt a szerepet. A pszichoszexuális érés folyamata
során a szexuális fantáziához rögzülő bizonyos
tárgyak - fétis - kapcsolódnak, és a későbbiekben ezek megpillantása, fogdosása, szagolgatása vált ki nemi izgalmat. A fétis
lehet bármilyen ruhanemű, de általában a testtel közvetlenül
érintkező alsónemű, magas sarkú cipő, bőr vagy egyéb ruházat.
A nemi izgalmat kiváltó ruhát fetisiszták a szennyesládából
lopják, hogy a testnedvek szagát is élvezni tudják,
melyek hozzájárulnak vágyaik kielégítéséhez.

Frottőrizmus
A nemi eltévelyedések egyik meglehetősen gyakori fajtája. A másikhoz való dörgölőzést a frottőr a általában
zsúfolt helyeken, villamoson, buszon követi el, úgy ingerli magát, hogy nemi szervét az előtte álló nőhöz nyomja,
dörgöli, vagy közösülő mozdulatokat tesz. Gyakran kielégül, mire rászólnak vagy elhárítják a járművön, ha mégsem, tovább folytatja, amíg a csúcsra nem ér.

Gerontofília
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A gerontofilek előszeretettel választanak szexuális vagy szerelmi partnert náluknál sokkalta idősebb, gyakran
kifejezetten öreg személyek közül. Ha egy nő választ idősebb férfit, gyakran nem a szexuális vágyra gerontofíliára
gondolhatunk, hanem szociális biztonság megszerzésére (érdekkapcsolatra). Ez azonban a másik nemnél is létrejöhet. Ha azonban a szexuális vágy gerjesztődik idősebb személlyel való együttlét alatt, e késztetésük gyökereit
leggyakrabban a személyiségfejlődés során szerzett tapasztalatok és érzelmi tényezők együttes hatásában találhatjuk. A gerontofília nem gyakori jelenség, de mindkét nemre jellemző lehet.

Koprolália - koprofília
Nők és férfiak között meglehetősen sokan vannak, akik a szeretkezés izgalmában a nemi szervekhez és főként az ürülékhez kapcsolódó illetlen, olykor durva szavakat használnak. Ezt nevezik
koproláliának, amely voltaképpen az önajzást segíti, illetve tudattalanul is jelzi, hogy a személyiség felszabadul. A koprofília,
olyan szexuális izgalmat és közösülést jelent, melyben fontos
izgató szerepe van a vizeletnek és az ürüléknek. Gyakran a másik
hasán kenik el az ürüléket.

Szexuális mazochizmus és szadizmus
A szexuális parafíliák e két fajtáját általában együtt szokták
emlegetni, nem véletlenül, hisz kiegészítik egymást. Hatalmi
viszony jellegét határozza meg: a szadista az uralkodó, aktív
szerepben van, míg a mazochista a szenvedő, passzív résztvevő.
Mindkettőnek gyönyört okoz a szerep. Aszadista abban érez
szexuális izgalmat, ha valakit megalázhat, ha testi-lelki fájdalmat
okozhat, ha valaki felett uralkodhat. Míg a mazochista számára a
fenyegetettség, a kiszolgáltatottság, a megalázottság és a fájdalom vezet a szexuális izgalomhoz és kielégüléshez.
Bizonyos fokú vagy megjátszott szadizmus és mazochizmus egy teljesen jól működő párkapcsolatban is jelen
lehet, de csak abban az esetben, ha mindkét fél beleegyezésével történik. Ugyanakkor egyes túlzottan agresszív,
erőszakos szadisták súlyos testi és lelki sérüléseket, néha halált is okozhatnak.

Nekrofília
A szexuális perverziók egyik legtorzultabb fajtája, melynek során a nemi izgalmat és vágyat halott személy váltja
ki, melyet gyakran közösülés is követ. Gyilkosság elkövetésének lehet kiváltó oka.

Zoofília - animal szex (más néven bestiofilia)
Az ember és az állat nemi aktusát jelöli. Az ókori kultúrákból maradt ránk néhány mítosz, barlangrajz ennek
ábrázolásával. Férfiak és nők egyaránt választják szexuális kielégülésre: pl. a pásztorok a kecskét. Pornófilmekben
és a pornóirodalomban gyakran látható kutyákkal, szamárral, kígyókkal stb. történő közösülés.

Voyeurizmus
Ismertebb nevén a “kukkolás”. A meztelen, vetkőző vagy éppen szexuális tevékenységet végző személyek kifigyelése, meglesése váltja ki a szexuális izgalmat, melyet önkielégítés követ. Passzív szemlélője az aktív szereplő
vagy szereplőknek. Távcsővel, megleséssel, korszerű technikákkal élik ki vágyaikat a kukkolók (pl. strandon a női
zuhanyozókban, nyilvános wc-k falán stb. Erőszakot nem igen követnek el, hiszen nem a megfigyelt személlyel
való szexuális aktus, hanem maga a “kukkolás” az, ami izgatólag hat. A peep-show-k eme eltévelyedésre épülnek.
Kulcslyukon át való leskelődés. Többségében férfiakra és fiúkra jellemző, melyet bizonyos mértékig a társadalom
is tolerál. Betegségnek inkább csak akkor tekinthető, ha ez a szexuális kielégülés egyetlen formája.
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Készülj Te is a tavaszi bőrápolásra
A tavasz kibontakozásával ereje lett a napnak, jó megvilágításba kerül a bőrünk, s különösen az időjárási viszontagságoknak
leginkább kitett arcunk, amelyet tavasszal már nem takarhatunk
el hatalmas sálakkal és szemünkbe húzott sapkával. A bőr szépséghibái ilyenkor szembeszökőbbé válnak, ráadásul arcunk üdesége a téli időszak során csökkent, ellenálló képessége pedig jócskán
megfogyatkozott. A téli hónapok során arcunk nem jutott hozzá a
kellő mennyiségű A- és D-vitaminhoz, melyeknek egyik legfőbb forrása a napsugárzás és a gyakran nyomottabb téli hangulat is rányomhatta bélyegét az arcunkra. Ne sajnáljuk hát az időt egy kiadós
tavaszi arcbőr-regenerálásra!
Mitesszerekkel, pattanásokkal, komolyabb arcbőr-gondokkal, vagy
a zavaró ajak feletti szőrszálak problémájával ajánlott kozmetikushoz fordulni, aki szakszerű kezeléssel segíthet rajtunk, az arcbőr
egyszerű tavaszi felfrissítését azonban a megfelelő, természetes
alapanyagokból készült különféle kozmetikai termékek segítségével
magunk is elvégezhetjük otthon.
Az első lépés egy alapos arctisztítás, melyet arctejjel ajánlatos végezni, hiszen a kitisztított bőr
sokkal jobban fogadja majd a különféle krémeket, illetve pakolásokat. A radírozás, azaz az elhalt hámsejtek eltávolítása is fontos a regeneráló arckezelés során, ezt azonban nem érdemes
túl gyakran végezni (hetente maximum egyszer), s figyelni kell rá, hogy a bőr felső rétegeinek
eltávolítása után pakolással, vagy krémekkel feltétlenül pótoljuk vissza a bőrbarát védő anyagokat. Erélyesebb hámlasztó szerekkel nem ajánlatos otthon, saját kezűleg próbálkozni, mert többet
árthatunk vele, mint amennyit használunk! Azért is vigyázzunk a hámlasztással, mert a koptatás
fényérzékenyebbé teszi a bőrt, így nagyobb eséllyel alakulnak ki a pigmentfoltok.
A regenerálásra előkészített, letisztított és radírozott arcbőrre hatékony frissítő és tápláló pakolást
ajánlatos feltenni. Ennek lényege a hidratálás mellett a C-vitamin, illetve különböző más szépítő
vitaminok (pl. A, D, E) bőrbe juttatása. Ezek a vitaminok sok növényben és természetes anyagban
is megtalálhatók, így nyugodtan választhatunk például csipkebogyót, málnát, szőlő-kivonatokat,
vagy éppen mézet tartalmazó termékeket. A D-vitamin egyik fontos forrása a napfény, így sütkérezzünk sokat a tavaszi nap sugaraiban, hogy bőrünk sápadtsága eltűnjön. Arcunk frissességének megőrzését pedig egyszerű otthoni uborkapakolással is elősegíthetjük.
Mivel az időjárási viszonyok változásával bőrünk igényei is módosulnak, eljött a krémváltásnak is az ideje. A szél és a hideg ellen védő vastagabb, zsírosabb krémeket érdemes ásványvízzel, esetleg hígított zöldség-, gyümölcsnedvekkel fellazítani, vagy egy könnyebb emulzióra lecserélni. Érdemes olyan krémet választani, amely bizonyos százalékban olajat is tartalmaz.
A kinti hőmérséklet növekedésével a fiatalabbaknak egyre kevesebb krémre lesz szükségük.
Mindenesetre a homlok, az orr és az áll bőrének krémezésével legyenek visszafogottabbak, hiszen
a feleslegesen felvitt krém előbb-utóbb problémához is vezethet.
Az ajkak bőre vékonyabb és érzékenyebb, mint az arcunké, mégis gyakran kimaradnak a hidratáló,
nedvesítő kezelésekből. A fűtés száraz levegője és a hideg az ajkakat is alaposan kikezdte, így az
általános arc-regenerálást érdemes ajakápolással befejezni. Az elszarusodott hámréteget nagyon
óvatosan eltávolíthatjuk egy puha fogkefe segítségével, ápoló krémként pedig használjunk méhviaszt, mézet vagy különféle természetes növényi olajokban és shea-vajban gazdag termékeket,
melyekkel szükség esetén akár naponta többször is bekenhetjük ajkainkat.
A tavaszi szépségápolásban is részesítsük előnyben a természet patikájában megtalálható növényeket, gyümölcsöket és olajokat. A szintetikus szépségápoló szerek olykor gyors és látványos
változást eredményezhetnek ugyan, de számos mellékhatásuk, vagy hosszú távú negatív hatásuk lehet, és allergiás reakciókat is kiválthatnak. Ezért aztán érdemesebb az ellenőrzött növényi
eredetű összetevőket tartalmazó bio kozmetikumokat alkalmazni, melyek ugyan úgy tisztítják és
ápolják bőrünket, s hosszú távon is biztonsággal alkalmazhatók.
forrás: http://www.bioszepseg.hu/hu/tanacsok/42-tavaszi-arcapolas.html
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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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