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SZIASZTOK!
A SZERKESZTÔ LEVELE

Hurrá! Itt van az augusztus, a szerkesztôség tagjai is erre a hónapra ütemezték éves szabadságukat, de
másokra is ráférne a „pihenés”. Hogy miért is mondom ezt? Nos, „Hurrá, van már buzimagazinunk -
fôszerkesztôje Glöckner Zoltán, aki a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskolát végezte el”, mindezt egy,
most már talán amelegek körében is „ismert” blogon találtam. Hát, mit is mondjak, az igazság az, hogy
én nem is a Roth Gyula Szaközzépiskolába jártam. De pihenésre küldeném azokat is, akik emailben és
a navegre.hu hírportálon üzengetnek nekem mindenféle fenyegetô, gyûlölködô szövegeket. De úgy
látszik ezt is meg kellett élnem, és tapasztalnom. Szóval zajlik az élet körülöttem, nincs idôm unatkozni!
A kis bevezetô után fontosabb az, hogy mit is tartogatunk nektek ebben a hónapban a NA VÉGRE ol-
dalain.
Túl vagyunk az idei melegfesztiválon, ezzel kapcsolatban közlünk olvasói leveleket, véleményeket. Ol-

vashattok egy interjút, amit az LMBT Fesztivált szervezô SzivárványMisszió Alapítvány kuratóriumának tag-
jaival készítettünk. Egészség rovatunkban a rohamosan terjedô Szifilisz betegségre hívja fel a figyelmet Júlia
fônôvér, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Bôr és Nemibeteg Gondozó Intézet munkatársa.
Ebben a hónapban sem marad el Miss Mandarin színházlesô rovata, Kristóf is szállítja nekünk az új

pletykákat a sztárvilágból, folytatjuk utazásunkat a virtuális szex világába, kiderül miért jó a Coming Out,
a TûsarokbanDesire Dubounet írja le gondolatait, villámlátogatásunk helyszíne az Amstel River Cafe, de
megtudhatjátok, mit üzennek a csillagok augusztusra. Ezenfelül még sok minden érdekesség, infor-
máció programokról, bulikról, demegtaláljátok a havi részletes programösszesítôt. A hónap jelszava: bu-
lira fel! Új szervezôcsapattal folytatódik a Pure, és indul egy vadonatúj sorozat is, a Joystick Party.
Ha ismerkedni szeretnétek, ne feledkezzetek meg a NA VÉGRE hivatalos társkeresôjeként mûködô

gaypoint.hu társkeresôrôl sem, ha viszont a meleg világ híreire vagytok kíváncsiak, akkor látogassatok
el a minden nap friss hírekkel jelentkezô navegre.hu hírportálra.
Élvezzétek ki a nyár utolsó hónapját, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra! Találkozunk

szeptemberben!

GLÖCKNER Zoltán
fôszerkesztô
glockner.zoltan@navegre.hu



NA VÉGRE burn book
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Szépséges nyarat, drága olvasóim, hiányoztatok, mint Chernek a fiatalság. Most

azonban végre újra egymás vállaira borulva zokoghatunk örömünkben, hogy mennyi

szaftos kis pletyka teszi pezsgôvé a nyarat. Merüljünk el a címlapok, paparazzi-fotók

és szupertitkos légyottok világában: a Burn Book ebben a hónapban is az igazi ki-

sördögök Bibliája.

EMMA ÉS A PARÁDÉ
„Emma vagyok.” Ez a mondat azt hiszem sokatoknak ismerôs lehet.
Igen, a melegfelvonulás elmeháborodott, önjelölt vezetôjérôl beszé-
lek. Az egész gay parádéról megvan a véleményem, de hát ezt már
több fórumon kifejtettem, kaptam is érte rendesen, hogy asszongya:
„Mit képzel ez a cicanadrágos hidrogénszôke, hogy véleményt mer
alkotni?”, meg „Lefogadom, hogy az év 365 napján pávatollal a
seggében mászkál!”. Hát elôször is… azt hiszem, hogy a szôkeség
- a közhiedelemmel ellentétben - nem valamiféle mentális fogyaté-
kosság jele, ezért a véleménynyilvánítás jogát fenn tartom. (Én már
azon sem lepôdnék meg, ha ebben az országban a szôkéket is
diszkriminálnák, és Molotov-koktélt dobálnak a fodrászüzle-
tekre.) Másodszor: nekem NEM a melegfelvonulással van
gondom, hanem azzal a ténnyel, hogy a felvonulók nem is-
merik fel: ami ebben az évben történt, többet ártott, a meleg
büszkeségnek, mint amennyit használt. Emma és barátai
nem tudnak viselkedni, és az internetre feltöltött videók, képek
azt bizonyítják: ebben a pillanatban, ebben a városban egy ilyen ese-
mény destruktív hatással van a meleg közösség megítélésére. Feleki
„Füles” Attila barátom – akinek a HIV vírussal való együttélésrôl szóló
sorait ti is olvashattátok a NA VÉGRE
legutóbbi számában –mondta a lego-
kosabbat: elôzô éjszaka végig kellett
volna rakni a felvonulás tervezett sza-
kaszán néhány száz rózsaszín három-
szöget, afféle mementóként: itt
vonultunk volna, ha Magyarország ké-
szen állna arra, hogy felfogja: a meleg
társadalom nem Emmákból áll.
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Mert kell egy hely, ahol mindenkiben csak a rosszat látjuk

Steiner Kristóf rovata

Mindannyian tudjuk, hogy a melegek milyen brutálisan plety-kásak, véres szájúak és hajtûdobáló primadonnák tudnaklenni, ha valaki nem koppint az orrukra. Nincs ez máskéntChristopher Cicconeval sem, aki történetesen Madonna ki-söccse. A homoszexualitását nyíltan vállaló bácsi – mertazért benne van már a korban a jó öreg Chris – mostleleplezô könyvet írt Madonnáról, melynek címe:Élet a nôvéremmel, Madonnával. Az írásban olyanapró részletekre tér ki, mint hogy Madge kínáltaelôször extasyval és fûvel, hogy mindkettenegy kocsi hátsó ülésén szexeltek elsô-ként, és hogy Maddy férje, Guy Richiehomofób, hímsoviniszta seggfej. Véle-ményem szerint már az is szörnyû, hogyvalaki rossz szóval meri illetni a világ-egyetem királynôjét,
de gondoljatok már
bele… a saját testvéreégeti tüzes vassal a mi Madonnánkat.Mindenkit arra bíztatok, hogy ha netánesetleg véletlen Chris Ciccone szembe
jönne vele az Alterego-
ban, vagy a Népligeti
bokros kiserdôben, lép-
jen rá a farkára olyan
erôvel, hogy a golyói
felszaladjanak a torkán,
és a fülén essenek ki.
Köszi, srácok.

TESTVÉRI SZERETET
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APRÓCSKA FELFEDEZÉS

Evezzünk vidámab
b vizekre: egyenes

en a Palatinus stran
dra,

ahol a Cool tv Cum
i címû új mûsora ig

azi ramazurit csapo
tt.

Ott volt Zimány Lin
dus, Leo, Orosz Ba

rbi, és fôhôsünk, M
ül-

ler Atti is. Miért épp
neki szenteljük ezt

a néhány sort? No
s…

ô volt az, aki bizon
yítván, milyen hid

eg is a nyarunk itt
Bu-

dapest Cityben, lek
apta a fürdôgatyó

ját, és csupán egyi
k ke-

zével takarva büsz
keségét, anyaszült

meztelenül parádé
zott

a medence mellett
. Ez persze üdítô lá

tvány, és ismerek o
lyan

srácokat, akinek A
ttila puszta látván

yától is a lábuk kö
zött

dobog a szívük, d
e… a legkissebb rosszi

ndulat nélkül: mu
-

száj volt megmuta
tnia, hogy egy ap

rócska marok is el
ég a

„kicsi atti” eltakará
sához? Müller am

úgy is igyekszik a
fféle

„alfa-hím” imázst fe
lépíteni, tökéletes p

árhuzam az „alfa-n
ôs-

tény” Orosz Barba
rával… ebbe a képbe az fé

rne bele, hogy

odalenn minimum
akkora meglepeté

seket tartogat, mi
nt

Barbara odafenn,
a melltartójában…

ha visel ilyesmit eg
yál-

talán. Azért persze
nincs para… lehet, hogy Attila

tenyere

olyan hatalmas, m
int három másiké, így akár m

ég orosz

Barbara melleit is l
azán eltakarná eg

y kézzel.

MEGBOCSÁTÓ SZÉP ÜZENETMost pedig… ahogy ezt már megszokhattátok:sûrû elnézéseket kell kérnem. Idôrôl idôre akadvalaki, aki úgy besértôdik a Burn Book sorain,hogy harakirit akar elkövetni… vagy egyszerûencsak beverni egyet a képembe. Ezúttal BartókBaby Krisztián volt az, aki felkeresett, hogy kö-zölje: intelmeim után újra felénekelte a Dana In-ternational nótát, és a pösze hangokat szépenfelénekelte. Ez úton gratulálok neki, és kívánokjobbulást gyötrô hangszálgyulladásához, illetvefelhívom az olvasók figyelmét, hogy ha valakiszeretne felajánlani egy kis kanalas orvosságot,keresse fel Krisztiánt. ☺

Csókollak titeket, találkozunk jövô hónapban,amikor is – hogy örök kedvencem, Halász Judit-szavaival éljek: „Szeptember közelít, lusta diákréme, október friss lekvárt csurgat a kenyérre.”Nos, hát én dzsem helyett friss pletykákat ígéreknektek ôszre is, de ígérem: édesebbek lesznek,mint bármelyik nagymama lekvárja.

Nagyanyátok: Kristóf



NA VÉGRE fókuszban

MELEG KÖZSZEREPLÔK- MIÉRT NEM VÁLLALJÁK MAGUKAT?

Miért nem beszélnek közszereplôink mindenki számára tel-
jesen nyilvánvaló melegségükrôl? Változna valami az élet-
ükben, karrierjükben? Mi tartja vissza ôket? A félelem?
Egyszerûen gyávaság a részükrôl? Vagy még mindig lehet
hivatkozni arra, hogy pletyka az egész és a nyílt beszéd he-
lyett való lebegtetés védi ôket a nyilvánosság sokszor durva,
sértô reakcióitól? Vagy egyszerûen magányügynek tartják
vonzódásaikat?

Szinte csak kérdéseink vannak, válaszokat nem kapunk. Ugyanis nem be-
szélnek róla. Alkalomadtán lejárnak meleg bulikba, meleg szórakozóhelyekre,
odasúgjuk a barátunknak, hogy „nézd, ki van ott!”, de itt megáll a történet.
Persze kérdés, kell-e egyáltalán beszélniük „másságukról”. Magánügy a sze-
xuális hovatartozás? Négy fal közé való? Vagy mindenkire tartozik? Befolyá-
solja a karrier alakulását? És aki már „befutott”? Ô miért nem vállalja? Vagy az,
hogy egy bizonyos közszereplô meleg, leszbikus igazából nem tesz hozzá,
nem vesz el munkájából, nem ismerjük meg jobban?

A Best Magazin nemrég Jodie Fosterrôl és George Michaelrôl írt, akik
szinte ugyanazt mondták: „Régebben küzdöttem azért, hogy elfogadjanak a
környezetemben, de ma már nem érdekel mások véleménye.” – mondta
Jodie Foster és megpróbált ô is mindent, csak, hogy elüljenek leszbikussá-
gáról a pletykák, ahogy George Michael is: „Olyan jól tagadtam, hogy sike-
rült elaltatnom minden gyanút, a régi barátnôimet is beszerveztem. Attól is
féltem, mit szólna anyám. Ma már úgy érzem, hibát követtem el. Ha koráb-
ban elôállok, kiegyensúlyozottabb ember lennék.”

A Story magazinban Dr. Czeizel Endre genetikus beszélt fiáról, a színházi
rendezô Czeizel Gáborról. „Az én fiam homoszexuális”- volt a Story címlapján.
Habár a tavalyi meleg fesztiválon már Gábor rendezésében láthattunk egy
emlékezetes színi elôadást, de édesapja mostani kiállása mindenképpen na-
gyon elôremutató és példaértékû volt, amiért csak köszönet jár.

Kicsit elsikkadt, de azt hiszem ugyanolyan fontosak voltak a már említett Story
magazinban a fôszerkesztô, Ómolnár Miklós gondolatai: „A Story mélyen bízik
benne, hogy Czeizelék bátor vallomása fontos állomás lesz a megértés felé
vezetô úton. Harsány és agresszív túlzások helyett ôszinte szó egy fiúról, aki
éppen olyan gyerek volt, mint bárki más…”

Igazuk lehet. Én abban hiszek, hogy egy normális országban és normális idôk-
ben az ember szexualitása és magánélete a legbensôbb magánügye. Sajnos
a felvonuláson történtek végérvényesen bebizonyították, hogy ma nem ilyen
idôket élünk, ma nem egy normális országban élünk. Hogy ez a bíróságok, az
ügyészség, a rendôrség, a jobboldal felelôssége vagy másé vagy, az összesé
együttvéve, azt döntse el mindenki maga. Ameddig így kell élnünk, ameddig
kordonok közt kell és lehet felvonulni, ameddig akár csak egy embert is disz-
krimináció ér szexuális identitása miatt, addig nyugodtan mondhatjuk, hogy a
szexuális identitásunk az egyik legszemélyesebb, legszentebb közügyünk. Ami-
ért tennünk kell. Mindenkinek a maga helyén, a maga eszközeivel.

SZÜCS BALÁZS





Összehasonlítva a 2008-as év I.
negyedévét a 2007-es év I. ne-
gyedévével, kitûnik, hogy duplá-
jára nôtt a szifiliszes esetek
száma.

Csak a VIII. Auróra úti nemibeteg-gondozó-
ban a szifiliszes betegek 80%-a meleg. Óriási
gond továbbá, hogy több gondozó nem
jut a gyógyító Extencilline-injekcióhoz sem.
Felmerül a kérdés, mit tehetünk ellene? Be-
bizonyosodik újra és újra, hogy csakis a szak-
mával szorosan együttmûködve találjuk
meg a megoldást. Fontos a felek közti jó
kommunikáció, továbbá ki kell dolgozni
még jobban az információs hálózatot. Akár
hírlevél formájában, a felek kapják meg egy-
mástól a híreket, információkat. A paciensek
tudják, mikor hová kell menniük, de tisztá-
ban is legyenek a betegségek terjedésével.
Gondolkodásbeli változtatásra van szükség!
A szakma már dolgozik azon, hogy centru-
mokat hozzanak létre, ahol mind a gyógyí-
tás-megelôzés-szûrés lehetôsége adott. Így
a paciensek hamarabb jutnának gyógy-
szerhez, kezeléshez. Melyek is fontosabb
tudnivalók a szifiliszrôl?

Szifilisz (Lues, vérbaj, bujakór) Okozója:
a Treponema pallidum, csavarulatos du-
góhúzó alakú baktérium. Emberekben 30
óránként szaporodik, 30 ˚C-on. A tünete-
ket a kórokozók nagy száma okozza! Ép
hámon nem tud áthatolni!! Akár mikrosz-
kopikus hámsérülésen keresztül is bejut a
nyirokrendszerbe és onnan szóródik! Sper-
miummal, elôváladékkal, vérrel terjed! Mé-
hen belül átterjed a magzatra is!

A szifilisz lefolyása: az I. stádi-
umban a baktérium a behatás helyén in-
tenzíven osztódik, 14-24 napon belül fáj-
dalmatlan, tömött, sonkavörös színû seb
alakul ki (esetleg lepedékkel is fedett le-

het!). A környéki nyirokcsomók fájdalmat-
lan duzzanata tapintható. Elôfordulhat: a
végbél környékén, nemi szerveken, here-
zacskón, szájüregben, száj szélén, kézujja-
kon, 2-6 hét után heget hagyva spontán
visszafejlôdik!! Vérbôl az 5-6. héten kimu-
tatható az ellenanyag!

NAGYON FERTÔZ!!!
A szifilisz lefolyása: a II. stádium-
ban a tünetek: 6-8 héttel a fertôzés
után: 1-2 cm átmérôjû, rózsaszínû foltok a
bôrön, nem viszket! Lapos, kiemelkedô,
hámló, vörösesbarna tünet a tenyereken-
talpakon egyszerre, nem viszket! Szemölcs-
szerû elváltozás, ami elôfordulhat a hím-
vesszôn, a végbél környékén, esetleg az
egymásnak fekvô bôrfelszínen, nem viszket!
Kis foltos hajhullás, vagy kiterjedt kopaszo-
dás, ami a kezelés után visszanô! 4-12 hé-
tig vannak jelen ezek a tünetek, 2-4 éven
belül visszatérve megváltozott tüneteket
okozhatnak!!

NAGYON FERTÔZ!!!
A szifilisz lefolyása: a III. stádi-
umban: Ha nem kapott kezelést: 10-20
év múlva a szív érrendszerén, az ideg-
rendszeren, a szemfenéken okozhat meg-
betegedést! Tünetet sokáig nem okoz, de
a vérbôl kimutatható a lezajlott betegség!
Késôbb: belgyógyászati betegségeket
okozhat, csontelváltozást, a bôr alsóbb ré-
tegeiben fekélyt!! A szifilisz gyógyítása: PE-
NICILLIN-származékkal!!

I. stádiumban: 1x 2,4 Extencilline-in-
jekció a fenékizomba.
II. stádiumban: 2 x 2,4 Extencilline-in-
jekció a fenékizomba.
III. stádiumban: 3 x 2,4 Extencilline-
injekció a fenékizomba Penicillinallergia
esetén: Tetránszármazék, vagy Eryth-
romycinszármazékkal gyógyítható!

MEGELÔZÉS: Ó V SZ E R R E L !!!
Figyelem a partneremet, látok-e rajta bár-
milyen tünetet? Ha gyanús tünete van,
nem szexelek vele! Monogám kapcsolatot
próbálok kialakítani! Szûrôvizsgálatokra já-
rok havonta! Felelôsséget érzek mások és
önmagam iránt!
A következô hónap tervezett témái:
- Mi történik az adatainkkal, ha nemi beteg
gondozóba megyünk?
- Miért kell megmondanom, felfednem a
szexuális partnerem adatait?
- Miért nem elég az, ha csak megkapom a
védôkezelést, ha szólt a partnerem, hogy
ô szifiliszes?

Szabó Júlia (fônôvér)
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
Bp. Auróra u. 22-28. Tel.: 333-8300
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NA VÉGRE egészség

ROHAMOSAN TERJED A SZIFILISZ ORSZÁGUNKBAN!





Felvonulás 2008. 07. 05.

Igen, ott voltam, ôk is ott voltak. Nem
tudjuk elkerülni egymást. Barátok vár-
tak, épp Agátával beszélgetek az elsô
képen, az Erzsébet téren, arról,
milyen jó lesz nekünk, linket cserélünk
a weboldalak összekötésével, elérjük,
hogy a kultúra a tudomány és a
melegértékek egymást megtalálják,
és valahogy kigyógyítsák az öngyûlö-
letbôl azokat, akik rejtôzködnek,
azokat, akik gyûlölnek minket, mert
nem vagyunk olyan melegek, akikre
büszkék lehetnek, nem vagyunk

olyan magyarok, emberek. Igen, ott
voltam. Nem is lehettem máshol. Vár-
jam meg, hogy otthon rám törjenek,
és vigyenek el a koncentrációs
táborba az ávósok, vagy hogy nagyra
tisztelt államunk elnöke védôszárnyai
beborítsanak? Várjam meg, hogy a
magyar alkotmány énrám és ôrájuk is
érvényes legyen? Igen, ott voltam.
Ott voltunk mi, kiket az alkotmánybí-
róság kisemmizet, akiket lehet
gyûlölni, igen lehet gyûlölni, halálba
kívánni és küldeni. Sem mélyen tisztelt
államunk elnöke, sem fényes alkot-
mányunk bírái nem voltak ott. Ôket
védik a palota és a palást. Ez nem az
én alkotmányom, nem az én bírósá-
gom, és nem az én elnököm.
Erôszak, tojás es omlett az aszfalton,
valóban azt hiszik, ettôl félek, pedig
fél a halál. Gárda, népnemzeti védô-
szentek és a néni, ôk nem az
ellenségeim, ôk emberek, tehetetlen
zselatin. Az ellenségem nem lehet
más, mint ez az állam, a PTK, a BTK,
az alkotmánya, ezek magyarázói és
fenntartói. Ôk nem vesznek tudomás
rólam, miattuk vagyok láthatatlan. A

gárda, az omlett mesterei, ôk a bará-
taim, ôk adnak hangot nekem, ôk
látnak, éreznek, ízlelnek, félnek.

Nélkülük eltûnök, nem vagyok,
nem vagyunk ott. Nélkülük kísértetek
serege vagyunk, sem hír, sem vita tár-
gyát nem képezzük. Nélkülük
haladunk a semmibôl a semmibe. Így
hát hálámat kell kifejeznem, ellentün-
tetô, szeretlek téged, tiszta szívembôl.
Nélküled a rend erôi, a hatalom észre
sem venne, a bájos es szexi rendôr-
fiúk nem állhatnának mellettem,
igen, büszke vagyok, hogy ezekkel a
derék magyar fiatalemberekkel vonul-
hatok. Értékes vagyok nekik, úgy
védenek, mint egy kincset, igazgyön-
gyöt a habokban.

Inkább erôszakoljon meg ezer gár-
dás, inkább szeressen ezer Tom-boy,
inkább nevetek tojással leápolt hajam-
mal, ingemben, gatyámban, barátok

NA VÉGRE olvasói levél
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bírák es elnökök, emberjogi méltósá-
gok, tanárok, szülôk, osztálytársak, a
szappanopera, és mindaz, ami elker-
getett a valóság talajáról, számûztek a
mesevilágba. Felvonultunk, én is ott
voltam.

Adrian

közt, igen, igaz barátok, testvérek
közt. Nem leszek a lidércvilág marta-
léka, nem élek sötétszobákban és
szaunákban, zombiként élô húsra
éhezve sem járom a nappalt, sem az
éjszakát. Ellenség voltam és az
vagyok, ellensége a hamis rendnek,
jognak, kötelességnek, ellensége,
mindannak, amibôl kihagytak, kifelej-
tettek. Nem vagyok a mesekönyvek
szereplôje, bár tündérhercegnek szü-
lettem. Nem oktatják értékemet, sem
család, sem iskola. Adót fizetek, de
nem választhatok. Szerelem, hol vagy

most, álmok ösvényén kóborolsz, és
elriaszt téged mindaz, ami valóság-
ként mutatkozik, nem, nem az én
valóságom, nem is a miénk, nem én
teremtettem, és nem kérek belôle.
Gyûlölök, mert ez van, ehhez jogom
van. Gyûlölöm a Sándor-palotát és a
Fehér-Házat, gyûlölöm az állam rend-
jét, ellenségek vagyunk, nem élhet,
míg él a másik. Ôk erôszakoltak meg,



NA VÉGRE! Párizs és London után Magyar-

országon köszönthetjük Európa egyik leg-

igényesebb, legizgatóbb meleg - partiso-

rozatát.

A Joystick jellegzetessége nem csupán az

"alulöltözött" host-okon, és a meleg por-

nófilmekbôl jól ismert színész-táncosokból

áll, hanem - a más magyar gay partikra

nem jellemzô - zenében is egyedi!

A parti szervezôi a havonta tartandó buli-

kon kizárólag táncolható & élvezhetô vocal

house zenéket illetve a legismertebb slá-

gereket játszó Dj-kkel dolgoznak együtt.

Ezen a bulin nem vetnek véget a zenének,

míg haza nem mentek, legények!

A zene, ami megfog, a hangulat, ami a

Joystick-on tart! A szinpadon egymást vált-

ják a meleg erotika világából jól ismert

"Férfi Istenek". Az augusztusi partin olyan

neves sztárok mûsorát élvezhetjük, mint

például: Randy Jones, Ted Colunga, Sergio

Soldi...stb.

Location, location, location!
- Meleg bulit

meleg szórakozóhelyen.

Okulva a korábbi meleg partisorozatok hi-

báiból a Joystick Party-k Budapest legexk-

luzívabb meleg klubjában lesznek rendsze-

resen megtartva. Nincs több túlszámlázás,

sem rosszalló tekintetek a más (?) közön-

séghez szokott személyzet részérôl. Felejtsd

el a megszokott, ezerszer látott arcokat,

ugyanis a Joystick Party közönsége nem is-

mer országhatárokat! Vidéki és k
ülföldi pro-

móciók garantálják a sokszínû társaságot.

Gyôzôdj meg Magad és hozd el Barátaid is!

Mindenkit sok szeretettel vá
rnak a szer-

vezôk augusztus 16-án, szo
mbaton az

elsô Budapesti Joystick Par
ty-ra!!!

..mert mindenki emlékszik az elsô Joystick-

jára!

www.joystickparty.eu
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Bizonyára nem kell újra fel-
elevenítenünk, hogy mi tör-
tént Budapesten július 5-én
a Meleg Méltóság Menet vo-
nulásán. Sok-sok kérdés,
sok-sok miért, mindezek
nem csak bennünk, hanem
olvasóinkban is megfogal-
mazódtak. A sok-sok kér-
désre a válaszokat a Buda-
pesti Leszbikus Meleg
Biszexuális és Transznemû
Fesztivált szervezô Szivár-
vány Misszió Alapítvány ku-
ratóriumának tagjaitól kap-
juk meg.

Miért szervez a Szivárvány Mis-
szió Alapítvány felvonulást az
LMBT közösség nevében Mag-
yarországon?
Mert hagyomány, és mert hisszük,
hogy értelme van. Amennyiben a
kérdés arra vonatkozik, hogy milyen
legitimációja van az Alapítványnak
az LMBT közösség képviseletére, erre
a következô választ adjuk. A meleg-
szervezetek nagy része képviselteti
magát a tágabb szervezôi körben,

ahogyan a meleg vállalkozások is,
bár utóbbiak nagyobb mértékben
hozzájárulhatnának a fesztivál sikeres
lebonyolításához. A civil szervezetek
különbözô szolgáltatásaik és prog-
ramjaik révén a közösség jelentôs ré-
széhez jutnak el, ezt a kört szélesítik
a meleg vállalkozások.

Eléri a felvonulással a célját az
Alapítvány?
Az Alapítvány célja fesztivált szer-
vezni, amely az LMBT közösség belsô
megerôsödését szolgálja, illetve a
többségi társadalommal történô pár-
beszéd kezdeményezése. Elértük cé-
lunkat, bár úgy látszik, hogy a mai
Magyarországon a párbeszédhez
vagy a közbeszédbe kerüléshez ilyen
gyalázatos eseményeknek kell tör-
ténniük.

Kik a döntéshozók a Szivárvány
Misszióban?
A hét fôs kuratórium. Névszerint:
Csonka Éva, Mocsonaki László, Pén-
zes Judit, Steigler Sándor, Takács Ju-
dit, Tóth Árpád, Török László.

Ki választja ôket?
A három alapítószervezet jelöli a ku-
rátorokat: Háttér Társaság, Labrisz
Leszbikus Egyesület, Lambda Buda-
pest.

Milyen módon?
A három alapító egyesület e feladat-
tal megbízott döntéshozó szervei kö-
zösen döntenek a kuratóriumi tagok
személyérôl.

Milyen gyakran?
Új kurátort akkor jelölnek az alapítók,
amikor a tisztségrôl a kurátor le-
mond. Ennek gyakorisága változó.

Az átlag LMBT embereknek van-e
beleszólási joguk bármibe?
Van. Mindenki számára van lehetô-
ség arra, hogy jelezze ötleteit, elkép-
zeléseit. Ugyanúgy lehetôség van
arra is, hogy ne csak ötletekkel, de
munkájukkal is hozzájáruljanak a fesz-
tivál szervezéséhez, megvalósításához.

És az üzleteknek?
Természetesen az ô ötleteik, elképze-
léseik is fontosak, és jelezhetik azokat.

Múlt évben meglepô volt mindenki
számára a sok támadás, idén
várható volt. Nem lehetett volna
valami mást kitalálni?
Várható volt, számítottunk is rá. Ezért
kereszteltük át Meleg Méltóság Me-
netté, és emiatt hívtuk fel a közösség
figyelmét a várható veszélyekre.

Már évek óta nem változik a
felvonulók létszáma (2000 - 3000
felvonuló általában. Idén 1000 –
1500 fô melynek a fele szimpa-
tizáns volt). Ha azt mondjuk, hogy
Magyarország lakosságának 3-
5%-a meleg, de akár vegyük ezt le
1%-ra, ez kb. 100.000 ember.
Miért nem vonulnak többen a
melegek?
Mert féltek kijönni.

Ha megint alapul vesszük Mag-
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yarország lakosságát, és mondjuk
1%-a tényleg mellettünk állna, az
is 100.000 ember lenne. Ahhoz
képest maximum 1000 ember tá-
mogat minket szimpatizánsként.
Biztos, hogy jó ötlet a felvonulás?
Igen. Egyre több szimpatizáns jön el,
egyre többen értik már, hogy min-
denki szabadsága a mi szabadsá-
gunk is.

A meleg üzletek és szervezetek
nagy része sosem indított kamiont,
nem képviseltette magát a
felvonuláson. Miért?
Ezt azoktól kellene megkérdezni, akik
így tettek.

A Szivárvány Misszió Alapítvány
mi alapján dönti el, hogy az átlag
magyar meleg mit akar magának?
Vagy, hogy egyáltalán akarja-e a
felvonulást?
Aki akarja, elmondhatja, mit sze-
retne. Mit jelent az, hogy átlag me-
leg?

Már 13 éve kerül megrendezésre a
fesztivál, de sokat nem változott,
nem fejlôdött. Sôt, idén még
kevesebb program volt. Miért?
Nagyon kevesen dolgozunk a fesz-
tiválért, nagyon kevés pénzbôl. Idén
sok mindenen kellett változtatni me-
net közben is, többek között a sza-
badtéri rendezvények fenyegetett-
sége miatt.

Köztudott, hogy mindig nagyon
késôn kezdôdik el a szervezés. Idén,
többek közt:
- 10 nappal a fesztivál kezdete elôtt
volt a fesztivál programfüzetének
lapzártája
- Két héttel a fesztivál kezdete elôtt
kezdôdött a szponzorok felkutatása

- 5 nappal a fesztivál kezdete elôtt
került ki a fesztivál programfüzete
- Pár nappal a fesztivál elôtt még
fordítókat és önkénteseket keresett
a Misszió
- Bizonyos filmek fordítás nélkül,
késéssel vagy „promós” kópiával
lettek vetítve
- A Rainbow Party nem is került
megrendezésre
- Civil falu nem volt
- Színház nem volt
Miért?
Ti és azok, akik nem vettek részt a
szervezésben csak a végeredményt
látják. Ez lehet, hogy nem a legtö-
kéletesebb, de mi ennek az általatok
kevésnek tartott eseménynek is örü-
lünk. Természetesen lehet mindent
jobban csinálni, ezért várjuk azokat,
akik szeretnének segíteni. Ingyen,
sok-sok órán át. Tartva a hátukat
mindenért.

13 év után még mindig ilyen bony-
olult és nehéz megszervezni egy
ilyen nagy eseményt?
Ezt ti is tudjátok a NA VÉGRE szer-
kesztôségénél, hogy milyen nagy
munka megszervezni a fesztivált
vagy annak egy-egy eseményét, hi-
szen 2006-ban és 2007-ben segítet-
tetek a szervezésben. Ezért is fontos
az összefogás, a közös munka. Egy
dolog fizetett munkatársakkal meg-

szervezni egy fesztivált, és más dolog
önkéntesekkel lebonyolítani alacsony
költségvetés mellett, miközben 100-
150 embert mozgatunk meg.

Dühös Budapestiek. Megfélem-
lített Magyarországi melegek.
Egyre kevesebb meleg turista. Biz-
tos, hogy megérte?
Úgy érezzük, mintha a kérdéssel a
szervezôket tennétek felelôssé. A dü-
hös budapestiekért, a megfélemlíté-
sért és a kevesebb meleg turistáért
az utcán közel két éve randalírozó
szélsôségesek a felelôsek. Az üzleti ér-
dekekért nem lehet feláldozni azokat
az elveket és értékeket, amiért 13
évvel ezelôtt elkezdtük szervezni a
fesztivált.

Köszönjük a válaszokat a 13.
Leszbikus Meleg Biszexuális és
Transznemû Fesztivált szervezô
Szivárvány Misszió Alapítvány ku-
ratóriumának! Ha olvasóink közül
szeretné valaki ötletét, javaslatát,
kérését, kérdését megosztani a sz-
ervezôkkel, akkor ezt megteheti
levélben, vagy e-mailben a
következô elérhetôségeken:

Szivárvány Misszió Alapítvány
1053 Budapest, Magyar u. 42.
e-mail: info@budapestpride.hu
web: www.budapestpride.hu
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NYÁRI VÍGASSÁGOK!
Az Operaház fantomja!

Szervusztok Kedves Hideg és Meleg Olvasóim!

Szeretettel köszöntelek Benneteket ebben a
heves viharokkal tarkított forró nyárban, ahol
nyaldossa a víz a partot, kisfiú meg a fagylaltot,
csak engem nem….szeret senki, jaj de rossz né-
zônek lenni! Ez persze csak egy aprócska poén
volt, mert nézônek lenni több szempontból is
nagyon jó! Kedves voyeur /azaz kukkoló/ olva-
sóim mesélhetnének!

Én is belestem tegnap este a
Madách Színház több éve futó
szuperprodukciójába, az Ope-
raház fantomjába, immár má-
sodszorra. Arra is kíváncsi voltam

persze, hogy állja ki egy ilyen bonyolult és hatalmas színházi gé-
pezetet mûködtetô elôadás az idô próbáját. Hát szo-szó!
Egy oda nem illô díszletelem egyszer csak belengedezett a

nem kívánt pillanatban, majd akadozva ki. A festett, gyönyörû
díszletek is megfakultak kissé… De Andrew Lloyd Webber cso-
dálatos muzsikája és Fonyó Barbara kristálytiszta gyöngyözô
hangja és sugárzó szépsége mindent feledtetett! Külön élmény
volt ismét a csodálatos színeket és anyagokat felvonultató jelmez
kavalkád, Vágó Nelly kitûnô munkája, az elôadás minden per-
cében remekelt! Mégmindig lenyûgözött Kentaur nagyszabású
díszlete, amely kihasználja még talán azokat a lehetôségeket is,
amelyek már nincsenek is! Impozánsra tágítja, vagy intimre szûkíti
a tereket, lefelé-fölfelé mozgat, és szinte idôutazásra hív, a haj-
dani operaház teljes megismerésére. Mintha egy gyönyörû ké-
peskönyv lapjai elevenednének meg a szemünk elôtt!
És közben zajlik a dráma szerelem, gyûlölet, árulás, önvád és

bosszú, mindez persze a gyönyörû és ártatlan/ mert akkoriban
még volt!/kóristalányból primadonnává elôléptetett szépség,
Cristine szívéért és kezéért! Fonyó Barbara az érett asszony és a
naiv kislány izgalmas keverékét varázsolja elénk, miközben gyö-
nyörûen interpretálja nehéz szólamát. A Barátok köztben is fel-
felbukkant Magyar Bálint meggyôzô erôvel és szép hanggal,
nomeg személyes rajongói klubal domborítja Roul, a szerelmes
vicomt szerepét, az ifjú, nemrég a produkcióba került Posta Vik-
tor, pedig szép hanganyaggal, de még kissé lankadt elhitetô
erôvel és szenvedéllyel adja a Fantomot. Gyönyörû és igen szé-

pen trillázik Sáfár Mónika az ellenlábas, kiöregedni készülô díva,
Carlotta szerepében, bár a szerep sava-borsát adó humor saj-
nos nem az erôssége, azaz meglehetôsen sótlan ônagysága.
Mikó István, Bajza Viktória, Kuthy Patricia és a többi szereplô te-
hetségével mind emeli a nagyszerû elôadás színvonalát!
Szirtes Tamás rendezô szabad kezet kapott Webbertôl az el-

ôadás színrevitelére, azaz nem kellett a már valahol bevált el-
ôadást lemásolnia. Azt hiszem Seregi László koreográfussal
közösen olyat alkottak, ami más színházak számára lehet majd
követendô példa még hosszú idôn keresztül!
A Ti számotokra pedig nemmarad más hátra kedves Hideg

és Meleg Olvasóim, minthogy engem követve betérjetek a Ma-
dách Színházba és meglessétek akár többedszerre, de elôszörre
feltétlenül a Fantomot és gyönyörû szerelmét Cristinet! Gyenge
idegzetûek figyelem , amikor a Fantomról lekerül a maszk, ve-
télés lehetséges! De kockázatra fel!

BARÁTI ÜDVÖZLETTEL: TÖLGYESY ZOLTÁN

Madách Színház
1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33.
Tel.: 478 2041
www.madachszinhaz.hu
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Az utcán történô ünneplésnek
az angolszász országokban
van hagyománya, ahol egy év
folyamán többször is karneváli
hangulatban mennek ki az em-
berek az utcára, de szervezet-
ten, mozgósítva több civil
szervezeteket, cégeket, párto-
kat, a „többséget”. Ugyanígy
zajlanak a melegfelvonulások
is, ahol már réges-régen nem-
csak a melegek vesznek részt,
hanem a pártok, egyéb civil
szervezetek, az utcán szimpa-
tizánsok ácsorognak gyere-
kekkel, s igazi báli hangulat
van a köztereken.

Nálunk a „szervezôk” éveken át hi-
básan fordították le a pride szót, és
büszkeségi felvonulásként erôltették
rá a többségre, és ezt még magya-
rázták is a médiában! Tudnám, ki a
franc büszke a melegségére egyál-
talán? A melegek többsége nem!
Miért kellett nekünk az utcára

mennünk, ha ennek a mi hazánk-
ban nincs is hagyománya, vagy
csak akkor, ha valami „rossz” dolog
miatt tüntetni mennek az emberek?

A szervezôk hosszú ráébredés
után ettôl az évtôl próbálják a mél-
tóság nevet beszivárogtatni a köztu-
datba, ami talán sikerül!
Olyanok a vezetôi és olyanok tartják

a kezükben a pride jogát ma Magya-
országon, akiknek szinte csak az íróasz-
tal mellôl van valami homálya arról,
hogymilyen is melegnek lenni maMa-
gyarországon. Itt az ideje, hogy fiatalok,
akik eljárnak meleghelyekre is, ismerik és
tudják, hogyanmûködik egy pride, ame-
legélet nyugaton, átvegyék a szervezést!
Észre kellene venni, hogy csürhe-

ként nem vonulhatunk többet. Ha
nem tudjuk mozgósítani magunkat, a
civil szervezeteket, az embereket, a
pártokat, közéleti személyiségeket, ha
a szervezôk a szervezetlenségükkel ki-
engedik a soha sem többmint egy-két
ezer embert csak úgy, mint egy sze-
dett-vedett társaságot az utcára, ha
nem veszik figyelembe, hogy mi en-
gedhetô meg egy felvonulónak, ha
nincsenek szabályok például arra,
hogy reverendában felvonuló papok
ne „*asszanak” egymással a nyílt
utcán, ha ezeket nem szûrik ki, ha
nincs semmilyen forgatókönyv, ha
nem akarják vagy nem tudják mozgó-

sítani a többséget, a melegek többsé-
gét, a szimpatizánsainkat, akkor inkább
vagy adják le a pride szervezésének a
jogát, vagy ne szervezzenek egymeg-
alázó és még jobban kitaszító felvonu-
lást a melegek nevében, mivel a
melegek nem csak kétezren vannak,
és ez a felvonulás így nem képviseli,
hanem lejáratja a többséget. Lehet
karneváli hangulat, lehetnek mulatsá-
gos travesztijelmezek, lehet beöltözés,
de figyelembe kellene már venni,
hogy mit akarunk közölni, magamu-
togatást, ahogyan ezt halljuk vissza,
vagy méltóságteljes tüntetést, karne-
váli hangulattal? Mi a célunk?
Most itt lenne a lehetôség, hogy jö-

vôre megmutassuk, hogy nem va-
gyunk csak 1000-en, hanem 50 ezren,
akik vonulunk, mert csak úgy tudunk
a pár száz fôs neonácik ellen fellépni,
de ha nem, akkor kérlek Titeket, hogy
vonjátok le a konzekvenciát és ilyen
szégyenletes „vonulást, vonaglást,
csürhemenetet” ne szervezzetek!
Aláírás: Egy meleg, akinek elegen

van abból, hogy minden évben csak
egy-két ezer ember vonul. A pride 12
éve csak feszültséget okoz, és ezt
nem akarják a szervezôk észrevenni.
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Folytatom cikksorozatomat
az internetes szexrôl – most
az ismerkedôs honlapokról
és az internetes exhibicio-
nizmusról lesz szó.

Ma már feladni hirdetést nem ciki –
sôt! Persze nem újságban kell gon-
dolkozni, ugyan ki szeretné, ha
kapna egy diszkrét borítékot egy
diszkréten mosolygó postástól. Az in-
ternet ennél sokkal jobb. Az interne-
tes társkeresôket sokan csak a
szexrandizás miatt keresik fel.

Azért nem árt óvatosnak lenni! Mivel
itt is lehet választ hagyni, e-mail cí-
medet ne tedd láthatóvá, semmi
egyéb adatot ne adj meg, mert
sosem tudhatod. Ezeket késôbb is
megadhatod a neked szimpatikus
válaszadónak. Képekkel is csínján
bánj, max. megyét vagy várost adj
meg, a korodat is úgy add meg, ha-
nyadik X-ben vagy. De még így is
próbálj meg ôszinte maradni, ne
szépítsd a dolgokat, mert késôbb
csalódni fogsz.

A lépések: regisztrálj a honlapon,
töltsd ki az ûrlapot, és várj a vála-
szokra. A választ adók profilját mindig
nézd meg, és csak utána válaszolj.
Nézegesd a többiek profilját, és aki
tetszik, annak írj. Ha már gyakrabban
válaszolgattok egymásnak, érdemes
e-mail címet cserélni, vagy MSN-címet
megadni. Ezután már könnyebb a
valós találkozóra terelni a témát.

Néhány tipp: érdemes a honla-
pok profilkeresôjében elôre kerülni.

Van, amelyik honlap az elejére rak,
ha belépsz, van, amelyik akkor rak
az elejére, ha megváltoztatod a pro-
filt. Mindegyik honlapnak van valami
trükkje – ismerd meg, és próbálj
mindig az elsô oldalra kerülni…

Néhány ismerkedôs meleghonlap: a
külföldiek közül a gayromeo.com-
ot és a gaydar.co.uk-t javasoljuk. A
magyarok közül a gaypoint.hu-t, a
randi.gay.hu-t, a gayrandiparty.hu-
t, a szex.org-ot (ez nemcsak mele-
geknek szól, de van úgynevezett
Homo Negyed is) és a gaybears.hu-
t (maciknak és macibarátoknak)
ajánljuk.

Mutasd magad!

Ma már nem kell weblapkészítônek
lenned ahhoz, hogy naplót vezess,
képeket rakj fel magadról vagy az ál-
talad készített filmjeidet. Bizonyára
ezt te is tudtad, itt az ideje, hogy
megtaláld a felnôtt-tartalmakhoz is
az utat. Vannak honlapok, amelyek
ezek kielégítésére szolgálnak. Nap-
lóírás (blog) -és megosztás (sharing)
ma már könnyedén megtehetô.

Blogolni, azaz naplót vezetni
felnôtt-tartalomról még a
blogszolgáltatóknál is
lehet, csak regisztrálásnál
ne feledd el a felnôtt ka-
tegóriát megadni, külön-
ben blogodat törölhetik.
Számtalan blogvezetési
lehetôség van – extra.hu,
index.hu, blogol.hu –, fel-
sorolni is lehetetlen. A blo-

gokba nemcsak a mindennapjaidról
írhatsz, hanem az érdeklôdési kö-
rödrôl, kedvenc filmjeidrôl is. Szimp-
lán fel is tölthetsz képeket, amik
magadról szólnak.

Képet és videót megosztani, felrakni
az internetre a többiek szórakoztatá-
sára – ma már nem lehetetlen. Az
önjelölt pornósztárok is mindenna-
posak. Erre a Xtube-ot találták ki.
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Hogyan tegyek fel videókat? Re-
gisztrálj az Xtube-ra. Készítsd el a vi-
deót a lepedôakrobatikai
tudásodról, és töltsd fel (Upload).
Adj hozzá jó szöveget, adj meg
olyan kulcsszavakat, amivel utal-
hatsz a filmekre. Ezek után röhögj
az esetleges válaszokról, hogy
mennyire jó vagy mennyire…

Kevesen tudják, de az Xtube nem
csak erre alkalmas. Rendelkezik
társkeresô funkciókkal. A profilod-
ban bármit írhatsz magadról.
Lehet üzeneteket fogadni, és vá-
laszolni rájuk. Lehet barátokat beje-
lölni. Ha tetszik egy jó klip, berakod a
kedvenceid közé. A filmekkel mutatod
meg, milyen a fantáziád, mi az, amit
szívesen ki is próbálnál. Bizonyos ösz-
szegért megnézhetsz egy komplett
szexfilmet is.

A dolgok természetesen kombinál-
hatók. Az Xtube-on alkotásaid
eltûnnek a többi közül, de ha van
blogod, akkor abba beilleszthetsz
egy kódot, és a filmet megnézhe-
tik a blogodon. Az Xtube-profi-

lodba beírhatod a blogod
címét – vagy a társkeresô honlap
profiljában megadod a blogod
vagy az Xtube-profilod címét. Így
könnyebben megismerhetnek
téged, mint egy pár mondatos jel-
lemzésbôl.
Amennyiben nem kívánsz ilyen lehe-
tôségekkel élni, az Xtube-on baran-
golhatsz is. A választék óriási:
trailereken kívül sok-sok amatôr önje-
lölt pornósztárra bukkanhatsz: a Las
Vegas-i gloryhole betyártól kezdve az
alvó szobatársát molesztálón keresz-

tül a webkamera elôtt öltönyben
vagy szivart szívva önkielégítést vég-
zôkig mindenfélét megtalálsz – még
olyat is, amihez már gyomor kell…

Jó szórakozást és sikeres párkere-
sést kívánok nektek. A következô, be-
fejezô részre hagytam a virtuális szex
legizgalmasabb fejezetét, ami any-
nyira új, hogy a magyarok is kb. 2
éve ismerik. Ez nem más, mint a 3D-
s hálózati „játékok” vagy metaverzu-
mok, azon belül is a szex…





Folytatjuk sorozatunkat,
melyben hónapról-hónapra
egy általunk kedvelt helyet
látogatunk meg, hogy meg-
kérdezzük, hogy vannak mos-
tanában, mi hír felôlük, mivel
várnak minket. Feleki Attilá-
val az Amstel Rivel Café tulaj-
donosával beszélgettünk.

Azt írjátok a hirdetéseitekben,
hogy az Amstel River Caféval egy
kis holland életérzést szeretnétek
Budapest és a meleg közösség élet-
ébe belecsempészni. Miért pont a
holland életérzést? És szerintetek
sikerült megvalósítani ezt?

Az Amstel River Cafe minden ízében
holland barna café, eredeti beren-
dezésével, informális, mindenkit be-

fogadó hangulatával, holland, ma-
gyar és nemzetközi ételeivel.

Az Amstel az élô példa, hogy minden
ember - legyen magyar vagy turista,
hetero vagy meleg, jobb vagy balol-
dali, ultra konzervatívtól az ultra libe-
rálisig, fiatal vagy idôsebb- képes a kul-
túrált együttélésre és kellemesen
érezhetik magukat egymás mellett
vagy éppen egymás társaságában.
Rengeteg meleg barátunk is itt tölti
mindennapjait és találkozik üzletfelei-
vel, barátaival vagy éppenséggel a na-
gyival. Ez a holland életérzés és együt-
télés esszenciája. Mindenki szabadon
választja meg viselkedésének és életvi-
telének formáit azzal a konszenzussal,
hogy senki sem lépi át azt a határt, ami
mások érzékenységét sérthetné. Az
Amstel River Café tehát mindenkié,

problémamentesen, több mint 13
éve. Mi mindig nyitva vagyunk, tradi-
cionálisan még karácsonyeste is.

Ha valaki végigsétál a Belvároson és
betér hozzánk, nálunk mindig bele-
botlik egy-egy ismerôsbe, vagy ép-
pen a barátságos személyzettel vált-
hat néhány szót.

A holland szellemiségbe beletartozik a
társadalmi szerepvállalás is, mint fon-
tos elem: az Amstel River Cafe több
mint tíz éve fô támogatója az
Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat-
nak, mely ugyancsak mindenkié kivé-
tel nélkül, névtelenül és ingyenesen.

Milyen éttermet álmodtatok meg
az elején? Kiket vártok az ét-
terembe?
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Amstel River Café
Hamisíthatatlan holland életérzés a Belvárosban



Egy európai, minôségi „életteret”
akartunk létrehozni, ami az erre vá-
gyó publikumnak szinte a nappalija
lehet, idôtlen, a divatokhoz nem iga-
zodó atmoszférájával. A felszolgált
ételek és italok minôségén túl mi at-
moszférát kínálunk. Aki betér hoz-
zánk, hamarosan törzsvendéggé vá-
lik, még a turisták is rendszeresen
visszajárnak.

Milyen étel- és italkülön-
legességekkel várjátok a
vendégeket? Vannak akcióitok?

Étel kínálatunk a hétköznapok és
ünnepek igényeit is kielégíti. Ára-
ink jóval alacsonyabbak, mint az
a Belvárosban megszokott. A ma-
gyar- és nemzetközi konyha fo-
gásait kínáljuk, széles napi ajánlat
választékunk igazodik nagyszámú
törzsvendégünk igényeihez. A
holland snack-ek, az indonéz sate
elmaradhatatlanok kínálatunkból.
Bélszínt és argentin steaket is
ajánlunk a húsimádóknak. A

nyári melegben pedig a divatos
Cosmopolitan és Apple Martini
koktélokat keverjünk igen baráti
áron.

Ha jól tudom, akkor volt egy
felújításotok is. Akkor mi újult
meg? És a jövôben mire készültök?

A belépô talán észre sem veszi – ez
volt a célunk! - , hogy az Amstel
technikai berendezései folyamato-
san megújulnak, a tatarozást is úgy
szerveztük, hogy 1 nap alatt kész le-
gyen. Fontosnak tartjuk a hely au-
tentikus, idôtálló atmoszféráját és
berendezését, ezen nem változtat-
tunk. Mire készülünk? Arra, amire
legtöbben képtelenek: hogy meg-
ôrizzük évtizedes értékeinket, visz-
szatérô és új vendégeinknek fenn-
tartsuk az általunk képviselt
minôséget, és tovább ápoljuk a ba-
rátságokat.

Köszönjük az interjút és sok sikert
kívánunk nektek!
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AMSTEL RIVER CAFE

1052. Budapest. Párizsi u. 6.
Nyitva: minden nap 12-24-ig.
Honlapunk fejlesztés alatt van.
Telefon, asztalfoglalás:
266-4334
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SZIGET 2008
Újra hatalmas zenei felhozatal, színház, tánc, komolyzene, ka-
baré, filmbemutatók, képzômûvészet, kézmûvesség, irodalmi bemutatók,
gyerek-, sport-, és szabadidôs programok, vagyis minden, ami idén is nem-
zetközi szinten is egyedivé teszi a Szigetet augusztus 13-17. között. És per-
sze ne feledkezzünk el arról, hogy nincs Sziget a Magic Mirror nélkül!

Magic Mirror
A Sziget egyik legérdekesebb helyszíne a Magic Mirror sátor, amely évek
óta a szexuális kisebbségek és a feléjük nyitottak számára kínál filmvetíté-
seket, kerekasztal-beszélgetéseket és bulit. A tükrökkel díszített, cirkusznak
kinézô épület esténként egyaránt vonz számos meleget és heterót. Az
utóbbiak sokszor csak véletlenül tévednek be. Számukra a melegekkel

való szembesülés és a közös bulizás élménye erôteljesen hozzájárulhat az elfogadáshoz.

Az „építmény” érdekessége, hogy egy belga varietésátorból alakították ki a színpadot. A fa-
lakat bíborszínû textília fedi, ablakai színes üvegbôl készültek, a sátor bokszait csillogó tük-
rök borítják. A jelszó idén is: minôség. Bulizós közönség minden este, lehengerlô show-k,
barátságos pultosok, vagyis mondhatnánk azt is, hogy a legmelegebb vendéglátás, a leg-
hidegebb italokkal ☺. Persze a Magic Mirror nem csak a bulizásról szól. A programok a jól
bevált struktúra szerint zajlanak majd, minden nap 15 órától filmvetítések, azt követôen be-
szélgetések Pálfi Balázs közremûködésével, esténként 23 órától pedig nemzetközi show-k
Diva Tomasz (Berlin) vezetésével, koncertek, és persze buli hajnalig, a lemezjátszóknál: Mr
Optik, Infragandhi, Brutkó Diszkó (Kisdubos, Százalék Diszkó & VJ Rakam Le Roux).

Az éjszakai bulikon is nemzetközi vizekre eveznek a szervezôk, ugyanis a táncosok külön-
bözô országokból érkeznek majd, név szerint: Renato (Berlin), Diego (Barcelona) és Jeremy
Tang (Los Angeles). De nem feledkezhetünk el a fellépô transzvesztita mûvészekrôl, vagy
mûvésznôkrôl sem, illetve akrobatákról és kabarémûvészekrôl, akik között idén nincsenek
magyar fellépôk, vagyis szintén nemzetközi a repertoár: Dorice (D), Andrey Kolotenko
(UKR), Dirty Martini (USA), Aleksandr Tikhonov (UKR), Roky Roulette (USA), Tigger (USA),
Tigris (D) és Diva Tomasz (D).

Szolgáltatások a Szigeten
Az idei Szigeten továbbra is a látogatók kényelmes szórakozását segítik a már megszokott
szolgáltatások. A fesztivál szervezôi az eddigi évekhez hasonlóan idén is lehetôséget biz-
tosítanak ingyenes anonim AIDS-szûrésre. Továbbra is lehet a Szigeten bankautomatából
pénzt felvenni, a bejárati pénztárban és több vendéglátóhelyen pedig bankkártyával fi-
zetni. Lesz újra patika, talált tárgyak osztálya, értékmegôrzô, egészségügyi és biztonsági
ügyelet, nyelvi elsôsegélysátor, információs pult és számos további szolgáltatás, ami ké-
nyelmessé teszi a Szigeten eltöltött hetet. A rendezôk kifejezetten kérnek mindenkit, hogy
lehetôleg tömegközlekedéssel, hajóval, taxival közelítsék meg a Szigetet, mivel a rakpart-
lezárás miatt a rendezvény nehezen megközelíthetô autóval.
További információk: www.sziget.hu/fesztival



MIÉRT JÓ A MAGNUMBA JÁRNI?

Magyarországon sok embernek még mindig egyfajta kuriózumnak számít meleg szaunába járni. De
mégis, már annyian járnak ilyen helyre, hogy két ilyen jelleg intézmény is létezik Budapesten, de ha
az ember fia már járt külföldön, megtapasztalta, hogy ott sokkal több ilyen hely van, és sokkal többen
is járnak. Vajon miért? Megkérdeztünk néhány vendéget, hogy ôk miért szeretnek a Magnumba járni?

„Azért szeretek ide járni, mert itt nincs félreértés, hogy miért vannak itt az emberek. Ez nem azt jelenti, hogy
valami hatalmas orgiát kell elképzelni, sôt a hangulata is inkább olyan, mint amikor az ember egy fürdôben
tartózkodik. Van egy kis fülledt erotika, és nem kell órákon át repkedni, vagy a hülye dumámat elôvenni. Ha
valaki megtetszik, szemezek egy kicsit, és már összejön a dolog”. Marci, 31

„Én nem vagyok finnyás, de sokszor elgondolkodom, hogy egy szexbárban, vagy egy ligetben például az em-
berek hogyan tisztálkodnak egy kaland után. Természetesen elhiszem, hogy én vagyok neki az elsô – de ôszin-
tén, tudjuk, hogy ez nem mindig úgy van. Nekem az nagyon tetszik a Magnumban hogy, ha rám jön a ….., akkor
csak lemegyek és minden van, hogy készen álljak a hódításhoz és az azt követô tisztálkodáshoz. Nem kell sem-
mit magammal hoznom” Zsolt, 27

„Én már többször összehoztam egy randit az interneten, és bizony, a partnerem képei már
kissé elavultak voltak, vagy nem ô volt a képeken. Emlékszem, egyszer amikor
„összeszedtem” egy pasit az egyik bárban, tök jól nézett ki, amíg le nem vetkôzött. Tehát a
Magnumban az a jó hogy látom, hogy néznek ki a pasik”. Péter, 45

„Szeretek melegbárokba és diszkókba járni és ott fölszedni valakit, de van, amikor jól
jön a Magnum mert ott, mindennap délután 1 órától hajnal 1-ig mindig vannak.
Nem kell megvárnom a péntek vagy szombat estét, amíg beindul a meleg élet.
És az is tetszik hogy, ha szombaton nem jött össze semmi a dizsiben, akkor a szauna még
nyitva van” Lajos, 22

„ Az tetszik nekem a Magnumban, hogy ha éppen nincs fogás, sok minden mást
is lehet csinálni: gôzölni, szaunázni, edzeni, masszázsra menni, internetezni,
tévézni, beszélgetni a pultossal – tehát az egyetlen lehetôség nem csak abból áll,
hogy megigyak még egy sört (bár az is van)”. Miklós, 51

„Én szeretem a ligetet, de félek, fôleg este. A Magnumban nem kell azon
idegeskednem, hogy most honnan jön egy rendôr, vagy mikor támadhatnak
meg”. Zoli, 37

„Nekem az tetszik a Magnumban, hogy nem csak egy lehetôség van az ismerkedésre. Lehet romantikusan kevés fénnyel egy kis kabinban, lehet
hevesen a gôzben, félhomályban, lehet kukkolni amikor beindul az élet a Szerájban és lehet a sötétszobában vagy éppen egy lyukon át. Éppen ami-
lyen a kedvem”. János, 29

„Én a Magnumot azért szerettem, mert vegyes a közönség. Vannak idôsek, fiatalok, érettek, és kevésbé érettek, tehát sokfélék. Az is tetszik, hogy ez
nem egy amolyan trendi hely, ahol mindenki csak mutogatja magát, és fenn hordja az orrát. Itt vannak jó és kevésbé jó pasik, de mindenki tiszteli a
másikat.” Olivér, 43







CD AJÁNLÓ
Popovics Tamás,

Tomi, szlovákiai m
a-

gyar (Pozsonyban

született, édesan
yja

magyar, édesapja

szerb), jelenleg

Amerikában élô d
al-

szerzô, énekes, p
ro-

ducer, igen

sokoldalú mûvész,

kinek napjainkra
már Japánban is

hatalmas rajongó
-

tábora van. Több
amerikai tv-show

-ban is bemutat-

kozott, melynek hatására számos lemezkiadó

felkereste, és ham
arosan olyan elôa

dókkal dolgozha-

tott együtt, mint a
Backstreet Boys, P

atti Labelle, vagy

a The Underdog
s.

A napokban haz
ánkban is megje

lent TOMI azono
s

címû 14 + 1 bónu
szdalt tartalmazó

debütáló albuma
,

aminek elsô kisle
mezes nótája vilá

gszerte egyre sik
e-

resebb. Tomi ren
geteget koncerte

zik, népszerûsíti R

& B-, soul-, funk-
és dzsesszelemek

et is ötvözô albu
-

mát. Fellépései so
rán az éneklés m

ellett gitározni és

zongorázni is lát
hatja ôt a nagyé

rdemû. Az érzel-

mekben is bôvelk
edô lemez nem m

eglepô módon a

szerelem témáját is körbejá
rja, ami központi

téma a

zenész életében
is, ezért egyik fô

inspirációja.

JA Hargent Média

gondozásában je-

lent meg a BEST

OF RETRO

DISCO válogatás-

album.

Az elmúlt másfél

évben több CD-

válogatás szüle-

tett ebben a tém
akörben, a mai n

apig rendkívül

népszerû 80-as év
ek külföldi felvétel

eivel. Az albu-

mon 20 igazi slág
ert hallhatunk, 80

(!) percben.

C.C.Catch, Fancy,
Bad Boys Blue, Tran

s-x, Ottawan,

Joy, Flirts, Den Ha
rrow, Silent Circle…

valóban a

legnagyobbak egy
más után, de extra

érdekesség a leme
z

induló dala: Aman
da Lear – Give a b

it of mmh to me…

(Enigma) c. felvéte
le, amely több min

t fél éven át egy tv
-

reklám zenéje volt,
így szinte mindenk

i számára ismerôse
n

kezdôdik ez az izga
lmas és minôségi v

álogatás.

NOW.hu 11 – a

nyerô lemez . Meg
-

jelent a legújabb

Now.hu válogatá
s-

lemez a legfrisseb
b

hazai slágerekkel!

Dupla CD szimpla

áron! A nyerô ár

mellett a vásárlók
a

CD-kben található

sorsjegyekkel is nye
rhetnek, akár 3 mi

llió Ft-ot! A dupla a
l-

bumon többek köz
ött olyan magyar e

lôadók szerepelnek
,

mint: Hooligans, G
roovehouse, Gásp

ár Laci, Sugarloaf,

Bon-Bon, Roy & Á
dám, Fiesta, Náks

i vs. Brunner Feat
.

Myrtill, Emilio, Lány
i Lala és még sokan

mások!
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MTV 1

1951-ben hatalmas botrány robban
ki a brit titkosszolgálat köreiben: két
munkatársuk, Guy Burgess és Do-
nald Maclean Oroszországba szökik.
Kiderül, hogy évekig kémkedtek a
szovjeteknek. Julian Mitchell nagy si-
kerû színdarabot írt a történetükrôl,
ami alapjául szolgált Marek Kani-
evska filmjének. 1983-ban egy fiatal
újságírónô Moszkvába érkezik, hogy
interjút készítsen a nyugdíjas KGB-

ügynökkel, Guy Benettel. Visszaté-
rünk a harmincas évek egyik elit, an-
golszász fiúiskolájába. A fiatal Guy
rejtegeti homoszexuális hajlamait,
közben titokban lázad a szigorú sza-
bályok ellen. A fiú rokon lélekre talál
a marxista Tommyban. Az iskolában
botrány tör ki: Guyt rajtakapják egy
másik fiúval, aki végül nem bírja a
gúnyolódást és öngyilkos lesz. Ekkor
Guy úgy dönt, nem fogja tovább tit-
kolni igazi énjét. Mindez egy angol
filmdrámában az EGY MÁSIK
ORSZÁG-ban.
Adás: augusztus 7., 22.15

A Broschi testvérek, Carlo és Ric-
cardo történetét meséli el a FARI-
NELLI, A KASZTRÁLT címû
olasz–belga zenés életrajzi dráma.
Riccardo, a középszerû zeneszerzô
elhatározza, hogy testvérébôl híres
operaénekest farag. A cél érdeké-
ben Carlót kasztrálják. A fiúnak nem
marad más hátra, mint elmélyedni
az éneklés világában. Ebben tanára,
a nápolyi Nicola Porpora, segíti ôt.
Évekkel késôbb Carlo, immár híres
énekesként – Farinelli mûvésznéven
– elhagyja Olaszországot, és Lon-
donba költözik. Sikert sikerre halmoz,
a közönség szívét meghódítja, hall-

gatói pedig gyakran eksztázisba
esnek varázslatos hangjától. Követ-
kezô állomása Spanyolország, ahol
huszonkét évig V. Fülöp udvari éne-
keseként dolgozik.
Adás: augusztus 17., 22.00

CINEMAX

Amolyan leszbikus Szex & New York
A PUCCINI KEZDÔKNEK címû
amerikai vígjáték.
Allegra leszbikus írónô. Szereti Sa-
manthát, ám nem akarja elkötelezni
magát. Végül Samantha elunja a
dolgot, és nemcsak elhagyja Alleg-
rát, hanem egy férfival kezd rande-
vúzni. Mindez a legkevésbé sem
tetszik az írónônek. Ám egy partin ta-
lálkozik az egyetemi tanárral, Philip-
pel, és az estét az ágyban fejezik be.
Allegra úgy véli, ez nem több egy
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egyéjszakás kalandnál, ám Philipnek
más elképzelése van a dologról.
Még a barátnôjével is szakít, csak
hogy Allegrával járhasson. Allegra
azonban kapcsolatot kezd Grace-
szel, nem sejtve, hogy Philip koráb-
ban a nô szeretôje volt.
Adás: augusztus 8., 21.55

HBO2

A londoni Hampstead parkban nem
minden pár viszonya olyan felhôt-
len, mint az ég. Julia és Gerry az
elsô randevújukon piknikezik, ám
úgy tûnik, mintha nem éreznék jól
magukat egymás társaságában. Billy
és Bryan homoszexuális párt alkot.

Billy szeretne örökbe fogadni egy
gyereket, de Bryan nem hisz abban,
hogy ez bármit változtatna társa ál-
landó hûtlenkedésén. Iris és Eddie
régen az újságok címlapján is szere-
pelt. Hosszú idô után véletlenül ta-
lálkoznak újra. Sara és Pete a válás
küszöbén fölfedezi, hogy nagyon is
sokat jelentenek egymásnak. Más
emberi sorsok is feltárulnak… SZEX
ÉS SZERELEM – angol vígjáték.
Adás: augusztus 11., 22.00

HBO COMEDY

Egy 2005-ben készült amerikai vígjá-
tékot is láthatunk ebben a hónapban
MAMÁK LINCSHANGULAT-
BAN címmel. A történet szerint Paul
Johnson homoszexuális mûvész, és
telefonos marketingesként semmit
sem szeret jobban, mint idejét a két-
éves keresztfiával, Morgannel tölteni.
Amikor megtudja, hogy legjobb ba-
rátai Japánba költöznek, és a kis Mor-
gant is magukkal viszik, Paul
valósággal összeomlik, emiatt el sem
tud búcsúzni a kisfiútól. A barátjának,
Russellnek csak nehezen sikerül ki-

zökkentenie a letargikus állapotból.
Tanácsára lemegy a játszótérre, hogy
gyerekek között legyen. Hamarosan
kis barátok veszik körül ôt. Ám nem
mindenkinek tetszik, hogy egy ho-
mokos a gyerekével barátkozik. A
szomszédasszonya, Maggie ráuszítja
Paulra a szülôket.

COOL TV

A Cool TV köztudottan teret ad a fia-
talságnak, illetve a melegeknek –
mindez látszik is a programjaikon, hi-
szen a fiatalok körében legmenôbb-
nek tartott sorozatok is helyet kapnak
a csatornán. Egy új sorozat a SKINS
címû brit tinidráma, mely szakít a ti-
pikus amerikai tinisorozatos hagyo-
mányokkal, és a valós életét mutatja
be az Albionban élô fiataloknak. Isz-
nak, cigiznek, drogoznak és a szexet
sem vetik meg se így, se úgy.
Minden csötörtök 22.10

Bizonyára sokan szeretik a játékos
show-kat. Nos ilyen célzattal készült
Gay, straight or taken – MELEG,
VAGY NEM?, ahol epizódonként
egy lány és három fiú vesz részt. A
fiúk közül egy meleg, egy facér, egy
pedig foglalt. A lánynak az a feladata,
hogy különbözô próbák és helyzetek
során kiderítse, ki a szabad fiú. Ha jól
választ, nyernek egy álomutazást,
amire együtt utazhatnak el. Ha a
meleg fiút választja, a fiú utazik a ba-
rátjával, ha pedig a foglalt srácot, a
választott srác a barátnôjével. Így a
lány nehéz próbatétel elôtt áll, s bevet
mindent fortélyt, trükköt, amivel kide-
ríthetné, ki az ô facér pasija.
Adás: minden szombat 00.30

Az ajánlót készítette: GLÖCKNER Zoli
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08.01 Péntek – Friday
12:00 New Glory Hole
Italakciók

16:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

19:00 Habroló
Házibuli

21:00 Action – Spanyol Party
Long drinkek éjfélig: 400.-
23.45-02.30 Go-go,sztriptíz és liveshow-k

21:00 Magnum Szauna
Sötétség – Black Out Night

22:00 Alterego bar & lounge
Retro Party – Alexx Deejay

22:00 Revans bar & lounge
Erotic Show!

23:00 Magnum Szauna
Szeráj – Meztelen Zóna

08.02 Szombat – Saturday
16:00 New Glory Hole
Italakciók

18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

19:00 Flamingó Kör – Sas utca 6.
Klubnap

20:00 Nyíregyháza-Belsô krt 31.
Szolgáltató Ház
Nosztalgia Party

21:00 Action
Éjfélig minden alkohol féláron
00:00 Go-go és sztriptíz show

21:00 CoXx
Gang Bang Party

22.00 Alterego bar & lounge
Discovery Night

22:00 Revans bar & lounge
Erik - Musical est!

08.03 Vasárnap – Sunday
09:00 Mozdulj ki! Túra
Gödöllôi - dombság
Info: Kálmán 06/70 277 1037

18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

21:00 Action
Korsó sör;Tequila;Vodka: 300.-
00:15 Go-go és sztriptíz show

08.04 Hétfô - Monday
13:00 Magnum Szauna
600 Ft a belépô 30 éves korig
600 Ft entrance for those under 30

13:00 Szauna 69
18 óráig 1200 Ft a belépô
1200 Ft entrance until 6 pm

16:00-22:00 L'amour videomozi
Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés: lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h

21:00 Smile Cafe & Pub
Happy hours minden nap 21-23h

22:00 Revans bar & lounge

Karaoke Party - Ingyenes belépés
00:45 Action
Go-go és sztriptíz show

08.05 Kedd - Tuesday
13:00 Szauna 69
18 óráig 1200 Ft a belépô
1200 Ft entrance until 6 pm

18:30 Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

19:00 Szeged – Damkör
Klubnap

20:00 Gemini Táncklub
www.geminitancklub.hu

21:00 Smile Cafe & Pub
Happy hours minden nap 21-23h

00:45 Action
Go-go és sztriptíz show

08.06 Szerda - Wednesday
13:00 Magnum Szauna
1390 Ft a belépô mindenkinek
1390 Ft entrance for everyone

17:00 Tilos Rádió 90.3 fm
Szappanopera helyett

20:15 Naked Yoga 4Men-4500 Ft
nakedyoga4men@gmail.com

21:00 Action
Korsó sör; Bacardi; Whisky: 300.-
0:45 Go-go és sztriptíz show

00:30 Capella Cafe

Roland - Birtday Dance Show
08.07 Csütörtök - Thursday

13:00 Szauna 69
1100 Ft a belépô 25 év alatt
1100 Ft for young guys

19:00 Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

21:00 Action
Jäger;Unicum:300 Bali-Redb:900-
00.45 Go-go és sztriptíz show

08.08 Péntek - Friday
12:00 New Glory Hole
Italakciók

16:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

19:00 Habroló
Házibuli

21:00 Action –Kínai Party
Long drinkek éjfélig: 400.-
23.45-02.30 Go-go,
sztriptíz és liveshow-k

21:00 Magnum Szauna
Sötétség – Black Out Night

22:00 AlterEGO bar & lounge
Singly Party – DJ Szecsei

22:00 Revans bar & lounge
Zsófi – Önálló est!

23:00 Magnum Szauna
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NA VÉGRE rovatcim
Szeráj – Meztelen Zóna

08.09 Szombat - Saturday
16:00 New Glory Hole
Italakciók

18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

20:00 Magnum Szauna
Pizza Party

21:00 Action
Éjfélig minden alkohol féláron
00:00 Go-go és sztriptíz show

21:00 CoXx
Macho Night

22.00 AlterEGO bar & lounge

Discovery Night

22:00 Dokk - Hajógyári Sziget

Pure
22:00 Revans bar & lounge
Latin-Amerikai Tánc Est

08.10 Vasárnap - Sunday
09:45 Vándor Mások
Meleg(barát) Gyalogtúra
Prédikálószéken át a Dunába
Info: Gazsi 06/30 210-2329

18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

21:00 Action
Korsó sör;Tequila;Vodka: 300.-
00:45 Go-go és sztriptíz show

08.11 Hétfô - Monday
13:00 Magnum Szauna
600 Ft a belépô 30 éves korig
600 Ft entrance for those under 30

13:00 Szauna 69
18 óráig 1200 Ft a belépô
1200 Ft entrance until 6 pm

16:00-22:00 L'amour videomozi
Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés: lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h

17:00 Platón kör

Info: Kálmán 06/70 277-1037
21:00 Smile Cafe & Pub
Happy hours minden nap 21-23h

22:00 Revans bar & lounge
Karaoke Party - Ingyenes belépés

00:45 Action
Go-go és sztriptíz show

08.12 Kedd - Tuesday
13:00 Szauna 69
18 óráig 1200 Ft a belépô
1200 Ft entrance until 6 pm

18:30 Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

19:00 Szeged – Damkör
Klubnap

20:00 Gemini Táncklub
www.geminitancklub.hu

00:45 Action
Go-go és sztriptíz show

08.13 Szerda - Wednesday
13:00 Magnum Szauna
1390 Ft a belépô mindenkinek
1390 Ft entrance for everyone

15:00 Sziget – Magic Mirror
Filmek – Beszélgetések - Party

www.sziget.hu/fesztival
17:00 Tilos Rádió 90.3 fm
Zártkörû lányok

20:15 Naked Yoga 4Men-4500 Ft
nakedyoga4men@gmail.com

21:00 Action
Korsó sör; Bacardi; Whisky: 300.-
0.45 Go-go és sztriptíz show

08.14 Csütörtök - Thursday
13:00 Szauna 69
1100 Ft a belépô 25 év alatt
1100 Ft for young guys

15:00 Sziget – Magic Mirror
Filmek – Beszélgetések - Party
www.sziget.hu/fesztival

16:00-22:00 L'amour videomozi
Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés: lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h

19:00 Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

21:00 Action
Jäger;Unicum:300 Bali-Redb:900-



00.45 Go-go és sztriptíz show
21:00 Smile Cafe & Pub
Happy hours minden nap 21-23h

08.15 Péntek - Friday
12:00 New Glory Hole
Italakciók

15:00 Sziget – Magic Mirror
Filmek – Beszélgetések - Party
www.sziget.hu/fesztival

16:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

19:00 Habroló
Házibuli

21:00 Action – Western Party
Long drinkek éjfélig: 400.-
23.45-02.30 Go-go,sztriptíz
és liveshow-k

21:00 Magnum Szauna
Sötétség – Black Out Night

22:00 AlterEGO bar & lounge
Retro Party – Alexx Deejay

22:00 Revans bar & lounge
Erotic Show

23:00 Magnum Szauna

Szeráj – Meztelen Zóna
08.16 Szombat - Saturday

15:00 Sziget – Magic Mirror
Filmek - Beszélgetések - Party
www.sziget.hu/fesztival

16:00 New Glory Hole
Italakciók

18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

19:00 Flamingó Kör – Sas utca 6.
Klubnap

20:00 CoXx
Bear Party - Medveklub

20:00 Magnum Szauna
Orgia Hungarica Party
Sztárvendég: Miss Mandarin

20:00 Nyíregyháza-Belsô krt 31.
Dinnye Party

20:00 Revans bar & lounge
Gyalogló Chat találkozó 22 óráig!

21:00 Action
Éjfélig minden alkohol féláron
00:00 Go-go és sztriptíz show

22.00 AlterEGO bar & lounge

Discovery Night
22:00 Revans bar & lounge
Joystick - The Party
www.joystickparty.eu

08.17 Vasárnap - Sunday
08:30 Más Program - Leányfalu
Túra: Móricz Zsigmond Emlékház
www.masprogram.fw.hu

15:00 Sziget – Magic Mirror
Filmek – Beszélgetések - Party
www.sziget.hu/fesztival

18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

21:00 Action
Korsó sör;Tequila;Vodka: 300.-
00:45 Go-go és sztriptíz show

08.18 Hétfô - Monday
13:00 Magnum Szauna
600 Ft a belépô 30 évesig
600 Ft entrance for those under 30

13:00 Szauna 69
18 óráig 1200 Ft a belépô
1200 Ft entrance until 6 pm

21:00 Smile Cafe & Pub
Happy hours - minden nap 21-23 h
22:00 Revans bar & lounge
Karaoke Party - Ingyenes belépés

00:45 Action
Go-go és sztriptíz show

08.19 Kedd - Tuesday
13:00 Szauna 69
18 óráig 1200 Ft a belépô
1200 Ft entrance until 6 pm

18:30 Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

19:00 Szeged – Damkör
Klubnap

20:00 Gemini Táncklub
www.geminitancklub.hu

00:45 Action
Go-go és sztriptíz show

08.20 Szerda - Wednesday
13:00 Magnum Szauna
1390 Ft a belépô mindenkinek
1390 Ft entrance for everyone

16:00-22:00 L'amour videomozi
Király utca 72. Mindennap



Meleg filmvetítés: lásd a hirde-
tést
Videokabinok egész nap 10-22 h
17:00 Tilos Rádió 90.3 fm
Szappanopera helyett

20:15 Naked Yoga
4Men-4500 Ft
nakedyoga4men@gmail.com

21:00 Action
Magyaros Hétvége
Korsó sör; Bacardi;
Whisky: 300.-
0.45 Go-go és sztriptíz show

00:30 Capella Cafe
Show - Cirque De Capella

08.21 Csütörtök - Thursday
13:00 Szauna 69
1100 Ft a belépô 25 év alatt
1100 Ft for young guys

19:00 Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

21:00 Action
Magyaros Hétvége
Jäger;Unicum:300 Bali-
Redb:900-
00.45 Go-go és sztriptíz show

21:00 Smile Cafe & Pub
Happy hours minden
nap 21-23h

22:00 Capella Cafe
Karaoke

08.22 Péntek - Friday
12:00 New Glory Hole
Italakciók

16:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

16:00-22:00 L'amour ideo-
mozi
Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés: lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h

19:00 Habroló
Házibuli

19:00 Labrisz iroda
Labrisz – Lazuló

21:00 Action
Magyaros Hétvége
Long drinkek éjfélig: 400.-
23.45-02.30 Go-go,sztriptíz és
liveshow-k

21:00 Magnum Szauna

Sötétség – Black Out Night

22:00 Alterego bar & lounge
Ego Touch Party – DJ Szecsei
22:00 Revans bar & lounge
Erotic Show

23:00 Magnum Szauna
Szeráj – Meztelen Zóna

08.23 Szombat - Saturday
16:00 New Glory Hole
Italakciók

16:00-22:00 L'amour
videomozi
Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés: lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h

18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

20:00 Magnum Szauna
Gyümölcs Party

20:00 Nyíregyháza-Belsô krt 31.
Szolgáltató Ház – Karaoke
Party

21:00 Action
Magyaros Hétvége
Éjfélig minden alkohol féláron
00:00 Go-go és sztriptíz show

21:00 CoXx
Military Cruising Night

22.00 AlterEGO bar & lounge
Discovery Night

22:00 Revans bar & lounge
Best Of Revans

08.24 Vasárnap - Sunday
18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

21:00 Action
Korsó sör;Tequila;Vodka: 300.-
00:45 Go-go és sztriptíz show

08.25 Hétfô - Monday
13:00 Magnum Szauna
600 Ft a belépô 30 éves korig
600 Ft entrance for those
under 30

13:00 Szauna 69
18 óráig 1200 Ft a belépô
1200 Ft entrance until 6 pm

16:00-22:00 L'amour
videomozi

Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés:
lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h
21:00 Smile Cafe & Pub
Happy hours minden nap 21-23h

00:45 Action
Go-go és sztriptíz show

06.26 Kedd - Tuesday
13:00 Szauna 69
18 óráig 1200 Ft a belépô
1200 Ft entrance until 6 pm

18:30 Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

19:00 Szeged – Damkör
Klubnap

20:00 Gemini Táncklub
www.geminitancklub.hu

00:45 Action
Go-go és sztriptíz show

08.27 Szerda - Wednesday
13:00 Magnum Szauna
1390 Ft a belépô mindenkinek
1390 Ft entrance for everyone

17:00 Tilos Rádió 90.3 fm
Zártkörû lányok

20:15 Naked Yoga
4Men-4500 Ft
nakedyoga4men@gmail.com

21:00 Action
Korsó sör; Bacardi; Whisky: 300.-
0.45 Go-go és sztriptíz show

08.28 Csütörtök - Thursday
13:00 Szauna 69
1100 Ft a belépô 25 év alatt
1100 Ft for young guys

16:00-22:00 L'amour video-
mozi
Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés: lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h

19:00 Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

19:00 Erotika Centrum –
Dob u.
Privát DVD Party

AZ ELSÔ ÉS EGYETLEN HAZAI
MELEG UTAZÁSI IRODA

(alapítva: 1997.)

A NYÁR MÁR ELKEZDÔDÖTT!
Sitges, Benidorm, Torremolinos,
Ibiza, Mallorca, Gran Canaria,
Mykonos, Algarve, Lisszabon,
Taormina, Versilia (Toscana)

és még számtalan „más” ajánlat

KÉRD A SZEMÉLYRE SZÓLÓ
AJÁNLATUNKAT!

EURÓPA LEGNAGYOBB MELEG
HAJÓÚTJAI (lányoknak is!)

A NYÁR KÉT NAGY MELEG BULIJA:
GAY SORRENTO

(2008. szeptember 6-13.) 130.000 Ft/fôtôl
(a világ minden részérôl érkeznek a

melegek, 7 éj + félpanzió + rengeteg prog-
ram + diszkó est + és még…)

PINK WAVE FESZTIVÁL A WÖRTH-I TÓNÁL
(szeptember 11-14.)

(Hajóparty, Night Club, kirándulások, esti
rendezvények, randik)

REPÜLÔJEGYEK
(charter, „fapados” menetrend szerinti)

Meleg szeretettel várunk minden
FIÚT ÉS LÁNYT (is!)

E-mail: tucaninfo@t-online.hu
http://www.toucantourist.hu és
http://www.toucantourist.e

TOUCAN TOURIST
(eng.sz.: R-1553/97.)

1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 15/b.
(bejárat közvetlenül az utcáról!)

Tel: 329 7481; 70/369 0226;
Fax: 357 5423

t



21:00 Action
Jäger;Unicum:300 Bali-
Redb:900-
00.45 Go-go és sztriptíz show
21:00 Smile Cafe & Pub
Happy hours
minden nap 21-23h

08.29 Péntek - Friday
12:00 New Glory Hole
Italakciók

16:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

16:00-22:00 L'amour videomozi
Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés: lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h

18:00 Gödör Kulturális Központ
HIV és Drogprevenciós Egész-
ségnap
Kiállítás megnyitó

19:00 Erotika Centrum – Dob u.
Más nap! Gay Party

19:00 Habroló
Házibuli

21:00 Action - Arab Party
Long drinkek éjfélig: 400.-
23.45-02.30 Go-go,sztriptíz és

liveshow-k

21:00 Magnum Szauna
Sötétség – Black Out Night
22:00 Alterego bar & lounge
Retro Party – Alexx Deejay

22:00 Capella Cafe
Capella Party

23:00 Magnum Szauna
Szeráj – Meztelen Zóna

08.30 Szombat - Saturday
10:00 Gödör Kulturális
Központ
HIV és Drogprevenciós Egész-
ségnap
Programok a hirdetésben!
www.veddmagad.eoldal.hu

16:00 New Glory Hole
Italakciók

16:00-22:00 L'amour
videomozi
Király utca 72. Mindennap
Meleg filmvetítés: lásd a hirdetést
Videokabinok egész nap 10-22 h

18:00 Le Cafe M Bar

Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

20:00 Magnum Szauna
Medve Mánia – Bear Party
20:00 Nyíregyháza-Belsô krt 31.
Szolgáltató Ház - Gyümölcs Party

21:00 Action
Éjfélig minden alkohol féláron
00:00 Go-go és sztriptíz show

21:00 CoXx
Sucker Night

22.00 AlterEGO bar & lounge
Discovery Night

22:00 Ösztrosokk
Leszbikus buli csak csajoknak!
Részletek: www.oszrosokk.hu

00:30 Capella Cafe
White Show - White Party

08.31 Vasárnap - Sunday
10:00 Vidámpark
HIV és Drogprevenciós
Egészségnap
Programok a hirdetésben!
www.veddmagad.eoldal.hu

18:00 Le Cafe M Bar
Egyet fizetsz, kettôt kapsz!

HASZNÁLJ ÓVSZERT



UNFOR-GAY-ABLE…
HUNGARY

Welcome to Hungary. Summer vacations in Europe never cease
to surprise, amazing artists coming over here, yeah, to Budapest,
the island festival in the Obudai Island is going to be AMAZING!!!
And even though most urbanians are taking their summer trips
to the Balaton Lake for their local retreat, they’ll all be running
back to the city for once in a life time concerts and some partying.
Spectacular spectacular spectacular: Alanis Morissette, Jamiro-
quai, R.E.M, the Sex Pistols, Goran Bregovic wedding & funeral
band, Iron Maiden, and resent groups that will make you dance
like crazy, such as Justice, Izabo and many other great bands and
DJs.
Gay life, as any other form of life is very aroused in this eastern
summer. If the afternoon rain catches you use the time to hop
over to the fancy sauna in the corner of Maria and Csepreghy

utca, called Magnum Szauna, and don’t let the humble entrance
deceive you! About clubs there are three main clubs open every
evening named the Alterego, Revans, and the Alibi, all of which
play great dance music, interrupted by funny English and Hun-
garian drag shows.
During the day in the Margit Island the Palatinus water park is
open until late afternoon, it is so fun it has slides, even a wave
pool, and lovely buffets. Try the local fast food – Langos, which
is fried dough with melted cheese, yummy!
The baths in Hungary are very famous for their healing powers.
But what is not known for all is that they are also good in nudity,
and secret gay activities at the roof tops of the Szecseny Furdo. If
you like exposing yourself in a more natural environment, take
the Szentendre’s HEV train one stop after the border of Budapest
and sit peacefully by the Omszky lake. Its close and its fun!
From the bottom of my heart I wish you an exciting visit, don’t
wait for the city to guide you, just rule your fun over it, happy
summer!!!

Matan Attias

GAYGUIDE    NET

BUDAPEST
PRAGUE

WARSAW
CRACOW

SOFIA

www.gayguide.net
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Cruising
Gay cinema at Erotik mozi video center,
Erotika mozicentrum and L’amour
(16:00 to 22:00).
Video cabins at the Intim Center, L’Amour,
Connection szexshop and New Glory
Hole.
Magnum Sauna and Sauna 69.
Darkrooms in: Action, Smile Cafe & Pub,
coXx, Magnum Sauna and Sauna 69
Men only bathing at the Király bath on Tues-
day, Thursday and Saturday.
Daytime park cruising at the back of the
Népliget.

Nighttime park cruising at the front of the
Népliget (next to the Planetarium) and at
the park near the Margithíd (Margaret
Bridge) on the Buda side.

Bar hopping
Early evening: : Café Mylord, Le Cafe M
Late evening: Action, Smile Cafe & Pub, coXx,
Habroló

Shows
Action bar: Strip: Sat.-Thurs 0:45, Live: Fr. 1
st:0:30 & 2 nd:1:45

Bohemian Alibi: drag shows weekdays at
22:30, weekends at midnight and 2:00

Alterego: drag show at 00:15

Eating
Amstel River Cafe:gay friendly café and res-
taurant with a varied menu

Club 93: pizza and pasta in a casual atmosp-
here

Fenyô gyöngye: gay friendly restaurant in the
buda hills serving classic hungarian cuisine

Mode restaurant: upscale dining on trendy
Raday street

Café Eklektika: lesbian (and gay) friendly café
with full menu in the theatre district

Internet
Action, coXx, Le Cafe M, Magnum Sauna,
Sauna 69

Lesbian
Café Eklektika

Parties: Ösztrosokk, for girls only

Talk: Labrisz night every first Friday of the
month at Szigony u. 37.

Taxi tips
Travel with official taxi companies

We recommend Budapest Taxi (4 333 333)

NA VÉGRE guide hello



dark rooms
glory holes
wet room
cabins
sling rooms

Largest cruising area

400 m2 - 3 bars
For men only

we set standards

BUDAPEST 
Dohány st. 38. 
Phone:(+36 1) 3-444-884
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1. Action
2. Árkádia Drink Bar
4. Cafe Mylord
5. Smile Cafe & Pub
6. coXx
7. Habroló
8. Le Cafe M Bar
9. Glory Hole
10. Amstel River Café
11.Cafe Eklektika
12.Club 93 Pizzeria
13.MODE Restaurant
14. Hungarian Pub
15. Margaritha étterem és kávézó
20. Alterego bar & lounge
21. Ösztrosokk
22. Revans bar & lounge
24. Capella Cafe
30. Magnum Sauna
31. Sauna 69
40. Connection Guest House
41. Differently Apartments
42. Kapital Inn Budapest

43. KM Saga Residence
44. New Lindenmann

Apartments
45. Kristof Square Studios
46. Rakoczi Street Apartments
47. Vas Street Studios
48. BoyDuo Apartments
50. Toucan Tourist
60. Beate Uhse
61. Connection Sex Shop
62. Diamond Sex Shop
63. Erotika Centrum
64. Erotik Mozi Video Center
65. Intim Center
66. L’Amour Videomozi
67. Sweet Dreams Sex Shop
70. Black Dream
80. Dr. Apostol Éva
80. Dr. Nyárády Éva
91. Használt CD-k
92. O’ Boy - Underwear
93. Principe

NA VÉGRE
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Bárok - Bars
1. Action Bar
Bp. Magyar utca 42.
Tel.: 266-9148
Minden nap/Everyday: 21-04h

2. Árkádia Drink Bár
Bp. Türr István u. 5.
Tel.: 06/70 350 2945
Minden nap/Every day: 15-06 h
Sz-V/Sat-Sun: After 06-12h

4. Cafe Mylord
Bp. Belgrád rkp. 3.
Tel.: 06/20 498 2944
H-P/Mo-Fr: 10-04h
Sz-V/Sa-Su: 13-04h

5. Cafe Smile & Pub
Bp. Nagydiófa u. 17.
Tel.: 06/30 403 1372
Minden nap/Everyday: 21-05h

6. coXx - Men's Bar
Bp. Dohány u. 38.
Tel.: 344-4884
Minden nap/everyday: 21-05h

7. Habroló Bisztró
Bp. Szép utca 1/b.
Tel.: 06/20 211 6701
Minden nap/Everyday: 19-05h

8. Le Cafe M Bar
Bp. Nagysándor József utca 3.
Tel.: 312-1436
H-P/Mon-Fri: 16-04h
Sz-V/Sat-Sun: 18-04h

9. New Glory Hole
Bp. Radnóti M. u. 18.
Tel.: 06/20 217 9836
H-Cs/Mon-Th: 12-24h
P/Fr: 12-04h
Szo/Sat: 16-04h

Kávézó/Étterem - Cafe/Restaurant
10. Amstel River Café
Bp. Párizsi utca 6.
Tel.: 266-4334
Minden nap/Everyday: 12-24h

11. Cafe Eklektika
Bp. Nagymezô u. 30.
Tel.: 266-1226
H-P/Mon-Fri: 10-24h
Sz-V/Sat-Sun: 12-24h

12. Club 93 Pizzeria
Bp. Vas utca 2.
Tel.: 06/30 630 7093
Minden nap/Everyday: 11.30-24h

Fenyôgyöngye Vendéglô
Bp. Szépvölgyi út 155.
Tel.: 325-9783
Minden nap/Everyday: 12-23h
Konyha/kitchen: - 22h

13. MODE Winebar & Restaurant
Bp. Ráday utca 33/a
Tel.: 215-1119
Minden nap/Everyday: 12-01h

14. Hungarian Pub
Bp. Rottenbiller utca 28.

Tel.: 413-7493
K-Vas/Tu-Sun: 11.45-23h
www.hungarianpub.com

15. Margaritha étterem és kávézó
Bp. Cukor u. 3.
Tel.: 484-0848
H-Cs/Mon-Thu: 11-22 h
P- Szo/Fri-Sat: 11-01 h
Vas/Sun: 11-21 h

Klubok - Clubbing
20. Alterego Bar & Lounge
Bp. Dessewffy u.33.
Tel.: 06/70 345 4302
Cs-Sz/Thu-Sat: 22-05 h

21. Ösztrosokk – Catch Club
Bp. Tûzoltó utca 22.
Leszbikus buli csak lányoknak
Lesbian party (girls only)

22. Revans Bar & Lounge
Bp. Dessewffy utca. 44.
Tel.: 06/20 286 9020
H/Mo: 22-05h Karaoke
P-Szo/Fri-Sa: 22-05 h

24. Capella Cafe
Bp. Belgrád rakpart 23.
Tel.: 06/30 629 7971
Sze-Szo/Wed-Sat: 22-05h

Szauna - Sauna
30. Magnum Szauna
Bp. Csepreghy utca 2.
Tel.: 267-2532
H-Cs/Mon-Thurs: 13-01h
P/Fri: 13-04h
Sz/Sat: 13-H/Mon 01h (NON-STOP!)

31. Szauna 69
Bp. Angyal utca 2.
Tel.: 210-1751
V-Cs/Sun-Thu: 13-01h
P/Fri: 13-02h Szo/Sat: 13-06h

Szállás – Accomodation
Budapest Gay Guide
Tel.: 06/30 932 3334
www.budapest.gayguide.net

40. Connection Guest House
Bp. Király utca 41.
Tel.: 267-7104

41. Differently Apartments
Bp. Szigony u. 13-15.
Tel.: 06/30 685 2643

42. Kapital Inn Budapest
Tel.: 06/30 931 1023
www.kapitalinn.com

43. KM Saga Residence
Bp. Lónyai u. 17.
Tel.: 217-1934

44. New Lindenmann
Apartments
Bp. Csarnok tér 3-4.
Tel.: 06/70 583 2808

45. Kristof Square Studios
www.gaystay.net/KristofSquare

46. Rakoczi Street Apartments
www.gaystay.net/Rakoczi

47. Vas Street Studios
www.gaystay.net/Vas

48. BoyDuo Apartments
www.gay.tar.hu

Utazási Iroda - Travel
50. Toucan Tourist
Bp. Radnóti Miklós u. 15/b.
Tel.: 329-7481
H-Cs/M-Th: 09.30 -17.30
P/Fr: 09.30 - 13.30
http://www.toucantourist.hu

Szexshopok
60. Beate Uhse
Bp. Teréz krt. 58.
H-Sz/Mon-Sat: 10-20h
V/Sun: 10-16h

61. Connection Szex Shop
Bp. Berzsenyi u. 3.
Tel.: 06/20 939 1651
H-P/Mon-Fri: 11-21h
Sz/Sat: 11-15h

62. Diamond Sex Shop
Bp. Thököly út 2.
Arzenál Üzletház
Tel.: 06/20 250 2414
H-P/Mon-Fri: 10-19h
Szo/Sat: 10-14h

63. Erotika Centrum
Bp. Dob u. 11.
Tel.: 351-1000
H-P/Mon-Fri: 11-22h
Szo/Sat: 11-20h V/Sun: 12-20h

64. Erotik Mozi Video Center
Bp. Hegedûs Gyula utca 1.
Tel: 320-4005
H-Sz/Mon-Sat: 09-02h
V/Sun: 14-02h

65. Intim Center
Bp. Károly Körút 14.
Tel.: 317-0918
H-P/Mon-Fri: 9-20h
Sz-V/Sat- Sun: 9-18h

66. L'Amour Videomozi
Bp. Király u. 72.
Tel.: 342-1559
Minden nap/everyday: 10-22h

67. Sweet Dreams Sex Shop
Bp. Rákóczi út 54. Rákóczi Center
Tel.: 322-7397
H-P/Mon-Fri: 12-20h
Szo/Sat: 10-15h

Fétis shop
70. Black Dream
Extrém Divat, Fétis,
SM és Gay Shop
Bp. Mária utca 9.
Tel.: 06/30 956 9571
K-P/Tue-Fre: 12-20h
Szo/Sat: 12-17h

GFC Budapest
Gay Fetish Community
www.gfc-budapest.hu

Szolgáltatások - Services
PC Brothers
Melegbarát informatika
Tel: 06/70 311 5014
www.pcbrothers.hu

ComputERTEX Kft
Számítógép szerviz
Bp. Kisfaludy u. 21.
Tel.: 210-0917
www.computertex.eu

Egészség – Health
80. Dr. Apostol Éva
Bôrgyógyász, kozmetológus és
nemigyógyász szakorvos
Bp. Nagymezô utca 21.
Tel.: 06/30 972 6272
K-Sze/Tue-Wed: 14-18h

80. Dr. Nyárády Éva
Psychiater és addiktológus szakorvos
Bp. Nagymezô utca 21.
Tel.: 06/30 417 7010

Masszázs - Massage
30. Gay masszázs stúdió
www.gaymassage.tk

Masszázs
Tel.: 06/20 975 1905

Masszázs-Bence
Tel.: 06/30 442 1188

Masszázs
Tel.: 06/70 291 7560
www.gomb-art.mlap.hu

Üzletek - Shops
Állateledel és felszerelés
Bp. Széna tér. Fény utcai piac 3.
emelet Tel.: 345-4269

91. Használt CD-k üzlete
Bp. Rákóczi út. 25.
Tel.: 266 6495
www.opencd.hu

92. O Boy - Underwear
Bp. Teréz krt. 35.
Tel.: 06/30 994 1906
www.oboy.hu

93. Principe
Bp. Váci u. 50., Tel: 318-1119
www.principe.hu



Diszkrét segítség!
Hétvégén is hívj minket bizalommal! Vírusirtás, védelem kiépítése

Komplett számítógépek árusítása, szervizelése

Cégeknek hálózat üzemeltetés és kiépítés

Honlapok készítése

Tárhely szolgáltatás, Domain-regisztráció

06 70/311 5014

Gay BeachBoxer magazin

Mindig házhoz megyünk !

Elégedett ügyfeleink és barátaink:

...további referenciáink:
www.pcbrothers.eu
www.pcbrothers.hu

Legjobb dolgok

We can speak English!

"Ha a tüskére figyelsz,
sosem fogod érezni a rózsa illatát!"

(Oscar Wilde)
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HIV/AIDS szûrôhelyek
Anonym AIDS Tanácsadó
Szolgálat (AATSZ)
Bp. Karolina út 35/b.
Tel.: 466-9283
Szûrések: H-Sz: 17-20h
Kedd-Péntek: 9-12h
www.anonimaids.hu

Józsefvárosi Egészségügyi
Szolgálat Bôr és Nemibeteg
Gondozó Intézet
Bp. VIII. Auróra u. 22-28.
Fax/Tel: 333-8300

Szent Sebestyén '97 Kft.
Bp. VI. Podmaniczky u. 27. fsz. 10.
Tel.: 302-7572
Szûrés: szerda 19-21h

Egyesületek/Groups
„Bújj elô” kampány
Szimpozion Egyesület
www.melegvagyok.hu

Flamingó Kör
Tel.: 06/20 435 1272
www.flamingokor.fw.hu

Habeas Corpus
Jogsegély melegeknek bármikor
Tel.: 06/30 996 5666
www.habeascorpus.hu

Háttér Társaság a Melegekért
Lelkisegély és Jogsegély Szolgálat
Tel.: 329-3380, 06/80 505 605
www.hatter.hu

HIV+KommunikatHIV
www.hivpozitiv.extra.hu

Hivpozitív.hu alapítvány
www.hivpozitiv.hu

Labrisz Leszbikus Egyesület
www.labrisz.hu

L.Ö.K. - Lelki önsegítô kör
Melegeknek és családtagjaiknak
Tel.: 06/70 531 7876
lok-kor@freeweb.hu

Magyarországi Meleg Apák
www.melegapa.cwi.hu

Mozaik Ökumenikus Közösség
Tel.: 06/20 355 6595
www.mozaikkozosseg.hu

Mûegyetemi Meleg Kör
www.gbme.uw.hu

Országos Tolerancia Egyesület
www.patentcard.hu
www.toleranciamagazin.hu

Öt Kenyér Keresztény Közösség
www.otkenyer.hu

Platón Társalgókör
Tel.: Kálmán 06/70 277 1037

„Pozitívan" gondolkodók baráti köre
Bp. Megálló Ház - Szigony u. 37.
Tel.: 303-6574
www.pozitiv.org.hu

Pluss
HIV-pozitívokat Segítô Egyesület
Tel.: 215-7650
www.pluss-hiv.hu

Szimpozion - Pocok klub
Leszbikus és meleg fiatalok köre
Budapest, V. ker., Sas u. 6.
Tel.: 06/30 595 8174
www.szimpozion.hu

Szivárvány Misszió
A melegfesztivál szervezôje
www.budapestpride.hu

Tanácsadás meleg fiatalok szüleinek
Natália vezetésével
Tel.: 200-7990

Tranny Baráti Kör
www.trannybaratikor.hu

Sport
ATLASZ Sportegyesület
foci@atlaszsport.hu
uszas@atlaszsport.hu
bpnuts@atlaszsport.hu
www.atlaszsport.hu

BadmintonG - Tollaslabda
www.badmintong.uw.hu

FRIGO (Friss Gondolat Ifjúsági
Egyesület)
birkózás (www.birko.hu)

Gemini Meleg Táncklub
Tel.: Csaba 06/70 202 0833
www.geminitancklub.hu

Mozdulj ki! túra (hiking)
Tel.: Kálmán 06/70 277 1037

Power Vinyasa Yoga
www.yogasanasbudapest.com

Van más programod?
www.masprogram.fw.hu

Vándor Mások túra (hiking-bike)
Tel.: Gazsi 06/30 210 2329
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BALATONLELLE
Hotel Piros – Szent István út 6.
Info: 06/30 295 3373
www.gayboat.eoldal.hu

DEBRECEN
Club Zeus - Domb utca 1.
Alex: 06/20 495 5592
Charlie: 06/20 257 4541
www.clubzeus.extra.hu

MISKOLC
Fekete Bika – Mélyvölgy u. 170.
Péntek - Szombat buli
Info: Anita 06/20 519 0551

Piros Ász – Avas Pázmánysor 383.
Minden szombaton buli
Info: Zoli 06/20 435 7072

NYÍREGYHÁZA
Együtt Egymásért Kelet-
Magyarországon Egyesület
4400 Nyíregyháza, Belső krt. 31.

Infó: 06/70 369 3885
www.egymasert.com

PÉCS
Club Mediterrán – Zsolnay Vilmos út 29.
Info: 06/70 299 7752
www.club-mediterran.extra.hu

SOPRON
AIDS Segély Alapítvány – Magyar u. 14.
HIV szűrés: Csütörtök 17-20h
Info: Béla 06/20 442 9169
www.aidsinfo.hu

Melegklub – 9401, Sopron, Pf.:217
Info: Béla 06/20-442-9169

SZEGED
Dél-Alföldi Meleg Baráti Kör
Szeged - Belváros
Info: Tibor 06/20 970 4662
www.damkor.hu

Írisz Társaság
Info: Aidamn 06/70 283 5590
www.irisztarsasag.hu

Club Not Café – Római krt 38.
Info: 06/70 452 9126
www.not-cafe.fw.hu

Vidék Countryside

www.navegre.hu



„VÉDD MAGAD!”
Augusztus 29-30. között rendezik meg a „Védd magad!” HIV és Drogpre-
venciós Családi Egészségnapot Budapesten a Gödörben és a Vidámparkban.

Tavaly Magyarországon másfélszer több HIV-fertôzöttet regisztráltak, mint egy évvel koráb-
ban. A most nyilvánosságra hozott adatok szerint tavaly 119 új HIV-fertôzöttet tartottak nyilván
hazánkban, a 2006-os 81 után. Ezzel mintegy 1500-ra nôtt a regisztrált HIV-pozitívok száma
(becslések szerint a valódi szám 3-4 ezer lehet). Ez az adat azt mutatja, hogy átlagosan há-
romnaponta regisztrálnak egy újabb HIV-fertôzöttet Magyarországon. Ami különösen aggo-
dalomra ad okot, hogy nagyon sok huszonéves van az új fertôzöttek között.

A Máltai Hórusz Spirituális Rend, az Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálattal együttmûködve, olyan
speciális, Európában egyedülálló szûrôállomást, orvosi rendelôt és HIV prevenciós központot
hoz majd létre a közeljövôben, melynek célja az együttgondolkodó bizalom jegyében tör-
ténô felvilágosítás és gyógyítás, a hallgatás és a félelem helyett.

A Rend, amely különbözô szintû helyi, regionális, országos és nemzetközi testvéri közössé-
gekbôl álló nyilvános társulás, éppen e gondolat és célkitûzés jegyében szervezi – az
együttmûködô szervezetekkel és egyéb civil szervezetek bevonásával – HIV és Drogprevenciós
Programjába illeszkedô rendezvényeit augusztus utolsó hétvégéjén.

A programok között szerepel egészségfelmérés (vérnyomás és vércukor- és antioxidánsszint
mérés), seb ellátási tájékoztatás és bemutató, újraélesztési gyakorlat, de lehetôség nyílik a szûré-
sekhez kapcsolódó interaktív beszélgetésekre, életvezetési tanácsok meghallgatására, drog
tesztek kitöltésére, a megelôzéssel kapcsolatos filmek megtekintésére is.

Délelôtt gyermekeknek szóló programok, közben a nagyobbak különbözô elôadásokon, cso-
portos beszélgetéseken vehetnek részt, melyeknek témája a kábítószer, az alkohol hatása és
következményei, a megelôzés fontossága, az egészségtudatos magatartás kialakítása.
Délután fiatal felnôtteknek és idôsebbeknek szóló elôadások, programok, várják az érdeklô-
dôket, ekkor már a HIV (szûrésre is lehetôség lesz), a nemi betegség és a fertôzések megelô-
zése a fô téma, az elôadók pedig neves, a SOTE, illetve a László Kórház orvos szakemberei. Az
egész napos programot Bácskai Juli Pszichoszínháza elôadása, illetve koncert zárja.

További információk: www.veddmagad.eoldal.hu

Hotel tolerancia
A tavalyi melegfesztiválról ismerôsen csenghet a Király társulat neve, akik új produkcióval lepik
meg a közönséget augusztus végén, a darab rendezôje Steve, a New Lindenmann Apart-
ment vezetôje. A musical bemutatja: - a nemzetek s kultúrák sokszínûségét egy helyen, egy
idôben, egy nyelven, a Tolerancia nyelvén!

Helyszín: „Egy otthon, Közép-Kelet Európa meleg Fôvárosában”

Egy budapesti meleg sziget, ahol egy szokványos nap pereg le elôttünk, ám nemmindennapi
szereplôkkel. Olyan alakok jelennek majd meg, mint egy kínai takarítónô, egy Latin-Amerikai
popsztár, akik igen csak felforgatják a recepciós nyugalmát.
Ám recepciósunk minden helyzetben feltalálja magát, az akadályokat könnyen átugorja, mert
a zene nyelve megmutatja neki, a megoldás kulcsát a toleranciához. Tolerancia? Igen, az ál-
landó kulcs az örök „jolly-joker”.

.A sztori bevezeti a nézôt egy olyan szállodába, ahol valamilyen módon, de minden MÁS: - más
nemzetiségû, más bôrszínû, más vonzódású más gondolkodású… Egy olyan helyre kalan-
dozhatunk el, ahol minden, és mindenki távoli, csak a recepciós ura a bábeli zûrzavarnak.
Emberek, akik ennyire mások, mégis egyek? Igen, hiszen a toleranciát a különbségek hívják
elô, ám valahol belül, mások számára mindenkiben ott lapul egy kicsi kínai.

„Diszkréció ez az elônyünk, s fegyverünk nekünk fogadósoknak.”

Premier: AlterEGO, augusztus 29. este 20 óra

Ha szeretnél résztvenni a bemutatón, itt jelentkezhetsz: 06/70 583-2808

NA VÉGRE PROGRAMAJÁNLÓ



Sokak által csak Steve-ként
ismert (New Lindenmann
Apartments) meleg szállás
vezetôje vagyok, immáron
13 éve foglalkozom a meleg
turisták kis hazánkba való
csábítgatásával. Sok mun-
kámba telt, kezdve onnan,
hogy megszerkesztettem el-
sôként Budapest meleg, in-
formációs térképét s
beindítottam vendégfogadó
helyem.

Minden szép s jó volt, ám 2001.
szeptember 11.-tôl elvesztettük a na-
gyon értékes amerikai vendégeink
zömét, majd a XIII. LMBT fesztivál
után a többi európai vendégeink
sem jönnek már, köszönhetôen a
meggondolatlan, nem megfelelô
piackutatásnak a szervezet részérôl!
Jó kezdeményezésnek tartom,

hogy van egy alapítvány, amely
azzal foglalkozik többek közt, hogy
a magyar társadalom könnyebben
elfogadhasson bennünket, ám a
kérdés az, hogy milyen körülmé-
nyek közt segíti a sokat szenvedett
szexuális kisebbségünket. Vélemé-
nyem szerint, az alapítvány nem
fontolta át kellôképp a Méltóság
Menet következményeit. Ennek na-
gyon sok oka lehet, például, hogy a
kuratóriumi tagok közül szinte alig is-
merünk valakit, s bizony nem ha-
ladnak eléggé a korral.
Legfontosabb lenne, hogy az ala-
pítvány napi kapcsolatban legyen a
meleg üzletek tulajdonosaival is, hi-
szen ôk közelebbi kontaktban állnak
a meleg közösséggel, de úgy látszik
érdektelen számukra a mi vélemé-
nyünk. Az elôzô években sem volt

bevett szokás a személyes tapaszta-
latcsere, egy kivételes alkalommal,
tavaly, ahol, ha jól emlékszem olyan
ígéretet kaptunk, hogy ezen túl fon-
tos lesz a véleményünk és szorosab-
ban fogunk együttmûködni!
Ezzel ellentétben semmilyen kez-

deményezés nem történt idén,
azon kívül, hogy egy elengedet te-
lefonbeszélgetés alatt adományt
kérjenek. „Buta szenved, okos
enged” Jól tudjuk, milyen igaz ez a
mondás. Tudta mindenki, hogy a
kuruc.info gátlástalanul szemben
áll-állt velünk már a tavalyi év során
is. Ezért sem értem, hogy miért ra-
gaszkodtunk egy olyan menethez,
ami biztos bukásra van ítélve. Ma-
gával rántva több, meleg, fejlôdés-
ben lévô üzletet. Én személy szerint
nem támogattam már akkor sem a
menetet, de süket fülekre találtam.
Nem érdekelte ôket, hogy egy ko-
moly fiatalos gondolkodású üzlet-
embernek mi a véleménye. Mindig
egy lépéssel elôbb kell lennünk és
nem hasonlítani magunkat híres
nagy aktivistákhoz. Megváltozott vi-
lágunkban nekünk is alkalmaz-
kodni lenne illendô és nem a
bevett szokások szerint gondol-
kodni. Ugyanakkor, a szervezet azt
sem gondolta végig, ha jó a finan-
ciális mérlegünk, több kulturális
programra lenne pénzünk, ám az
ide fesztivál jó példa volt arra, hogy
egyre kevesebb támogató volt, és
erre a jövô évi fesztiválunk is ráme-
het!
Mint tudjuk, a 4 napos rendez-

vény alatt nagyon kevesen mertek
kilépni az utcára, nem hogy éjszaka,
de még nappal sem, ezzel a feszti-
vált támogató helyeken is a vártnál

kevesebb bevételhez juthatott az
alapítvány. Szóval visszájára csattant
az ostor vége. Persze megszenvedi
mindenki, ha egy láncszem elsza-
kad, mivel a többit is magával rántja.
Nem értem az alapítványt, hogy en-
gedhette a fesztivál, gyerekekkel
való hirdetését, ami államilag is fel-
háborodást keltett, s erre pénzt
adott ki? Talán olyan sok pénze van
a szervezetnek? Az alapítvány a mi
pénzünkbôl tartja fent magát, nem
fontos nekik, hogy a meleg társada-
lomnak mi az akarata? „Jó anyánk”
Desire sikeres üzletasszonyként na-
gyon sokat tesz azért, hogy minél
több értékes programot (pl: Mr. Gay
Europe) csábítson hazánkba, ám a
fesztivál szervezôi ezt a rendezvényt
a csôdközeli helyzetbe hozták úgy,
mint a nagyobb melegszálláshelye-
ket, bárokat és klubokat is bele-
rántva. A szervezet lefagyott, kéne
valami frissítést eszközölni, mielôtt
végleg tönkreteszi 20 éven át szé-
pen felépített világunkat.
Felhívom az alapítvány figyelmét,

arra, hogy mihamarabb kezdje meg
a tárgyalásokat a vendéglátó ill. tu-
rizmussal foglalkozó vezetôkkel, mi-
elôtt mi, mindenki érdekeit szem
elôtt tartva, saját anyagi forrásból és
idôt nem kímélve, megszervezzük
végre a saját fesztiválunkat. Elôször
nyereségessé válhat a fesztivál, le-
hetôséget kínálva oly sok tehetséges
melegnek, anélkül, hogy a legna-
gyobb mûvészeink éhbérért muto-
gassák magukat.
Bizonyítsuk be Európának, Buda-

pest valóban Közép-Kelet Európa
meleg fôvárosa!

STEVE
– NEW LINDENMANN APARTMENTS
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A FESZTIVÁLT SZERVEZÔ ALAPÍTVÁNY TÖNKRE TETTE A MELEG TURIZMUST!?
olvasói levél
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A legelsô és a
legnagyobb szexbolt!

Filmjeinket veheti,
kölcsönözheti,
cserélheti vagy a
20 videókabin

egyikében nézheti!
Egyes termékek ál-
landó árleszállítása!

Nyitva:
H-P: 9-20, Sz-V: 9-18.

Budapest,
V. Károly krt.14.
Tel.:317-0918

Online rendelés:
www.szexplaza.com

INTIM
CENTER

Kedves Olvasó, Levélíró!

Elsô benyomásunk levele olvasását követôen az volt, hogy Ön eddig
egyetlen budapesti felvonuláson sem vett részt az elmúlt 12 alkalommal.
Nyugaton sem önmagától alakult ki a fesztiválok és a felvonulások ha-
gyománya. Önkéntesek valamint civil szervezetek kitartó és önfeláldozó
munkája vezetett el ahhoz, hogy a társadalom többsége elfogadta a szín-
pompás parádékat. Az idei fesztivál megvalósításában, ahogyan az elmúlt
13 évben is több mint száz önkéntes sok havi munkája fekszik. Ha Ön
vagy bárki más, aki kedvet, elszántságot érez a fesztivál szervezéséhez, az
ingyen végzett önkéntes munkához, várjuk jelentkezését.
Téved, amikor azt írja, hogy hibásan fordítottuk volna le a pride szó je-
lentését. Senki sem a melegségére büszke, hanem arra, hogy egy elôíté-
letes társadalmi közegben ki mer állni saját jogegyenlôségéért,
melegségét személyiségének integráns részének éli meg.
A civil szervezetek, pártok, közéleti személyiségek és az emberek mozgó-
sítása nem csak a szervezôkön múlik, hanem azon is, hogy a megszólí-
tottak mennyire tudnak vagy akarnak közösséget vállalni az LMBT
kisebbséggel.
Úgy látjuk, összetéveszti a rendôrségi kordon két oldalán állókat. Az el-
múlt év és az idei események nyomán ismét szükség van a kezdeti évek
kurázsijára, ezért visszautasítjuk, hogy csürhének nevezi azokat a felvo-
nulókat, akik vették a bátorságot, hogy egy láthatatlan kisebbségnek arcot
adjanak.

SZIVÁRVÁNY MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY

A Szivárvány Misszió Alapítvány
válaszlevele a 18. oldalon található
olvasói levélre.
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Júliusban egy újabb óriási tragédia történt Bu-
dapesten. Egy végtelenül eltúlzott és erôszakos
demonstráció lépett fel a melegfelvonulással
szemben. A tragédia részben a média összeke-
vert állításainak köszönhetô, ezért ôket hibáz-
tatom.

Évek óta próbálok egy nagyon
egyszerû történetet elmesélni a
médiának, hogy a jelenlegi
konfliktusnak véget vessünk.
Mint egy képzett, diplomás
pszichológus, kijelenthetem: a
látens homoszexualitásnak a fô
jele a homoszexuálisokkal
szembeni túlreagálás. Minél
erôszakosabb a reakció, annál
egyértelmûbb, hogy a látens
homoszexuális egy bizonyta-

lan, félelmekkel teli homoszexuális. A reakció egy álca, mely-
lyel azt szeretnék bizonyítani Önmaguknak és barátaiknak,
hogy ôk nem melegek. Sokuknál ez egy tudatalatti folyamat,
vannak, akiknél viszont egy megtervezett fortély.
A szombati ellentüntetôk súlyos forintkárokat okoznak Bu-
dapestnek és Magyarországnak. A pénzügyi és társadalmi
károk hatalmasak. Ennek ellenére a hírcsatornák nem en-
gedik elmondani egyszerû történetemet,
mely egy csapással véget vetne a konfliktusnak.
Könyörögtem hírcsatornáknál, úgy mint CNN, SKY, Euro
News, és számos további csatornánál évek óta, hogy egy-
szerû történetem közlésével vessünk véget a konfliktusnak.
Ha a nagy nyilvánosság tudná, hogy a túlreagálás a mele-
gekkel szemben egy egyértelmû megnyilvánulása a látens
homoszexualitásnak, senki sem demonstrálna.
Minden hírügynökségnek és -csatornának jogi kötelezett-

sége mûsoridôt szánni a diszkrimináció ügyének. Magyaror-
szágon az MTV EU-támogatást kap pont ennek kapcsán. Egy
társadalmi diszkriminációval foglalkozó riporterük megkeresett,
és megkapta a történetet. A felvett anyagot a csatorna elvesz-
tette. Fél év múlva újra megkerestek és ismételten megkapták
a történetet. Másodszor is elhagyták a kazettát. Vagy lehet,
hogy csupán arról van szó, hogy egy látens
homoszexuális a csatornánál nem szeretne lebukni, azzal, hogy
a történet nyilvánosságra kerül? Aki a tv-csatorna irodájában
nevet a melegeken, az a legnagyobb látens homoszexuális.
A látens homoszexualitás jele nem az, hogy hogyan tartják a
csuklójukat, nem az, hogy pink nyakkendôt viselnek, nem az,
hogy ismerik-e a musicaleket, az elsô számú jele a látens ho-
moszexualitásnak a melegekkel szembeni túlreagálás. Amikor
valaki tojást dob egy melegre, az nem fog hazamenni és át-
gondolni szexuális hovatartozását. Az EU nem fogja betiltani a
személyi szabadságot. Sôt, ha valaki tojással dobálja meg a me-
legeket, annak az lesz a következménye, hogy még több pénzt
költünk jogi szabályozásokra és reformokra, hogy több szabad-
ságot és több védelmet biztosítsanak a melegeknek.
Akkor miért dobálnak tojásokat? Csak azért, hogy eltitkolják lá-
tens homoszexualitásukat, eltereljék róla a figyelmet.
A média az oka ennek az elhúzódó konfliktusnak. Évek óta pró-
bálom elmesélni történetem, és a média látens homoszexuáli-
sai ezt nem engedik. Állítsuk meg az erôszakot, a pénzkidobást,
a haragot és gyûlöletet. Kérem, adjanak lehetôséget, hogy el-
mondhassam történetemet. Legyenek szívesek!
Vannak, akik más eszközt használnak látens mivoltuk eltakará-
sára. A Bibliát használják, Leviták könyve 20:13, de ugyanezen
az oldalon ott van a 20:10-es passzus, mely azt mondja: „ne
kövess el házasságtörést.” A 20:9 azt mondja: „aki megátkozza
apját vagy anyját, az haljon meg.” A 19:26 azt mondja: „ne
egyetek semmiféle véreset”, a 19:28 azt tiltja, hogy tetováljuk
testünket. A 19:24 azt mondja, „ha gyümölcsfát ültettek földe-
teken, az elsô 3 évben annak termését ne fogyasszátok”. To-
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vábbi utalások vannak arra, hogy ne együnk disznóhúst, vagy
ne hordjunk olyan ruhát, mely kettônél többféle anyagból ké-
szült.
De arra nincs szükség hogy a rendôrség a tetoválószalonokat
védje. Nem találkozunk barikádokkal a kuplerájok elôtt, ahol na-
ponta követnek el házasságtörést. Nem találkozunk erôszakos
tüntetéssel a disznóhúst értékesítô hentesek és ruhaboltok elôtt.
Semmi más nincs a Bibliában, ami ilyen méretû erôszakot vál-
tana ki. Mert az intenzitás egy rejtett látens tudatalatti küzde-
lembôl fakad, és nem a Bibliából. Az is lehet, hogy ez a belsô
küzdés Magyarországon kívülrôl érkezik. Nem hiszem, hogy a
magyarok ilyen szégyentelenül viselkednének.
Az erôszakos megnyilvánulás minden esetben olyanoknál jelent-
kezik, akik bizonytalanok szexualitásukban. Talán ennek nincsenek
is tudatában. Mások a saját életükbenmegjelenô frusztrációból vá-
lasztják a tüntetést. Sokan azt sem tudják, mi ellen tüntetnek ma-
napság. A túltengô tesztoszteron megbolondítja a fiatalokat. Ezért
így könnyedén a látens homoszexuálisok csapatába szervezôd-
nek.Sokan a médiában hasonló okok miatt nem akarják, hogy az
erôszaknak véget vessünk. De egy biztos, az erôszakos megnyil-
vánulások gyáva vezetôit a saját szexuális bizonytalanságuk hajtja.

A probléma gyökere a szexuális bizonytalanságban rejlik. A féle-
lem, hogy megalázzák és leleplezik, a fô hajtóerô mások feletti
erôszakos ítélkezésben.
Amint ezt a történetet a nagy nyilvánosság elé tárjuk, az erô-
szak megszûnik. Az igazság az, hogy az elsô számú jele a látens
homoszexualitásnak a homoszexualisokkal
szembeni erôszakos fellépés. Minél erôsebb a reakció, annál
mélyebb az elfojtás.
Ha ez napvilágot lát, senki nem akar majd tojást dobálni. Az
esztelenek újabb ügyet találnak a tiltakozásra, Magyarországot
pedig megkíméljük a pénzkidobástól, frusztrációtól és a meg-
aláztatástól.
Én személy szerint mélyen hiszek a Bibliában, gyakran olvasom
és minden bölcsességére odafigyelek.
Ugyanazokról az oldalakról, ahonnan a támadó üzenetek szár-
maznak, íme néhány más üzenet:
Lev 19:33 „Ha idegen lakik veletek földeteken, ne
bántsátok.” Lev 19:17 „Ne táplálj gyûlöletet szívedben testvé-
red iránt.”
Hadd mondjam el történetem.

DESIRÉ DUBOUNET
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Kos (márc21–ápr20)

Ahogy a nyár közepén túl va-
gyunk, lassan egyre melankoliku-
sabbá válsz. Ez a hónap sajnos a
befelé fordulásról fog szólni, amit
a munkahelyeden is észreveszik.
Csak akkor lehetsz boldog, ha ki-
békülsz magaddal legbelül és ez
csak a tényleges önfelismerés ré-
vén valósítható meg.

Bika (ápr. 21–máj20.)

Ebben a hónapban kilátásod lehet
költözésre, vagy munkahelyvál-
tásra, amit, mint tudjuk, nem tûrsz
túl jól, hiszen nehezen alkalmaz-
kodsz a hirtelen változó dolgokhoz.
A világon is gyorsul a fejlôdés, csak
az a kérdés, mi mennyire tudunk lé-
pést tartani vele. Ebben a hónapban
hajlamos lehetsz a túlzott szenti-
mentalizmusra, de sebaj, a roman-
tika gyönyörû dolog.

Ikrek (máj.21–jún21.)

Képtelen vagy egy helyben ülni,
fôleg mostanság, ha mégis, a tol-
ladat rágod. Gyakran neveznek
pletykásnak, de ez csak az enyhe
felületességedbôl adódik, hogy ki-
csit szubjektíven adod át az infor-
mációt. Próbálj meg ezen csiszolni
egy kicsit, de próbálj meg elmé-
lyülni egy dologba, és ne csak
bele-bele kapj mindenbe, ami föl-
ött át is siklassz pillanatok alatt.

Rák (jún22.–júl22.)

Ebben a hónapban a hold feltölt ér-
zékiséggel, érzelmességgel, ami
egyben a lételemed is, nem tudod
elképzelni az életed kapcsolat nél-
kül, ha esetleg mégis egyedül
vagy, képes vagy mély depresszi-
óba zuhanni, ami erre a hónapra
nem lesz jellemzô: ez inkább a
nyitottság, új barátok, kapcsola-
tok, érzelmek, átértékelôdés hó-
napja lesz.

Oroszlán (júl.23–aug23.)

Mutass egy kis szerénységet ebben
a hónapban, hiszen imádod ha is-
tenítenek, de nézz körül a barátaid
között, biztos mind jó véleménnyel
vannak rólad, de az már koránt-
sem igaz, hogy mindegyik ôszinte.
Az Oroszlánok nagyon könnyen a
hiúság csapdájába esnek, egyrészt
az anyagi helyzetük mindig stabil
és jó pozíciókat harcolnak ki. Te ne
erre legyél büszke, hanem arra,
ami belül van.

Szûz (aug.24–szept23.)

Végre engedd el magad és légy
egy kicsit optimistább, ha folya-
matosan a múlton rágódsz, nem
jutsz elôre! Mindig a jelenben
élni: Ez a titok (minden jegy szü-
löttének). Az utóbbi hónapok vá-
ratlan kiadásai miatt most egy
kisebb anyagi csôdben lehetsz,
de sebaj, kilábalsz belôle elôbb,
mint gondolnád. És nyugodtan al-
koss véleményt akkor is, ha nem
kérnek meg rá.

Mérleg (szept.24–okt23.)

Irány vásárolni! Imádsz a külsôd-
del foglalkozni és azt is, ha ezt el-
ismerik, akár csak egy pillantással
is. Mindezt az anyagi helyzeted
megengedi ebben a hónapban. Ha
kapcsolatban élsz, egy kicsit nézz
bele mélyebben! Túl alacsony a
toleranciaküszöböd, hiszen part-
nerfüggô vagy, ami nem a leg-
egészségesebb dolog hosszútávon,
feltéve, ha úgy tervezel.

Skorpió (okt.24–nov22.)

Adj egy kis bizalmat ez emberek-
nek! Nem szereted, ha belelátnak a
magánszférádba, de akkor hogy is-
merjen ki valaki teljesen, amikor
nagyon mély lelkületû ember vagy!
Ez a hónap anyagiakban egy kicsit
megvisel, ennek ellenére, ha tehe-
ted, látogasd meg a szüleidet, ro-
konaidat, vagy a barátaidat, mert
szükséged lesz a társaságra!

Nyilas (nov.23–dec21.)

Ebben a hónapban a vidámságod
a tetô fokára hág. Optimizmusod
másokra is kisugárzik majd és ez
nagyon jó hatással lesz a téged
körülvevô emberekre! Mivel imá-
dod az egzotikus helyeket és min-
dig külföldre vágysz, ebbe a hó-
napba belefér egy messzebbi
nyaralás. Ázsia, vagy Dél-Amerika
pont neked való hely. Ne gondol-
kozz. ☺

Bak (dec.22–jan20.)

Egy kicsit lazíts és élvezd az életet,
ne görcsölj folyton, engedd el magad
és meglátod, a dolgok is sokkal si-
mábban fognak folyni...ez mind a
munkádra mind a kapcsolatodra
igaz (feltéve ha van). Önmagaddal
szemben is szigorú, borúlátó, pesz-
szimista és rettentôen kritikus vagy.
Kit érdekel mások véleménye? Hidd
el senki sem tökéletes!

Vízöntô (jan.21–febr19.)

Nem kell mindig betartani azokat
az önmagadnak szabott kereteket,
hiszen akkor izgalmas számodra
az élet, ha tele van meglepetések-
kel. Ha más nem is lep meg, lepd
meg saját magad valamivel, amire
már régóta áhítozol, hiszen anyagi
helyzeted a többi jegyhez képest
általában stabil. Ami ebben a hó-
napban még jellemzô lesz rád az a
csökkent potencia

Halak (febr.20–márc20.)

Nagyon jó az intuíciós képességed
és ezzel színt tudsz vinni mások
életébe, ha akarsz. Mi tart vissza?
Van egy univerzális törvény. Min-
denki annyit kap, amennyit ad,
ezt ne feledd! Találd meg saját ha-
táraid és tartsd is meg azt, hiszen
ha erôsen törekedsz, képes vagy a
teljesen önzetlen odaadó szere-
tetre!
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