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neti szükségleteitől és az üres álláshelyek betöltésével 

kapcsolatos aktuális helyzettől függ.

És így jutunk el a fogyókúráig. A fogyókúrák több-

ségével a fogyókúrázó kúraszerű, ideiglenes változtatá-

sokat iktat be az életébe. A leggyakoribb ilyen változás 

a kalóriabevitel drasztikus csökkentése, amely rendkívül 

pusztító hatású. Ha hirtelen felére csökkented a kalória-

beviteledet – vagyis hétköznapi nevén koplalsz –, akkor 

kizárt, hogy ne veszíts a testsúlyodból. Mindezt egyszerű 

mérni is, hiszen ráállsz a mérlegre, és többet mutat vagy 

kevesebbet. Ha többet mutat, búslakodsz, ha kevesebbet, 

örülsz, nem igaz? Legjobb, ha megjegyzed: a mérleg ilyen 

téren való használata a tartós fogyásban az egyik legna-

gyobb ellenséged. Van, amikor elveszünk és van, amikor 

hozzáadunk, mint az ajkaknál például.

Van, aki veleszületetten keskeny ajkakkal rendelke-

zik, vannak, akiknek az öregedés hatására vékonyodik 

el a felső ajka, ahogy a kötőszövetek öregednek. Ez kel-

lemetlen is lehet, hiszen ezáltal rosszul ítélhetnek meg 

embertársaink, mivel a keskeny felsőajak szigorú benyo-

mást tesz rájuk. Ennek eredményeképpen nagyon sokan 

választják az ajakfeltöltés módját mint kezelést. A plasz-

tikai sebésznek nem az a feladata, hogy a lehető legszé-

lesebb és vastagabb ajkakat varázsolja elő, hanem sokkal 

inkább annak megtervezése és kivitelezése, hogy karak-

terünkhöz leginkább idomuló esztétikus ajkakat hoz-

za létre.

Az ajakfeltöltés alkalmával a ráncok is kisimulhat-

nak bizonyos mértékben. Ne számítsunk arra, hogy egy 

alkalom után elérjük a kívánt eredményt, hiszen a be-

fecskendezett anyag egy pár nap alatt lejjebb megy, a 

duzzanat elmúlik, akkor láthatjuk csak az eredményt. 

Amint a száj érzékenysége elmúlt, lehet a következő be-

avatkozást végezni. Előfordul, hogy három ajakfeltöltés 

után érjük csak el a kívánt eredményt. Azok a hölgyek, 

akik nem biztosak benne, hogy szeretnék a változtatást, 

főként felszívódó, ideiglenes ajakfeltöltés javasolt, így 

kipróbálhatják a változást, ami ebben az esetben nem 

végleges, később még mindig dönthetnek másképp.

Ennyit az ideiglenesről. Sok helyen szükség van rá, 

de talán mégis jobb lenne egy állandó kiállítást működ-

tetni az MMG-ben, nem lenne annyi kétely és annyi fö-

lösleges kérdés, legfentebb néha-néha egy-két képet ki-

cserélnénk, vagy inkább csak a címét és szerzőjét, hogy 

a támogatók érzékeljék a támogatott mozgást. Végre rend 

lenne a kiállítótérben és az agyunkban is, nem lenne 

több probléma és fölösleges megoldás sem. Majd nem-

sokára. Addig is marad az Ideiglenes változtatás.
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Május 28-án a Roham Bárban, a Szkárosi Endre hatvanadik 
születésnapja alkalmából rendezett partin az ünnepelten kívül 
és mellett fellépett a Ladik Katalin – Sőrés Zsolt duó, Juhász R. 
József, az Autumn Square és a Konnektikon-Fraktál zenekarok, 
valamint Bernáth/y Zsiga. Meglepetéskoncertet adott Csuka 
Botond, Rónai Zoltán, Szkárosi Niké és Agapé. 

Május 29-én az A38 hajón megnyílt Swierkiewicz Róbert kiál-
lítása, amelyen közreműködött a Perfomedia csoport Emilio 
Morandi vezetésével. A Perfomedia másnap ugyanott önálló per-
formanszdélutánt rendezett Szkárosi Endre moderálásával. 

Június 8-án Szekszárdon, a Megyei Könyvtár és a Pad Alapít-
vány közösen szervezett könyvheti rendezvényét írói részről 
Ladik Katalin nyitotta meg. Ezután közös beszélgetés követ-
kezett dr.Máriás Béla, illetve Szkárosi Endre memoárköteté-
ről. Az esti programon a Spiritus Noister, a Tudósok, illetve 
a Yellow Spots zenekar lépett fel. 

Szombathy Bálint, Roskó Gábor és a Kis Varsó alkotásai szere-
peltek a 2012. június 15-én a lengyelországi Nowy Saczban (Új-
szandec) megnyílt Galicja, mon amour című kiállításon, mely re 
a néhai Osztrák-Magyar Monarchia országainak kortárs mű-
vészei kaptak meghívást.

L. Simon László Szubjektív ikonosztáz (Ráció, 2012) című, 
képzőművészeti esszéket tartalmazó kötetét 2012. június 13-án 
mutatták be a Magyar Írószövetség Klubjában. A szerzővel 
Szentmártoni János, a szövetség elnöke beszélgetett, a könyv-
ről pedig Gulyás Gábor, a Műcsarnok igazgatója beszélt.

Június 19-én a Nyitott Műhelyben mutatták be a Cserjés Katalin 
által vezetett szegedi Hajnóczy-műhely konferenciakiad vá nyát 
Énekelt, és táncolt mint egy szatír. Nem szűnő párbeszéd-
ben címmel (Lectum Kiadó, 2012). A kötetet Cserjés Katalin, 
Németh Gábor, Reményi József Tamás és Szkárosi Endre rész-
vételével Jánossy Lajos mutatta be. 

BUJDOSÓ ALPÁR
1935-ben született Budapesten. 1956-ban Nyugatra ment, 
jelenleg Bécsben él. Szövegirodalommal, vizuális költé-
szettel és irodalmi performansszal foglalkozik. Munkái-
val számos hazai és külföldi kiállításon vett részt. Leg-
utóbbi, 299 nap című kötete a Magyar Műhely Kiadó és 
az 1956-os Intézet gondozásában jelent meg.

JUHÁSZ R. JÓZSEF
1963-ban született Érsekújváron (Szlovákia). Költő, per-
formanszművész. Két verseskötete jelent meg.  1987-ben 
megalapította a Stúdió ertét. A Kassák Intermediális 
Kreativitás Központ egyik alapítója.

G. KOMORÓCZY EMŐKE
Irodalomtörténész, az ELTE nyugalmazott főiskolai tanára. 
Kutatási területe Kassák Lajos művészete, írói tevékenysége, 
valamint a Magyar Műhely alkotókörének munkássága.

LÓSKA LAJOS
művészettörténész 1951-ben született a szlovákiai Cso ma-
telkén. Az ELTE bölcsészkar magyar–művészettörténet 
szakán diplomázott. Kutatási területe az 1945 utáni ma-
gyar képzőművészet.

MÁRTON LÁSZLÓ
Budapesten született, a Színházművészeti Főiskolán és 
a bölcsészkaron tanult. 1956 őszén került Angliába, az 
oxfordi egyetem hallgatója lett, szerkesztette az Eszmé-
let című rövid életű folyóiratot. Később Párizsban telepe-
dett le, a Sorbonne-on szerzett közgazda sági doktorátust. 
1962-től 1973-ig a Ma gyar Műhely egyik szerkesztőjeként 
tevékenykedett, itt és a Látóhatárban jelentek meg írásai. 
Átültette nyelvünkre James Joyce Finnegans Wake című 
művének néhány részletét. Mint tanulmányíró a többi kö-
zött Kassák Lajos, Füst Milán, Örkény István és Cs. Szabó 
László munkásságával foglalkozott.
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SZ. MOLNÁR SZILVIA
1972-ben született Budapesten. Irodalomtörténész, kri-
ti kus, szerkesztő. Az ELTE magyar–finnugrisztika sza-
kán végzett. Vizuális költészeti és kortárs irodalmi 
kritikákat, tanulmányokat publikál. 2010-től az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem oktatója. Legutóbbi kötete 
Szavak visszavonulóban. Bujdosó Alpár inter me diá-
lis művészete címmel jelent meg a Magyar Műhely gon-
dozásában.

NAGY PÁL
1956-ig az egri Tanárképző Főiskola magyar-történelem 
szakos hallgatója volt. 1956 óta Párizsban él. 1962-ben a 
párizsi Sorbonne-on szerzett francia tanári oklevelet. 
1962-ben barátaival megalapította a Magyar Műhely című 
irodalmi, művészeti és kritikai folyóiratot. 1972-ben meg-
alapította, 1977-ig pedig szerkesztette a könyvkiadóként 
is működő francia d’atelier című lapot. 1970–90 között 
félállásban gépszedő, majd pedig fényszedő. 1987-ben 
alapította meg a p’ART című magyar nyelvű irodalmi 
videófolyóiratot Párizsban. A Chemin (ou)vert alapítvány 
alelnöke. Kétszer kapta meg a Centre National du Livre 
(Párizs) alkotói ösztöndíját. 1996: A Magyar Köztársasági 
Érdemrend Tisztikeresztje; 2000: József Attila-díj. Pá-
rizsban és Budapesten él.

PAPP TIBOR
1936-ban született Tokajban. Író, költő, tipográfus. 1957 
óta nyugaton, jelenleg Párizsban él. A Magyar Műhely 
egyik alapító szerkesztője. 1985-től a Polyphonix nem-
zetközi modern költői fesztivál alelnöke, az Alire című 
számítógépen működő irodalmi folyóirat szerkesztője. 
Költői performanszokat, képverseket készít.

PETŐ HUNOR
1968-ban született a romániai Baróton. A Magyar Kép-
zőművészeti Főiskola szobrászati szakán végzett 1995-
ben. 1995: Herman Lipót-díj, Germination 9, ösztöndíj, 
Orońsko (PL); 1995–97: Derkovits-ösztöndíj; 1997: Bonn 
város ösztöndíja; 2000: Római Magyar Akadémia ösz-
töndíja. Műveit konceptuális felfogás jellemzi.

PETŐCZ ANDRÁS
Író, költő, 1959-ben született Budapesten. Kassák-, József 
Attila- és Márai-díjas. Szerkesztője volt a Jelenlétnek 
(1981-től), a Magyar Műhelynek (1989–1992-ig). Mé dium-

Art címmel reprezentatív vizuális költészeti an to lógiát 
szerkesztett 1990-ben. Legutolsó könyve: Másnap (re-
gény, 2011.)

L. SIMON LÁSZLÓ 
1972-ben született Székesfehérváron. József Attila-díjas 
író, szerkesztő, kultúrpolitikus. Verseket, esszéket, tanul-
mányokat, fotókat publikál, több egyéni és csoportos 
kiállításon szerepelt vizuális munkáival. Eddig 11 köny-
ve látott napvilágot. Legutóbbi kötete A római szekér 
címmel a Ráció Kiadó gondozásában 2010-ben jelent 
meg. 2010 óta parlamenti képviselő, a Kulturális és 
Sajtó bizottság elnöke. 2012-től a Magyar Köztársaság 
kulturális államtitkára.

SZÉKELY ÁKOS
1982-től publikál vizuális költészeti munkákat hazai és 
nemzetközi kiadványokban, s szerepel kiállításokon, 
fesztiválokon írásvetítőre készített szövegalakítási gya-
korlatokkal, videóköltészeti alkotásokkal. 1989–95 kö-
zött a Magyar Műhely szerkesztője volt, egyik szervezője 
az 1995 óta Szombathelyen is minden évben megrende-
zett Bloomsday kortárs művészeti fesztiválnak, 1995-től 
a Leopold Bloom című nemzetközi album-assembling 
alapítója, felelős szerkesztője. Kassák- (1984) és Bloom 
Gólem-díjas (1998). Budapesten él.

SZKÁROSI ENDRE
1952-ben született Budapesten. Költő, performansz mű-
vész, irodalomtörténész. Változatos műfajú alkotásaival, 
vizuális és hangmunkáival a hetvenes évek eleje óta van 
jelen a hazai és nemzetközi művészeti élet színterein, 
a költészet hangi és akcionista kiterjesztésében iskolát 
teremtett. Irodalmat tanít az ELTE bölcsészkarán. A Ma-
gyar Műhely szerkesztője. Legutóbbi kötete 2011-ben az 
Orpheusz Kiadónál jelent meg Testet öltött szavak 
címmel.

SZOMBATHY BÁLINT
1950-ben született. Kassák Lajos- és Munkácsy Mihály-
díjas költő, képzőművész, művészeti író, a Magyar Műhely 
felelős szerkesztője. Legutóbbi kötete 2012-ben A ma-
gyar elektrográfia rövid története címmel jelent meg.

 TAR FERENC
Történész, szerkesztő, Keszthelyen él.
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