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A legtöbb nõhöz hasonlóan Rihanna (képünkön) is 
bizonytalankodik olykor a testi adottságait illetõen, 
annak ellenére, hogy a 24 éves énekesnõt a világ 
egyik legszebb nõjének tartják. Rihanna elismerte, 
sokat aggodalmaskodik az alakja miatt, de az évek 
során megtanulta elfogadni az apró hibákat. – Úgy 
gondolom, senki sem tökéletes. Vannak napok, 
amikor kifejezetten kövérnek érzem magam, de 

mit tehetnék? Egyszerûen elfogadom, hogy 
vannak hibáim, és megtanulok együtt élni 

velük – mondta Rihanna, aki a fotók 
alapján mostanában kifejezetten 

fogyásnak indult.

Táborosi Márk, a Rocktenors 
tagja hajbeültetésen esett át. A 
rocker már az X-Faktor elõtt is 
átesett egy ilyen beavatkozá-
son, de anyagi okokból akkor 
a kelleténél kevesebb hajhagy-
mát tudott csak beültettetni a 
fejbõrébe. A kopaszság annyira 
zavarta az akkor még csak 19 
éves fiút, hogy a családja se tudta 
lebeszélni a szépészeti mûtétrõl. 

– Tizenkilenc évesen kezdett 
hullani a hajam. Az X-Faktorban 
még elég jól meg tudtam oldani, 
hogy ne legyen látható a dolog, 
de már akkor is zavart a kopaszo-
dás. Most jött egy szponzoraján-
lat, ingyenesen befejezik rajtam 
a korábban elkezdett szépészeti 
beavatkozást. Kaptam az alkal-
mon – magyarázta Márk, akinek 
nem jön be a kopasz imázs. – Azt 
szokták mondani, a férfiaknál a 

kopaszodás nem nagy probléma, 
még elõnyös is lehet. Én ezt nem 
így érzem, nekem szükségem van 
a hajamra, a kopaszodás nálam 
komplexust okozott. Most már 
annyira rutinmûtétnek számít, 
hogy egyáltalán nem mérlegel-
tem. Hozzáteszem, a hajbeültetés 
egy fájdalommentes mûtét, csak 
az érzéstelenítõ injekciókat kell 
kibírni. A fülem mögül vettek ki 
donor hagymákat, és azokat ültet-
ték be elõre, a homlokom fölé. 
Most három hónapig regeneráló-
dik, utána kezd el nõni a hajam. 
Azt mondják, hogy egy éven belül 
már látszik az eredmény – mond-
ta boldogan Táborosi Márk, aki 
elárulta: a lányokat egyáltalán 
nem zavarta a kopaszodása. 
– Csak nálam okozott problémá-
kat, a rockerséghez nem passzol 
a kopasz fej.  Nagy Orsolya

Jessica Simpsonnak (képün-
kön) le kell mondania a magas 
sarkú cipõrõl. A színésznõnek 
egy hónap múlva születik meg a 
kislánya, mostanra elégelte meg 
a kényelmetlen lábbeliket. Egy 
bevásárlóközpontban többen 
hallották, amint a 31 éves sztár az 
eladónak panaszkodott: nem bírja 
tovább hordani ezeket a cipõket. 
Korábban Jessica nyilvánosan 
fogadta meg, hogy a terhessége 
alatt végig viselni fogja a stílusos, 
ugyanakkor nem túl kényelmes 
darabokat. Jessicának egyébként 
a szülés után valószínûleg nem a 
cipõk, hanem a súlyfelesleg lesz a 
legnagyobb gondja, ugyanis egy 
diétás módszerekkel foglalkozó 
cég reklámarcaként kell majd 
bemutatnia, hogyan nyerhetik 
vissza a friss édesanyák karcsú 
alakjukat. FeM

– Hogyan kell kérdeznem: legyõz
te a rákot, vagy nyerésre áll 
ellene?

– Az orvosok szerint csak öt 
év után szabad azt mondani, 
hogy legyõztem. Ezért hadd 
fogalmazzak úgy focinyelven, 
hogy 0-2-ről fordítottam, nye-
résre állok. 

– Mi volt az elsõ, de a legelsõ 
gondolata, amikor közölték, 
hogy rákos?

– Egy újabb nehézség, amit 
le kell küzdenem. Egy feladat. 
Milyen az élet, én, aki sosem 
voltam beteg, elsõre ezt kap-
tam…

– Miként közölték az orvo
sok?

– Finoman. A csontvelõered-
mény után felhívott a doki, 
és megkérdezte, van-e valami 
programom a hétvégén. Mert 
ne tervezzek mást, feküdjek be 
a kórházba, de másnap, mert 
leukémiám van. 

– Nagyon megijedt?
– Nem. Fel sem 

fogtam, mekkora 

a baj. Persze tudtam, ez súlyos 
betegség, de az egyik orvosom 
mondta ki, hogy vegyem tudo-
másul, halálos beteg vagyok.

– Utánanézett a neten?
– Igen. De az orvosaimra bíz-

tam magam. Az elsõ kemote-
rápia nem sikerült. Ezért egy 
kísérleti eljárást javasoltak. Jó 
fizikai állapotban voltam, ezért 
kockáztathattunk.

– Hit, erõ, szerencse – melyik
bõl kellett több a gyógyuláshoz?

– Mindegyikbõl kellett. A 
hitem mindvégig megvolt, az 
erõmet a múltamból hoztam, 
a szerencsét pedig részint az 
jelentette, hogy idõben kezdték 
el a kezelést, részint, hogy a 
nõvérem megfelelt donornak.

– Szervátültetettek, nagy bal
esetek túlélõi 

két születésnapot tartanak. Ön 
is kétszer született.

– Úgy van, nemcsak márci-
usban, hanem október 18-án is 
tartok egy szülinapot. 

– Itt beszélgetünk a Fradi
pályán, ahol a tizenhét évesek
kel foglalkozik. Szóba hozzák a 
betegségét?

– Csak a foci a téma. Persze 
tudják mindannyian, min men-
tem keresztül. Nekik én Csöpi 
bá’ vagyok, õk meg nekem a 
néha bosszantó, de szeretni 
való zsivány kamaszok.

– Jól bírja az edzõsködést?
– Ettõl gyógyulok. Minden 

nap ünnep, amikor itt lehetek 
a pályán.

(A teljes interjút elolvashatják 
a  www.helyitema.hu  oldalon.)
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Második mûtétjén 
van túl a rocktenor

Nemrég múlt 50 éves. És 500 napos. Dzurják József, az FTC labdarúgója két szüle-
tésnapot tart. Három éve leukémiát állapítottak meg nála. Sikertelen kemoterápia, 
sikeres csontvelõ-átültetés után a Fradiban edzõsködik a volt gólkirály.

Hit, erõ, szerencse kellett az életben maradáshoz

Dzurják Csöpi: 0-2-rõl 
fordítottam a rák ellen

Simpson 
megválik 
a sarkaktól

A Ferencváros egykori gólkirálya a klub tizenhét éveseit oktatja a futballra

A Rocktenors énekesét, Táborosi Márkot (középen) zavarta a kopaszodás 
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