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A médiamunka és a légi irányítás a legstresszesebb?
Hadas Krisztát doppingolja a feszültség

Hadas Krisztával, a 
TV2 reggeli mûso
rának fõszerkesz
tõjével a Csodák Palo
tájában találkoztunk. 
Egy úgynevezett 
cselekvésvizsgáló 
gépen teszteltük 
a televízióst. Az 
eredmény magáért 
beszélt: Kriszta 
gyorsaságban és a 
különbözõ hatásokra 
adott reakcióban is 
átlagon felül teljesí

tett. Sõt, a harmadik 
próbálkozás után már 

kiválóra vizsgázott. – A 
szakmámban nagyon 

fontos a gyors reagálás. 
Néha másodpercek alatt 

kell egy döntést meghozni, 
ami folyamatos stresszhely

zetet jelent. Ez nem feltétlenül 
rossz, hiszen a pozitív stressz jobb teljesítményre sarkall – magyarázta a tévés. 

Bánkuti József légiforgalmi irányító szerint minden olyan munka stresszel jár, 
ahol jelentõs értékekért vagy emberi életekért kell felelõsséget vállalni, miközben 

gyors és idõnként visszavonhatatlan döntéseket kell hozni. – Nem vagyok egyedül 
kollégáim között azzal, hogy nem élem meg módfelett stresszesnek a munkánkat. 

Természetesen vannak olyan bonyolult helyzetek, amelyek stresszt okoznak, de ezeket 
szakmai kihívásnak tekintjük, amelyek megoldása sikerélményt okoz. A siker pedig kitûnõ 

stresszoldó – érvelt a légiforgalmi irányító. – Egy valós vészhelyzetben arra koncentrálunk, hogy a 
begyakorolt tevékenységeket a lehetõ legpontosabban végrehajtsuk, illetve a váratlan helyzeteket 
megoldjuk, ezért többnyire nem marad idõnk izgulni. Nagy Orsolya 

Egy nemzetközi felmérés szerint a 
legstresszesebb munkája a légi-

irányítóknak és a médiában 
dolgozóknak van. A Helyi 

Téma stressztesztre vitte 
Hadas Kriszta riportert 

és Bánkuti József légi-
forgalmi irányítót. 

Hadas Kriszta átlagon felüli gyorsasággal reagál
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Gasztroforradalom a Millenárison
A legjobb éttermek és borászatok, 
a legfinomabb pálinkák, sajtok, 
szalámik, sonkák, mézek várják 
a Budai Gourmet látogatóit június 
3–5. között a Millenáris Parkban.

A gasztrofesztivált a Sziget 
Szervezõiroda rendezi. 
Megismerkedhetünk a legjobb 
alapanyagokkal, a legkiválóbb 
termelõkkel, és teret kapnak a leg
jobb a halászléfõzõktõl a pörkölt 
készítõkig mindazok, akik hiszik 
azt, hogy érdemes kiemelkedõ 
színvonalú ételeket és italokat 

készíteni. – Gasztroforradalom 
zajlik Magyarországon, és a leg
nagyobb kihívást az jelenti, hogy 
mekkora tömegeket sikerül a for
radalom mellé állítani – mond
ta Gerendai Károly fõszervezõ. 
– Mindenbõl a legjobbat szlogen
nel kezdtünk neki a rendezvény 
megújításának, azonban tisztában 
vagyunk vele, hogy a jó vagy a 
legjobb egy szubjektív kategória, 
ezért elsõ körben felkértük a leg
nevesebb és legelismertebb hazai 
szakértõket, hogy legyenek a segít

ségünkre a résztvevõk kiválasztá
sában – tudtuk meg Gerendaitól. 
A látogatók tehát a szakértõk által 
elvégzett minõségi szelekció után 
kapnak ízelítõt a kereskedelmi 
forgalomban beszerezhetõ leg
jobb termékekbõl, a pezsgõktõl 
az ásványvizeken át a kávé és 
teakülönlegességekig. A fesztivá
lon a borszakma nagymesterei 
tartanak kurzusokat, amelyekre a 
http://www.sziget.hu/budaigour
met/programok/mesterkurzusok 
weboldalon lehet jelentkezni. ▲

A pici, pontszerû kiütéseket 
kísérheti bõrpír, viszketés és 
égõ fájdalom is, bár ezek külön
külön is jelzik az allergiás reak
ciót. A tünet bármely életkor
ban jelentkezhet, de a hajlam 
felerõsítheti azokat, így csak idõ 
kérdése, mikor és minek hatásá
ra alakul ki. Szakemberek sze
rint a legjellemzõbb a fülbevaló 
okozta reakció, de a nyakon, a 
köldök környékén és a derékon 
is jelentkezhetnek a tünetek. 
Kleszky Miklós bõrgyógyászkoz
metológus és belgyógyász szak
orvos elmondta: a ruházatunk 
minõsége az elsõdleges kérdés. 

– Át kell gondolni, hogy milyen 
anyagú fülbevalót, blúzt vise
lünk. Többnyire hajlam kérdése 
is a fémallergia, de a nikkelt tar
talmazó anyagok nagyban növe
lik a kialakulás esélyét azoknál is, 
akikben nincs kódolva a hajlam 
– magyarázta a bõrgyógyász. A 
fémallergia nem új keletû beteg
ség. Az 1930as és 1960as évek
ben a fémallergiás panaszokat 
fõként a harisnyakötõ okozta. 
A késõbbiekben a fémallergiás 
tünetek legfõbb forrása a fül
bevaló lett. Manapság a bizsuk, 
piercingek, szemüvegkeretek, 
mobiltelefonok, pénzérmék 

mellett az autókban is találha
tunk különbözõ nikkelötvözete
ket. Táplálkozási szokásaink is 
megváltoztak, több olyan élel
miszert fogyasztunk, melyek 
nikkelt tartalmaznak. Számos, 
egyébként egészséges étel nik
keltartalma igen magas. Ide tar
tozik például a mogyoró, a zab, 
a kakaó, a lencse, a margarin, 
a korpás kenyér, a burgonya, a 
mandula és a dió is. A nikkelal
lergiaszindróma néven ismert 
tünetegyüttes az arra érzéke
nyeknél fejfájást, fáradékonysá
got, vérszegénységet is okozhat.
 BdE

egészség

Allergiát okozhat a nadrággomb

Kucsmagombák, pereszkék, 
szegfûgomba, csiperkék, õzláb
gombák, vargányák és tinó
ruk – a felsorolt ízletes gom
bák mind megtalálhatók a 
magyar erdõkben, sokan saját 
maguk indulnak gombászni. A 
fõvárosiak közül egyre többen 
tudják, hogy csapadékos idõjárás 
után még a Városligetben is 
található ehető csiperkegomba.
Liszt András gombaszakértõ

szakellenõr figyelmeztet: min
denki vizsgáltassa be a szedett 
gombát. – Mindig mutassuk meg 
a gombát egy szakértõnek. Ne 
egy darabot vigyünk, hanem az 
összeset. Aki nem ért hozzá, 
könnyen összetévesztheti az 
egymáshoz hasonló gombákat, 
sajnos szinte mindegyik fajnak 
megvan a mérgezõ hasonmása. 
Még ma is sokan hoznak gyilkos 
galócát, amit könnyû összeté

veszteni a csiperkével – magya
rázta a szakértõ, aki hozzáfûzte: 
a gyilkos galócának bocskora és 
gallérja van, lemezei fehérek, míg 
a csiperkének nincs bocskora, és 
a lemezei barnák. Szerencsére a 
parkokban ritkábban fordulnak 
elõ mérgezõ gombafajok, de az 
út mellett termett gombákban 
felhalmozódhatnak a nehézfé
mek, vagyis azok is ártalmasak 
lehetnek az egészségre.  N. O.

Már a parkokban is gombásznak

A melegebb napokon az izzadás megjelenésével nõ az esélye a fémallergia kialaku-
lásának. Ha szoros a nadrág, bõrrel érintkezõ fémgombja allergiás reakciót válthat 
ki. Ugyanilyen hatása lehet egy-egy bizsu fülbevalónak, nyakéknek, övcsatnak is. 

Isten adta?

Katy Perry gyerekkorában dús 
keblekre vágyott, ezért minden 
este elmondott egy imát. A hívõ 
amerikai énekesnõ fotóin látszik: 
az égiek meghallgatták imáit.


