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 Richard Bona is neki hálálkodott a pécsi koncertjén

Jó keze van a jó halláshoz
  PÉCS A baranyai tudomá-
nyos munka legnagyobb el-
ismerését, Vilmos püspök-dí-
jat kapott dr. Gerlinger Imre 
fül-orr-gégész professzor. 
Egyedülálló műtéti megoldá-
soknak, a legújabb fülsebé-
szeti módszerek bevezetésé-
nek és egy nemzetközi össze-
vetésben is igen jó hírű szak-
mai közösség létrehozásának 
köszönhetően érdemelte ki az 
elismerést.

  Mészáros B. Endre
endre.meszaros@mediaworks.hu

– Jeles ásványgyűjtő? Hiszen az 
íróasztalán a 9. Millenáris Ás-
ványbörzére, Budapestre szóló je-
gyeket látni.

– Rengeteg betegemnek si-
került valamit tennem a jobb 
hallásáért. Ez egy hálaaján-
dék, de igen közel van a szí-
vemhez, mert apósom geofi-
zikus volt, és ahol megfordult 
együtt a család, ott a fellelhe-
tő ásványritkaságokat mindig 
megcsodáltuk.
– A civilizációs fejlesztések a 
gége vagy a fül gyógyításában 
hoztak több újdonságot az ezred-
fordulót követően?

– A gégeműtétek rendje alig 
változott, a fülműtéteket illető-
en viszont a hallókészülékek he-
lyett hihetetlen technikai tárház 
született. És én belecsöppentem 
a közepébe, fiatalon, angol, hol-
land, amerikai tanulmányutak-

nak köszönhetően a legújabb 
műtéti eljárásokat tanulhattam 
meg. Ennek köszönhetően na-
gyon sok új módszert Pécsett ve-
zettünk be először, amit aztán 
az ország hasonló klinikái is át-
vettek.
– Hogy értékeli a Vilmos püs-
pök-díjat?

– Tudni kell, hogy Koppenbachi 
Vilmos püspök alapította 650 
éve a pécsi egyetemet, tehát az 
valóban nagy kiváltság, hogy 
gyakorló klinikusként a kutató-
orvosok közt megkaphattam a 
város legrangosabb tudományos 
kitüntetését.

– Ön éppen azzal tűnt ki a társai 
közül, hogy kiválóan alkalmazza 
az elméletet a gyakorlatban.

– Azért ezt kiegészíteném egy-
két gondolattal. A fél életem ar-
ról szól, hogy pénzeket generá-
lok új műszerekre. A másik fe-
le pedig arról, hogy a fiatal kol-
légákat nemzetközi kapcsolatai-
mat felhasználva jól menedzsel-
jem. De az is tény, hogy az ország 
legjobban felszerelt fül-orr-gége 
klinikáját mi működtetjük.
– Mennyire pusztítja a hallásun-
kat napjainkban a környezetünk?

– Sokkal rosszabbul állunk, 
mint harminc évvel ezelőtt. A fi-

atalok felelőtlenül hallgatnak 
MP3-lejátszókat, nagy hangerő-
vel, szünet nélkül, hosszú órá-
kon keresztül. És az döbbene-
tes, hogy több cég is folyamato-
san propagálja ilyen berendezé-
seit, ha viszont megvan a baj, ők 
kínálnak megoldásként hallóké-
szüléket is.
– Gondolom, a gégedaganatokat 
illetően sem javul a helyzet.

– Kiemelném, hogy ezen a té-
ren nem csupán a cigarettá-
zás ront az összképen. Legalább 
ilyen intenzíven károsít a rövid-
italok fogyasztása, valamint az el-
hanyagolt szájhigiénia. És a fiata-

lok körében bejött egy új faktor is, 
a humán papilloma vírus is, ami-
ről mondjuk ki, hogy a felelőtlen 
orálszexszel terjed leginkább.
– Egy fül-orr-gégész sok zenét 
hallgat?

– Én bizonyosan, mert nagy 
jazzrajongó vagyok, és zenész-
múltam is van. 12 évig csellóz-
tam, majd egyetemistaként azzal 
kerestem a zsebpénzemet, hogy 
esküvőkön gitároztam. S ha már 
jazz: Richard Bona, amikor leg-
utóbb Pécsett járt, erősen be volt 
rekedve. Én hoztam helyre a kon-
certre, amit még a fellépésen is 
külön megköszönt. 

   FILM

APOLLÓ:  Mustang (18.00), Tisz-
ta szívvel (18.00), Máris hiányzol 
(20.00), Mama (20.00).  
URÁNIA MOZI:  Alice Tükörország-
ban 3D (15.45, 20.15), Warcraft: 
A kezdetek 3D (18.00). 
CINEMA CITY: CINEMA CITY: Alice 
Tükörországban 3D (13.10, 15.30, 
17.50, 20.10, 22.30), Alice Tüköror-
szágban (14.20, 16.40, 19.00), Warc-
raft: A kezdetek 3D(13.00, 15.30, 
18.00, 20.30, 22.30), War craft: A 
kezdetek (14.15, 16.45, 19.15), Ren-
des fickók (15.00, 17.30, 20.00), 
X-Men: Apocalypse3D (17.10, 20.00), 
X-Men: Apocalypse (felir., 22.10), Ang-
ry Birds – A fi lm 3D (13.50, 18.20), 
Angry Birds – A fi lm (16.10), Amerika 
Kapitány: Polgárháború 3D (17.00), 
Anyák napja  (20.10),  A dzsungel 
könyve (14.45), Rossz szomszéd-
ság 2. (15.00, 18.10, 20.30, 22.30), 
A legkúlabb nap (14.50, 19.30), Pelé 
(16.00), Pénzes cápa (13.10, 15.20, 
17.30, 20.00), Rendes fi ckók (17.00, 
19.40.

SZÍNHÁZ

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ (Szín-
ház tér 1.):  IV. Pécsi Családi Szín-
házi Fesztivál: Abigél (Veszprémi Pe-
tőfi  Sándor Színház, 17.00), KAMA-
RASZÍNHÁZ: A négyszögletű kerek 
erdő (Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György Társulata, 15.00, 
18.00). 

TURMIX

HOSSZÚHETÉNY:  XVI. Hetényi Ta-
licskaolimpia. Rocktalicska – fi atal 
rockegyüttesek koncertje a sport-
pályán. Fellépő zenekarok: The 
Random Readies (Rokokó Rosé 
& The Allreadies) (18.00), The Be-
ans (19.00), Ivyz (20.00), Flegma 
(21.00), The Four Keys (22.00), Ave-
ment (23.00).
PÉCSBÁNYAI KÖZÖSSÉGI HÁZ 
(Gesztenyés u. 17.): Utazóklub – 
8 hónap alatt a föld körül – harma-

dik felvonás. Júniusban utolsó alka-
lommal látjuk vendégül utazóklu-
bunkban Horváth László világuta-
zót, aki ezúttal befejezi az előző hó-
napokban megkezdett képes beszá-
molóját a világ körüli útjáról (17.00). 
SZÉCHENYI TÉR: I. Zrínyi Fesztivál 
1. nap. Programok: fesztiválmeg-
nyitó a Széchenyi téren, Zrínyi-indu-
ló, Páva Zsolt Pécs MJV polgármes-
terének és Simicskó István honvé-
delmi miniszternek az ünnepi kö-
szöntője, Vörösmarty Mihály Sziget-
vár című versét adja elő Németh Já-
nos, a Pécsi Nemzeti Színház mű-
vésze, dr. Hóvári János, a Zrínyi Mik-
lós Emlékév Emlékbizottság elnöke 
megnyitja a fesztivált (17.00), Nem-
zetek konyhája: középkori ételkósto-
ló és főzőshow, horvát ételkóstoló, 
helyitermék-kóstoló (17.00–23.00), 
Együtt a család: középkori vitézek 
Zrínyi korát megelevenítő bemuta-
tója, kézművesjátszóház, Inspirá-
ciók Zrínyiről: rajzverseny, egyedi 
színezési technikával készült, „Zrí-
nyi témájú” színezőlapok színezé-
se, görgős csúszda és biokörhin-
ta (17.00), térzene a Zsolnay Wind 
Orchestrával (17.00–18.00), Gyár-
városi Fúvószenekar koncertje (ka-
tonaindulók) (18.00–18.30), Gyer-
mekprogramok, pl. „Vitéz László” 
bábelőadás (18.30–19.30), Radics 
Gigi-koncert (20.00-21.00). Pécsi 
Galéria (Széchenyi tér): A hagyomá-
nyok gazdagsága – horvát és ma-
gyar naiv művészet. A kiállítás a Zrí-
nyi-fesztivál ideje alatt (június 3-án, 
4-én és 5-én) 17 és 18 óra között 
térítésmentesen látogatható. Pécs 
történelmi belvárosa: Zrínyi korának 
emlékei Pécs építészetében. Város-
néző túrák: helytörténész kutatók 
és szakértők által vezetett pécsi vá-
rosi séták, a belvárosi török és más 
középkori emlékeket felfűzve. A tú-
rák a Széchenyi téri Tourinform iro-
dától indulnak az alábbi időpontok-
ban: Június 3-án: 17.00 órától, júni-
us 4-én: 17.00 órától, június 5-én: 
16.00 órától. 

Érdekeset látott, hallott? 06-80/200-088

FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA WALD KATA!

Olvasószolgálatunk elérhetőségei
Cím: Dunántúli Napló, 
7601 Pécs, Pf. 134
E-mail: katalin.wald@mediaworks.hu
SMS: 30/35-11111

Telefon: 06-80/200-088,
hétköznap 8.00–10.00-ig díj men te sen hív ha tó.
Hír szer kesz tő: Babos Attila. 
Te le fon: 72/505-000, fax: 72/505-068. 
Hír ügye le tes 16.00-tól 19.00 órá ig: Hajdu Zsolt.

VÍZÁLLÁS

Mohács 426 cm, áradó, 19,8 fok
Őrtilos 26 cm, apadó, 17,4 fok
Barcs 70 cm, apadó, 19,2 fok
Szentborbás 145 cm, apadó, 20,2 fok
Drávaszabolcs 194 cm, áradó, 20,2 fok

PROGRAMSOROLÓ

 Sportos élet
  Dr. Gerlinger Imre 1957-

ben született Nagykanizsán. 

Sporttagozatos osztályban 

érettségizett, az Olajbányász-

ban focizott. A POTE-n 1981-

ben diplomázott, gyerekse-

bésznek készült, de az újfajta 

gyerekfülműtétek a fül-orr-gé-

ge klinikára vitték. Itt dolgozik 

1986 óta, hetedik éve a PTE 

Fül-orr-gégészeti és Fej-nyak-

sebészeti Klinikai Intézet igaz-

gatója. Baráti körben hétről 

hétre eljár teniszezni immár 

húsz esztendeje. Felesége dr. 

Várfalvi Zsuzsanna fogorvos; 

lányuk, Lilla (30) klinikai szak-

pszichológus; fi uk, András 

(25) a Corvinus Egyetem köz-

gazdászhallgatója. 

 „Z.-NÉ”: Megbecsülésnek. 
Valóban igaza van az SMS 
írójának, a gyerekek több-
ször kiöntötték az iskolában 
kapott tejet – köztük az én 
fi am is. Mert mire megkap-
ták, savanyú volt, ihatatlan.
„KOVÁCSTELEPI”: Rettentő sok 
a szúnyog nálunk, de biztos 
a város más részein is. Ugye 
elkezdték már tervezgetni az 
első irtást?!
„KERTVÁROSI”: A május 23-i 
emberrablás is azt bizonyít-
ja, hogy Pécsett, Kertváros-
ban halaszthatatlan a köz-
területen a kamerarendszer 
bővítése.    
„ÉSZAKI SÉTA”: Sajnos nem 
tudtam elmenni a Balokány-
ba, de érdekelne, hogy a 
későbbiekben szerveznek-e 
északi sétákat a Havi-hegy-
re. Nagyon örülnék neki, 
szívesen csatlakoznék, és 
szerintem nem lennék ezzel 
egyedül.
„SZEMÉTDÍJ”: Egyedül élőként 
magam is kedvezményes 
szemétdíjat fi zetek. Érde-
kes módon eddig senki nem 
beszélt arról, hogy az eddigi 
támogatásokat esetleg meg 
is vonhatják. Nagyon bízom 
benne, hogy lesz közpon-
ti szabályozás ezekre az 
esetekre vonatkozóan, mert 
ha nem, akkor szerintem a 
lakosság jó része nem fogja 
tudni kifi zetni a díjakat. Kí-
váncsian várom a számlám!  
„MOTOROSOK”: Örömmel olvas-
tam a hírt, hogy a rendőrség 
fokozottabban ellenőrzi a 
motorosokat. Mindenképp 
indokolt a szigor, mert 
elképesztő, hogy egyesek 
mit művelnek az utakon. 
Minden közlekedő számára 
veszélyt jelentenek! 
„G. L.-NÉ”: Böszörményi István 
megnyilatkozásához csak 
annyit, hogy magát minősí-
tette. Weöres Sándor szobra 
pedig maradjon továbbra is 
ott, ahol van. 

SMS

 Ismerni kell történelmünket!
  Nem először kíséri vihar 

L. Simon László kultu-
rális örökségért felelős 

államtitkár megnyilvánulása-
it. Most Tatán elmondott meg-
nyitóbeszéde okozott diplomáci-
ai bonyodalmat. A török nagy-
követséget és a hírek szerint a 
jelenlévő hagyományőrző részt-
vevőket is irritálták a megfogal-
mazásai, melyekben a történel-
mi tanulmányainkból ismert hó-
doltság korát rablásnak, vallás-
háborúnak nevezte. Csodálko-
zom, hogy miért kifogásolják 
ezt, hiszen az a 150 év, amelyet 
az oszmán birodalommal való 
folytonos háború, a virágzó ma-
gyar királyság szétesése jellem-
zett, valódi tragédia volt. Súlyo-

san visszavetette fejlődésünket. 
Állítólag egy pécsi vonatkozása 
is volt az államtitkár beszédé-
nek, mert említette Idrisz babát, 
akinek türbéje a Rókus-dom-
bon áll. Nem tudom, hogy  mi-
lyen  meggondolásból – mert er-
ről az akkoriban köztisztelet-
ben álló tudósról, vallási vezető-
ről elég keveset lehet tudni. Az 
viszont elgondolkodtató, hogy 
síremléke máig fennmaradt, sőt 
– bár nem látogatható, de – be 
is van rendezve korhűen a tö-
rök kormánynak köszönhető-
en. Csakúgy, mint városunk, 
megyénk számos török kori mű-
emléke. Hamarosan sor kerül a 
szigetvári várvédő Zrínyi Miklós 
és vitéz társai emlékünnepsé-

gére. Szulejmán szultánnak az 
emlékparkban felállított szob-
ra mellé szintén török állami 
szponzoráció révén került Zrí-
nyi Miklósé, melyet hamarosan 
bronzra fognak cserélni. A vár-
védő erkölcsi tartását, mártír-
ságát költő dédunokája egy iro-
dalomtörténeti alapműben, a 
Szigeti veszedelemben örökítet-
te meg. Ezt ma már sokan ol-
vashatatlannak, az iskolai kö-
telező olvasmányok köréből ki-
hajítandónak ítélik. Valahogy 
úgy érzem, hogy riasztóan kezd 
elhomályosodni a történelmi tu-
datunk, felületesen állunk hoz-
zá – és ez is vezet ahhoz, hogy 
már nem tudjuk a maguk he-
lyén kezelni a dolgokat...  M. F. 

 Titkos az új ügyfélfogadás?
  A pécsi földhivatalban, 

amely az Apáca utcá-
ban van, a napokban 

reggel 8 órakor zárt ajtó meg 
egy új ügyfélfogási rendről tá-
jékoztató tábla fogadott. Ez en-
gem meglepett, mivel hosszú 
évek óta reggel 8-kor fogadta 
itt a földhivatali ügyfélszolgá-
lat az embereket.

A jól bevált ügyfélfogadá-
si rendet teljesen váratlanul 

megváltoztatták, most 8.30-
kor kezdenek. Semmilyen köz-
leményben nem olvastam, sem-
milyen híradásban nem hallot-
tam, hogy a pécsi  földhivatal-
nak módosul az ügyfélfogadási 
rendje – nem hiszem, hogy én 
volnék fi gyelmetlen. Én magam 
a változtatással egyébként nem 
értek egyet. A délelőtti 8 órai 
kezdés értesülésem szerint töb-
beknek megfelel. Kíváncsi len-

nék arra, vajon ezt a módosí-
tást megelőzte-e előzetes felmé-
rés, hogy a szolgáltatást igény-
be vevők milyen nyitvatartást 
szeretnének.

Mivel minden lehetséges 
ügyfélnek nincsen internetje, 
szerintem jogos az az igény, 
hogy a hivatal a lakosságot 
megfelelően tájékoztassa, 
hogy miként változik az ügy-
félfogadás.  Hortulána 

TRAFFIPAX

Pécsi Rendőrkapitányság
06.00–07.00 Pécs, József Attila utca
07.15–08.15 Pécs, Athinay út
08.30–09.30 Pécs, Pellérdi út
09.45–10.45 6-os út, 204-es km-szelvény
11.00–12.00 Pécs, Nyugati ipari út
13.30–14.30 Pécs, Abaligeti út
14.45–15.45 Pécs, Magyarürögi út
16.00–17.00 Pécs, Makay István út
17.15–18.15 Pécs, Nendtvich Andor út
18.30–19.30 Pécs, Dr. Veress Endre utca
19.45–21.00 Pécs, Verseny utca

Komlói Rendőrkapitányság
08.45–09.30 Vásárosdombó, Rákóczi u.
10.00–12.00 Baranyajenő, Szabadság u.
14.00–16.30 Gödre, Fő u.
17.00–19.30  Sásd, Kaposvári u.; Oroszló, Petőfi u.

Mohácsi Rendőrkapitányság
10.00–12.00 Mohács, Liszt F. utca
13.30–16.00 Szederkény, Pécsi u.
16.20–19.00 Olasz, Kossuth L. u.

POSTABONTÁS
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„Nagyon sok új módszert

Pécsett vezettünk be először

az országban”

(A szer kesz tő ség fenn tart ja ma gá nak
a jo got, hogy a be kül dött SMS-ek kö zül

vá lo gas son, a le ve le ket rö vi dít ve,
szer keszt ve kö zöl je. Az itt megjelenő írá-

sok nem a szerkesztőség véleményét 
tükrözik. Az írá so kat nem őriz zük meg és 

nem küld jük vis  sza.)

SKANDINÁV LOTTÓ

Gépi számsorsolás:
3, 4, 6, 8, 31, 33, 35

Kézi számsorsolás:
3, 8, 10, 17, 21, 28, 34

Nyeremények:

Héttalálatos 1 db 39.089.050 Ft

Hattalálatos 103 db 171.390 Ft

Öttalálatos 3.303 db 5.345 Ft

Négytalálatos 46.664 db 1.110 Ft

Jövő heti várható főnyeremény: 40 millió Ft
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