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Két órát vártak hiába a születésnapi ebédre 

Korgó gyomorral 
távozta 
A szegedi Pomázi család március 13-án 13 órától a kubekházi ét teremben 
születésnapi ebédet rendezett . Am az ételt még 3 órakor sem kapták meg, ezért 
felálltak az asztaltól és fizetés nélkül távoztak. A hotel tulajdonosa utólag 
elnézést kért, hogy a vendégsereg miat t lassabb volt a kiszolgálás. 

A Pomázi család arra gondolt, hogy ét-
teremben ünnepli fiuk, Erik tizedik 
születésnapját. Az összegyűjtött, szó-
rólapokon kínált ajánlatokat böngész-
ve úgy döntöttek, hogy számukra a kü-
bekházi Abigél Hotel ajánlata a legke-
csegtetőbb. Az édesanya, Pomázi Adri-
erme az elmúlt csütörtökön vasárnap-
ra, azaz március t izenharmadikán ti-
zenhárom órára foglalt asztalt, mivel 
nem babonás. 

- Tudomásul vettük, bár kicsit fur-
csálituk, hogy a főépülettől ötven méter-
re helyeztek el bennünket, azonban 
megértettük, hogy kiakaszthatnák a 
„telt ház" táblát. De azt nem gondoltuk, 
hogy pocsék lesz a kiszolgálás, és nem 
kapunk ebédet - mondja felháborodva 
az anya. 

A héttagú család csak két étlapot ka-
pott, amit szintén furcsállt. Az italt ha-
marosan kihozták, de aztán fél óráig a 
pincérek színét sem látták, így nem tud-
ták a főételt megrendelni. 

- Halat szerettem volna enni, de közölte 
a főúr, hogy az most nincs, hiába szerepel 
az étlapon. így maradtam a sablonos sajt-
tal és sonkával töltött húsnál, de a család 
többi tagja sem rendelt különleges étele-
ket. Aztán vártunk. Elmúlt két óra, ne-
gyed három és még mindig semmit nem 
kaptunk - állítja a férj, aki egyre idegesebb 
lett, hiszen felesége cukorbeteg, és min-
den étkezés előtt fél órával inzulininjekci-
ót ad be magának. Ezután mindenképpen 
ennie kell, mert leesik a vércukorszintje, 
ami beláthatatlan következménnyel jár. 
Szerencsére, fél háromkor két tányér le-
vessel megjelent egy pincér, és nem tör-
tént baj, de a többieknek már kopogott a 

szeme az éhségtől, hiszen még háromkor 
sem kapták meg az ételt. Ekkor Adrienne 
apósa, Pista bácsi, már nem bírta cérná-
val, és megkereste az üzletvezetőt. Kor-
mányos István, aki éppen a havat lapátol-
ta, közölte, hogy kicsi a konyha, és renge-
teg a vendég - nem tud mit csinálni. 

- Vártunk még húsz percet, hogy ad-
junk esélyt, de amikor láttuk, semmi ér-
telme, felálltunk az asztaltól. Szóltunk, 
hogy nem fizetünk, és fogtuk az álta-
lunk vitt tortát - amit csak a hűtő tetejé-
re raktak - , és elmentünk. Közben meg-
fogadtuk: ide soha többet nem tesszük 
be a lábunkat - emlékszik vissza a még 
mindig mérges anyuka. 

A negatív reklámnak természetesen 
nem örült a tulajdonos, Kormányos 
István azonban elismerte, hogy hibáz-
tak. 

- Minden lefoglalt asztalhoz többen 
érkeztek, mint amennyien előre beje-
lentkeztek. Ezáltal negyven százalék-
kal nőtt a vendégek száma. Ráadásul 
mindenki fél egy és egy óra között ér-
kezett. Hibát követtünk el, mert a ven-
dégeket nem tájékoztattuk, hogy las-
sabb a kiszolgálás, és nem ajánlottuk 
fel, hogy kevesebb féléből válasszanak. 
Ugyanakkor majdnem mindenki mást 
rendelt. A szűkebb konyhai lehetősége-
ink miat t a dolgozóink idegesek, emi-
att sajnos a munkamegosztás nem volt 
a leghatékonyabb. Tudom, nem vigasz, 
de elegáns, osztrák és francia étter-
mekben én is jártam így. Még egyszer 
elnézést kérek a Pomázi családtól - fe-
jezte ki sajnálkozását az étterem tulaj-
donosa. 
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1 • •• // Ajovo 
építészei 
Hogy eszükbe jussunk, ha építőanyagra 
lesz szükségük életük során - hangoz-
tatták tegnap a Wienerberger szakmai 
napjának előadói a szegedi Vedres István 
Építőipari Szakközépiskolában. Az oszt-
rák tulajdonú téglagyár és még hat épí-
tőipari anyagokat előállító cég műszaki 
szaktanácsadói mutatták be a falazás, a 
szerkezetépítés, a burkolás, a hőszigete-
lés és tetőfedés korszerű anyagait, vala-
mint legújabb technológiai fejlesztéseit. 

Kóruskoncert 
Az 1978-ban elhunyt kiváló szegedi kar-
nagyra és zenepedagógusra, Kardos Pál-
ra emlékeznek ma este 6 órakor a Szege-
di Tudományegyetem aulájában kezdő-
dő ingyenes kórushangversennyel. Fel-
lép a Rókusi Gyermekkar, a kecskeméti 
Ward Mária Leánygimnázium Kórusa, a 
Csongrádi Kamarakórus, a Kiskunhala-
si Felsővárosi Altalános Iskola Kórosa és 
az SZTE JGYTFK Kardos Pál Nőikara. 
Az együtteseket Kardos Pál tanítványai 
- Raricz Zsoltné, Pálinkásné Kócsó Má-
ria, Kocsis Istvánné, Katona ¡ózsefné és 
Ordasi Péter - vezénylik. 

Érdemes művész: Juronics Tamás 

A számok és az ember 

A rendező-koreográfus a szegedi színház nézőterén, az Atlantisz próbáján Fotó: Schmidt Andrea 

A Magyar Köztársaság Érdemes Mű-
vésze k i tün te t é s t vehet te át az ün-
nep alkalmából Juronics Tamás Ha-
rangozó-díjas táncművész, koreográ-
fus a Szegedi Kortárs Balett élén mű-
vészeti vezetőként , koreográfusként 
végzett kimagasló alkotói munkájá -
ér t . 

Juronics Tamás a 36. életévében jár. Az 
első koreográfiáit tizennégy évvel ezelőtt 
alkotta meg, tizenkét éve lett a szegedi 
kortárs együttes művészeti vezetője. A 
magyar koreográfusok közül szinte első-
ként használta műveiben a kortárs tánc 
elemeit. Több mint negyven koreográfia 
fűződik a nevéhez. A mostani érdemes 
művész kitüntetés a tizenötödik a szak-
mai és társadalmi elismeréseinek sorá-
ban. 

Ennyit az adatokról - amelyek persze 

igen beszédesek. Például elképesztő ki-
tartásról árulkodnak. Állóképességről. 
Erőről. Nyitottságról, az új iránti fogé-
konyságról. 

Tudják, akik tudják, hogy az ő eseté-
ben - aki markánsan egyéni stílusú ve-
zető táncosként is kiválót produkált -
egyáltalán nem csak fizikai erények 
ezek. A tánchoz elengedhetetlenek, de 
ahhoz a szellemi működéshez is kelle-
nek, amelyet alkotásnak nevezünk. 
Amelyhez persze további képességek is 
szükségeltetnek. Vegyük például azt az 
ugyancsak adatolható tényt, hogy mi-
lyen elképesztően fiatal ember volt Juro-
nics Tamás, amikor első, és rögtön nem-
zetközi figyelmet is keltő műveit alkot-
ta-táncolta. A művészi alkotóképesség 
persze nem életkorhoz kötött; de hogy-
ne keltene föltűnést, ha huszonéves al-
kotó jelenik meg a nemzetközi táncszín-

padon - teljes vértezetben? És aztán, 
ahogyan múlnak az évek, hogyne kelte-
ne talán még nagyobb föltűnést, hogy a 
létrejött művek - sorozatban - kimagas-
ló minőséget képviselnek? 

Szeged büszke a nemzetközi táncszín-
padon a nevét híreló, Juronics vezette 
kortárs táncegyüttesre. Talán bizonyítja 
is a város, előbb-utóbb, hogy nemcsak 
szép szavakkal, megfoghatóbb módon is 
segíti-támogatja a művészeket a további 
karrier építésében. Mert ez jó befekte-
tés. Mert amit csinálnak: érték. 

Ilyenkor, amikor kézzel fogható bizo-
nyíték adódik erre - mondjuk egy már-
cius 15-én, amikor az együttes mindkét 
vezetőjét, Juronics mellett Pataki And-
rást is kitüntetik - , amikor kiderül, hogy 
másoknak is tetszik, legalább ilyenkor 
mondjuk ki bátran: mert szép. 

S . E . 

ANYAGI TÁMOGATÁST NYÚJTÓ CÉGEK: 
Snqtdt Köréieii Kávéi»: 6000 Ft Álaituratoli 6000 Ft. Kar+dy István dl 3000 Ft. órigár Autooloátro Szervi: Kft 3000 Fl. 
Uttta fan UL 2000 fi, Bon Lásdooé: »00 Ft. 
ANYAGI TÁMOGATÁST NYÚJTÓ MAGÁNSZEMÉLYEK: 
K+iniui ti» Mária, Uteoé fa*» Srihia. M i Zaba. Borta Isriw Brtünisf_ Bote Somion̂ , Bort̂ lásriáte, 

Sanim. BvrnmAa IkUo Bán», f iá. BUmmsár 7 sok. Boáote Moru Magolna. Bon Vmcr. Bukás Sunia Bulué Olga 

né, Deák Donó, Dúl Vmce, Dotó Liutóné, Duna iwsetné, Dálnoky Erzsébet Dóda tuba, Dömötör Katalin, Erdélyi Evelyn, Fara 
,0Knl Ernoira. laáas Oy»,« i . FarisasIth».. Fs+vrvar, Ftananra. Fártv Ith«». Fásrf, TI», fnne 
Ióné. fodor Alayrsne. Frank Antalne. Fáfaun Mária, Födi Pótomé, Füléki lino: és neje, Gnú Sribna. Gora Edk, Gora tónH, Gyarrna 
b Ágnes á„ Gát» Csabi, Hl* MUyoé, HaneatbDobo Zsozsa, Herbály Zsuzsanna, Ft«|»(sy Fl«a. Hugyák Istvin dr , Ftódosy 
Annamária dr„ Iván Emese dl. lakab Bote. lancsó Mária, lene, foto* no. Mró láno* K te Merényi Nkolette és Kisaely Zoltán. 
Un* Orsolyo, Kársni Anteo. Kom Ger*lyte, Ueno Wo. Knrnd, loszMnáF, UszMnteím Anda, Kiss Beláne, Krss W 
d«. lorsntnv. Kuvacs telb«, Ko*a<sBertalanra, Koars Worra. Kovács f»a. Kropuvza Smdorra. Kony, Antalra, Kadar 
Zsolt, Kószö Gábor, Kövesi fiólo. Köm Ernő, Láfkö Zita. Lájköné Péter leréz, Lincief lánosné, Ltpfui Mina, Lizát leñóte és Lázár 
Zsozsánte Lé» Antal. Morton« Gyön«, Mata Emnliol, Hozni Ion«. Mezei lánoste Mibdk IbMm. Molnár Balázs, Molná. F» 
ront. Molnár Róbert, Motiká Aonáoúriá ár, Mnm Ilona. Móficz Hiña dr„ Nagy Istvánná, NnqymiháJy Lászlóra, Nágymibály Mi 
rio, Nyitó* Kátábn, 0)00901 Róbert OMlak llOv Páku Sándorra, Paluská Vilmosra, Papdi Norbert, Paplóqó Istvánná, Papp Amanó 
rio, Poop kdioniu, Papp LóutónO. Uaki Andrea, ffebk Adrienn, Pádovity Bolón, Pmzzés GabrietU, Pintzés lánosné, PUukity To» 
ír, Prega, Mono, Paszta Lászlóra. Rappamr Venus, Anden, R.go lazon it es A], Uyus, »0,«+: Benóra, Mssch lerem. Ropo: 
Istvánra. Retas: István es oqe, Uro Mario Rózsa Piks U k Rózsáridgyilsriiméón,Sd»AoG^Sd»ArtlbteScblesáî  
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Várunk minden építkezőt 
és azokat, akik még csak 
tervezhetik az építkezést 
• akciókkal, kedvezményekkel 
• szaktanácsadással, 
közvetlenül a gyártóktól és 
forgalmazóktól 

• gyermekprogramokkal 
• nyereményjátékkal! 

naznoz 
a házhoz valót! 

10-40%-os árengedménnyel 
Rendkívüli árengedményekrszezonnyitó akciók! 
Téglák, födémek, vízszigetelő anyagok, beton térkövek, 

hőszigetelő anyagok, tetőcserepek és nyílászárók 

• Tűzoltó u. 4. 466-092 
• Pulz u. 50. 424-047 
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