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S zerkesztőség  és k iadóhivatal 
Nagytétény,

M árcius 15 iki ucca  12. szám

A naavtéténvi katholikus tea
a hívek összetartásának

szép Ünnepe volt
Markó Gyula püspöki tanácsos négy helyen tartott nagy bestédet

A kulholikus teának igen nagy siker - volt A lég 
nagyobb dicsén*!lel és elismeréssel kell nyilatkozni a 
rendezőség munkájáról A inéreleiljen is páratlan es
télyi négy helyen tartották meg s ezekből bárom ven
dégi őhely iség zsúfolásig megtelt, köztük a hatalmas 
Szelmann ten-m is.

Valóban testvéri találkozója volt ez az estély a 
nagytétényi kalholiktis társadalomnak, amelyen fi
gyelmes református testvéreink is baráti kezel nyújtot
tak. mert nagy számmal jeleni k meg a Itrnsöséges 
összejövetelen.

Markéi (Ívnia püspöki tanácsos szivekéi mel -ngelo 
szédével a karácsonyi idők elmélyülésre késztető 

hangulatát varázsolta elénk s valóban úgy éreztük, 
hogy a mosolygéi. édes. isteni gyermek közöltünk van 
s az l-'.g szendéiét lopja sziveinkln*. Harcoljunk az 
istentelenség ellen mondotta .Markó (ívül-a a töb- 
l«ek kéizötl mert nincs más harc. csak a Krisztus 
és az ördög harca, örülök, hogy ebben a harcban itt 
van az egész kéizség szine-java. meri hiszen megértik 
mindnyájan, hogy a mi legszebb programinunk a Ih*- 
kesség és az egyetértés. Ezt szolgálja minden mun
kánk

A nagyhatású l.es/.éd után Magtinszky Klára tme- 
muvésznö artisztikus szépségű produkciói következ
tek. Az újszerű művészi teljesítmény valósággal trap- 
pirozta a közönséget. A modern mozgásmüvészet csúcs
teljesítménye volt az a szám. amikor egy Ady vers 
elszavalás i mellett táncolt a művésznő Ady Kivire !

versének ritmusa szolgálta a muzsikát s a művésznő 
érdekes mozdulataival a horongós Ady költemény min
őén érzelmét visszatükrözte Km r ovi Is Margit szavalt 
és zongorázott, komoly művészi felkészültséggel.

Del re Károly és Ituhió Lajos kedvesen mókáz
lak. kifigurázván a Nagytétényi l'jság szerkesztősé
géi is.

A közönség jól érezte magái és sokai tapsolt.
A Szclmann vcndéglölxm a Dolgozó Lányok szín

darabját tapsolták meg. Ez Li-s F.r/-i tani' élő mun
káját dicsérte.

Markó (ívnia püspöki tanácsos mind a négy ven
déglőben lieszédel tartott. A közönség igen jól érezte 
magát s vidám hangulatban maradi együtt záróráig

A helybeli k dholikus hölgyek élén Muslelz Aran
ka emberfeletti munkát végzett az est sikeréért Ne
héz. tövise.-* misszió volt. de végigcsinálta a mártír 
hősiességével és a hivő lélek odaadó rajongásával, a me
lyei egyedül csak a szép cél fűtött Lelkes segítőtársai 
a katolikus nők voltak, akik osztatlanul kivették ré
szüket a nagy munkálxil.

Isten segítségével hamarosan megvalósul a na
gyon szép terv és az eucharisztikus kongresszusra ki
festik a nagytétényi templomot, l ’j. színes falait l>ol- 
d.»g büszkeséggel nézhetik majd a kalholikus nők. akik 
nem törődtek fáradtsággal, gánccsal, kicsinyes megszál
lásokká!. kitartó és hősies nuinkávd meg valósi - 
lót Iák c  nagyon nemes célt Áldás munkájukra

T. K.
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Ismét súlyos szerencsétlen
séget okozott a HÉV

Hét Ur&tc mtysetesüU
Az elmúlt héten ismét súlyos villamosgázolás tör

tént Budafokon. Az Abonyi utca sarkán a Nagytételű 
felől Budapestre haladó villamoskocsi elütötte az ott 
leforduló lovas társzekeret, amelyen Schmidt IMI ko
csis és Lohner Károly kocsikísérő ült.

A két ember a kocsi aki került, amelyet a villa
mos több méteren át maga előtt tóit és darabokra 
zúzott. A ló megdöglött. A budafoki mentők a járó
kelők segítségével húzták ki a két életveszélyesen sé
rült embert a kocsi romjai alól és Budapestre, az t'j 
Szent János-kórházba szállították.

Állatorvosa van
Nagytéténynek

Állatorvosa van Nagytéténynek dr Horváth József 
személyében, aki a község husvizsgáló tisztjét is be
tölti úgy Nagytétény, mint Budatétény községekben. 
Az uj állatorvos, aki az elmúlt két esztendőben Tókölön 
fejtett ki közhasznú működést, január i-ével meg
kezdte tevékenységét Nagytétényen, ahol meleg és 
szívélyes fogadtatásra talált.

I»r Horváth József a Duna utca 6 szám alatt Lakik, 
de felhívható a községház! telefonon is. ahonnan íz 
üzeneteket mindenkor továbbítják.

Törökbálinti küldöttség 
látogatása Marastoni 
László országgyűlési 

képviselőnél
D ís z o k le v e le t n y ú jto tta k  á t  ra g a s z k o d á s u k  je lé ü l

A Törökbálinti Torna Club népes tábora ünnepé
lyes megalakulása alkalmával, kitörő lelkesedéssel Ma
rastoni I.ászló országgyűlési képviselőt választotta meg 
diszeinöknek.

Folyó hó i2-én, szerdán, a szépszámú küldöttség 
kocsira ült és meglátogatta Marastoni képviselőt nagy 
tétényi lakásán, ahol meleg szavak kíséretében átad
ták neki a megválasztását megörökítő díszoklevelet. 
A küldöttségben részt vettek dr (iesztessy T.ászló török
bálinti főjegyző, tyutera János, a Torna Club elnöke. 
Scheiblinger József alelnok. Koritsanszky Tibor főtit
kár. Heller Antal pénztáros, Kili József, Bűnt Mátyás 
és Vitay József választmányi tagok.

A díszoklevél átadása után Marastoni László or- 
szággyülési képviselő a nagytétényi halászcsárdában 
látta vendégül a küldöttséget, ahol kitünően érezték 
magukat a törökbálintiak.

Rendkívül nagy sikere volt 
a nagytétényi Polgári Kör 

hangversenyének
A Nagytétényi Polgári Kor január hó 5 *11 nagy 

sikerű házi hangversenyt rendezett saját kitűnő zene 
karának közreműködésével, örömmel könyveltük < 
hogv a nívós é> magasszinvonalu műsort nagyszámú 
hallgatóság tapsolta végig.

A Kor egyre fejlődő zenekarának most is hatul 
más sikere volt. Kitűnő karnagyuk. Várhelyi László 
lendületesen vezényelt, akinek egy klasszikus hegedű 
szólóval is őszinte sikere volt.

Az estély kimagasló eseménye Szita Oszkár zon 
goramüvész, a helybeli zeneiskola igazgatójának *-/* 
rcplése volt. aki két Chopin szimfónia előadásával 
remekelt. Virtuóz technikájával magával ragadta a 
hallgatóságot.

A zeneszámok között Kovách József tánctanár 
gyermeknövendékei táncoltak. A bájos gyermekek «- 
fiatal lányok graciőz táncgyakorlatai tavaszt varázsol 
tak a csikorgó télbe. Kedves, üde, látvány volt 1 
gyermek-tánckar gavotte-ja. valamint stilizált magyar 
tánca is. Mészáros Eszti és Mártus, Pencz Riácsku. 
Faludi Ági, Kutassy Évi, Tóth Emmike. Landler 
ncslcc, Marastoni bédi. Farkas Piri és Blum Műt 
voltak a ki-- táncoló balerinák, akik a bájos produk 
cióval rászolgáltak arra. hogy nevüket feljegyezzük 
A komoly tudásu Kovách József tánctanár munkatel 
jesitmény ével bemutatta, hogy miképpen kell 1 ma 
leányának sikeresen mozognia.

A nagysikerű, tartalmas est megrendezéséért dr 
Pencz Ferencet, a Polgári Kör agilis alel nőkét illeti 
a teljes elismerés.

Az Eucharisztikus Kongresszusi 
Iroda üzenete

Már csak néhány nap választ el az Eucliarisztiku 
Kongresszus ünnepségeitől. Az előkészületek befeje
zéshez közelednek. Reméljük, hogy a magyar vidék 
megértette az Előkészítő Főbizottság óriási felelősségét 
Nagy súlyt helyezünk arra, hogy vidéki népünk 
minél nagyobb számban vegye ki részét a Kongresszu 
ünnepségeiből. Hiszen ezek az ünnepségek eltörölhe 
tétlen benyomásokat gyakorolnak a hivő lélekre. A/ 
egész világról idejövő katolikusok előtt aligha lehet 
szebb látvány, mint katolikus vidéki népünk hitbuz 
galmának szemlélése.

Felhívjuk tehát a plébániák és az egyházközségek 
vezetőinek figyelmét, hogy most már haladéktalanul 
jelentsék be a kongresszusi filléres vonatokon felutazni 
szándékozókat, mert néhány nap múlva már lehetet 
lenség lesz a filléres kedvezményű különvonatokra 
újabb jelentkezéseket elfogadni.

Az a remény éltet bennünket, hogy az ország la 
kossága munkatársunknak érzi magát és készségesen 
aláveti magát rendelkezéseinknek, amelyeket az Eló 
készítő Főbizottság minden kérdés ismeretében csak 
a teljes sikert tartva szem előtt, foganatosít.
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A m e r i k á b ó l  a  U t é * i y . i e k n e U

Kocher Györgyül*, szül. Pentz Irma Nagytétényről 
elszakadt kedves magyar testvérünk, megható, hon
vágytól égő újévi üdvözlést küldött szerkesztőségünkbe, 
amelyet szószerint közreadunk:

Boldog vagyok!

Boldog vagyok, mert ünnepiek.
Két ujesztendót ünnepiek.
Testien az uj-hazámban.
Lélekben ó-hazámban.

Boldog vagyok visszagondolni ó-hazámra 
Ahol egyszer testben, lélekben ünnepeltem 
Boldog karácsonyt s újévet kívántam 
Szülő, testvér s rokonnak.

Boldog vagyok uj-hazámban.
Bár nincs itt szülő, testvér, rokon 
S nem is vehetem zokon.
Mert itt keresem kenyerem.
Melyet az Isten ad nekem.

Mindenható nagy Isten 
Tekint rám, mint árvára 
Ebben a nagy világba.
Légy vezérem mindenben,
Halálomig Istenem.

Kocher György né szül. Pentz Inna 
Rochelle Park, 1937. november 30.

I  Nagytétényi Apolló mozgó műsora:
Január 15— 16, szombat vasárnap. Shirley Temple bű

bájos, megható története: A kis kapitány. A rég 
nem Látott kis kedvenc egyik legjobb filmje.

Január 22— 23, szombat, vasárnap. Magyar film! A 
6 legjobb színész briliiáns játéka. Meglepő, új
szerű! A 111-es. Jávor Pál, Lázár Mária, Csortos 
Gyula, Törzs Jenő. Gervay Marica, Rajnay Gábor 
főszereplésével.

lanuár 29— 30, szombat, vasárnap. 2 film 1 műsorban: 
Zoro-Huru Budaj>esten készült vigjátéka: No-no, 
lassabban a csókkal. A többi főszereplő: Lucie 
Englisch, Hahnay Tibor. Azonkívül: Ember ember 
ellen. Izgalmas vadnyugati történet.

•Az előadások szombaton 8 órakor, vasárnap fél 4,
háromnegyed 6 és 8 órakor kezdőéinek.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Tessely K á ro ly

Telefon: Nagytétény 32. ________

Faragó-nyomda Kispest, üllői-ut 85  Tel.: 349-268 .

H IT ÉREZ?

Mii érez a szellő, ha rongyod alatt 
Átjárja didergő, szikkadt csontodat ?

Mit érez a fölei, lia fagyos teleken 
Rálép lábacskád fázva, meztelen ?

Mit érez az ember, ha mint testvére *
Kenyeret kolelulva nézel szemébe?

Mit érez a Krisztus, ha a földre néz 
S Lítja, hogy hiába kért egy koleluskéz?

Réthy Zoltán.

Pcstvármegye uj alispánja. Folyó hó 11-én alispán 
választó diszgyülés volt a vármegyeházán. Az uj alis 
pán dr Éneire I.ászló gödöllői főszolgabíró lett. akit 
nagy szótöbbséggel választottak meg.

Szerkesztőségünk köszöneté. Az uj e sztendő alkal 
mával seregestől érkeztek a Nagytétényi Újsághoz az 
olvasók jókívánságai. A szívélyes, kitartásra és további 
munkára buzdító sorokért ezúton monelunk hálás kö
szönetét. A magunk részéről is ismételten —  bol
dog, szerencsés és nyugodt ujesztendót kívánunk a 
Nagytétényi Újság kedves előfizetőinek és olvasóinak.

A Nemzeti Egység nagytétényi szervezetének vá
lasztmányi ülése f. hó 19-én, szerdán este fél 9 órakor 
lesz áz Illés-vendéglőben.

Házasság. Házasságot kötöttek: November 21-én 
Gottschalk Béla liangszerkészitő Nohaviska Ilonával, 
nov. 27-én Török András napszámos Stcfán Annával, 
december 4-én Raschka Sándor gyárimunkás Mészáros 
Máriával és Puskás Ernő üzletvezető Heinrich Margit
tal. dec. 26-án Perlaki Pál gyárimunkás Knon Mag
dolnával, dec. 26-án Fertály József légügyi almester 
Petrekovics Margittal. 1938 január 8-án Karsai István 
irodai altiszt Czimeth Máriával, jan. 9-én Tóth Ferenc 
házgondnok Koplánvi Máriával.

Winter Lajos budatétényi munkatársunk lapzárta 
kor rendkívül érdekes cikket küldött szerkesztőségünk
be a barackértékesités problémájával kapcsolatosan 
Az értékes cikket —  amely hozzászóLís dr vitéz Mól 
csányi Endre január i -i számunkban megjelent barack 
cikkéhez —  legközelebbi lapszámunkban közöljük.

Halálozás. November 8-án Csik Géza 20 napos 
korában, nov. 17-én Spiller Anna 15 éves, Fikli Antalné 
62 éves, nov. 19-én Farkas Lipót föpincér 63 éves. 
nov. 20-án özv. Juhász Józsefné 82 éves, nov. 25-én 
Herczog Antónia 1 napos, nov. 26-án Varga Gyula fő
városi tisztviselő 60 éves, december 3-án Bagóczki 
Mihály napszámos 65 éves, dec. 12-én Muskovits Ist- 
vánné 71 éves és december 20-án Lcdniczky Ferenc 
62 éves korában elhunyt.
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Csupa meglepetés és szenzáció .> nagytétényi 
Apollo Mozgó nívós műsora. Kísérje figyelemmel a 
kétheti műsort lapunk másik helyén. A legszebb é>
legolcsóbb szórakozás.

A Nagytétényi Iparos Kör hírei. Endrődy Károly, 
az Ij*ar«>'« K->r titk-irr* mondja: Január 15-én a hagyo
mányos műsoros teaesténket tartjuk a Szelmannál. 
kedves liáziasszonyaink közreműködésével. Elsőrangú 
fővárosi jazz-zenekar lesz és a közke<lvelt Kovács 
Andor konferál. Kitűnő műsor Tánc reggel 5 óráig. 
Másik nagy eseményünk is lesz. Január 29-én rendez 
zuk a kornyék bevonásával a Kereskedők és Iparosok 
nagyszabású bálját. Zsolnai-féle budapesti cigányzene- 
kar és egy elsőrendű jazz-zenckar működik közre. 
Konferál: Dctre Károly. Ezenkívül Dénes György és 
Pethes nagynevű színművészek gondoskodnak közön 
ségunk szórakoztatásáról.

Mustét/ Emil István, özv. dr Erdélyi Gézáné és 
Mustetz Aranka testvérbátyja, meghalt. Nagy és őszinte 
részvét nyilvánul meg a gyászoló család iránt.

Papp Rezső fényképész a legkitűnőbb művészi 
fényképeket készíti Nézze meg kirakatát a nagytétény i 
Apolló Mozi épületében.

A Nagytétény-Budatétény Ipartestület ilakuló köz 
gyűlése január 16-án délután 3 órakor lesz a Szelniann- 
vendéglőben. dr Schultz Gábor járási főszolgabíró el
nöklésével.

Dr Réthy Zoltán, az Ányos Pál Irodalmi Kör 
alelnoke. a kitűnő poéta költeményét hozzuk mai lap 
számunkban A finomtollu |>oéta Én igy imádkozom 
cimu. most megjelent verscskotétéről legközelebbi 
számunkban részletes ismertetést közlünk.

Ritka alkalm i vételek I
1500 öles termő fajbarackos ölenként 4.—  P-ért. 
2000 öles 4 éves, 1200 öles 5 éves = 5 .—  P-ért. 
Telkek és házhelyek Baross Gábor-telepen 3.—  

pengőtől négyszögölenként! —  üres földek 
ölenként 1.50 P-től.

Mielőtt házat, telket, földet vagy őszibarackost 
akar venni vagy eladni, forduljon bizalommal

M iille r  József
engedélyes ingatlanforgalmi irodájához! 
Nagytétény, Fő u. 43. Aut. telefon: 269-930. 
Nagytétény 9.

Építést! Átalatcitástl
Mindennemű építési, nedves fal szigetelést, 
burkolást, tető átfedést, uj |>adlózást stb. 
50 százalék megtakarítás mellett vállalja:
M Ü L L E R  J Ó Z S E F
építési vállalkozó, oki. kőművesmester.

A búd.doki kir járásbíróság, mint Ikvi hatóság 
12773-1937. tk szám.

\ rverési hinlclmrni/ Untnál

Pesti Viktória Gö/milom hpcsti l>ej. cég végi 
hajlatónak Böhm Izidor és neje Sehvarcz Krzséltet 
végrehajtási szenvedők el'en indított végrehajtási úgy . 
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést lődd 
P 20  I tőkekövetelés és járulékai b hajtása végett a 
Nagytétény községlien fekvő, s a

nagytétényi 227  sz Ikvi ln-tétlvn A I 7 . sors/., a. 
foglalt, a 7 70  sz. Itelét A lapján Itevezelell közös lege
lőből járó 2- P2(>-od részre Ili |K*ngü,

az 11 ottani P213  sz Ikvi lietéthcn A 1 sorsz. 271 
lirsz. a foglalt 22 . nép sorsz B elt.lkb .n  levő 3 76  n.-öl 
ház és udvarnak a B 7 sorsz szerint Böhm Izidor 
nevén álló ' ..-ed részre 3100  |n-gö kikiáltási árban 

elrendelte.
Az árverési 193R. évi február hó I napján délelőtt 

10 ónkor Nagytétény községházánál fogják megtar
tani.

Az árverésre kerülő ingatlan a kikiállási ár felé
nél alacsonyabb áron nem adható el.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10 százaléka, amelyet a 
magasabb Ígéret ugyanannyi százalékára kell kiegé
szíteni

Budafok. 1037 évi dér hő 13. napján.
Dr Értékes s. k titkár. A kiadmány hiteléül: Ol

vashatatlan aláírás, kiadó

Llthopon -  Mlnium 
O lo m m á z a g -b a n  c s a k is

_______ O R I O N
-■ é  d | •  g y ú t kérjünk!
Gyártja: a METALL0 CHEM1A Rt. naflytálénTi gyártelep.

M o d e r n  c s il l á r o k a t  

é s  a a i l a l l  lá m p á k a t  

m in d e n n e m ű  v i l l a m o s  

h á z ta r tá s i  k é s z ü l é k e k e t  

b e m u t a t  é s  s z á l l í t  a

Budafoki
Villamosságio.
K iren d e ltség : N a g y t i l é s y ,  D u n a  a .  12.
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