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KARÁCSONYI AJÁNDÉKÖTLETEK
Felsőgöd 100 éves
Képes falinaptár – 2016

A Bozóky Gyula Alapítvány gondozásában „Felsőgöd 100 éves”
címmel megjelent egy 2016. évi falinaptár. A szép kivitelű, igényes kiadvány archív fotók felhasználásával a felsőgödi városrész néhány jellegzetes épületét mutatja be (Szécsi-kastély,
az egykori állami általános iskola épülete, Piac tér stb.).
A naptár megvásárolható:
• Román János ruhaboltjában (2132 Göd, Bozóky tér 6.).
• A Retró Ady Klub (2132 Göd, Kálmán utca 13.) összejövetelein.
• A katolikus templom sekrestyéjében minden mise után.
A naptár ára 2000 Ft. A bevételeket az alapítvány az Összefogásfeszület felújítási költségeinek kiegyenlítésére használja fel.

A 100 éves Felsőgöd krónikája

A Gödi Almanach 2015. évi kötete

Felsőgöd létrejöttének 100. évfordulójára, szeptember 19-ére megjelent
a Gödi Almanach idei kötete. A 100 éves Felsőgöd krónikája alcímet viselő, régi
fotókkal gazdagon illusztrált 270 oldalas könyv átfogó képet nyújt a felsőgödi
városrész történetéről az 1900-as évek elejétől napjainkig. Fejezetei sorra veszik
a közigazgatás, az egészségügy, a gyermeknevelés, a természeti és társadalmi
viszonyok, a közösségi, kulturális és egyházi élet, a sport és a helyi építészet alakulását. A kötetet szívből ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik Göd múltja iránt.
A könyv megvásárolható:
A Göd Városi Könyvtárban (2131 Göd, Pesti út 72.) kedvezményes, 500 forintos
áron. Ugyanitt korlátozott példányszámban még kaphatók a korábbi években
megjelent almanach-kötetek is.

Üdvözlet Gödről!
Impozáns képes album

Volentics Gyula helytörténész, városunk, illetve a régió múltjának kiváló kutatója
októberben mutatatta be legújabb képes albumát. A közel tízéves kutatómunka
eredményeként napvilágot látott könyv alapjául szolgáló források között levéltári
dokumentumok, korabeli újságcikkek, képeslapok.
térképek és fotók egyaránt megtalálhatóak. Az album lapjain megjelennek a gödi
villák és kúriák, az egykori üzletek, éttermek és szállodák, olvashatunk a vallásos közösségek életéről, a település sport- és kulturális egyesületeiről, a Duna-parti strandokról, a múlt század első évtizedeinek kedvelt üdülőtelepéről. Akik ismerik a szerző
2012-ben megjelent Mesélő gödi képes levelezőlapok című kötetét, azok biztosan szeretnék a könyvespolcukon látni a most megjelent újabb albumot is.
A könyv megvásárolható:
Alsógödön
• Göd Városi Könyvtár (2131 Göd, Pesti út 72.)
• Firka Nyomtatványbolt (2131 Göd, Török Ignác u. 1.)
Felsőgödön
• Román János Informatikai Kuckója (2132 Göd, Lenkey u. 25. – Bozóky téri ruházati bolt)
• Márton Olga papírboltja (2132 Göd, Lenkey u. 5.)
Az album ára: 5990 Ft
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