
A szerző bő tíz esztendő kuta-
tómunkájának eredményeit 
foglalta kötetbe. Az  albumban 

látható több mint 600 fotó közel felét 
Volentics Gyula most publikálja elő-
ször. A  könyvet lapozgatva egyebek 
mellett bepillantást nyerhetünk a  gödi 
kastélyokba és kúriákba, megismerked-

hetünk a  korabeli Duna-parti élettel, 
a strandokkal, az éttermekkel, a szállo-
dákkal és az üzletekkel. De sok mindent 
megtudhatunk a  hitéletről, a  templo-
mokról, az  egyesületekről, a  település 
kulturális életéről – és hosszan sorol-
hatnánk még az  egyes fejezetcímeket. 
Mindenképpen említésre méltó, hogy 

a  kötet ajánlását nyugalmazott állam-
főnk felesége, Göncz Árpádné írta.

Az Üdvözlet Gödről! könyvbemuta-
tójára első alkalommal október 9-én 17 
órakor a József Attila Művelődési Ház-
ban, másodjára pedig október 17-én 17 
órakor a felsőgödi Retró Ady Klubban 
kerül sor. E  rendezvényeken a  repre-
zentatív, akár karácsonyi ajándéknak 
is kiváló album 1000 forint kedvez-
ménnyel vásárolható meg. A későbbi-
ekben az Üdvözlet Gödről! című kötet 
kapható lesz a  városi könyvtárban, 
illetve a váci Lyra könyvesboltban, de 
megrendelhető telefonon vagy e-mail-
ben személyesen a szerzőtől is.
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HELYTÖRTÉNET

Üdvözlet Gödről!
A korábbi nagy sikerű könyv, a  Mesélő gödi képes levelezőlapok szerzője, 
Volentics Gyula helytörténész, a  Magyar Kultúra Lovagja cím kitüntetettje 
hamarosan újabb kötettel jelentkezik. Az  albumigényű munka, az  Üdvözlet 
Gödről! az alcíme szerint helytörténeti barangolás a Dunakanyar kapujában: 
Alsó- és Felsőgödön.

Az igényes kivitelű képes album várhatóan 
sok gödi család könyvespolcára felkerül majd

Duna-parti idill 1929-ben az alsógödi strandon. A több mint 600 fotó bepillantást enged 
az egykori Göd mindennapjaiba

Vajon mit tegyen a könyv főhőse, Gyulai 
Emánuel regényíró akkor, amikor törté-
netének szereplői egyszer csak bekopog-
nak az  ajtaján, és laposra verik a  fejét? 
Csoda-e hát ezek után, ha kénytelen egy 
bűncselekmény szálait kinyomozni, és 
maga is rablásra, sőt esetleg emberölésre 
adni a fejét?

Kedves kollégák, figyelem! Vigyázza-
nak, milyen történeteket írnak, hiszen 
előfordulhat, hogy pillanatok alatt ott ta-
lálják magukat regényük szertesodródó 
szálainak szövevényében. Rablás, gyilkos-
ság, bűnözőbandák, vádalku a rendőrség-
gel − és egy gyönyörű marketinges lány, 

Imola… A szex, a pénz és a hatalom tény-
leg szétválaszthatatlan? A  csattanót per-
sze nem durrantjuk le a  hatlövetűnkkel, 
de annyit elárulunk, hogy mint a hasonló 
történetekben, vastagon gurul a  forint is, 
és szép számmal akadnak, akik szaladnak 
utána.

Csabai Márk új regénye garantált kikap-
csolódást nyújt mindenki számára. A szep-
tember 21-én megjelenő kötet már most 
megrendelhető!

Infó a szerzőről:
www.csabaimark.hu
facebook.com/csabaimark

KÖNYVAJÁNLÓ

Csabai Márk új regénye
A fiatal, alig harmincéves gödi író, Csabai Márk új gengszterregénye A hatlöve-
tű címmel az Athenaeum Kiadó gondozásában jelenik meg rövidesen.
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