
anyargó utak, megművelt szőlők, 
roskadó gyümölcsfák, csinos tanyák. A 

felsővárosi gazda a ház, a föld és a szőlő három-
szögében élte napjait a mértékkel végzett mun-
ka és az ünnepek bölcs harmóniájában. Igen, itt
nagyob az életöröm, mint az ország más tájain: 
ízeseb az étel, tüzeseb a bor, szíveseb a szó - 
mintha az Úr is jókedvében teremtette volna az

ő városát.

K

inding roads, cultivated vineyards, 
trees creaking under the weight of 

their fruits and handsome farm buildings. The
upper town landowner lived his life in the trian-
gle of the house, the lands and the vines in the 
wise harmony of moderate work and holidays. 
Yes, there is more joy to life here than anywhere 
else in the country: the food is tastier, the wine 
more fiery and words more polite: as if God had

created his city in one of his best moods.

W

ich schlängelnde Straßen, Weinberge, 
reich tragende Obstbäume, hübsche Bau-

ernhöfe. Der Bauer der Oberstadt verbrachte 
seine Tage zwischen Haus, Feld und Weinberg 
mit maßvoller Arbeit und weiser Harmonie der 
Feiertage.  Ja, hier ist die Freude am Leben grö-
ßer, als in anderen Gegenden des Landes: hier 
schmeckt das Essen besser, der Wein ist feuriger, 
das Wort liebenswürdiger – als wenn Gott sei-

nen Stadt bei guter Laune geschaffen hätte.

S
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EGY OLDALPÁ A KÖNYVBŐL



NagY janKa tEodóra

SZEKSZÁRD
minden  időben

for all times
zu allen Zeiten



„Szekszád az a város, amelyről mindenkinek vannak emlékei: 
hangulatok, képek, színek, illatok, emberek és történetek…”

Kedves Barátunk!

Szekszárdról az elmúlt esztendőkben már szép számban születtek könyvek: monográfi-
ák, történeti munkák, albumok... Akkor miért érdemes egy újabal előállni? Azért, mert 
most egy olyan könyv megjelentetéséhez kérjük támogatását,
 amely gyökeresen más, mint az eddigiek. 
más, mert arra vállalkozik, hogy közvetlen, személyes képet rajzoljon a 2005-ben 100 évvel
ezelőtt ismét városá vált Szekszádról, lírai emlékekben, hangulatokban, képekben idézze fel, a
szekszádiak szemével láttasa a települést, új onásait, tájait fedezze fel.

A „Szekszárd minden időben„ kiadvány három nyelven, 60 oldal terjedelemben, 
22×20 cm méretben, Rühl Gizella hangulatos, színes fotóival a Szent László napi ígasá-
gokra jelenik meg 500 számozott példányban.
Kedvezményes vásárlási ára támogatóknak, 10 példány feletti megrendelőknek: 2 000 Ft/db.

Kinek az érdeklődésére tarthat számot a „Szekszárd minden időben” könyv?
Mindenkinek, akinek szülővárosa vagy gyermekkorának színtere Szekszárd, vagy akit jó 
sorsa vetett e helyre, s itt élte le az életét, vagy vendégként, esetleg turistaként töltött el né-
hány kellemes napot, hetet a településen...

További előnyei:
hiánypótló • unikum a maga műfajában • elegáns • háromnyelvű • kitűnő ajándék • aktu-
ális és egyben alkalmi

A könyvben külön is szerepelnek a kiadás támogatói: 

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!

A könyv megrendelhető: FOLIO, Szekszárd, Yl Miklós u. 3. • Telefon: 74/501-008
email: ruhlg@folio.hu, ruhlg@tolnaart.hu 


