„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

2019. január 10. - XXX. évf. 1-2. szám
20 oldal, 250 Ft
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A Dél-Mezõföld független hetilapja

www.bogardesvideke.hu

BEMELEGÍTÉS
2019-re

Írás a
7. oldalon.

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra lehetõség van elõfizetni a 2019-es
esztendõre a szerkesztõségben, nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft
(48 lapszám x 200 Ft)
1/2 évre 5.100 Ft
(24 lapszám x 212,50 Ft)
1/4 évre 2.700 Ft
(12 lapszám x 225 Ft)
Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is
érdemesnek tartják megvásárolni a Bogárd
és Vidéke hetilapot, melynek híreivel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.
Hargitai–Kiss Virág

KINCS
„Boldog új évet!” röpködött a levegõben a hétköznapi köszönési formulák helyett a 2018-as és 2019-es esztendõ fordulójának napjaiban. Úgy véltem hallani,
nem csupán üres frázisként intézték egymáshoz e három szót az emberek. Benne
volt a saját jobb jövendõjükbe vetett bizakodásuk, a mástól kapott jó szó szelíd simogatása, az odafordulás – mindaz, amivel egymás életét szebbé tehetjük. E varázslat belõlünk áradt, tehát bennünk rejlik ez a képesség. Milyen jó lenne, ha
nem ideig–óráig, hanem örökké tartana! A nyughatatlan ember békét kíván,
mégis, mintha zubbonynak érezné a Csöndet, hadba vonul. A szentséges pillanatokat szilveszteri tüzérséggel töri meg.
A csodát nem kíséri csinnadratta, szinte láthatatlan. Míg a színpadon reflektorfényben zajlik a mûsor s a tekintetek oda szegezõdnek, a sötétben derengõ nézõtér egyik sorának szélén ülõ lányka mellé egyszer csak odatoppan, leguggol az
édesapja, átöleli, homlokon csókolja. A kislány a nyakába borul és szorosan átöleli. Mintha hosszú idõ óta most találkoztak volna újra. Könnyek szöknek mindkettejük szemébe. Ahogy a kislány itatgatja az arcán csordogáló patakot, édesapja le nem veszi róla a tekintetét. Ó az a tekintet! Csordultig van repesõ szeretettel,
amibe beleremeg a levegõ. Megindít e csöndes jelenet, melynek lopva tanúja vagyok, talán egyedül a teremben. Számomra ez a kézzel nem fogható ajándék az
egyik legnagyobb kincs, amit karácsonyra kaptam.
Hargitai–Kiss Virág

