MÁJUSI HÍRLEVÉL HELYETT
Josef Weinheber: Kalendárium
Május, rigófütty, orgona nyit.
– "Örökké!" -– gyúl az alkony
és két árny esküszik.
(Ford.: Szabó Lőrinc)

Tóth Árpád: A tavaszi sugár
A tavaszi sugár aranyburokba
fonta
A zsenge bokrokat s a bimbók
reszkető
Selyemgubóiból zománcos fényű
pompa,
Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.
A zsongó fák előtt, a kerti út
szegélyén,
A park-őrző, borús csillámu
rácsvasak
Festékes könnye folyt, sírtak, mert
fémük éjén,
Hiába van tavasz, boldog rügy
nem fakad.

Heinrich Heine: Megjött a
május
Megjött a május íme,
virágba borult a világ,
felhőcske rózsaszíne
a kéket üdén szeli át.
Versengenek énekökkel
a csalogány s a rigó,
füvön bárányka szökdel,
szökdelni, dalolni jó.
Én nem teszem azt se, ezt
se,
a friss gyep: vánkosom.
Halk csendülés
nagymessze,
álmatlan álmodom.

Egy lány jött az úton, virággal, sok /Ford.: Nadányi Zoltán/
virággal,
Mellettem elsuhant, illatja
megcsapott,
Egy-testvér volt talán a fénnyel és
a fákkal,
Eltünt. Szívem zenélt. Merengve
álltam ott...
Tavasszal megújul a világ körülöttünk, s ez remek alkalom arra, hogy

belül, lélekben is megújuljunk, hiszen ha harmóniába kerülünk a
természettel, akkor sokkal könnyebben virágba borulhatunk magunk is.
Tavasszal ismét megjelennek azok a dolgok körülöttünk, amelyeket
télen nélkülöznünk kellett. Kisüt a nap, felmelegedik a természet,
megjelennek az énekes madarak, kizöldellnek a fák. A nappal ideje
megnyúlik, s rövidebbé válnak az esték.

Májusi ünnepeink
Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen
az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban más és más
napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján, idén május 3-án.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik
vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának,
és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak
olyan ünnepek, amikor az anyákat is felköszöntötték.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az
első ünnepet,
Az anyai szeretet soha meg nem szűnő,
Nem mossa el sem könny, sem pedig az idő.
Egy mondatot senki nem felejthet:
"Ott lettél ember, ahol felneveltek."

. Szeretettel köszöntünk minden édesanyát és nagymamát!

Pünkösd idén május 31. és június 1.
A magyar kultúrában több népszokás kötődik a pünkösdhöz. Több elemük
a kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza. Visszavezethető a római
floráliákra, amelyek olyan tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak,
amikor Flora istennőt, a növényvilág és a virágok (tágabb értelemben
a termékenység) istennőjét köszöntötték. Az istennő görög nevén Khlórisz,
azaz Zöldellő, Viruló.
Piros Pünkösd napján mindenek újulnak,
a kertek, a mezők virágba borulnak.

Egy magyar népszokást emeltem ki: Tavaszköszöntés Pünkösdkor
Már kora hajnalban az ablakokba, vagy a ház kerítéslécei közé tűznek zöld
ágakat, virágokat (bodzát, pünkösdirózsát, jázmint) azért, hogy nehogy
belecsapjon a házba a villám. Néhol a lányos házakra tettek ki zöld ágakat.

A koronavírus miatt kialakult világjárvány nagyon sok embertársunk
tervezett programját kényszerítette változtatásra. Az emberek most olyan
valóságba kerültek bele, ami számtalan meglepetést tartogat. A kényszerű
otthonlét, összezártság lehet hasznos is, vidámabbá lehet tenni a
mindennapokat.
Fontos az egymásra figyelés, a több beszélgetés, a segítés valós
megnyilvánulása, az értékes emberi élet helyén kezelése, a nem élünk örökké
érzés felismerése, a ne rohanjunk állapot megtapasztalása, a nem minden a
pénz érzésének megélése.
Átrendeződtek a fontossági sorrendek, előtérbe került a család.
Hallgassanak zenét, nézzenek vígjátékokat, filmeket, olvassanak verseket,
meséljenek a gyerekeknek! Türelemre, kitartásra van szükség. Emeljék fel
sokszor a telefont, hívják fel barátaikat, beszélgessenek!
Majd minden gyorsabb lesz, majd beáll a rend, és hiszem, hogy jobbá
válik minden.
Reményik Sándor:
Egyszer talán majd mégis vége lesz
És akkor, aki visszatérni bír,
Csak visszatér megint a régihez.
A régi hithez, a régi házhoz –
Ecsethez, tollhoz, kapanyélhez,
És számon mit se kér, kit se átkoz.
A mappás talán új térképet ír,

De másként minden régiben marad,
Csak egy darabig sok lesz a friss sír.
Mi megnyugszunk, a szívünk mit se kérd,
A föld valahogy döcög majd tovább,
És lassú erők lemossák a vért.
Egyesületünk székháza továbbra is zárva tart, de bízunk benne, hogy a
közösségi élet mihamarabb elindul. Nem tettünk le arról, hogy tervezett
programjainkat, ha nem is az előre eltervezett időben, de megtartsuk. A
pályázati támogatóktól lehetőséget kaptunk arra, hogy a programokat akkorra
halasszuk, amikor azt az egészségünk veszélyeztetése nélkül, biztonsággal meg
tudjuk szervezni.
A 2020. április 21-én kihirdetett 140/2020 kormányrendelet értelmében a
civil szervezetek beszámoló „készítési, nyilvánosságra hozatali,
letétbehelyezési” határideje a szokásos május 31-éről
2020.szeptember 30-ra változik.
Élünk ezzel a lehetőséggel; az egyesület éves közgyűlését későbbre halasztjuk
Olvasmányajánló:
Gáspár Klára: Székely szív
A tavaly júniusban ajánlott Székely vér folytatása; unokahúgom regénye,
családi történet megtörtént események alapján. Szeretettel ajánlom
mindenkinek!
A történet a harmincas évek végén
Bukovinában játszódik, majd azt követően
a háborúnak az Ambrus család életére
történő hatását mutatja be. Hogy éli meg a
néhány éves gyermek, hogy az általa
mindenkinél jobban szeretett székelynémet keresztszüleit Sziléziába telepítik,
majd fél évvel később neki szüleivel
Bácskába kell költöznie.

Egy kis humor:
Akinek nem inge ne vegye magára!!!
Fanyarkás fanyalgások
Az öregkornak számtalan szépsége van! Momentán egy sem jut eszembe!
Öregség: amikor már mindenre tudod a választ,
de senki nem tesz fel kérdéseket.
Biztos jele az öregségnek, hogy mindened fáj;
ami meg nem, az nem is működik.
Öregedés az, amikor az érzelmeidet felcserélik a tüneteid.
Először elfelejted a neveket, majd elfelejted az arcokat,
majd elfelejted felhúzni a sliccedet, majd elfelejted lehúzni a sliccedet.
Öregszem: bementem egy régiségboltba, és megpróbáltak megvenni.
Kedvenc sportom lett a szemüvegvadászat.
Orvosom azt javasolta, hogy többet legyek a levegőn.
Ezután vezetés közben lehúzom az ablakot.
Fittnek kell maradni. Nagymamám hatvanévesen elkezdett
Napi 10 kilométert gyalogolni. Most 92 éves, de fogalmunk
sincs, merre jár.
Amikor rám jön az érzés, hogy mozognom kéne,
lefekszem és várok, amíg az érzés elmúlik.
Öregség: amikor a gyógyszeres szekrényünk jobban fel van
szerelve, mint a bárszekrényünk.
Az öregségnek három jele van: a rossz memória ...
a többire nem emlékszem.
Az aktív élet dicsérete: jobb elkopni, mint berozsdásodni!

MINDEN NYUGDÍJAS TÁRSUNKNAK SOK
TÜRELMET, KITARTÁST ÉS JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNUNK!
Bízunk a mielőbbi személyes találkozásban!

