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Editorial

Do you Know

Welcome 2019: Happy new year and we hope everyone gotten to a thumping start to 2019. We already
witnessed lots of excitement during this year. While
the roller coaster of stock market is keeping everyone
on their toes, lots of drama is unfolding across the
globe.
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“Wall or No wall !! Who is paying for it”

ఈ నె ల తె లు గు



Finally shutting down the “shut down”,



“Patriots again…”, buckle up for the showdown



Indians made history in the down under, triumphing Aussies.



Djokovic starts the year on thumping note, yet
again.

Editorial
Recent Events
Upcoming Events

TAGCA joined the party by adding festive color by
hosting grand Sankranti dinner. Happy new year
again !!
Please provide your valuable feedback for further improvements to newsletter@tagca.org

Get to know our Executive Member—Satya Vemuru
Spouse— Vijaya Vaddela
Sons —Sritan & Srihan
Hobbies: Volunteering, Gardening & listening to music
Favorite Vacation: Switzerland

Little known fact : We are actually “Vemuri’s” but
turned into “Vemuru” due to clerical mistake :)

TAGCA thanks all of you for attending Sankranthi Dinner. It
was an absolute blast. Hope everyone enjoyed the event
which witnessed some of the unique specialties such as., delicious food with a traditional service to table for second
round, games and fun activities. Thank you all for making
this event as a memorable night.

Date

Event

Venue

03/02/2019

Ladies Night

American Legion

524 Heckle Blvd, Rock Hill,
SC—29730

TAGCA Executive Committee invites all Charlotte area Telugu ladies for an exclusive fun filled evening with games, music, dance, fashion, food and open challenge for Classic Mahanati style vs. Contemporary Samantha Style! Welcoming
all Savitri(s) and Samantha(s) to get ready for this rocking
Sav vs. Sam bonanza!
Online Tickets Link
Early Bird Sale Price:
Members: $20, Non-Members: $25
Tickets : Online / or Contact TAGCA Executive Committee
member or / Kalyani Chalasani @ 704 491 5896

For Event Details contact:
Padma Nunna @ 281-989-5515
Kalyani Chalasani @ 704-491-5896

Photo ID
In December of 2018, North Carolina voted to add to the state
constitution a controversial requirement that people must show
photo identification before being allowed to vote. The North
Carolina State Legislature was now required to enact legislation
requiring the production of a photo ID prior to voting.
This new law requires a voter to show photographic identification
to a poll-worker as a precondition to voting in person. It will not
apply to absentee voting.

Highway Improvement Laws
Over the next 10 years, the NCDOT now has the
power to borrow up to $3 billion to support highpriority highway construction projects. These
funds may not be used by the NCDOT to pay for
non-highway or toll projects. The NCDOT hopes
to start working on the large backlog of state
highway projects using available money starting in
2019

తెలుగు పద్యం
ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలెడినా ఏ పీఠమెక్కినా, ఎవ్వరేమనినా,
పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని, నిలపరా నీ జాతి నిండు గౌరవ్ము.
ఏ పూరవ పుణ్యమో, ఏ యోగ బలమో జనియంచినాడ వీ స్వరగఖండమున
ఏ మంచిపూవులన్ ప్రేమించినావో నిను మోచె ఈ తల్లి కనక గరభమున.
లేదురా ఇటువ్ంటి భూదేవి యందూ లేరురా మనవ్ంటి పౌరుల్లంకందు.
సూరుయనీ వెలుతురుల్ సోకునందాక, ఓడలా ఝండాలు ఆడునందాక,
అందాక గల ఈ అనంత భూతల్లని మన భూమి వ్ంటి చలిని తల్లి లేదు
పాడరా నీ వీర భావ్ భారతము. తమ తపస్సులు ఋషుల్ ధారవోయంగా
సౌరయ హారముల్ రాజచందు
ే లర్పంప భావ్ సూతరము కవి పేభువులలింగ
రాగ దుగధముల్ భకత రతనముల్ పిద్క దికుిలకగద్నున తేజముు వెలగ
రాళ్ళ తేనియలూరు రాగాలు సాగా జగములనూగించు మగతనంబెగయ
సౌంద్రయమెగ బోయు సాహితయమలర వెల్లగినదీ దివ్య విశవంబుపుతర

దీవించె నీ దివ్య దేశంబు పుతర పొలములా రత్ననలు మొల్లచెరా ఇచట
వార్ధలో ముత్నయలు పండెరా ఇచట పృథివి దివ్యయషధుల్ పిదికరా మనకూ
కానలా కసూ
ూ ర్ కాచరా మనకు. అవ్మానమేలరా ? అనుమానమేలరా ?
భారతేయుడనంచు భక్కతతో పాడ!

“అంద్ర్కీ భారత గణ్ తంతర దినోతువ్ శుభాకాంక్షలు”

స్ంకాాతి
సూరయ భగవానుడు "మకరం" లోక్క పేవేశిసూ
ూ నే,

పవితర, శాసోూోకత స్తిరులక్క, పుణ్య కరులక్క సానూకూలత

ఏరపడి, స్మస్ూ మానవాళి పండగ వాత్నవ్రణ్ంతో పేకృతి మారుపలను సావగతించే పేతేయక పండగే ఇది.
మకర స్ంకామణ్ం నిండి "ఉతూరాయణ్" పుణ్య కాలం పా
ే రంభం అవుతుంది. స్నాతన ధరు విశావనుసారం,

శారీరక పర్శా మ, పూజలకు, సాధనాలకు అనువెైన కాలం, "ఉతూరాయణ్ం". పనెనండు నెలల కాలం లో,
దేవ్తలకు పగలు "ఉతూరాయణ్ము", మర్యు రాతిర "ద్క్షణానము" రాతిర గా కూడా నిరవచించ బడినది.
భీషుుడు కురుక్షేతరం లో యుద్ధం లో ఈ పుణ్య కాలం వ్చేే వ్రకు అరు
ు నుని చేత ఏరపడింప బడిన అంప
శయయ మీద్ ఎదురు చూసి తన తనువు చాల్లంచాడని మన అంద్ర్క్క తెల్లసిన విషయమే
"స్ంకాాతి" అంటే వేడుకలు మర్యు స్ంబరాల పండగ. రాతిర వేళ్లో
ి నక్షతర ఆకృతులకు అనుసారంగా,
చుకిల ముగు
గ లు మన స్ంస్ిృతిలో ఇనుమడింపబడా
ా య. మూడు రోజులతో పూరతవుతూ అంద్ర్కీ
ఆనందానిన పంచే పండుగను ఘనంగా సాగనంప్రందుకు పుటిినదే రధం ముగు
గ . అంద్రూ ఒకర్క్క ఒకరు
తోడుంటూ కలసి స్హజీవ్నం సాగించాల్ల అనే స్ంక్షత్నలతో ఒక రథం ముగు
గ త్నడును మరొక ఇంటి వార్
ముగు
గ తో కలుపుతూ పోతూంటారు. పెద్ద వ్యస్స స్త్ూోలు ముగు
గ లు పెడుతుంటే చినన వ్యస్స ఆడపిలిలు
ఆవు ప్రడతో చేసి పెటేి గొబెెములు కృషు
ు ని భకు
త రాళ్ైళన గోపికలకు స్ంక్షతం. భోగి పండు
ి
అంటే రేగుపండు
ి . ఇది సూరుయనిక్క పీేతిపాతరమెైన పండుగ. సూరుయని రూపం, రంగు, ప్రరు కల్లగిన
రేగుపండితో నాణేలను కల్లపి పిలిల తలపెై పోసాూరు. సూరయ భగవానుని అనుగాహం పిలిలపెై పేస్ర్ంచి
ఆరోగయం కలగాలనే స్ంక్షతంతో బోగిపండు
ి పోసాూరు. స్ంవ్తురంలో మిగిల్లన రోజులలో నలి నువువలు వాడరు.
కాని స్ంకాాంతి పరవధినాన మాతరం నలినువువలతో మరణంచిన పితు
ర దేవ్తలంద్ర్కీ తరపణ్ముల్లవ్వడం

ఎకుివ్గా చేస్స
ూ ంటారు. గొబ్బెళ్ళతో ఇంటి ముంద్ర్ భాగానిన అలంకర్ంచి హర్ని కీర్తంచే భకు
త లకు సాకాేత్
శ్రాకృస్స
ు డే హర్దాస్స రూపంలో వ్సాూడని స్ంక్షతం. ఆయన తలమీద్ మంచి గుముడి కాయా ఆకారంలో గల
పాతర గుండేముగా ఉండే భూమిక్క స్ంక్షతం దానిన తలమీద్ పెటు
ి కొని ఉండటం శ్రా హర్ అయన త్ననే భూమిని
ఉద్దర్స్స
ూ నాననని అని చెప్రప దానిక్క స్ంక్షతం. హర్నామ కీరతన చేసూ
ూ
రావ్డం తను ఏ భోగాలకూ లంగను
క్షవ్లం హర్నామ స్ంకీరతనక్ష వ్చేే వాడిననీ తనకు తమపర భేదాలు లేవ్నీ అందుక్ష పేతి ఇంటికీ తిరుగుతూ
వ్సాూడనే స్ంక్షతం.
దాదాపు మన పండగలనీన వ్యవ్సాయ స్ంబంధిత్నలే. కొతూ బ్బయయంతో పరమాననం, పిండి వ్ంటలు, కొతూ బటిలతో

ఆడబడుచు, అలు
ి ళ్ళ స్త్నిరాలు, గాల్ల పటాల పోటీలు, కోడి పందాల హడావుడి మర్యు అనినంటి కనాన ముక్షయం గా
కొతూ సినిమా ల జోరు ఇలా వాత్నవ్రణ్మంత్న పండగ స్ంద్డి తో మొద్లయయ కనుమ తో వీడ్కిలు చెపిప మళ్ళళ
స్ంవ్తురం కోస్రం ఎదురు చూసే స్ంబరమే ఈ "స్ంకాాతి"

