హాస్య, స్ంగీత నృత్యయలత్ో ఉర్ర
ూ తలూగంచిన త్యర్లు: వైభవంగా ముగసిన ట ంటెక్స్ దీపావళి వేడుకలు
డాలస్/ఫో ర్ట్ వర్ట్ , నవంబరు 17, 2013
భారతీయ సంసకృతికి ఇది గరవకారణమన
ై రోజు. భారతీయులకు అత్యంత్ ప్రధానమన
ై ప్ండుగ దీపావళి. ఉత్్ ర టెకసస్ తెలుగు సంఘం
(టాంటెక్సస) ఆధ్వరయంలో ఈ సంవత్సరం దీపావళి వేడుకలు అత్యంత్ వైభవంగా జరిగాయి. స్ాానిక ప్సందెన
ై “వందు” వారి ప్దహారణాల
సంప్రదాయ వందు త్రువాత్ చిన్ాారుల పారరాన్ా గీత్ంతో వేడుకలు ఆట్ హాసంగా పారరంభమయయయయి. అలెన్ ప్రాారిమంగ్ ఆర్ట్్ సంటరోో
నిరవహంచిన ఈ సంబరాలకు డాలో స్ పారంతీయలు కుట ంబ సమేత్ంగా వచ్చేస్ారు. గత్ 27 సంవత్సరాలుగా తెలుగు భాషా
సంసకృత్ులను ప్రిరక్షిస్ త, తెలుగు వారి అవసరాలకు అనుగుణంగా త్మ కారయకరమయలను రూప్ుదిదు ుకుంట నా టాంటెక్సస
(www.tantex.org) చరిత్ల
ర ో దీపావళి వేడుకలకు ఒక ప్రతచయక స్ాానం ఉంది. స్ాంసకృతిక సమనవయకర్ ల దవయం శ్రరమతి కృష్ణ వేణి
శ్రలం మరియు శ్రరమతి జయయతి వనం సంయుక్ ంగా ఈ కారయకరమయనిా నిరవహంచ్ారు. శ్రర మహేష్ ఆదిత్య ఆదిభటో కారయ కరమయనికి ముఖ్య
వాయఖ్యత్గా వయవహరించ్ారు.
శ్రరమతి జయయతి వనం త్మ స్ావగతోప్న్ాయసంలో “సత్యభామయ సమేత్ుడెై శ్రరకృష్ు
ణ డు నరకాసురుడన్ే భయంకర రాక్షసుని చంపి, ప్రజలందరినీ
కాపాడాడు. దానికి గురు్గా ప్రజలంతా ఆనందంగా ఆ వష్యయనిా గురు్చ్చసుకుంటూ జరుప్ుకొన్ే ప్ండుగే దీపావళి. మీ అందరితో ఈ దివయ
దీపావళి జరుప్ుకోవడం చ్ాలయ ఆనందంగా ఉంది” అని ఈ ప్ండుగతో త్మ అనుబంధానిా అభివరిణంచ్ారు.
అనంత్రం టాంటెక్సస అధ్యక్షుడు శ్రర సురేష్ మండువ త్మ సందచశంలో 2013 లో వనతత్ాంగా ప్రవశ
ే పటట్న/నిరవహంచిన తెలుగు
కాయలెండర్ట, ఉగాది ప్ురస్ాకరాలు, యూత్ ఫసి్వల్, టాంటెక్సస స్ాకలరిిప్సస, వనిత్ల న్ౌకా వహారం, వారిిక వందు కారయకరమయలకు వచిేన
వశేష్ సపందనను సభతో ప్ంచుకున్ాారు. కారయకరమయలు సఫలీకృత్ం కావడానికి ఆరిాక సహాయ సహకారాలు అందించిన పో ష్క
దాత్లను, సభుయలను మరోస్ారి గురి్ంచి వారికి ప్రతచయక కృత్ఙ్ఞ త్లు తెలియ జేశారు.
ఈ స్ారి దీపావళి వేడుకలకు వచ్చేసిన కళాకారులు వండితెర మరియు బులిో తెరలో గత్ంలో అలరించిన వారే కావడం వశేష్ం. నంది
ప్ురస్ాకర గరహత్
ీ , ప్రముఖ్ గాయకుడు, బులిో తెర వాయఖ్యయత్ స్ాగర్ట, “పాప్స” సంగీత్ంలో సరికొత్్ సంచలనం సృషి్ంచి, యువత్ను వశేష్ంగా
ఆకట్ కొనా గాయనిమణి రన్న్
ై ారెడ,ిి కిత్కిత్లు లేకుండాన్ే “జబరు స్్” గా మయటాోడచ బొ మమలతో నవవంచగల “రాకేష్”, వభినా కోణాలలో
హాసయప్ు చిరుజలుోలు కురిపించ్చ నవువల హరిబాబు, త్న గళంతో ప్రముఖ్ుల మనానలను అందుకొని ఆట పాటలతో మంత్రముగుులను
చ్చసన
ి ప్ృథ్ీవ చందర , “ఈగ” “దముమ” పాటలతో టాలీవుడలో దుముమరేపన
ి రాహుల్ సిపగంజ్
ిో
మరియు అందరు మచ్చే వాయఖ్యయత్,
ప్ురస్ాకరాల ప్ుట్ , మయటల మయంతిరకుడు ప్రదప్స
ీ , ప్రముఖ్ స్ాానిక గాయనీమణి, నందిప్ురస్ాకర గరహీత్ న్ాగ స్ాహతి మరియు స్ాానిక
యువత్ సహకారంతో నిరవహంచిన హాసయ, సంగీత్ నృతాయలు అందరినీ అలరించ్ాయి. టాంటెక్సస కారయవరగ బృందం కళాకారులను
స్ాంప్రదాయ బదధ ంగా ప్ుష్పగుచ్ాేలతో ఘనంగా సన్ామనించింది.

ట ంటెక్స్ స్ాాలర్ి ప్స్ : విదయయ స్ంబందిత, స్ామాజిక, స్ాంస్ాృతిక కార్యకాూమాలో యువతకు పరో త్యాహం
సంసా చరిత్ల
ర ో మొట్ మొదటట స్ారిగా స్ాాపించబడిన “టాంటెక్సస స్ాకలరిిప్సస” వజేత్లెైన యువ కిరణాలు మౌకి్క పాలూరి, ప్రముఖ్ స్ాయి
అటూ
ో రి, రవతచజ లింగిన్ేని, స్ాహతి కొత్్ మయసు, స్ాయి ప్ంగులూరి, శ్రరనంద్ బొ డుి లకు వయియ డాలరో నగదు, మరియు ప్రశంస్ా
ప్తారలను పో ష్క దాత్లెైన డా. రాజు/శ్రరమతి సునీత్ కోసతరి, శ్రర అరవంద్ రెడిి ముపిపడి/డా. మయధ్వ రెడ,ిి శ్రర రావ్ తెలిదచవర/శ్రరమతి
మంజు తెలిదచవరల చ్చత్ుల మీదుగా టాంటెక్సస అధ్యక్షుడు శ్రర సురేష్ మండువ అందించ్ారు. కళాశాల మొదటట సంవత్సరంలో
ప్రవశ
ే ంచబో వు టాంటెక్సస యువత్లో వదాయ సంబంధిత్, మరియు స్ాంసకృతిక, స్ామయజిక సేవా కారయకరమయలతో అనుభవం, అనుబంధ్ం,
త్దిత్ర అంశాలలో పారవీణయత్ పారమయణికంగా వజేత్లను ఎంపిక చ్చయడం జరిగింది.
త్యనయ 19వ మహాస్భలకు స్హ ఆతిధ్యం అందించిన ట ంటెక్స్ స్ంస్థ కు పదివేల డయలర్ల విర్ాళం
ఈ సంవత్సరం మే న్లలో డాలస్ లో నిరవహంచిన ఉత్్ ర అమరికా తెలుగు సంఘం (తాన్ా) 19వ మహాసభలకు సహ ఆతిధ్యం అందించి
జయప్రదం చ్చసన
ి టాంటెక్సస సంసా కు ప్దివల
ే డాలరో వరాళానిా తాన్ా సంసా అందించింది. తాన్ా ప్ూరావధ్యక్షుడు శ్రర ప్రస్ాద్ తోటకూర, 19
వ మహాసభల సమనవయ కర్ శ్రర మురళి వనాం, మహాసభల నిరావహకాధిప్తి డా. నవనీత్ కృష్ణ గొరెరపాటట, ఉనాత్ సలహాదారు సమితి
అధిప్తి శ్రర రాఘవేందర ప్రస్ాద్, మహాసభల కారయదరిి శ్రర చలప్తి కొండరకుంట, మహాసభల కోశాధికారి డా. సి.ఆర్ట.రావు, తాన్ా పాలక
మండలి సభుయలు శ్రర. రాం యలమంచిలి, శ్రరమతి మంజులత్ కన్ాగంటట మరియు పారంతీయ ప్రతినిధి డా. రాజేష్ అడుసుమిలిో , దౌత్య
సంబంధ్ సమనవయకర్ శ్రర వన్దద్ ఉప్ుప, తెలుగు భాషాభివృదిధ సమనవయకర్ శ్రర రాంక చ్చబోర లు ఈ కారయకరమంలో పాలగగని సంయుక్ ంగా
టాంటెక్సస కారయవరగ బృందం సమక్షంలో ప్ది వేల డాలరో వరాళానిా కోశాధికారి శ్రరమతి ఇందు రెడిి మందాడికి అందించ్ారు.
“త్ెలుగువలుగు” దీపావళి స్ంచిక మర్యు ట ంటెక్స్ నూతన వబ్ సైటు ఆవిష్ార్ణ
సప్్ వరాణలతో సుందరంగా రూప్ుదిదు ుకొనా టాంటెక్సస సంసా తెమ
ై యసిక ప్తిరక “తెలుగు వలుగు” దీపావళి సంచికను ముఖ్య సంపాదకుడు,
శ్రర చినసత్యం వీరాప్ు మరియి టాంటెక్సస కారయవరగ బృందం సంయుక్ ంగా ఆవష్కరించ్ారు. తెలుగు వలుగు సమనవయకర్ శ్రర చినసత్యం ఈ
సందరభంగా మయటాోడుత్

“ దీపావళి సంచిక 68 ప్ుటలతో అందరిక ఆసకి్కరంగా ఉండచటటో వవధ్ అంశాలతో పాట , చిన్ాారుల

ప్రతిభను గురి్స్ త, వాయపార సంసా ల అభివృదిధకి దల హదప్డచ జనసముహానిా కలప్డంలో సఫలీకృత్ం అయియంది. ఈ సంచికలో సహకారం
అందించిన పో ష్కదాత్లకు కృత్జఞ త్లు తెలియజేస్ారు. అనంత్రం టాంటెక్సస అధ్యక్షుడు శ్రర సురేష్ మండువ నతత్న వబ్ సైట్ ను
ఆవష్కరించ్ారు.
త్ెలుగు భ షా స్ంస్ాృతుల పర్ర్క్షణ ముఖ్యయదదేశంగా పనిచదస్ు తనన ట ంటెక్స్ స్ంస్థ
తెలుగు యువత్ను భాషా సంసకృత్ుల వప్
ై ు మళిళంచడానికి తెలుగు స్ాహత్య వేదిక నిరవహంచ్చ “న్లన్లయ తెలుగు వన్ాల”
వారిికోత్సవాలయలో వవధ్ పో టీలను నిరవహంచడం మీకు తెలిసిందచ. ఇటీవల సిలికాన్ాంధ్ర వారి “మనబడి” నిరవహంచిన “తెలుగు
మయటాోట” పో టీలలో “తిరకాటం సిసిందీ”ర గా జాతీయ ప్రథమ బహుమతి అందుకునా మదుుకూరి మధ్ుమహత్, “తిరకాటం చిరుత్” గా
జాతీయ దివతీయ బహుమతి అందుకునా కందుకూరి ప్రతిమ మరియు పో టీదారుడు రాయవరం సేాహత్, “తిరకాటం సిసిందీ”ర గా

పారంతీయ దివతీయ బహుమతి అందుకునా కసత
్ రి ప్రణవ్ చందర, “ప్దరంగం చిరుత్” గా జాతీయ పో టీదారుడు కాసంశెట్ ట అభినవ్,
“ప్దరంగం సిసిందీ”ర గా పారంతీయ దివతీయ బహుమతి అందుకునా కందాడెై సుమేధ్, “ప్దరంగం చిరుత్” గా పారంతీయ దివతీయ
బహుమతి అందుకునా గుండం ప్రణయ్ లను సభాముఖ్ంగా టాంటెక్సస కారయదరిి శ్రర సుబరహమణయం జొనాలగడి ప్రశంస్ాప్ూరవక
అభినందనలతో గురి్ంచ్ారు.
చివరగా దీపావళి వేడుకల సమనవయకర్ శ్రర బాలిక చ్ామూకర వందన సమరపణ చ్చస్ త వచ్చేసిన పేరక్షక సమూహానికి,
“పాోటటనం” పో ష్క దాత్లెైన మయూరి ఇండియయ రెస్్ ారంట్, మై టాక్సస ఫల
ై ర్ట మరియు బావరిే బిరాయనీ పాయింట్, “గోల్ి ” పో ష్కదాత్లెైన
హొరెజ
ై న్ టారవల్, పాయరడెజ్
ై బిరాయనీ పాయింట్, ప్సంద్/(వందు) ఇండియన్ కివజీన్, స్ౌత్ఫో ర్టక డెంటల్, డిసకవర్ట టారవల్ మరియు వష్
పాలెప్ు టాక్సస సరీవస్ “సిలవర్ట” పొ ష్కదాత్ యూనికాన్ టారవల్స, దీపావళి వేడుకల కారయకరమ పో ష్కదాత్లెైన మై వలేజ్, వరిటస్
ట గూ
ర ప్స,
రాం కొన్ారా (రియల్ ర్ట), తిరుప్తి “భీమయస్” మస్ాల, శ్రర శ్రరకాంత్/శ్రరమతి సుధ్ పో లవరప్ు, శ్రర మురళి వనాం/డా. వనయ పొ టూ
ో రి ,
ఎన్ాసై అమరికా, మరియు ప్రస్ార మయధ్యమయలుగా భాగస్ావమయం వహంచిన దచశ్రపాోజా, ఏక్స నజర్ట, మై డీల్స హబ్, రేడయో
ి
ఖ్ుషి, టటవ9, తెలుగు వన్ (టోరి) రేడియో, టటవ5, యంకన్క్స్, మరియు అలెన్ ప్రాారిమంగ్ సంటర్ట యయజమయన్ాయనికి కృత్ఙ్ఞ తాప్ూరవక
అభివందనములు తెలియజేస్ారు. భారత్ జాతీయ గీత్ంతో అత్యంత్ వభ
ై వంగా నిరవహంచిన దీపావళి వేడుకలకు తెరప్డింది.

