
డాలస్ లో ట ాంటెక్స్ ఉగాది ఉత్్వాలు: అపూర్వ  స్పాందనతో అాంబరాన్ని తాకిన స్ాంబరాలు 
 
ఉత్త ర  టెక్సాస్ తలెుగు సంఘం (ట ంటకె్సా), యూలెస్ లోని టరనిిటర హ ైసకూల్ లో    వసంత్ క్ోయిల తీయని రసగసనిి ఆలప ంచగస  
మన్మధ నామ సంవత్ారసనిి  ఆహ్వానిసకత , కన్ువందెనై్ అలంకరణలతో మన్ తలెుగువసరి ఆటపసటల న్డుమ ట ంటెక్సా ఉగసద ి
ఉత్ావసలు అంగరంగ వ భైవంగస జరగిసయి. సంసథ అధయక్షులు డా. ఊరిమండి న్రస ంహ్వరడెిి  మరియు ఈ క్సరయకరమ సమన్ాయకరత కన్పరిత 
శశిక్సంత్ అధారయంలో, ససంసూృతిక సమన్ాయకరత పసలేటర లక్ష్ిమ పరయవేక్షణలో ఉగసద ిఉత్ావసలు ఆన్ంద డోలికలోో  ఊయలలూగించాయి. 
ఈ క్సరయకరమానిక్ి వసయఖ్ాయత్గస వచచే స న్ శ్రరలక్ష్మి త్న్దెనై్ వసక్సేత్ురయంతో పరకి్షకులన్ు ఆకటటు కుంది. షడుిచుల ఉగసద ిపచేడిని, తచనీరు, 
అలాాహ్వరంతో కన్ువందెనై్ కమమని ఫలాలన్ు, అలాగ ేన్లభీముని వంటన్ు  త్లప సకత  ఘుమఘుమలాడచ పసందెైన్ భోజనానిి ససథ నిక 
"బ వరిే” రెససు రెంట్ వసరు వడిి ంచి 'భళా బ వరిే' అనిప ంచుకునాిరు.  
 
ఈ ఉగసది పరాదనిోత్ావసనిక్ ి 2000 మంద ి తలెుగువసరు హ్వజరు క్సగస సుమారు 400 మంద ి ప లోలు మరయిు పదెదలు ససంసూృతిక 
క్సరయకరమాలలో పసలగొన ని దరరకునా ఇటటవంటర  కళాసౌరసభం  అన్ివధంగస అందరనిీ అలరించారు. ఇదంతా ఒక ఎత్త యితచ మన్ 
మాత్ృభూమన్ుండ ి వచచేస న్  ఉత్త మ కళాక్రెటం యువగసన్  గంధరుాడు ఇండయిన్  ఐడల్ ‘క్సరుణయ’, అలాగ ే  క్ోయిల 
గసతాినిి త్మ కంఠములో నిలుపుకున్ి ‘ఆదరిిణి’, క్నె్డా న్ుండి వచచే స న్ ‘హనిషూ’ ఆలప ంచిన్ పసటలు సంగీత్ ప యిులన్ు 
పరవస ంపజేససయి.  ట ంటెక్సా నిరాహ ంచిన్  “వసంత్గసన్ సౌరభం”లో  పసలగొన ని, వజతే్లెైన్ బ లబ లికలు కూడా వీరతిోపసటట  సంగీత్ 
సారరసగసలతో వీక్షకులన్ు అలరించారు. ఉగసది సందరభంగస తిభి షస మహ్వసహససివధాని బహిమశ్రర వదిదపరిత పదామకర్ గసరు తలెుగువసరు 
ఆత్ృత్గస చకసర  పంచాంగ శరవణం అందించారు. 
 
 ఈ ఉగసది ఉత్ావసలు "అమరెిక్స జాతీయ గీత్ంతో"  పసిరంభమె ై త్దుపరి "మూష కవసహన్"  శ్లో క్సనిక్ ి ఆంగిక్సభిన్యానిి చచకూరిే 
కందిమలో జయయతి శిషుయలు చచస న్ పసిరథనా న్ృత్యం, గుడిమలోె సాపి శిషుయల "గణపతి బపసా మోరయి", న్వుాల శ్రరదచవ న్ృత్య రూపకం, 
"మన్ తలెుగు" అంటూ చచస న్ జాన్పదగీత్ం, చావలి హమేమాలిని శిషయబృందం న్రితంచిన్ "అన్ిమయయ" శ్సస్త యీ న్ృత్యము, పడిగలె 
సంజన్, వసల్ శ్వాత్ నిరాహ ంచిన్ న్వయ న్కత్న్మెనై్ "స నిమా గమిమకుూలతో", పభిల శ్రరనివసస్  రచించి రూప ందించిన్ "ఫరస్ బుక్స ఫరస్ 
మండ" నాటరక, డా. కలవకుంట సుధ మరియు శిషయబృందం పదిరిించిన్ "భకత మారూండచయ" న్ృత్య నాటరక, శ్ ంఠపిదమ, సకరి శ్రరలత్ 
శిషయ బృందం చచస న్ శ్సస్త యీ న్ృతాయలు ఇలా మరెన ి నోి పదిరిన్లు ట ంటెక్సా ఉగసది వేదకిన్ు ఇందభివన్మున్ు  త్లప ంపచచసకత , 
కన్ురెపాక్ ిపని చపెాకుండా మంత్మిుగుు లన్ు చచసకత  పరిక్షకులన్ు మెైమరప ంచాయి. 
 
సంసథ అధయక్షులు డా. ఊరమిండి న్రస ంహ్వరెడిి , శ్రర మన్మధనామ సంవత్ార ఉగసద ిశుభ క్సంక్షలు తలెియచచసకత  త్మ అధయక్ష సందచశంలో 
క్సరయవరన సభుయలందరి సంపూరణ సహక్సరంతో, 2015వ సంవత్ారంలో  "పగితి పథంలో పద ిసకతాిలు”  గమయంగస,   
ససంసూృతిక అవసరసలతో పసటట మారుత్ున్ి మన్సభుయల అవసరసలకు అన్ుగుణంగస మన్ సంసథ  క్సరయకలాపసలన్ు 
రూపుదదిుద త్ునాిము అని వవరించారు. క్సరయకరమాల నాణయత్ పెంచడం క్ోసం ఈ ఉగసదిక్ ిపతిచయకంగస ససథ నిక క్సరయకరమాలు, చకూటర 
ప చాేపసటర కబురోతో వందు భోజన్ం, అన్ంత్రం గసయకుడు క్సరుణయ బృందంతో కచచరిని ఏరసాటట చచససము.  ససథ నిక కళాక్సరులకు పతిచయక 
వేదకిలు కలిాంచడం క్ోసం ఇటవీల 50 మంది చినాిరులతో “వసంత్ గసన్సౌరభం” నిరాహ ంచడమే క్సకుండా,  ఈ వేసవలో పదెదలకు 
అవసరమెైన్ “పసటల పలోక్”ీ లు ఏరసాటట  చెయయడానిక్ ిస దదంగస ఉనాిము.మహ్వదాత్ డా.  పరిమ్ రడెిి   ట ంటెక్సా సంసథకు  ఇరవ ై ఐదువలే 
డాలరో వరసళంతో  “డెైమండ్ ససాన్ార్” గస చచయూత్నివాడమ ేక్సకుండా నాట  సంసథకు  “డెైమండ్ ససాన్ార్” హో దాన్ు కలిప ంచారు. 



శ్రరమతి ఇందరి/అజయ్ రెడిి  గసరు మూడవ “డెైమండ్ ససాన్ార్” గస సంసథకు ఆరిుక సహ్వయం అందించడం ఆన్ందంగస ఉందని 

అనాిరు.  దాదాపు ముపెైా  మంది ఉగసద ిపో షక దాత్లు ముందుకు రసవడం వశ్వషం.  ట ంటకె్సా స్జన్ పసస్ దాారస సగటట కుటటంబం 
60 శ్సత్ం వరకు ప దుపు చచసుక్ోవచుే క్సవున్ అందరూ ఇందులో భ గససామయం తీసుక్ోవసలని అధయక్షులు క్ోరసరు. 
 
ఉగసదిని పురసూరించుక్ొని ట ంటెక్సా 2015 “ఉగసది పురససూరసల’న్ు ఈ సంవత్ారం ససహ త్యం, వదాయ, ససంక్తేిక, వ దైయ, రంగసలలో వశ్వష 
సరవలందించిన్ వయకుత లకు పకిటరంచారు. తలెుగు ససహ త్య రంగంలో డా. వంగూర ి చిటెున్ రసజు గసరకి్,ి వదాయరంగంలో     డా.బి.ప .ఎస్ 
మూరిత గసరకి్ి, ససంక్తేిక రంగంలో ఎం.వ.ల్ పసిసద్ గసరిక్ి, వ దైయరంగంలో డా. చొలేో టర రసజన్రేందర్ గసరిక్ి ఈ పురససూరసలన్ు అందచచశ్సరు. 
వవధ క్సరయకరమాలలో త్మదెనై్ శ్ లైిలో సరవలన్ు అందిసుత న్ి, దిండుకురిత న్గషే్, మాదాల రసజేంద,ి సుంక్ిరడెిి  మాధవ, బండారు సతీష్ 
లకు ‘ఉత్త మ సాచఛంద సరవకుడు (బెస్ు వసలంటీర్)  ’ పురససూరంతో సత్ూరించి వసర ి సరవస ధృకాదానిి పలువురకి్ి చాట రు. 
“వనితావదేిక” బృంద సభుయల ఆధారయంలో , తెలుగు ససంపదిాయ వసత  ీ ధారణక్ి నిలువుటదదంగస నిలిచిన్ వసరిని ఎంప క చచస , 
బహుమత్ులన్ు పదిాన్ం చచస  తలెుగుత్నానిక్ ివన ితచెాేరు.  
 
వచచే స న్ కళాక్సరుల సనామన్ క్సరయకరమంలో భ గంగస క్సరుణయకు “గసన్ త్పస ా” బిరుదుతో, ఆదరిిణి, హనిషూ, శ్రరలక్ష్మి లకు జాా ప కలతో 
ట ంటకె్సా సంసథ క్సరయవరన బృందం సత్ూరించారు. 
వందన్ సమరాణ గసవసకత , క్సరయకరమ సమన్ాయకరత కన్పరిత శశిక్సంత్  డెైమండ్, పసో టరన్ం, గోలి్, స లార్, పెజిెంటరంగ్ , ఈవ ంట్  పో షక 
దాత్లక్ి, “గసన్ సుధ - మన్ ట ంటకె్సా రడేియో” లో  పసిసరం చచయడానిక్ ిసంయుకత సహక్సరం అందసిుత న్ి, పతిచయక పసిసరమాధయమాలెైన్  
దచశిపసో జా, ‘రేడయిోఖ్ుష ’ లకు  మరయిు పసిసరమాధయమాలెైన్ tv9, tv5, టోరి, ఏక్స న్జర్ లకు  కృత్ఙా్త్లు తెలియచచససరు. త్మ 
పతిిభతో సభ పసింగణానిక్ి క్ొత్త  అందాలు తెచిేన్ ‘ససారూల్ా” మరయిు టరక్ెూటో అమమకంలో క్లీకపసత్ ి పో ష ంచిన్ మెైడలీ్ా హబ్.క్సం  
వసరకి్ి పతిచయక కృత్ఙా్త్లు తలెియ జేశ్సరు.   
 
ఎంతో కృష , సమయం వ చిేంచిన్ ట ంటకె్సా క్సరయవరన సభుయలు మరియు వవధ నామనేషన్ కమట ీ సభుయలకు, సాచఛంద క్సరయకరతలకు 
పతిచయక అభిన్ందన్లు తలెిపసరు. భ రతీయ జాతీయ గతీ్ం ఆలప ంచడంతో, వచచే స న్ వసరందరినీ ఎంతో ఆహో్వదపరచిన్ ఈ క్సరయకరమానిక్ి 
తెర పడని్ది. 
 
  
 
 
  
 


