సాహోరే “తెలుగు వైభవం”: సంగీత ,సాహితయ , నృతయ సమాహరాలతో అలరంచిన టంటెక్స్ వార ప్రత్యయ క సదస్స్

31 సంవత్ రాల ఉతతర టెక్స్ స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్స్ ) తెలుగు వైభవం మరయు ఆ సంస థ ప్రత్యయ క
క్సరయ ప్కమం "నెల నెలా తెలుగు వెనెె ల" తెలుగు సాహితయ వేదిక 10వ వార ికోత్ వం ఒక బృహతతర క్సరయ ప్కమాిె
చేరట్ం
ట ది. ఈ ప్రత్యయ క సదస్స్ “తెలుగు వైభవం” విశిష్ ట అతిధుల సమక్షంలో అశేష్ అభిమానుల మధ్య సాథిక
ఇరవ ంగ్ హై స్కూ ల్ ఆడిటోరయం లో, అధిక సంఖ్య లో పాల్గొనె డాలస్ ప్పాంతీయ తెలుగు భాషాభిమానుల
ఆదరాభిమానాలు చూరగంటూ, అతయ ంత వైభవంగా జరగాయి. ప్రవాసంలో ిరాటంకంగా 120 నెలల పాటు
సాహితీ వేతతల నడుమ సాహితయ సదస్స్ లు ిరవ హించటం ఈ సంస థ విశేష్ం. మధ్యయ హె ం ప్పారంభమైన సాహితయ
వేదిక వార ికోత్ వం ఉరప లపాట్ కృషాా రెడిి అధ్య క్షతన మరయు సమనవ యకర త సంగిరెడిి శారద ఆధ్వ రయ ంలో
ిరవ హించబడినది. భారతదేశం నుండి వచిి న ముఖ్య అతిథులు, డాలస్ లోి తెలుగు భాషాభిమానులు, సాహితీ
ప్ియులు జ్యయ తి ప్రజవ లనతో క్సరయ ప్కమం ప్పారంభమైంది
క్సరయ ప్కమంలో ముందుగా సాహితయ వేదిక సమనవ యకర త సంగిరెడిి శారద 2017 సంవత్ రంలో జరగిన
సాహితయ క్సరయ ప్కమాల గురంచి మాటాడారు. రద్మా వతి మహిళా విశవ విద్మయ లయ ఉరకులరతి ప్ొఫెసర్
వి.దురాొభవాి గారు తెలుగు సాహితయ ం గురంచి మాటాడారు. విమరశ కుడు, కథ, యాప్ా రచయిత ద్మసర
అమరేంప్ద గారు "తెలుగు యాప్ా సాహితయ ం" అంశం మీద చకూ గా ప్రసంగించారు. కంప్ద సాహితయ అక్సడమీ
అవార్ ి ప్రహీత డా. క్సాయ యి విదా హే గారు "తెలుగు సాహితయ విమరశ " అంశం మీద ప్రధ్యన ప్రసంరం గావించారు.
సంపాదకులు,విమరశ కులు వాసరెడిి నవీన్ గారు "తెలుగు కథ - మారుతునె సవ రం" అంశం మీద ప్రసంగించారు.
నాటక రచయిత డా. కందిమళ్ళ సాంబశివరావు గారు "తెలుగు నాటకం - సామాజిక చైతనయ ం" అంశం మీద
ప్రసంగించారు. ప్రముఖ్ కధ్య రచయిత గర త ప్బహ్మా నందం గారు తెలుగు సాహితయ ం మీద తెలుగు భాష్
త
సాహితీవేతతల నడుమ చరి ిరవ హించి ఎన్నె ఆసక్తకరమైన
విష్యాలను చరి ంచి, విచేి సన వారందరనీ
ఆనందరరచారు. విచేి సన సాహితీ ప్రముఖులందరి సంస థ క్సరయ వర ొ మరయు సాహితయ వేదిక బృందం పుష్ప
గుచి ం , దుశాశ లువ మరయు ాపిికలతో ప్క్షక్షకుల కరాళ్ ధ్వ నుల మధ్య సనాా ించారు.
10వ వార ికోత్ వం సందరభ ంగా ిరవ హించిన ఫోటో కవితల పోటీక్త ఆశేష్ ఆదరణ లభించింది. ప్రముఖ్
కవయిప్తి మెర్స్ మార ొరెట్ గారు ఫోటో కవితల పోటీక్త నాయ యిరే ాతగా వయ వహరంచారు. డాలస్ క్త చందిన నశం షేక్స
రాసన “పునాదులు-సమాధులు” కవితక్త మొదట్ బహుమతి లభించగా. రావెల పురుషోతతమరావు గార
“ఆదరాబాదరాగా” కవితక్త రెండవ బహుమతి లభించింది. చిలుకూర వెంకటశాస్త్స త గార “జయహో” కవితక్త
మూడవ బహుమతి లభించింది.
ద్మద్మపు మూడు దశాబాాలకు పైగా తన జీవిాిె కూచిపూడి కళ్క అంక్తతం చేస, దేశ విదేశాలోా వందలాది
నృతయ ప్రదరశ నలతో కూచిపూడి నృాయ ిె ప్రరంచ వాయ రతంగా రరచయం చేస్కత వాట్క్త విశేష్ క్షరు ప్రఖ్యయ తలు
సంపాదించిన నాటయ చారుయ లు, చలన చిప్త నృతయ దరశ కులు శ ీ కవీ సతయ నారాయణ గారు డాలస్ క్త చందిన
నాటయ కళాక్సరులతో కలిస “జయహో శ ీ కృష్దే
ా వరాయ” కూచిపూడి నృతయ రూరక్సిె కనుె ల రండురగా
త అష్ ట దిర ొాలుగా పాల్గొనె సాథిక భాషాబిమానుల వేష్ ధ్యరణ మరయు వార ఆసక్త త
ిరవ హించారు. ఎంతో ఆసక్తతో
ఈ నృతయ రూరక్సిక్త నూతన శోభ, ఉా్ హం తెచిి పెటటయి.
భోజనానంతర విరామం తరువాత, ఈ ప్రత్యయ క సదస్స్ సమనవ య కర త మహేష్ ఆదితయ ఆదిభట ా ఆహ్మవ న
రలుకులతో, సాయంక్సల విన్నద క్సరయ ప్కమాల వివరాలు అందిస్కత, ప్క్షక్షకులకు పునసావ రతం తెలిపారు. ఈ
సందరభ ంగా , ఉతతర టెక్స్ స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్స్ ) అధ్య క్షులు ఉరప లపాట్ కృషాారెడిి తమ సందేశంలో
“31 సంవత్ రాల టంటెక్స్ తెలుగు వైభవం మనమందరం కలిస జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక
చినె సంస థ గామొదలైన టంటెక్స్ ఈ నాడు అమెరక్స లో ఉనె ాతీయ తెలుగు సంసల
థ తో ధీటుగా
ఇటు అమెరక్సలో అటు ఇండియా లో కూడా గుర తంపుతెచ్చి కుంది
అనాె రు డలాాస్ నరరంలో లభించే ఆదరాభిమానాల గురంచి అమెరక్సలోనే క్సకుండా , మన భారతదేశంలోను
మనకు అభినందనలు తెలియజేసన సందరాభ లు ఉనాె యి” అి తన సంతోషాిె వయ క తం చేసారు.

భారతదేశం నుంచి అమెరక్సలో రరయ టన చేస్కత క్సరయ ప్కమాిక్త విచేి సన కోడంరల్ ఎం.ఎల్.ఎ. శ ీ రేవంత్
రెడిి గారక్త అభినందనలు తెలుపుతూ, సంస థ క్సరయ వర ొ, పాలక మండలి బృందం సనాా నం చేశారు. అటు తరువాత ,
క్సరయ ప్కమాిక్త తనవంతు ఆర ిక సహ్మయం చేస్కత విచేి సన ఆంప్ధ్ ప్రదేశ్ ప్రభుతవ ప్రవాస భారతీయుల ఐ.ట్.
ప్రత్యయ క ప్రతిిధి మన్నహర్ రెడిి గారి టంటెక్స్ క్సరయ వర ొ బృందం సనాా నం చేయడం జరగినది. అటు ిమా ట,
ప్పెసడెి్ యల్ సాప న్ ర్ : NATS సంసను
థ , లోన్ సాటర్ సాప న్ ర్్ : డా. పైల మళాళ రెడి,ి డా. ప్క్షమ్ రెడిి లను ,
NATA, TPAD సంసల
థ ను , ప్ీమియర్ సాప న్ ర్్ : TANA సంసను
థ , క్సవ ంట్ ససమ్
ట ్ ను, గోల్ి సాప న్ ర్: రాం కోనార,
సౌత్ ఫోర్ూ డెంటల్ లను సభా వేదిక మీద సనాా ించారు.
సంస థ సాంసూ ృతిక క్సరయ ప్కమాల సమనవ యకర త తోట రదా శ ీ , విచేి సన గాయక బృంద్మిె ప్క్షక్షకులకు
రరచయం చేయగా , ప్రత్యయ క క్సరయ ప్కమం మొదలు పెడుతూ తమ మృదుమైన రలుకులతో వాయ ఖ్యయ తర
వయ వహరస్కత , మధురమైన , అందరక్త ఇష్మై
ట న పాటలతో ప్రముఖ్ గాయి స్సనీత గార ఆధ్వ రయ ంలో జరగిన
సంగీత విభావరలో , సంగీత దరశ కుడు , గాయకుడు వందేమాతరం శివాస్,
ీ
గాయకులు భార ొవి ిళ్ళళ , దినకర్,
యాసన్ నజీర్ , సమీర భరద్మవ జ్ లు, ఈ ప్రత్యయ క సదస్స్ కు విచేి స కదలకుండా వింటునె వారందరనీ
ఆదయ ంతం ఆకటుటకుి సంగీత ప్రవాహంలో ముంచాత రు. ప్క్షక్షకుల కోరకపై ఎన్నె ఉా్ హ రరచే పాటలు
విిించారు.
1986, సంస థ ప్పారంభింర బడిన సంవత్ రం నుంచి 2017 వరకు , ఆయా సంవత్ రాలలో అతుయ తమ
పాటలుగా గుర తంరబడిన పాటల సమాహ్మరాిె , తమ నృతయ నైపుణ్యయ ిె జ్యడించి “టంటెక్స్ -చిప్తలహర” అనే
ఒక వినూతె క్సరయ ప్కమాిె , శాంతి నూతి మరయు రవి త్యజ ఆధ్వ రయ ంలో మొదట్ భాగాిె , క్సరయ ప్కమాిక్త
ప్రత్యయ కంగా విచేి సన టలీవుడ్ నట్ స్నె హ నామనంది మరయు గోమతి స్సందరబాబు ఆధ్వ రయ ంలో రెండవ
భాగాిె , సాథిక కళాక్సరులు ప్రదరశ ంచారు. ప్రత్యయ కంగా రూొందించిన ఈ క్సరయ ప్కమంలో సాథిక కళాక్సరుల
నృతయ నైపుణయ o, విచేి సన వారందరనీ ఎంతో ఆకటుటకుంది.
అతిథుల సనాా న క్సరయ ప్కమంలో ఉతతర టెక్స్ స్ తెలుగు సంఘం (టంటెక్స్ ) అధ్య క్షులు ఉరప లపాట్
కృషాారెడి,ి ఉతతరాధ్య క్షులు శలం కృష్వే
ా ణి, ఉపాధ్య క్షుడు వీరె పు చినసతయ ం మరయు క్సరయ వర ొ బృందం,
పాలకమండలి అధిరతి రోడా రామకృష్ ా రెడిి మరయు బృందం పాల్గొి పుష్ప గుచి ం , దుశాశ లువ మరయు
ాపిికలతో ప్క్షక్షకుల కరాళ్ ధ్వ నుల మధ్య సనాా ించారు.
ఏ క్సరయ ప్కమాికైనా మనలిె ప్పోత్ హించిచేయూతిచేి పోష్క ద్మతలు లేకుంటే క్సరయ ప్కమం చేయడం సా
ధ్య రడదు. ప్రత్యయ క అతిథులు, పోష్కద్మతల గౌరవార ిం ముందు రోజు టంటెక్స్ వారు ఏరాప టు చేసన విందులో
పోష్కద్మతలు ప్రతి ఒకూ రి క్షరు క్షరునా గుర తంచి, రద్మా వతి మహిళా విశవ విద్మయ లయo ఉర కులరతి డా. వి.
దురాొ భవాి , సాహితయ అక్సడమి పురసాూ ర ప్రహీత డా. క్సాయ యి విదా హే గార ా, ఇతర తెలుగు సాహితయ
ప్రముఖులు మరయు ప్రముఖ్ గాయి స్సనీత మరయు వార గాయక బృందం ాపిికలు అందచేస్కత ఈ ప్రత్యయ క
క్సరయ ప్కమ పోష్కుల వద్మనయ తను అభినందించారు.
ప్రత్యయ క ప్రసార మాధ్య మాలైన ఫన్ ఏసయా మరయు ప్రసార మాధ్య మాలైన యువ రేడియో, టీవీ5, ట్.ఎన్.ఐ,
టీవీ9, తెలుగు టైమ్్ లకు కృతఙ్ా
పి పూరవ క అభివందనములు తెలియజేశారు .ఎంతో కృషి, సమయం
వెచిి ంచిన టంటెక్స్ క్సరయ వర ొ సభుయ లకు మరయు వివిధ్ కమిటీ సభుయ లకు, సవ చఛ ంద క్సరయ కర తలకు ప్రత్యయ క
అభినందనలు తెలిపారు. భారతీయ ాతీయ గీతం ఆలించడంతో, విచేి సన వారందరనీ ఎంతో ఆహ్మాదరరచిన
ఈ క్సరయ ప్కమాిక్త తెర రడినది.

పైన వివరంచిన క్సరయ ప్కమాల ఛాయాచిప్ాలను ఈ ప్క్తంద ొందురరచిన లంకెలలో చూడవచ్చి ను.

Sahitya Vedika-10th Anniversary & 120th Nela Nela Telugu Vennela - July 8th-2017:
https://tantex.smugmug.com/2017-Events/Sahitya-Vedika/Sahitya-Vedika10h-Anniversary-120th-NNTV-July-8th2017/

"Telugu Vaibhavam" - Musical Extravaganza - July 8th, 2017:
https://tantex.smugmug.com/2017-Events/Telugu-Vaibhavam-Musical-Extravaganza-July-8th-2017/

Banquet for Sponsors with Invited Guests - "Telugu Vaibhavam" - July 7th, 2017:
https://tantex.smugmug.com/2017-Events/Banquet-Telugu-Vaibhavam-July-7th-2017/

