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01-7-2013 - Ái Hữu Công Chánh Trần Thị
Hòa cùng gia ñình ñã về thăm lại trường xưa
nơi quê cũ. Trường xưa ở ñây là trường tiểu
học Thủ Thừa, nay thuộc thị trấn Thủ Thừa
Long An.
Nơi ñây năm ngoái AH Hòa ñã giúp trường
thành lập phòng máy vi tính gồm 20 máy cho
các em học sinh làm quen với máy vi tính ñễ
theo kịp trào lưu học tập công nghệ mới. Phòng
máy vi tính này ñã ñược khánh thành vào dip
khai giảng năm học mới tháng 8 năm 2012,

ñược vinh dự mang tên “Phòng Vi tính nhà
giáo Trần Văn Hữu”. Ông Trần Văn Hữu là
thân sinh của AH Hòa, ñã dạy học tại trường
này trước ñây trên 35 năm.
Trong dip này, trước ñông ñảo học sinh của
trường, AH Lê Chí Thăng ñã thay mặt nhóm Ái
Hữu Công Chánh Sài Gòn, nhắc lại gương ông
Carnot ở Pháp ñã về thăm lại trường làng cũ
sau khi ñỗ ñạt ra làm quan, với câu nói ñầy cảm
ñộng biết ơn khi gặp lại thầy xưa trường cũ:
“Thưa thầy, con là Carnot ñây, Thầy còn nhớ

con không? “AH Hòa ñã là một Carnot thời
nay. Mong rằng sẽ còn nhiều Carnot nữa về
thăm lại các trường quê nghèo ở Việt Nam.

thân hữu công chánh BS Truyền . Cuộc họp rất
ñông vui, thắm thiết tình ái hữu Công Chánh.
AH Hòa và nhất là phu quân James Wu luôn
bày tỏ lòng cảm kích và cám ơn nhóm AHCC

Gia ñình AH Hòa gặp gỡ nhóm AHCC Sài gòn

Sài Gòn ñã cùng chung vui với gia ñình AH
trong trong thời gian ngắn ngũi ở Sài Gòn, và
ñặc biệt thích thú khi ñược tặng cuốn album
hình kỹ niệm chuyến ñi này, do các AH Liêm
và ðào thực hiện.

Nhân dịp về thăm Việt Nam lần này AH
Hòa có nhã ý gặp mặt thăm anh em Ái hữu
công chánh Sài Gòn. Nên một số Ái hữu ñược
tin (trên 20 người) ñã cùng gia ñình AH Hòa
họp mặt thân mật tại nhà hàng ðông Hồ tối 306-2013. Trong ñó có các AH trước ñây ñã học
cùng lớp với AH Hòa như: AH Thăng, Kiễu,
Long. ðặc biệt AH Nguyễn Thanh Long tuy
sức khỏe chưa bình phục hẵn sau cơn tai biến,
vẫn chống gậy ñến tham dự với anh em . Các
AH cùng lớp hiện ở VN còn có AH Nguyễn
Hữu Phương ở Cần Thơ, AH Lê ðình Hân ở
Sài Gòn, vì sức khỏe yếu nên không tham dự
ñượcNgoài ra, tham dự họp mặt còn có AH
Diệp là nữ kỹ sư thứ hai sau AH Hòa, và cả

Gia ñình AH Hòa tại trường xưa.

