ÁI HU CÔNG CHÁNH VÙNG HOA-THNH-ðN
HỌP MẶT XUÂN 2013
Năm nay khi tiết trời vừa hết lạnh là Công
Chánh vùng Thủ ðô có cuộc họp mặt ngay.
Chủ ý ñể thời gian họp mặt trùng vào dịp lể
Hội Hoa Anh ðào. Dịp nầy có ñông ñảo du
khách từ bốn phương về ñây ngoạn cảnh Xuân
với anh ñào tưng bừng nở, ñặc biệt là anh ñào
quanh hồ Tidal Basin. Mời bạn hữu công chánh
về trong dịp nầy ñể họ một công làm ñươc hai
ba chuyên. Qủa ñúng vậy, họp mặt hôm nay có
thêm các anh chị Ái-Văn từ California qua và
anh chị Nguyễn-quốc ðống từ Texas lên tham
dự và ñóng góp thêm phần văn nghệ. ðem
chuông vàng chưa bể về ñấm ở Thủ ñô mà!!
Buổi họp mặt ñược tổ chức vào ngày 7-42013 tại tư thất AH Bùi-văn Ẩn. Anh chị Ẩn
mấy ngày qua thật bận rộn tiếp khách phương
xa về lưu trú, lại phải sắp ñặt phòng họp, lo dàn
âm thanh…thế mà luôn luôn niềm nở tiếp ñón
anh em, nụ cười luôn nở trên mắt trên môi!!
Hoan nghênh tình Aí-Hữu.
Qua mùa ñông dài giá lạnh không có sinh
hoạt CC, nên hôm nay tái ngộ rôn ràng tiếng
chào hỏi cười nói không dứt, chỉ ngưng lại khi
MC Trần quan Nghiệp lên micro tuyên bố
chương trình họp mặt. Bây giờ là 11.00 giờ.
AH Ngô-Nẫm, trưởng ban ðại Diện chào mừng
toàn thể và giới thiệu AH phương xa về tham
dự. Thương tiếc AH Nguyễn-thái Hai ở North
Carolina vừa từ trần mấy ngày trước ñây không
về tham dự ñược; nhớ năm trước a/c Hai về
ñây, anh ñã diển lại hoạt cảnh có thật khi bọn
cướp ñến cướp ngân hàng mà anh là một khách
hàng nạn nhân bị quân cướp bắt nằm úp mặt
xuống sàn nhà, lăm le liếc nhìn trộm chứ không
dám bò chạy ra ngoài ñược.

Ngô-Nẫm
Tiếp nối truyền thống, năm nay AHCC
vùng Thủ ðô ñược hân hạnh trao Bảng ðại
Thượng Thọ ñến qúy AH Dương thiệu Dụng và
Nguyễn ngọc Tào ñạt tuổi thọ 85 tuổi vàng. AH
Dương-thiệu Dụng nguyên là Phụ Tá Tổng
Giám ðốc ðiện Lực Việt-Nam, và AH
Nguyễn-ngọc Tào nguyên là phó Giám ðốc ðà
Nẵng Thủy Cục. Sau những lời phát biểu và
chúc mừng, mừng qúy anh vẫn còn khang kiện,
minh mẫn; ñến phần nâng ly rượu bánh ñậm ñà
tình Aí Hữu.
Aí Hữu Ái Văn Chủ Nhiệm LT trong hai
nhiệm kỳ 2011-2012, nhân dịp nầy cũng trình
bày rõ ràng tình trạng LT. Tài chánh thì dồi
dào, tạm ngưng ñóng góp trong một thời gian,
có thể là 5,6 năm. Nhưng thiết tha kêu gọi anh
em tham gia vào BPT, mỗi người một phần
việc nhỏ như ñã kê trong Lá Thư BPT số 100.
Tiện dịp, Ban ðại Diện ñề nghị anh em ñóng
tiền vào qũy ñiều hành như “quan hôn tang tế”
và chi phí lặt vặt, vì trong tờ “báo cáo chi tiêu”
tính ñến ngày 6-4-2013 thì qủy chỉ còn
$190.00. Số tiền này anh Nguyễn ñức Chí giữ
vì anh thường lo việc thanh toán với nhà báo,
mua sắm vài linh tinh. Mõi năm họp mặt BðD
tổng kết vào tờ “báo cáo chi tiêu” trình bày anh
em tường.
Tiệc trưa theo lối pot luck thật thích hợp
với các vị cao niên vì không pha trôn nhiều dầu
mỡ nên mọi người ăn uống chuyện trò vui
thích. Về phần văn nghệ, năm nay thiếu vắng
ca sỉ Như Hương, thiếu tay ñàn keyboard của
Nguyễn thạc Việt Toàn, nhưng MC Nghiệp và
chủ nhà Ẩn trổ tài cùng sự ñóng góp của khách
phương xa Aí Văn và a/c ðống nên cũng rộn

ràng âm hưởng. Chuyện hài hước dí dõm vui
cười của AH Di thì không bao giờ thiếu vắng.
ðầu Xuân ñược dịp vui Xuân cùng bạn
ñồng sự ñồng môn, cùng thầy trò năm xưa dưới
mái trường Công Chánh là một niềm hạnh
phúc. Ra về ai cũng lưu luyến.

Các AH Khoá 1965 hội ngộ: Nguyễn ðức
Xuân, Ái Văn, Huỳnh Công Ẩn và Nguyễn
Quốc ðống
AHCC vùng HTð nhiệt liệt cám ơn AH và
chị Búi văn Ẩn ñã giúp phương tiện ñể có buổi
họp mặt vui tươi thân mật này./.
AH và bà: Nguyễn N. Tào và Dương T. Dụng

AH & Phu Nhân Nguyễn Ngọc Tào và AH & Phu Nhân Dương Thiệu Dụng

