TRANG 69
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Ti
Tip ñón AH Nguy
Nguyn ðc ChÍ
Lê Nguyên Thông

Các AH: Tấn, Thành, Thông, Chí, Mạnh. Thịnh, Hoàng, Thuỷ, Vị, Hùng
Các Chị Thành, Lâm. Anh Lâm, anh Hùng

Hôm thứ bảy 3 tháng 8 vừa qua, một số AH
và thân hữu cùng các phu nhân AH&THCC
Melbourne ñón tiếp AH Nguyễn ñức Chí ñến
thăm Melbourne.

giống các anh chị KTS gồm 4 cặp rất ñẹp ñôi
cũng làm quý AHCC thấy hơi nhột nhột một
chút xíu…nhưng không sao, không chai mặt
sao làm nghề Công chánh ñược?

Hiện nay Nhóm AHCC Melbourne ñang
trong tình trạng Xử lý Thường vụ vì Ban ðại
diện ñã xin nghỉ hưu trí từ mấy tháng nay
nhưng chưa có “anh hùng” nào ñứng ra ñảm
nhận trọng trách thay mặt BðD Melbourne nên
anh Mạnh ñã miễn cưỡng vui vẻ ñứng ra tổ
chức mời AH/TH ñến dự buổi họp mặt.
Phải nói ñây là một buổi ñặc biệt dành cho
nam giới của AHCC vì hầu hết các AHCC chỉ
ñơn thương ñộc mã ñến còn các quý phu nhân
ñều ở nhà cho quý ông ñược tự do, ngoại trừ
chị Lâm có ñi kèm ông xã cho có ñôi có cặp

Các AH: Lưu trọng Thuỷ, Trần Quang Hùng,
Nguyễn ñức Chí, Lê Anh Hoàng, ðoàn ñình Mạnh
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Các AH: Mạnh, Thịnh, Hoàng, Chí, Thuỷ và Thông
Các Thân Hữu KTS Hùng, Tấn, Vị và Thành cùng
phu nhân

AH Nguyễn ñức Chí ñến Melbourne chỉ có hai
tuần lễ ngắn ngủi nhưng các AH ở ñây không
tiếp ñón gì ñược nhiều mặc dầu ña số tuy ñã về
hưu nhưng cũng còn bận rộn nhiều việc cá
nhân và gia ñình nên không dành ñược thì giờ
cho AH ngoại trừ AH Thịnh và AH Mạnh có
gặp riêng, mong AH Chí không phiền trách
AHCC Melbourne về việc này.
ðây cũng là một dịp họp mặt cho anh chị em
Melbourne ñược gặp AH Lê Anh Hoàng khoá
13 mới vừa ñến Melbourne ñịnh cư ñược hai
tháng. AH Hoàng sau khi ra trường ở lại dậy
ban Công chánh ở Phú thọ và ñược biết anh
Hoàng là một chuyên gia về nhu liệu tính toán
và vẽ kiến tạo công chánh, có quý AH nào cần
nhu liệu xin liên lạc ñặt hàng ngay vì AH
Hoàng còn tính giá rất rẻ theo tiền Việt nam.

Các AH: Chí, Thuỷ, Chị Lâm. Lâm và Mạnh

Bữa tiệc ñón tiếp ñược tổ chức ở nhà hàng cho
tiện (vì các phu nhân ñều bận rộn và nhất là chị
XLTV BðD cũng mới bị bịnh và ñang phục
hồi rất tốt ñẹp là một ñiểm ñáng mừng cho toàn
thể anh chị em AHTHCC Melbourne) rất là
thịnh soạn với thức ăn ñầy ñủ từ trên trời (chim
cút) dưới ñất (gà, bò, rau tươi bổ dưỡng) cho
ñến dưới biển (tôm, cua và con ñiệp) rất ngon
miệng.
Cám ơn anh Mạnh ñã chu ñáo lo thức ăn ñầy
ñủ cho những người tham dự có ñiều kiện
kiêng cữ các món ăn riêng.
AH Nguyễn ñức Chí ñã rời Melbourne sáng thứ
Sáu 9 tháng 8 2013, mong gặp lại AH Chí vào
một ngày AH và phu nhân sang Úc thăm viếng
sau này.

Các AH: Chí Thịnh và Tấn cùng các TH KTS và
phu nhân

Một lần nữa xin cám ơn AH Mạnh ñã không
ngại chức vụ XLTV ñã tổ chức thành công buổi
họp mặt ñón tiếp AH Nguyễn ñức Chí.

