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ÁI HỮU CÔNG-CHÁNH HOA-THỊNH-ĐỐN 
 TƯỞNG NIỆM AH BỮU-ĐÔN VÀ HỌP MẶT XUÂN 2018 

  
Tất các Ái-Hữu và Thân Hữu Công-Chánh / HTĐ đến tham dự buổi họp mặt

AH Ngô-Nẫm  

Như thông lệ, năm nay AHCC/HTD có buổi 

họp mặt khoáng đại vào ngày 29-4-2018, tại tư 

thất của AH Nguyễn-Kim Hương-Thủy.  Một địa 

điểm thật khang trang rộng rãi. 

 

   Được loan báo trước trong thư mời họp là 

phần đầu tiên và quan trọng của chương trình hôm 

nay là lễ tưởng niệm cố AH Bữu-Đôn nên các AH 

và TH đã đến tham dự khá đông đảo, chỉ thiếu 

vắng vài vị cao niên vì di chuyển khó khăn. 

 

   Buổi lễ bắt đầu lúc 11.30am. Tất cả AH/TH 

đều đứng nghiêm chỉnh hướng về màn truyền hình 

có chiếu di ảnh của AH Bửu-Đôn. AH Ngô-Nẫm 

đọc tiểu sử và lời cảm niệm đến người quá cố, 

trong lúc mọi người cúi đầu mặc niệm trong bầu 

không khí trang nghiêm. 

 
 Cố AH Bửu Đôn & Nguyễn Đức Chí 

 

 

 

Tập thể Công-Chánh khắp nơi trên thế giới 

đều vô cùng thương tiếc một cấp chỉ huy tài giỏi 

và đạo đức của Bộ Công-Chánh, VNCH. Tiếp đến, 

các cựu sinh viên trường Công-Chánh lên tỏ lòng 

tôn kính đến vị giáo sư đã tận tâm giảng dạy.  

AH Ngô-hoàng Các, cựu sinh viên khóa 6, từ 

Pennsylvania về, và AH Nguyễn-đức Xuân, khóa 
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4, từ Hagertown lần lượt trình bày thời gian đẹp 

của đời sinh viên thầy trò bên nhau. "Sư Sinh Đại 

Nghĩa".   

AH Ngô-hoàng Các và AH Nguyễn-đức Xuân, 

Thầy là vị giáo sư hiền hòa, vui tánh, giảng 

giải rõ ràng.  Môn học Bê-tông cốt sắt là môn rất 

quan trọng nhưng lại khô khan, mà thầy đã khéo 

léo, linh động lúc giảng giải để sinh viên lãnh hội 

thấu đáo cách kết cấu một công trình Bê-tông cốt 

sắt, để ra trường áp dụng hữu hiệu. 

 

   Về việc tham dự Đại Hội AHCC toàn cầu: 

Theo tài liệu do AH Nguyễn-minh Trì gởi đến, 

AH Bùi-thành Dương trình bày thêm chi tiết về 

chương trình 3 ngày họp mặt như Tiền Hội ngộ, 

Đại Hội, và Du ngoạn.  Các vấn đề như giữ chỗ 

khách sạn, nhu cầu di chuyển, và đặc biệt là du 

ngoạn trên Carnival Cruise 5 ngày được AH 

Nguyễn-minh Trì, trưởng ban tổ chức, đã chu đáo 

gởi tài liệu hướng dẫn đến các AH để chuẩn bị 

tham dự. 

 Các chị chuyện trò thân mật vui vẻ  

 

Kết quả, Ban Đại Diện mới gồm có 6 AH là 

Nguyễn-văn Di điều hợp chung và các AH Ngô-

Nẫm, Bùi-thành Dương, Dư-Thích, Bùi-văn Ẩn, 

Trần quang Nghiệp cùng nhau chung lo các sinh 

hoạt AHCC/HTD trong tinh thần " Giữ cho còn 

có nhau". 

 

   Nuôi dưỡng Lá Thư Công Chánh. Tình trạng 

quỹ nuôi dưỡng LTCC đã gần cạn, sau lần chi phí 

cho LT 110 chẳng còn bao nhiêu.  Cần tiếp sức. 

SOS. Tất cả hoan hỉ yểm trợ. AH Bùi-thành 

Dương tổng kết được 390$US. (Xem danh sách ở 

cuối Lá Thư). 

 

  Chương trình đươc tiếp nối với tiệc thân mật 

theo lối “pot luck” được nhiều tay khéo trổ tài nên 

có nhiều hương vị đặc biệt như món "cháo hầm 

giò heo quay", bành đúc (không xương) v.v.. 

không tìm thấy ở nhà hàng. 

 

 
 

   Phần văn nghệ kỳ này đặc biệt có ca sỉ Như-

Hương, tiếng hát rất ngọt ngào và truyền cảm.  

Ngoài ra các AH Di, Phương, Xuân v.v... cũng 

trình diễn tân cổ nhạc và chuyện vui. Một văn 

nghệ đầy tình tự Công Chánh. 

 

   Cuộc vui xin hẹn ngày này năm sau !!!  

   Hãy "Giữ Cho Còn Có Nhau" ./. 
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AH Nguyễn-Kim Hương-Thủy & Phu Nhân 

 

Ban Đại Diện Ái-Hữu và Thân Hữu Công-Chánh / HTĐ 
 

     
AH Nguyễn-Văn Di ,                                 AH Ngô-Nẫm,                               AH Bùi-Thành Dương 

 

     
AH Dư-Thích                           AH Trần-Quan Nghiệp                  AH Bùi Văn Ẩn 

 

 

                   


