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MÙA XUÂN ẤT DẬU (10/4/2005)
Buổi họp mặt thường niên AHCC/HTĐ, mùa Xuân Ất Dậu (2005), đã được tổ chức vào ngày Chủ
Nhật 10 tháng 4 năm 2005, lúc 12 giờ trưa, tại tư thất AH Ngô Đức Nguyên, Virginia.
Hầu hết các AHCC và Thân Hữu CC cùng phu nhân đã đến tham dự đông đủ, tổng số vào khoảng
trên 60 người. Đặc biệt kỳ họp nầy, chúng tôi có mời thêm một số AHCC mới di chuyển về hoặc
mới gia nhập gia đình AHCC/HTĐ:
• AH Nguyễn Tấn Dược (KSĐC, cựu Trưởng Ty Điền Địa, Sadec), hiện ở Virginia.
• AH Bùi Ngọc Oanh (KSĐC, Nha Cải Cách Điền Địa, Saigon), hiện ở Virginia.
• AH Nguyễn Văn Di (KSCC, Công Ty Điện Lực V.N.), vừa về hưu và di chuyển từ Pennsylvania
về định cư tại Virginia.
Ngoài ra, nhân dịp nầy, chúng tôi cũng có mời một số khách quý cùng đến tham dự:
• AH Nguyễn Đức Súy và phu nhân đến từ Bắc Cali, nhận lời làm thành viên trong Ban Phụ
Trách LTCC 2006.
• TH Dương Nghiệp Bảo, (cựu Phụ Tá GĐ Tài Chánh ESSO), trình bày vấn đề tài chi, xoa nắn
đầu mặt, v.v.
• TH Đào Công Cần, Bác Sĩ ở Đức, trình bày vấn đề châm cứu, xoa nắn huyệt và khí công.

Tường trình sinh hoạt AHCC/HTĐ:
1. Hội Ngộ: - Đón tiếp AH Trần Mộng Châu (Đại Đức Thích Chơn Văn) từ Florida đến
ngày 2/6/05, do qúy AH Bảnh, HN Ẩn, Tào, Mẹo, v.v. tổ chức tại nhà hàng Cơm Chay Yuan
Fu Vegetarian ở Maryland.
2. Di chuyển: - TH Nguyễn Thành Công di chuyển về Orlando, Florida, từ 6 tháng nay.
• Chị Hoàng Đức Tài di chuyển từ
Pennsylvania về định cư tại Virginia.
3. Tin Vui: - Lễ Thành Hôn của trưởng nam
của AH Dư Thích là Dư Thanh Bạch kết hôn
cùng Jacqueline Ann Wright tại Maryland, cử
hành ngày 11/6/05.
• Lễ Vu Quy của thứ nữ của AH Trần Văn Phúc
là Trần Quỳnh Trâm kết duyên cùng Trần
Vĩnh Thy Ngôn tại Virginia, cử hành ngày
25/6/05.

•
•

4. Tin Buồn: - Nhạc mẫu của AH Nguyễn Văn Di là Cụ Bà Nguyễn Văn Trương, nhủ danh
Vũ Thị Minh Đức, pháp danh Diệu Lộc, từ trần ngày 25/2/05, lúc 5:10 sáng tại Saigon, hưởng
thọ 82 tuổị.
Thân mẫu của AH Nguyễn Long Tiết là Cụ Bà Phạm Thị Thình, từ trần ngày 9/3/05, lúc 9:35 tối
tại Việt Nam, hưởng thọ 102 tuổi.
AH Bạch Văn Hà ( Khoá CC 1958), pháp danh Nguyên Chí, từ trần lúc 11:30 tối ngày 29/7/05
tại Fairfax, Virginia, hưởng thọ 78 tuổi.
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5. Hoàn tất LTCC 84: Trong số 10 thành viên của Ban PT/LTCC 2005, có 6 thành viên là của
AHCC/HTĐ. LT 84 vưà hoàn tất và phát hành vào tháng 2/05, thành công tốt đẹp. Ban Đại
Diện AHCC/HTĐ rất hãnh diện và hoan hô tất cả 6 thành viên của HTĐ.
Vấn đề yểm trợ LTCC vẫn tiếp tục đều đều và tính đến hôm nay (10/4/05), tồn quỹ vào khoảng:
$15,000. Chi phí LT 84 vào khoảng: $3,500.
6. Qũy Tương Trợ và Điều Hành: Báo cáo kỳ họp trước, qũy còn lạị: $506.66 (26/9/04). Phần
Chi kỳ này : Đăng báo Phân Ưu = $35; Góp phần chén diã kỳ họp trước = $20; Mua tem,
phong bì thư, v.v. = $11.40.
Tổng cộng Chi kỳ này = $66.40
Qũy TT & ĐH còn lại (10/4/05) = $440.26
7. Kỳ Họp mùa Thu Ất Dậu sắp đến (9/05): A/Chị Bùi Văn Ẩn có nhã ý tự nguyện xin mời tất
cả AHCC/HTĐ họp mùa Thu sắp đến tại nhà A/C Ẩn ở Maryland. Xin hoan nghênh và cảm ơn
A/C Ẩn.
8. Linh Tinh: Nhân dịp về hưu, AH Nguyễn Văn Di có làm 4 câu thơ sau đây để kỹ niệm:
Thời gian quả có trôi nhanh,
Dù vương vấn mấy cũng đành bước lui.
Từ đây cất bước về hưu,
Chút tình thân hữu mãi lưu bên lòng.

TRANG 122

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Đồng thời, AH Nguyễn Văn Bảnh cũng làm một bài thơ để tặng các AHCC:
Chúc Mừng Ái Hữu được An Khang,
Phước Lộc Thọ đầy, vui Thú Nhàn
Lạc Hỹ Tử Tôn, Chơn Thiện Mỹ
Miên Trường Hậu Duệ, đạt Vinh Quang.
Ngoài ra, còn có nhiều đề tài hữu ích,
linh tinh khác do các AH trình bày
trong buổi họp.
Phần văn-nghệ như tân cổ nhạc và
chuyện hài hước do các nghệ sĩ “cây
nhà lá vườn” trình bày rất đặc sắc. Ca
sĩ Như-Hương (phu nhân AH Ngô Đức
Nguyên), là ca sĩ tên tuổi ở vùng Thủ
đô, đã trình bày rất hay nhiều bản tình
ca thời đại. AH Nguyễn Văn Di kể
nhiều chuyện hài hước rất tếu. AH
Trần Huỳnh Đình Phương ca cải lương
cũng rất mùi-mẫn, làm cho buổi họp
thêm phần náo nhiệt, hào hứng.
Tất cả mọi người đều được thưởng thức một bữa ăn trưa ngon lành do chính bàn tay khéo léo của
các phu nhân nấu nướng.
Buổi họp diễn ra trong bầu không khí
thật vui tươi, thân mật, thoải mái,
thích thú, và chấm dứt vào lúc 5 giờ
chiều.
Đại Diện AHCC/HTĐ
Bùi Thanh Dương

Phụ Chú: Các AHCC/HTĐ đã không quên yểm trợ cho LTCC năm 2005, hiện diện
cũng như vắng mặt, tổng cộng là: $770.00.

