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NHÓM ÁI HỮU CÔNG CHÁNH – SÀIGÒN
Nhóm Ái Hữu Công Chánh Sài Gòn
(AHCCSG) được hình thành từ lâu với con
chim đầu đàn là anh Lê Chí Thăng và sự nhiệt
tình đóng góp của các anh chị Lưu Kim Loan,
Vỏ Quang Đoán, Vĩnh Thuấn, Trịnh Minh
Sơn, Hoàng Minh Tâm v. . .v. . . Đây là một
nhóm tự phát với thuở ban đầu chỉ khoảng vài
mươi người cùng trường cùng việc, đến nay,
nhóm Ái Hữu Công Chánh ngày càng lớn
mạnh, đã có trên 150 hội viên, đa số là cựu
sinh viên trường Cao Đẳng Công Chánh. Các
anh hàng năm đã tề tựu về đây, được gặp
nhau và cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, từ
chuyện gia đình, chuyện vui buồn trong cuộc
sống, những kỹ niệm ngày xưa để thấy lòng
minh như ấm lại trong tuổi thanh niên về
chiều.
Vào giữa các năm gần đây, 2007 - 2008,
nhóm AHCCSG tổ chức đi du lịch Cần Thơ
và các tỉnh miền Tây, thăm anh Trần văn
Quình, nguyên Trưởng Khu Nam Công
Chánh, năm nay anh đã 88 tuổi, tinh thần vẫn
sáng suốt, luôn lạc quan yêu đời, được nhóm
AHCCSG mừng thọ hàng năm.

Tiếng lành đồn xa, những năm gần đây,
ngày gặp nhau cuối năm đã thu hút các bạn về dự
rất đông, có cả các em ra trường sau 1975. Thế
hệ nầy đạt nhiều thành công trong xã hội, sát
cánh cùng các đàn anh đi trước, tìm đến nhau
như về với gia đình lớn, cùng bàn bạc chỉ bảo
nhau kinh nghiệm trong việc làm và xử thế trong
giao tiếp
Để không khí gặp mặt thêm vui, chương
trình văn nghệ cây nhà lá vườn được tổ chức và
đông đảo Ái Hữu nhiệt tình cổ vũ, ngoài ra ban
tổ chức còn có nhiều phần quà hấp dẫn được rút
thăm may mắn
Trong lần tham gia cuối năm, tôi được gặp
anh Lê Minh Trí, qua anh, tôi rất vui biết được
tin tức các anh Trương Đình Tài, Bùi Đức Hợp,
Hoàng Đình Khôi . . ., các bậc đàn anh trực tiếp
đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thập niên 60 khi tôi
bắt đầu vào nghề công chức
Chúng tôi luôn mong ước nhóm AHCCSG
ngày càng vững mạnh để chúng tôi có dịp gặp lại
và được nghe kể lại các tin tức của bè bạn ngày
xưa
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