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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
HỌP MẶT MỪNG XUÂN KỶ SỬU 2009 TẠI SÀI GÒN 

 
Võ Ngọc Khôi  

Theo truyền thống hằng năm, năm nay các 

AHCC tại Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt 

Mừng Xuân Kỷ Sửu vào ngày 15/1/2009 tại nhà 

hàng Hoa Viên Hoàng Gia trên đường Lý 

Thường Kiệt, Quận 10 Sài Gòn để các AH xa 

gần có dịp gặp gỡ hàn huyên và chúc Tết nhân 

dịp Xuân về. 

 
AH Trương Minh Viễn tham dự Họp Mặt Mừng Xuân 

 

Các bạn Khoá 7 KSCC trong dịp tổ chức 

họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường cùng 

đến chung vui với hơn 50 AH thuộc nhiều thế 

hệ. Các bạn rất cảm động khi gặp lại vị thầy khả 

kính Bùi Hữu Lân, ông cựu Trưởng Khu CC 

Trần Văn Quỳnh và nhiều AH đàn anh. Có 

những ái hữu từ nước ngoài về thăm quê hương 

cũng đến tham dự như AH Lê Minh Trí và Châu 

Hùng Phi từ Hoa Kỳ, AH Nguyễn Văn Thiệt từ 

Canada v.v... Điểm đặc biệt trong buổi họp mặt 

năm nay là có nhiều ái hữu trẻ tuổi ra trường sau 

năm 1975 lần đầu tiên đến chung vui đón Xuân 

với đại gia đình Công Chánh, họ bày tỏ niềm 

xúc động trước tình thân thiết của các bậc đồng 

nghiệp đàn anh. Ban phụ trách đã tổ chức buổi 

họp mặt rất chu đáo, trang trọng và đầy tình 

thân ái. Các AH Lê Chí Thăng, Nguyễn Hứa 

Kiểu bận rộn tíu tít để bảo đảm cho chương 

trình được thành công trọn vẹn. Mọi người đều 

liên tục di chuyển để tìm và chào hỏi những 

người quen biết nên không khí buổi tiệc thật 

rôm rả, tràn đầy tiếng cười nói, chào hỏi nhau, 

nhất là ánh đèn flash liên tục chớp nhoáng hứa 

hẹn những tấm ảnh nghĩa tình sẽ được chuyền 

tay nhau xem không chán về sau ...  

 

 
 

Đại diện khóa 7 KSCC tham dự tiệc Mừng 

Xuân Kỷ Sửu gồm có các AH Trương Minh 

Viễn (Hoa Kỳ), Võ Ngọc Khôi (Canada) và các 

bạn ở Việt Nam: Châu Đình Thanh, Nguyễn 

Văn Trương và Hà Phước Trường. Riêng bạn 

Hoàng Trọng Đinh từ Huế vào nhưng rất tiếc đã 

không tìm ra địa điểm của nhà hàng để cùng dự 

với anh em. 

 
AH Châu Đình Thanh, Hà Phước Trường, Trương Minh 

Viễn, Nguyễn Văn Trương, Võ Ngọc Khôi & Nguyễn Văn 

Thiệt 

 

Buổi họp mặt kết thúc vào khoảng 21 giờ 

trong sự luyến tiếc của mọi người. 


