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Hp mt k ni m 50 nm ra trng
khóa 1 KSCC/TTQGKTPT
Người ñưa tin Hà văn Trung
Một số anh em cựu sinh viên khóa 1 Kỹ Sư
Công Chánh/ðịa Chánh thuộc Trung Tâm
Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ niên khóa 19581962, hiện ñịnh cư bên Mỹ, ñã ñồng ý mời hết
tất cả các anh em cùng khóa còn ở lại bên quê
nhà sang Mỹ một chuyến, trước là dự buổi tiệc
“50 Năm Hội Ngộ” ñể kỷ niệm ngày ra trường
là ngày April 10, 1962, hai là du lịch các nơi ñể
gặp lại bạn bè, thân nhân và viếng các danh lam
thắng cảnh tại nhiều tiểu bang của nước Mỹ.
Những bạn còn có thể liên lạc ñược là: Phan
ðiện, Nguyễn Hạnh, Mai Kiết
Hưng, Huỳnh Minh Nguyện, Tô
Hữu Quỵ và Mai Thanh Toàn.
Ban ñầu tất cả sáu anh em ấy
ñều nhận lời sẵn sàng qua Mỹ
họp mặt với anh em bên nầy.
Một nửa số anh em sẽ sang Mỹ
bằng phương tiện tự túc, một
nửa sẽ ñược anh em bên nầy làm
nhà bảo trợ ñể xin Visa và lo
một phần tài chánh ñể mua vé
máy bay, lo chỗ tạm trú và
phương tiện di chuyển. Sau hơn
6 tháng sắp xếp, ñến lúc thực
hiện chương trình dự ñịnh thì hơn phân nửa anh
em bên Việt Nam ñã không ñi ñược vì lý do giờ
chót gia ñình xảy ra chuyện ngoài ý muốn (mặc
dù ñã xin ñược Visa vào Mỹ rồi). Chỉ còn lại
hai bạn Tô Hữu Quỵ và Mai Thanh Toàn là có
thể sang Mỹ ñể tham dự chương trình họp mặt
nầy thôi. Ngoài ra, những bạn cư ngụ ở hải
ngoại, còn giữ liên lạc ñược nhưng không về
họp mặt ñược, một số vì lý do sức khỏe, một số
vì bận việc gia ñình, là: Ngô Trọng Các (San

Jose), Nguyễn Khắc Cần (Canada), Hà Ngọc
Thạch (Virginia), Huỳnh Long Trị (Hòa Lan)
và Nguyễn ðình Viễn (Oklahoma). Các bạn
nầy ñều có ñiện thoại hoặc viết thư chúc mừng
cho các buổi họp mặt ñược thành công vui vẻ.
Hình 1: Ghi ảnh của 8 cựu sinh viên ñồng khóa 1 KSCC
(1958-1962) lúc buổi tiệc chưa bắt ñầu và lúc 2 bạn
Nguyễn Thanh Toàn và Lý Bình chưa tới. Hàng ñứng (từ
trái sang phải): Võ Hùng, Hà văn Trung, ðào Hữu Dinh,
Tô Hữu Quỵ. Hàng ngồi: Mai Thanh Toàn, Hoàng Như
Ngọc, Lương Ngọc Mai, Phạm Lương An.

Có hai buổi tiệc “50 Năm Hội Ngộ” cho
chương trình họp mặt tại Mỹ nầy. Tiệc thứ nhứt
ñược bạn Khương Hùng Chấn tổ chức tại nhà
hàng Jasmine ở thành phố Houston của tiểu
bang Texas vào ngày April 07, 2012. Buổi tiệc
nầy dành cho bạn Mai Thanh Toàn hội ngộ với
các bạn bên Texas là Nguyễn văn ðộ và Vũ
Kim Chu. Hai bạn nầy, vì lý do tuổi tác và sức
khỏe, không tiện di chuyển ra ngoài tiểu bang
Texas ñược. Bạn Chấn sẽ có Bản Tin chi tiết
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việc tiếp ñãi bạn Mai ThanhToàn tại nhà riêng
và hướng dẫn bạn ấy ñi thăm các thắng cảnh
của Texas. Tiệc thứ nhì, với thành phần tham
dự tương ñối ñông ñủ hơn, ñược tổ chức tại nhà
hàng Paradise Seafood ở thành phố
Westminster (Little Saigon) thuộc miền Nam
của tiểu bang California, vào ngày April 10,
2012. Chi tiết của buổi tiệc nầy ñược trình bày
ñầy ñủ hơn dưới ñây.
Có tất cả 19 thực khách tham dự buổi tiệc
mừng “50 Năm Hội Ngộ” tại Nam Cali. Danh
sách gồm có: ông bà Phạm Lương An, ông Lý
Bình; ông bà ðào Hữu Dinh; ông bà Võ
Hùng (từ San Jose lái xe xuống); ông bà
Lương Ngọc Mai; ông bà Hoàng Như Ngọc;
ông bà Tô Hữu Quỵ (từ Việt Nam bay sang);
ông Mai Thanh Toàn và bà bác sĩ Hạnh (từ
Việt Nam bay sang); ông bà Nguyễn Thanh
Toàn (từ Texas bay sang); ông bà Hà văn
Trung
Hình 2: Ghi ảnh của 18 thực khách dự tiệc. Hình nầy
thiếu mặt bạn Lý Bình ñang bận chụp hình giùm anh em.
Hàng ñứng: các bạn Trung, Toàn Nguyễn, An, Quỵ,
Dinh, Mai, Hùng, Ngọc, Toàn Mai. Hàng ngồi: các chị
Toàn Nguyễn, bác sĩ Hạnh, An, Dinh, Hùng, Ngọc, Quỵ,
Mai, Trung.

Buổi tiệc ñược mở ñầu với lời chào mừng
của các bạn cùng khóa, hiện cư ngụ tại hải
ngoại, hoan nghinh hai bạn từ Việt Nam qua là
Tô Hữu Quỵ và Mai Thanh Toàn. Tiếp ñến,
bạn Mai Thanh Toàn chuyển lời thăm hỏi ân
cần từ bên nhà của vị thầy khả kính Bùi Hữu
Lân tới anh em bên nầy và lời của thầy chúc
cho buổi tiệc họp mặt 50 năm ngày ra trường
nầy ñược trọn vui. Ngoài ra, bạn Mai Thanh
Toàn (tức thi sĩ Tonamai) còn ñọc lên hai bài
thơ bạn ñã sáng tác riêng cho kỳ họp mặt nầy.
Một bài tựa ñề “Kỷ Niệm 50 Năm Ngày Ra
Trường KSCC1” và một bài tựa ñề “Nhớ Bạn
Răng” (ñược ñăng trong trang thơ riêng của Lá
Thư này). Sau ñó buổi tiệc bắt ñầu tưng bừng
náo nhiệt với vụ nhận diện nhau của 10 ông già
ñã xa cách nhau gần nửa thế kỷ; với những lời
thăm hỏi gia cảnh của nhau sau bao nhiêu biến
cố vật ñổi sao dời; với những lời hàn huyên tâm
sự về những thăng trầm của cuộc sống; với
những lời nhắc nhở lại những kỷ niệm năm xưa
cùng học chung trong một lớp, chung một mái
trường, cùng học chung với những ông thầy và
những “thằng” bạn có những ñặc ñiểm khó
quên. Rồi thì kiểm ñiểm lại xem ai còn ai mất
sau cuộc “thương hải
biến vi tang ñiền” vừa
qua. Bạn nào cũng cảm
khái mà nhận thấy rằng
tính tới thời ñiểm nầy,
số “nhân loại” mà mình
ñược phép gọi là mày
tao hay toa moa trên
chốn nhân gian nầy, ñể
có thể nói chuyện xả
láng không giữ gìn lời
ăn tiếng nói gì hết, thì
nay ñã thuộc vào hàng
chủng loại hiếm quí,
trong số ñã có vài “cụ”
lên bàn thờ ngồi rồi. Cái
chủng loại hiếm quí nầy,
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ngày bị tuyệt chủng thôi. Bởi vậy hôm nay có
dịp gặp lại nhau ñây thì ñó là do một cái duyên
rất lớn. Cho nên ai cũng lo trong bụng, tuy
không nói ra ngoài, rằng biết ñâu ñây là cái dịp
cuối cùng gặp nhau bằng xương bằng thịt, nếu
không nói chuyện thăm hỏi với nhau cho ñã,
nói chuyện pha trò chọc phá nhau cho nhớ ñời,
thì chắc gì còn có dịp nữa. Buổi tiệc vì vậy kéo
dài tưởng như không bao giờ chịu chấm dứt
cho ñến khi nhà hàng cho biết sắp ñóng cửa
sớm vì là ngày thường vắng khách. Thế là phải
ñiều ñình ñể kéo dài thêm nửa tiếng ñồng hồ
nữa mới chịu ca bài “Ôi tiệc vui sao chóng phai
tàn!” ñể chia tay nhau.
Sau buổi tiệc họp mặt này, bạn Mai Thanh
Toàn ñược bạn Phạm Lương An mời về nhà
riêng tiếp ñãi và hướng dẫn ñi thăm những.
thắng cảnh trong vùng Los Angeles,
Hollywood, Santa Monica và Little Saigon ñể
rồi trở về Việt Nam sớm. Còn bạn Tô Hữu Quỵ
thì ở lại Mỹ chơi thêm một tháng rưởi nữa mới
về Việt Nam
Hình 3: Ghi ảnh của bạn Lý Bình chụp với Hà văn
Trung ñể bổ túc cho Hình 2. Hình nầy chụp khi hai
người bạn nầy cùng ñi Caribbean Cruise Tour trên du
thuyền Allure of the Seas 2 tuần lễ sau buổi tiệc họp mặt.

Anh chị Tô Hữu Quỵ qua Mỹ kỳ nầy lấy
nhà Hà văn Trung (người viết Bản Tin nầy)
làm nơi tạm trú và làm trụ sở liên lạc với khắp
nơi trên nước Mỹ. Trước ngày dự tiệc “Hội
Ngộ 50 Năm”, anh chị Quỵ ñược hướng dẫn ñi
thăm kinh ñô cờ bạc Las Vegas trong 3 ngày.
Viếng các casinos (Paris, Bally, Belagio,
Venetian, Mandalay Bay, Luxor…) theo hình
thức cỡi ngựa xem hoa. Xem các shows ngoài
trời (show nhạc nước Bellagio; show núi lửa
Mirage, show hải chiến Treasure Island, show
nhạc ánh sáng tại phố Fremont ở Old Town) và
2 shows trong casino (show Jubilee trong
casino Bally, show Crazy Girls trong casino
Riviera). Sau ngày dự buổi tiệc, anh chị Quỵ
ñược hướng dẫn ñi thăm Universal Studio trọn
một ngày. Sau ñó họ ñược các bạn học cũ
trường Quốc Học và ðồng Khánh rước ñi thăm
thành phố San Diego và Seattle. Sau khi sang
tiểu bang Massachusetts thăm thân nhân và
viếng các ñịa danh nổi tiếng tại các tiểu bang
lân cận miền ðông nước Mỹ khoảng nửa tháng,
anh chị Quỵ ñã trở lại Nam Cali ñể kịp dự ngày
Lễ Hội Nhớ Huế Hải Ngoại (May 25, 2012) ở
Marriott Hotel Anaheim, rồi ñi xe ñò Hoàng lên
thăm thành phố San Jose, trước khi trở về Nam
Cali chuẩn bị ngày về lại Việt Nam. Những
ngày trước khi về lại Việt Nam, anh chị Quỵ
còn ñược bạn Phạm Lương An rước về nhà ñể
tiếp ñãi như ñã tiếp ñãi bạn Mai Thanh Toàn,
ñể sinh hoạt thêm với các ñồng hương Huế và
thăm các thắng cảnh của miền Nam Cali.
Ngày June 02, 2012, anh chị Tô Hữu Quỵ
ñược ñưa ra phi trường Los Angeles ñể trở về
Saigon sau 2 tháng ngao du trên ñất Mỹ với
nhiều kỷ niệm tốt ñẹp.
***

