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Lê nguyên Thông
Theo thông lệ hằng năm, Khóa 11 chúng tôi
thường tổ chức họp mặt ngày kỷ niệm ra
trường là ngày 28 tháng 6 và cố chọn vào ngày
cuối tuần ñể bạn bè có dịp tụ họp ñược ñông ñủ
hơn. Năm nay nhân ngày kỷ niệm ñặc biệt là 40
năm tốt nghiệp, sau khi hội ý với các bạn, BTC
ở Saigòn ñồng ý là giữ nguyên ngày 28/06 dù
là vào ngày thứ Năm.

Vì buổi họp mặt ñã sắp xếp, không thay ñổi
ñược. Có thông tin gì mới, tôi sẽ thông tin
thêm.
NB: Theo tôi, kinh tế gia ñình bạn Ninh có khó
khăn, cần giúp ñỡ. Các bạn Quang, Thông cho
biết ý kiến ñể tôi xuất quỹ lớp hổ trợ
Tuy sự việc ñáng tiếc ñã xảy ra ñúng vào ngày
này, BTC không thể thay ñổi ñược và vẫn tiếp
tuc. Buổi tối ñã có sự tham dự của các bạn
Phát, Ảnh, Chính, Ẩn, Lư, Liêm, Hưng và
Hùng tục.
Buổi họp chính vì tin dữ này mà không ñược
vui vẻ như mong ñợi. Tuy nhiên buổi họp mặt
cũng là một ñánh dấu lớn cho Khoá 11
CDCC/ðC của chúng tôi.

Buổi họp chuẩn bị chu ñáo và ñầy ñủ rất thuận
tiện cho các anh chị em ở Việt nam, các bạn ở
các tỉnh cũng lần lượt ñi về Saigon dự buổi
họp. Ngày hôm ñó cũng là một ngày ñáng ghi
nhớ cho tất cả Khoá 11 vì chúng tôi nhận ñược
một tin dữ từ BTC thông báo như sau:
“Báo tin cho tất cả các Bạn ñược biết: Bạn
Trần Công Ninh ở Tân Châu lên Saigon hôm
qua ñể chiều hôm nay tham dự họp mặt nhưng
rất tiếc bạn ấy ñã bị ñột quị và qua ñời lúc 7:30
sáng nay, 28.6.2012. Hiện xác bạn Ninh ñang
quàn tại Nhà Xác 397 Trần Phú Quận 5, TP
HCM ñể chờ giám ñịnh pháp y xong mới giao
cho gia ñình nhận về chôn cất. Thật là một bất
hạnh cho tập thể lớp KSCC&ðC11, sự cố rơi
vào ñúng ngày hôm nay!!!!
Tôi ñã liên lạc ñiện thoại với con trai của bạn
Ninh.

Lư, Ảnh, Phát, Liêm, Hùng, Ẩn, Chính và Hưng.
Các chị hị Lư, Ảnh, Liêm, Ẩn, Chính và Hưng

Ngoài ra, tại California TL Quang cũng ñã tổ
chức một buổi họp ñược khá ñầy ñủ các bạn tại
LA. ðây là một số hình ảnh trong buổi họp mặt
kỷ niệm 40 năm ngày tốt nghiệp của Khóa 11
Cao ñẳng Công Chánh & ðịa Chánh tại Cali.
Các bạn tham dự (từ trái sang phải): Anh
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Khiêm (hàng ñứng)
Hàng ngồi: Dực, chị Dực, chị Hân, Hân, chị
Xuân, anh Xuân.

Trong buổi họp mặt, anh em cũng có ñóng góp
sơ khởi ñể giúp cho bạn Trần Công Ninh một
số tiền và Hân sẽ gởi cho Liêm ñể nhờ Liêm
chuyển ñến gia ñình của Ninh.

(ñứngtừ trái sang phải): Khiêm, Hân, Quang, Anh
Khánh, Cách, Anh Xuân và Dực, các chị Hân, Quang,
Cách, Xuân và Dực

Bánh kỷ niệm 40 năm:

Tin tức về ñám tang bạn Ninh:
Về ñám tang của Bạn Trần Công Ninh, vào
sáng ngày 29.6, Ảnh, Chính và Liêm ñã về Tân
Châu ñể viếng và phúng ñiếu bạn Ninh. Về ñến
nhà Ninh, tụi mình tận mắt nhìn thấy hoàn cảnh
kinh tế của gia ñình bạn Ninh quá khó khăn,
cho nên Chính, Ảnh và mình ñã quyết ñịnh hổ
trợ gia ñình 40 triệu ñể tổ chức ñám tang cho
bạn Ninh. Với sự nhiệt tình,Chính ñã ứng ra số
tiền trên. Sau này một số anh em ở VN có khả
năng, chắc là sẽ ñóng góp ñược khoảng 10
triệu. Phần còn lại sẽ tận dụng tiền quĩ ñể hoàn
lại cho Chính ñược càng nhiều càng tốt. Mình
hy vọng anh em ở Mỹ và Úc sẽ hổ trợ thêm ñể
trả lại cho Chính. Mình gửi kèm theo ñây bảng
tồn quỹ và một số hình ảnh ñám tang Ninh ñể
các bạn rõ.
Ngoài ra trong năm cũng có hai tin ñáng mừng
là hai bạn Hùng và Ẩn, ñược chẩn ñịnh có vài
bịnh nan y, nhưng nhờ may mắn, phát hiện kịp
thời và ñã ñược ñưa ñi ñiều trị ñúng lúc và cho
ñến nay, tin tức sức khoẻ hai bạn Ẩn và Hùng
rất là tốt ñẹp.
Bạn Ẩn cũng có vài lời gởi ñến các bạn ñồng
khoá như sau:
Trước tiên Ẩn gởi ñến các Bạn lời chúc sức
khoẻ và gia ñình hạnh phúc . Ẩn cũng cám ơn
các Bạn có theo giõi và quan tâm ñến sức khoẻ
của Ẩn .
ðến hôm nay Ẩn ñã vào thuốc hoá trị ñược 4
lần , còn 8 lần nữa . Tình hình sức khoẻ của Ẩn
rất khả quan , tuy nhiên có một vài tác dụng
phụ như : rụng tóc, da khô và bong tróc .Từ
ngày 26/07/2012 ñến ngày 03/08/2012 , Ẩn sẽ
nhập viện và vào thuốc hoá trị lần 5 và lần 6.
Sau lần vô thuốc hoá trị thứ 6 , Bác sĩ sẽ cho
Ẩn chụp hình kiểm tra lại khối u tuỵ và có
phương án ñiều trị mới cho phù hợp với diển
biến mới của bịnh . Ẩn hy vọng mọi việc sẽ tốt
ñẹp ñối
Ẩn sẽ thông báo ñến các Bạn tình hình mới
nhất khi nhận ñược thông báo mới nhất của Bác
sĩ thông báo .
Thân ái Chào các bạn '
PHAN LONG ẨN .

