TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT HỌP MẶT TẤT NIÊN 2015

Theo định kỳ phiên họp của Chi hội CTSQGA nhầm vào ngày
01-01-2015 .Và buổi họp này được xem như là họp mặt Tất niên
của Chi hội được tổ chức tại tư gia của Anh chị Ctsq Trần đức Anh
vào lúc 1:00pm.Qua thư mời,emails và điện thoại toàn thể các Anh
chị đã đến tham dự trong một không khí vui tươi để chào mừng một
năm mới,ôn cố tri tân…
Ngoài những Anh chị trong Chị hội như Anh Cam,Anh Nghĩa,Anh
Y,Anh Cư,Anh chị Sáu,Anh chị Tri,Anh chị Anh,Ctsq Võ quang
Hiệp( báo cáo mất tích nay trở lại) Ctsq Đường,Ctsq Ban ,Tsq Tú.
Chị quả phụ Ctsq Nguyễn quang Thận,Chị quả phụ Ctsq Huỳnh
văn Giàu.
-Thân hửu gồm có: Anh Chị Thiện,Anh Chị Long Anh ,Anh Chị
Dũng Thắm và Cháu Tuấn.
-Chi hội đón tiếp Ctsq Dương văn Nhâm đến từ Norh Carolina
và,như thường lệ luôn luôn có sự hiện diên của vợ chồng Ctsq Man
viên Tài nhưng giờ cuối hiền thê của Ctsq Tài đã ngã bệnh nên
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không thể đến tham dự được.Chúc bạn mau chóng binh phục và hẹn
gặp kỳ họp tới.
-Anh Chị Ctsq Nguyễn tấn Phát và vợ chồng Ctsq Hoàng Phụng
cùng đến từ thành phố Savannah, GA.
-Đặc biệt đón tiếp Anh Ctsq Nguyễn minh Châu và Ctsq Võ Trụ
đến từ Florida.
Cám ơn tất cả
quý Anh Chị
không
quãn
ngại đường xa
đã đến tham
dự họp mặt Tất
niên với Chi hội
CTSQGA trong
tinh thần đồng
môn và huynh
đệ.
Sau khi chụp
hình lưu niêm, bài hát Thiếu Sinh Quân hành khúc được vang lên
trong phòng họp đưa mọi người trở về với biết bao kỷ niệm của một
thời thơ ấu.
Mọi người ngồi vào ghế của mình, Anh Ctsq Y (Chi hội trưởng)
đã chào mừng và cám ơn toàn thể Anh chị em trong CH đã đến tham
dự, đặc biệt cám ơn quý Anh chị Ctsq đến từ thành phố và tiểu bang
xa.
Cám ơn Anh chị Ctsq Anh đã tạo điều kiện cho buổi họp tại tư gia
và không quên chúc Tết cho toàn Anh chị em trong chi hội nhiều
sức khỏe và bình an.
-Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các Ctsq đã Vị quốc vong
thân, đặc biệt dành cho các Ctsq sinh hoạt trong Chi Hội/CTSQ/GA
đã giã từ cuộc sống:
-Ctsq Nguyễn quang Thận –Võ thế Hùng –Hà mai Anh
-Trần chí Phiên -Huỳnh văn Giàu và Nguyễn văn Tiếng
Kế đến Anh Ctsq Anh (thủ quỷ chi hội) báo cáo tài chánh tổng
kết trong năm 2014,qua hai quỹ Điều hành và Thương phế binh đã
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được trình bày bằng
văn bản rất chi tiết
để Anh chị em dễ
dàng theo dỏi.
Chương trình bảo
trợ CTSQTPB đang
khốn khó tại quê nhà
của CH như thường
lệ trong mỗi lần họp
mặt đều được Anh
chị em vui vẽ hưởng
ứng. Một việc làm
trong tình thần
tương
thân,
tương trợ mà CH
đã đề ra và đã
bảo trợ thường
xuyên cho hai
CTSQTPB: Trần
Mão và Hà tiên
Sơn mỗi tháng
$50.00.
Song
song với chương
trình TPB như mọi năm trước, năm nay trong dịp Tết Ất Mùi sắp
đến Chi hội sẽ gởi quà tết cho hai Ctsq trên, cộng thêm hai Ctsq TPB
đó là CTSQ Chế văn Lập và Ngô Xá.
Cám ơn tất cả tấm
lòng vàng đã góp
một bàn tay vào sinh
hoạt của CH, qua
chương trình TPB
CH đã góp được
$720.00. Cám ơn
Ctsq Anh chị Trần
Tri đã rộng lòng
đóng góp $200.00
và cháu Tuấn (con
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trai Ctsq Thận) đã ủng hộ $100.00 cho quỷ điều hành CH.
Phần phát quà chúc mừng tuổi thọ cho Anh Ctsq niên trưỡng Đỗ
diễn Cam, Ctsq niên trưỡng Lê quang Nghĩa và Chị quả phụ Ctsq
Nguyễn quang Thận
Phần phát quà lưu niệm cho hai CTSQ Nguyễn minh Châu và Võ
Trụ đến từ FL
Lời phát biểu của
Anh Ctsq Nguyễn
minh Châu đến từ
Florida quá thật cảm
xúc trong lần đầu
tiên đến sinh hoạt
với CHCTSQGA.
Ra trường 1956,
gặp lại nơi đây dạt
dào bao kỷ niệm với một vài khuôn mặt thân quen còn vương vấn.
Nhưng buồn thay khi điểm danh quân số tại hàng thì đàn Anh đã ra
đi…
Cám ơn Chi hội CTSQGA đã cho tôi những giây phút ngỡ ngàng
ân cần thăm hỏi và tạo điều kiện thuận lợi cho “kẻ ở miền xa” trong
tình tự AET.
Những nàng dâu của Chi hội CTSQGA xen kẽ vài chiếc áo dài
truyền thống mà cứ
mỗi lần ĐHCTSQ
là thay đổi một
màu, vừa xong
ĐH19 các nàng đã
may xong áo dài để
chuẩn bị cho ĐH20
vào năm 2016 tại
BCA.
Và trong mỗi lần
sinh hoạt của CTSQ, xuất phát từ những tấm lòng nhiệt tâm và đây
chính là động lực cho các CTSQ ngồi lại gần nhau hơn trong buổi
hoàng hôn…Cám ơn những người bạn đời qua nụ cười để chúng ta
tìm thấy niềm vui trong cuộc sống hiện tại trong tình tự AET, “Nhủ
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lòng tự hỏi còn gì cho nhau, chỉ còn một chút “tình thân” cuối đời...
Qua những bàn tay khéo léo của các chị, nhiều món ăn đã đuợc
chuẩn bị và trình diện lên bàn, cộng thêm đạn dược xanh, đỏ, cám ơn
thân hữu Long bồi thêm ba quả cối “Henessy”. Tiệc mừng Tất Niên
đang vào tiến vào mục tiêu …
Buổi họp mặt
Tất
niên
của
CHCTSQGA
dần
dà tan hàng, sau khi
thăm dò ý kiến cho
lần họp kỳ tới. Qua
sự đồng thuận sẽ
được tổ chức tại tư
gia của cháu Tuấn
vào tháng 3-2015.
Chi hội sẽ ra thông
báo với chi tiết buổi
họp, xin quý Anh chị theo dõi và hẹn tái ngộ.
Còn lại, tại nhà CTSQ Anh, những chiến sĩ ngất ngư tử thủ đã
thanh toán xong quả đạn cối cuối cùng vào nữa đêm mới bò vào lô
cốt…
Kính chúc Quý Cựu TSQ, quý TSQ và gia đình.
Quý Giáo sư, quân nhân, cán chính Trường TSQVNCH.
Một năm mới nhiều sức khõe và bình an.
Tường trình từ Savannah GA .
Đại diện Chi hội CTSQGA
Ctsq Hoàng Phụng
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