Sinh Hoạt:

HỘI CTSQ OKLAHOMA
Hội CTSQ/OK luôn gắn bó vớí nhau trong tinh thần và truyền
thống TSQ, trên quan hệ anh em và đời thường, hình như có
một sự ràng buộc vô hình.
Trong năm vừa qua, ngoài sinh hoạt định kỳ 2 lần, thay phiên
nhau tổ chức, còn có 2 đám cưới: con gái của CTSQ Nguyễn
Hệ, và con trai của CTSQ Nguyễn Văn Thương. Anh em tham
dự đông đủ, thắm tình đoàn kết với danh nghĩa TSQ.
Hội luôn ý thức vai trò của mình đối với TH và các CTSQ
khó khăn tại quê nhà. Ngoài việc làm bổn phận 1 thành viên như đóng góp vào quỹ XH 100, quỹ báo chí CTSQ 180 - các
cá nhân còn tích cực đóng góp them, để giúp đỡ khi được TH
thông báo: như CTSQ Nguyễn Văn Thương đóng góp quỹ XH
200, góp 50 giúp CTSQ Nguyễn Văn Đây; CTSQ Đặng Ngọc
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Phúc góp 100, CTSQ Lù Tắc Nông góp 50, CTSQ Chương Lý
Sáng góp 50, để giúp gia đình CTSQ Hỷ Cún Nàm.
Tháng 8/2015, Hội tập họp đông đủ, đến nhà CTSQ
Nguyễn văn Hảo thăm chị Hảo bị bệnh phổi nghiêm trọng,
phải giải phẫu và quá sức ốm yếu. Trong tâm tình TSQ, Hội
đã vấn an, thăm hỏi, và ủng hộ tinh thần; đồng thời, tặng nhiều
chai thuốc bồi bổ sinh lực, để mong cho chị sớm bình phục.
Tháng 9/2015, Hội tổ chức họp mặt để đón tiếp CTSQ Nguyễn
Kim Châu (8 đẳng Taekwondo) từ VN qua Mỹ. Trong tiệc mừng
tràn đầy bia rượu tại nhà anh HT Nguyễn Thanh Bình, Hội còn
tặng quà lưu niệm gồm nhiều chai thuốc bổ, thuốc đau nhức,
thuốc trợ tim... Đặc biệt có sự trùng hợp là vợ chồng CTSQ
Sinh Chi cũng từ Kansas đến dự.

Theo gợi ý của CTSQ Sinh Chi, Hội đồng ý mỗi người cho
CTSQ Châu mượn trước 500 hoặc 1000, để mở các võ đường
tại VN, với chủ trương truyền bá tinh thần truyền thống TSQ,
hoặc phương cách tập tục nào đó để tri ân trường Mẹ. CTSQ
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Đặc San CỰU THIẾU SINH QUÂN

Châu rất cảm kích và hy vọng phát triển lớn mạnh để có tài
chánh hoàn trả lại, và có cơ hội giúp cho các CTSQ khó khăn.
Đi vào chi tiết thảo luận nhiều vấn đề: từ cơ sở, phương tiện,
giấy phép... Cuối cùng CTSQ Châu thừa nhận nhiều lần phong
cấp, lên đai cho võ sinh đều không được chính quyền VC công
nhận, dù rằng CTSQ Châu được Tổng cuộc Taekwondo thế giới
phong đẳng, cho nên chương trình coi như bỏ. CTSQ Châu đề
nghị nếu như thế thì mở võ đường tại Mỹ, nhưng xét thấy không
thể thực hiện được, vì CTSQ Châu thì ở VN không có ai luyện
tập, mà trẻ con người Việt tại Mỹ chúng đã theo học các lớp
khác nếu có ý thích học võ.
Bản tin sinh hoạt của Hội CTSQ/OK không mang dấu chỉ
phô trương, mà chỉ là công việc bình thường - người thật, việc
thật - với tâm ý góp tiếng nói đến với TH như là sự chứng
minh vẫn còn hiện diện. Cầu chúc cho tất cả CTSQ và gia đình
được bằng an và hạnh phúc. TH mạnh tiến, hăng say trong mọi
công việc, tình đoàn kết vững bền, làm cho rạng rỡ tinh thần,
truyền thống TSQ.
Thay mặt Hội CTSQ/OKLAHOMA,
CTSQ 2000.

Xuân Bính Thân 2016

309

