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TH Nguyễn Nho Nghị và phu nhân 

Nguyễn Thành Phùng 

 
Hàng ñứng, từ trái: các AH ðốc, Thiệp, Hùng 42, Minh (Hà), cháu ðôn (con của A/C Nghị ), Phùng, Luân, 

Nghị, Nam, Minh (Nguyễn) và Duyệt. 
Hàng ngồi, từ trái: Các chị Minh (Hà), ðốc, Nghị, Phùng, Nam, Minh (Nguyễn) và Duyệt. 
 

Khi hay tin TH nguyễn Nho Nghị, Kỷ sư 

ðiện khóa 1962 – 1966 trường Cao ðẳng ðiện 

Học Sài Gòn (ñang ñịnh cư tại bang 

Pennsylvania, USA), cùng phu nhân và quí tử 

sẽ ñến nghỉ hè tại nam California vào trung 

tuần tháng 6/2013, các AHCC cùng khóa 

KSCC 1962 – 1966 trường Cao ðẳng Công 

Chánh, Sài Gòn ñã thông báo cho nhau và cùng 

ñồng ý sẽ tổ chúc buổi tiệc họp mặt ñể có dịp 

gặp lại bạn Nguyễn Nho Nghị sau gần nửa thế 

kỷ học chung 2 năn ñầu 1962 – 1964. 

 

Như một số AH và TH ñã biết, kể từ năm 

học 1958, 3 trường Cao ðẳng Công Chánh, 

Cao ðẳng ðiện Học và Kỷ Sư Công Nghệ 

thuộc Trung Tâm Quốc Gia Kỷ Thuật Phú Thọ 



 

 

(tên chính thức của Trường là Trung Tâm Quốc 

Gia Kỷ Thuật, nhưng vì tọa lạc ở xóm Phú Thọ, 

phía tây bắc Sài Gòn nên thường ñược gọi là 

Trường Kỷ Thuật Phú Thọ), ñược Bộ Quốc Gia 

Giáo Dục VNCH thời ấy cho phép tuyển sinh 

vào học hệ cao ñẳng 4 năm ñể lấy bằng Kỷ Sư. 

Trong khóa học 4 năm, 2 năm ñầu cả 3 lớp 

Công Chánh, ðiện và Công Nghệ ñều học 

chung các môn khoa học, kỷ thuật căn bản. Hai 

năm sau cùng mới tách riêng ra, các trường phụ 

trách trực tiếp giảng dạy chuyên môn cho sinh 

viên tại trường của mình. Khóa học 1962 – 

1966 là khóa thứ 5 của lớp Kỷ Sư chế ñộ mới 

(nouveau régime) của Trung Tâm Quốc Gia Kỷ 

Thuật Phú Thọ. 

 

Do các khóa Cao ðẳng từ năm 1958 học 

chung 2 năm ñầu nên từ năm 1962 các Kỷ Sư 

Công Chánh, Kỷ Sư ðiện và Kỷ Sư Công Nghệ 

tốt nghiệp từ TTQGKTPT ñều quen biết nhau 

nhiều. Trong thời gian học chung 2 năm ñầu, 

bạn Nguyễn Nho Nghị lại thường xuyên tiếp 

xúc thân mật với nhóm Công Chánh nên ñược 

các AHCC cùng thời mong muốn gặp lại. AH 

ðào Tự Nam ñã ñược các bạn cùng khóa tại 

vùng nam California ñồng ý với bạn Nguyễn 

Thúc Minh, giao “tạm quyền Trưởng lớp” ñể tổ 

chức buổi gặp mặt. Sau cùng bạn Nam ñã “xuất 

sắc hoàn thành nhiệm vụ” là ñã ñịnh ñược thời 

gian và ñịa ñiểm mà ña số các bạn ñều tham dự 

ñược (chỉ trừ bạn Trần Văn Thám do không lái 

xe ban ñêm ñược nên ñành vắng mặt). Buổi tiệc 

họp mặt ñón tiếp TH Nguyễn Nho Nghị ñã 

ñược tổ chức vào ngày Thứ Năm / 13-6-2013, 

lúc 6:30 pm tại Diamond Seafood Palace / góc 

ñường Beach và Lampson, Garden Grove, CA 

92841. 

 

Tham dự buổi tiệc họp mặt, ngoài các 

AHCC cùng khóa với TH Nghị như anh chị 
Trần Lưu Duyệt, a.c. Nghiêm Xuân ðốc, a.c. 

Hà Trọng Minh, a.c. Nguyễn Thúc Minh, a.c. 

ðào Tự Nam và a.c. Nguyễn Thành Phùng, còn 

có TH Nguyễn Như Diệp và TH Nguyễn ðình 

Hùng 42 là hai bạn cùng khóa Ks ðiện với TH 

Nghị. Ngoài các bạn cùng khóa Công Chánh và 

ðiện, buổi họp mặt còn ñược hân hạnh ñón tiếp 

hai AHCC ñàn anh là AH Nguyễn Thiệp và AH 

Nguyễn Văn Luân, người ñang phụ trách 

LTAHCC kể từ số 101. 

Trước buổi tiệc họp mặt này, bạn Nguyễn 

Như Diệp ñã có nhã ý mời tất cả các bạn nhận 

lời tham dự tiệc ñến nhà riêng vào lúc 5:00 pm 

ñể hàn huyên và khai vị cho buổi tiệc chính. 

Cũng như các buổi tiệc họp mặt trước ñây, 

ñược tổ chức khi có các AH hay TH từ nơi xa 

ñến, trong buổi tiệc gặp mặt này, tất cả các bạn 

ñều rất vui mừng gặp lại bạn Nghị sau gần 50 

năm xa cách. Theo lời hai bạn ðốc và Nghị thì 

sau khi ra trường ( 1966 ), hai bạn ñã từng làm 

việc cùng ñơn vị, khi ñược tuyển dụng làm 

giảng viên tại trường Vỏ Bị Quốc Gia ðà Lạt, 

sau khi học xong quân sự giai ñoạn 1 tại trường 

Sỉ Quan Trừ Bị Thủ ðức. Sau ñó cả hai bạn 

Nghị và ðốc ñược trường VBQG ðà Lạt cử ñi 

học lấy bằng Master tại Mỹ ñể về dạy chuyên 

môn tại trường cho ñến ngày VNCH sụp ñổ. 

Sau khi qua ñịnh cư tại Hoa Kỳ, hai bạn ðốc và 

Nghị cũng ñã gặp nhau nhiều lần. 

 

Như trên ñã có nêu ra, trong bửa tiệc, ngoài 

việc ñược gặp lại bạn Nghị sau gần nửa thế kỷ 

xa cách, một vài bạn, trong ñó có người viết 

các dòng này, rất thích thú khi ñược gặp nhà 

văn Tràm Cà Mau – một AH ñàn anh, rất nhiều 

người biết ñến thông qua các bài viết của anh 

rất hay, rất bổ ích và ñặc biệt khi ñọc không 

thấy dài và không thấy chán! 

 

Sau buổi tiệc, trước khi chia tay, bạn Nghị 
ñã cám ơn và ngỏ lời mời các bạn nếu có dịp 

ñến bang Pennsylvania, bạn Nghị rất mong 

ñược ñón tiếp. 

Nguyễn Thành Phùng. 



 

 

 
 

 

 
Hàng ñứng Các chị: Duyệt, ðốc, Minh (Nguyễn). 

Hàng ngồi Các chị: Minh (Hà), Nghị, Phùng, Nam. 

 
TH Phan Như Diệp ñứng giữa AH Thiệp và Phùng. 

 

 


