
 
Đỗ Hữu Hứa 

Cũng như năm ngoái, có thêm sự tham 
dự của các anh chị Kỹ sư Công Nghệ. Cuộc 
Họp mặt được tổ chức tại Nhà Hàng Village 
Tao Tao ngay trung tâm Quận 13Paris. Số 
người tham dự:  

 
Nhóm Công Chánh gồm có:  

1. Anh Trương như Bích (1) 
2. Anh Đoàn Trần Nghị (1) 
3. Anh Nguyễn xuân Lang (1) 
4. Anh Nguyễn hoàng Nhạn (1) 
5. Anh Tôn thất Thiện (1) 
6. Chị Nguyễn thị Tuyết (1) 
7. Anh Đỗ hữu Hứa (1) 
8. Chị Cao tấn tài (1) 
9. Cậu Cao tấn Lộc (1) 
10. Chị Phan Hương Liên (1) 
11. Chị Lý ngọc Dung (1) 
12. Anh Trần văn Thu ( 1)  
13. Anh Chị Hoa trường Xuân (2) 

Nhóm Công Nghệ gồm có: 
14. Anh chị Nguyễn thành Lập (2) 
15. Anh chị Tôn thất  Tiêu (2) 
16. Anh Châu tùng Thiện (1) 
 

Tổng cộng là 19 người:12 nam, 7 nữ; 
ngồi hai bàn tròn: bàn phái nam 10 vị, bàn phái 
nữ có 7 chị và 2 nam: anh Thu và cậu Lộc, 
trưởng nam của chị Tài.  

 
Rất tiếc là các vị sau đây vì lý do bất 

khả kháng (bệnh, mổ cataracte, gìa yếu, mắc đi 
du lịch) đến giờ phút chót không đến tham dự 
được: các chị Phan văn Lâm, Cẩm Thường (thi 
sĩ Hương Bình) các Anh chị Lê ngọc Thạch, Hồ 
minh Cảnh, Nguyễn văn Hướng (thi sĩ Hoài 

Việt); Vũ đình Thuần, Trần ngọc Thạnh. Anh 
Tôn thất Tích (T.S. Kỹ sư Nông Lâm Súc). 

 
Trước khi nhập tiệc, anh Trương như 

Bích, trưởng ban Đại diện AHCC Pháp có đôi 
lời chào mừng và kính chúc tất cả quý vị hiện 
diện và thân quyến một Năm Mới Ất Mùi 2015 
vạn hạnh. Hôm 22-03 vừa qua Anh chị em kỹ 
sư Công Nghệ có tổ chức cuộc họp mặt mừng 
xuân, nhóm Công chánh gồm 7 vị hân hạnh 
được tham gia. Như vậy hàng năm chúng ta có 
ít nhất là hai cuộc họp mặt: Công Chánh và 
Công Nghệ tổ chức. Mong qúy Anh Chị mời 
thêm qúy Anh Chị các ngành kỹ thuật như 
Nông Lâm Súc, Điện lực, Kiến trúc …..đến 
tham dự cho vui. Đề nghị này được toàn thể 
anh em nhiệt liệt hoan nghênh. 

 
Thực đơn do ban tổ chức chọn , gồm 

có các món đặc biệt của Nhà Hàng: Món ăn 
dọn đầu tiên: ba món ăn chơi: há cảo, khoai sọ 
chiên thịt, tôm chiên thịt bằm. Món ăn chính: 
Vịt quay Bắc kinh (Canard pékinois): Da vịt ăn 
riêng; thịt vịt thì làm thịt vịt xào mì dòn; thịt vịt 
xào bông cải brocoli, Tôm xào đốt (flambé) với 
rượu mai quế lộ, Cá turbot hấp. Tráng miệng: 
dĩa trái cây ngũ qủa. Thức uống: rượu vang 
Bordeaux, nước suối, cà phê, trà  
 

Buổi họp mặt rất vui vẻ, tiếng cười nói 
không dứt huyên náo cả tầng lầu mà Nhà hàng 
đặc biệt dành riêng cho Công Chánh. Không 
biết vô tình hay hữu ý, anh Trần văn Thu được 
lọt vào bàn nữ giới. Với kiến thức sâu rộng, tài 
ăn nói duyên dáng, với rượu nồng, với vịt Bắc 
kinh, “ông Nghè tây “đã “tung hoành dọc 
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ngang, thao thao bất tuyệt, “kể chuyện vui làm 
náo động cả phòng họp với những tràng cười 
rộn rã …Ai cũng bảo là hôm nay sao anh Thu 
vui vẻ lắm thế. 

Anh Nguyễn xuân Lang (thi sĩ Quyện 
Tâm) có hai bài thơ nhan đề: “Tình nghĩa” và 
“Thân phận con người”. Vì bàn tính khiêm 
cung, anh đã không đem ra đọc mà đã giao cho 
tôi trước khi ra về.  

Khi được LTCC số 104, tôi đã chuyển 
gởi cho anh Nguyễn đình Cung (thi sĩ Nguyên 
Đình) bằng điện thư thì sau đó được bài thơ của 
ảnh gởi tặng nhan đề “Bầy chim tha hương 
Công Chánh”. 

Anh Hoàng đình Tuyên, nghệ sĩ tài 
danh cũng có gởi bản vẽ tuyệt mỹ “Paris–CC 
Họp mặt 12-4-2015”. 

Ban Đại Diện CC Pháp thành thật cám 
ơn ba bạn Lang, Cung, Tuyên đã sáng tác 
những bài thơ và bản vẽ nói trên và ước mong 
các tác phẩm độc đáo này được đăng lên Lá 
Thư CC số 105 để cho Anh em độc gỉa thưởng 
lãm  

Nhờ sự tích cực hoạt động và sự sốt 
sắng của anh Luân và qúy Anh phụ trách LTCC 
, anh Xuân đã nhận được LTCC số 104 kịp thời 
và hôm nay anh chị Xuân đã có công mang đến 
Nhà Hàng để phân phối cho anh em xem; cũng 
nên nói thêm là hôm nay đường Paris bị kẹt vì 
có cuộc chạy bộ việt giả trong thành phố nên 
anh chị Xuân cũng đã vất vả khá nhiều.  Sau 
đây xin xem vài tấm ảnh chụp ngày họp mặt .: 

 

 
Từ trái sang phải: Các chị Hanh (Chị Tiêu), chị 
Lý (Chị Xuân), Tuyết, Hương Liên, Ngọc Dung; 
anh Thu  

Ngồi : các anh Tiêu , Xuân , Nhạn , Bích _ 
 Đứng : các anh Thiện , Hứa , Lang , Nghị 
 

 Các chị Hạnh , Tài , Tuyết , Hương Liên 

Cậu Lộc, các chị Lý , chị Thuần (Chị Lập), chị 
Hạnh 
Đứng:anh Hứa, anh Lập. 
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