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Tất Niên Ái Hữu Công Chánh Nam Cali
đón mừng Xuân Kỷ Hợi

Ái Hữu Công Chánh và nhóm hát Quỳnh Hoa với bài Ly Rượu Mừng

AH Nguyễn Văn Thái
hủ nhật 27 tháng 1 năm 2019 có
hơn một trăm ái hữu, thân hữu và
gia đình đến dự buổi họp mặt Tất Niên
cuối năm để đón mừng Xuân Kỷ Hợi
2019 tại nhà hàng Golden Sea thành
phố Anaheim. Chương trình của buổi
họp mặt từ 11 giờ sáng đến 2 giờ 30
chiều. Trong niềm hân hoan rộn ràng
cùng với những người Việt Nam khắp
nơi đón Xuân về, gia đình các ái hữu,
thân hữu đến tham dự tiệc vui, gặp
nhau để tay bắt mặt mừng, trao đổi
những tâm tình và cầu chúc cho nhau
năm mới được nhiều sức khỏe và hạnh
phúc gia đình. Nơi gặp gỡ gần trung

C

tâm Little Sài Gòn vào những ngày cận
Tết có một không khí vui tươi đi mua
sắm nhôn nhịp tại các khu chợ Việt
Nam để chuẩn bị cho ba ngày Tết như
bánh mứt, hoa quả, bánh chưng, bánh
tét v.. v.. và nhất là khu chợ hoa Phước
Lộc Thọ với rừng hoa muôn màu sắc
rực rỡ và đông đảo người Việt đến đây
để mua những chậu hoa mai, đào, cúc,
lan v..v.. trong các gian hàng chợ Tết.
Chương trình của tiệc vui Tất
Niên bắt đầu là 11 giờ sáng, đa số mọi
người đã vào ngồi bên trong nhà hàng
với áo quần thật gọn gàng, đẹp đẽ của
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ngày hội và các chị trong các tà áo dài
thướt tha óng ánh sắc hồng và rực rỡ.
Nụ cười thật tươi vui của mọi người
gặp nhau trao đổi và thăm hỏi thật ấm
áp tình gia đình Công Chánh. Ái hữu
Nguyễn Minh Trì khai mạc chương trình
lúc 12 giờ trưa trong chiếc áo dài màu
vàng và khăn đóng nổi bật trên sân
khấu với lời chào mừng và chúc sức
khỏe gửi đến mọi người Một Năm Mới
Kỷ Hợi An Khang và Hạnh Phúc được
sự vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt.
Sau đó là lễ chào quốc kỳ Việt Nam,
Hoa Kỳ và một phút mặc niệm để
tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, các
chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh
cho quốc gia dân tộc và những người
Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả rừng
sâu vì lý tưởng tự do.

Ái hữu Trì và chị Quỳnh Hoa

Ái hữu Nguyễn quang Cách cám
ơn quý ái hữu đã đóng góp vào quỹ
phân ưu của ái hữu Công Chánh và ái
hữu Nguyễn văn Thái cám ơn tất cả
quý ái hữu đã ủng hộ rất nhiều vào quỹ
Lá Thư Ái Hữu Công Chánh và quỹ
Thương Thọ trong kỳ Đại Hội Ái Hữu
Công Chánh lần 2 vừa qua. Cả hai ái
hữu Cách và Thái đều kính chúc tất cả
quý ái hữu, thân hữu và gia đình có một
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mùa Xuân Kỷ Hợi vui tươi, khỏe mạnh
và hạnh phúc gia đình. Sau đó là một
chương trình ca nhạc vui xuân rất hấp
dẫn và hào hứng đem đến cho mọi
người với những bản tình ca quê
hương du dương ngọt ngào và sưởi ầm
lòng người do chị Quỳnh Hoa giới thiệu
và điều khiển.

Ái hữu Lê khắc Thí và ái hữu Trì

Mở đầu là bài hợp ca Ly Rượu
Mừng của nhóm hát Quỳnh Hoa và các
chị phu nhân ái hữu công chánh cùng
với các anh mang lại một không khí vui
tươi hào hứng Tết cho mọi người. Trên
sân khấu với trang phục áo quần đủ
màu sắc rực rỡ của ban hợp ca, được
tô điểm thêm lời Chúc Mừng Năm Mới
làm cho hình ảnh buổi Tất Niên Ái Hữu
Công Chánh thêm được trân trọng vui
như Tết. Trong tinh thần văn nghệ đón
Xuân Kỷ Hợi, Chị Quỳnh Hoa và nhóm
hát Quỳnh Hoa đóng góp vào chương
trình bằng các bản nhạc Xuân đơn ca
hay hợp ca đầy tình tự quê hương và
vui tươi. Chị Quỳnh Hoa hát bài Xuân
Tha Hương, chị Ngọc Diệp và anh
Mạnh Hùng hợp ca bài Chúc Xuân.
Nhóm hát Quỳnh Hoa phuc vụ Viện
Dưỡng Lão hợp ca bài Cô Gái Việt.
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Xen kẽ là vũ đoàn Dân Tộc Việt Cầm
của các cháu nhỏ múa Nón Lá rất hay
và hấp dẫn. Ngoài ra có các thân hữu
góp vui với các bản nhạc Xuân đầy tình
cảm như bác sĩ Bùi Cao Đệ hát bài Đồn
Vắng Chiều Xuân và chị Kiều Loan với
bài Chờ Đông. Buổi họp mặt Tất Niên
có sự tham dự của ái hữu Lê Khắc Thí
đem lại một không khí vui tươi với sự
chào đón và vui mừng thăm hỏi của các
ái hữu Nguyễn Minh Trì và Trịnh Hảo
Tâm tại bàn ngồi nơi cửa vào nhà
hàng. Ái hữu Thí cho biết năm nay ông
thêm một tuổi nữa là 97 và không chắc
sang năm ông đi dự tiệc được. Ông có
lời chúc mừng năm mới đến các ái
hữu, thân hữu có một năm Kỷ Hợi đầy
sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Gần
đến cuối chương trình của buổi tiệc là
các bản nhạc thích hợp rộn ràng cho
các bước nhảy múa tình tứ của đôi lứa,
các ái hữu công chánh nhà ta được dịp
trỗ tài những bước chân nhảy mau và
xoay vòng của mình. Đồng thời hai
người đã tạo ra một hình ảnh thật tình
tứ của mình trên sàn nhảy được các
phó nhòm ghi lại và có một ái hữu được
anh Phạm Ngọc Lân chấm điểm là một
cặp tình nhất trong buổi tiệc Tất Niên
hôm nay. Trên sàn nhảy được nhìn
thấy có nhiều cặp tham dự như các ái
hữu Ái Văn, Đào Hữu Dinh, Nguyễn
Thúc Minh, Phún Tắc Ón và v..v.. Xin
các ái hữu xem lại mình có phải là cặp
tình tứ nhất hôm nay không?
Bước sang năm Kỷ Hợi, các ái
hữu thêm một tuổi nhưng nhìn thấy các
anh như trẻ lại vì các ái hữu mỗi khi có
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tiệc vui họp mặt lại ra sàn nhảy càng
đông hơn, càng vui hơn, càng thao diễn
bước chân hay hơn và nhất là rất tình
tứ như những ngày còn tuổi đôi mươi
năm xưa. Kính chúc tất cả các quý ái
hữu, thân hữu một Năm Mới Kỷ Hợi dồi
dào sức khỏe và hạnh phúc gia đình.
AH Nguyễn Văn Thái

Các chị phu nhân ái hữu công chánh

Nhóm hát Quỳnh Hoa

Ngọc Diệp và Quỳnh Hoa và Bác sĩ Đệ
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Chị Kiều Loan hát bài Chờ Đông
Ái hữu được chọn là căp tình tứ nhất trong
tiệc Tất Niên

Các quí AH đã chọn được cặp nào chưa?

Vũ đoàn Dân Tộc Việt Cầm

Kính chúc quí Thầy, quí Ái Hữu Tiền Bối, cùng quí Ái Hữu và Thân Hữu một
mùa Thu Đông mạnh khỏe, may mắn và đầm ấm.

Kể từ bài này, BPT sẽ dùng kiểu chữ Arial và cỡ chữ 14 cho các AHCC già dễ xem.

