Tổng kết sinh hoạt của CH/CTSQ/AZ
Nhân dịp đầu năm 2015, nhìn lại năm cũ 2014: Tổng kết sinh hoạt
của CH/CTSQ/AZ.
Một việc mà Chi Hội cần nhắc lại trước nhất là việc CH/CTSQ/
AZ đã vinh danh chị HOA người đã đồng ý yểm trợ cho TH/
CTSQVNHN qua quỹ THẦY ĐẠT như trước đây (xem hình). Để
tỏ lòng biết ơn ân nhân của CTSQ với một cố gắng nhỏ nhoi của
Chi Hội.
Năm vừa qua CH/CTSQ/AZ đã có những sinh hoạt trong tình
thân ái của những CTSQ cư ngụ tại Tiểu Bang. Những người tuy
không ruột thịt nhưng đã cùng xuất thân từ TRƯỜNG MẸ và
đã coi nhau như ruột thịt, có nhau trong mọi lúc vui buồn.
- Về nhân sự: A/C Nguyễn Duy Tháp là thân hữu cao niên nhất.
- CTSQ Nguyễn văn Nhã
- CTSQ Dương Chỉ Hồng
- CTSQ Phạm Công Cẩn
- CTSQ Phạm Bá Tuất
- CTSQ Nguyễn Văn Thẳng
- CTSQ Nguyễn Văn Triết
-CTSQ Lê Diên Thọ em út nhỏ tuổi nhất.
Theo sự đồng ý của toàn thể, Chi hội sẽ có những buổi họp
thường kỳ 3 tháng. Nhằm mục đích hâm nóng lại tình thân ái
của CTSQ, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và giúp đỡ
Anh Em có nhu cầu cần thiết. Hoạch định kế hoạch, hợp tác với
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Cộng Đồng NVQG/AZ trong những dịp Lễ Hội hàng năm theo
truyền thống Dân Tộc, đóng góp Tài chánh ủng hộ Cộng Đồng ủng
hộ TH/CTSQVN, chia sẻ, cập nhật những tin tức của các CTSQ
khắp nơi.
Không chỉ có các CTSQ thôi, lúc nào cũng có sự hiện diện của các
phu nhân CTSQ. Sự có mặt của các chị luôn làm cho những buổi
họp mặt vô cùng hào hứng, cảm động và nhất là lôi cuốn với những
món ăn ngon lành, hấp dẫn.
Vui đến nỗi có người không muốn tan hàng.
Ôi tình tự TSQ biết diễn tả thế nào cho hết qua sự đóng góp của
các chị.
Các chị quá tuyệt vời.
Năm vừa qua có sự thay đổi nhỏ về nhân sự điều hành Chi
Hội. CTSQ Phạm Công Cẩn nhận trách nhiệm với Hội CSVSQ/
VBQGVN nên Anh Em đề cử CTSQ Phạm Bá Tuất giữ nhiệm vụ
điều hành Chi Hội và giữ liên lạc với TH/CTSQVNHN.
Chi Hội cũng đã hân hạnh tiếp đón một vài CTSQ đến thăm AZ.
Đây là những những cơ hội hiếm hoi mà chúng tôi trân quý.
Như vậy năm qua mọi sự tốt đẹp đã diễn tiến cho Chi Hội CTSQ/
AZ chúng tôi.
Đại diện CH/CTSQ/AZ tường trình.
CTSQ 1859 Phạm Bá Tuất
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