ĐẠI HỘI Kỳ 8 - 2016
HỘI CỰU HỌC SINH BÙI THỊ XUÂN–TRẦN HƯNG ĐẠO ĐÀ LẠT

FORT LAUDERDALE - FLORIDA

Ngày 7 tháng 5 đến 14 tháng 5 năm 2016
************

THƯ HẬU ĐẠI HỘI
Ngày 1 tháng 6 năm 2016
Kính thưa quý vị giáo sư, quý thân hữu và anh chị em BTX-THĐ,
Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi trong lo âu, hồi hộp, cuối cùng Đại Hội
kỳ 8 của chúng ta đã trôi qua nhẹ nhàng, đầm ấm, vui vẻ trong sự tiếc nuối
của nhiều người.
Thay mặt Ban Tổ Chức tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị giáo sư cùng toàn
thể cựu học sinh hai trường và thân hữu. Đại Hội của chúng ta thành công
cũng nhờ tình thương yêu, nỗi khao khát được gặp lại thầy cũ, trò xưa nên
quý vị đã có lòng bao dung bỏ qua tất cả những khiếm khuyết mà BTC đã
không thể tránh khỏi.

NGÀY KHAI MẠC ĐẠI HỘI (May 8, 2016)
Ngày khai mạc Đại Hội cũng là ngày Mother's Day, MC Phuơng Liên đã
khéo léo dẫn dắt chương trình với những món quà nhỏ tặng quý vị giáo sư
đã khiến các Cô nhận quà trong nỗi xúc động tràn đầy nước mắt.
Hiện diện trong ĐH, ngoài những vị giáo sư luôn luôn tham dự ĐH:
- Giáo sư Trương Văn Hoàn
- Giáo sư Kỳ Ngọc Hảo
- Giáo sư Trần Phương Thu
- Giáo sư Trần Kim Phượng
Đặc biệt năm nay chúng ta có sự hiện diện của:

- Giáo sư Trương Khoa Nghi
- Giáo sư Phan Quyên (THĐ)
- Giáo sư Karen Đặng và phu quân (Trưng Vương)
- Giáo sư Phạm Ngọc Trâm
và vài vị giáo sư thân hữu của các trường khác mà tôi không biết tên.
Bao nhiêu nỗi mệt nhọc của tôi đã tiêu tan khi đứng trên sân khấu nhìn thấy
trong phòng ĐH có bốn xe lăn:
- Giáo sư Trương Khoa Nghi
- Chị Chung Phỉ Thúy
- Dâu THĐ: Chị Trang Trần
- Rể BTX: Anh Thảo
Giáo sư và các anh chị đã không quản ngại đường sá xa xôi, sức khỏe suy
yếu cũng như những hạn chế về sự đi lại, đã đến với ĐH để cùng tay bắt
mặt mừng với các học trò cũ, những bằng hữu xưa. Giáo sư và các anh chị
đã được thân nhân đẩy xe trong suốt những ngày Đại Hội trên du thuyền
cũng như những ngày du ngoạn trên đảo, thật đáng phục thay.
Đại Hội năm nay chúng ta được thấy lại những tà áo dài xanh đồng phục
BTX tràn ngập cả hội trường bên cạnh các anh THĐ lịch lãm với quần sậm
và áo chemise trắng.
Trong màn đồng ca của hai trường, giáo sư Trần Phương Thu đã cùng hát
với các học trò BTX của Cô bài Cô Gái Việt, và giáo sư Trương Văn Hoàn
cũng đã hùng hồn bên học trò THĐ với bài Bạch Đằng Giang.

NGÀY SINH HOẠT TẬP THỂ (May 11, 2016)
Buổi trình diễn thứ hai của ĐH phần nhiều là đồng ca, múa và trò chơi.
Đặc biệt là trò chơi "Múa Đèn", cả 20 chị 60 -70 tuổi đã chạy nhanh như
những đứa trẻ để giành giựt "bồ tèo" cùng màu đèn hoặc khác màu đèn
của mình theo khẩu lệnh của bài hát trong bầu không khí thật vui nhộn.
Đứng điều khiển trò chơi, tôi vừa vui vừa lo sợ - sợ các chị xô đẩy nhau bị
té, mà ở tuổi này nếu bị té thì e rằng khó tránh khỏi ....gẫy xương.
Nhìn bốn chị bị loại ra với nét mặt đầy thất vọng, tự nhiên tôi "thông minh
đột xuất" bèn trở cờ phát phần thưởng "ngựa về ngược" cho bốn chị với
bốn bao lì xì, thế là mọi người đều cười vui vẻ với kết quả bất ngờ của trò
chơi này.

Trong tiết mục Thi Hoá Trang, các cựu học sinh và thân hữu đã hăng hái
tham gia với những hình ảnh vui, lạ: Ông Tiên, Sơn Nữ Đà Lạt, Sơn Nữ
Phà Ca Thái, Mọi da đỏ, Đầu bếp .....Mọi người đã cười ồ lên khi thấy Ông
Tiên với tóc bạc trắng, áo trắng (làm bởi 2 cái khăn tắm của du thuyền), lụm
cụm chống gậy đi lên. Kết quả chung cuộc đã thuộc về Ông Tiên Lê Hồng
Điểu (thân hữu tại San Jose).

NGAY TẠM BIỆT (May 13, 2016)
Mở đầu chương trình là màn Trình Diễn Áo Dài, các giáo sư và các nữ sinh
- gần 50 người - đã đi vòng lên lầu và vòng hết hội trường. Những chiếc áo
dài thật đẹp - kể cả áo dài nam giới của anh Lâm - đã làm cho hội trường
như bừng sáng hơn, lộng lẫy hơn. "Đẹp biết bao, quê hương cho ta chiếc
áo nhiệm mầu...., thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn
quê hương ở đó, em ơi!......."
Chương trình lại một lần nữa rộn rã lên với bài hát “Saigon” được các anh
THĐ đổi lại thành “Đà Lạt”. Nhạc tưng bừng, cả hội trường cùng giáo sư
Trương Văn Hoàn và các anh hát vang lên: “Đà Lạt đep lắm, Đà Lạt ơi! Đà
Lạt ơi !”. Sự sáng tạo của các anh THĐ đã khiến chúng ta tha thiết nhớ lại
những ngày thơ trong khung trời Đà Lạt mến yêu.
Đối với cá nhân tôi, tuần lễ ĐH thật vui và cảm động, tôi muốn nói lời cảm
ơn và lời từ giã nhưng...không dám nói vì tôi biết nói ra tôi sẽ khóc mà trong
cuộc đời tôi, tôi đã cố gắng lúc nào cũng cười dù "cười là tiếng khóc khô
không lệ". Tôi đã đổi những lời cảm ơn thành một câu nói đùa: "Nếu ai có
la hay trách tôi thì hãy trách tôi bây giờ, đừng để ngày mai gửi email trách
cứ tôi sẽ không đọc và không trả lời vì tôi rất dở trong việc dùng computer.
Câu nói đó thế mà có kết quả quý vị ạ! Từ hôm về đến nay đã có gần 20
emails của cựu học sinh và thân hữu gửi tới với nhiều hình ảnh và những
lời khen tặng, chưa có ai chê dù tôi biết rằng BTC cũng không thể tránh
khỏi những khuyết điểm.
Thưa quý vị,
BTC thành thật xin lỗi trong việc sắp xếp chương trình văn nghệ. Đã biết là
có lỗi thì phải sửa đổi nhưng tôi biết chắc dù có tổ chức 5, 10 lần nữa thì
BTC vẫn không thể nào sửa đổi được, lỗi không phải ở BTC mà do Cựu
học sinh BTX-THĐ và thân hữu quá nhiệt tình trong việc tham gia văn
nghệ. Các anh chị đã ghi tên bài hát qua email từ trước đó vài tháng nhưng

đến giờ trình diễn lại đổi bài, rồi cũng do quá nhiệt tình, các anh chị lại ghi
thêm bài hát cũng như thêm người hát. Lại có vài anh chị không đến đúng
giờ, MC giới thiệu xong rồi không thấy ai lên, lại phải giới thiệu người khác.
Những thay đổi đó đã làm cho chương trình rối tung lên. Sự nhiệt tình đó
không biết là ƯU ĐIỂM hay KHUYẾT ĐIỂM đây???
Ban Tổ Chức cũng xin có VÀI LỜI TÂM SỰ với quý vị:
Để có những buổi văn nghệ trên du thuyền, Ban Du Thuyền (ORBIS Tours:
chị Khánh Hoài & anh Thực) đã phải chi rất nhiều tiền:
- Chi phí cho nhạc sĩ One Man Band (Vé du thuyền + Vé máy bay + Khách
sạn + Nhạc cụ gửi máy bay).
- Tiền phòng cho 3 buổi văn nghệ (Conference Room & Dazzles).
Tổng cộng khoảng 3,000$.
Như vậy, Ban Du Thuyền đã chi khoảng 3,000$ cho ba buổi văn nghệ, số
tiền đó được trích ra từ huê hồng của những người mua vé du thuyền với
Orbis Tour. Đối với quý vị mua vé ở nơi khác để rẻ được một chút nhưng
khi sinh hoạt lại muốn tham dự chung với nhóm đã khiến chúng tôi rất khó
xử với quý vị đã mua vé của Orbis Tours, mong rằng điều đó sẽ không xảy
ra nếu chúng ta có lần tổ chức sau, rất mong được sự thông cảm của quý
vị.
Đại Hội kỳ 8-2016 đã qua, dư âm còn lại trong chúng ta là những niềm vui,
những nụ cười. Chúng ta lại chờ đợi BTC của ĐH 2018 chọn địa điểm để
chúng ta tiếp tục ghi danh tham dự Đại Hội kỳ 9. Chúng tôi hy vọng một địa
phương khác sẽ sẵn sàng đứng ra đảm nhận việc tổ chức Đại Hội kỳ 92018, Ban Chấp Hành Bắc Cali xin luôn hưởng ứng và trợ giúp quý vị.
Xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị luôn vui khoẻ và thân tâm an lạc.
Trân trọng.
TM Ban Tổ Chức
Trưởng Ban
Bùi Thị Thắng Lợi

BẢN TƯỜNG TRÌNH TÀI CHÁNH
1) Ban Tổ Chức thành thật cảm ơn toàn thể quý vị đã ủng hộ mua bút kỷ
niệm của ĐH và cho tiền TIP trong tiết mục "Bốn món ăn chơi của Đà
Lạt". Tổng số tiền thu được, sau khi trừ chi phí BTC đã gửi cho Quỹ Học
Bổng (chị Kim Tuyến) 700$.
2) BTC cũng đã gửi thêm cho Quỹ Học Bổng:
- 100$ Anh Chị Nguyễn Đình Sơn tặng (Check ghi tên Thắng Lợi)
- 100$ Chị Diệp Nữ Xuân Hương và phu quân tặng (đưa cash cho T.Lợi)
- 100$ (BTC tặng nhóm Phương Liên-Thanh Nhàn để gửi hành lý nhưng
các chị đã tặng lại Quỹ Học Bổng)
TỔNG CÔNG: 1,000$
(Số tiền 300$ ghi trên là do Thắng Lợi nhận và chuyển cho Kim Tuyến, còn
những quý vị đã tặng Quỹ Học Bổng thẳng cho Anh Trương Sỹ Thực hoặc
chị Kim Tuyến thì chị Kim Tuyến sẽ có bảng tường trình sau).

3) - Tiền của ĐH 2014 để lại: 1,000$
- BTX 71 và phu quân tặng ĐH 2016: 200$
- Tiền công gắn lông mi của Đặng Thị Cung (BTX 73) : 140$
Tổng cộng 1,340$ BTC đã chi dùng cho ĐH 2016, số còn lại sẽ giữ lại cho
ĐH 2018.
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