Tường thuật:

CUỘC HỘI NGỘ MÙA XUÂN 2014 CỦA CỰU SINH
VIÊN LUẬT KHOA VIỆT NAM TAI HOUSTON,
TEXAS, HOA KỲ (9-3-2014).
Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2014 của Cựu Sinh Viên Luật Khoa Việt
Nam cùng gia đình và thân hữu đã diễn ra và kết thúc tốt đẹp vào chiều tối
Chủ nhật 9-3-2014 tại nhà hàng Ocean Palace nằm trên Đại lộ Bellaire vùng
Southwest thành phố Houston, với sự tham dự của khoảng 200 vị khách
mời.

Được biết, kể từ khi thành lập vào năm 2000, đây là cuộc Hội Ngộ Mùa
Xuân Luật Khoa lần thứ 14 do Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam tổ chức
hàng năm như một ngày truyền thống, để tạo dịp cho anh chị em cựu sinh
viên luật khoa cùng gia đình và thân hữu vui xuân đón Tết, qua đó thắt chặt
tình thân ái giữa những người đồng môn các trường luật tại Việt Nam và hải
ngoại, đồng khoa luật, đồng nghiệp luật sư và đồng ngành tư pháp thời Việt
Nam Cộng Hòa. Đúng 5:30 giờ địa phương, chương trình Hội Ngộ Mùa
Xuân Luật Khoa 2014 bắt đầu. Theo sự phân công của Ban Tổ Chức, thì
phần nghi thức vẫn như các cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa hàng năm
do Gs.Nguyễn Trần Quý, cựu sinh viên luật khoa điều hợp. Gs, Nguyễn
Trần Quý tốt nghiệp cử nhân luật, cử nhân văn khoa (Anh ngữ) và Cao học
Hành chánh, hiện cũng là một trong 7 Ủy viên của Hội Đồng Thường Vụ
Đại Hội CLBLKVN
Mở đầu phần nghi thức khai mạc là chào cờ và hát quốc ca Việt Nam
Cộng Hòa, mặc niệm các anh hùng hào kiệt của lịch sử Việt Nam đã có công
dựng nước và giữ nước, những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh cho lý tưởng
độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa tự do. Đồng thời cũng tưởng niệm các

cố giáo sư và các cựu sinh viên luật khoa quá vãng đã có những hy sinh
đóng góp hữu ích cho nền luật học Việt Nam và cho chế độ dân chủ pháp trị
Việt Nam Cộng Hòa (1954-1975).
Sau phần nghi thức chào cờ mặc niệm và tưởng niệm, là Lời chào mừng
và chúc Tết của Trưởng Ban Tổ Chức là CSVLK Tạ Ngọc Quý, hiện là
Tổng thư ký Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam. Tiếp đến theo thông lệ,Ls
Thiện Ý nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam.
(CLBLKVN) đã đọc diễn văn khai mạc Hội Ngộ Mùa Xuân Luật Khoa
2014.Trong diễn văn khai mạc, sau khi sơ lược một số các hoạt động trên hai
lãnh vực ái hữu và tri thức kể từ ngày thành lập cách nay 14 năm (20002014), Ls. Thắng đã thông báo đề án “Kỷ yếu luật khoa Đại Học Đường
Sài Gòn”(1954-1975) sẽ được CLBLKVN khởi sự thực hiện trong năm nay
và sẽ cố gắng hoàn tất vào đầu năm tới nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Luật
Khoa Đại Học Đường Sài Gòn (1954-2015).
Nhân dịp này anh kêu gọi sự hợp tác tích cực, đóng góp tư liệu, bài viết
hồi ức về Trường Luật Sài Gòn của quý Gíáo sư, quý Niên Trưởng và các
Bạn CSVLK khắp nơi, trong cũng như ngoài nước
- CSVLK Tạ Ngọc Quý, Trưởng Ban Tổ Chức chào mừng và chúc Tết…
-Ls. Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng đọc diễn văn khai mạc.

- CSVLK Đỗ Kim Bảng, Phó Chủ tịch Ngoại vụ cảm tạ các ân nhân (H. dưới)

* Chủ tịch CLBLKVN giới thiệu và tặng quà lưu niệm cho hai tân hội viên và được BTC
tặng bó hoa ghi nhân sự đóng góp công sức của anh cho tập thể luật khoa…(Các hình
trên)-

Sau cùng anh Thắng đã nói lên ý nghĩa chủ đề Hội Ngộ Mùa Xuân Luật
Khoa Năm nay “Cựu sinh viên luật khoa, niềm tự hào và ước mơ”, tự hào
về những gì đã làm được từ những kiến thức luật học hấp thụ nơi Trường
Luật và ước mơ chưa đạt song hiện tại còn có thể làm được gì cho con
người, xã hội và đất nước…..
Sau khi đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch CLBLKVN Thiện Ý Nguyễn
Văn Thắng đã giới thiệu và tặng quà lưu niệm cho hai tân hội viên là
CSVLK ca sĩ Thiên Lan và CSVLK Phạm Viết Minh.Một bất ngờ xẩy ra đối
với anh Chủ tịch là được Ban Tổ Chức Hội Ngộ Mùa Xuân trao tặng một bó
hoa tươi và vinh danh về thiện chí, tinh thần tận tụy phục vụ cho tập thể luật
khoa suối 14 năm qua. Anh Thắng đã xúc động cảm ơn tập thể anh em đã
nghĩ đến anh …Nhưng anh nói đó chỉ là cá tính đam mê hoạt động của
mình.
Thế rồi cũng lại là chuyện bất ngờ khác với mọi người tham dự, là Ban Tổ
Chức đã tặng hoa cho các vị dân cử đã đáp lời mời đến tham dự Hội Ngộ
Mùa Xuân Luật Khoa 2014 năm nay. Đó là Dân Biểu Hubert Võ, Ls. Phan
Quốc Cường Chủ tịch Cộng Đồng cùng một số thành viên trong Hội Đồng
Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc gia Houston & Vùng Phụ Cận như
Ls. David Nguyễn và vài vị khác. Ls Thiện Ý đã thay mặt Câu Lạc Bộ Luật
Khoa trao tặng bó hoa tươi và nói lên ý nghĩa việc trao tặng này là để vinh
danh thiện chí, tinh thần phục vụ công ích và những đóng góp hữu ích các
mặt cho Cộng Đồng của các vị dân cử.
Tiếp đến CSVLK Đỗ Kim Bảng, Phó Chủ tịch Ngoại Vụ CLBLKVN đã
thay mặt Ban Tổ Chức cảm tạ các ân nhân, mạnh thường quân đã đóng góp
tài chánh và công sức giúp tổ chức cuộc Hội Ngô Mùa Xuân Luật Khoa năm
nay cũng như cho các hoạt động ích thiện của Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam trong suốt 14 năm qua.

* Các MC Nguyễn Trần Quý( Nghi thức), Phạm Thị Minh(giữa) và Nguyễn Ngọc
Túy (Văn nghệ chủ đề) và Lê Ngọc Liêng (Dạ vũ Mùa Xuân)

Sau phần nghi thức, chương trình văn nghệ chủ đề “Cựu sinh viên Luật
khoa,niềm tự hào và ước mơ ” được bắt đầu. Phần văn nghệ này được sự
điều hợp bởi CSVLK
Nguyễn Ngọc Túy,cử nhân
công pháp, tốt nghiệp Cao
Học Hành Chánh và CSVLK
Phạm Thị Minh, Ủy viên Hội
Đồng Thường Vụ Đại Hội
CLBLKVN.
Hợp ca “Luật khoa Việt Nam
hành khúc” của Ls.Võ Dinh và
Ly Rượi Mừng của Phạm Đình
Chương

Chương trình văn nghệ chủ
đề được mở đầu bằng liên
khúc “luật Khoa Việt Nam
Hành Khúc” của Ls. Võ Dinh và
“Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình
Chương.
-CSVLK ca sĩ Sơn Huy với ca sĩ
Thanh Diệp trong tình ca “trả lại Em
Yêu” của Phạm Duy

Cả hai bài ca này đã được Ban
hợp ca Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt
Nam đồng trình bầy.Tiếp nối là một
bản tình ca sinh viên được chọn làm bài ca truyền thống hàng năm trong các
chương trình văn nghệ Mùa Xuân Luật Khoa, bài “Trả lại em yêu” của cố
nhạc sĩ Phạm Duy đã được CSVLK Ngọc Túy đồng trình bầy với Ca sĩ
Thanh Diệp đóng vai như một cặp tinh nhân thời sinh viên ngày nào, cả hai
đã hát thật ngọt ngào tình tứ, để đòi ai đó “trả lại em yêu, khung trời Đại
học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát, buổi chiều công viên, mây trời
xanh ngắt, uống ly chanh đường, uống môi em ngọt…”.
Thế rồi, chương trình văn nghệ được tiếp nối sôi nổi và lôi cuốn, từ tiết
mục đàu đến tiết mục cuối, được các cựu sinh viên luật khoa “Mầm già văn
nghệ” cũng như các thân hữu lần lượt trình bầy. Đó là một liên khúc tân cố
giao duyên do cặp bài trùng văn nghệ luật khoa Tiến Đạt & Ngọc Hải song
ca; “Xuân họp mặt” với các CSVLK Ngọc Liêng và Hà Tân cùng ca sĩ Hồng

Hà tam ca; Thẩm phán Trần Đình Khoát với tình ca “Còn chút gì để nhớ”
của Phạm Duy…..

Ls. Nguyễn Tiến Đạt và Ls. Nguyễn Ngọc Hải với tiết mục tân cổ giao duyên, thêm Ls
Đinh Khắc tín thành tam ca AVT

Nhưng rồi cả hội trường như sôi động hẳn lên với liên khúc AVT “lịch sử
mái tóc huyền” do tam luật sư Đạt-Hải-Tín đồng trình diễn. Lão tướng văn
nghệ Nguyễn Tiến Đạt, nguyên Luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn

* TP. Trần Đình Khoát trình bầy nhạc phẩm “Còn chút gì để nhớ”vừa xong thì bị MC
Phạm Thị Minh phỏng vấn về “niềm tự hào và ước mơ gì” khi học luật?

, hiện là Ủy Viên Phó Chủ tịch Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN,
năm nay tuy đã ngoài 80 Mùa Xuân song còn tráng kiện và dòng máu yêu
văn nghệ vẫn cuồn cuộn chẩy trong anh như ngày nào. Còn Ls. Nguyễn
Ngọc Hải, “lưỡng quốc trạng nguyên Việt- Mỹ” thì dường như chỉ có cảm
hứng trình diễn văn nghệ chung với lão tướng Nguyễn Tiến Đạt như Bá Nha
và Tử Kỳ trong tích xưa. Sau những tiết mục văn nghệ sôi động, đồng hồ chỉ
đúng 6:30 “dạ tiệc Mùa Xuân” đã được nhà hàng Ocean Palace, với các
món ăn đặc sản làm hài lòng thực khách bắt đầu được dọn lên bàn tiệc.
Trong khi Chương trình văn nghệ chủ đề được tiếp nối với những tiết mục

đồng ca, đơn ca, song ca, phỏng vấn một số CSVLK về “niềm tự hào và
ước mơ ” với một số câu hỏi đại để như Anh hay chị ghi danh học luật năm
nào, với hoài bão ước mơ gì và có đạt được hay không, một kỷ niệm đáng
nhớ về Trường Luật …Mục xổ số lấy hên đầu năm cũng đã diễn ra soi nổi,
với các lô trúng bằng tiền mặt, hầu hết những người trúng số đều tặng lại
cho Ban Tổ Chức để chi phí, song Ban Tổ Chức đã tặng lại cho Cộng Đồng
Người Việt Quốc gIa Houston & Vùng Phụ Cận như một đóng góp nhỏ bé
cho nhu cầu chi phí lớn lao nhiều mặt của Tân Hội Đồng Đại Diện Cộng.
Ls. Phan Quốc Cường Chủ tịch Cộng Đồng đã nhận và cảm ơn Ban Tổ
Chức đã cảm thông
chia xẻ.

Phần văn
nghệ Chủ đề được
kết thúc bằng bài
ca cộng đồng “
Việt Nam Quê
Hương
Ngạo
Nghễ” của cố nhạc
sĩ Nguyễn Đức
Quang.Cả
hội
trường như sôi
động hẳn lên khi
mọi người cùng hát
theo ban hợp ca trên sân khấu, với lòng tự hào dân tộc như được bốc cao
theo lời ca, tiếng nhạc…
“ Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn…
“ Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang…
……Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại,
Xương da thịt này cha ông miệt mài,
Từng giờ qua cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng.

Sau phần văn nghệ chủ đề là phần “Dạ vũ Mùa Xuân” do cựu sinh viên
luật Khoa Lê Ngọc Liêng, sắp xếp các vũ điệu và thực hiện trong khoảng
một giờ đồng hồ còn lại của chương trình Hội Ngộ Mùa Xuân 2014 của Cựu
sinh viên Luật khoa Việt Nam. CSVLK Lê Ngọc Liêng tốt nghiệp Cử nhân
Công Pháp Đại Học Luật Khoa Sài Gòn, hiện là một trong 7 Ủy Viên Hội
ĐồngThường Vụ Đại Hội CLBLKVN.Một người hoạt động tích cực trên
lãnh vực văn nghệ nổi tiếng tại thành phố Houston.

* Bàn Tiếp Tân:
Các Chị Phạm Đường,
La Yến và Thủ Quỹ
Dương Quế Lan (Hình
trên)

Truyền
Thông
phỏng vấn Ban Tổ
Chức. Từ trái qua phải:
Trưởng Ban Tổ Chức
CSVLK Tạ Ngọc Quý,
Chủ tịch Hội Đồng Điều
Hành Ls. Thiện Ý
Nguyễn Văn Thắng, Phó
Chủ tịch Thường Trực
Ls. Ngô Hữu Liễn; Phó
Chủ Tịch Hội Đồng Thường Vụ Đại Hội CLBLKVN Ls. Nguyễn Tiến Đạt.

Cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân 2014 của Cựu Sinh Viên Luật Khoa Việt
Nam tại Houston, Texas Hoa Kỳ đã diễn ra và kết thúc lúc tốt đẹp vào lúc
10:00pm cùng ngày (9-3-2014).Mọi người chia tay trong niềm vui hân hoan
tràn ngập trong lòng và hẹn nhau tái ngộ trong cuộc Hội Ngộ Mùa Xuân
Luật Khoa năm tới 2015.
Tường thuật: Liên Hương.
Hình ảnh:Nguyễn Văn Quất & Tạ Phong

