Hội Ái Hữu Trà Vinh Họp Mặt Đầu Xuân Bính Tuất 2006
(Bài và ảnh: Nguyễn Văn)

Santa Ana -- Lúc 10 giờ sáng ngày Chủ
Nhựt 5 tháng 2 năm 2006 nhằm ngày
mùng 8 Tết , thân hữu và đồng hương
Trà-Vinh đã qui tụ hơn 200 người tại nhà
hàng Lucky House Thành phố Santa Ana
họp mặt mừng xuân Bính Tuất 2006 và
cho ra mắt Đặc San Trà Vinh số 6 trong
khung cảnh của một ngày đẹp trời miền
nắng ấm Nam Cali.
Sau màn biểu diễn múa lân chào
đón đồng hương, buổi hội xuân được bắt
đầu với nghi lễ dâng hương Bàn Thờ
Quốc Tổ do các cụ Cao Niên mặc quốc
phục cổ truyền nghiêm trang hành lễ.
Tiếp theo là trình diện tân Ban Chấp
Hành nhiệm kỳ 2006-2008 với toàn Ban
Chấp Hành được lưu nhiệm và Giáo Sư
Văn Tường vẫn dược tín nhiệm là hội
trưởng.
Với lời tâm tình chân thành của
Trưởng Ban Tổ Chức Tân Xuân Hội Ngộ
2006, cụ Hàng Công Thành nhân dịp nầy
chúc lành Đồng Hương Trà Vinh trong
năm mới niềm vui mang đến khắp mọi nhà, cụ cũng tỏ ra hân hoan nhìn thấy trong hội
trường rất đông đảo người Trà Vinh thế hệ thứ hai, thứ ba, cụ kêu gọi và hy vọng rằng
"Tre già măng mọc" mắt cụ đảo nhìn hướng về hai thanh niên trẻ Kiên Phi Dũng, Kiên
Phi Bằng hình như muốn gởi gấm một điều gì thầm kín lắm chăng!.Ai hiểu cho tấm lòng
của cụ?
Hội xuân có đầy đủ các phần: nào là chúc thọ , tặng hoa hồng đến các cụ cao
niên, nào là lì xì cho các cháu thiếu nhi, trao bằng cảm tạ...tất cả với ý nghĩa duy trì ý
đẹp kính già yêu trẻ trong nếp sống của mọi gia đình chúng ta dù đang là người viễn xứ.
Sau giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Hương Thơ mở màn văn nghệ với bản "Ngày
Đầu Một Năm" là hợp ca " Ly Rượu Mừng" vừa hát, vừa uống rượu thật, để rồi hơi men
ngà ngà làm hừng say lòng người với màn văn nghệ cây nhà lá vườn nhưng làm mọi
người thích thú đó là màn vũ "Lầm Thôn" điệu vũ dân tộc đặc thù của người Khmer, lôi
cuốn hơn 20 người đủ mọi lứa tuổi, nam nữ, làm sôi động cả nhà hàng.

Sự việc làm mọi người thấy bạo
dạn tham dự văn nghệ tạo bởi hai em
thiếu nhi Kevin Ngô và Siera Ngô trình
tấu piano.
Màn vũ tuyệt đẹp của các em
GĐPT Hương Tích, liền sau đó Thầy Trần
Sinh, trưởng ban văn nghệ thông báo có
một danh sách ghi tên các đồng hương
tình nguyện trình diễn giúp vui rất đông
đảo, điều nầy khiến Ban Tổ Chức hơi bối
rối trong việc sắp xếp.
Có tiếng cảnh báo của Cố Vấn Trưởng Trần Xiều "coi chừng không đủ giờ" có
tiếng "dạ, dạ" đáp lễ.
Cuộc vui ngày đầu Xuân trong không khí tưng bừng hứng khởi, tiếng nói, tiếng cười
huyên thuyên dường như bất tận. Nghe vang vang trên micro tiếng vọng của MC Kiều
Trương" đây người về từ Texas với "Các nẻo đường Trà Vinh" rồi tiếng vỗ tay, tiếng
hoan hô như không muốn dứt.
Xen kẽ chương trình là phần xổ số lấy hên đầu năm gồm 12 phần quà do Hội và
các Mạnh thường quân gởi tặng.
Đang hăng say làm phần công tác của mình, trưởng ban tài chánh, Anh Trương
Bạc Xuổl lại nhận được tin, đồng hương Nguyễn Văn Nhựt tặng 200$ tiền mặt để xổ lô
độc đắc.
Hoạt náo viên Lê Thu Hà vui cười hớn hở "hoan nghinh, hoan nghinh" và kết
luận: vậy thì phó tổng thư ký chơi nổi hơn tổng thư ký Võ Trung Tín rồi, chắc vậy cho
nên, giò Lan Quý của Tổng Thư Ký Phu Nhân được Ban Xổ Số đem ra làm phần quà xổ
số luôn?
Trước khi ra về chúng tôi có ghi nhận cảm nghĩ của bà Vũ Thị Ngọc Huệ, người
may mắn từ San Diego đến trúng lô độc đắc 200$ cho biết "Cảm tưởng tôi là rất vui
mừng tham dự họp mặt hôm nay.Thức ăn rất ngon y như là đi dự buổi tiệc cưới, còn văn
nghệ phong phú sống động. Ban tổ chức rất chu đáo, hấp dẫn. Thành thật cảm ơn ban tổ
chức".
Cùng đến tham dự chúng tôi ghi nhận Cô Bích Phượng và Anh Thái Doãn Minh
đại diện đài truyền hình Sài Gòn TV, cô An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên và một nhân viên
thu hình đại diện đài truyền hình SBTN.
Hai cơ quan truyền thông đã thu hình phỏng vấn nhiều thành phần trong buổi
tiệc. Riêng đài SBTN ký giả Kiều Mỹ Duyên lần nầy có nhã hứng vì nhận thấy một vài
hình ảnh đặc biệt nào đó trong buổi tiệc, như là được tiếp xúc với quý cụ người Trà Vinh

gốc Hoa như Tăng Đông Sanh, Lý Cẫm Quỳ, Trần Hùng...
Rồi đến quý cụ người Trà Vinh gốc Khmer như Thầy kiên Chệch, Thầy Thạch
Bông, Champa Chương...nên Cô đã lưu lại với Hội Trà Vinh đến giờ gần tàn tiệc, âu,
đây cũng là niềm an ủi , khích lệ và là phần thưởng vô giá cho Ban Tổ Chức

