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Xin gửi các Anh Chị bản tổng kết Lễ Hội Truyền Thống Thụ Nhân 2014 tổ chức tại Dalat từ ngày
20/12/14 đến 23/12/14 .
Về hình ảnh sẽ gửi các Anh Chị sau khi đã hoàn tất dĩa DVD cho chuyến đi này trong vài ngày tới.
Phúc Cao k1
Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:
Từ:
Chấn Phạm
Ngày: January 1, 2015
Chủ đề: Tổng kết Lễ Hội Truyền thống Thụ Nhân 2014
Vì không kịp tổ chức họp Ban ĐD Thụ Nhân VN để báo cáo ngay sau khi kết thúc chuyến
đi nên BTC xin gửi đến các anh chị đại diện Thụ Nhân bản báo cáo:
Tổng kết Lễ Hội Truyền thống Thụ Nhân 2014
Sau một thời gian hơn 4 tháng chuẩn bị, với sự cộng tác nhiệt tình của các thành viên
trong BTC, cùng với sự phối hợp có trách nhiệm của các anh chị đại diện các Khoa, Khóa,
Lễ Giỗ lần thứ 13 của Cha Viện Trưởng và Ngày Hội Truyền Thống Thụ Nhân 2014, được
tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 20 đến 23/12/2014 đã khép lại trong niềm hân hoan lẫn sự nuối
tiếc ngày vui qua mau khi sự kiện này sớm trở thành những hồi ức tốt đẹp trong lòng của
mỗi Thụ Nhân chúng ta.
Theo đánh giá của đa số mà chúng tôi ghi nhận được, thì đây là lần tổ chức ngày hội
Truyền Thống Thụ Nhân thành công nhất từ trước đến nay, khi mà các anh chị "đầu tàu"
khóa 1, 2 CTKD hầu như không tham gia vì đã họp mặt trước 2 tháng. Thành quả này là
công sức chung của tất cả chúng ta từ người tham dự cho đến các thành viên trong BTC
Lễ Hội. Chúng tôi xin liệt kê một vài số liệu tiêu biểu để minh chứng cho nhận xét trên :
-Về chi phí: Qua các đại diện, hầu hết Thụ Nhân đều đồng tình với chi phí khi tham dự.
Tổng thu 236,7 triệu, Tổng chi 237,2 triệu đồng. Quỹ Thụ Nhân chi bù lỗ cho BTC chỉ hơn

500.000đ.
-Tổng số Thụ Nhân và thân hữu tham dự Lễ hội : 256 người. Trong đó tham dự viên từ
các nơi đến BTC phải lo phương tiện di chuyển và ăn ở là 208 người, tham dự viên tại
chỗ là 48 người.
- Tổ chức phương tiện vận chuyển đi lại an toàn và thuận tiện trên suốt tuyến hành trình
Sài Gòn – Đà Lạt. Tất cả gồm 6 xe: 2 xe 45 chỗ, 2 xe 16 chỗ và 2 xe 30 chỗ do K5 và K6CTKD tự thuê. Anh chị em Thụ Nhân và thân hữu rất lịch sự và nhường nhịn khi lên xuống

xe. Nơi lưu trú tập trung của toàn đoàn là KS Kỳ Hòa Đà Lạt và Dona Villa đẳng cấp 3 sao
hầu như đều làm vừa lòng tất cả mọi người.
- Nơi tổ chức Thánh Lễ là Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận Đà Lạt, một công trình kiến trúc
đẹp, quy mô hoành tráng, tọa lạc trên đỉnh đồi lớn, rộng 6 ha, đường Vạn Kiếp, phường 8,
TP Đà Lạt.
Thánh Lễ đồng tế tưởng niệm Cha Viện Trưởng Đức ông Simon Nguyễn Văn

Lập được tổ chức rất trang nghiêm do các linh mục Don Bosco và linh mục giáo
sư Nguyễn Văn Hòa đảm nhiệm. Anh chị em Thụ Nhân đã dâng hương trước di
ảnh của cha Viện trưởng. Sau đó tất cả đã dùng bữa trưa được đánh giá là thật
ngon do sinh viên lưu xá Don Bosco thực hiện kèm với các tiết mục múa sinh
động và vui tươi.
- Đêm Gala tối 21/12/2014 tại Nhà hàng KS Hoàng Anh Gia Lai, Đà Lạt, đẳng cấp 5 sao,
được chăm chút chu đáo từ hình thức như trang trí sân khấu, sắp xếp bàn tiệc cho các
Khoa, Khóa, thân hữu và khách mời, cho đến nội dung của chương trình. Đặc biệt là khâu
ẩm thực ngon miệng với món ăn thuần túy VN. Chương trình văn nghệ kết hợp tự nhiên
giữa Ban nhạc của nhà hàng, Thụ Nhân và thân hữu cùng sự tham dự của các sinh

viên Đại học Đà Lạt lưu trú tại Don Bosco đã tạo được không khí vui tươi, đầm
ấm tình Thụ Nhân, gợi mở những hoài niệm một thời của cựu SV VĐH Đà Lạt.
- Các chương trình tham quan phụ, bên cạnh chương trình lễ hội chính cũng được sắp
xếp hợp lý nhằm làm phong phú thêm cho chuyến đi như dạo phố Đà Lạt giữa đêm đông
lạnh lẻo, lễ Phật và ngoạn cảnh tại Trúc Lâm Thiền Viện, tham quan làng Cù Lần với
nhiều cảnh đẹp và mới lạ.
- Diễn biến của các sự kiện chính trong những ngày Lễ hội và các chương trình tham
quan phụ đã được ghi nhận bởi các cameraman nghiệp dư từ các Khoa, Khóa. Sau đó sẽ
được BTC tổng hợp, xử lý và chọn lọc thành một CD Album để phổ biến rộng rãi trên các
diễn đàn Thụ Nhân trong cũng như ngoài nước.
Ngoài ra chúng tôi cũng xin mạn phép đính kèm các ý kiến góp ý sau chuyến đi vừa qua
từ các Khoa, Khóa tham dự Lễ hội – xem như một cẩm nang cần thiết để học tập và tham
khảo nhằm tổ chức tốt hơn các sự kiện tương tự sắp đến.
Thay mặt BTC, một lần nữa xin cảm ơn sự góp sức và góp ý chân thành của các anh chị.
Chúc các anh chị và gia đình luôn khỏe mạnh, may mắn trong năm mới sắp đến. Hẹn gặp
lại quý vị trong các chương trình hội ngộ của Gia Đình Thụ Nhân chúng ta trong tương lai.
Trân trọng,
Trưởng Ban TC Lễ Hội Truyền Thống Thụ Nhân 2014
Phạm Viết Chấn K10-QTKD
Vài cảm nghĩ về Lễ Hội Truyền Thống Thụ Nhân 2014
Vo Thanh Nhon
CTKD K4 xin chan thanh cam on Ban To chuc Lễ giỗ và hop mat truyen thong Thu nhan 2014,
đã tạo điều kiện cho K4 co hoi ve tham truong cu, nhat la duoc gap go cac ban, duoc song lai nhung ky
niem thân thương thuở là Đại học sĩ.

BTC đã rat chu dao lo cho chung toi chỗ nghi ngoi rat dep, nhung mon an ngon va nhung diem tham quan
thu vi.
Chung toi rat mong duoc BTC đảm trách những buối hop mat cac nam toi.
Tuấn cọp K5/CTKD
Chuyến đi thật hoàn hảo. Cả đoàn mấy trăm người mà tổ chức chu đáo như vậy là cả sự khó khăn. Vợ chồng
Tuấn cọp (k5CTKD) thành thật cám ơn các anh em trong Ban tổ chức đã hết lòng lo cho chuyến đi và buổi
họp mặt thân mật, vui tươi, tình cảm gắn bó… Bất cứ dịp nào họp mặt cùng khóa, cùng ngành và cùng Viện
ĐH ĐL chúng mình, tin Tuấn cọp để cùng tham gia. Chúc các anh em bạn bè mùa Giáng Sinh trọn vẹn. Tuấn
cọp K5/CTKD.
buivan thuong

Lễ hội Họp mặt Thụ Nhân 2014 tại Dalat trong các ngày 20 – 23 tháng 12, 2014 đã được
tổ chức thành công.
Trước hết, cho phép chúng tôi được thay mặt Đoàn Thụ Nhân K6 A,B,C gửi lời cám ơn
đến Bạn Phạm Viết Chấn và nhờ Bạn chuyển lời cám ơn đến đến BDD Thụ nhân, Ban Tổ
chức lễ hội Họp mặt truyền thống, đã tạo điều kiện cho chúng tôi có dịp gặp lại, và biết
thêm những gương mặt Thụ Nhân B và C. Vòng tay Thụ nhân càng ngày càng rộng mở.
Chấn thân mến,
Chúng tôi biết; để tổ chức một sự kiện trọng đại, trang nghiêm và thân ái như Họp mặt
Thụ Nhân 2014 này, là một việc làm rất công phu, đòi hỏi một sự nhiệt tình, năng động,
một kỹ năng tổ chức nhuần nhuyễn, và chúng tôi tin là Ban tổ chức lễ hội đã cố gắng hết
mình để đem lại những giây phút vui tươi và sâu lắng trong đêm Gala.
Xin cám ơn Ban Tổ chức Lễ hội, đặc biệt xin chân thành tán dương lòng nhiệt tình của
Bạn Phạm Viết Chấn đã đóng góp rất nhiều công sức để đem lại thành công tốt đẹp của
Lễ hội này.
Sự thành công lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận được là những ánh mắt ngưỡng mộ của
các Cháu Thụ Nhân C trước sự vồn vã, ân cần và nồng thắm của tất cả Thụ Nhân, không
phân biệt Khoa, Khóa. Chúng tôi tin rằng; sự vồn vã ấy sẽ để lại cho các cháu Thụ Nhân C
một cái nhìn sâu lắng đối với Tình Đồng môn. Tình thân hữu đó đã được Quý Cha Viện,
Quý vị Thầy khả kính, và các Niên trưởng Thụ Nhân luôn hun đúc từ hơn nửa thế kỷ qua.
Sự thành công của Họp mặt Thụ Nhân 2014 đã được thể hiện qua những nhận định chủ
quan của chúng tôi như sau:
1/. Đến với nhau bằng một tấm chân tình:
Việc bố trí cho các Khoa, Khóa ở cùng một khu vực Khách sạn tại Dalat là một chọn lựa
của Ban tổ chức Lễ hội, nhằm tạo điều kiện cho Thụ Nhân gặp mặt, cùng nhau nhớ lại
những vui buồn của thời Sinh viên.
2/. Chi phí Cá nhân thích hợp với thời giá:
Việc tổ chức cho 3 đêm ở Khách sạn, dự buổi Tiệc Giỗ Cha Viện, cùng với Tiệc Gala có
tổng chi phí là 1.075.000đ/ người, là một sự cân nhắc, và tính toán thích hợp cho một số
đông Thụ Nhân “ kinh tế yếu”.
3/. Lễ giỗ trang nghiêm:
Buổi tiệc do BTC phối hợp với các em Don Bosco tổ chức rất thành công, tạo nên sự gắn
bó, và thấu hiểu cho tất cả mọi người; đây là một sự thể hiện rõ Tinh thần Thụ Nhân, các
thế hệ Thụ Nhân luôn nối tiếp truyền thống Tôn kính Thầy, ưu ái với đàn em.

4/. Đêm Gala thân tình
Tiệc Gala được bố trí theo hình thức Bàn Tiệc thay vì Buffet đã tạo không khí trật tự và
thích hợp cho từng nhóm Thụ Nhân cùng Khoa, cùng Khóa ngồi với nhau.
Bài diễn văn ứng khẩu của Niên trưởng Cao Đình Phúc rất chân thật, mang tính tâm sự
đầy tình thân ái, nhưng không thiếu phần trang trọng, Niên trưởng Cao Đình Phúc đã cho
chúng tôi cảm giác mình là những người con xa nhà, nay trở về sum họp, hàn huyên trong
lễ hội họp mặt này.
Sự linh hoạt, nhạy bén của Bạn Huỳnh Khánh Hồng, phụ trách phần Dẫn chương trình và
hoạt náo, đã đem lại sự tươi trẻ cho tất cả Thụ Nhân A, người trẻ nhất cũng đã hơn 50
tuổi.
Các em SV Don Bosco cùng tham gia Phần Văn nghệ đã đem lại cảm giác vui nhộn của
một thời Sinh viên, và đây là một trong những thành công của đêm Gala, một sự kết nối
giữa các thế hệ Thụ nhân.
Những hạt sạn không thể tránh khỏi
Chúng tôi biết, dù đã cố gắng nhưng luôn luôn có những hạt sạn;
Vì số người tham dự của các Khoa, Khóa không tròn chục để tương ứng với việc bố trí
Bàn 10 người, vì thế có những trục trặc nhỏ trong việc tìm chỗ ngồi, vẫn còn những ngại
ngùng lúc đầu, nhưng sau đó, tinh thần Thụ Nhân đã tạo nên những hòa hợp và gắn bó
cho các Thụ Nhân.
Đề nghị:
Huy hiệu Thụ Nhân
Một số Thụ Nhân khóa sau thấy Thụ nhân K6 đeo huy hiệu “ Cây Thông Thụ nhân “ đã tỏ
ý ước muốn được đeo lại huy hiệu mà hơn nửa thế kỷ trước đây, các Niên trưởng Thụ
Nhân đã xem như đây là một biểu tượng của niềm hãnh diện. Chúng tôi nghĩ đây là một
ước muốn chính đáng, mong là trong những lần họp mặt sau, chúng ta sẽ đeo “Cây
Thông Thụ Nhân“ để tự giới thiệu và nhắc nhở “Mình là Thụ Nhân”.
Trân trọng,
TM 26 Thụ Nhân K6 ABC tham dự Lễ hội Họp mặt TT Thụ Nhân 2014
Bùi Văn Thường
Nguyencuu Thu Tam

Chấn thân mến,
Xin cám ơn Chấn và BTC ngày Thụ Nhân Việt Nam 2014, tổ chức tại Đà Lạt.
Ngày Thụ Nhân năm nay được chọn tổ chức tại Đà Lạt, rất có ý nghĩa và mang đến cho các cựu sinh
viên nhiều cảm xúc, vừa rộn ràng xôn xao, vừa mang đến cho chúng ta những khoảng lặng của ký ức
một thời đi học, đồng thời ghi tiếp vào đó thêm một kỷ niệm cho những năm sau này.
Mong Ban Đại diện Thụ Nhân Việt Nam, nếu có thể, tiếp tục duy trì tổ chức ngày truyền thống mỗi
năm tại Đà Lạt. Vừa đám giỗ Cha Lập, vừa họp mặt Thụ Nhân, việc duy trì duy trì hàng năm này, giúp
Thụ Nhân khác ở các nước trên thế giới, có thể xếp lịch về thăm gia đình, kết hợp họp ngày truyền
thống cùng bạn học, cùng về thăm trường.
Về tổ chức, các anh, chị, em đã làm rất rất tốt :
- Chương trình, lịch trình đều được phối hợp một các tốt nhất.
- Địa điểm đón và trả khách : phù hợp, không gây việc tụ tập đông người ở khu vực đường trung tâm.
- Phương tiện : xe mới, hoạt động tốt, tài xế cẫn thận, lễ phép.
- Sắp xếp các khoa, khóa hợp lý.

- Khách sạn: Dona, Kỳ Hòa 2 mới, ở vị trí trên đồi cao, có view thoáng, đẹp. Phòng và các trang thiết
bị còn mới. Có một chi tiết cần góp ý là việc vệ sinh phòng hàng ngày kém.
- Chi phí cá nhân nộp cho chuyến đi so với các tiện nghi được hưởng là rất tốt.
Được biết tổng chi phí của chuyến đi, lúc thanh toán có thiếu hụt, sau khi cân đối, xin thông tin để các
thụ nhân nộp bổ sung .
Xin cảm ơn các anh, chi, em trong ban tổ chức đã tạo cho chúng tôi có điều kiện tụ hội, gặp lại bạn
bè, về thăm lại ngôi trường thân yêu, mà tôi thiết nghĩ đối với chúng ta, là nơi ghi dấu bao nhiêu
kỷ niệm đẹp nhất của thời tuổi trẻ, cũng như của niềm đau và nổi nhớ.
Nguyen Cuu Thu Tam
k7.ctkd-dalat
On Dec 23, 2014, at 10:16 PM, Tonthatthu tonthatthu@yahoo.com
Hi
Chấn
Tụi mình đã về đến nhà bình yên - kết thúc 1 chuyến gala vui vẻ - mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp.
Xin gửi đến ban tổ chức, anh Cao đình Phúc và đặc biệt là bạn hiền Chấn lời cám ơn chân thành vì đã bò
công lao, sức lực để lo cho anh em có được buổi họp mặt vui vẻ đầy đủ và ấm áp tình đồng môn.
Một lần nữa xin cám ơn bạn hiền Chấn nhiều nhiều.
anndangknga@gmail.com [K10reunion]
Hi k10 !
Hom nay xem lai hinh anh cua DH2014 vua qua ,van con mơ mơ nhung ngay vui dã qua, them nhung ky
niem vui, am áp tinh THU NH N ...hy vong nam toi se dong du hon ,de cung nhau tiep tuc CUNG H C chung
nhau ...ma bay gio o can học bai ,THI ke toan . ...ma chi cung nhau vui dua ...
Xin ke lai nhung gi dã qua cua DH2014 , voi cac ban dã cung nhau vui choi va nhung bạn se tham du nam toi
o VN .
Ngay 20/12
Sang som cung tu hop o cong vien Le Van Tam , 3 chiếc bus l n , voi su sap xep chi tiet ro rang , cac khoa vui
cuoi , O CHEN LẤN ... k10 cung k7 , ngoi xen nhau , vui ve voi tinh than , cho nao cung tot ! Do la 1 diem
thanh cong cua ban to chuc , tat ca chung ta da hanh su voi tinh Thu Nhan doan ket , thuong yeu ...
That ra Nga O thoai mai lam khi co khoá khác di chung ...vi se O vui dua tu nhien ,se so phien ...vi ngoi voi
k10 ,du co vui dua qua di nua , tui minh cung Mím cuoi cho qua ,nen so so ,..vi thuc som ai cung met va
buon ngu ,tren xe im lang ,den Bao loc ,tat ca thuc day an com , chi nhung mon an don so ,ma ai cung thay
that ngon,vi nấu ngon,vi doi ,vi vui ,hay vi tat ca ,nen ai cung an that ngon , cam on ban to chuc da chon
nha hang rong rái ,sach se ,rát thoai mai...DO X NG xong ,moi nguoi len xe bat dau noi chuyen ,chi 10 phút
sao lai lam quen voi anh chi ,trao doi nhau nhung nu cuoi , xi muoi, trai cay ...va bat dau choi dua cung nhau ,
va biet duoc cac anh chi im im ,khong phai vi o thich ...ma cho nguoi khác dua vui de cuoi k thoi ! nh Hong
khoa 7 , cung Chan giúp moi nguoi x ch lai gan nhau tinh THU NH N tuyệt voi !
Sau khi nhan phong tai KS, noi rong rái co hoa c , neu cac ban nao da xem nhu Dalat O còn nua ...thi sẻ
tìm lai Dalat van còn , êm ả ,tho mộng , sống lai khung canh ngay xua ...sau do cung nhau di chợ HO BINH ,
o day thay doi nhieu ,du vay van con nhung góc Dalat củ ,neu minh cung di voi nhung nguoi ban thi van còn
cam giác vui nhu ngay nào , Nga nghi nhung nam thang sau nay, tui minh cung da co nhung ky niem sau sac
nhung noi khác, o nhung Quoc gia xa xoi ...nhung rieng Nga chi co o VN, moi co that su cam giác tiep tuc
cua ngay xua !
Ngay 21
Tham truong ! Cung noi chuyen t u t t, nhìn lai nhung ky niem, ke nhau , di trễ , ngồi đâu , chuyện Patê
chaud, mì gói ....,sau do xe dua den nha thờ lam gi cha Lập, cùng nh lai cac cha va giáo su da ra di , bai

Giảng that cam động, nhac di nhac lai truong khong chi day d cho chung ta cách lam giàu ,ma chu yeu la
cách làm nguoi, sao cho ta va nhung nguoi xung quanh cùng hanh phúc , chung ta nhung Thu Nhan đ ng
quên, nuong tựa nhau, giúp đời ...sau dó cung an trua do cac em THU Nhan khoa...ba muoi may Phai h i lai
Chan ! Thuc an ngon bat ngờ, phuc vu chu đáo, va hon nua còn trinh bay ca múa , hat hay va cam dong ,bai
hat do cac em đặt ra that hay, Chan phai pho bien bai hat nay nhe, rát de thuong va co y ngh a ...
Sau khi nghi trua, tham Thien vien Trúc Lam.
Dem Gala o rest Hoang nh Gia Lai , that rộng , dep ma lai am cúng ,thuc an rát rát ngon ma dat biet la thuc
ăn VN ! nh Phúc k1 noi vai loi cung thầy, trò.. Va cac em khóa duoi, di dom, nồng nàn ...nhac vui, cac khoa
deu tham du, dac biet la O dành nhau hat ! Tinh than THU NH N,! Thuong yeu giúp do va nhưong nhìn.
Ngay 22
Cac khoa tu gia cung nhau ra ve, chi rieng K10 muon NU NU , o lai them 1 ngay ! K7 va mot vai anh chi
Khoa khac cung o lai voi K10 ...Keo nhau di Làng Cù Lần, bat ngo truoc cảnh thien nhien xinh dẹp cua Dalat
ngay nao, có cầuu treo, hồ nư c, rát tiec ban to chuc O ngh anh chi em chi cần ổ bánh mì cắm trai thi tuyệt,
đành phai di ve dùng cơm nha hang Nam Son, khu cho Hoa Binh, com ngon, nhung Nga van luyến tiec lang
CÙ LẦN, quá dep, ngắm canh di loanh quanh đã den gio O kip xem con CÙ LÂN ra sao nua...
Buoi toi an com, hat karaoke , phần l n anh chi di nghi sau do ,k10 con vai nguoi chua chiu ngu , voi dan ghi
ta ,anh Lóc cung Thao ,Thom ,DChiThanh ,Chan ,My , Vo Hoa, anh chi Hông K7 hat ho that vui , l di nhien co
Nga de..vo tay ! den hon 12 pm moi chiu ngu .
23 ngày về
Cung nhau di chợ, mua chut ky niem ...cung con tiếc chạy ra quán cốc , cung anh Bao Bườn K uong cafe !
Tren xe noi chuyen rom rả cung nhau , Khong con de y Khoa nao, that gan gui, am áp ...Bùi ngùi chia tay ...
Cam on B N TO CHUC, dai hoi thanh cong R C R , to chuc đon giản, O rườm rà luộm thuộm, ma co trật tự,
doàn ket , thuong yeu va dem Gala tuyệt voi, khong thua những DH to chuc o nư c ngoài ! Mà còn hơn, voi
menu thuần túy VN , voi nhung cảm giác dac biet ch tim duoc VN ...
Hen cac ban nam toi !
Than men
Kieu Nga Montreal
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