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Để duy trì truyền thống Petrus Ký, lần đầu tiên 
tại Sydney Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký 
Úc Châu đã tổ chức 3 ngày họp mặt từ  thứ Sáu 
13-09-2013 đến Chủ Nhật 15-09-2013 tại St 
Joseph Conference Centre, 30 Tyson Road, 
Bringelly, NSW 2177. Hội Petrus Ký  Úc Châu 
hân hạnh đón tiếp các vị giáo sư đã từng dạy tại 
trường, các cựu học sinh và các thân hữu xa gần. 
Tuy đường xa và có thầy  tuổi hạc đã cao, các 
thầy cô và cựu học sinh đã đến từ Âu Châu, Mỹ 
Châu và Việt Nam, cùng nhau họp mặt  thân mật 
tại Úc Châu.

Địa điểm họp mặt tại Bringelly

Từ 4 giờ chiều Thứ Sáu, các cựu học sinh khắp 
nơi lần lượt tập trung về St Joseph Centre. Nhiều 
anh em tuy chưa từng quen biết  nhau trước đây, 
kẻ ở Úc, người đến từ Việt Nam, Hoa Kỳ, đã vui 
vẻ cùng chung sức chuẩn bị hội trường cho buổi 
đại hội chính sẽ diễn ra vào chiều ngày hôm sau. 
Gần 10 cựu học sinh chung sức treo tấm hình vẽ 
trường nặng khoảng 5kg, bề ngang 4m, bề đứng 
4.5m. Tấm hình do một cựu học sinh niên khóa 
1970-1977 làm tại Việt Nam và gửi tặng. Thiếu 
phương tiện (thang đủ cao, kềm, búa, …) nhưng 
với tất cả nhiệt tình lo cho sự thành công của Đại 
Hội, cuối cùng các anh em cũng treo được tấm 
hình như ý muốn. Hội trường bỗng trở nên sáng 
rực với hình ảnh mái trường xưa đầy  kỷ niệm. 
Các anh em đến từ Hoa Kỳ, từ Việt Nam réo gọi 
nhau cùng chung sức với ban tổ chức kê sắp bàn 
ghế chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Xe đưa quý  Thầy Cô vừa dừng trước cổng trung 
tâm, tiếng mừng vui reo lên.Tiếng reo hò, tiếng 
chào hỏi. Ban tiếp tân làm việc vất vả chỉ dẫn 
phòng ngủ cho quý  Thầy Cô và cựu học sinh. 
“Các em ơi, sao máy sưởi phòng Thầy/Cô không 
ấm?”.“Xin cho thêm tấm mền đắp đi ban tổ chức 
ơi, anh em ở Việt Nam qua không chịu lạnh nổi 
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đâu!”. Tưng bừng như  không khí của những 
ngày cắm trại năm xưa.

Hơn 7g30 tối, mọi người xem chừng mệt và đói 
bụng. Thức ăn đã được đầu bếp của trung tâm 
trang bày thật đẹp mắt  trên bàn. Lại thêm một 
con bê thui đang chín vàng, thơm lừng. Những 
chai rượu chát đỏ do Thầy Nguyễn Ngọc Đính từ 
Canberra gửi tặng, những thùng bia ướp lạnh của 
ban tổ chức và một số anh em mang đến, không 
khí tưng bừng của hơn 30 năm tìm về. Câu 
chuyện của những người bạn bao nhiêu năm mới 
gặp lại, câu chuyện với những người đồng môn 
chưa một lần quen biết, tất  cả hòa quyện trong 
tiếng nói cười. Máy ảnh liên tiếp ghi nhận những 
hình ảnh của một lần hội ngộ.

Chuẩn bị hội trường

Đêm đã khuya, kẻ ở hội trường lo chuẩn bị âm 
thanh và slide show, người ở phòng ăn cười nói. 
Tất  cả như sống lại một thời tuổi trẻ. Quý  Thầy 
Cô và một số cựu học sinh đến từ nước ngoài 
xem chừng đã mệt  nên lặng lẽ về phòng ngủ. 
Hơn 12 giờ khuya vẫn còn những câu chuyện 
hàn huyên.

Nhà bếp chuẩn bị bữa sáng

Sáng Thứ Bảy  trời xuân hơi se lạnh. Vài người 
thức sớm đang tản bộ trong khuôn viên trung 

tâm. Một số lại quây quần bên bàn ăn như muốn 
tiếp tục câu chuyện của đêm qua. Thức ăn sáng 
với phở gà và phở bò được dọn ra.

Điểm tâm với phở bò & phở gà

Các thầy và PK ở Mỹ, Âu Châu, Úc, Việt Nam 
chụp hình kỷ niệm 

Từ trái sang phải: Thầy T.T. Minh (Việt Nam), Thầy N.V. 
Quyện, Thầy Trần An, Thầy L.K. Văn (Úc)

Thầy Lập chụp hình lưu niệm 
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với PK Việt Nam và PK Darwin, Úc Châu

Sau khi lái xe qua cổng Trung Tâm Công Giáo 
Bringelly, đậu xe xong, các tham dự  viên bước 
vào Hội Trường và được tiếp  đón bởi Ban Tiếp 
Tân. Trên bàn đã để sẵn các CD Truyện Kiều của 
Anh Quách Vĩnh Thiện và CD của Anh Nguyễn 
Đăng Thảo. Bên cạnh là áo T-shirt  và nón với 
huy hiệu Petrus Ký. Các Anh trong Ban Tiếp Tân 
cũng chuẩn bị bảng tên của từng người với chi 
tiết năm học giúp nhận diện nhau. Bảng tên được 
làm bằng nhựa rất đẹp để dành làm kỷ niệm.

Bàn tiếp tân

Nón mang huy hiệu Petrus Ký

Chuẩn bị bảng tên

Với số tham dự viên khoảng trên 100 người, ba 
ngày họp mặt đã diễn ra đầy tình thân trong 
không khí thấm đậm tình nghĩa Thầy-Trò.Sau 
nhiều năm, nhờ ngày họp mặt tại Sydney nay 
mới có dịp gặp lại.

Từ 4 giờ chiều ngày thứ Sáu, các anh chị em đã 
lần lượt đến tham dự, tiếng cười nói vui vẻ của 
các thầy trò, bạn bè lâu ngày gặp lại làm huyên 
náo hội trường tại Bringelly.

Tiếng nhạc “Hành khúc Petrus Ký” nghe văng 
vẳng từ  trong Hội Trường; phòng họp mặt  được 
trang trí bởi một bức tranh nền lớn vẽ lại khung 
cảnh ngôi trường xưa đã tạo cho các tham dự 
viên một cảm giác bùi ngùi khó tả.

Tranh trường cũ

Chiều ngày thứ Bảy,Đại Hội Petrus Ký chính 
thức khai mạc sau nghi lễ chào cờ Úc Việt và 
phút mặc niệm.

Lễ chào cờ Úc Việt
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Phút mặc niệm

Mở đầu chương trình, anh Hội Trưởng Trần 
Thạnh ngỏ lời chào đón các thầy  cô, các bạn 
Petrus Ký  và các vị đại diện các hội đoàn đã đến 
tham dự. Tiếp lời anh Hội Trưởng, chị Ngọc Hân 
là MC đã duyên dáng giới thiệu Sydney, giới 
thiệu các vị diễn giả cùng chưong trình buổi họp.

Chị MC Ngọc Hân và Anh Trần Thạnh

Thầy Bùi Vĩnh Lập đại diện ban Cố Vấn (Thầy 
Lập, LS Lưu Tường Quang và Anh Trương Minh 
Hoàng) chào đón quan khách. Thầy đã bầy tỏ 
cảm tưởng vui mừng gặp lại các đồng nghiệp và 
các học sinh Petrus Ký.

Thầy Bùi Vĩnh Lập

Quang Cảnh Hội Trường

Tiếp  theo là phần phát biểu của các Thầy Cô và 
các đại diện hội Petrus Ký  khắp nơi. Các thầy 
Trần Văn Nhơn (từ Mỹ), thầy Trần Thành Minh 
(từ Việt Nam), cô Đào Kim Phụng (từ Mỹ) đều 

mừng được gặp lại đồng nghiệp và các học sinh 
cũ sau bao năm xa cách. Tuy ở Mỹ, thầy Nhơn 
đã nói qua Úc kỳ này thầy  gặp lại các thầy cô mà 
ở Mỹ thầy ít có dịp gặp.

Anh Trần Cảnh Mẫn, thay  mặt  Ban Biên Tập, 
tuyên bố phát hành Đặc San kỷ  niệm dịp Toàn 
Cầu Hội Ngộ.

Thầy Trần Văn Nhơn

Cô Đào Kim Phụng

Thầy Trần Thành Minh
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Anh Trần Cảnh Mẫn

Hàn huyên trong giờ giải lao

Chụp hình kỷ niệm tại hội trường

Trong bài thuyết trình đầu tiên GS Nguyễn Xuân 
Vinh với đề tài "Thiên Chức của Nhà Giáo". GS 
đã đề cập đến ba nhà giáo lớn của Việt Nam là 
Chu Văn An, Petrus Trương Vĩnh Ký  và Nguyễn 
Đình Chiểu. Công lao đóng góp của ba nhà giáo

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh 
nói về “Thiên Chức của Nhà Giáo"

cho nền văn hoá dân tộc và việc đào tạo một thế 
hệ trẻ theo đà tiến hoá của nhân loại. Hoài bão 
của GS là việc lập ra một giải thưởng Petrus Ký 

Dịch Thuật tương tự như giải Khuyến Học để 
các trẻ em Việt Nam ở hải ngoại có thể lãnh hội 
các tinh hoa cũ của dân tộc và các trẻ em trong 
nước đều nhập dòng với các tiến bộ ở hải ngoại. 
Tuy đã lớn tuổi, các đóng góp của GS Vinh cho 
Việt  Nam hải ngoại thật đáng khâm phục. Mong 

hoài bão này có dịp được các hội Petrus Ký  Mỹ, 
Úc, Âu Châu, Việt  thực hiện được trong tương 
lai. Việc này  theo ý  nghĩ riêng của người viết 
không khó nhưng cần bước đầu, giới hạn mục 
tiêu (scoping - bilateral translation: duy trì văn 
hoá qua dịch thuật) và cần quảng bá để các hội 
Petrus Ký địa phương hiểu rõ và giúp vào việc 
chung (như Petrus Ký Foundation chẳng hạn).

Với lối nói dí dỏm, điềm đạm nhưng lý  luận 
vững chắc, diễn giả đã lôi cuốn người nghe. Tuy 
mở đầu bài thuyết trình với sự  xác nhận là mình 
chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi 
mà đề tài đặt ra, LS Quang đã đưa ra rất  nhiều 
gương thành công của thế hệ trẻ ở hải ngoại: 
điển hình ở Úc có Nam Lê nổi tiếng qua tác 
phẩm văn học “The Boats”. Cũng theo diễn giả, 
trong lãnh vực Khoa Học phải nhắc đến GS Tiến 
Sĩ Nguyễn Xuân Vinh.

Ls Lưu Tường Quang với đề tài 
"Thử tìm một Petrus Trương Vĩnh Ký trong đầu thế kỷ 21"

Anh Kiều Tiến Dũng
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Tiệc họp mặt

Chút Quà cho Thầy Cô

Sau phần Thuyết  Trình là chương trình văn nghệ 
đóng góp bởi các nghệ sĩ Quách Vĩnh Thiện, 
Nguyễn Đăng Thảo, Đăng Lan và các nghệ sĩ 
của các hội bạn.

Anh Thiện đến từ Âu Châu (Pháp quốc) đã nói 
chuyện về đề tài “Chuyện Kiều thơ và nhạc”. 
Khi phổ nhạc, anh không hề sửa đổi văn truyện 
Kiều.

Anh Quách Vĩnh Thiện

Tiếp  theo phần thơ nhạc Kiều, Anh Nguyễn 
Đăng Thảo đã mở đầu đêm nhạc Tình Tự Dân 
Tộc với sự góp  mặt của Nghệ Sĩ Đăng Lan và 
các nghệ sĩ trong ban Nhạc Cổ Truyền.

Anh Nguyễn Đăng Thảo, cựu học sinh Petrus 
Ký, hiện cư ngụ tại Adelaide, Nam Úc, tốt 
nghiệp trường Quốc Gia Âm Nhạc & Kịch Nghệ 
Sài Gòn. Trên đường lái xe chở các nhạc cụ cổ 
truyền đến Sydney, xe anh đã đụng phải một 
con ... kangaroo. Anh thay xe và tiếp tục lái về 
Sydney cho kịp ngày họp mặt. 

Thật  đáng phục các anh Thảo và anh Thiện tuy 
xa quê hương nhưng lúc nào cũng nặng lòng với 
văn hoá dân tộc.

Ban Nhạc Cổ Truyền

Để kêu gọi sự đóng góp của khán giả, chị Tô 
Châu có đề nghị mời các Petrus Ký lên hát hợp 
ca “Trường Làng Tôi ” với tràng vỗ tay  nồng 
nhiệt cho các Petrus Ký tham gia.

Chị Tô Châu và ban hợp ca Trường Làng Tôi

Ba ngày họp mặt Petrus Trương Vĩnh Ký  đã diễn 
ra thành công tốt đẹp trong không khí hân hoan 
ôn lại truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân 
tộc Việt. Dịp để các cựu học sinh gặp lại thầy cô 
bầy tỏ lòng cảm ơn, sự tri ân đối với thầy cô là 
những người đã dồn tâm sức truyền thụ tri thức, 
kinh nghiệm cho các thế hệ mai sau. Chính vì 
vậy trong kho tàng tục ngữ, ca dao Việt  Nam có 
câu: “Không thầy đố mày làm nên”.

Chụp hình lưu niệm Toàn Cầu Hội Ngộ - Sydney 2013

Nguyễn Ngọc Thụ (PK 67-74)

Sydney 2013


