Cảm nghĩ của cô Mộng Hoa trong buổi phát Giải Thưởng
“Em Viết Tiếng Việt” 2014
Kính chào ông Chủ Tịch Cộng Đồng, Quý vị Trưởng Thượng, quý Phụ huynh học sinh, Thầy Cô
giám khảo và các em học sinh thân mến dự thi Giải EVTV năm 2014.
Lại một lần nữa xin Cảm Ơn các anh chị trong Ban Tổ chức và ban giám khảo đã cho phép tôi
lên đây kể lại với quý vị về những “Ý tưởng hay & ước mơ đẹp của các thi sinh “Tuổi trẻ, nhìn xa”
qua cac bài luận văn dự thi, đồng thời giới thiệu với các em về 4 giải thưởng xếp hạng đầu năm nay.
Thú thật khi đọc bài luận văn của các em hoc sinh , tôi cảm thấy lạc quan, yêu đời, yêu người hơn
trước!
Thưa quý vị , các em thí sinh của Giải EVTV năm nào cũng gây cho các Thầy Cô giám khảo những
ngac nhiên thich thú khi nghe các em kể về những ước mơ của mình qua
Đề luận -3 “Em có ước mơ gì trong đời sống về gia đình ,trường lớp, xã hội, cộng đồng VN hay quê
hương nước Việt mà rất muôn thực hiện ? Hãy nói lên em phải làm thê nào để thực hiện ứơc mơ
nầy.”
Nhiều em đã chọn đề tài nầy, nhưng ước mơ của mỗi em thì khác hẳn nhau:từ ước mơ nho nhỏ có
nhiều người VN cùng tham gia “đội bơi” hoặc “đội tennis” hoặc Hương đạo VN đến uớc mơ mở 1
trung tâm cung cấp sự giúp đỡ và chỉ dẫn cho người Việt không biết tiếng Mỹ , đến ước mơ lớn như
người lớn là “ Việt Nam không còn Cộng sản , VN được Tư Do, VN châm dứt chiến tranh với Trung
Quốc…” Có uớc mơ của 1 em 13 tuổi rất ngộ nghĩnh mà hầu như cả 4 giam khảo đều thich thú khi
đọc bài nầy, lát nữa đây quý vị sẽ được nghe chính tác giả trúng giải Quỳnh Anh trình bày về uoc
mơ “ Giữ trường VYEA thêm 30 năm nữa rất độc đáo!
Đề luận -2 “Làm thế nào để lớn lên như một người Mỹ gốc Việt ở Mỹ?
Tuy đề tài nầy it được các em chọn lựa như 2 đề tài 1 và 3 nhưng trong sô ít đó, bài viet của thi sinh
số -15, 15 tuổi cuối cùng được chọn cấp Giải Danh Dự “Ý Tưởng Hay & Ước Mơ Đẹp” $500.00 Mỹ
Kim do Việt Toon bảo trợ. Sau đây em Phạm Lâm Phong THỦ KHOA của cuộc thi EVTV- 2014 sẽ
hân hạnh đọc bài luận trúng giải Danh Dự ấy cho quý vị nghe.
Đề luận- 1 “ Em nghĩ gì về câu ca dao “ Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính
tháng, tính ngày” Áp dụng vào cuộc sống tân tiên , nhiều nhu cầu vật chất của thê kỷ 21 nầy, em cho
biết ý kiên của em về công đưc sinh thành to lớn của ba mẹ có cần được đền đáp không?”
Có nhiều em đã chọn trả lời đề tài nầy, với những nhận xét rất chinh xác khi phân tích
cặn kẽ “ sự đền đáp công ơn cha mẹ không phải bằng tiền bạc mà phải bằng tình thương
yêu kính trọng cha mẹ và luôn làm cha mẹ vui tươi hạnh phúc”hoặc nhận định của 1 em 13 tuổi: “
Suốt cuộc đời của con cha mẹ là người ủng hộ không điều kiện cho con cái, vì công đưc sinh thành
quá lớn của cha mẹ, con cái nên cô găng đền đap công ơn cha mẹ” hoặc “ Sau nầy khi con lớn lên ,
có lẽ con sẽ có đứa con của chính mình , con sẽ thật sự thây được công sức của cha mẹ…”
Thật là đa dạng , sâu sắc và tinh tế cac suy nghĩ phát sinh từ trí óc thông minh tuy còn non trẻ của
cac em hoc sinh từ 10 tuổi-22 tuổi.
Cô Mong Hoa vô cùng ngưỡng mộ cac ý tưởng trung thực, vị tha, có tình nghĩa “ trưởng thành” trước
tuổi của cac em!
Xin thay mặt tất cả các giám khảo trong kỳ thi tuyển giải EVTV năm 2014
Hoan hô cac em hoc sinh đã hăng hái tham dự cuộc thi lý thú nầy!
Nhân tiện đây cô cũng muốn chia xẻ với các em tham dự “ Cuộc thi Em viet Tiếng Việt năm 2014”
đôi điều về 4 giải thưởng hàng đầu :
Giải thưởng Danh dự “Ý Tưởng Hay & Uớc Mơ Đẹp” - $500.00 USD do Viet Toon bảo trợ cấp
cho thí sinh thủ khoa đã có bài viet xuat sac nhất.
*Giải Hà Bĩnh Trung ($300.00 USD) để tưởng niệm nhà thơ , nhà văn , nhà báo HBT, but hiệu Hoa
Nguyên, Hồng Bảo từ trần ngày 24 tháng 4 năm ngoái 2012 hưởng thọ 90 tuổi, trong suốt hơn 60
năm hoạt động hăng say trong lãnh vực văn học, nghệ thuật tai Viet Nam cũng như ở Hoa Kỳ cụ
HBT đã xuât bản 30 tác phẩm truyện dài, truyện ngắn, và thơ. Cụ nguyên là Chủ tịch Câu Lac Bộ

VHNT- HTD, Người sáng lập Trung Tam Sinh Hoạt người Việt vùng Hoa thịnh Đốn, hiện nay là Nhà
Việtnam và là Chủ bút Nguyệt san Kỷ Nguyên Mới cho đến ngày cuối đời.
*Giải Quỳnh Anh ($200.00 USD) để tưởng niệm nhà thơ nữ Quỳnh Anh, khuê danh Phạm Thị Ánh
Bich mất ngày 31 tháng 7, năm 2012, hưởng thọ 81 tuổi. Nữ sĩ Quỳnh Anh là một thành viên nhiệt
tình của nhóm sáng lập Câu Lac Bộ VHNT- HTD cũng như Nguyệt san Kỷ Nguyên Mới cho đến ngày
cuối đời. Bà luôn hăng hái và chung tình vơi Nàng thơ, với “tiếng Mẹ” mặc dù bà đã rời xa quê Mẹ
một thời gian khá lâu, tác phẩm sau cùng của nhà thơ Quỳnh Anh là “ Một Thoáng Chiêm Bao” do
Câu Lac Bộ VHNT- HTD xuat bản.
*Giải Vương Đưc Lệ($200.00 USD) để tưởng niệm nhà thơ VDL sinh năm 1937 tại Hà Nội, di cư
vào Sàigon năm 1954. Ông là cựu học sinh Chu Văn An, làm thơ từ năm 14 tuổi.Ông đi dạy học và
viết bình luận cho đài phát thanh Saigon cho đến năm 1975. Năm 2000, Vương Đức Lệ cùng gia
đình đến định cư tại Virginia.
Cũng vào mùa thu năm đó, ông đã cùng một số văn thi hữu trong vùng như Hà Bỉnh Trung, Uyên
Thao, Hoàng Song Liêm, Nguyễn Đức Nam, Quỳnh Anh, Hồng Thủy, Lê Mộng Hoàng, Ngọc Dung,
Lê Thị Ý, Lê Thị Nhị, thành lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn, tủ sách Tiếng
Quê Hương và nguyệt san Kỷ Nguyên Mới.
Ông mất năm 2008 và để lại cho đời nhiều tập thơ như: Bốn Mươi Bài Thơ của Mai Trung Tĩnh và
Vương Đức Lệ, Tình Thơ Vương Đức Lệ, Thiên Nga Trên Ngọn Đỉnh Trời, Thơ Vương Đức Lệ, Thơ
Giữa Đời Thường, Thơ Tình Vương Đức Lệ.
Ba giải thưởng Hà Bĩnh Trung & Quỳnh Anh & Vương Đưc Lệ do Nhóm Từ Thiện Tình Thương
VA hiến tặng với ước mong các em trẻ thế hệ thứ 2, thứ 3 sẽ noi theo dấu chân ba “ Vì Sao
sáng” trong vườn Văn Hoc Nghệ thuật –HTD tiếp tục, kiên trì trau dồi Tiếng Việt và “ Yêu thương
tiếng Việt” cho đến giây phút tận cùng của đời mình như Hà Bĩnh Trung & Quỳnh Anh & Vương Đưc
Lệ đã làm.
Trước khi dưt lời tôi cũng xin bày tỏ LÒNG TRI ÂN đến nhà văn Lê Thị Nhị, đã có sáng kiên tạo nên
giải EVTV, nhờ vậy chúng ta và cộng đồng VN ở VA-MD-DC mới khám phá những “tài năng son trẻ
đầy triển vọng” hôm nay luôn biet “Học cái hay của người mà vẫn giữ cái đẹp của mình”.
Tôi không quên Cảm tạ công lao, thì giờ của cô giáo trẻ Nguyễn Thu Thủy & Ban Tổ chức đã tận
tình, tận lực soạn thảo, săp xêp mọi việc cho cuộc thi được hoàn tât công bằng, chu đáo, cũng xin tỏ
lòng Biet ơn đên các vị ân nhân đã đóng góp cho Quỹ phat thưởng giải EVTV.
Kinh xin quý vị cho 1 tràng pháo tay tán thưởng ban tổ chức, các ân nhân cùng các thi sinh giải
EVTV năm nay! Ước mong sau cùng của tôi là sang năm 2015 sẽ có nhiều hoc sinh hơn tham gia
giải EVTV và sẽ có nhiều tấm lòng rộng lương đóng góp cho Quỹ phát giải thưởng EVTV để khuyến
khích, cổ động các em nhỏ người Mỹ gốc Việt hăng hái học tieng Việt, viet & nói tieng Việt.
Xin chân thành tri ân.
LÊ MỘNG HOÀNG 10/18/2014

