
Lời cảm ơn của BTC hai đoàn Čokoládovny, thành phố Mariánské Lázně 

Tại nhà hàng anh chị Mạnh Xuyến ở thành phố Mariánské Lázně, tối 29.06.2019 đã diễn ra buổi gặp mặt đầm ấm, vui vẻ thân thiết giữa 
chị em và gia đình con cháu dâu rể của cả hai đoàn cùng bạn bè thân thích, nhân dịp kỷ niệm 30 và 31 năm ngày sang đất nước CH 
Séc thân yêu. Ngày 25.5.1988, có 25 chị em từ nhà máy kẹo Hải hà, công ty thực phẩm Hà Nội, Hà Bắc xưa mà nay là thành phố Bắc 
Ninh, Bắc Giang sang làm việc tại nhà máy Čokoládovny Mariánské Lázně. Một năm sau đó ngày 27.6.1989 tiếp tục 15 cô gái do chị 
Vân làm trưởng đoàn xuất phát từ hai thành phố Hưng Yên và Hải Dương cũng sang CH Séc và cùng tới làm việc tại nhà máy 
Čokoládovny Mariánské Lázně. Những năm tháng hai đoàn làm việc ở nhà máy đều được ban lãnh đạo nhà máy, đốc công đánh giá 
cao, ngợi khen, mọi công nhân nhà máy yêu quý. Nhiều kỷ niệm thân thương của tuổi trẻ được mọi người ôn lại, tình cảm như những 
người thân trong gia đình gặp lại nhau. 

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 30, 31 năm trôi qua, chị em của đoàn từ những cô gái trẻ nay đã trở thành những người bà, người mẹ 
đảm đang giỏi giang, vượt mọi gian khó nuôi dạy con cháu học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn luôn đạt được điểm cao trong các năm 
học, được khen thưởng trong các kỳ thi. Chẳng bao lâu nữa các cháu trở thành những người thợ lành nghề, những bác sĩ kỹ sư đóng 
góp sức mình cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, xứng đáng con rồng cháu tiên thật đáng tự hào. Để có được sự thành 
công mỹ mãn cho buổi gặp mặt vui vẻ ngày hôm nay chúng tôi xin cám ơn sự có mặt của toàn thể chị em và gia đình, con cháu, dâu rể 
bạn bè thân thích của hai đoàn. 

Xin cảm ơn anh chị Tiến Ngọc đã tặng hai đoàn tấm pano tuyệt đẹp, hình ảnh Kolonada và đài phun nước nhạc mầu lung linh biểu 
tượng của thành phố du lịch Mariánské Lázně mà ai cũng in đậm trong trái tim mình mỗi khi đi xa nhớ về thành phố thân yêu. Anh 
Phạm Đình Tiến với lối dẫn chương trình nhiệt tình, văn hay vui tươi trẻ trung dí dỏm đã thể hiện vai trò MC chuyên nghiệp của mình. 
Xin cảm ơn anh chị đã tài trợ cho đoàn 4 ngàn kurun. 

Xin cảm ơn anh chị Kính Sinh đã tặng cho đoàn những chai rượu quí và rượu vang Pháp. 

Xin cảm ơn anh chị Quảng Liên đã tặng đoàn những cốc bia tươi mát rượi. 

Xin cảm ơn hai chị Vân, Tăng đã tặng đoàn hoa trang trí hội trường, hoa quả, nước ngọt, kem. 

Xin cảm ơn anh chị Miến Thực tặng đoàn bánh gato sinh nhật, quà tặng các cháu nhân dịp nhận bảng điểm và bước vào kỳ nghỉ hè. 

Xin cảm ơn anh chị Minh Phương đã tặng đoàn 2000 kurun. 

Xin cảm ơn các chị Vân, chị Cường, chị Đán, chị Tăng, chị Nghĩ, chị Ngọc, chị Phương ở Nejdek, chị Dịu, anh chị Trung Thảo và các 
chị em khác đã chuẩn bị trang trí hội trường và tiệc chiêu đãi mọi người chu đáo. 

Xin xảm ơn anh Quân và BBT báo Secviet.cz đã giúp đoàn thông báo sớm và đưa những hình ảnh đẹp, thân thương của buổi gặp mặt 
cảm động của chị em trong đoàn. Xin chúc anh Quân và những cộng sự của mình luôn vui tươi, mạnh khỏe, cập nhật tin tức kịp thời, 
xứng đáng với lòng tin yêu của cộng đồng người Việt tại CH Séc và mọi nơi trên thế giới với trang báo mang tên Séc Việt. 

Chúc toàn thể chị em và gia đình, bạn bè của hai đoàn tràn đầy sức sống, thành đạt ở mọi lúc mọi nơi. Chúc các cháu luôn vui tươi, 
khỏe mạnh, chăm ngoan học giỏi đạt được mọi ước mơ trong cuộc sống.  

Xin chân thành cảm ơn! 

BTC đoàn Čokoládovny 



Một số hình ảnh ngày gặp mặt: 

  

  



  

  



  

  



  

 


