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Chuyện Bên Lề Cuộc Triển Lãm Hoa Lan 2017 
 

 

Trong cuộc triển lãm hoa lan 2017 tại thương xá Westminster, chúng tôi thấy có mấy chuyện 

đáng kể lại với các bạn. 

Giải thưởng của Thi Trưởng Tạ Đức Trí 

Mỗi năm, Hội Newport Harbor Orchid Society đều mời vị Thị 

Trưởng thành phố Westminster đến để trao giải thưởng cho một 

cây lan ưa thích nhất. Khác hẳn với các tổ chức của người mình, 

khi Thị trưởng đến là phải có cắt băng khai mạc, diễn văn chào 

mừng, trao bằng tưởng lục v.v... Sáng thứ Sáu, Thi Trưởng Tạ 

Đức Trí tới, theo thông lệ, chỉ có vài người trong ban Tổ chức 

đón tiếp để chọn một cây lan rồi lặng lẽ ra về. Cây lan nữ hài đen 

bóng Phaphiopedilum Satchel Paige, mã số SD4-07 của Orange 

County Orchid Society đã được ông trao tặng giải này. Sau đó 

ông bà Tạ Đức Trí có ghé thăm Phòng triển lãm Nghệ Thuật của 

Hội Hoa Lan Việt Nam vả tỏ lời khen ngợi việc tổ chức phòng 

triển lãm đẹp đẽ với sự phối hợp đa dạng giữa các bộ môn nghệ 

thuật. Rất tiếc Ban tổ chức không được thông báo, để có thể đón 

tiếp vị Dân cử đồng hương này. 

Vị khách phương xa 

Năm nay có cả trăm khách VN từ phương xa tới để mừng Tết Đinh Dậu, riêng có ông bà Lâm 

Chánh Lý, nguyên Bác sĩ quân y ở Cần Thơ, hiện đang hành nghề tại Gaineville, Florida, chủ 

tâm tới để gặp người sáng lập ra hội cũng như ban Chấp hành của Hội Hoa Lan VN. Ông tâm sự 

rằng từ lâu vẫn thường xuyên theo dõi trang www.hoalanvietnam.org và hiện có trên 500 chậu 

lan. Ông buồn rầu khi trang Web bị xóa sạch, nhưng rất đỗi vui mừng khi được đọc lại tất cả 

những bài mới, cũ. Ông gửi lời khen tặng và 

cám ơn tới người Webmaster đã nhanh 

chóng phục hồi và trình bầy lại với một hình 

thức đẹp đẽ và sáng sủa hơn. Ông còn hài 

lòng hơn nữa khi đã được chị Đặng Hoàng 

Mai và anh Bùi Mạnh Hà nhường lại mấy 

cây lan nổi tiếng mà ông hằng ao ước từ lâu.  

Chúc ông vui vẻ mạnh khỏe cùng lan, nhưng 

cũng đừng để bà phải trách khéo rằng: “Từ 

khi có lan, ông ấy gần như quên mất tôi 

rồi!ˮ 
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Vài câu hỏi  

Một vị ký giả tới thăm cuộc triển lãm để viết phóng sự, sau khi thăm bàn triển lãm hoa lan và 

phòng triển lãm nghê thuật, ông có vài câu hỏi: 

“Các ông tổ chức thật là quá đẹp ở một nơi sang trọng như thế này chắc hẳn là phải tốn kém, 

vậy tiền ở đâu ra vậy?ˮ 

“Xin thưa rằng chỗ người ta cho mượn, chúng tôi không mất một xu nào. Chi phí lặt vặt do các 

anh chi em tham dự đóng góp chút đỉnh để có dip gặp gỡ lẫn nhau và mang lại niềm vui cho mọi 

người.” 

Khi thấy người Việt mình đến mua lan đông đảo chiếm tới khoảng 50% và không nề hà giá cả. 

Ông lại hỏi: 

“Ở đây có tới 4-5 gian hàng bán lan của người Việt, thế họ có yểm trợ gì cho Hội Hoa Lan Việt 

Nam hay không?”  

Chúng tôi chỉ đành trả lời cho qua: “Hội của chúng tôi không có chú trọng về tiền bạc nên không 

quan tâm đến việc đó.” 

Một vị khách đến từ Indianapolis và một vài vị ở quanh vùng Los Angeles và Orange County 

hỏi: 

“Sao lan tôi trồng đâu, chết đó xin chỉ cho tôi bí quyết.”  

Xin trả lời chung rằng xin đọc kỹ bài “Mua Lan” và thực hành những lời khuyên trong đó. Nếu ở 

gần xin mời tới dự phiên họp hàng tháng của hội váo 11giờ trưa, ngày thứ bẩy, tuần lễ thứ 3 tại 

nhà thờ First Presbyterian Church, 11832 Euclid, Garden Grove, CA 92840. Nếu ở xa xin vào 

trang www.hoalanvietnam.org để biết những gì cần biết. 

Cây Lan Hài Việt Nam 

Trong số hàng trăm ngàn cây lan vừa trưng 

bầy vừa bán, nhưng ít ngưởi biết đến chậu 

lan Paphiopedilum delenatii của Huntington 

Library Botanical Garden. Đây là cây lan 

đặc hữu của Việt Nam, tên Việt: Hài Hồng, 

đã nổi danh trên thế giới từ nhiều năm qua. 

Đặc biệt là chậu lan này đã được lai giống 

tốt cho nên hoa to lớn khác thường. Thông 

thường chỉ to 4-5 phân nhưng những bông 

này to ngang tới 7-8 phân. 

 

 

http://www.hoalanvietnam.org/7C3_kn/2em/Mua-Lan.pdf
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Những cây lan lạ 

Trong ngày hội vừa qua có mấy cây lan khá lạ mắt, rất nhiều hoa và tất cả đều nở hoa vào dịp 

đầu năm. 

 

 

 

   Cleisocentron gokusingii        Cochlioda rosea 

 

 

             Epidendrum schomburgkia     Stenorhynchus speciosus 
  

https://images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=AwrB8pagMKJYdgYAjAcunIlQ?ei=UTF-8&n=60&fr=yhs-mozilla-003&hsimp=yhs-003&hspart=mozilla&p=stenorhynchus+speciosus&fr2=sp-qrw-corr-top&norw=1
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Xin theo dõi trên trang www.hoalanvietnam.org sẽ có bài nói rõ về những cây này và việc nuôi 

trồng ra sao. 

 

 

Trạch lan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


