Happy Retirements

Nguyn Thanh Hi & Nguyn Vn Hip

Tt Niên Bính Thân AHCC
Mi!n B"c Cali

Buổi tiệc Tất Niên Bính Thân AHCC Bắc Cali, các vùng Bay Area, AH Sacrament.
Giang Khưu

Được tin Nguyễn Thanh Hải một AHCC Bắc
Cali sắp về hưu vào cuối tháng 12, 2016, tôi
liền liên lạc anh Hải để tổ chức tiệc mừng theo
thông lệ khi có AH nào về hưu. Anh Hải cho
biết có thể tổ chức sau ngày 9 tháng 1 vì các
đứa con dự định tổ chức riêng chúc mừng Bố.
Sau khi bàn qua với Mai Đức Phượng, Nguyễn
Đình Duật (những người đồng tổ chức) và một
số anh em, tránh trùng ngày với Nam Cali tổ
chức Tết và quyết định tổ chức vào ngày 31
tháng 1,2016, một tuần lễ trước Tết sẳn dịp
mừng Tất Niên Bính Thân.
E mail liền gởi ra cho tất cả AHCC Bắc Cali,
các vùng Bay Area, AH Sacramento, các bạn
hữu của Hải làm consultants, các bạn đang làm
Caltrans ….

E mail gởi cho Nguyễn Văn Hiệp Caltrans bị
trả về. A há, tôi liền điện thoại cho anh Hiệp
thì hay tin anh cũng về hưu rồi. Anh nói không
muốn cho ai biết cả. Tôi mời luôn anh Hiệp
tham gia tiệc về hưu cùng ngày với anh Hải.
Như thế thì tiện việc tổ chức Tất Niên cùng
chúc mừng Về Hưu của Nguyễn Thanh Hải và
Nguyễn Văn Hiệp vào ngày 31 tháng 1, 2016.
Anh Hải một thành viên AHCC Miền Bắc,
tham gia hoạt động tích cực AHCC Bắc Cali,
làm việc với Caltrans khoảng 30 năm nên có
nhiều bạn bè trong ngành Kiều Lộ.
Anh Hiệp, mặc dù tốt nghiệp Cao Đẳng Công
Chánh Phú Thọ, nhưng anh thích về vẽ đồ án
nên làm ở Department of Drafting of Caltrans
hơn 15 năm.
Thế là ngày vui 31 tháng 1, 2016 cũng đến.
Đáng lẽ đó là một ngày mưa tầm tả theo tiên

đoán của các đài TV về thời tiết. Nhưng thật là
bất ngờ, trời khô ráo, trong xanh, chỉ hơi lành
lạnh. Đúng là ơn trên phù hộ cho gia đình
Công Chánh chúng ta.
Số người ghi tên cũng khá đông (55 người) tuy
không so sánh được với miền Nam Cali.
Vì lý do đặc biệt chỉ có 52 người hiện diện, đó
cũng là khá đông vì thường thường khoảng 40
người.
Chưa tới 11 giờ thì tôi đã có mặt trước nửa giờ
để thu xếp với nhà hàng Flourishing Garden
trên đường Monterey thành phố San Jose.
Nhưng đã có một số người nhiệt tâm chờ đợi
trước rồi. Từ 11 giờ hơn thì lần lược khách đến
từng gia đình, một số ở xa đến hơi muộn.
Trong các khách có một người khá đặc biệt
tham dự, đó là Thiếu Tướng Nguyễn Khắc
Bình, đã học và tốt nghiệp Ngành Công
Chánh, từng tập sự tại Thừa Thiên (Huế) và
Nha Trang với AH Lê Khắc Thí khoảng năm
1950-51. Sau đó do thi hành Lệnh Động Viên
nên vào Quân Lực VNCH và đã giữ nhiều
nhiệm vụ quan trọng trong thời Đệ Nhất và Đệ
Nhị Cộng Hoà .…
Khoảng 12 giờ trưa thì khai mạc, AH Khưu
Tòng Giang cám ơn tất cả AH xa gần đến dự,
sau đó thì AH Mai Đức Phượng đứng lên chúc
Tết tất cả quan khách. Kế tiếp ban tổ chức mời
Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình lên ra mắt
với tất cả AHCC và kể lại chuyện làm sao
chuyển từ học nghề Công Chánh sang một nhà
lảnh đạo cao cấp. Thiếu Tướng Nguyễn Khắc
Bình năm nay đã 85 tuổi nhưng rất mạnh khoẻ,
tiếng nói còn hùng hồn như còn trong quân
ngủ đã khen ngợi sự tổ chức và tinh thần đoàn
kết của gia đình Công Chánh chúng ta và xin
gia nhập vào gia đình Ái Hữu Công Chánh
Bắc Cali.
Sau đó ban tổ chức mời Anh Chị Hải cùng
Anh Chị Hiệp lên sân khấu để nhận món quà
kỹ niệm do AH Bình và AH Phượng trao tặng.

Thế rồi thức ăn cũng đã dọn ra, các AHCC
cùng bạn bè thân thiết cụng ly chúc mừng sức
khoẻ của nhau, chúc nhau một mùa Xuân đầy
tràn hy vọng, hạnh phúc với gia đình và chúc
mừng 2 AH vừa dứt bỏ công việc để hưởng
những ngày tháng nhàn hạ từ đây.
Tiệc vui nào cũng phải tàn, những phu nhân
rất phấn khởi đề nghị tổ chức thường xuyên để
có dịp gặp bè bạn tâm sự. Anh Chị Hiệp đã đặt
một chiếc bánh rât ngon “Happy Retirement”
của một tiệm bánh nổi tiếng ở San Jose. Cám
ơn anh chị Hiệp.
Khoảng 2 giờ chiều thì một số anh em bận
việc ra về, số còn lại chụp chung những tấm
hình lưu niệm và hẹn tái ngộ lần sau.
Các AH cũng đóng góp cho Lá Thư được $180
giao cho AH Duật
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Retirement Cake mừng các AH Hiệp và Hải
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AH Phượng trao quà cho AH Hiệp

Th/T Nguyễn Khắc Bình trao quà cho AH Hải
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