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HỌP MẶT TẾT CÔNG CHÁNH 2006
AHCC Bắc California và Caltrans
(do Khưu tòng Giang và Từ cẩm Thành tạp ghi)
Để mừng Xuân Bính Tuất AHCC Bắc Cali cùng các Kỹ Sư trẻ Caltrans đã cùng chung tổ chức một
Buổi Họp Mặt và Đón Xuân vào ngày Chủ Nhật 22 tháng 01 năm 2006 tại Fantasy Hall số 2092
Concourse Dr San Jose CA 95131 vào lúc 11 am.
Ban đầu chúng tôi định tổ chức một Buổi Họp Mặt
của AHCC miền Bắc Cali tại nhà hàng Phú Lâm
thành phố San Jose vào ngày Thứ Bảy 01/21/06
(ngày Chủ Nhật không còn chổ). Vì địa điểm tổ chức
là nhà hàng nên không thuận lợi cho một số thân hữu
Công Chánh trẻ có gia đình và con nhỏ do đó không
có sự hưởng ứng nhiều của giới này.
Vào những tuần lễ cuối của Tết Nguyên Đán, đã có
một sự thay đổi đột ngột, các thân hửu trẻ đã thông báo với chúng tôi rằng đã mượn được hội trường
lớn, miển phí và đề nghị cùng hợp tác để tổ chức buổi Họp mặt chung, tạo cơ hội cho những thân
hữu trẻ có gia đình và con nhỏ cùng tham gia vui Xuân.
Một ủy ban tổ chức đã được thành hình với sự Cố vấn của AH Mai đức Phượng, thành viên phần
lớn là những thân hữu trẻ, đầy nhiệt tâm đứng ra nhận lãnh trách nhiệm.
Các tiểu ban quan trọng:
Cố Vấn Ban tổ chức: AH Mai đức Phượng
Ban Văn Nghệ: Anh Tuấn Nguyễn cựu Kỹ Sư của Caltrans cùng các Nhạc sĩ và các cô Ca sĩ trong
ca đoàn Hồng Ân đã tình nguyện giúp vui cho ngày Hội Xuân Công Chánh.
Minh Đặng, Caltrans, phối họp Chương Trình Văn Nghệ
Các Ca sĩ : Hoàng Thư, Kim Chi, Tuyết Vân, Thùy Dung, Tuấn Nguyễn, Minh
Đăng, MD Phương, Trần hửu Tất. Ban Họp Ca ngoài các ca sĩ trên gồm có thêm
AH Thành Từ, AH Bạch Yến.
Điều khiển Chương trình:
MC là Chị Thùy Dung phu nhân của anh Hải Nguyễn Caltrans và
cũng là em họ của AH Phượng. Chị Thùy Dung đã được biết tại San Jose trong các
chương trình Radio, chị cũng là một ca sĩ nữa. Một điều đáng ghi nhận là anh Hải
đã đóng góp 8 chai rượu chát trong phần ẩm thực.
Múa lân (lion dance): Các bạn Caltrans đã liên lạc được với chỗ cho mượn Đầu Lân, Ông Địa và
áo quần. Các bạn trẻ đã chiêu mộ được một số người để bắt đầu tập múa.
Ban Múa Lân gồm có: Peter Lê, Chính Nguyễn, Hùng Wong, Phong Trần.
Số tiền khán giả lì xì cho Lân, ban múa lân đã có nhã ý gởi tặng lại quỹ.
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Ban kịch gồm có: Mai Trâm, Robert Trang Lê, Thành Lưu, Tiên. Các bạn Caltrans bắt đầu tập
dợt các kịch như Sớ Táo quân (Michael Nguyễn viết), Cô hàng cơm gà (AH
Thành Từ viết). Đáng khen ngợi nhất là Mai Trâm (cựu Kỹ Sư trẻ của Caltrans,

hiện nay làm việc ở hãng tư) đã cùng phu quân là Chính Nguyễn lặn lội từ
Sacramento về để tập dợt kịch và Chính thì dợt múa lân.
Tập dợt ca hát: AH Phượng đã mời ban ca hát về tư gia tập dợt và còn đãi cơm
trưa trong 2,3 tuần liên tiếp.
Ẩm thực:
Chị AH Bạch Yến lo việc ẩm thực. Đồ ăn
rất phong phú và ngon miệng, tất cả mọi người đều hài lòng,
ngoài ra chị còn lo chọn mua một số quà tặng và quà sổ xố.
AH Thành Từ phụ trách việc mướn bàn ghế và lo mục đố
vui và sổ số đầu năm có quà thưởng.
AH Giang Khưu: Thông Báo, Thiệp Mời, Tài Chánh.
Tina Trần:
Thủ Qũy
Cordinators: Robert Trang Lê, Michael Thanh Nguyễn,
Việt Hàn.
Chụp Hình:
Trần xuân Huy Caltrans đã hy sinh cả buổi
để chụp những tấm hình thật đẹp cho Hội
Tết. Tất cả ảnh nầy đã được post vào
Website Caltrans và một số vào Website
AHCC.
Reception:
Phải tuyên dương công trạng cho hai cô Kỹ
Sư trẻ đẹp Chi Hồ và Nancy Trần phải lo
tiếp đón quan khách suốt buổi mà không có
giờ thưởng thức Hội Xuân mặc dầu các cô
vẫn phải đóng tiền.
AH Mai Đức Phượng
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Trang trí, Trật tự, Clean Up: Tâm Lý, Minh Đăng, Giang Khưu, Thành Từ, Bạch Yến, Tuân
Nguyễn, Tuấn Lê….và nhiều volunteers.
Lúc đầu tài khoản bị thâm thủng vì những chi phí bất ngờ như tiền mướn bàn ghế và tiền mướn
người Clean Up gia tăng mặc dầu BTC đã dọn dẹp gần hết. Sau đó vì có một số người giờ chót mới
tới ghi tên tham dự tại cửa nên tổng kết lại thì breakeven (dư được chút ít bỏ vào quỹ)
Sơ lược Chương Trình do AHCC trình bày:
Mở đầu trương trình do AH Mai đức Phượng
Chúc Tết Đầu năm do AH Tôn thất Ngọ
Lá Thư Công Chánh do AH Giang Khưu
Tin Công Chánh: AH Phượng
Công Chánh Về Hưu: AH Nguyễn Thiệp
AH Trần hửu Tất AHCC đã ca bài "Phiên gác đêm
Xuân" rất haỵ
AH Mai đức Phượng với bản "Phượng Hồng" thật
xuất sắc.
Quà tặng đặc biệt trao cho:
Ông Bà Nguyễn Sơn, đã cho ban Tổ Chức mượn Hall miễn phí.
Anh Nguyễn Tuấn cùng Ban Nhạc đã hy sinh giúp vui cho Hội Tết
Chấm dứt chương trình

vào lúc 4 giờ chiều sau màn khiêu vũ hấp dẫn.

Các AHCC tham dự Hội Tết Công Chánh 2006 gồm:
Ngô trọng Anh, Nguyễn như Bá, Dư Chí, Nguyễn tăng Chương, Lê ngọc Diệp, Nguyễn ngọc Du,
Khưu tòng Giang, Nguyễn văn Hải Oakland, Lê mộng Hùng, Võ Hùng, Trần văn Hưng (AH mới
gia nhập), Bà Tạ Huyến, Hồ Đăng Lễ, Nguyễn Minh Trí, Nguyễn tiến Nam, Nguyễn văn Ngân,
Nguyễn hữu Nghi, Tôn thất Ngọ, Trần bất Nhựng, Mai đức Phượng, Trần Quốc, Trần bá Quyên, Đổ
đình San, Nguyễn đức Suý, Lê phát Tân, Nguyễn ngọc Tài, Trần hửu Tất, Từ cẩm Thành, Nguyễn
Thiệp, Tôn thất Thiều, Nguyễn đăng Thịnh, Trần đình Thọ, Nguyễn ngọc Thụ, Nguyễn đình Tuân,
Nguyễn sĩ Tuất, Nguyễn bạch Yến, Đồng sĩ Khiêm từ Florida.
Tóm lại:
Số người tham dự vào khoảng 140 người cộng thêm
trẻ em nữa là khoảng 180.
Hội Xuân Công Chánh 2006 do AHCC miền Bắc
cùng Caltrans tổ chức rất thành công mặc dầu thời
gian chuẩn bị rất ngắn. Tất cả quan khách tham dự
đều rất hài lòng. Tất cả các bạn trong ban tổ chức đã
cố gắng, hy sinh để tạo ra thành quả này.
Một số Ái Hửu đã đóng góp cho LTCC được $494.
Xin hẹn năm sau sẽ trọn vẹn hơn.

