
TRANG  130    ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 

 
 

Lễ Về Hưu Của Kỹ Sư 
Nguyễn Quang Bê 
 

Bửu Hiệp 

 

Ngày 16 tháng 12 năm 2008, lúc một giờ 

chiều, Tổng Nha Kiều Lộ thuộc Bộ Công 

Chánh Ca-Li đã tổ chức lễ về hưu cho kỹ sư 

Nguyễn Quang Bê, sau 10 năm phục vụ tại Đô 

Thành Sài Gòn, điều khiển ngành Công Chánh 

Đô Thành và sau 29 năm phục vụ tại Tổng Nha 

Kiều Lộ thuộc Bộ Công Chánh Ca-Li.  

  

Kỹ sư Nguyễn Quang Bê đã phục vụ  29 năm 

cho Tổng Nha Kiều Lộ Ca-Li, đãm trách kiễm 

soát và chấp thuận các đồ án về công trình kiều 

lộ do các hãng Kỹ sư tư vụ thiết kế tại vùng 

Los Angeles. 

  

Kỹ sư Nguyễn Quang Bê hoạt động hăng say, 

tích cực với công tác giao phó, giao hão tốt đẹp 

với bạn bè và đồng nghiệp, nên được người 

trên tin tưởng và người dưới cãm tình. 

  

Tham dự lễ về hưu của Kỹ sư Nguyễn Quang 

Bê có khoảng 80 kỹ sư, kẻ đứng, người ngồi, 

chưa bao giờ có số người tham dự đông đảo 

như vậy.  

  

Nhiều chứng từ ban khen và quà tặng đã trao 

cho Kỹ sư Bê.  

  

Kỹ sư Jim Davis, Phụ Tá Tổng Giám Đốc Nha  

Kỹ Sư, trao chứng chỉ Ban khen của Tổng 

Giám Đốc Kiều Lộ Ca-Li , Will Kempton , cho 

Kỹ sư Nguyễn Quang Bê . 

  

Kỹ sư Bob Pieplow, Tổng Giám Đốc Nha Kỹ 

Sư  trao bằng ban khen của Tổng Trưởng Tiểu 

Bang Ca-Li, Debra Bowen  cho Kỹ sư Nguyễn 

Quang Bê. 

  

Kỹ sư Earl Seaberg, Giám Đốc Nha Chương 

Trình trao chứng thư 29 năm làm việc với 

Tổng Nha Kiều Lộ Ca-Li cho kỹ sư Nguyễn 

Quang Bê . 

  

Kỹ sư Sudakhar Vatti, Giám Đốc Nha Ngân-

Khoãn Đặc Biệt Kiều Lộ trao Đồng Hồ lưu 

niệm của Tổng Nha Kiều Lộ Ca-Li cho kỹ sư 

Nguyễn Quang Bê vì đã có trên 25 năm công 

vụ. 

  

Buổi lễ kết thúc vào khoảng 3 giờ chiều cùng 

ngày. 

                                   @@@@@ 

 

Bà Kỹ-sư Patty McCauley Nha Đồ Án Cầu , 

giới thiệu Kỹ sư Nguyễn Quang Bê với Quan 

khách và trình bày thành quả hoạt động của Kỹ 

sư  Bê  ở Tổng Nha Kiều Lộ Ca-Li. 

 

Kỹ Sư Bửu Hiệp, nguyên Phụ Tá Chuyên Môn 

Đô Trưởng Sài Gòn, trình bày hoạt-động hăng 

say và gương mẫu của Kỹ sư Nguyễn Quang 

Bê trong thời gian Kỹ sư Bê điều khiển ngành 

Công Chánh tại Thủ Đô Sài Gòn. 
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H ình ảnh Lễ Về Hưu của  
 

 

Kỹ sư Jim Davis, Phụ Tá Tổng Giám Đốc Nha 

Kỹ Sư nói qua thành tích hoạt động của Kỹ sư 

Bê trong công tác kiến tạo kiều lộ và trao 

chứng chỉ Ban khen của Tổng Giám Đốc Kiều 

Lộ Ca-Li, Will Kempton, cho Kỹ sư Nguyễn 

Quang Bê. 

 

Kỹ sư Earl Seaberg, Giám Đốc Nha Chương 

Trình hoan nghênh thời gian phục vụ tốt đẹp 

và lâu dài ngành Kiều Lộ của kỹ sư Nguyễn 

Quang Bê và trao chứng thư 29 năm làm việc 

với Tổng Nha Kiều Lộ Ca-Li cho kỹ sư  Bê  

 

 

 

 

 

 

Kỹ Sư 

Nguyễn Quang Bê 
 

Kỹ sư Bob Pieplow, Tổng Giám Đốc Nha Kỹ 

Sư đề cao thành tích kiến tạo kiều lộ của Kỹ sư 

Nguyễn Quang Bê và trao bằng ban khen của 

Tổng Trưởng Tiểu Bang Ca-Li, Debra Bowen, 

cho Kỹ sư Bê. 

 

 

Kỹ sư Sudakhar Vatti, Giám Đốc Nha Ngân-

Khoãn Đặc Biệt Kiều Lộ  trao Đồng Hồ lưu 

niệm của Tổng Nha Kiều Lộ Ca-Li cho kỹ sư 

Nguyễn Quang Bê vì đã có trên 25 năm công 

vụ. 
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Kỹ sư Nguyễn Quang Bê nói lời cãm tạ rất 

cảm động và tha thiết với tất cả quan khách 

đông đảo tham dự ngày Lễ về hưu của mình. 

Cô Thanh Quang và Chồng, con gái và con rể 

của Kỹ sư Nguyễn Quang Bê, cũng có đến 

tham dự ngày về hưu của kỹ sư Bê. 

Chị kỹ sư Anh Quách, kỹ sư Lê Kim Thắng, kỹ 

sư Châu Phong Quang, và vài người bạn kỹ sư 

khác. 

Các kỹ sư Tổng Nha Kiều Lộ Ca-Li  tham dự 

ngày Lễ Về Hưu cũa Kỹ sư Nguyễn Quang Bê. 

******************************************************************************** 

 
Quang cảnh một phần các kỹ sư Tổng Nha Kiều Lộ Ca-Li tham dự Lễ Về Hưu  

của Kỹ sư Nguyễn Quang Bê ngày 16 tháng 12 năm 2008. Số người tham dự khoảng 80 người, 

chưa có bao giờ số người tham dự lễ về hưu đông như vậy. 
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Ngày 9 tháng 1 năm 2009. 
 

 Ngày 9 tháng 1 năm 2009 lúc 4 giờ chiều, bà 

kỹ sư Patty McCauley, mời Gia Đình kỹ sư 

Nguyễn Quang Bê và các kỹ sư khác, khoảng 

50 người, đến nhà của Bà để dùng cơm. Tại 

đây, nhiều quà đã được trao tặng cho Kỹ Sư 

Bê, cùng với bằng ban khen của Thống Đốc 

Cali cấp cho Kỹ Sư Bê vì công tác phục vụ dân 

chúng Cali xuất sắc. 

 

                             @@@@@ 

 

 

Kỹ Sư Bê  nhận  bằng ban khen do Thống Đốc 

Ca-Li cấp vì công tác phục vụ dân chúng Ca-Li 

xuất sắc. 

  

Bà Patty ngỏ lời cám ơn Kỹ Sư Bê, suốt thời 

gian 29 năm làm việc với Tổng Nha Kiều Lộ 

Ca-Li, đã luôn luôn tận tâm với công vụ, và 

giữ mãi tình cảm mặn nồng với đồng nghiệp. 

Bà Patti trao quà lưu niệm cho Kỹ Sư Bê. 
 

Anh Chị Kỹ Sư Bê cắt bánh mừng ngày về hưu 

tốt đẹp.  

                          @@@@@ 

 

Ngày 17 tháng 1 năm 2009. 

 
 Ngày 17 tháng 1 năm 2009 lúc 12 giờ trưa,  

một bữa tiệc đã được tổ chức có sự tham dự tất 

cả anh chị em kỹ sư công chánh làm việc tại 

Sacramento và một số đông thân hữu khác tại 

một nhà hàng khang trang Rice Bowl ở đường 

Florin Road, Sacramento. Có khoảng hơn 100 

người tham dự, đặc biệt có sự tham dự của 

Anh Khưu Tòng Giang, đại diện Ái Hữu Công 

Chánh Miền Bắc Cali, và một số đông kỹ sư 

đến từ Mexico, San Jose, Riverside. 

Anh chị em kỹ sư Sacramento có trao tặng anh 

Nguyễn Quang Bê một tấm bảng đồng ghi 

nhận thời gian 40 năm lâu dài phục vụ tích cực 

trong ngành Công Chánh của Anh Bê. Một số 

anh em kỹ sư, một số con cháu trong gia đình 
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anh chi Bê đã lên khán đài nói đôi lời chúc 

mừng những năm tháng dài về hưu của anh Bê 

sẽ vô cùng thoái mái, tốt đẹp. Một video đẹp 

đẽ đã được trình chiếu trên màn ảnh với tất cả 

hình ảnh thân thương của anh Bê và gia đình 

anh Bê, hình ảnh của  bạn bè anh Bê từ khi anh 

Bê tuổi còn son trẻ đến tuổi về hưu. 

 

Buổi tiệc kết thúc vào lúc 2 giờ chiều. 

  

Hình ảnh bữa tiệc có sự tham dự của anh chị 

em Ái Hữu Công Chánh Sacramento và nhiều 

thân hữu  của anh chị Nguyễn Quang Bê tại 

nhà hàng Rice Bowl ở Sacramento. 

 

Anh Doug Nguyễn, con trai của Anh Chị Bê 

đọc chương trình của bữa tiệc. 

Anh Robert Nguyễn, con trai của anh chị 

Nguyễn Quang Bê đọc bài thơ rất cảm động 

tựa đề  ”Cha”, nói lên công lao của một người 

cha suốt đời nuôi nấng, gây dựng cho một đàn 

con, ngày nay người nào người nấy đều nên 

người tốt trong xã hội.  

BÀI THƠ CHO CHA 

Công cha lớn lắm cha ơi 

Lận đận cả đời cũng chỉ vì con 

Nuôi con cho đến lớn khôn 

Đời cha vất vã hao mòn tấm thân. 
 

Thương con chăm sóc ân cần 

Dưỡng nuôi dạy dỗ trăm phần nhờ cha 

Phần lo việc sở việc nhà 

Tháng năm ròng rã thân già héo hon. 
 

Dõi trông từng cánh chim non 

Vui lòng nhìn thấy đàn con nên người 

Con vui cha cũng chung cười 

Con buồn cha cũng tơi bời ruột gan. 

 

Mong đời con được huy hoàng 

Dầu cha cực khỗ trăm đàng cũng vui. 

Dạy con kính Chúa yêu người 

Hiếu trung đạo nghĩa là lời cha khuyên. 
 

Tình đời nhiều cãnh ưu phiền 

Tình cha ấm áp thiêng liêng vô cùng  

Còn cha đời đở lạnh lùng 

Không cha như cánh chim không tỗ về. 
 

Dẫu cho cách trở sơn khê 

Lòng con nguyện mãi cận kề bên cha. 

Cầu xin ơn Chúa bao la 

Chúc cha mãi được tuổi già thõa vui. 
 

Robert Nguyễn 

 

Anh Nguyễn Quang Bê nói lời cám ơn thân 

thiết với tất cả thân hữu đã đến tham dự bữa 

tiệc vui hôm nay.             

******* 


