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HỌP MẶT TẾT CÔNG CHÁNH – 

XUÂN KỶ SỬU 2009 
AHCC Bắc California và VN Caltrans 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Họp Mặt Đón Xuân Kỷ Sửu 2009 của Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali cùng các Kỹ Sư trẻ Caltrans. 

 

Khưu tòng Giang tạp ghi 

 

Năm nay Ái Hữu Công Chánh Bắc Cali lại 

cùng các Kỹ Sư trẻ Caltrans đã tổ chức một 

Buổi Họp Mặt và Đón Xuân Kỷ Sửu vào Thứ 

Bảy, ngày 31 tháng 01 năm 2009 tại 2840 

Aborn Road San Jose Cali vào lúc 10am tới 3 

giờ chiều. 

 

Muốn tổ chức họp mặt chúng tôi phải tìm 

địa điểm thích hợp chứa khỏang 200 người.  Ý 

nghĩ đầu tiên của chúng tôi là mướn cafeteria 

của trường Elementary School với giá vừa túi 

tiền, hơn nữa có chổ rộng rải cho các em bé 

vui đùa. Chúng tôi phải đi dọ nhiều nơi, sau 

cùng chúng tôi chọn một địa điểm có hội 

trường chứa hơn 300 người và phòng ăn, nhà 

bếp riêng biêt. Nhà bếp rộng rải có trang bị 

freezer, tủ lạnh, microwave. 

 

Chúng tôi phải thương lượng với chủ nhân 

giá mướn tương đối phải chăng và ngày giờ 

thích hợp. 

 

Chúng tôi tiến hành thành lập ngay ủy ban 

tổ chức do Mai đức Phượng làm cố vấn, thành 

viên phần lớn là những thân hửu trẻ, đầy nhiệt 

tâm đứng ra nhận lảnh trách nhiệm.  

 
AH Khưu Tòng Giang đại diện Ban Tổ Chức  

Chào Mừng Xuân Mới 

*    Cố Vấn:  Mai đức Phượng 

 

*   Ban Văn Nghệ:  Anh Tuấn Nguyễn cựu 

Kỹ Sư của Caltrans hiện giờ làm với hảng 

URS, cùng  các Nhạc sĩ và các cô Ca sĩ đã tình 

nguyện giúp vui cho ngày Hội Xuân Công 

Chánh.  

  Michael T Nguyen, Caltrans, phối họp 

Chương Trình Văn Nghệ 

Các Ca sĩ : Chị Hằng (ca sĩ ban nhạc), 

Tuấn Nguyễn, Michael T Nguyễn, Minh Đặng, 

Mai đức  Phượng, Trần hửu Tất, Minh T Trần 

.. Ban Họp Ca ngoài các ca sĩ trên gồm có 

thêm Thành Từ, Bạch Yến, Bội Huyên, Phú 

Quỳnh…. 
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*  Điều khiển Chương trình: Anh Minh  

Trần, Caltrans Fresno tình nguyện đảm nhận, 

đồng thời chúng tôi mời cô Mai Trâm (trước 

làm Caltrans, hiện nay làm việc ở hảng tư tại 

Sacramento) phối hợp với anh Minh làm MC. 

 

*   Ban kịch gồm có: Mai Trâm, Robert Trang 

Lê diễn kịch Sớ Táo quân (Michael T Nguyễn 

viết). Mặc dầu chưa tập dợt chung lần nào 

nhưng các bạn diễn rất ăn khớp. 

 

*   Tập dợt ca hát: Anh Tuấn Nguyễn co nhả 

ý cho mượn nhà để tập ca hát, ngay chiều 30 

Tết cũng phải tập dợt luôn. 

 

*  Ẫm thực: AH Bạch Yến phụ trách ẫm thực. 

Đồ ăn rất phong phú và ngon miệng, tất cả mọi 

người đều hài lòng và sau cùng còn dư đồ ăn 

để to-go nữa 

 

*    Sổ Số/ Đố Vui:  AH Thành Từ  phụ trách 

sổ số đầu năm và mục đố vui có quà thưởng. 

 

*  Tài Chánh:  AH Giang Khưu phụ trách  

Thông Báo, Thiệp Mời, Tài Chánh, Thủ Quỷ 

 

*   Tiếp Tân :  Tina Trần / Quỳnh phú Nguyễn 

 

*   Chụp Hình:   Bá Nguyễn, một AHCC đã 

hy sinh cả buổi đễ chụp những tấm hình thật 

đẹp cho Hội Tết. Tất cả ảnh nầy đã được post 

vào Website Caltrans và trong Trang Nhà 

AHCC. 

 

*   Trang trí, Trật tự, Dọn Sach Sẽ: Tâm Lý, 

Minh Đặng, Giang Khưu, Anh Chị Thành Từ 

(cùng  cô bé gái), Bạch Yến, Liêm Trần, Huy 

T Nguyễn, Việt Nguyễn,….và nhiều người 

tình nguyện tham gia. 

 

*    Múa lân/ đốt pháo (lion dance):  Đặc biệt 

năm nay AH Mai đức Phượng đã có ý kiến 

mời một đoàn lân của một võ đường nổi tiếng 

VOVINAM với 10 võ sinh trẻ tuổi cùng vị võ 

sư hướng dẩn. Đoàn lân với 3 con lân với tiếng 

pháo nổ thật rồn rả đã nhảy múa thật ngoạn 

mục và đẹp mắt, nhiều khán giả và trẻ em đã 

tranh nhau lì xì cho  lân. 

Chương trình có rất nhiều tiết mục, nhưng 

vì thời gian eo hẹp nên không thể trình diễn 

hết được. 

 

Ngoài ca sĩ chuyên nghiệp (chị Hằng), các 

ca sĩ AHCC “cây nhà lá vườn” cũng trình diễn 

thật xuất sắc. 

AH Mai đức Phượng ca bài “Niệm khúc 

cuối” và AH Trần hửu Tất với bài “Ai lên xứ 

hoa đào”. 

 

Ngoài việc ca hát, kịch, chúng tôi còn có 

tiết mục Sổ Xố lấy hên đầu năm với 14 món 

quà, cùng 10 câu đố vui có thưởng giấy số 

Super Lotto. 

Một ngạc nhiên cho khán giả là AH Huỳnh 

Quế với giọng ca cao vút như Trần văn Trạch 

đã đứng lên hát bài "Sổ Số Kiến Thiết Quốc 

Gia", làm khán giả rất là phấn khởi. 

   

Số người lần nầy đã tham dự đông đảo tất 

cả là 143 người cộng thêm rất nhiều trẻ em. 

Các em bé với chiếc áo dài xinh xắn dễ 

thương đã chạy nhảy tung tăng, chạy theo các 

con lân để cho tiền lì xì. 

 

 
Các trẻ em đã tranh nhau lì xì cho đoàn lân 

 

Các Ái Hữu Công Chánh mình năm nay 

cũng tham gia rất đông đảo, mong mỏi gặp lại 

bạn hữu để trò chuyện, rất nhiều AH cao niên 

ngoài 80 cũng có mặt. AH Tôn thất Ngọ hằng 

năm thường được mời lên chúc Tết các quan 

khách, nhưng năm nay vì tình trạng sức khoẻ 

không thể đi xa để tham dự Tết Công Chánh 

nên gởi lời thăm hỏi tất cả Ái Hữu. 
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AH Mai Đức Phượng chúc Tết quan khách 

 

AH Trương minh Trung về thăm gia đình 

tại San Jose cũng đã tới chung vui và để gặp 

gở các bạn bè. 

 

Về tài chánh, năm nay vì quá nhiều chi 

phí, nên sau khi tổng kết lại thì lỗ $81 

 

Tuy nhiên AH Hồ đăng Lễ đã có nhả ý 

tặng một số băng nhạc để bán, tất cả tiền bán 

đươc sẽ cho quỹ Caltrans. Nhờ số tiền bán 

nhạc $85 nên kể như huề vốn. 

 

Tóm lại:  

 

Vì hội trường mướn có giới hạn thời gian 

nên phải đành chia tay. Trước khi ra về các 

AH và các bạn trẻ Caltrans, cùng quan khách 

đã chụp hình lưu niệm. 

 

Xin mời vào Trang Nhà Ái Hữu để xem 

các hình ảnh lễ Tết Công Chánh do AHCC 

Bắc Cali cùng VN Caltrans phối hợp tổ chức. 

Ảnh do AH Nguyễn như Bá chụp. 

 

Hội Xuân Công Chánh 2009 năm nay 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 nầỵ 

 

Một số Ái Hửu đã đóng góp cho LTCC 

được $508. 

Khưu tòng Giang 

 

********************************************** Ảnh do AH Nguyễn như Bá chụp *********** 

 
Toàn thể các Aí Hữu Công Chánh Bắc Cali, Kỹ Sư trẻ Caltrans và Gia đình chụp hình lưu niệm 
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Các chị AH/TH CC chụp chung hình lưu niệm Xuân Kỷ Sửu 2009   

 

 
14 AH và quan khách may mắn trúng quà xổ số Xuân Kỷ Sửu 2009 

 


