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Anh chị em của  Caltrans San Bernardino  

tổ chức Tất niên đón mừng  Xuân Tân Mão 

Nguyễn Văn Thái 

 Năm Tân Mão lại về với người Việt Nam ở 

trong nước và hải ngoại, ai ai xa nhà, xa quê 

hương cũng mong ước được trở về xum họp 

với gia đình cha mẹ, gặp anh em và bà con để 

vui xuân  trong ba ngày Tết.  Với niềm hân 

hoan và rộn ràng đó ai cũng có nhiều ước mơ 

và hy vọng năm mới mình sẽ gặp được mọi 

điều may mắn và tốt đẹp hơn.  Trong niềm vui 

chung của dân tộc, anh chị em người Việt Nam 

làm việc cho Sở Giao Thông quận San 

Bernardino của Tiểu bang California đã tổ chức 

một buổi họp mặt Tất Niên ăn trưa với nhau 

thật vui và thân mật trong khoảng gần một 

tiếng đồng hồ bắt đầu lúc 11 giờ 30 phút ngày 

25 tháng 01 năm 2011 tại hội trường của cơ 

quan.    

 Buổi Tất Niên được một nhóm anh chị em 

trẻ tuổi đứng ra tổ chức và thông báo cho tất cả 

người Viêt Nam đang làm việc ở các văn phòng 

nơi đây để mọi người có thể liên lạc đến tham 

dự.  Khoảng 70 người đã có mặt trong bữa tiệc  

và có thêm những người bạn của các dân tộc 

khác cũng được mời đến chung vui như Mỹ, 

Trung Hoa, Ấn Độ, Trung Đông v.v.. Đặc biệt 

một vài bạn Việt Nam rất hiếu khách đã đóng 

góp thêm phần tiền ẩm thực để mời những 

người bạn đồng nghiệp thân cận này cùng đến 

chung vui và họ rất vui vẻ, thích thú về phong 

tục đón mừng năm mới của người Việt và nhất 

là lại được thưởng thức các món ăn Việt Nam 

lạ miệng chỉ có trong ngày Tết quan trọng này 

như bánh chưng, củ cải ngâm nước mắm 

đường, thịt quay, nem nướng, cà ri, nộm gỏi 

v..v...và các thứ nước ngọt, chè thạch ba màu 

do các cô Chung và Katherine tự tay làm lấy rất 

hấp dẫn và ngon miệng.  Trong không khí vui 

tươi họp mặt, mọi người trong hội trường ai 

cũng cười nói vui vẻ rộn ràng và được nghe 

những bài hát về Xuân đầy tình tự quê hương 

dân tộc trong dĩa nhạc Đám cưới đầu Xuân của 

Trung tâm Asia và Thúy Nga. 

  

 
Các bạn trẻ Caltrans District 8 

 
Các bạn trẻ Caltrans District 8 & anh Văn Minh Hồng 

Các bạn Katherine Định & Chung Lưu chăm lo ẩm thực 
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Các bạn trẻ Caltrans District 8 chọn thức ăn 

 Năm nay niên trưởng Trịnh Thành có đôi 

lời chúc Xuân đến mọi người và cám ơn các 

bạn trẻ đã đứng ra tổ chức tiệc vui hôm nay. 

Những lời chân thành cám ơn được gởi đến các 

bạn trẻ đầy nhiệt thành và hăng say như Phil 

Vũ, Dzung Vũ, Chung Lưu, Katherine Định, 

Jane Phạm, Hùng Phạm, Kha Phạm …và các 

bạn khác đã bỏ thời gian và công sức để tổ 

chức chu đáo cũng như chuẩn bị phần ẩm thực 

rất hoàn hảo. Sổ xố lấy hên đầu năm bằng cuộc 

rút thăm trúng bao lì xì đỏ được cô Jane Phạm 

và anh Kha thực hiện làm cho không khí trở 

nên thật vui vẻ và rộn rã với tiếng cười của mọi 

người. Một người bạn đồng nghiệp Ấn Độ đã 

thay áo bằng một bộ trang phục Ấn Độ màu 

trắng quấn trên người đến thăm và chúc Tết  

nói chuyện rất khôi hài làm mọi người cười vui 

quá. Buổi tiệc Tất Niên chấm dứt lúc 12 giờ 15 

phút.  Ở tiểu bang California từ miền Bắc 

xuống miền Nam, cơ sở Giao thông của chính 

phủ gồm 12 quận hạt và người Việt Nam mỗi 

nơi tự đứng ra tổ chức với ngày giờ khác nhau 

tùy địa phương để đón mừng Xuân Tân Mão 

như Sở Giao Thông ở Sacramento, Sở Giao 

Thông ở Oakland, ở San Diego, ở Los Angeles,

ở San Bernardino v..v 

Các Ái Hữu Công Chánh đang cùng nhập tiệc 

 Mỗi mùa Xuân về khi hoa đào nở, khi mai 

vàng khoe sắc làm bâng khuâng lòng người xa 

xứ anh chi em Caltrans làm việc tại vùng San 

Bernardino ước mong có dịp gặp nhau đông đủ 

để cùng vui đón Xuân, tâm tình trao đổi kinh 

nghiệm sống và làm việc nơi xứ người, để nhớ 

về quê hương dân tộc, tổ tiên ông bà và nguyện 

cầu cho đất nước Việt Nam mà nơi đó tất cả 

dân chúng có một đời sống ấm no và hạnh 

phúc.   
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