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Hội Hè Đồng Hương Phú Yên 2005
- Lê thành Việt ghi

♦ Traïi Heø 2005 (camping)
Ngaøy 20 vaø 21 thaùng 8 naêm
2005, taïi Lake Arrowhead,
CA. (xem chi tieát phaàn Tin Sinh
Hoaït).

♦Daï Vuõ gaây quyõ 2005
Ngaøy 24 thaùng 9 naêm 2005,
taïi vuõ tröôøng Majestic. (xem
chi tieát trang bìa sau).

♦Giaûi Khuyeán Hoïc 2006
Ngaøy cuoái nhaän phieáu ñieåm laø
30 thaùng 11 naêm 2005.

Mùa hè lại đến nữa với đất trời, không biết:
“Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa”
Vâng, còn nhớ lắm!, nhớ những kỷ niệm thân thương tuổi học
trò thơ mộng, nhớ từ khi những hàng cây phượng bắt đầu nở
hoa cho đến khi những cánh phượng rơi đầy sân trường, cảm
giác bâng khuâng khi nghe ve sầu hòa tấu, vui buồn lẫn lộn
khi ký trang “Lưu Bút Ngày Xanh”. Rồi hẹn hò, thầm yêu,
trách móc,
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ, em cầm tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”
Đó, tuy đã hơn ba mươi năm qua rồi, tuổi mộng mơ khó nguôi
trong lòng mọi người. Ờ đây, nửa vòng trái đất, không thấy
hoa phượng đỏ thắm tươi nhưng có phượng tím, những con
đường, khu chung cư hay một khu phố hoa phượng nở rộ tím
cả một góc trời, màu tím cũng đẹp, lãng mạn và ngây thơ lắm.

♦Vieát baøi Ñaëc san 2006
Ngaøy cuoái nhaän baøi cho Ñaëc
san laø 30 thaùng 11 naêm 2005.

TRONG SOÁ NAØY
•
•
•
•
•
•

•

Töôøng trình Hoäi Heø 2005 /1, 4, 5/
Thoâng baùo /1, 8/
Toång keát taøi chaùnh – Soå vaøng /2/
Tin Sinh Hoaït, Chuùc möøng toát nghieäp /3/
Phaân Öu /5/
Theå leä giaûi Khuyeán Hoïc /3/, ÑS Xuaân 2006 /6/
Taâm thö Chuû tòch, phieáu yù kieán /7/

Tieáp theo trang 4, Hoäi Heø Ñoàng Höông Phuù Yeân 2005

Từ ngày 16/3/2005 đến ngày 31/7/2005
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 Ñaëc traùch Baéc California, Hoa Kyø – Ban
Chaáp Haønh (BCH) HÑH/PY xin chaân thaønh caûm
ôn ÑH Laâm Baûo Caûnh (San Jose), ñaïi dieän
HÑH/PY trong vieäc noái voøng tay lôùn cuûa nhöõng
ÑH Phuù yeân vuøng Baéc California, Hoa Kyøø. Caûm
ôn ÑH Laâm Baûo Caûnh trong vieäc thieän nguyeän
phuïc vuï Ñoàng höông vaø giuùp Hoäi ñöôïc phaùt trieån
nôi haûi ngoaïi.
 Traïi Heøø 2005 (camping) – Moät traïi Heø seõ
ñöôïc toå chöùc vaøo 2 ngaøy thöù Baûy vaø Chuû Nhaät 20
vaø 21 thaùng 8 ôû Lake Arrowhead, CA. Muoán tham
döï, xin lieân laïc Huyønh Coâng Tònh (818) 767-3207.
 Daï vuõ ngaøy 24/9/2005 – Moät ñeâm daï vuõ seõ
ñöôïc toå chöùc ñeå gaây quyõ aán loaùt Ñaëc san 2006 taëng
ÑH trong dòp Xuaân Bính Tuaát. Xem thoâng baùo
trang cuoái cuøng ñeå bieát theâm chi tieát.
 Giaûi Khuyeán Hoïc 2006 – Vôùi tinh thaàn
khuyeán khích caùc em treân con ñöôøng hoïc vaán. Ban
Khuyeán Hoïc xin quyù ÑH haõy gôûi phieáu ñieåm cuûa
caùc em tham gia Giaûi Khuyeán Hoïc 2006. Nhöõng
ÑH toát nghieäp Ñaïi hoïc, cuõng xin cho Ban Khuyeán
Hoïc bieát ñeå tuyeân döông haàu laøm göông saùng cho
con em ÑH chuùng ta.
 Vieát baøi Ñaëc san 2006 – Ban Ñaëc san kính môøi
quyù Ñoàng höông tham gia vaø vaän ñoäâng nhöõng ÑH
khaùc gôûi baøi sôùm veà cho Ñaëc san 2006. Neáu coù
theå, xin ñaùnh maùy theo daïng VNI hoaëc Unicode vaø
gôûi ñieän thö (email) veà Hoäi. Neáu khoâng, chuùng toâi
seõ lo phaàn ñaùnh maùy cho quyù vò nhö thöôøng leä.

THỂ LỆ GIẢI KHUYẾN HỌC
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
1. Các học sinh đã hoàn tất từ lớp 6 đến lớp 12 và
phụ huynh là hội viên của HÐH Phú Yên.
2. Căn cứ theo dấu bưu điện, phiếu học trình phải
được gởi về Hội trễ nhất là ngày 30 tháng 11
mỗi năm theo địa chỉ dưới đây:
Hội Ðồng Hương Phú Yên
P.O. Box 297
Midway City, CA 92655

PHẦN THƯỞNG
3. Phần thưởng từ lớp 6 đến lớp 12 sẽ là BẰNG
KHEN và TẶNG VẬT.
4. Riêng lớp 12 sẽ có thêm một phần thưởng Ðặc
Biệt bằng hiện kim cho 4 năm đại học. Phần
thưởng này sẽ phát mỗi năm cho em nào được
trúng giải. Tuy đã trúng giải, các em cần phải
gởi phiếu điểm, với điểm trung bình hàng năm
3.0 (GPA) trở lên để nhận phần thưởng cho các
năm kế tiếp.
5. Sự chọn lựa cho giải Ðặc Biệt bằng hiện kim,
được căn cứ trên điểm trung bình (GPA) toàn
năm lớp 12. Em nào có điểm cao nhất và nhiều
thành tích sinh hoạt sẽ được trúng giải.
6. Danh sách học sinh Xuất Sắc sẽ được đăng trên
bản tin và Ðặc San Xuân của Hội trong kỳ ấn
loát gần nhất.
Ban tổ chức Giải Khuyến Học HÐHPY

~ CHÚC MỪNG TỐT NGHIỆP ~
Ðược tin vui Ðồng hương Thái Huy, thứ Nam của Ông Bà Thái Vân Nguyên Kiểm soát viên
HĐH/PY đã tốt nghiệp đại học với văn bằng Bác sĩ Nha khoa (Doctor of Dentistry Medicine) tại
Pennsylvania University, tiểu bang Pennsyvania, Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 5 năm 2005.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin chúc mừng thành quả tốt đẹp mà ÐH Thái Huy đã gặt hái được trên
đường học vấn ở hải ngoại. Cầu chúc Bác sĩ Thái Huy được nhiều thắng lợi trên bước đường sự nghiệp.
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Tieáp theo töø trang 1,

Hoäi Heø Ñoàng Höông Phuù Yeân 2005
“Áo tím thơ ngây tuổi học trò”. Hè về nắng mang
nguồn sống đến khắp nơi. Cũng như mọi năm,
đồng hương chúng ta tổ chức Hội Hè để bà con xa
quê hương có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự, để tô
bồi cho những mảnh đời còn lại nổi trôi, và cũng để
con em chúng ta có dịp đùa vui sau một niên học
cực nhọc.
Hôm nay, ở Orange County, tháng bảy, không gian
buổi sáng mờ mờ, khí trời lành lạnh như mùa thu,
thỉnh thoảng có gió nhẹ từ biển thổi, đi bộ ngoài
công viên, ngắm mây trời lang thang cũng tình tứ
lắm, tuy nhiên nếu không có áo choàng cũng dễ
cảm sương. Đã định trước, tất cả thành viên trong
ban tổ chức kẻ trước người sau lần lược có mặt rất
sớm tại điểm hẹn, lều 17 Mile Square Park thành
phố Fountain Valley, ai lo việc nấy, anh lau bàn trải
khăn, nhóm kia treo cờ, căng lều, nhìn qua, liếc lại
công việc đã xong, biểu ngữ, cờ xí, bong bóng rợp
cả một góc trời. Mười một giờ trưa rồi mà những
đám mây trắng vẫn còn vờn vũ với nắng hạ, bầu trời
xanh thoáng hiện màu thiên thanh rồi tan biến, mãi
đến 11 giờ 30 thì nắng vàng rực rỡ, những vạt nắng
chói chang trải dài trên sân cỏ nhưng đứng trong lều
hay dưới lùm cây thì mát lạ thường, thức ăn, nước
uống đã sẵn sàng cho cuộc chơi. Cuộc sống trên xứ
người thời giờ thật hiếm hoi, thế mà bà con đồng
hương từ bốn phương trời đã về thật đông đủ, có
nhiều gia đình từ miền Đông xa xôi và lần đầu tham
dự, tay bắt mặt mừng chứng tỏ tình đồng hương vẫn
khắn khít thật xúc động. Để tranh thủ thời giờ, anh
Trưởng ban và phó trưởng ban họp các thành viên
trong ban tổ chức duyệt qua chương trình: Báo cáo
không thiếu sót, mùi thịt nướng đã bốc lên làm bao
tử cồn cào.
Đúng 12 giờ, anh Trưởng ban tổ chức tuyên bố khai
mạc Hội Hè, giới thiệu quan khách và thân hữu
đồng thời tất cả mọi người đều dành một phút mặc
niệm cho các quân nhân cán chính đã hy sinh cho
quê hương. Tiếp theo đó, anh Chủ Tịch Nguyễn
Hoàng Công có vài lời chào mừng quan khách và
thân hữu. Đặc biệt trong cuộc họp Hè năm nay có
Ký giả Anh Thành của nhật báo Viễn Đông, đài
truyền hình số 18, ca sĩ Ngọc Thủy từ Úc châu,
Ngọc Thủy là một MC và là xướng ngôn viên
duyên dáng của đài tiếng nói Người Việt rất quen
thuộc tại thành phố Pearl, Úc châu. Lần lược anh
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Trưởng ban tài chánh tường trình chi thu những
sinh hoạt của Hội, anh Phó Ngoại kiêm Phó Trưởng
Ban tổ chức thông báo ngày giờ đêm dạ vũ, đêm Dạ
Vũ Hè Phú Yên vào tối ngày 24 tháng 9 năm 2005
tại Vũ trường Majectic để gây quỹ Đặc San xuân
Bính Tuất 2006 cho Hội. Khuyến khích gởi bài vở
cho Đặc san Xuân.
Đúng 12 giờ 30 anh Trưởng ban ẩm thực tuyên bố
giờ ăn đã điểm. Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều
mạnh thường quân và bà con nên thức ăn rất dồi
dào, tính đến khi chấm dứt cuộc chơi, thức ăn còn
dư quá nhiều. Riêng anh Ngô khôn Chính ủng hộ
tiền mặt rất đáng kể và Ông Bà tiệm thuốc bắc Tái
Sanh một con heo quay, là những Mạnh thường
quân lúc nào cũng chí tình với Hội. Trong lúc bà
con ăn uống, hàn huyên thì góc phải anh Chủ tịch
đang thao thao bất tuyệt với đài truyền hình số 18,
không dám lại gần sợ làm gián đọan dòng tư tưởng,
nhưng cũng đoán được là anh đang nóí về ý nghĩa
ngày hội ngộ hôm nay và quê hương Núi Nhạn
Sông Đà, nơi mà bao con dân đất Phú sinh ra, lớn
lên, rồi ngày hôm nay, nơi đây không gian và thời
gian hoàn toàn khác! vật đổi sao dời, không biết
khúc ruột ngàn dặm đến chừng nào được nối lại, đó
là mối ưu tư chung của bà con!. Đài truyền hình
cũng phỏng vấn những Đồng hương về tham dự từ
những tiểu bang xa xôi như Kansas, Philadelphia,
…

Đó đây rộn rã tiếng cười pha lẫn những bản tình ca
từ hai dàn loa làm ác đi tiếng ồn ngoài lộ, tình quê
hương thắm đượm trong lòng mọi người vui thật là
vui. Đang thưởng thức đặc sản quê hương do bà
con mang đến thì trên loa phóng thanh, anh Trưởng
ban thể thao gọi tất cả ban chấp hành họp tại sân
trước để diễn trò chơi thảy bong bóng nước, thật là
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hết chỗ nói!. Anh Đoàn Đắc Khai, Tiến sĩ Khai
đang là Giảng viên Đại Học Riverside là Trưởng
ban thể thao đó bà con ơi, anh này bày lắm trò chơi
mà bà con tham gia cam đoan cười bò lăn, nhất là
trò chơi treo trái dưa leo, rồi nhảy bao bố, đập
bánh…, bên tay trái có hai đội voleyball đang quần
thảo. Tất cả đồng hương trúng giải đều có thưởng.

PHÂN ƯU
Ðược tin buồn Thân mẫu Ðồng hương LÝ TRUNG
BỘ (Fullerton),
Cụ Bà LƯU NGỌC MAI
Pháp danh DIỆU QUÝ
Vừa tạ thế ngày 11 tháng 6 năm 2005. Hưởng thọ
84 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu
cùng Ðồng hương LÝ TRUNG BỘ và tang quyến
trước sự đau buồn mất mát to lớn này.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà LƯU NGỌC MAI
sớm được về cõi vĩnh hằng.
///

Thời gian trôi qua quá nhanh, nhìn đồng hồ chỉ 4
giờ 30, nắng chiều nhạt dần, cuộc chơi nào rồi cũng
tàn, nhìn chung quanh, thấy thưa vắng, các anh em
trong ban tổ chức dọn dẹp và tuyên bố ngày Hội Hè
kết thúc, theo sự ghi nhận, một công việc hàng năm
đều do ông Chủ tịch thực hiện. Năm nay, may mắn
hơn, anh Nguyễn ngọc Thành người thanh niên của
miền Thuỳ Dương Cát Trắng cũng là chàng rể
tương lai của quê hương Núi Nhạn Sông Ðà. Từ
sáng sớm tinh sương, anh Thành đã có mặt tại nhà
kho của Hội, anh tự đưa những vật dụng cần thiết
cho ngày picnic lên chiếc xe truck của anh, rồi chạy
thẳng đến Mile Square Park. Anh cũng góp một tay
trong việc trang hoàng khu vực họp mặt, mãi đến
chiều, anh làm thêm chuyến thứ hai, thâu dọn tất cả
vật dụng của Hội và đem về lại nhà kho! Bà con từ
từ ra về nhưng lòng còn lưu luyến, hẹn ngày tái ngộ.
Trên đường về thỉnh thoảng bà con, vài bà con quay
nhìn lại lần cuối, hình như còn để quên một vật gì,
nhưng không, đó chỉ là một luyến tiếc khôn nguôi
sau một ngày hội đầy kỷ niệm. Tuy
“Nắng chiều không tím không vàng úa
Sao thấy hoàng hôn trong mắt trong”
♦♦♦
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Ðược tin buồn,
Ðồng hương NGUYỂN VĂN LUẬN
Nguyên Đại Úy Cảnh Sát Quốc Gia VNCH
Vừa tạ thế ngày 18 tháng 7 năm 2005 bệnh viện
Huntington Valley, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ
64 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu
cùng Bà Quả phụ NGUYỂN VĂN LUẬN (Đinh
Thị Cúc) và tang quyến trước sự đau buồn mất mát
to lớn này.
Nguyện cầu hương linh Ông NGUYỂN VĂN
LUẬN sớm được về cõi vĩnh hằng.
///
Ðược tin buồn,
Nhạc phụ Ðồng hương HÀN HOÀI NGUYÊN,
Cụ Ông PHAN TIÊN NGÔ
(tự Lâm Tế Xuyên)
Vừa tạ thế lúc 5 giờ chiều, ngày 21 tháng 7 năm
2005 tại Vista Specialty Hospital, Baldwin Park,
California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 96 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu
cùng Ô.B HÀN HOÀI NGUYÊN và tang quyến
trước sự đau buồn mất mát to lớn này.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông PHAN TIÊN
NGÔ sớm được về cõi vĩnh hằng.
///
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Ñaëc San Xuaân
Theå leä vieát vaø qui taéc choïn baøi
(Ñieàu leä naøy ñaõ ñöôïc thoâng baùo treân Baûn Tin soá 16)

℘℘℘℘℘℘℘℘℘

♥ Ðược tin vui Ðồng hương LÊ VĂN XUÂN làm
lễ vu quy cho Trưởng Nữ LÊ NGUYÊN DUNG
THEÅ
LEÄ: cùng anh TỪ TRÍ LỰC
DONNA,A.đẹp
duyên
ALEX Trưởng Nam của Ông Bà TỪ PHONG.
i vieá
t coùlúc
noä10
i dung
y khoâng ñöôïc choïn ñaêng:
Hôn lễ được 1.
cử Baø
hành
vào
giờ sau
sángñaâThứ
Coù2004
lôïi cho
chuû nghóa
Bảy ngày 16 tháng 10 a.năm
(nhằm
ngày Coä
3 ng saûn.
tháng 9 năm Giáp Thân
)
tại
thành
phố
Irvine,
b. Coù tính caùch ñaû kích caù nhaân, chæ trích taäp theå ngöôøi Vieät quoác gia
California, Hoa Kỳ.
döôùi moïi hình thöùc.
Hội Ðồng Hương Phú
Yên
xint chúc
haing baùo, taäp san khaùc hoaëc nhöõng Ñaëc san
c. Baøi vieá
ñaõ ñaêmừng
ng ôû nhöõ
họ TỪ và LÊ có Dâu hiền Rể
thảo
chúc
Côy.Dâu
Phuù
Yeâvà
n tröôù
c ñaâ
Chú Rể Trăm Năm Hạnh Phúc, Răng Long Tóc
d. Baøi caäy ñaêng.
Bạc.
2. Baøi vieát khoâng daøi quaù 15 trang ñaùnh maùy (khoå giaáy 8.5” x 11”).
3. Gôûi baøi vieát veà cho HÑHPY:
a. Baøi gôûi phaûi coù teân thaät, ñòa chæ vaø soá ñieän thoaïi cuûa taùc giaû.
b. Taùc giaû ñöôïc quyeàân duøng buùt hieäu treân baøi.
c. Gôûi baûn chính veà hoäp thô cuûa Hoäi, hoaëc
d. Gôûi baèng ñieän thô (e-mail).
4. Taùc giaû chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm veà noäi dung baøi vieát cuûa mình.
B. QUI TAÉC CUÛA BAN ÑAËC SAN (BÑS):
1. Tham khaûo yù kieán taùc giaû neáu caàn caét boû ñoaïn vaên, söûa caâu hay vaên phaïm.
2. Mieãn giaûi thích lyù do ñaêng hay khoâng ñaêng baøi.
3. Khoâng traû laïi baøi vieát cho taùc giaû (maëc daàu ñöôïc hay khoâng ñöôïc choïn
ñaêng).
4. Khoâng ñaêng baøi nhaän sau ngaøy ñaõ aán ñònh 30 thaùng 11 Döông lòch haøng
naêm (caên cöù theo daáu Böu ñieän)
♦♦♦
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Tâm thư
v/v Tạo Mãi Văn Phòng Hội
Kính gởi: ĐH Phú Yên Hải Ngoại
Thưa Quý Đồng hương thân mến,
Thắm thoát mà Ban Chấp Hành nhiệm kỳ
2003-2007 đã đi được hơn nửa đường phục vụ
Đồng hương Phú yên (PY) ở hải ngoại. Chúng tôi
xin được gởi đến quý Đồng hương bức tâm thư về
việc sinh hoạt và phát triển lâu dài của chúng ta.
Kính thưa quý vị.
Theo chiều dài thời gian, Hội Đồng hương
Phú yên (HĐH/PY) chúng ta đã sinh hoạt trên 20
năm ở hải ngoại, người PY đã gặt hái nhiều thành
quả tốt đẹp trên nhiều lãnh vực. Văn hóa, khoa
học, xã hội, tôn giáo, thương mại,… người PY đã và
đang đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy văn
hóa Việt trong cộng đồng bản xứ; nhiều thành công
trên phương diện giáo dục và nhiều đóng góp trong
khoa học kỷ thuật, y-khoa; nhiều cơ sở tôn giáo đã
được tạo dựng để lo về việc tâm linh; người thành
công trên con đường thương mại cũng không ít …
Chúng tôi rất hảnh diện về những thành quả tốt đẹp
cho người Việt nói chung và Ðồng hương Phú Yên
nói riêng.
Về việc sinh hoạt của Hội, mặc dầu có nhiều
phát triển, người PY được biết đến nhiều hơn trong
cộng đồng trong thời gian qua, nhưng việc sinh
hoạt vẫn chưa được ổn định, văn phòng Hội cũng
như những buổi họp có tính cách tạm thời nay đây
mai đó, việc bảo tồn tài sản Hội do Đồng hương
đóng góp có phần khó khăn, điều quan trọng hơn
hết là nơi Đồng hương PY có thể lui đến sinh hoạt
thường xuyên, gặp gỡ người Đồng hương và từ đó
tình Đồng hương càng khắn khít, sinh hoạt xã hội,
tương tế, giáo dục v.v. được phát triển mạnh.

Chúng tôi muốn xin ý kiến quý Đồng hương về
việc tạo mãi một bất động sản để thành lập trụ sở
Hội có tính cách cố định hơn hầu đáp ứng những
nhu cầu sinh hoạt của Đồng hương và từ đây mọi
sinh hoạt sẽ được đẩy mạnh, phát triển nhanh và
tốt đẹp hơn. Chúng tôi nghĩ rằng, người xưa đã để
lại trong dân gian những câu ngạn ngữ chính xác
như “An Cư Lạc Nghiệp” và dạy cho hậu thế con
đường nên đi. Sự nghiệp cũng như sinh hoạt Đồng
hương PY chắc chắn sẽ phát triển khi chúng ta có
được một tụ điểm cũng như một nền móng vững
chắc để bước tới.
Chúng tôi biết chắc là quý vị có nhiều câu
hỏi về những dự tính này. Đồng ý với quý vị “Vạn
sự khởi đầu nan”, nhưng không khởi đầu thì không
bao giờ thành. Con đường không đi, sẽ không bao
giờ đến đích. Dự kiến này không phải một sớm một
chiều mà có, không do một cá nhân mà nên. Dự
kiến này là do sự tích lũy của nhiều năm Đồng
hương chúng ta sinh hoạt, là do nhiều Đồng hương
góp ý. Chúng tôi xin tạm gát lại những phương án
cho dự kiến này. Hôm nay, chúng tôi xin được đón
nhận tất cả ý kiến chung từ quý vị. Với tinh thần
phục vụ Đồng hương chân chính, xin quý vị cho biết
ý kiến bằng cách điền vào phiếu ý kiến dưới đây và
gởi về Hội càng sớm càng tốt để tổng kết. Chúng
tôi quan niệm, mỗi một phiếu ý kiến của quý vị,
đồng ý hay không đồng ý, đều là những ý kiến quý
hoá trên con đường phục vụ và phát triển Hội Đồng
Hương Phú Yên nơi hải ngoại.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan
tâm và tinh thần hợp tác cao độ của qúy Đồng
hương trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn trước
và đón nhận những phiếu ý kiến chân tình của quý
vị Đồng hương từ mọi nơi.
Trân trọng kính chào quý Đồng hương trong
tình thân đoàn kết và xây dựng.

Nguyễn Hoàng Công / Chủ tịch HĐHPY
PHIẾU Ý KIẾN
Họ và tên (optional – không bắt buộc):
____________________________________________________
Điạ chỉ/điện thoại (optional – không bắt buộc): ____________________________________________________
Đồng ý
Không đồng ý
Ý kiến: ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Dạ Vũ 2005
HĐH/PY xin trân trọng thông báo cùng toàn thể quý
Ðồng hương và thân hữu.
Đêm Dạ vũ năm nay được tổ chức như sau:
•
•
•
•

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 9 năm 2005, lúc 8 giờ 30 tối.
tại vũ trường Majestic, t/p Huntington Beach , CA.
Giá vé ủng hộ $15.00
Vé không bán tại cữa, xin liên lạc trước để nhận vé
Nguyễn Hoàng Công
Huỳnh Công Tịnh
Lý Thanh Nhàn

(714) 220-2725
(818) 767-3207
(714) 337-1428

Quỹ gây được trong đêm Dạ vũ này sẽ được dùng trong
việc ấn bản Đặc san 2005, để biếu tặng Đồng hương và
thân hữu trong dịp Xuân Bính Tuất.
Trân trọng thông báo và kính mời quý Đồng hương /
thân hữu tham dự.
HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN
P.O. BOX 297
MIDWAY CITY, CA 92655 – U.S.A.
E-mail: phuyen@phuyen.org
Website: http://www.phuyen.org

Kính gởi:

FORWARDING & ADDRESS CORRECTION REQUESTED
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