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Lòch sinh hoaït Heø 2006
i Thaùng Baûy – Hoäi Heø
Chuû Nhaät ngaøy 9 thaùng 7,
taïi Mile Square Park,
Fountain Valley, CA.
(xem chi tieát trang bìa sau)

iThaùng Taùm – Traïi Heø
Xin lieân laïc PCT/Noäi Vuï
Huyønh coâng Tònh (818)7673207 hoaëc (818)291-3894 ñeå
bieát theâm chi tieát.

iThaùng Chín – Daï Vuõ
gaây quyõ

° S͑ 20 - Tháng 3/2006

Ngày Hӑp Mһt
Ĉҫu Năm Bính Tuҩt 2006
cӫa Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên
~ Nguy͍n Ki͉u Phô t˱ͥng thu̵t ~
Cӭ mӛi khi khí trӡi trӣ nên mát mҿ dӏu dàng. Hoa
Xuân bҳt ÿҫu ÿua nhau khoe sҳc. Nhӳng cây Mai, bөi Cúc
vàng nӣ rӝ. Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên (HĈHPY) cǊng vӝi
vàng tә chӭc ngày hӑp mһt ÿӇ ÿӗng hѭѫng cùng ÿón mӯng
Xuân nhѭ hàng năm trѭӟc ÿây chúng ta ÿã thӵc hiӋn thұt hoàn
mӻ.
Nhà hàng Seafood Palace II tӑa lҥc tҥi góc ÿѭӡng
Lincoln và Western thuӝc thành phӕ Anaheim, tiӇu bang
California vүn là nѫi sinh hoҥt lý tѭӣng cӫa Ĉӗng hѭѫng Phú
Yên.
Ĉӗng hѭѫng Phú Yên tӯ nhӳng vùng xa xôi nhѭ Bҳc, Nam
California, hay tӯ các tiӇu bang khác nhѭ Florida, Maryland,
Texas … vӅ ÿây trong dӏp TӃt Nguyên Ĉán lҫn ÿҫu tiên ÿӃn
chung vui trong ngày hӑp mһt ÿҫu năm ÿón mӯng Xuân Bính
Tuҩt do Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên tә chӭc cǊng xác nhұn
rҵng, ÿӃn vӟi Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên dӉ hѫn ÿѭӡng vӅ
California. Vì lӁ, chӍ cҫn lái xe ÿӃn ngҧ tѭ Ĉҥi lӝ Lincoln và
Western là trông thҩy quê hѭѫng Phú Yên ÿang hiӋn rõ trѭӟc

Thöù baûy ngaøy 23 thaùng 9,
taïi vuõ tröôøng Majestic.
Luùc 8g30 toái.
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Tieáp theo trang 4, Ngaøy hoïp maët ñaàu naêm Bính Tuaát 2006

Tieáp theo töø trang 1,

Ngaøy Hoïp Maët Ñaàu Naêm Bính Tuaát 2006
mҳt, nѫi ÿó có nhiӅu lá Quӕc kǤ ViӋt Nam vӟi nӅn
màu vàng và ba sӑc ÿӓ phҩt phӟi tung bay rҩt kiêu
hãnh bên cҥnh nhӳng quӕc kǤ cӫa Hoa kǤ. Ngoài
ra, Hӝi cǊng ÿón tiӃp nhiӅu Ĉӗng hѭѫng lҫn ÿҫu
tiên ÿѭӧc ÿӏnh cѭ ӣ miӅn ÿҩt tӵ do Hoa kǤ tӯ ViӋt
nam và Phi-luұt-Tân ÿӃn.

Bên trong nhà hàng, ban tә chӭc ráo riӃt
giàn dӵng mӝt khung cҧnh vô cùng quê hѭѫng, cái
“Quê hѭѫng Núi Nhҥn Sông Ĉà” cӫa tôi ÿó! Cө
HuǤnh quang Xuân, Cӕ vҩn cӫa HĈHPY chính là
nhà ÿҥo diӉn cho hoҥt cҧnh cӫa buәi lӉ hӑp mһt
Mӯng Xuân Bính Tuҩt năm nay. Hҫu hӃt nhӳng vұt
liӋu ÿã ÿӵѫc trang trí trên kháng ÿài có bàn thӡ Tә
Tiên ÿӃn ÿҥi ÿӫng ÿӍnh ÿһt tұn cuӕi nhà hàng, hoàn
toàn do sáng kiӃn và bàn tay thұt quê hѭѫng cӫa
ông ÿiêu khҳc nên. Ngay phía sau chiӃc ÿӫng ÿӍnh
ÿһt ӣ cuӕi nhà hàng là mӝt bӭc ҧnh vƭ ÿҥi vӟi chiӃc
cҫu Ĉà Rҵng bҳt ngang qua dòng nѭӟc sông Ba
xanh biӃc, cuӕi chiӃc cҫu dài hѫn 21 nhӏp có ngӑn
núi vӟi mӝt tháp kiӃn trúc vô cùng cә kính do ngѭӡi
Chàm ÿã ÿӇ lҥi tӯ bao thӃ kӹ vӅ trѭӟc ÿѭӧc gӑi là
núi Nhҥn Tháp. Tҩm ҧnh vӁ và sѫn màu chӭa ÿӵng
tҩt cҧ nhӳng kǤ quan ÿһc thù cӫa quê hѭѫng ÿҩt Phú
Yên là tác phҭm vô giá do chính hoҥ sƭ tài danh
Ĉһng ngӑc Sinh hoҥ tһng cho HĈHPY ÿã ÿѭӧc thiӃt
trí trên chiӃc xe hoa cӫa Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên
lăn bánh suӕt trên Ĉҥi lӝ Bolsa trong cuӝc diӉn
hành ÿҫu năm Quí Mùi (2003). Ĉѭӧc biӃt, cǊng
nhӡ bàn tay ÿҫy nghӋ thuұt cӫa hoҥ sƭ Ĉһng ngӑc
Sinh mà ChiӃc xe hoa cӫa HĈHPY ÿã ÿoҥt giҧi
Nhҩt trong sӕ nhiӅu giҧi do ban tә chӭc diӉn hành
trao tһng! Mӝt lҫn nӳa, toàn thӇ Ĉӗng hѭѫng Phú
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Yên và Ban Chҩp Hành HĈHPY vô cùng cҧm kích,
cҧm tҥ cө cӕ vҩn HuǤnh quang Xuân và hoҥ sƭ
Ĉһng ngӑc Sinh.
Năm nay cө cӕ vҩn Xuân sҳp ÿһt mӝt khoҧn
sàn nhà rӝng lӟn tӯ trѭӟc sân khҩu nѫi có giàn thӡ
Tә tìên trҧi rӝng xuӕng tұn chiӃc ÿӫng ÿӍnh ÿһt bên
dѭӟi bӭc tranh chӭa ÿӵng ÿҫy ÿӫ hình ҧnh cӫa quê
hѭѫng Phú Yên nѫi ÿó có núi Nhҥn, vӟi Sông Ĉà,
và chiӃc cҫu dài bҳt ngang, xa xa vӅ phiá Bҳc thành
phӕ Tuy hoà hiӋn rõ ngӑn núi Chóp Chài cao chót
vót trên nӅn trӡi thiên thanh hùng vƭ, ngӑn Chóp
chài ÿã ÿѭӧc ÿһt mӝt ÿài kiӇm báo ÿӇ gìn giӳ an
ninh cho vùng ÿҩt hiӅn hoà mang tên Phú Yên trong
suӕt thӡi gian dҫu sôi lӱa bӓng cӫa chiӃn tranh.

Chѭѫng trình ngày hӑp mһt mӯng Xuân
Bính Tuҩt cӫa Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên ÿã diӉn ra
trong mӝt khung cҧnh vӟi ÿҫy ÿӫ hѭѫng vӏ ngày
Xuân cӫa quê hѭѫng Phú Yên tҥi hҧi ngoҥi. Nѫi
nào có ngѭӡi Phú Yên là nѫi ÿó mӝt hoҥt cҧnh sӕng
thӵc cӫa “Quê hѭѫng Núi Nhҥn Sông Ĉà” ÿѭӧc
hiӋn ra. Trong giӡ phút thiêng liêng cӫa lӉ Dâng
hѭѫng lên Tә tiên ViӋt nam ÿѭӧc xѭӟng lên vӟi bao
con tim cӫa Ĉӗng hѭѫng Phú Yên cùng hoà chung
nhӏp ÿұp vӟi gҫn mӝt triӋu con tim cӫa ngѭӡi dân
Phú Yên ÿang sӕng dѭӟi chӃ ÿӝ CSVN tҥi quê nhà.
Tҩt cҧ cùng nguyӋn mӝt lòng sӟm ÿem lҥi TӴ DO
thұt sӵ, mӝt cuӝc sӕng DÂN CHӪ thұt sӵ, ÿӗng
thӡi NHÂN PHҬM con ngѭӡi cҫn phҧi sӟm ÿѭӧc
phөc hӗi
Ngay sau phҫn nghi lӉ chào Quӕc kǤ ViӋt và
Mӻ. Ĉoàn lân Ĉӭc Kiên tiӃn vào hӝi trѭӡng bҵng
ÿiӋu trӕng ÿánh múa lân làm xôn xao cҧ nhà hàng.
Nhҩt là các em bé ÿã chҥy ÿӃn bao quanh ÿoàn lân.
Sau nhӳng ÿiӋu múa ÿһc biӋt cho nhӳng ngày ÿҫu
năm, lân không quên múa mӯng tuәi Quan khách và
Ĉӗng hѭѫng Phú Yên ÿang có mһt trong buәi tiӋc
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cӫa ngày ÿҫu năm Bính Tuҩt. Ĉӗng hѭѫng Phú
Yên tranh nhau lì xì cho lân bҵng nhӳng bao lì xì
màu ÿӓ tѭӧng trѭng cho may mҳn! Nghe ÿâu năm
nào Ĉӗng hѭѫng Phú Yên cǊng lì xì cho lân mӛi khi
lân chào ÿón Quan khách. Nhѭng ÿһc biӋt hѫn hӃt,
năm nay lân rҩt vui mӯng ÿѭӧc ÿông ÿҧo quan
khách và ÿӗng hѭѫng Phú Yên quí mӃn và tһng
nhiӅu quà hѫn nhӳng năm trѭӟc ÿây. Thay mһt cho
ÿoàn lân Ĉӭc Kiên chân thành cҧm ѫn quí vӏ Quan
khách và nhҩt là gia ÿình Ĉӗng hѭѫng Phú Yên,
kính chúc quí vӏ luôn ÿѭӧc dӗi dào SӬC KHOҾ và
VҤN SӴ NHѬ Ý.

Mӝt buәi lӉ chúc thӑ ÿã ÿѭӧc long trӑng tә
chӭc ngay sau phҫn giӟi thiӋu quan khách. Các cө
ông và cө bà tuәi tӯ 78 trӣ lên, hҫu hӃt quí cө ÿã
ngoài tuәi 80!
-

Cө Ông Hӗng vƭnh Hoà
Cө Ông Hàn lӋ Nguyên
Cө Bà Trҫn thӏ Lѭӧm
Cө Bà NguyӉn thӏ Lý
Cө Bà NguyӉn thӏ Tùng
Cө Ông NguyӉn ngӑc Châu
Cө Ông Lѭu sӻ Cách
Cө Bà Ái Lan

86 tuәi
86 tuәi
85 tuәi
83 tuәi
83 tuәi
82 tuәi
82 tuәi
78 tuәi

KӃ ÿӃn là lӡi chúc TӃt ÿҫy tâm tình cӫa Ông
Chӫ tӏch NguyӉn hoàng Công ÿӃn vӟi quan khách,
ÿӗng hѭѫng và thân hӳu cӫa Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú
Yên.

Toàn thӇ Ĉӗng hѭѫng Phú Yên và Ban Chҩp
Hành Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên “Kính chúc quí
cө luôn có mӝt sӭc khoҿ cѭӡng tráng, sӕng trong
vui vҿ và hҥnh phúc tӯ bây giӡ cho tӟi thӡi ÿiӇm
100+ tuәi!”

Quan khách danh dӵ ÿã ÿӃn chung vui cùng
Hӝi và Ĉӗng hѭѫng chúng ta trong ngày hӑp mһt
Mӯng Xuân Bính Tuҩt năm nay cǊng ÿã ÿѭӧc giӟi
thiӋu:
- Bác sƭ NguyӉn chí Vӻ, Hӝi trѭӣng Hӝi Ái
Hӳu Tây Sѫn Bình Ĉӏnh và Ban Chҩp Hành Hӝi.
- Ông Tҥ Hào, Hӝi trѭӣng Hӝi Ái Hӳu
Quҧng Ngãi và Ban Chҩp Hành Hӝi.
- Ông Văn hùng Ĉӕc, Hӝi trѭӣng Hӝi Ái
Hӳu Nha Trang - Khánh Hoà và Ban Chҩp Hành
Hӝi.
- Ông Lѭu sӻ Cách Hӝi phó Hӝi Ngѭӡi Hoa
Tuy Hoà và Ban Chҩp Hành Hӝi.
- Ĉài truyӅn hình KSCI 18.
- ....
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Ban Phát Giҧi KhuyӃn Hӑc rҩt lҩy làm hҧnh
diӋn ÿѭӧc trông thҩy con em cӫa Ĉӗng hѭѫng Phú
Yên ghi danh tham dӵ cuӝc tranh giҧi KhuyӃn Hӑc
năm nay, lên ÿӃn 14 em hӑc sinh xuҩt sҳc nhҩt trong
niên khóa vӯa qua tҥi các trѭӡng trên toàn thӃ giӟi
ÿã gӣi phiӃu ÿiӇm vӅ Hӝi. Trong sӕ các em hӑc
sinh xuҩt sҳc năm nay có em NguyӉn xuân Di ÿҥt sӕ
ÿiӇm GPA cao nhҩt vӟi nhiӅu giҧi thѭӣng (awards)
trong sinh hoҥt hӑc ÿѭӡng trong năm vӯa qua. Ông
PCT/NV HuǤnh công Tӏnh ÿã lҫn lѭӧt mӡi BCH
trao Giҧi KhuyӃn Hӑc cho các em.
- Richard Trҫn con Ông Bà Trҫn tú Hòa
(Rosemead, CA)
- NguyӉn Phѭӟc Thҧo Vy con Ông Bà NguyӉn
ThiӋn (Los Angeles, CA)
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- NguyӉn UyӇn Nhã con Ông Bà NguyӉn Hùng
(Poway, CA)
- Lilian Hàn con Ông Bà Hàn Minh (Garden Grove,
CA)
- NguyӉn KiӅu Kevin con Ông Bà NguyӉn KiӅu
Phô (Garden Grove, CA)
- Katherine Lê con Ông Bà Lê Quý Nam (Fountain
Valley, CA)
- NguyӉn xuân Di con Ông Bà NguyӉn KiӇu
Phѭӧng/ThiӅu (Omaha, NE)
- Ĉào Nguyên Huy con Bà Ĉào LӋ Dung (Stanton,
CA)
- NguyӉn KiӅu Anh Nhã con Ông Bà NguyӉn KiӅu
Nông (Garden Grove, CA)
- NguyӉn KiӅu Tú Thâm con Ông Bà NguyӉn KiӅu
Phҫu (Garden Grove, CA)
- NguyӉn Võ Ariana con Ông Bà NguyӉn Dzung
(San Dimas, CA)
- Tiffiny Vѭѫng con Bà Hàn Mӝng Ann (San
Gabriel, CA)
- NguyӉn Võ Ronnie con Ông Bà NguyӉn Dzung
(San Dimas, CA)
- Nancy Anh Trҫn con Ông Bà Trҫn Tú Hòa
(Rosemead, CA)

các em, tuy rҩt bұn rӝn vӟi kӃ sinh nhai hàng ngày
tҥi hҧi ngoҥi nhѭng vүn lѭu ý ÿӃn viӋc theo dõi,
khuyӃn khích con em mình ÿҥt ÿѭӧc thành tích hӑc
vҩn tҥi các hӑc ÿѭӡng ÿáng khích lӋ! Ban phát giҧi
khuyӃn hӑc xin nhҳc nhӣ quí ÿӗng hѭѫng, gӣi phiӃu
ÿiӇm cӫa con em mình vӅ Hӝi trѭӟc ngày 30 tháng
11 hàng năm ÿӇ Ban KhuyӃn hӑc làm viӋc ÿѭӧc
hӳu hiӋu.

Các em ÿã ÿѭӧc Ban Chҩp Hành HĈHPY
cҩp Phҫn Thѭӣng hӑc sinh Xuҩt Sҳc cӫa Hӝi gӗm
mӝt Bҵng KHEN, mӝt CHI PHIӂU tӯ ($50.00,
$100.00 ÿӃn $150.00) và mӝt quyӅn ViӋt Sӱ do ĈH
Ĉoàn Ĉҳc Khoa tһng. Riêng em NguyӉn Phѭӟc
Thҧo-Vy ÿѭӧc hӑc bӛng $600.00 cho 4 năm Ĉҥi
hӑc. ĈӇ chӭng tӓ rҵng Ĉӗng hѭѫng phө huynh cӫa

Chѭѫng trình ngày hӑp mһt ÿón mӯng Xuân
Bính Tuҩt cӫa HĈH/PY còn có nhiӅu tiӃt mөc vô
cùng hҩp dүn nhѭ: trình diӉn ҧo thuұt do nhà ҧo
thuұt trҿ Tony Ĉào con Ông Bà Ĉào thӃ Vѭӧng ÿã
giúp vui qua nhiӅu màn ҧo thuұt tân kǤ nhҩt, bҥn
Tony ÿѭӧc ÿӗng hѭѫng có mһt tѭӣng thѭӣng bҵng
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Trong phҫn tri ân Ĉӗng hѭѫng, Ông Chӫ
tӏch ÿã ngõ lӡi cҧm tҥ ÿӃn mӑi Ĉӗng hѭѫng và thân
hӳu ÿã có tҩm lòng ÿӕi vӟi Hӝi và nhӳng Ĉӗng
hѭѫng khác. Ĉһc biӋt, Ông ÿã tuyên dѭѫng và trao
bҵng Tri ân ÿӃn hai vӏ:
- Ông Hàn LӋ Nguyên “Tái Sanh”, là mӝt
trong nhӳng mҥnh thѭӡng quân thѭӡng trӵc cӫa Hӝi
trong suӕt nhiӅu năm qua. Ông ÿã giúp ÿӥ Hӝi mӝt
sӕ lӟn hiӋn kim ÿáng kӇ, nhӡ ÿó BCH/HĈHPY mӟi
có phѭѫng tiӋn tә chӭc nhiӅu buәi sinh hoҥt ÿӅu
ÿһng nhѭ thӃ này.
- Ông Ĉһng Tân, cӵu Chӫ tӏch HĈHPY
(nhiӋm kǤ 1999 – 2003), hiӋn là Cӕ vҩn cӫa Hӝi.
Mһc dҫu Ông ÿã chu toàn trách nhiӋm chӫ tӏch
trong nhiӋm kǤ vӯa qua, nhѭng ông vүn tiӃp tөc
sinh hoҥt gҳn bó vӟi BCH và Ĉӗng hѭѫng trên mӑi
lãnh vӵc. Ông ÿã hy sinh nhiӅu thì giӡ, công sӭc
cǊng nhѭ tài vұt, phөc vө cho Ĉӗng hѭѫng Phú Yên
và giúp Hӝi mӛi ngày mӝt thăng tiӃn phát triӇn tҥi
hҧi ngoҥi.
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nhiӅu tràng pháo tay vang dӝi cҧ nhà hàng ngày
hôm ҩy!

Phҫn văn nghӋ do Ban nhҥc C&K ÿãm
trách, giúp cho buәi sinh hoҥt Mӯng Xuân Bính
Tuҩt 2006 tăng thêm phҫn hào hӭng và hҩp dүn vӟi
các giӑng ca ÿҫy quyӃn rӫ và khҧ ái cӫa các nӳ ca sƭ
Thi Nga, Ngӑc Thuӹ, Uyên Chi, … và nam ca sƭ
Ĉӗng hѭѫng Hoàng DǊng. Thêm vào ÿó các em
thiӃu nhi trong ÿoàn vǊ ViӋt Nhi ÿã trình diӉn nhiӅu
ÿiӋu vǊ dân tӝc trong nhӳng ngày ÿҫu Xuân qua
nhiӅu loҥi y phөc khác nhau cho tӯng ÿiӋu vǊ, các
em vǊ rҩt dӏu dàng, thѫ ngây, ÿiêu luyӋn trông rҩt
dӉ thѭѫng. Ĉӗng hѭѫng nào chѭa có cѫ hӝi thѭӣng
thӭc các màn vǊ do ban ViӋt Nhi trình diӉn năm
nay, mӡi quý vӏ hãy ÿӃn tham dӵ trong lҫn hӑp mһt
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

năm tӟi, các em vүn còn trҿ thѫ và còn tiӃp tөc trau
dӗi nghӋ thuұt ÿiêu luyӋn hѫn hҫu quý vӏ yêu
thѭѫng các em nhiӅu hѫn.

Nói tӟi phҫn xә sӕ lҩy hên ÿҫu năm, có
nhiӅu món quà giá trӏ ÿã ÿѭӧc nhiӅu ÿӗng hѭѫng
may mҳn nhұn ÿѭӧc căn cӭ trên tҩm vé vào cӱa.
Tӟi phҫn lô tô, phҧi nói tӟi Ông Vua hô Lô Tô
Ĉoàn ÿҳc Khai chính hiӋu Phú Yên cǊng ÿã nhұn
nhiӅu tràng pháo tay do Ĉӗng hѭѫng tham dӵ trao
tһng. Tҩt cҧ sӕ tiӅn ÿӗng hѭѫng tham gia mua sӕ lô
tô ngày hôm ҩy ÿѭӧc chia làm ba giҧi bҵng tiӅn mһt
cho ba vӏ may mҳn nhҩt.
- Giҧi nhҩt: $50.00 (rѫi vào tay ÿӗng hѭѫng Trҫn
Lê Ĉình Tùng)
- Giҧi nhì: $100.00 (ÿӗng hѭѫng Lê Bùi Hoài
Phúc thҳng giҧi)
- Giҧi Ĉӝc ÿҳc: Ngѭӡi may mҳn sӕ mӝt cӫa năm
Bính Tuҩt 2006, xin giӟi thiӋu vӟi ÿӗng hѭѫng.
Ông Hàn LӋ Nguyên trúng giҧi ÿӝc ÿҳc trӏ giá:
$377.00!!! Ông Hàn LӋ Nguyên chӍ nhұn $200.00
ÿӇ lҩy hên và Ông ÿã gӣi tһng lҥi Hӝi $177.00 ÿӇ
mua mӝt con heo quay cho ngày Hӝi Hè (2006) cӫa
HĈHPY sӁ tә chӭc tҥi Mile Square Park, xin mӡi
và gһp lҥi quý ÿӗng hѭѫng tҥi ÿây. BCH và toàn
thӇ ÿӗng hѭѫng chân thành cҧm ѫn Ông Hàn LӋ
Nguyên rҩt nhiӅu. (BCH/HĈHPY sӁ vұn ÿӝng
ÿӗng hѭѫng tình nguyӋn giúp cho con heo quay thӭ
hai cho ngày picnic năm nay).
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Thӡi giӡ dành cho ÿӗng hѭѫng Phú Yên tҥi
nhà hàng Seafood Palace II ÿӃn 4 giӡ 30 phút cùng
ngày. Ĉӗng hѭѫng Phú Yên hân hoan vui vҿ trong
buәi tiӋc Ĉón mӯng Xuân năm nay trong tình ÿӗng
hѭѫng tҥi Hҧi ngoҥi nhѭng không kém ÿѭӧm thҳm
tình quê hѭѫng, nѫi ҩy có cây cҫu Ĉà Rҵng, có
dòng Sông Ba, có Núi Nhҥn, có ngӑn Tháp cә kính,
có núi Chóp Chài to cao hùng vƭ vүn còn ÿó . . .
iii

Ĉӗng hѭѫng mӟi ÿӏnh cѭ ӣ Hoa KǤ - HĈHPY
hân hoan chào ÿón nhӳng ĈH vӯa mӟi ÿӏnh cѭ ӣ
miӅn ÿҩt tӵ do HK tӯ Phi-luұt-Tân và ViӋt nam.
o Gia ÿình Võ Lѭѫng Thanh-Vân (2
ngѭӡi)
o Gia ÿình Phan văn Thái (6 ngѭӡi)
o ĈH Phan văn Thҳng
o ĈH NguyӉn văn Minh
o ĈH Phҥm minh Hoàng
Daï vuõ gaây quyõ 2005 – Moät ñeâm daï vuõ ñaõ ñöôïc
toå chöùc vaøo ñeâm 24/9/2005 taïi vuõ tröôøng Majestic,
thaønh phoá Huntington Beach, CA. Ñoàng höông vaø
nhieàu thaân höõu ñaõ coù cô hoäi gaëp gôõ vaø thöôûng thöùc
ñeâm khieâu vuõ vôùi nhau. Cuõng ñeå giuùp Hoäi coù
theâm ngaân quyõ aán loaùt Ñaëc san 2006 vöøa qua laøm
moùn quaø ñaàu Xuaân cho Ñoàng höông.
Traïi Heø 2005 (camping) – Laàn ñaàu tieân Hoäi
coù toå chöùc traïi heø ôû Lake Arrowhead vaøo 3 ngaøy
20, 21 vaø 22 thaùng 8 naêm 2005. Xin xem chi tieát
trong baøi töôøng thuaät trang 13.
Cöùu trôï baõo luït Katrina – Ban Chaáp Haønh
HÑH/PY xin chaân thaønh caûm taï taám loøng nhaân aùi
cuûa quyù ÑH ñaõ ñaùp lôøi keâu goïi cöuù trôï naïn nhaân
baõo luït Katrina xaûy ra vaøo ngaøy 29/8/2005 ôû New
Orleans, LA. Hoäi ñaõ taëng $200.00 cho moät naïn
nhaân Phuù yeân vaø chuyeån soá tieàn cöùu trôï coøn laïi
ñeán quyõ Bush-Clinton Katrina Fund.
Sinh Hoҥt Xã Hӝi - By NguyӉn Ngӑc Sӻ
Ngày 23 tháng 10 năm 2005, mӝt sӕ thành viên
trong BCH HĈHPY cùng Ô. Chӫ tӏch và Ô. T.B
Giám Sát có ÿӃn Marriot Residence Hotel ӣ
Anaheim, CA viӃng thăm và thân tһng $200.00 ÿӃn
gia ÿình nҥn nhân bão Katrina tҥm trú tҥi quұn
Cam. Sau mӝt hӗi trò chuyӋn thân mұt, anh Ngô
phan Ty ÿã thay mһt gia ÿình gӣi lӡi cҧm ѫn vӅ
nghƭa cӱ tѭѫng thân tѭѫng trӧ cӫa ít lòng nhiӅu cӫa
HĈH PY.
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Ɔ CHUÙC MÖØNG ÑAÙM CÖÔÙI Ɔ
Ðѭӧc tin vui Ðӗng hѭѫng Bà Quҧ Phө BÙI SѪN DZUÂN cӱ hành lӉ thành hôn cho thӭ Nam BÙI TRҪN LAM
SѪN, ÿҽp duyên cùng Cô Dâu TRҪN THU TRINH NANCY thӭ Nӳ cӫa Ông Bà TRҪN VĂN TIÊN.
Hôn lӉ ÿѭӧc cӱ hành vào lúc 9 giӡ 30 sáng thӭ Bҧy ngày 10 tháng 12 năm 2005
tҥi thành phӕ Garden Grove, California, Hoa KǤ.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin chúc mӯng hai hӑ BÙI và TRҪN có Dâu hiӅn RӇ thҧo
và chúc Cô Dâu Chú RӇ Trăm Năm Hҥnh Phúc, Răng Long Tóc Bҥc.
Ban Ch̭p Hành và Toàn Th͋ H͡i Ð͛ng H˱˯ng Phú Yên
ƆƆƆ
Ðѭӧc tin vui Ðӗng hѭѫng Ông Bà HÀN TÀI NGUYÊN, Cӕ vҩn HĈHPY cӱ hành lӉ thành hôn cho trѭӣng Nam
HÀN HUY QUANG, ÿҽp duyên cùng Cô Dâu JOANN HUǣNH trѭӣng Nӳ cӫa Ông Bà HUǣNH THѬѪNG.
Hôn lӉ ÿѭӧc cӱ hành vào thӭ Bҧy ngày 19 tháng 11 năm 2005
(nhҵm ngày 10 tháng 11 âm lӏch năm Ҩt Dұu) tҥi thành phӕ San Gabriel, California, Hoa KǤ.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin chúc mӯng hai hӑ HÀN và HUǣNH có Dâu hiӅn RӇ thҧo
và chúc Cô Dâu Chú RӇ Trăm Năm Hҥnh Phúc, Răng Long Tóc Bҥc.
Ban Ch̭p Hành và Toàn Th͋ H͡i Ð͛ng H˱˯ng Phú Yên
ƆƆƆ
Ðѭӧc tin vui Ðӗng hѭѫng Ông Bà NGUYӈN TIӂN HOÀNG cӱ hành lӉ vu quy cho thӭ Nӳ NGUYӈN ANH THѬ,
ÿҽp duyên cùng Chú RӇ HUǣNH VĂN NGÔ-ANH (Ca sƭ TRѬӠNG Vǉ).
Hôn lӉ ÿѭӧc cӱ hành vào thӭ Năm ngày 27 tháng 10 năm 2005
tҥi thành phӕ Rosemead, California, Hoa KǤ.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin chúc mӯng hai hӑ có Dâu hiӅn RӇ thҧo
và chúc Cô Dâu Chú RӇ Trăm Năm Hҥnh Phúc, Răng Long Tóc Bҥc.
Ban Ch̭p Hành và Toàn Th͋ H͡i Ð͛ng H˱˯ng Phú Yên
ƆƆƆ
Ðѭӧc tin vui Ðӗng hѭѫng Ông Bà NGUYӈN VĂN CHÍNH cӱ hành lӉ vu quy cho thӭ Nӳ NGUYӈN HOÀNG
LIÊN-CHÂU, sánh vai cùng Chú RӇ NGUYӈN HOÀNG TUҨN trѭӣng Nam cӫa Ông Bà NGUY ӈN HOÀ NG
VĂN.
Hôn lӉ ÿѭӧc cӱ hành vào thӭ Bҧy ngày 1 tháng 10 năm 2005
tҥi thánh ÿѭӡng Saint Polycarp, thành phӕ Stanton, California, Hoa KǤ.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin chúc mӯng hai hӑ NGUYӈN và NGUYӈN có Dâu hiӅn RӇ thҧo
và chúc Cô Dâu Chú RӇ Trăm Năm Hҥnh Phúc, Răng Long Tóc Bҥc.
Ban Ch̭p Hành và Toàn Th͋ H͡i Ð͛ng H˱˯ng Phú Yên
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Ðѭӧc tin buӗn Cө Ông Taÿêo NGUYӈN VĂN NGHI
Vӯa qua ÿӡi ngày 27 tháng 3 năm 2006 tҥi San Diego, California, USA. Hѭӣng thӑ 82 tuәi.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin thành kính phân ѭu cùng Quà phө NGUYӈN VĂN NGHI, nhӫ danh Bà TRҪN THӎ
BÔNG và tang quyӃn trѭӟc sӵ ÿau buӗn mҩt mát to lӟn này. NguyӋn cҫu hѭѫng linh Cө Ông NGUYӈN VĂN NGHI
sӟm ÿѭӧc vӅ miӅn vƭnh cӱu.
HĈHPY Thành Kính Phân ˰u
///
Ðѭӧc tin buӗn Cө Ông LѬU TҨN TѬӞC
Ĉã tӯ trҩn ngày 6 tháng 2 năm 2006 tҥi Anaheim, California. Hѭӣng thӑ 71 tuәi.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin thành kính phân ѭu cùng Ðӗng hѭѫng Bà Quà phө LѬU TҨN TѬӞC, nhӫ danh ĈINH
THӎ YÊN và tang quyӃn trѭӟc sӵ ÿau buӗn mҩt mát to lӟn này. NguyӋn cҫu hѭѫng linh Cө Ông LѬU TҨN TѬӞC
sӟm ÿѭӧc vӅ cõi vƭnh hҵng.
HĈHPY Thành Kính Phân ˰u
///
Ðѭӧc tin buӗn HiӅn thê Cө Ông Ĉӗng hѭѫng NGUYӈN MҤNG,
Cө Bà LѬѪNG THӎ THÊM
Pháp danh NGӐC THIӊN
Tҥ thӃ ngày 29 tháng 12 năm 2005 tҥi thành phӕ Westminster, California, Hoa kǤ. Hѭӣng thӑ 79 tuәi.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin thành kính phân ѭu cùng Cө Ông NGUYӈN MҤNG và tang quyӃn trѭӟc sӵ ÿau buӗn
mҩt mát to lӟn này. NguyӋn cҫu hѭѫng linh Cө Bà LѬѪNG THӎ THÊM sӟm ÿѭӧc vӅ cõi vƭnh hҵng.
HĈHPY Thành Kính Phân ˰u
///
Ðѭӧc tin buӗn Thân mүu Ĉӗng hѭѫng LÊ VĂN SÁU Trѭӣng ban Khánh TiӃt Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên,
Cө Bà TRҪN THӎ BÉN
Pháp danh NGUYÊN ĈҤO
Tҥ thӃ ngày 23 tháng 12 năm 2005 (nhҵm ngày 23 tháng 11 năm Ҩt Dұu) tҥi Tuy Hòa, Phú Yên, ViӋt Nam.
Hѭӣng thӑ 91 tuәi.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin thành kính phân ѭu cùng Ðӗng hѭѫng Ông LÊ VĂN SÁU và tang quyӃn trѭӟc sӵ ÿau
buӗn mҩt mát to lӟn này. NguyӋn cҫu hѭѫng linh Cө Bà TRҪN THӎ BÉN sӟm ÿѭӧc vӅ cõi vƭnh hҵng.
HĈHPY Thành Kính Phân ˰u
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PHÂN ѬU
Ðѭӧc tin buӗn Nhҥc phө Ĉӗng hѭѫng Giáo sѭ ĈҺNG NGӐC SINH,
Cө Ông HӖ DӔC
Tҥ thӃ ngày 6 tháng 12 năm 2005 tҥi Tuy Hòa, Phú Yên, ViӋt Nam. Hѭӣng thӑ 95 tuәi.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin thành kính phân ѭu cùng Ðӗng hѭѫng Ông Bà ĈҺNG NGӐC SINH và tang quyӃn
trѭӟc sӵ ÿau buӗn mҩt mát to lӟn này. NguyӋn cҫu hѭѫng linh Cө Ông HӖ DӔC sӟm ÿѭӧc vӅ cõi vƭnh hҵng.
HĈHPY Thành Kính Phân ˰u
///
Ðѭӧc tin buӗn Thân phө Bác sƭ PHҤM GIA KHÁNH,
Cө Ông PHҤM VĂN HUYNH
Pháp danh MINH GIÁC
Ĉã tҥ thӃ ngày 30 tháng 8 năm 2005 tҥi California, Hoa KǤ. Hѭӣng thӑ 85 tuәi.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin thành kính phân ѭu cùng Ô.B Bác sƭ PHҤM GIA KHÁNH và tang quyӃn trѭӟc sӵ ÿau
buӗn mҩt mát to lӟn này. NguyӋn cҫu hѭѫng linh Cө Ông PHҤM VĂN HUYNH sӟm ÿѭӧc vӅ cõi vƭnh hҵng.
HĈHPY Thành Kính Phân ˰u
///
Ðѭӧc tin buӗn HiӅn Thê Ĉӗng hѭѫng LÝ TRUNG TUҨN,
Bà TRҪN THӎ DIӊP THANH
Tҥ thӃ ngày 14 tháng 8 năm 2005 tҥi Long Beach, Hoa KǤ. Hѭӣng dѭѫng 55 tuәi.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin thành kính phân ѭu cùng Ðӗng hѭѫng LÝ TRUNG TUҨN và tang quyӃn trѭӟc sӵ ÿau
buӗn mҩt mát to lӟn này. NguyӋn cҫu hѭѫng linh Bà LÝ TRUNG TUҨN (nhӫ danh TRҪN THӎ DIӊP THANH) sӟm
ÿѭӧc vӅ cõi vƭnh hҵng.
HĈHPY Thành Kính Phân ˰u
///
Ðѭӧc tin buӗn Nhҥc mүu Ông LÊ QUÝ NAM, Phó Chӫ Tӏch Ngoҥi Vө Hӝi Ĉӗng Hѭѫng Phú Yên,
Cө Bà NGUYӈN CUNG QUҦNG
Nhӫ danh Anna HOÀNG THӎ Ĉӊ
Tҥ thӃ ngày 4 tháng 8 năm 2005 tҥi VǊng Tàu, ViӋt Nam. Hѭӣng thӑ 93 tuәi.
Hӝi Ðӗng Hѭѫng Phú Yên xin thành kính phân ѭu cùng Ðӗng hѭѫng Ông Bà LÊ QUÝ NAM và tang quyӃn trѭӟc sӵ
ÿau buӗn mҩt mát to lӟn này. NguyӋn cҫu hѭѫng linh Cө Bà HOÀNG THӎ Ĉӊ sӟm ÿѭӧc vӅ cõi vƭnh hҵng.
HĈHPY Thành Kính Phân ˰u
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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PHÂN ѬU
Chúng tôi vô cùng thѭѫng tiӃc ÿã mҩt ngѭӡi bҥn thân :
Anh Taÿêo NGUYӈN-VĂN-NGHI, 82 tuәi thӑ.
-Cӵu Quұn Trѭӣng: QuӃ-Sѫn, Thăng-Bình, tӍnh Quãng Nam; Sông Cҫu, tӍnh Phú Yên.
-Cӵu Giáo sѭ trѭӡng Võ-Tánh, Nha-Trang, Khánh-Hòa.
Vӯa qua ÿӡi ngày 27 tháng 3 năm 2006 tҥi San Diego, California, USA.
Chúng tôi xin chia buӗn cùng chӏ Trҫn-Thӏ- Bông và tang quyӃn sӵ mҩt mác ÿau thѭѫng nҫy.
NguyӋn xin Thiên Chúa cho linh hӗn Taÿêo vӅ hѭӣng nhan Thánh Chúa trên Thiên Quӕc.
HuǤnh-Quang-Xuân
Dѭѫng-Chín
HuǤnh-Ĉѫn
(ĈH phân ˱u ͯng h͡, có ̭n phí)

Hoäi Heø 2006
seõ ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 10 giôø saùng
Chuû Nhaät, ngaøy 9 thaùng 7 naêm 2006
taïi MILE SQUARE PARK t/p Fountain Valley, California
Shelter (nhaø maùt) #15 treân ñöôøng Edinger Ave. (giöõa Brookhurst vaø Euclid)
Nhaø maùt cho Hoäi Heø naêm nay seõ naèm gaàn hoà nöôùc vaø play ground cho caùc em vui chôi.
Chöông trình goàm coù:
n Nhieàu troø chôi phuø hôïp moïi löùa tuoåi.
o Ban Toå Chöùc seõ cung caáp nöôùc uoáng, heo quay, thòt nöôùng vaø moùn aên traùng mieäng.
Ñoàng höông coù theå ñem theo nhöõng moùn aên khaùc ñeå cuøng thöôûng thöùc.
Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc:
Nguyeãn hoaøng Coâng
Nguyeãn kieàu Phoâ
Huyønh coâng Tònh
Leâ quyù Nam
Lyù thanh Nhaøn
12
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Vài nét t˱ͥng thu̵t v͉
TRҤI HÈ PHÚ YÊN
(ÿ̯u tiên 2005)
~ Nguy͍n Ki͉u Phô t˱ͥng thu̵t. ~


Hӝi ÿӗng hѭѫng Phú yên Hҧi ngoҥi, hàng
năm có tә chӭc hai lҫn hӑp mһt mang tính chҩt
thông lӋ hҷn hòi, ÿó là ngày hӑp mһt Hӝi Xuân vào
mӛi dӏp Xuân vӅ, ÿѭӧc tә chӭc tҥi nhà hàng và Hӝi
Hè sinh hoҥt ngoài trӡi, thѭӡng tә chӭc tҥi Mile
Square Park trong muà hè ÿӇ tҩt cҧ ÿӗng hѭѫng Phú
yên có dӏp hàn huyên trong trҥng thái tӵ nhiên và
thoҧi mái hѫn. Hӝi Hè thѭӡng ÿѭӧc tә chӭc vào
ngày Chӫ nhұt, mӝt tuҫn lӉ theo sau ngày lӉ Ðӝc lұp
cӫa Hoa kǤ “Fourth of July”!
Chúng tôi có dӏp tâm sӵ vӟi mӝt sӕ ÿӗng
hѭѫng, theo cҧm nghƭ và hoài bҧo chung cho là,
chúng ta nên có thêm mӝt cuӝc hӑp mһt nӳa bên lӅ
hai lҫn hӑp mһt chính vӯa nêu ӣ trên. Mong ѭӟc
này cǊng là hoài bҧo cӫa chính cá nhân tôi và mӝt
sӕ anh chӏ em có cùng tâm trҥng ÿã bӕ trí và thӵc
hiӋn lҫn hӑp mһt ngoҥi lӋ năm nay lҩy tên gӑi là
“Trҥi Hè Phú yên” - ÿӗng hѭѫng Phú yên tham dӵ
ÿi cҳm trҥi sau ngày Hӝi Hè. Có ÿiӅu hѫi khác biӋt
giӳa “Trҥi Hè” vӟi lҫn hӑp mһt ÿӗng hѭѫng trong
ngày ÿҫu năm tҥi nhà hàng và Hӝi Hè tҥi Mile
Square Park. Trҥi Hè hoàn toàn do cá nhân tӵ
nguyӋn tham dӵ, ÿӗng thӡi tӵ túc tӯ phѭѫng tiӋn,
tӟi vұt dөng lӅu trҥi cho ÿӃn thӭc ăn nѭӟc uӕng
mang theo trong suӕt thӡi gian tham dӵ cҳm trҥi.
Ban tә chӭc sҹn sàng giúp hѭӟng dүn mua nhӳng
vұt dөng cҫn thiӃt cho mӝt vө Trҥi, nhѭ: ÿһt chӛ
trѭӟc (reserve Camp ground) v.v…
NguyӉn kiӅu Phô xin ghi chép nhӳng ÿiӅu
mҳt thҩy tai nghe cӫa Trҥi Hè Phú yên 2005 nhѭ
sau:
Nhѭ ÿã có hҽn hò trѭӟc, ÿúng 9 giӡ sáng
ngày thӭ Bҧy 19/8/2005. Anh NguyӉn hoàng Công
cùng gia ÿình có mһt tҥi ÿiӇm hҽn. KӃ ÿӃn, anh
HuǤnh công Tӏnh chҥy xe lҥi ÿӏa ÿiӇm, vӯa lúc ÿó
anh HuǤnh thanh Trúc ÿang trên tҫng sӕ viӉn liên
báo cho biӃt anh ÿang trên xa lӝ 22 trӵc chӍ ÿӃn
ÿiӇm hҽn, xin các bҥn vui lòng chӡ, ÿӯng bӓ ÿѭѫng
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sӵ ÿàng sau. Nhѭ lӡi anh Trúc cho biӃt trên máy,
chӍ 5 phút nӳa anh sӁ ÿӃn nѫi. Nhѭng chúng tôi ÿӧi
mãi vүn không thҩy anh ÿâu cҧ. Nӱa tiӃng ÿӗng hӗ
sau mӟi trông thҩy anh chӏ Trúc và hai cháu (trҥc
tuәi 9, 10 gì ÿó). Ðúng 9 giӡ 45 phút sáng tҩt cҧ
ÿӅu tұp trung tҥi ÿiӇm hҽn. Riêng gia ÿình anh chӏ
Ðҥi và các cháu tӯ Los Angeles xuӕng nên chúng
tôi sҳp ÿһt cho anh Ðҥi lái xe ÿi trên bҩt cӭ xa lӝ
nào tùy anh chӑn lӵa. MiӉn sao tҩt cҧ ÿӅu ӭng trӵc
trên làn sóng vô tuyӃn 24/24 kӇ tӯ 9 giӡ sáng hôm
nay cho ÿӃn khi gһp nhau tҥi ÿӏa ÿiӇm dӵ trӯ cҳm
trҥi (Arrowhead camp ground).
Chúng tôi bҳt ÿҫu di chuyӇn theo lӝ trình ÿã
ÿӏnh sҹn tӯ lúc 10 giӡ sáng. Vào ÿѭӧc xa lӝ, anh
Công lái xe chҥy trѭӟc, xe anh Trúc, xe anh Phô
chҥy phía sau, anh Tӏnh thay vì ÿi cuӕi xa lӝ 22 sӁ
ÿәi qua xa lӝ 55 North thì anh ÿã vӝi ÿәi hѭӟng
sӟm hѫn, qua xa lӝ 57 North! Nhìn quanh quҭn
không thҩy xe anh Tӏnh ÿâu nӳa. Chúng tôi mӟi lên
máy liên lҥc ÿӇ tìm xem anh Tӏnh ÿang ӣ chһn
ÿѭӡng nào. Té ra anh Tӏnh ÿang bҳt xa lӝ 57 North,
tҩt cҧ anh em còn lҥi ÿi ÿúng lӝ trình có chӍ dүn
trѭӟc là rӡi xa lӝ 22 sӁ ÿәi qua xa lӝ 55 East và rӗi
nhұp vào xa lӝ 91 East. Mãi ÿӃn chһn ÿѭӡng ngang
cái ÿұp kӹ niӋm 200 năm Ðӝc lұp cӫa nѭӟc Hoa kǤ,
anh Tӏnh mӟi theo kӏp ÿoàn xe cӫa anh em chúng
tôi. Xa lӝ mӛi lúc mӝt nhiӅu xe hѫn. Vұn tӕc
80mph không còn ÿѭӧc dùng thoҧi mái nӳa. CǊng
nhӡ vұy mà anh chӏ em chúng tôi mӟi gһp ÿѭӧc
nhau nѫi ÿây.
Vào ÿӃn chһn xa lӝ 215 North mӝt toán dӑn
dҽp, làm sҥch sӁ xa lӝ chұn mҩt 2 lanes vӟi mӝt
ÿoҥn ÿѭӡng dài hѫn 10 miles. Xe cӝ mӝt lúc mӝt
nhiӅu, xa lӝ lҥi bӏ chiӃm mҩt 2 lanes. Xe chҥy
chұm, lҥi càng chұm hѫn. Anh Trúc báo cho biӃt,
mҩy ÿӭa nhӓ anh chӣ trong xe ÿói quá, nên chӏ Trúc
mӟi bҳt ÿҫu lҩy lѭѫng thӵc nҩu sҹn service cho
nhӳng nhân sӵ ÿang có mһt trong xe. Nói ÿúng hѫn
không chӍ riêng gia ÿình anh Trúc dùng cѫm trѭa di
dӝng, mà tҩt cҧ các xe kia cǊng vұy. Nhҩt là hai
chú con cӫa vӧ chӗng tôi cǊng bҧo là ÿói bөng rӗi,
có ÿӗ ăn không? làm liӅn không thӇ chӡ ÿӧi ÿѭӧc
nӳa! ThӃ là cҧ nhà tôi vӯa ăn và xe cǊng vӯa lăn
bánh. Anh chӏ Ðҥi và gia ÿình anh mӝt mình mӝt
xa lӝ thênh thang, lҥi ÿi sӟm trѭӟc giӡ công chánh
ngăn ÿѭӡng nên ÿã ÿӃn lѭng chӯng ÿӗi dӯng xe
trông chúng tôi ÿang ì ӏch bò bên dѭӟi xa lӝ 215
phҧi hình dung xa lӝ 215 ngày hôm ҩy nhѭ mӝt bãi
ÿұu xe vӟi chiӅu dài hѫn 20 miles trong ÿó có xe
cӫa anh Công, anh Trúc, anh Tӏnh và xe cӫa tôi
ÿang ÿұu trên ÿó, trӡi vүn còn trong giӳa mùa hè
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nóng oi ҧ cӫa năm 2005! Vӯa ÿӃn hӃt ÿoҥn ÿѭӡng
chһn, chúng tôi ÿәi sang highway 30 ÿӇ tiӃn gҫn
vào khu vӵc cҳm trҥi “Arrowhead”. Highway 18 là
chһn ÿѭӡng ngoҵn ngoèo và bҳt dӕc mãi tӯ chân núi
lên ÿӃn Arrowhead camp ground dӕc là dӕc. Càng
lên cao càng cҧm thҩy mang mát hѫn. Lên ÿӃn
Crestine trên highway 18 có ÿoҥn “De tour”.
Tôi chѭa bao giӡ ÿӃn khu vӵc này trѭӟc
ÿây. Nên sau khi theo ÿѭӡng “de tour”, lҥi chính tôi
bӏ quӡ quҥn không trӣ lҥi highway 18 mà tӁ qua
highway 138, thӃ là mӝt con nhҥn ÿang bӏ lҥc ÿàn.
Theo highway 138 gҫn ÿӃn cuӕi dӕc là cái hӗ thiên
nhiên mӑi ngѭӡi ÿang bѫi lӝi, kҿ câu cá, ngѭӡi bѫi
thuyӅn trên mһt mһt nѭӟc. Tôi biӃt ngay mình bӏ ÿi
lҥc, liӅn quay ÿҫu xe leo lên dӕc tìm hѭӟng trӣ lҥi
highway 18. Lúc bҩy giӡ các anh bҥn tôi ÿang chӡ
tôi ÿâu ÿó tҥi mӝt ÿӍnh dӕc nào thѫ mӝng lҳm, nѫi
ÿó có bóng mát, có dòng bҥch thuӹ, có cҧ thӭc ăn.
Hӑ cǊng nhѭ tôi, không ai gӑi ÿѭӧc ai trên làn sóng
âm thoҥi nӳa. Nѫi ÿây tѭѫng ÿӕi cǊng cao lҳm rӗi,
lҥi vào sâu trong rӯng nên không còn mӝt ngѭӡi nào
liên lҥc vӟi nhau bҵng ÿiӋn thoҥi. Ðѭӧc biӃt chӍ còn
mӛi mӝt ÿiӋn thoҥi cҫm tay cӫa anh Công là còn xӱ
dөng ÿѭӧc vӟi nhӳng máy khác, anh Công mӣ
ÿѭӡng dây vӟi hãng Verizon còn các hãng khác,
nhѭ cӫa tôi T-mobile hoһc singular, sprint lên ÿӃn
ÿây ÿӅu bӏ tҳt tiӃng (chào thua). Sau mӝt lúc loay
hoay tìm ÿѭӡng ÿӇ trӣ vӅ vӟi các bҥn ÿang ÿӧi tôi.
Rӗi chúng tôi cǊng gһp lҥi giӳa ÿoҥn ÿѭӡng lên
ÿӍnh dӕc.
Ðѭӡng lên ÿӃn Arrowhead camp ground còn
ngoҵn ngoèo hѫn nӳa, dӕc ÿӭng hѫn nӳa. Nhìn
nhӳng chiӃc xe trên khúc ÿѭӡng bên trên mui xe tôi,
cӭ tѭӣng chӯng xe tôi có lên ÿӃn ÿó hay không.
Nhѭng rӗi nhӳng nѫi ÿó cǊng ÿѭӧc bӓ ÿàng sau xe.
Arrowhead ÿã ÿӃn! Chúng tôi ÿұu xe bên ngoài
cәng gác cӫa camp ground trình giҩy tӡ và làm thӫ
tөc, nhұn bҧn ÿӗ cùng “lot” ÿұu xe và dӵng trҥi,
ngѭӡi quҧn lý bҧo rҵng cái “lot” anh Tӏnh ÿã ghi
danh trѭӟc ÿây ÿang có ngѭӡi vӯa lҩy rӗi. Anh
Tӏnh ÿang thҳc mҳc, khiӃu nҥi. Có tiӃng vӑng lҥi tӯ
sѭӡn ÿӗi bên trên, gӑi chào chúng tôi bҵng tiӃng
viӋt. Anh Công nhұn ra gia ÿình anh chӏ Ðҥi ÿã vào
bên trong và chӑn lҩy ÿӏa ÿiӇm dӵng trҥi rӗi, ÿang
chӡ chúng tôi tҥi ÿó. Té ra, ÿây là khu vӵc cҳm trҥi
cӫa chúng tôi, anh Ðҥi ÿã ÿӃn sӟm hѫn nên xin vào
“lot” này trѭӟc. Vào khӓi cәng kiӇm soát, chúng
tôi theo ÿѭӡng lѭӧn quanh các trҥi ÿӇ ÿӃn gһp anh
Ðҥi. Trông thҩy anh rҩt gҫn nhѭng tӯ cәng gác ÿӃn
ÿây cǊng khá xa. Lot 11, 12 dành cho gia ÿình anh
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Công và gia ÿình anh Ðҥi. Lot 13, 14 gia ÿình anh
Trúc và gia ÿình anh Phô, riêng anh Tӏnh ÿóng ÿô
tҥi lot 22, muӕn ÿӃn nѫi anh Tӏnh, chúng tôi phҧi
nhӑc công qua bao chһn ÿѭӡng ÿèo, ÿә dӕc mӟi hy
vӑng ÿһt chân ÿӃn tә ҩm cӫa anh.
Anh em chúng tôi bҳt ÿҫu thӵc hiӋn viӋc
dӵng lӅu, anh Công rành rӁ hѫn, nên anh ÿã ÿӃn
tӯng gia ÿình và anh giúp cho mӝt tay, hѭӟng dүn
kӹ thuұt dѭѫng và dӵng ÿѭӧc lӅu ngay ngҳn. Sau
ÿó anh trӣ lҥi và dӵng lӅu cӫa gia ÿình anh. Cháu
Kevin ÿӃn giúp chú Công dӵng lӅu cӫa gia ÿình
chú. Nhӡ vұy mà Kevin biӃt ÿѭӧc, làm thӃ nào
dӵng ÿѭӧc lӅu nhanh và xinh ÿҽp. Anh Công hoàn
tҩt xong các trҥi, cho các gia ÿình. Anh sӵc nhӟ
ÿӃn anh Tӏnh ÿang dӵng lӅu tҥi lot 22. Hѫn nӳa anh
Tӏnh không ngѭӡi giúp, nên có ý ÿӏnh chҥy ÿӃn ÿó
giúp anh Tӏnh cҳm trҥi. Nhѭng anh chӏ Trúc không
cho anh Công ÿi giúp, biӋn lý do là anh Tӏnh ÿang
cҳm trҥi hѫi sâu nên chұm mӝt tí vұy thôi chӭ
không phҧi anh Tӏnh không biӃt cách cҳm trҥi ÿâu
mà ÿӃn giúp!
LӅu trҥi ÿã ÿѭӧc dӵng lên vӟi ÿӫ mӑi hình
dáng, màu sҳc, lӟn nhӓ ÿӫ cӥ trông thұt ÿҽp mҳt.
Lúc bҩy giӡ, ÿӗng hӗ ÿã ÿiӇm 2 giӡ chiӅu cùng
ngày. Chӏ Trúc ÿang ra tay nәi lӱa nѭӟng thӏt, xào
nҩu nhӳng thӭ thӭc ăn lӍnh kӍnh mà chӏ ÿã chuҭn bӏ
sҹn. Tҩt cҧ các gia ÿình bҳt ÿҫu tө tұp trѭӟc căn trҥi
cӫa anh chӏ Trúc và gia ÿình tôi, quay quҫn xung
quanh dãy bàn ăn ÿѭӧc ÿһt sҹn. Anh Tӏnh trong nét
mһt hӟn hӣ hҷn ra, tѭѫi cѭӡi, ÿùa giӥn ÿӃn khu sinh
hoҥt chung cӫa anh chӏ em chúng tôi nѫi núi rӯng
thiên nhiên vӟi cҧnh thái tӵ nhiên, bao la không
biên giӟi. Nѫi ÿây không tìm thҩy màn xe cӝ hàng
hàng chen lҩn chҥy trên các ngҧ ÿѭӡng ÿèn màu
xanh, vàng, ÿӓ lҩp lánh trong khu sinh hoҥt ÿҫy bon
chen cӫa tiӇu Sài gòn cách ÿây không quá 2 giӡ
ÿӗng hӗ lái xe. Phong cҧnh trông thұt nhҽ nhàng
tƭnh mӏch, nhìn lên nhӳng cây thông ÿӭng cao sӯng
sӳng trông càng có vҿ hùng vƭ hҷn ra. Anh Công
càng trông ra vҿ trҿ trung hѫn vӟi quҫn sӑt có túi,
ÿҫu ÿӝi nón ÿi rӯng. Lúc bҩy giӡ anh Công trông
rҩt vui và thích thú vӟi không khí cҳm trҥi ngoài
trӡi, anh không tӓ ra bұn rӝn vӟi nhiӅu công viӋc
hàng ngày mà anh thѭӡng phҧi ÿҳn ÿo và tranh thӫ
cho kӃ sinh nhai trong mӝt xã hӝi ÿҫy cѫ hӝi tiӃn
thân dѭӟi nhiӅu lãnh vӵc, nѫi ÿó cách ÿây không
quá 100 miles.
Chính cá nhân tôi cǊng cҧm thҩy sҧn khoái
lҳm, dѭӡng nhѭ tôi ÿang lҥc trong mӝt không gian
và thӡi gian hoàn toàn vô tұn, không bӏ vѭӟn bұn
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bӥi bҩt cӭ mӝt bәn phұn hoһc trách nhiӋm lӟn bé
nào ÿӃn vӟi tôi trong khoҧng thӡi gian tuy không
lâu nhѭng tôi hình dung nhѭ cҧ tháng không hѫn
không kém, tôi ÿang ÿѭӧc hѭӣng cái không khí vô
cùng thiên nhiên, hít thӣ khí trӡi cӫa núi rӯng hoà
lүn vӟi tiӃng hót líu lo cӫa các loài chim rӯng nhѭ
ÿang mӯng ÿón anh em chúng tôi có mһt nѫi ÿây
vӟi chúng.
Mһt trӡi vӯa khuҩt phía sau nhӳng cây thông
già cao chót vót, chúng tôi lҥi kéo nhau lҥi doanh
trҥi anh Công và anh Ðҥi. Các cháu, con anh Công
và anh Ðҥi ÿã bҳt ÿҫu lên ÿèn. Lҥi mӝt lҫn nӳa, tҩt
cҧ ÿѭӧc thѭӣng thӭc mӝt phҫn cѫm vҳt. Thұt ra
ÿây chӍ là cѫm ÿѭӧc nҩu chín, ÿӇ ráo nѭӟc rӗi vҳt
thұt chһt bҵng giҩy bóng thӃ thôi, ngoài ra không có
gia vӏ gì trong ÿó. Nhѭng khi ăn, tôi thҩy có hѭѫng
vӏ quê hѭѫng thuҫn túy, nҳm cѫm vҳt ÿұm ÿà hӧp
vӟi khҭu vӏ cӫa tôi vô cùng. KӇ ra, sau 30 năm
không ÿѭӧc may mҳn sӕng ӣ quê nhà, nên cái màn
ăn cѫm vҳt dѭӡng nhѭ xa lҥ hҷn ÿӕi vӟi tôi nhѭng
cǊng gӧi lҥi trong tôi nhӳng gói cѫm vҳt quen thân
trong cuӝc sӕng cѫ cӵc vào nhӳng thұp niên thân
phұn làm ngѭӡi cӫa hoàn cҧnh ÿó chӧt ÿӃn thұt tӵ
nhiên. Cҧm ѫn hai chӏ Công hay chӏ Ðҥi ÿã gӧi cho
tôi món ÿһc sҧn thuҫn tuý Phú yên bҵng cách thӵc
hiӋn mӝt màn nҩu cѫm vҳt mang theo trong kǤ cҳm
trҥi lҫn này. Ngoài món cѫm vҳt chӏ Công và chӏ
Ðҥi còn nhiӅu món ăn lӍnh kӍnh nӳa sҳp ÿҫy cҧ bàn
ăn không tiӋn kӇ hӃt ra ÿây.
Cách nѫi bàn ăn khoҧng 5 thѭӟc là mӝt cái
nӗi bҵng sҳt “fire pit” làm nѫi ÿӕt lӱa trҥi. Các
cháu, con anh chӏ Công, con anh chӏ Ðҥi, con cӫa
tôi và hai ÿӭa cháu cӫa anh chӏ Trúc ngӗi quay quҫn
xung quanh ngӑn lӱa trҥi ÿã ÿѭӧc nhúm lên. Các
cháu vui ÿùa trò chuyӋn bên cҥnh ngӑn lӱa trҥi ÿang
lҳp lánh trong màn ÿêm giӳa khu rӯng thiên thanh
tƭnh mӏch. Chúng tôi ÿua nhau vӟi các cháu, nhӳng
mүu chuyӋn ÿӡi, bҩy lâu nay chúng tôi muӕn tâm sӵ
nhѭng không tiӋn trình bày, ÿêm lӱa trҥi bұp bùng
cháy sáng trong ÿêm trên ÿӝ cao hѫn 7,000 bӝ, tҩt
cҧ anh chӏ em chúng tôi ÿӗng lòng ai biӃt mүu
chuyӋn gì ngӝ nghƭnh ÿâu ÿâu chѭa có cѫ hӝi bӝc
bҥch, cӭ tӵ nhiên kӇ ra cho nhau cùng thѭӣng thӭc
mà không tӝi vҥ gì hӃt. Xin tiӃt lӝ mӝt chút nhé,
ngѭӡi có nhiӅu mүu chuyӋn vui tҥo cho anh chӏ em
chúng tôi bұt cѭӡi nhiӅu lҫn nhҩt là chӏ Trúc, chӏ
vӯa bҳt ÿҫu nói lên là chúng tôi ÿã ôm bөng cѭӡi
oà. Dѭӡng nhѭ khoҧng 11 giӡ gì ÿó chúng tôi
nhӳng ngѭӡi sӗn sӗn trӣ vӅ trҥi nghӍ ngѫi, các em
nhӓ vүn còn ÿua nhau nhen nhúm lӱa mãi ÿӃn quá
giao thӯa các em mӟi theo vӅ trҥi ÿӇ ngӫ.
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Sáng sӟm hôm sau, lá cây rӯng còn chƭu
nһng bӥi nhӳng hҥt sѭѫng ÿêm, anh Công ÿã hú
chúng tôi ÿӃn trҥi anh ÿӇ nhâm nhi ly cà phê nóng,
tuy không bàn ghӃ, không có các em hҫu bàn nhѭ
giӳa chӕn phӗn hoa hoa ÿô thӏ cӫa tiӇu Sài gòn.
Nhѭng ly cà phê tӵ tҥo này mang nһng tính thiên
nhiên thâm tình giӳa nhӳng anh chӏ em cùng tham
dӵ trҥi Hè tҥi vùng Arrowhead kǤ này. LiӅn sau ÿó
chӏ Công và chӏ Ðҥi nәi lӱa bҳt ÿҫu nҩu phӣ, mӝt
nӗi phӣ tuy không lӟn nhѭng chӭa ÿӵng hѭѫng vӏ
phӣ dã chiӃn trên lѭng chӯng ÿӗi. NӃm nѭӟc phӣ
trҥi hè cǊng không khác vӟi hѭѫng vӏ phӣ do nhӳng
ÿҫu bӃp chuyên nghiӋp bao nhiêu. Chҳc chҳn
nhӳng ÿҫu bӃp chuyên nghiӋp nҩu phӣ không thӇ
nào thӵc hiӋn ÿѭӧc mӝt tô phӣ giҧn dӏ nhѭ thӃ này.
Dùng phӣ xong mһt trӡi ÿã ngã bóng sang chiӅu.
Anh Trúc, anh Tӏnh và tôi vүn chѭa quen vӟi lӕi ÿi
cҳm trҥi. Tuy ÿang lang thang trên các nҿo ÿѭӡng
vòng quanh sѭӡn ÿӗi vӟi ÿӫ kiӇu, cӥ lӅu trҥi dѭӟi
nhӳng lùm cây thông già, lòng còn vѭӟn bұn vӟi
bәn phұn và tí trách nhiӋm. Cҧ ba anh em chúng tôi
phҧi chia tay tҥm biӋt gia ÿình anh chӏ Công và gia
ÿình anh chӏ Ðҥi ÿӇ trӣ lҥi TiӇu Sài gòn tham dӵ
mӝt cuӝc hӑp mһt tҥi nhà anh chӏ Lê quý Nam. Hai
gia ÿình anh chӏ Công và Ðҥi còn lѭu lҥi khu cҳm
trҥi qua ÿêm thêm 24 giӡ nӳa. Chúng tôi xin chào
và sӁ gһp lҥi tҩt cҧ mӑi ngѭӡi tҥi trung tâm tiӇu Sài
gòn thӫ ÿô cӫa ngѭӡi ViӋt tӏ nҥn Cӝng sҧn!
Vӟi ÿҫy hӭa hҽn mӝt Trҥi Hè thӭ 2 sӁ qui tө
nhiӅu anh em ÿӗng hѭѫng Phú yên hѫn. Chúng ta
sӁ có thêm nhiӅu tiӃt mөc ly kǤ và hҩp dүn hѫn tҥi
mӝt Canp ground khác vӟi camp ground kǤ này!
(trҥi Hè năm nay gӗm có 5 gia ÿình vӟi tәng sӕ
ngѭӡi tham dӵ vӯa tròn 20 ngѭӡi). i
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Hoäi Heø 2006
seõ ñöôïc toå chöùc vaøo luùc 10 giôø saùng
Chuû Nhaät, ngaøy 9 thaùng 7 naêm 2006
taïi MILE SQUARE PARK t/p Fountain Valley, California
Shelter (nhaø maùt) #15 treân ñöôøng Edinger Ave. (giöõa Brookhurst vaø Euclid)
Chöông trình goàm coù:
n Nhieàu troø chôi phuø hôïp moïi löùa tuoåi.
o Ban Toå Chöùc seõ cung caáp nöôùc uoáng, heo quay, thòt nöôùng vaø moùn aên
traùng mieäng.
Ñoàng höông coù theå ñem theo nhöõng moùn aên khaùc ñeå cuøng thöôûng thöùc.
Xin lieân laïc ñeå bieát theâm chi tieát:
Nguyeãn hoaøng Coâng
Nguyeãn kieàu Phoâ
Huyønh coâng Tònh
Leâ quyù Nam
Lyù thanh Nhaøn

(714) 220-2725
(714) 383-0562
(818) 767-3207
(714) 604-7736
(714) 543-6416

BCH/Ban Toå Chöùc traân troïng thoâng baùo vaø kính môøi ÑH cuøng thaân höõuõ tham döï ñoâng ñuû.

HӜI ĈӖNG HѬѪNG PHÚ YÊN
P.O. BOX 297
MIDWAY CITY, CA 92655 – U.S.A.
E-mail: phuyen@phuyen.org
Website: http://www.phuyen.org

Kính gӣi:
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