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~ Lê thành Việt và Kiều Phô tường trình ~
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TRẠI HÈ – ngày 18, 19 và
20 tháng 8 năm 2006
Tại Lake Arrowhead, San Bernadino,
California. L/L anh Huỳnh công Tịnh
(818) 767-3207 để biết thêm chi tiết.

o DẠ VŨ GÂY QUỸ – thứ
bảy, ngày 16/9/06 lúc 8g30 tối
Tại Vũ trường Majestic. Huntington
Beach, CA

p

GIẢI KHUYẾN HỌC 2007

Hoäi Heø 2006
M

ột thông lệ rất truyền thống là hằng năm cứ
nhìn xác hoa phượng lác đác rơi là mùa hè lại đến, học sinh được
nghỉ học và cũng là lúc các hội đoàn người Việt tị nạn tổ chức
những buổi sinh hoạt ngoài trời để gia đình và con em vui chơi
sau một niên học dài mệt nhọc. Hội Đồng Hương Phú Yên cũng
không ngoài thông lệ đó.

Thời hạn cuối nhận phiếu điểm: ngày
30 tháng 11 năm 2006. Xem thể lệ
trang 7.

q

VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN
XUÂN ĐINH HỢI 2007
Ngày cuối nhận bài: ngày 30 tháng 11
năm 2006. Xem thể lệ trang 11.

r

HỘI XUÂN ĐINH HỢI 2007

Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2007.
Đặc biệt sẽ có phần bầu cử tân Chủ
tịch và tân Trưởng ban Giám sát cho
nhiệm kỳ 2007-2011.

TRONG SOÁ NAØY
•
•
•
•
•
•
•
•

Töôøng trình Hoäi Heø 2006 /1/
Thoâng baùo /1, 12/
Toång keát taøi chaùnh – Soå vaøng /2, 3/
Tin Sinh Hoaït /7/
Theå leä Giaõi Khuyeán Hoïc /7/
Phaân Öu /8, 9/
Chuùc möøng ñaùm cöôùi /10/
Theå leä vieát baøi Ñaëc san Xuaân 2007 /11/

BTC chào mừng ĐH và thân hữu

Ban tổ chức đã chuẩn bị từ hai tháng trước, ngày giờ cũng
đã ấn định, dẫu rằng ngày 9 tháng bảy cũng là ngày chung kết bóng
đá quốc tế 2006. Anh Huỳnh thanh Trúc cũng là đệ tử chân chính
phái Bóng Đá nêu lên ý kiến, chúng ta nên đem TV ra địa điểm tổ
chức Hội Hè! được ý kiến hay như bắt được cờ, ban tổ chức cứ thế
mà làm. Trưởng ban tổ chức năm nay là hai anh Phó Huỳnh công
Tieáp theo trang 4, Hội Hè 2006

Từ ngày 4/3/2006 đến ngày 24/7/2006
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Tieáp theo töø trang 1,

Hội Hè 2006

Tịnh và anh Lê qúi Nam, ban ẩm thực anh Huỳnh thanh
Trúc, Nguyễn ngọc Sỹ, ban trang hoàng gồm có anh Lê
văn Sáu, Nguyễn kiều Phô, Đặng Tân, Nguyễn tiền
Nghê, Dương Chín, Võ đình Sanh, ban thể thao gồm có
anh Đoàn đắc Khai, Lương văn Sỹ. Đó là chưa kể chị
Nhàn, chị Nhung và mấy phu nhân của các anh trong
ban tổ chức đều là những người rất đắc lực trong ngày

ĐH và thân hữutham dự HộI Hè

Hội Hè năm nay. Riêng anh Chủ tịch Nguyễn hoàng
Công trước đó một tuần đã lo thông báo trên báo Người
Việt, Viễn Đông, Người Đưa Tin, Trống Đồng, trên các
làn sóng phát thanh của đài Little Saigon 1480AM,
Radio Bolsa 106.3FM Việt Dũng và Minh Phượng, loan
tin giật gân đến Đồng hương Phú yên là sân bóng đá
dành cho hai đội túc cầu Ý và Pháp, được HĐHPY yêu
cầu dời về tại nhà mát số 15 trong Mile Square Park để
đấu, tranh tài giải vô địch bóng đá toàn cầu 2006.
Quả thật Đồng hương Phú yên đến tham dự Hội
Hè năm nay, được nhìn tận mắt 22 cầu thủ bóng đá của
cả hai đội Ý và Pháp dành nhau chiếc bóng trong sân cỏ
ngay trên màn ảnh TV do Ban tổ chức đã đặt sẵn tại một
góc nhà mát, Đồng hương Phú yên quá hâm mộ môn
bóng đá đã quên cả ăn lẫn uống trong suốt thời gian các
cầu thủ còn chạy trên màn ảnh, các anh chị em ngồi thật
sát trước màn ảnh TV, hầu theo dõi thật rõ từng bước
chân lẫn những cú đá thần tốc khiến cho đối phương
lúng túng khó mà đón và chận được banh, tiếp theo qua
bao đợt vỗ tay la ó mỗi khi có đường banh đi ngay sau
cú đá quyết tử của những tiền vệ đang và sắp đá khi
banh được dẫn lọt vào vùng cấm địa. Cảm ơn Ban tổ
chức Hội Hè 2006 của BCH Hội Đồng Hương Phú yên,
đã tranh thủ và can thiệp với Liên đoàn túc cầu Thế giới
cho dời sân bóng đá năm nay về Mile Square Park, nên
Đồng hương chúng tôi vừa được xem trận cầu chung kết
tại chỗ mà còn được thưởng thức những món ăn tuyệt
diệu do quí bà con Đồng hương Phú yên đem đến phụ
giúp cho Ban tổ chức trong phần ẩm thực!
Ngày thứ bảy anh Công cho anh em đem những
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

dụng cụ cần thiết lên xe truck đậu trước nhà anh Trưởng
ban Giám Sát Nguyễn kiều Phô sẵn sàng cho ngày hôm
sau. Tám giờ rưỡi sáng Chủ nhật tại điểm hẹn, trễ lắm là
chín giờ không ai được trễ, đó là lịnh của ông trưởng ban
trang trí, may mà không ai trễ hết, hai anh Phó Huỳnh
công Tịnh và Lê qúi Nam đã có mặt trước giờ ấn định,
bảy giờ rưỡi tưởng trễ rồi gọi điện thoại ơi ới.
Điểm hẹn năm nay là nhà mát 15. Nhà mát
này1không xa nhà mát 17 của năm vừa qua là bao nhiêu,
cũng nằm trên đường Edinger sâu trong hồ vịt, thoáng
mát nhiều hơn sự ước đoán, chỉ cực cho Ban tổ chức là
khuân vác hơi xa nhưng anh tài xế Nguyễn kiều Phô tìm
cách giảm nhẹ cho anh em bằng cách đưa xe truck chạy
vòng thành cũng đỡ phần nào, đây cũng là một kinh
nghiệm cho sang năm. Trời Nam Cali nắng ấm nhưng
ngày hôm nay có lẽ nắng rát! Chín giờ sáng mà đã cảm
nhận sự oi bức cuả mùa hè, tiên đoán thời tiết hôm nay
nhiệt độ sẽ lên tới 96 độ Fahrenheit. Gió nhẹ hướng
Đông Nam từ biển thổi vào lục địa.
Mỗi người một việc, thoáng chốc mười giờ sáng,
quang cảnh nhà mát 15 thật rực rỡ với biểu ngữ lớn
“Chào Mừng Quan Khách và Đồng Hương Phú
Yên”, cờ vàng ba sọc đỏ chen lẫn cờ Hợp chủng quốc
Hoa Kỳ thật giống như ngày Đại Hội, bà con rai rai tề
tựu tay bắt mặt
mừng tìm bóng
mát đứng ngồi
hàn huyên tâm
sự chúc tụng
tưng bừng như
ngày đầu năm!
Đúng 11 giờ
anh
Nguyễn
ngọc Sỹ trong
ban ẩm thực
nhóm lửa, phút
chốc hai lò lửa
hồng rừng rực
Ban ẩm thực nướng thịt

và
mùi
thịt
nướng
cũng đã
xông lên,
tội nghiệp
một mình
anh
Sỹ
lăng xăng
hai
lò,
đến
11
giờ rưỡi
anh thủ
quỹ Phúc
mới đến
tiếp tay nhưng cũng vất vả lắm; do sự kêu gọi giúp sức
thì có anh Trần trọng Đạt và một thân hữu nhập cuộc,
3

thật hào hứng và hoan nghênh tinh thần làm việc của các
anh, bên cạnh đó bà con bắt đầu dán mắt vào TV, vì giải
túc cầu quốc tế diễn ra cũng thời điểm này.

Đến 12 giờ rưỡi, giờ ăn đã đến. Bà con vừa
thưởng thức những món ăn do chính Đồng hương của
mình mang đến, vừa xem TV. Nói đến món ăn thì khỏi
chê, món nào cũng ngon, heo quay, thịt nướng, xôi, đặc
sản Phú yên đều là những món mà bà con ưa thích. Góc
trái chỗ có TV là nơi ồn ào nhất, trận đấu giữa hai đội Ý
và Pháp diễn ra thật sôi nổi ở hiệp nhì với tỷ số 1-1 dưới
sự tường trình của anh Đoàn đắc Khai, không thua gì
tường trình viên thể thao Nguyên Vũ ngày xưa ở bên nhà
trước năm 1975 nhất là khi anh la Gơơơơ….ơơol ở xa cứ
tưởng anh Mễ nào phát ngôn. Bàn bên cạnh, Kỳ Vương
cờ tướng Bùi văn Nhàn đang chỉ vẻ những nước cờ bí
hiểm mà anh đã thắng những cao thủ trong những lần
tranh tài mấy năm trước.

ĐH tiếp tay Ban ẩm thực nướng thịt

Mười một giờ 55, trận đấu ngang ngửa giữa
Pháp và Ý với tỉ số 1-1,thật đúng là long tranh hổ đấu.
Đến giờ này, bà con tề tựu đông đủ, anh trưởng ban tổ
chức Huỳnh công Tịnh yêu cầu tắt Tivi 5 phút để tuyên
bố khai mạc buổi Hội Hè Đồng Hương hội ngộ, kế đến
ông Chủ tịch Nguyễn hoàng Công có vài lời tâm tình
cùng đồng hương, rồi anh Lê qúi Nam thông báo ngày
trại hè và ngày giờ dạ vũ gây qũy cho đặc san xuân
2007, cuối cùng anh Huỳnh thanh Trúc tường trình sổ
sách chi thu và mạnh thường quân ủng hộ ngày Hội Hè.
Chúng tôi nhận thấy vợ chồng Đồng hương Ngô
khôn Chính lúc nào cũng dành sự ủng hộ nồng nhiệt cho
hội, tuy là Đại Gia nhưng vợ chồng anh lúc nào cũng
bình dân và hòa đồng, Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương
Phú Yên chúc lành đến gia đình anh. Ông Bà Tái Sanh
cho biết sẽ ủng hộ mỗi năm một con heo quay cho mỗi
ngày hè hội ngộ, Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Phú
Yên và bà con đồng hương cầu chúc ông bà Tái Sanh
sống mạnh, sống khỏe, sống dai hơn ông Bành Tổ để bà
con ta được nhờ. Còn rất nhiều mạnh thường quân ủng
hộ cho buổi hội ngộ này, ban tổ chức chân thành cảm ơn
tất cả.

Đến 1 giờ thì anh Trưởng ban Thể Thao Đoàn
đắc Khai làm nhiệm vụ. Trước hết là trò chơi thảy bong
bóng nước, trò chơi này dành cho những cặp vợ chồng:
Vợ chồng anh Công, anh Phô, và vài cặp đồng hương
không biết tên…. do anh Lương văn Sỹ điều khiển. Kế
đến là trò chơi “Củ Cà Rốt”, xin lược thuật nguyên tắc
của trò chơi này như sau: Dùng một sợi dây, một đầu
buộc vào củ cà rốt, đầu dây kia buộc vào thắt lưng.
Tham dự viên dùng những bắp thịt thắt lưng và đùi,

ĐH dùng cơm trưa
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ĐH

Thi đua củ cà-rốt

đồng thời khéo léo uốn éo thắt lưng của mình điều khiển
củ cà rốt để
2 GiảI nhất củ cà-rốt lãnh thưởng
đẩy
quả
chanh
nằm
trên mặt đất
ngay
phía
dưới và ở
giữa hai chân
tiến về phía
trước, tham
dự viên nào
đẩy
quả
chanh
của
mình về đến
mức trước, sẽ là người thắng cuộc! Người đoạt gỉai đầu
tiên của trò chơi Củ Cà Rốt là anh Trần Đại. Toán thứ
hai có anh Nguyễn kiều Phô, anh Phô tuyên bố, muốn
đoạt được giải nhất, anh phải áp dụng phương châm
“mạnh dùng sức yếu dùng chước”, anh Phô liền hỏi
mượn ngay Củ Cà Rốt của anh Đại vừa thắng giải trong
toán đầu vừa qua. Thế là kết quả đúng theo tiên đoán,
anh Phô cũng là người đẩy được quả chanh về đến mức
nhanh nhất! và anh cũng thắng cuộc như anh Đại. Quả
thật Củ Cà Rốt của anh Đại dữ dội thật, vẫn còn work
good lắm đấy!!!
Phía bên phải nhà mát là sân bóng chuyền. Bất chấp cái
nắng hè chan chát của miền Nam Cali, các em hai bên
thay phiên nhau quần thảo trên sân cỏ. Trận đấu bóng
đá kết thúc với kết qủa Ý hạ Pháp bằng loạt penalty luân
lưu, trận này làm méo mặt các anh chọn đội Pháp và hả
hê các bạn bắt độ đội Ý! Nhạc Việt tiếp tục phát lên
những bản tình ca, du ca và hùng tráng ca đã chọn lọc
sẵn vui thật là vui! …

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

Phần cảm tưởng đồng hương thì có chị Hàn Aí
Liên phát biểu với những lời lẽ thật chân thành và cảm
động. Chị Liên là cựu thủ quỷ của Hội Đồng Hương
Phú Yên và là người đẹp Tuy Hòa trước 75, đến nay
cũng còn xinh đẹp, xin hỏi nhỏ anh Hiển là phu quân chị
Liên, bí quyết nào anh đã giúp chị Liên giữ được nhan
sắc vẹn tòan như thuở anh chị mới quen nhau?
Mặc dầu ngày hôm nay trời nóng nhưng ngồi
trong lều thì mát rượi, nhờ gió nồm mang hơi nước từ
biển thổi vào. Sau khi ăn tái đi tái lại mà đồ ăn vẫn còn
nhiều, đến 3 giờ một số bà con ra về mang theo qùa mọn
do anh Chủ Tịch Nguyễn hoàng Công gởi tặng. Ban tổ
chức bắt đầu dọn dẹp lai rai. Người dọn dẹp sốt sắn nhất
là cố vấn Dương Chín, cố vấn Nguyễn tiền Nghê, anh
Xiếp (trưởng nam anh Nghê), các con, cháu của anh
Kiều Phô, ban tổ chức thành thật cảm ơn và ghi công.

Thi nhảy bao bố
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Đội Nam Đà rằng đang kéo dây

o

o

 Dason Trần
 Dana Trần
 Lương Khoa
 Lê Dũng
Bóng chuyền / Volleyball (đội)
 Edward Lương, Jimmy Ngô, Lương Sĩ,
Phillip Lê, Kenny Lê, Lương Khoa
Kéo dây (đội)
 Nam Đà Rằng

 Trại Hè 2006 (camping) – Trại Hè kỳ 2 sẽ được tổ
chức ở Lake Arrowhead vào 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 8
năm 2006. Trưởng ban tổ chức là anh Phó NV Huỳnh
công Tịnh.
Nắng chiều còn chan hòa, trò chơi vẫn tiếp diễn,
đến 4 giờ nhà mát 15 lưa thưa bóng đồng hương, anh
Trưởng ban tổ chức tuyên bố kết thúc ngày hội hè. Đến
6 giờ chiều thì nhà mát 15 không còn bóng một đồng
hương nào, còn chăng, là hàng trăm dấu chân thân
thương của Đồng hương Phú yên đã in đậm nét trên
thảm cỏ xanh của công viên giữa mùa hè 2006. Nắng
chiều diệu dần, bầy hải âu từ xa hạ cánh nhặt vài miếng
ăn còn rơi rớt đâu đây rồi bay vút lên cao, vào phương
trời vô định. Một ngày đã qua, nghỉ ngơi, chuẩn bị cho
ngày mai đi làm, thời gian trôi nhanh, mới đây mà đã 31
năm xa xứ, bùi ngùi cho bà con Tị nạn!… Hẹn gặp nhau
ngày Hội TẾT ĐINH HỢI tới. Tạm chào. ♦

 Dạ Vũ Gây Quỹ 2006 – Dạ vũ gây quỹ cho Đặc san
2007 được tổ chức vào đêm thứ bảy 16 tháng 9 năm
2006. Vũ trường quen thuộc Majestic ở thành phố
Huntington Beach, California sẽ là nơi lý tưởng cho
Đồng hương và thân hữu PY giải trí trong mùa Hè này.
Hãy mời bạn bè và người thân cùng tham dự, ủng hộ
đêm gây quỹ cho Đặc san được thành công. ♦

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 Hè 2006 – Hè hội ngộ năm nay được tổ chức
vào Chủ Nhật ngày 9 tháng 7 năm 2006, tại nhà mát 15,
Milesquare Park. Nhiều trò chơi vui nhộn có thưởng đã
được Đồng hương hưởng ứng nồng nhiệt. Những ĐH
sau đây đã đoạt giải với phần thưởng và huy chương
(medal) của BTC:
o Chạy đua bong bóng (đội)
 Anh chị Trần Đại
 Kevin Nguyễn và Edward Lương
o Hất chanh bằng củ carrot (cá nhân)
 Anh Nguyễn kiều Phô
 Anh Trần Đại
 Anh Trúc Linh
 Anh Lê Dũng
o Chạy tiếp sức cột chân (đội)
 Nguyễn Danh-Khoa
& Nguyễn Xuân-Mai
o Nhảy bao bố (individual)
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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 sẽ được trúng giải.
Baûn tin soá 21

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.

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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PHÂN ƯU
Ðược tin buồn
Nhạc mẫu Ông NGUYỄN TẤN TÀI, Ủy viên Hội Đồng Hương Phú Yên đặc trách vùng San Bernadino là:
Cụ Bà TRẦN

THỊ DUYÊN

Tạ thế ngày 24 tháng 4 năm 2006 tại Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam.
Hưởng thọ 74 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Ðồng hương Ông Bà NGUYỄN TẤN TÀI và tang quyến trước
sự đau buồn mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà TRẦN THỊ DUYÊN sớm được về miền vĩnh phúc.
Hội Đồng Hương Phú Yên - Thành Kính Phân Ưu
///
Ðược tin buồn Hiền thê Đồng hương NGUYỄN KIỀU ĐÃI,
Cụ Bà NGUYỄN

THỊ NGHIỆP

Tạ thế ngày 19 tháng 5 năm 2006 (nhằm ngày 22 tháng 4 năm Bính Tuất)
tại xã Hòa định, huyện Phú hoà, tỉnh Phú yên, Việt Nam.
Hưởng thọ 74 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Đồng hương NGUYỄN KIỀU ĐÃI và tang quyến trước sự đau
buồn mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà NGUYỄN THỊ NGHIỆP sớm được về cõi vĩnh hằng.
Hội Đồng Hương Phú Yên - Thành Kính Phân Ưu
///
Ðược tin buồn Đồng Hương,
Bà LÂM

QUỲNH HÀI

Đã từ trần ngày thứ ba 4 tháng 7 năm 2006
tại Rosemead, California.
Hưởng dương 58 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng tang quyến Bà LÂM QUỲNH HÀI trước sự đau buồn mất mát to
lớn này. Nguyện cầu hương linh Bà LÂM QUỲNH HÀI sớm được về miền vĩnh cửu.
Hội Đồng Hương Phú Yên - Thành Kính Phân Ưu
///
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PHÂN ƯU
Ðược tin buồn
Thân mẫu cựu Tổng Thư Ký Hội Đồng Hương Phú Yên PHAN ĐÌNH TRỌNG là
Cụ Bà VÕ

THỊ XƯƠNG

Đã từ trần ngày thứ năm 6 tháng 7 năm 2006
tại Tuy hoà, Phú yên, Việt nam
Hưởng thọ 80 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Ðồng hương Ông Bà PHAN ĐÌNH TRỌNG và tang quyến trước
sự đau buồn mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà VÕ THỊ XƯƠNG sớm được về miền vĩnh cửu.
Hội Đồng Hương Phú Yên - Thành Kính Phân Ưu
///
Ðược tin buồn,
Đồng hương NGUYỄN

HỮU SUM

Đã từ trần vào Thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2006 tại Marietta, Georgia.
Hưởng thọ 78 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng gia đình Ðồng hương NGUYỄN HỮU SUM trước sự đau buồn
mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh Cụ ông NGUYỄN HỮU SUM sớm được về miền vĩnh cửu.
Hội Đồng Hương Phú Yên - Thành Kính Phân Ưu
///
Ðược tin buồn
Cựu Cố vấn Hội Đồng Hương Phú Yên,
Cụ Ông ĐOÀN

NHƯ KHANH

Đã từ trần lúc 8 giờ 07 phút tối Chủ Nhật ngày 23 tháng 7 năm 2006 (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Bính Tuất)
tại West Covina, California.
Hưởng thọ 71 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Ðồng hương Bà Quả phụ Đoàn Như Khanh, nhủ danh NGUYỄN
THỊ HOÀI HÂN và tang quyến trước sự đau buồn mất mát to lớn này. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông ĐOÀN NHƯ
KHANH sớm được về miền vĩnh cửu.
Hội Đồng Hương Phú Yên - Thành Kính Phân Ưu
///
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Ðồng hương Ông Bà LÊ VĂN KHÓA
cử hành lễ vu quy cho
Trưởng Nữ LÊ BÙI DIỄM-PHÚC,
đẹp duyên cùng Chú Rể KEY VANDYKEN
NGUYỄN.

Ông Bà Cố vấn HĐHPY NGUYỄN TIỀN NGHÊ
cử hành lễ vu quy cho
Út Nữ NGUYỄN THỊ THU-THẢO,
đẹp duyên cùng anh TRẦN KIẾN QUỐC,
út nam của Ông Bà TRẦN CHÂU.

Hôn lễ được cử hành vào
Thứ bảy ngày 29 tháng 4 năm 2006
tại thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ.

Hôn lễ được cử hành vào
Thứ bảy ngày 10 tháng 6 năm 2006
tại thành phố Baldwin Park, California, Hoa Kỳ.

Hội Ðồng Hương Phú Yên
xin chúc mừng hai họ có Dâu hiền Rể thảo
và chúc Cô Dâu Chú Rể
Trăm Năm Hạnh Phúc, Răng Long Tóc Bạc.

Hội Ðồng Hương Phú Yên
xin chúc mừng hai họ có Dâu hiền Rể thảo
và chúc Cô Dâu Chú Rể
Trăm Năm Hạnh Phúc, Răng Long Tóc Bạc.

Ban Chấp Hành
và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên

Ban Chấp Hành
và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
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Ñaëc San Xuaân
Theå leä vieát vaø qui taéc choïn baøi

(Ñieàu leä naøy boå tuùc vaø thay theá baûn ñieàu leä cuõ)
℘℘℘℘℘℘℘℘℘
A. THEÅ LEÄ:
1. Baøi vieát coù noäi dung sau ñaây khoâng ñöôïc choïn ñaêng:
a. Coù lôïi cho chuû nghóa Coäng saûn.
b. Coù tính caùch ñaû kích caù nhaân, chæ trích taäp theå ngöôøi Vieät quoác gia
döôùi moïi hình thöùc.
c. Baøi vieát ñaõ ñaêng ôû nhöõng baùo, taäp san khaùc hoaëc nhöõng Ñaëc san Phuù
Yeân tröôùc ñaây.
d. Baøi caäy ñaêng.
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)
♦♦♦

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Dạ Vũ Gây Quỹ 2006
Đặc San Xuân Đinh Hợi
Thứ bảy, ngày 16 tháng 9. Từ 8g30 tối.
tại Vũ trường Majestic
18582 Beach Blvd., Suite 121
Huntington Beach, CA 92648
Giá vé ủng hộ: $15.00. Xin liên lạc trước để nhận vé.
• Nguyễn hoàng Công
(714) 220-2725
• Lý thanh Nhàn
(714) 337-1428
Tất cả quỹ gây được trong đêm Dạ vũ, sẽ được dùng
trong việc ấn loát Đặc san 2007, biếu Đồng hương và
thân hữu trong dịp Xuân Đinh Hợi.
Trân trọng kính mời quý ĐH và thân hữu ủng hộ và 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:
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