©HĐHPY/BCH03-07 Chủ tịch NGUYỄN HOÀNG CÔNG
Bản Tin HĐHPY phát hành mỗi tam cá nguyệt
°
Số 22 - Tháng 10/2006

Traïi Heø
♦♦♦
n

GIẢI KHUYẾN HỌC 2007

Thời hạn cuối nhận phiếu điểm: ngày
30 tháng 11 năm 2006. Xem thể lệ
trang 2.

o

VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN
XUÂN ĐINH HỢI 2007
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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.
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Phuù Yeân 2006
(năm thứ 2)

T

~ Nguyễn Kiều Phô tường thuật ~

heo sự hướng dẫn của anh Huỳnh công Tịnh Trưởng ban
Tổ chức (TBTC) Trại Hè năm 2006. Nơi cắm trại năm nay có tên
gọi là Dogwood Camp Ground. Đúng như những tiên đoán từ bài
tường thuật sau Trại Hè 2005 cũng là lần cắm trại đầu tiên của
Đồng hương Phú yên tại Hải ngoại. Số người tham dự Trại Hè năm
2006 đã tăng lên một con số vượt kỷ lục là 72 người. Đó cũng
không ngoài hoài bảo của Đồng hương chúng ta, tham dự Trại Hè
để tìm thấy cái không khí sinh hoạt ngoài trời ngày lẫn đêm,
TrạI và gia đình Ô. Cố vấn Hàn Tài Nguyên

ĐƠN ỨNG CỬ

Xem trang 11, đơn ứng cử Chủ tịch
và Trưởng ban Giám sát nhiệm kỳ
2007-2011. Giúp Ban Bầu cử được
hữu hiệu, xin gởi đơn ứng cử về Hội
sớm.
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Tường trình Trại Hè 2006 /1/
Thông báo /1, 12/
Tổng kết tài chánh – Sổ vàng /2/
Thể lệ Giải Khuyến Học /2/
Chúc mừng đám cưới /8/
Tin Sinh Hoạt, Phân ưu /9/
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vì sáng thứ sáu chúng tôi còn phải làm bổn phận tại các
Ban tổ chức Giải Khuyến Học HÐHPY.
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Anh chị Đại Nga lo phần giảI khác cho ĐH

hảng sở. Tuy vậy, đến 5 giờ chiều, tất cả lều trại cũng đã
được dựng lên ngay ngắn dọc theo hai bên con đường
nghiêng nghiêng trên triền dốc trong phạm vi camp
ground, trông xinh đẹp lắm. Anh chị em chúng tôi bắt đầu
kéo nhau đến từng túp lều lý tưởng của mỗi gia đình với
lời chào hỏi vui vẻ, nồng ấm đầy thâm tình. Hầu hết anh
chị em chúng tôi cảm thấy thoải mái với cái không khí
trong sạch, mát mẻ của ngoại cảnh núi rừng thiên nhiên tại
khu vực cắm trại cuối tuần này. Kể ra, tất cả mọi người
cũng có vẻ mệt mỏi vì cả ngày chưa người nào ăn uống chi
cả. Chúng tôi kéo nhau đến quán ăn Thanh Trúc để dùng
cơm tối, bữa cơm tối của ngày đầu tại đây.
Cơm tối tạI quán Thanh Trúc

Chị Trang Diên Khánh (partner của anh Kiều Phô) đã khéo
tay, đổ bánh xèo từ nhà mang đến. Chúng tôi được thưởng
thức một màn bánh xèo thoả thích, tất cả thực khách, ai ai
cũng được mời thưởng thức qua những chiếc bánh xèo
tôm, thịt, giá, hành, xà lách vàng rực với hương vị bánh
xèo thơm phức. Ăn mãi, ăn hoài mà vẫn còn bánh đễ dành
cho đến sáng hôm sau diễn lại lần thứ hai. Tại quán ăn
Thanh Trúc, bà chủ quán cũng sẵn sàng các món ăn ngon
để chia xẻ với anh chị em như: Nồi bún bò Huế, nồi canh
chua Thái Lan, Chim cút chiên nguyên con v.v…
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

Màn đêm buông xuống, chúng tôi được lệnh án
binh bất động, ngồi quay quần trong quán ăn Thanh Trúc,
tiếp tục là phần văn nghệ bên cạnh ánh lửa trại được thắp
sáng, ngọn lửa càng bùng cháy mạnh, anh chị em thay
phiên nhau cất tiếng hát oanh vàng dưới ánh lửa trại đang
cháy bén nhạy. Người nhạc sĩ trẻ với cây đàn Guitar trên
tay, đang lần 5 ngón tay trên từng phiếm đàn, đệm theo lời
ca của từng ca sĩ, anh nhạc sĩ rất quen thuộc dễ thương của
chúng ta, ấy là anh Lương văn Sĩ. Anh Sĩ rất điêu luyện,
anh đã cố gắng hoà âm sao cho tiếng dương cầm của anh
hoà hợp với âm điệu thăng trầm của từng ca sĩ đang trình
diễn. Chị chủ quán ăn Thanh Trúc đã giúp vui qua hai thể
loại nhạc, tân lẫn cổ (tân cổ giao duyên). Dường như tất
cả anh chị em có mặt tại quán Thanh Trúc đêm đầu tiên
đều xin được đóng góp phần của mình trình diễn qua
những bài ca chọn lọc trữ tình. Đêm đã chìm sâu vào
không gian tĩnh mịch, chúng tôi tạm ngưng phần văn nghệ
nơi đây, và thay vào bằng những mẫu chuyện vui được lần
lược kể lên. Người kể nhiều mẫu chuyện vui trong đêm là
anh Lương văn Sĩ. Có câu chuyện anh Sĩ đã kể có phần
hấp dẫn nhất đó là câu chuyện “Nói sao cho con ngựa bật
cười, rồi ngựa lại phải khóc rơi nước mắt”. Câu chuyện rất
giản dị nhưng khó ai có thể nói vào tai cho ngựa hiểu được
ngôn ngữ của loài người. Câu chuyện như thế này: Tại
một quán rượu, một nhóm trai thanh niên ngồi quanh bàn
nhậu họ đụng ly chí choé, đến lúc các tay nhậu và ngay cả
anh chủ quán cũng tới hồi quá chén. Nhưng tiền bạc chưa
biết phải tính sao. Anh chủ quán mới ra giá với các bạn
đang nhậu tại bàn rằng: Trong các bạn đang có mặt tại
đây, bạn nào ghé vào tai chú ngựa của tôi đang đứng gặm
cỏ bên ngoài quán kia, nói sao chú ngựa bật lên cười, tôi sẽ
bao hết tiền rượu. Thế là lần lược từng bạn một đến ghé
vào tai của ngựa mà trổ tài. Nhưng không người nào làm
cho chú ngụa bật cười được cả. Anh bạn sau cùng bước
đến và ghé miệng vào tai ngựa nói gì đó, chú ngựa bỗng
ngước mặt, há mồm cười hý hý thật thoả thích, rân trời đất.
Làm cả bàn tiệc cùng vỗ tay vui mừng theo, vui là khỏi
phải trả tiền rượu cho bữa tiệc rồi. (xin mời quý độc giả
Đồng hương Phú yên thử đoán xem, anh bạn đó đã nói gì,
mà chú ngựa bật cười như vậy?)- Nếu không tự giải đoán
được, xin mời quý vị lật sang mục (Ngựa cười) ở cuối bài
viết này, có phần giải thích.
Anh chủ quán thua cuộc, nhưng không chịu thua.
Anh ta ra giá cho phần tiền món nhậu: Nếu các bạn nói
sao chú ngựa tôi khóc rơi nước mắt, các bạn được ra về mà
không phải trả đồng nào. Chủ quán bao luôn! Thế thì mọi
người lại lần lược bước tới và ghé vào tai chú ngựa nói đủ
điều hầu mong ngựa của chủ quán khóc. Nhưng rồi chưa
thấy ai làm cho chú ngựa xúc động oà lên khóc. Tới phiên
anh chàng đã nói cho ngựa bật cười ra tay. Lúc này thì
anh bạn này cũng đã quá chén, nên quần áo không còn nai
nịt lịch sự như lúc mới nhập tiệc. Anh ta vội chạy tới
trước mặt chú ngựa thì giây nịt bị bung ra hồi nào không
hay, mà nguyên chiếc quần jean của anh bị rơi xuống tận
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dưới mắt cá. Chú ngựa liền cúi mặt xuống và rồi nức nở
khóc, nước mắt chảy ra ràng rụa. Thế là các bạn nhậu
mừng quá! Anh chủ quán thất vọng, vì bị thua cuộc. Anh
chủ quán mới mở cuộc phỏng vấn chớp nhoáng anh bạn đó
để tìm hiểu “bí quyết nào, anh đã làm cho chú ngựa tôi đã
phải bật cười ngất ngư, rồi ngựa tôi lại khóc nức nở đến
thế?” (xin mời các bạn thử đoán xem anh bạn đó đã cho
biết bí quyết nào?). Nếu không có câu trả lời của chính
mình – xin mời đọc mục (Ngựa khóc), trả lời phỏng vấn
của anh bạn đặc biệt của chúng ta, ở phần Tin Sinh Hoạt
của bản tin!
Đêm đã quá khuya, anh chị em chúng tôi tạm chia
tay, ai về lều người nấy để đi vào giấc ngủ tại đại khách
sạn “Ngàn Sao”! Sáng sớm hôm sau, anh TBTC Huỳnh
công Tịnh thức giấc trước, khoảng 6 giờ rưỡi gì đó, với cái
còi nhỏ, anh thổi lên báo thức mọi người để chuẩn bị cho
những sinh hoạt trong ngày thứ hai (8/19/06).
Tại quán Ngọc Thành Kiều Tú Uyên có vẻ sinh
động và hấp dẫn lắm, một bếp ga ba burners đã được lên
lửa, nồi niêu soong chảo đầy đủ, kẻ chiên người nấu,
chẳng mấy chốc món bún thịt nướng, cánh gà chiên bơ
giòn, hotdog luộc kẹp bánh mì, hamburgers thêm vào đó
có mấy trái bắp trắng nõn nà vừa thui trong bếp thang lửa
trại của đêm qua còn lại.
Điểm tâm tạI quán Ngọc Thành Kiều Tú

Tất cả anh chị em chúng tôi quay quần chuyện trò
ăn uống tại quán Ngọc Thành Kiều Tú Uyên là đôi uyên
ương trẻ trung nhất trong số anh chị em của chúng tôi.
Kiều Tú Uyên là cô gái của “Quê Hương Núi Nhạn Sông
Đà” còn Ngọc Thành là thanh niên của “Miền Thuỳ
Dương Cát Trắng”, nghe đâu cô cậu này sẽ bước lên xe
hoa trong dịp Giáng Sinh cuối năm nay. Chúc mừng, chúc
mừng Ngọc Thành và Kiều Tú Uyên hai người se duyên lẹ
lẹ và sẽ gặp lại trong dịp Trại hè năm tới.
Anh chị em chúng tôi bước qua bên kia con đường
trán nhựa ghé lại quán ăn của anh chị Lê quý Nam và
Huỳnh công Tịnh, tại đây chúng tôi thưởng thức những ly
cà phê nóng hổi thơm ngon do chính bàn tay pha chế cà
phê điệu nghệ của hai anh Tịnh và Nam, chắc chắn các
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quán ăn dã chiến tại đây không quán nào sánh bằng. Chị
Nam lại là một đầu bếp trứ danh của tận cùng miền Bắc
Việt Nam mà anh Nam đã phải dày công tìm kiếm bao
tháng ngày trên suốt đoạn đường vượt đại dương mới gặp
Trại gia đình ĐH Lâm Bảo Cảnh từ San Jose

được chị trên phần đất tự do này. Chị Nam thết đãi nhiều
món, nhưng vì lo ăn nên không nhớ nổi, chỉ có món gà
nướng cắt xén xinh đẹp như năm cánh hoa biển ướp gia vị
đặc biệt nên miếng gà nướng rất mềm và dễ ăn, thực khách
đã đến với quán ăn Quý Nam và Công Tịnh một lần sẽ
không bao giờ quên cô đầu bếp vui vẻ, bặt thiệp đầy khả
kính của anh Nam.
Đến quán ăn này mà không ghé lại quán ăn kia là
điều thiếu sót, chúng tôi mới chia nhau từng nhóm đến
từng quán ăn mới đủ thì giờ, nhóm thì lại quán ăn anh chị
Đại, quán này đầy đủ thức ăn nhất, các em thanh niên thiếu
nữ thích tụ họp tại đây, thực ra anh chị Đại có nhiều kinh
nghiệm về việc cắm trại từ bấy lâu nay, nên thức ăn, nước
uống và dụng cụ cho phần ẩm thực rất là perfect. Một
nhóm ghé lại quán ăn Hoàng Công Cúc do ông bà Chủ tich
HĐH/PY quản lý, rồi tất cả anh chị em chúng tôi kéo nhau
đến quán Tài Nguyên do anh chị Tài và anh chị Lợi điều
hành, tại đây chúng tôi được cho ăn món bánh tráng cuốn
tại chỗ, bên trong có nem nướng rau hành tươi với nước
chấm ngon ngọt vô cùng rất hợp với khẩu vị của đồng
hương Phú yên chúng ta. Hơn nữa, hai chị Tài và chị Lợi
với sự tiếp tay của các anh, chị em trong gia đình chị Lợi
nữa, nên đội hoả đầu vụ trông có vẻ hùng hậu, nhịp nhàng
và hấp dẫn lắm. Được biết gia đình chị Lợi vừa mới đến
nhập cuộc sáng hôm nay, nên thức ăn vẫn còn tươi ngon.
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Trại gia đình anh chị Lợi

Anh chị Hồ Học, tuy không tiện ở lại đêm trong Trại Hè
năm nay, nhưng anh chị cũng cố gắng lặn lội lái xe theo,
đến chung vui với tất cả anh chị em từ sáng sớm ngày thứ
hai (Saturday 8/19/06), anh chị đem đến một thùng nhãn,
một thùng Thanh long tươi do chính anh chị đã dày công
vun xới nhiều tháng năm trong vườn, phía sau tổ ấm của
anh chị. Cảm ơn anh chị Học đã có nhã ý sang sẻ cây nhà
lá vườn của anh chị với tất cả anh chị em có mặt tại Trại
hè 2006.
Sau phần ăn uống buổi sáng trong ngày thứ hai,
chúng tôi thành lập một nhóm gồm anh Quí Nam, Ngọc
Anh, Công Tịnh, Kiều Phầu, Trần Đại, Hoàng Công, Văn
Sĩ và Kiều Phô làm một cuộc hành trình mạo hiểm lội bộ
xuyên qua rừng. Chúng tôi bắt đầu đi vào lối mòn xuyên
núi rừng, thật ra chúng tôi không người nào biết lối mòn
này dài bao nhiêu cây số và phải mất bao lâu mới trở lại
Dogwood camp ground.

Chúng tôi âm thầm bước đi trên lối mòn có sẵn, vừa đi vừa
chuyện trò mỗi lúc âm thanh tiếng nói của chúng tôi vang
dội xung quanh lối mòn giống như có hệ thống stereo đâu
đây, cây rừng cao to mọc hai bên thung lũng đã dội tiếng
nói với âm thanh vang vang, chứng tỏ chúng tôi đã đi một
đọan đường khá sâu trong rừng. Tình cờ, gặp một toán ba
người mỹ hai nữ một nam đến ngược chiều trong âm thầm.
Dường như họ cũng căng thẳng, lo sợ và mệt mỏi trên suốt
lối mòn vừa qua. Họ bảo rằng đường mòn này còn dài
lắm. Một trong nhóm của chúng tôi đưa ý kiến chúng ta
nên quay trở lại, nhưng rồi hầu hết đều quyết chí đi nốt
cuộc hành trình, dẫu cho lối mòn này có gian nguy đến
đâu, có dài bao nhiêu, có mất nhiều tiếng đồng hồ đi nữa,
chúng ta cũng phải thực hiện cho bằng được. Chúng tôi
dừng chân hai bên lối mòn, kẻ đứng người ngồi sau 15
phút để nghỉ giải lao rồi lại tiếp tục đi theo lối mòn đã
chọn. Sau hơn một giờ đồng hồ anh em chúng tôi đã thực
sự hoà nhập với sự sinh hoạt của núi rừng hoang vu đầy
ám khí. Với kinh nghiệm hiking kỳ này, biết đâu một
ngày nào đẹp trời trong tương lai, anh em trong nhóm
chúng tôi sẽ đáp máy bay sang vùng rừng già Amazon
(Brazil) ở Nam Mỹ để thực hiện một cuộc lội rừng phiêu
lưu, đầy mạo hiểm lịch sử không chừng.
Các em thanh niên thiếu nữ cũng không chịu thua,
các em đã tổ chức lội bộ trong rừng qua ngả khác. Nghe
các em kể lại, đã lội theo lối mòn hiking nào đó còn dài và
sâu trong rừng, qua suối, vượt thung lũng suốt hơn hai
tiếng đồng hồ. Kể ra các em thanh niên thiếu nữ này còn
gan dạ hơn các bậc phụ huynh của các em. Nhóm junior
này gồm có: Em Dason, Dadrian, Andrew, Edward, Helen
Edward L., Kevin, Edwin, Anthony, Tony.

Đang thưởng thức cây nhà lá vườn của ĐH Hồ Học – Anh Thư
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Chị Thanh Trúc tặng ĐH những bản tân cổ giao duyên

Cuối ngày thứ hai chúng tôi bắt đầu ra tay làm
bếp, nổi lửa nấu nướng sum vầy cùng chia sẻ thức ăn tối.
Lửa trại cũng bắt đầu nhóm lên, trong khu vực cắm trại
của chúng tôi có tất cả bảy ngọn lửa trại được đốt sáng, các
em tụ họp lại xung quanh ngọn lửa trại tại nhà ăn của anh
chị Đại. Còn anh chị em của chúng tôi thì gom lại cạnh
ngọn lửa hồng ngoài nhà ăn của anh chị Thanh Trúc, vừa
ăn, lại vừa ca hát những bài hát mình tự chọn trong hai tập
nhạc vàng do anh chị Sĩ đem theo. Đêm nay là đêm thứ
hai của vụ Trại Hè năm nay, cũng là đêm sau cùng, tất cả
anh chị em, ai ai cũng dành nhau để hát cho nhau nghe, hát
cho tâm hồn thoải mái, hát hay không bằng hay hát. Lúc
thì đơn ca, khi thì song ca, nếu ca không xong thì tất cả
chúng tôi cùng hợp ca tạo một đêm lửa trại ngoạn mục
thích thú vô cùng. Tôi còn ghi nhớ những cặp song ca
Hoàng Công và Thu Cúc, đôi song ca anh chị Lê quý Nam,
anh chị hàn Lợi Nguyên, anh chị Lương văn Sĩ, anh chị
Trần Đại. Đơn ca gồm có đệ nhất phu nhân anh Huỳnh
thanh Trúc với phần trình bày tân và cổ nhạc, anh Tịnh,
anh Kiều Phô v.v… Tiết tháng tám nhằm giữa mùa hạ, nên
thời gian qua đêm quá ngắn, mà ca sĩ trong anh chị em
chúng tôi thì quá đông nên không thể sắp xếp cho quý ca sĩ
trình bày đầy đủ trong dịp này được, xin thành thật cáo lỗi
và mời quý anh chị em sẵn có chút ít máu văn nghệ trong
người, hãy đến với Trại Hè năm tới 2007. Ban tổ Chức
chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp chương trình để tránh trường
hợp một số ca sĩ đã không có cơ hội trình bày những bài
hát ưa chuộng của chính mình.

Anh chị LợI song ca “Con Đường Xưa Em Đi”

Hình lưu niệm tại quán Ô.B Cố vấn Tài sau bữa điểm tâm cuốI

Bà CV Tài luôn tươi vui trong mọI việc

Sáng sớm ngày thứ ba (Chủ nhật 8/20/06), anh
Tịnh báo thức bằng những hòi còi cá nhân. Sự sinh hoạt
trong ngày thứ ba cũng khá sinh động. Bắt đầu bằng
những ly cà phê được các anh chị em của anh Lợi pha hầu
như càng nhâm nhi hương vị cà phê tại quán Tài Nguyên,
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anh chị em chúng tôi không nỡ rời quán để tham gia những
sinh hoạt khác trong ngày.

TrạI gia đình Hoàng Công và g. đ. Ngọc Anh

Anh chị chủ quán Tài Nguyên và gia đình anh em
của anh chị Lợi rất vui vẻ và hiếu khách, đúng với phương
châm “làm vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi” nên
khách cũng mến mộ quán Tài Nguyên không muốn rời
quán, mà lưu lại hàn huyên tâm sự suốt buổi sáng của ngày
cuối. Các em tổ chức một cuộc lội bộ dọc theo đường mòn
trong rừng lần thứ hai. Chị Trang Diên Khánh và Lan là
cặp giới nữ đi bộ nhiều lần nhất trong khu vực cắm trại.

Trại gia đình ĐH Huỳnh Thanh Trúc

Lều trại trông chắc chắn và đứng đắn nhất là lều
của anh chị Hàn tài Nguyên, lều có nhiều hơn hai phòng là
lều của anh chị Nguyễn hoàng Công và anh chị Nguyễn
Kiều Phô, lều nhỏ bé, xinh xắn, dễ và đáng thương nhất là
lều của anh TBTC Huỳnh công Tịnh, túp lều lý tưởng và
chao đảo nhất, mặc dầu qua đêm không mưa to, không gió
lớn mà vẫn lắt lư là lều của đôi uyên ương Lê quý Nam Phó Ngoại vụ HĐH/PY.

TrạI gia đình Ô.B T.B Giám sát Nguyễn Kiều Phô

TrạI gia đình ĐH Nguyễn Kiều Phầu

Anh Huỳnh thanh Trúc đọ sức với anh Nguyễn
kiều Phô qua những chiến lược và chiến thuật bí hiểm để
điều quân khiển tướng trên bàn cờ tướng hầu lừa đối
phương vào thế bí ngay trên trận mạc, buộc đối thủ phải
đầu hàng. Anh Hàn Lợi Nguyên đọ sức với anh Huỳnh
công Tịnh. Nhưng rất tiếc, giữa khu rừng núi âm u, các
đối thủ cờ tướng chúng tôi không dám múa gậy giữa rừng
hoang, nên kết quả các trận tranh tài đều xem như bất phân
thắng bại! Hẹn vụ Trại Hè năm tới 2007 sẽ có mặt đệ nhất
cao thủ kỳ vương Bùi văn Nhàn chỉ giáo, mới mong có kẻ
thắng người bại.
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CHUÙC MÖØNG
ÑAÙM CÖÔÙI

Nhị vị Phó Chủ tịch

Túp lều lý tưởng Ô.B Phó NgoạI vụ Lê quý Nam

♥♥
Chương trình ấn định đúng 4 giờ chiều ngày thứ
ba (Chủ nhật 8/20/06) chấm dứt vụ Trại Hè 2006. Tất cả
anh em chúng tôi gồm 72 tham dự viên, đã ghi danh cho
Trại Hè 2007. Xin thông báo đến quý Đồng hương Phú
yên, Đồng hương nào chưa bao giờ tham gia cắm trại
ngoài trời, xin mời ghi danh sớm cho Trại Hè năm 2007,
chậm nhất là ngày họp mặt Tân Niên Đinh Hợi tới đây để
BTC có đủ thì giờ gọi đặt chỗ cắm trại. Cảm ơn quý Đồng
hương. ♦
(Ngựa cười)- anh bạn nói nhỏ vào tai của chú ngựa là (của
quí của anh ta to và lớn hơn của quí của chú ngựa, nên chú
ngựa mới bật cười, cho là anh bạn này lếu láo quá, chứ làm
gì có chuyện đó – vì của chú ngựa là đệ nhất vô địch trong
thiên hạ cơ mà).

Ðược tin vui
Ông Bà ĐẶNG TÂN, Cố vấn HĐH/PY
cử hành lễ vu quy cho
Út Nữ ĐẶNG THỊ TUYẾN,
đẹp duyên cùng Chú Rể JIMMY GENE JUE,
Út Nam Ô.B GENE WING JUE
Hôn lễ được cử hành vào
Thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2006
tại thành phố Los Angeles, 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.
Ban Chấp Hành
và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
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PHÂN ƯU
 Trại Hè 2006 (camping) – Trại Hè kỳ 2 đã được tổ chức
với sự thành công mỹ mãn ở Lake Arrowhead vào 3 ngày 18,
19 và 20 tháng 8 năm 2006. Trưởng ban tổ chức là anh Phó
Nội vụ Huỳnh công Tịnh. Đồng phó ban tổ chức có các anh
Phó Ngoại vụ Lê quý Nam và T.B Giám sát Nguyễn kiều
Phô. Nhờ sự tổ chức chu đáo, Đồng hương đã có được
những sinh hoạt vui tươi với thiên nhiên. Nhũng giây phút
đồng hương tâm tình cởi mở, khó có được trong đòi sống
bận rộn hàng ngày. Cảm ơn Ban tổ chức và cảm ơn những
đồng hương tham dự.
 Dạ Vũ Gây Quỹ 2006 – Dạ vũ gây quỹ cho Đặc san
2007 đã được tổ chức vào đêm thứ bảy 16 tháng 9 năm 2006,
tại vũ trường Majestic ở thành phố Huntington Beach,
California. Đêm dạ vũ đã được nhiều ủng hộ từ Đồng hương
và thân hữu, nhất là giới trẻ. Nhờ vào đêm dạ vũ, Hội đã có
được một phần tài chánh cho việc ấn loát Đặc san 2007. Xin
xem chi tiết trong phần Tổng kết tài chánh.

Ðược tin buồn
Đồng hương Bà Quả Phụ PHẠM VĂN KỶ
Nhủ danh NGUYỄN THỊ XANG
Hiền thê Ông Phạm Văn Kỷ,
Cựu Cố vấn Hội Đồng Hương Phú Yên,
tạ thế lúc 1 giờ sáng ngày 26 tháng 9 năm 2006
tại bệnh viện UCLA, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 72 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu

 Đón mừng Đồng hương - Ô. Huỳnh bá Đức vừa về định
cư ở thành phố Garden Grove, California trong tháng vừa
qua.

cùng tang quyến trước sự đau buồn mất mát to lớn

 Trang trí Hội Xuân Đinh Hợi - Để ngày Hội được trang
trọng và thêm nét vui tươi cho Đồng hương thưởng thức, Ban
Khánh Tiết HĐHPY đang tích cực trong việc trang trí cho
ngày Hội. Cảm ơn sự hy sinh cho đồng hương của Ban
Khánh Tiết.

Nguyện cầu hương linh

 Bầu cử - Ban Bầu cử HĐHPY đang hoặch định chương
trình bầu cử Chủ tịch và Trưởng ban Giám sát cho nhiệm kỳ
2007-2011. Với sự tích cực, Ban Bầu cử sẽ giúp cho việc
bầu người đại diện đồng hương một cách công minh và phần
bầu cử được hữu hiệu, tiết kiệm thời gian quí báu của đồng
hương trong ngày Hội Xuân. Để không phụ những tấm lòng
thiện nguyện đắc lực, Đồng hương chúng ta hãy cùng nhau đi
đông, bầu đúng, cử xứng trong ngày bầu cử quan trọng này.
Ban Bầu cử cũng kêu gọi những Đồng hương tài dức, ứng cử
vào những chức vụ quan trọng trên để Hội nhà mỗi ngày một
phát triển trong việc phục vụ đồng hương. Xin gởi đơn ứng
cử về Hội sớm để tiện việc sắp xếp ♦

này.

Cụ Bà NGUYỄN THỊ XANG
sớm được về cõi vĩnh hằng.

Thành Kính Phân Ưu.
Ban Chấp Hành
và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
///

(Ngựa khóc) – Tuy ngựa không tin lời anh bạn đã nói, nhưng
còn bán tín bán nghi. Tới khi anh bạn bất thình lình sút giây
nịt để quần bị tuột xuống, vô tình chú ngựa nhìn thấy quả tan,
của quí của anh bạn nhỏ thê thảm nên chú ngựa mới thương
hại cho anh bạn kia mà bật khóc, nước mắt ràng rụa tuôn rơi.
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Ñaëc San Xuaân
Theå leä vieát vaø qui taéc choïn baøi
℘℘℘℘℘℘℘℘℘
A. THEÅ LEÄ:
1. Baøi vieát coù noäi dung sau ñaây khoâng ñöôïc choïn ñaêng:
a. Coù lôïi cho chuû nghóa Coängsaûn.
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)
♦♦♦
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HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN
P.O. BOX 297
MIDWAY CITY, CA 92655 – U.S.A.
Điện thoại (714) 220-2725
email: phuyen@phuyen.org
Website: http://www.phuyen.org
~~~~~~~~~
ĐƠN ỨNG CỬ
Nhiệm kỳ 2007 – 2011
Chức vụ:

Chủ tịch

Trưởng ban Giám sát (xin đánh chữ X vào ô vuông)

Họ và tên: _______________________________________________________________
Biệt danh (nếu có): ________________________________________________________
Sinh ngày ____, tháng ____, năm ____.
Nơi sinh: Xã/City ____________, Quận/County ____________, Tỉnh/State ___________
Điạ chỉ hiện tại: ___________________________________________________________
Số điện thoại: Nhà _________________

Cellular: _________________

Tôi đã đọc và hiểu rõ tinh thần Nội quy mới nhất của Hội Đồng Hương Phú Yên. Nội quy
này đã được đăng trong Đặc san Xuân 2004 và phổ biến trên mạng (website) của Hội.
Tôi xin Ban Bầu Cử ghi tên tôi vào danh sách ứng cử viên cho chức vụ trên, và chức vụ
này sẽ được bầu vào ngày Hội Xuân Đinh Hợi 2007 do HĐHPY tổ chức.
Ngày ____ tháng ____ năm _____

____________________________
Ứng cử viên ký tên
Lưu ý:
Xin gởi đơn này về Hội Đồng Hương Phú Yên sớm theo địa chỉ trên để tiện việc sắp xếp. Cảm ơn.

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Hội Xuân Đinh Hợi 2007
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2007.
Từ 10g sáng đến 4g chiều
tại nhà hàng SEAFOOD PALACE #2
3150 W. Lincoln Ave. # 134 - Anaheim, CA 92801
Phone: (714) 761-1131 / 891-1131
Chương trình:
Nghi thức khai mạc • Múa Lân • Tiệc mừng Tân Niên • Chúc Thọ • Phát giải
Khuyến Học • Văn nghệ & Ảo thuật • Xổ số • Lì xì Đầu Xuân • Nhận Đặc san
Xuân.
Đặc biệt có bầu cử Chủ tịch và T.B Giám sát nhiệm kỳ 2007-2011.
Để nhận thiệp mời và biết thêm chi tiết, xin quý Đồng hương và thân hữu liên lạc:

Nguyễn hoàng Công (714) 220-2725
Lê quý Nam (714) 604-7736
Nguyễn kiều Phô (714) 383-0562
Võ đình Sanh (909) 589-4176

Huỳnh công Tịnh (818) 291-3894
Lý thanh Nhàn (714) 337-1428
Đặng Tân (323) 224-0426
Hàn tài Nguyên (626) 286-2882

Trân trọng kính mời quý ĐH và 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:
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