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°
Số 24 - Tháng 9/2007

Hội Heø
♦♦♦

Phuù Yeân 2007

♦ NGÀY TẠ ƠN 2007
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 6g tối.
Để nói lên những ơn cao trọng mà
Đồng hương chúng ta đang diễm
phúc có được. HĐH/PY sẽ tổ chức
một buổi tiệc để Đồng hương
chúng ta có cơ hội giao cảm trong
mùa lễ Tạ ơn 2007.
Xem chi tiết trang 12.

♦ GIẢI KHUYẾN HỌC 2008
Thời hạn cuối nhận phiếu điểm:
ngày 30 tháng 11 năm 2007.
Xem thể lệ trang 12.

♦ VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN
XUÂN MẬU TÝ 2008

H

~ Nguyễn Kiều Phô tường thuật ~

àng năm vào ngày Chủ nhật, một tuần lễ theo sau ngày lễ
Độc Lập của Hoa kỳ. Hội Đồng Hương Phú Yên có tổ chức ngày
Hội Hè tại công viên Mile Square thuộc thành phố Fountain Valley
ngay trong trung tâm Tiểu Sài Gòn (Little Saigon). Năm nay 2007,
Hội Hè Phú Yên đã được tổ chức vào ngày 8 tháng 7 tại nhà mát số
17. Đây là ngôi nhà mát lớn nhất trong khu công viên này, gồm ba
ngôi nhà tư vuông nhỏ ghép lại trên một nền tráng cement xanh
nhẵn, óng ánh, mát mẻ, thoáng và rất sạch sẽ. Xung quanh được
bao bọc bỡi một đám cỏ xanh tươi cắt xén gọn gàng, phía trước nhà
mát là đại lộ Edinger chạy từ thành phố Irvine xuyên qua Santa Ana
đến công viên Mile Square của thành phố Fountain Valley và tiếp
tục đi qua Westminster, Huntington Beach.
Mặt sau nhà mát số 17 là một sân đánh Goft rộng lớn qui tụ
nhiều cầu thủ thể thao có hạng gọi là trưởng giả, quí phái, phong
lưu đến thao dược trên sân cỏ, trong lúc đồng hương Phú Yên vui
chơi sinh hoạt tại đây.

Ngày cuối nhận bài: ngày 30 tháng
11 năm 2007. Xem thể lệ trang 11.

TRONG SOÁ NAØY
•
•
•
•
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Tường trình Picnic Hè 2007 /1/
Thông báo /1, 12/
Tổng kết tài chánh – Sổ vàng /2/
Tường trình Trại Hè 2007 /5/
Phân Ưu /8,9/
Đặc San Xuân /10/
Chúc mừng đám cưới /11/
Giải Khuyến Học 2007 /11/

Tieáp theo trang 3, Hội Hè

Từ ngày 1 tháng 4/2007
đến ngày 11 tháng 9/2007

2

Baûn tin soá 24

Tieáp theo töø trang 1,

Hội Hè

Đồng hương Phú Yên cũng
chứng tỏ cho những sắc dân khác
đang có mặt trong vùng. Chúng ta có
cố gắng làm việc để tạo một cuộc
sống tạm đầy đủ, có để tâm dạy dỗ và
giáo dục con cái tiến thân trong lãnh
vực học tập nơi học đường. Tuy
nhiên chúng ta không vì quá bận tâm
với bổn phận và trách nhiệm của một
phụ huynh cho riêng tư mà chúng ta
còn có tổ chức những buổi sinh hoạt
tập thể như thế này. Đặc biệt là Hội
Đồng Hương Phú Yên nơi hải ngoại
có hai buổi họp mặt chính với mục
đích gợi lại truyền thống tốt đẹp có
một không hai của người Phú Yên.
Vào dịp đầu năm âm lịch Tiệc Tân
Niên Hôi Ngộ tổ chức tại nhà hàng
với đầy đủ nghi thức lễ đầu năm như
lúc chúng ta còn ở tại quê nhà.
Hè đến, bà con Phú yên cùng
nhau tụ tập tại Mile Square Park để
cùng chung vui tâm tình bên cạnh
những bàn dài với đầy đủ các món ăn
đặc sản quê hương Phú Yên của
chúng ta. Một cơ hội để tất cả chúng
ta có dịp làm quen, hoặc gặp lại bạn
bè cũ sau bao tháng ngày bận bươn
chải cho cuộc sống, giờ đây chúng ta
tạo một không khí vô cùng thân thiện,
cảm thông, thương yêu và sẵn sàng
chia sẻ vui buồn cho nhau. Là đồng
hương Phú Yên, chúng ta có tiếng

thơm là thật thà chất phác và có tấm
lòng nhân ái rất bao dung. Nên vào
thời trước năm 75, đã có rất nhiều
người từ các tỉnh khác, các quốc gia
khác như Ấn Độ, Trung Hoa, Cao
Miên v.v… đã đến đây sinh sống và
lập nghiệp rất thành công nhờ những
yếu tố đặc thù đó của người Phú Yên,
chính họ cũng đã công nhận như vậy.
Càng được tiếng khen, chúng ta lại
càng chứng tỏ cho những người bạn
khác xứ thấy rằng, không phải muốn
trông thấy bản tính tốt của người Phú
Yên là phải đặt chân đến vùng đất
Phú Yên mới nhận thức được, mà
ngay tại hải ngoại, nơi nào có người
Phú Yên, nơi đó, “nhân, lễ, nghĩa, trí,
tín” được đặt lên hàng đầu. Năm yếu
tố trên có trong người Phú Yên chúng
ta. Chúng ta tự hào là đồng hương
Phú Yên biết thương yêu, biết đùm
bọc, biết chia sẻ, biết quảng bá cái
hay cái đẹp của quê hương biết che
dấu và sẵn sàng sửa đổi cái không
đẹp hầu tạo tiếng tốt cho danh nghĩa
đồng hương Phú Yên mãi mãi vang
vọng khắp đó đây.
Trở lại quanh bữa tiệc ngoài
trời của Hội Hè Phú Yên 2007. Tuy

Đính Chính:
Tổng Kết Tài Chánh
Bản Tin 23
TỔNG KẾT
Tổng cộng ủng hộ
Tổng cộng chi phí

$ 9,280.00
$ 9,085.71

Balance từ kỳ trước

$12,439.38

Balance hiện tại:
(ngày 31 tháng 3/07)

$12,633.67

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

ngày Hội Hè và ngày Lễ Độc lập của
Hoa kỳ cận kề nhau, nhưng đồng
hương Phú Yên vẫn không lạc quan
đến buổi sinh hoạt thông lệ đã được
thực hiện từ nhiều năm qua kể từ lúc
chúng ta rời quê hương Việt nam để
đến đây sinh sống. Đồng hương và
BCH Hội Đồng Hương Phú Yên cố
gắng không ngừng để đem lại mối
giao hảo, tình thân thiện, mến yêu và
thông đạt nhau hơn từ từng đồng
hương một. Mỗi lần có Hội Hè,

không ai nhắc nhở ai, nhưng đồng
hương đến tham dự bữa tiệc ngoài
trời cũng đều có tay xách nách mang,
không thức ăn được nấu chín, thì
cũng trái cây được trồng trọt trong
vườn sau nhà, hoặc nước ngọt nước
mát mang theo. Chúng ta hiểu nhau,
chúng ta chia sẻ nhau từng ly từng tí
để dung hòa để bớt đi gánh nặng chỉ
dành riêng cho một số người nào đó.
Đây là bản tính của người Phú yên.
Ông bà Hàn Lệ Nguyên chủ nhân
Nhà Thuốc Bắc Tái Sanh khích lệ
tình đoàn kết, thân thiện keo sơn của
người Phú Yên, nên ông bà sẳn sàng
đóng góp cho Hội Hè của HĐHPY
mỗi năm một con heo quay, nhằm tạo
điều kiện cho đồng hương Phú Yên
có đầy đủ thức ăn trong bữa họp mặt
sinh hoạt như thế này. Đồng hương
đến với Hội Hè Phú Yên là đồng gián
tiếp dành ưu ái đến ông bà Hàn Lệ
Nguyên. Ngoài ra, chúng tôi cũng
cảm ơn rất nhiều đến với những mạnh
thường quân đã có tấm thịnh tình
đóng góp tài và vật cho ngày Hội Hè
năm nay nói riêng và cho những sinh
hoạt của HĐHPY nói chung. Nhờ
những đóng góp nhiệt tình của quý vị,
HĐHPY mới đứng vững
được giữa những cộng đồng
bạn nơi đây cho đến ngày
hôm nay.
Chúng ta cũng thấy
được từ lúc khởi thủy cho
đến hôm nay, HĐHPY đang
trưởng thành và lớn mạnh.
Nếu nhớ không nhầm, từ
một nhóm nhỏ đôi ba người,
rồi đến một vài gia đình, sau
đó chúng ta họp mặt tại
phòng họp chật hẹp của hội
người già Santa Ana ra đến
nhà mát nhỏ bé mang số 11
cũng trong công viên Mile Square
đến vài năm sau này mỗi khi tổ chức
Hội Hè Phú Yên là BCH/HĐHPY
chạy ngược chạy xuôi cho bằng được
hai con heo quay thơm giòn để đón
và thết đãi đồng hương cùng thân hữu
Phú Yên chúng ta tại Mile Square
Park. Chúng tôi sẽ cố gắng thêm nữa
nhằm tạo nhiều điều kiện thoải mái
hơn nữa để phục vụ đồng hương
chúng ta nơi đây. Những ý kiến xây
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dựng từ quý đồng hương chính là
những động lực quí hóa đáng kể
nhằm thúc đẩy con em của quý vị
đang tham gia trong BCH làm việc
hăng say và tích cực hơn.
Hai đầu bếp chính tại chỗ
chuyên lo nướng thịt heo, thịt bò và
thịt gà đã được ướp sẵn đêm hôm
trước do các đồng hương giới nữ thực
hiện. Đó là anh Trần Trọng Đạt và
anh Nguyễn Ngọc Sỹ, cả hai rất vui
vẻ và hăng hái vừa gắp vừa trở từng
miếng thịt tùy theo độ nóng bên dưới
của lửa than mà các anh đã nướng hết
tất cả ba loại thịt cho đồng hương
thưởng thức nhưng không miếng thịt
nào bị cháy cả. Đồng hương có mặt
trong ngày Hội Hè đều xác nhận điều
đó là đúng. Mong hai anh cố gắng
trau dồi nghệ thuật hoả đầu vụ của
hai anh hầu tiếp tục phục vụ đồng
hương của mình trong những lần tới.
Nhiều đồng hương đã đem
thức ăn đến để chia sẻ với nhau trong
ngày hôm nay. Nhưng rất tiếc tôi chỉ
còn nhớ mỗi một mình anh chị Trí
đến với Hội Hè năm nay một nồi chè
trái cây trong ngần và rất ngon ngọt.
Thành thật cảm ơn tất cả đồng hương
đã có lòng tham gia và đóng góp giúp
cho phần ẩm thực thật dồi dào, đầy
đủ hương vị, một bữa tiệc vô cùng
thịnh soạn!
Nhiều trò chơi giải trí có
thưởng đã được anh Lương Văn Sĩ,
anh Huỳnh Công Tịnh và anh Đoàn
Đắc Khai hướng dẫn, hầu hết các
tham dự viên là con em và đồng
hương của Hội đồng hương Phú Yên
tham gia. Như đánh bóng chuyền,
nhảy bao bố, thảy bong bóng nước
cho đến môn điều khiển củ cà rốt để
dẫn quả chanh về đến mức thắng
v.v… Có nhiều em tham gia những
trò chơi rất giỏi đã nhận được nhiều
phần thưởng gía trị do anh Đoàn Đắc
Khai chọn mua.
Trời đã đổi từ nóng sang mát
mẻ dịu dàng dưới những làn gió biển
nhẹ nhàng thổi qua. Hội Hè được bắt
đầu từ 8 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều.
Nhưng có quá nhiều trò chơi cũng
như thức ăn quá dồi dào. Nên đồng
hương vẫn còn lưu luyến trong khuôn
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viên nhà mát nơi tổ chức Hội Hè mãi
đến 5 giờ chiều các anh chị em trong
BCH/HĐHPY mới rời khỏi địa điểm
sinh hoạt. ■

Kính Mời Đồng Hương
và Thân Hữu hưởng ứng
♦ NGÀY TẠ ƠN 2007

♦♦♦

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11, 6g tối.
Để nói lên những ơn cao trọng mà Đồng hương chúng ta
đang diễm phúc có được. HĐH/PY sẽ tổ chức một buổi
tiệc để Đồng hương chúng ta có cơ hội giao cảm trong
mùa lễ Tạ ơn 2007.
♦ GIẢI KHUYẾN HỌC 2008
Thời hạn cuối nhận phiếu điểm: ngày 30 tháng 11 năm
2007.
♦ VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN XUÂN MẬU TÝ 2008
Ngày cuối nhận bài: ngày 30 tháng 11 năm 2007.
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Traïi Heø
Phuù Yeân
2007
(năm thứ 3)
~ Nguyễn Kiều Phô tường thuật ~

T

hắm thoát đã 3 lần đồng
hương Phú Yên tổ chức dựng trại
ngoài trời giữa mùa hè, rồi cùng nhau
ngồi quanh những đống lửa trại cháy
sáng tha hồ chuyện trò tâm tình thoải
mái, cùng hát ca bên ngọn lửa hồng
qua đêm, dưới bầu trời trong xanh vô
cùng hồn nhiên và đầy thơ mộng.
Để ôn lại kỷ niệm thuở ban
đầu của Trại Hè Phú Yên, Trại Hè
Phú Yên đã được tổ chức lần đầu tiên
sau 30 năm kể từ năm 1975. Đó là
vào một mùa hè nắng nóng oi ả của
năm 2005, lúc đó chỉ có vỏn vẹn 5
gia đình đồng hương Phú Yên tham
dự: Công, Đại, Phô, Tịnh, Trúc!
Tổng cộng là 21 thành viên. Năm gia
đình chúng tôi đến địa điểm cắm trại
cũng rất khiêm nhượng chỉ cắm đúng
5 trại tại 3 sites đã chọn trước trong
khu cắm trại Dogwood, San
Bernadino, Southern California.
Sang mùa hè năm sau, mùa
hè năm 2006. Con số tham dự viên
trại hè tăng lên gấp 4 lần (76 thành
viên, gồm 11 gia đình và chọn trước 8
sites để dựng trại).

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

Đến năm thứ ba, năm nay Trại Hè
Phú Yên 2007 số sites chọn trước
theo thứ tự từ số 38 lên đến số 51 tức
14 sites tất cả. Có 4 sites được dựng
tới 5 trại như site 51 của gia đình anh
Lê Văn Khóa, site của gia đình anh
chị Hàn Tài Nguyên, site của “Hội
Bạn Đi Bộ” Người Hoa Tuy Hòa, Los
Angeles cũng tham gia cắm trại trong
Trại Hè Phú Yên 2007! Tổng số
tham dự viên Trại Hè năm nay lên
đến 120 người.
Phải nói là Trại Hè Phú Yên
đang gặt hái và đạt đúng ý nghĩa cùng
mục đích của vụ Trại Hè tập thể. Hầu
hết những tham dự viên đều rất hăm
hở, thích thú với sự tổ chức và sinh
hoạt hoàn toàn tự túc, hoà đồng, thân
thiện và cởi mở rất ư là thâm tình với
nhau. Tham dự viên trại hè là đồng
hương Phú yên và ngay cả những gia
đình thân hữu của Phú Yên như gia
đình anh chị Ngọc Hương và Khanh
(Nha trang) cũng đến chung vui với
gia đình Phú Yên trong vụ Trại hè
năm nay. Có đến ba vị Cố vấn tham
gia Trại Hè 2007, so với năm trước
chỉ có một Cố vấn là ông Hàn tài
Nguyên. Số người lớn tuổi tham gia
cũng nhiều hơn năm trước và nhất là
các em thanh thiếu niên vừa đến nơi,
lều trại dựng xong là các em đã tập
trung thành từng nhóm kéo nhau lội
bộ theo các lối mòn dành cho người
đi bộ xung quanh khu vực cắm trại.
Tuy là lối mòn xung quanh khu vực
cắm trại. Nhưng thật ra cũng ngoạn
mục lắm, vì có lúc cũng phải leo dốc,
xuống suối, chui qua những lùm cây
già dày đặc che khuất ánh nắng mặt
trời, tiếng chim kêu, tiếng kêu của
những chú sóc cắn bể vỏ trái cây khô
để ăn hạt bên trong. Thỉnh thoảng
một vài chú nai tơ đang gặm cỏ ngơ
ngác ngẩn mặt nhìn các em thiếu niên
trẻ trung, khôi ngô, tuấn tú của đồng
hương Phú yên đang tiến đến gần khu
an toàn của chúng. Thêm vào đó,
tiếng gió thổi vi vu trên đồi thông
giữa buổi trưa mùa hè với dòng suối
mát trong xanh chảy róc rách không
ngừng như đang cùng chung sinh
hoạt theo từng bước chân của các em
cho đến cuối lối mòn trở về lại trại.

Chị Cảo Thơm và anh
Nguyễn Mỹ, là thành viên tham dự
Trại Hè Phú Yên 2007 và đã đặt chân
đến khu vực cắm trại sớm nhất.
Đúng là trai tài, gái sắc, hai vợ chồng
lúc nào cũng kề cận bên nhau, sớm
tối có nhau, với túp lều nhỏ xíu gói
trọn hai quả tim vàng. Sáng sớm tinh
sương, mọi người còn yên tĩnh bên
trong những chiếc lều đang trĩu nặng
những giọt sương đêm.

Anh chị đã cùng nhau bước
nhanh qua khắp nèo đường được
tráng nhựa, lên đồi xuống dốc trên
đỉnh đồi cao của Dogwood Camp
Ground. Anh chị dừng chân cùng
chung vui với tất cả anh chị em đồng
hương trong những bữa ăn tập thể và
tham dự thưởng thức văn nghệ được
tổ chức giữa lưng chừng đồi quanh
ngọn lửa trại lúc hoàng hôn buông
xuống.
Các chị! các chị mới đúng là
những người tạo nên cái quê huơng,
cái mái ấm gia đình, cái hạnh phúc vô
cùng tuyệt vời trong từng gia đình
một, cho từng tập thể của một xã hội
tươi đẹp và hoàn mỹ.

Lúc nào trong người của các chị cũng
mang theo nguồn sữa ngọt của quê
hương. Không có các chị nơi đây,
những dãy bàn ăn chắc chắn trở nên
trống vắng, khô khan và vô vị.
Không có các chị, trại hè cũng vẫn
thực hiện được, nhưng chắc chắn
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không nhiều màu sắc để thêu dệt một
không gian đang tươi đẹp trở nên
xinh đẹp hẳn lên. Không có sự hiện
diện của các chị trước và sau, làm gì
chúng tôi có được hạnh phúc và sung
sướng ngắm trông từng đoàn thanh
thiếu niên, trai có, gái có trên những
khuôn mặt trẻ thơ, đầy hồn nhiên, dễ
thuơng của chúng, đang tung tăng
chạy nhảy hò hét thật vô tư để tận
hưởng trọn vẹn ý nghĩa của tuổi thơ.
Trong bài Mùa Thu Lá Bay có mấy
dòng nhạc như sau: “không có em,
bầu trời như không có nắng, không có
em mây trời cũng phải ngừng bay . . .
“ các chị là nhân tố, là màu sắc cho
một tấm tranh vô giá của đời người.
Không phải chỉ riêng cá nhân tôi vuốt
ve các chị, mà những dòng nhạc trên
đã thật sự đề cao các chị rồi đấy nhé!
Dưới những bóng mát của
tàng cây cao, chúng tôi có dịp hàn
huyên với nhau, cũng nhờ có dịp cắm
trại tại đây chúng tôi biết thêm những
gì chúng tôi chưa nghe tới, hoặc trao
đổi tin thời sự khắp đó đây v.v…
Môn cờ tướng là món tiêu khiển nhất,
lại một lần nữa Kiều Phô gặp Lâm
Đạo Hỏa trên bàn cờ qua nhiều nước
cờ rất ư là thoải mái, nan giải có, gay
cấn có, sau nhiều giây phút khiến đối
thủ không dấu nổi những giọt mồ hôi
toát ra trên trán, khi phải cầm quân
trên trận mạt ắt phải hạ đối thủ.
Nhưng đâu phải đối thủ không nắm
được yếu tố này, bỡi vậy cả hai cùng
toát mồ hôi nhuễ nhoại đủ để chứng
tỏ rằng, đối thủ đang đưa đối thủ vào
lối bí. Nhờ chịu khó suy nghĩ để tìm
mưu tính kế, để tấn cũng như thủ, nên
sau nhiều hiệp song đấu, kết quả cũng
lại bất phân thắng bại. Chúng tôi bắt
tay hẹn sẽ song đấu trên bàn cờ vào
dịp Trại Hè năm tới 2008!
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Chúng tôi được thưởng thức
những món ăn tuy đơn giản nhưng
không kém mùi vị quê hương do
những bàn tay làm bếp đầy điêu
luyện của các chị từ nhà đem đến.
Khi thì tập trung quanh bàn ăn tại
khu trại của anh chị Huỳnh Công
Tịnh và anh chị Lê Quí Nam, lúc thì
chúng tôi kéo nhau lại khu cắm trại
của anh chị Lê Văn Khoá, rồi anh chị
Trần Đại, Anh chị Hàn Tài Nguyên,
Hội Bạn Đi Bộ Người Hoa Tuy Hòa,
nơi nào cũng đầy những món ăn thơm
ngon và hợp với khẩu vị. Thời gian
cắm trại chỉ có 3 ngày và 2 đêm dưới
trăng thanh và gió mát. Nhưng với số
thức ăn tất cả đang đem theo, tôi ước
chừng có thể nuôi ăn suốt cả một tuần
cũng chưa chắc đã hết.
Tối xuống anh chị em chúng
tôi ngồi quay quần quanh nồi lửa trại
được mồi lửa đốt những khúc cây
rừng chết khô nằm chờ chúng tôi qua

bao tháng ngày tại đây.
Ánh sáng lửa trại bùng cháy tới đâu
chúng tôi cùng thay phiên nhau hát
ca, tạo một đêm văn nghệ bỏ túi hấp
dẫn vô cùng. Tân nhạc có, cổ nhạc
có, hô bài chòi, những bài hát dân ca
ba miền v.v… Tất cả đều được trình
bày qua từng lời ca tiếng hát cho
nhau nghe và thưởng thức. Chị Hàn
Ái Liên (phu nhân của anh Hiển) với

giọng ca rất là ca sĩ nhà nghề của chị,
phải nói là chị rất tự tin trong khi
trình bày nhạc phẩm: “Ai Ra Xứ
Huế”, “Mưa Chiều Kỷ Niệm”, “Nếu
Vắng Anh”. Chị Nguyễn Nga (Hội
Bạn Cùng Đi Bộ) với những nhạc
phẩm đầy trữ tình: “Hoa Trinh Nữ”,
“Gọi Người Yêu”, “Bây Giờ Tháng
Mấy”. Thu Lan (partner của anh
Huỳnh Công Tịnh) qua những nhạc
phẩm: “Biển Nhớ”, “Em Đến Thăm
Anh Đêm 30”, “Đừng Nói Xa Nhau”.
Thuỳ Lan (phu nhân của anh Lương
Văn Sĩ) đóng góp tiếng hát qua nhạc
phẩm: “Ảo Ảnh”, “Mưa Rừng”.
Ca sĩ Anh Dũng (Hội Bạn Đi Bộ
Người Hoa Tuy Hòa) hát vọng cổ
nhạc phẩm “Lan và Điệp” … , Ca sĩ
Anh Toàn (Hội Bạn Đi Bộ Người
Hoa Tuy Hòa) với nhạc phẩm “Tình
Bắc Duyên Nam” … Cố vấn Hàn Tài
Nguyên trình bày bài “Đường Xưa
Lối Cũ”. Lê Văn Khóa qua nhiều
nhạc phẩm bất hủ: “Tiền Đồn”,
“Thương Về Quán trọ”, “Kể Chuyện
Trong Đêm”, “Thư Gởi Vợ Hiền”.
Kiều Phô với nhạc phẩm “Đêm
Nguyện cầu”. Hợp ca gồm có: Đôi
song ca Thu lan/Công Tịnh qua bài
“Con Đường Xưa Em Đi”, Hàn Ái
Liên/Nguyễn Nga “Mùa Thu Lá bay”,
Văn Khóa/Kiều Phô “Tàu Đêm Năm
Cũ”. Sau cùng chúng tôi cùng hợp ca
bài “Tôi Muốn Tìm” của nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn.
Nói đến màn trình diễn văn
nghệ, nghệ sĩ, kể cả ca lẫn nhạc sĩ,
như đã trình bày trên đây tất cả những
ca sĩ tôi nhận diện được còn một số
đông anh chị em ca sĩ chưa được nêu
danh tánh do lỗi tôi không biết tên,
xin quý bạn thông cảm, bỏ qua cho.
Với tiếng đàn đầy nghệ thuật và điêu
luyện của nhạc sĩ Lương Văn Sĩ giúp
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cho đêm văn nghệ trong suốt hai đêm
lửa trại năm nay rất sống động. Với
sự cộng tác của Lâm Đạo Hoà đóng
góp tiếng sáo trúc lảnh loi, âm điệu
du dương vô cùng tận. Nói đến Lâm
Đạo Hòa, tôi đã gặp Lâm Đạo Hòa từ
giữa năm 1980 tại Orange County.
Tôi biết Lâm Đạo Hòa là một tay thợ
làm dàn đồng xe hơi từ méo mó, sứt
mẻ, mục nát trở nên nguyên vẹn đẹp
đẽ giống như chiếc xe vừa được chế
tạo đem ra bày bán tại các dealer xe
mới. Cũng nhờ dịp cắm trại của Trại
Hè Phú Yên 2007, tôi mới trông thấy,
thưởng thức và công nhận Lâm Đạo
Hòa đang lồng trong môi trường nghệ
thuật với tiếng sáo nhà nghề của một
nghệ sĩ trong làn âm nhạc cây nhà lá
vườn của đồng hương Phú Yên.
Xen lẫn trong chương trình
văn nghệ bên cạnh đống lửa trại có
nhiều mẫu chuyện vui được lần lược
kể để chia sẻ cho nhau cùng nghe và
cùng vui cười. Rất tiếc là tôi không
thể ghi chép hết lên đây để cống hiến
quý độc giả đồng hương Phú Yên.
Câu chuyện nào cũng có cái hay, cái
tếu của nó. Nhưng câu chuyện nói
đến chú “chim” cưng.
Câu chuyện này do anh Lâm
Đạo Hòa kể: “ … Trên con đường
đất đầy dấu chân bò, đầy ổ gà giữa
mùa hè nắng nóng với gió hiu hiu
thổi qua cánh đồng khô dẫn vào luỹ
tre bao bọc ngôi làng nọ.
Chiếc xe lam từ xa chở đầy
hành khách vất vả chạy đến. Anh
chàng trên tay với chiếc lồng nhử
chim, chỉ có mỗi một chú chim cưng
của anh ta đang hớn hở tung tăng bên
trong lồng, như đang mừng sắp được
lên xe. Chiếc xe ngừng lại với tiếng
máy hãy còn đang nổ lơi lơi để đón
khách quá giang. Anh thợ nhử chim
nhìn khắp nơi trong xe không thấy
chỗ nào tốt và thích hợp để đặt lồng
chim của anh. Bỗng nhiên anh chọn
được nơi lý tưởng. “Cô ơi! Cô làm
ơn dãn chân cô ra cho tôi nhét chim
tôi vào”. (đây chỉ là nơi trống lý
tưởng ngay phía dưới ghế mà cô hành
khách may mắn nọ đang ngồi). Câu
chuyện đang hồi ly kỳ hấp dẫn mời
quý độc giả theo dõi. Tất cả đều là
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khách quá giang trên chiếc xe lam
mùa hạ. Cô ta lặng lẽ chìu theo lời
thỏ thẻ ngọt ngào đáng yêu của anh
chàng nọ không chút chần chờ, đồng
ý cho anh đặt chim của anh vào.
Chim đã vào rồi, chiếc xe lam tiếp tục
chuyển bánh, sau một hồi nhào lộn
lướt qua những ổ gà vô tội vạ kia, lúc
thì lắc tới, khi thì dội lui, nghiêng qua
ngã lại một hồi. Chẳng mấy chốc
chiếc xe lam tiến vào lũy tre làng phía

trước. Chiếc xe ngừng lại. Anh
chàng nhử chim bước xuống, tiến đến
trước cô hành khách đang giữ hộ lồng

chim của anh, ân cần nói: “Cô ơi, cô
làm ơn dãn hai chân của cô cho tôi
lấy chim của tôi ra . . .”
Trước giờ khởi hành của Trại
Hè Phú Yên năm nay. Tôi gọi điện
thoại đến anh Huỳnh Thanh Trúc có ý
để hỏi thăm sự sắp đặt di chuyển như
thế nào. Vì lẽ tôi đã phải lái xe từ tối
hôm qua trải qua một đoạn đường dài
1,200 miles (khoảng 1,900 cây số) từ
Seattle, tiểu bang Washington về
Orange, Cali để tham dự Trại Hè với
các anh chị em. Điện thoại của anh
Trúc reo, đầu dây bên kia có tiếng ah
lô của anh Trúc, còn có phụ hoạ âm
thanh của chị Trúc đàng sau. Sau
một hồi thăm hỏi anh Trúc về hành
trình đi cắm trại như thế nào. Tôi
cảm ơn anh Trúc và say bye anh.

Ngặt nỗi, điện thoại cầm tay sau khi
mạn đàm mà quên tắt thì vẫn còn tiếp
tục nghe người bên kia chuyện trò.
Anh Trúc nói với chị như thế này: Bà
ơi! Anh Phô vừa gọi lại nhắc mình đi
tham dự cắm trại, Trại Hè Phú Yên
năm nay tổ chức ba ngày 17, 18, 19
tháng 8 năm 2007 đó. “Bà sắp xếp
dụng cụ cắm trại rồi ra khu cắm trại
sớm sớm, chứ đến nơi tối quá, mắt tôi
bây giờ yếu rồi, hơn nữa năm nào

mình cũng xài tới xài lui dụng cụ cũ,
sợ trời tối quá tôi không thấy chỗ cắm
đó nghen bà!”, anh Trúc lại nói tiếp,
“bà đừng so sánh tôi với Chú Tịnh,
chú ấy còn trẻ trung, hơn nữa chú
khôn lanh lắm. Năm nào, mỗi lần đi
cắm trại chú Tịnh đều đem theo dụng
cụ mới, nên tới nơi càng tối chú nó
càng thích, nhờ dụng cụ mới nên chú
Tịnh cắm chính xác lại cắm càng sâu
và chắc ăn nữa!” Tôi chẳng hiểu gì
cả . . . định gặp anh Trúc để hỏi thêm
nhưng phải viết bài tường thuật gấp,
luôn tiện ghi lại giai thoại nhỏ nhờ
quý độc giả thân mến rộng đường
tưởng tượng giùm.
Đây là tất cả những sinh hoạt
vui, mới lạ trong những lần tổ chức
Trại Hè Phú Yên. Chúng tôi ghi chép
để chia sẻ cùng quý bạn chưa có dịp
tham dự và sinh hoạt với anh chị em
đồng hương Phú Yên. Hãy cố gắng
tham gia Trại Hè Phú Yên mỗi năm
một lần trong tháng 8 dương lịch để
tận hưởng những giây phút thoải mái,
không vướng bận với công việc hàng
ngày đang gắn bó với chúng ta.
Chào tạm biệt quý bạn và hẹn
gặp quý đồng hương ở Trại Hè Phú
Yên lần tới vào giữa tháng 8 năm
2008! ■
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Ðược tin buồn
Đồng hương NGUYỄN TRỌNG KHANH, Pháp danh Đăng Quang
đã mãn phần ngày 27 tháng 3 năm 2007
tại Sơn hòa, Phú yên, Việt nam.
Hưởng thọ 76 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Bà NGUYỄN TRỌNG KHANH và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh ông NGUYỄN TRỌNG KHANH sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
Thành Kính Phân Ưu
///
Ðược tin buồn
Đồng hương ĐOÀN NHẬT TÂN, Pháp danh Nguyên Trụ
đã mãn phần ngày 13 tháng 5 năm 2007
tại bệnh viện Fountain Valley, California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 75 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng gia đình Ông ĐOÀN NHẬT TÂN và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh ông ĐOÀN NHẬT TÂN sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
Thành Kính Phân Ưu
///
Ðược tin buồn
Đồng hương NGUYỄN BẰNG, Pháp danh Tân Hữu
đã mãn phần ngày 7 tháng 7 năm 2007
tại Spokane, Washington, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 69 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng gia đình Ông NGUYỄN BẰNG và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh ông NGUYỄN BẰNG sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
Thành Kính Phân Ưu
///
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Ðược tin buồn em trai của Đồng hương Bà TRẦN THỊ THÌN, là:
Ông TRỊNH TÙNG
đã mãn phần ngày 29 tháng 7 năm 2007
tại Cam Ranh, Việt Nam.
Hưởng dương 52 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Bà TRẦN THỊ THÌN và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh ông TRỊNH TÙNG sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
Thành Kính Phân Ưu
///
Ðược tin buồn con rể của Ông NGUYỄN VĂN TỐ, là:
Ông PHAN CHÁNH QUÃNG, Pháp danh TÂM ĐẠI
đã mãn phần ngày 30 tháng 8 năm 2007 (nhằm ngày 18 tháng 7 năm Đinh Hợi)
tại California, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 60 tuổi.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Ông NGUYỄN VĂN TỐ và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh ông PHAN CHÁNH QUÃNG sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
Thành Kính Phân Ưu

Khi quý vị cần thông báo thay đổi địa chỉ:
- Xin E-mail về: phuyen@phuyen.org
- Hoặc điền phiếu thay đổi địa chỉ dưới đây và gởi về hộp thư của Hội

PHIẾU THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ
Họ và tên:
Địa chỉ:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Thành phố: ____________________________ Tiểu bang: ________ Zip code: ______
Điện thoại: ____________________________ E-mail: _________________________

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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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)

℘℘℘℘℘℘℘℘℘
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 baøi vieát veà Ban Ñaëc San:
1. Gôûi baèng ñieän thö. Email: phuyen@phuyen.org

(ñaùnh maùy duøng Unicode hoaëc VNI, font Times, size 11)

2. Hoaëc gôûi baûn chính (vieát tay hoaëc ñaùnh maùy) veà hoäp thô cuûa Hoäi.
Xin vieát roõ raøng ñeå Ban Ñaëc San traùnh nhöõng loãi chính taû khi ñaùnh
maùy vaø trình baøy.
Hội Ðồng Hương Phú Yên
P.O. Box 297
Midway City, CA 92655

4. Taùc giaû chòu hoaøn toaøn traùch nhieäm veà noäi dung baøi vieát cuûa mình.
B. QUI TAÉC CUÛA BAN ÑAËC SAN (BÑS):
1.
2.
3.
4.
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Tham khaûo yù kieán taùc giaû neáu caàn caét boû ñoaïn vaên, söûa caâu hay vaên phaïm.
Mieãn giaûi thích lyù do ñaêng hay khoâng ñaêng baøi.
Khoâng traû laïi baøi vieát cho taùc giaû (maëc daàu ñöôïc hay khoâng ñöôïc choïn ñaêng).
Khoâng ñaêng baøi nhaän sau ngaøy ñaõ aán ñònh 30 thaùng 11 Döông lòch haøng naêm (caên
cöù theo daáu Böu ñieän)

Baûn tin soá 24

CHUÙC MÖØNG

THỂ LỆ GIẢI KHUYẾN HỌC

ÑAÙM CÖÔÙI

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

♥♥
Ðược tin vui
Đồng hương Ông Bà LÊ VĂN NGHỊ,
cử hành lễ thành hôn cho
Thứ Nam LÊ KIM HOÀNG,
đẹp duyên cùng Cô Dâu PHẠM THỊ NGỌC OANH,
Trưởng Nữ của Ông Bà ĐỖ HOÀI VINH
Hôn lễ được cử hành vào
Chủ Nhật ngày 1 tháng 7 năm 2007
tại thành phố Westminster, 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.

♥♥
Đồng hương Ông Bà NGUYỄN TẤN TÀI,
cử hành lễ thành hôn cho
Thứ Nam TYLER HOÀI NGUYỄN,
đẹp duyên cùng
Cô Dâu PAOLA ALEJANDRA CASE,
Trưởng Nữ của Ông Bà JUAN CASE
Hôn lễ được cử hành vào
Thứ bảy ngày 11 tháng 8 năm 2007
tại Saint John The Baptist Catholic Church,
thành phố Costa Mesa, California, Hoa Kỳ.

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 hoặc HIỆN KIM.
4. Riêng lớp 12 sẽ có thêm một phần thưởng Học
bỗng 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 học bỗng Ðặc Biệt bằng hiện
kim, được căn cứ trên điểm trung bình (GPA) toàn
năm lớp 12. Em nào có điểm trung bình cao và có
nhiều thành tích sinh hoạt cộng đồng hoặc giáo dục
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 Khuyến Học HÐHPY.

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

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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NGÀY TẠ ƠN (Thanksgiving) 2007
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 11 năm 2007.
Lúc 6 giờ tối.
Để nói lên những ơn cao trọng mà đồng hương chúng ta
đang diễm phúc có được. HĐH/PY sẽ tổ chức một buổi
tiệc để chúng ta có cơ hội giao cảm trong mùa lễ Tạ ơn.

Tại nhà hàng SEAFOOD PALACE #1
11752 Beach Blvd., Stanton, CA 90680
714-891-1131
Phần ẩm thực:
Xin ủng hộ $25.00/người lớn, $10.00/trẻ em trên 10 tuổi.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
• Lý thanh Nhàn 714-337-1428
• Huỳnh công Tịnh 818-291-3894
• Nguyễn hoàng Công 714-816-1744
Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời quý đồng
hương cùng thân hữu tham dự đông đủ.

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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