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Chủ tịch NGUYỄN HOÀNG CÔNG
°
Số 25 - Tháng 6/2008

Ngaøy Hoäi Teát Maäu Tyù
♦♦♦
♦ Hội Hè 13/7/08
- Chủ Nhật ngày 13 tháng 7,
từ 10g sáng đến 4g chiều.
- Tại Mile Square Park, t/p Fountain
Valley, Calfornia.
Nhà mát #17 trên đường Edinger (giữa
Euclid và Ward).
♦ Trại Hè 15/8/08
- Từ thứ sáu ngày 15 đến Chủ nhật ngày
17 tháng 8.
- Tại Malibu Creek camp site.
(25 miles hướng Bắc của Los Angeles,
California).

2008 Haûi Ngoaïi
~ Lê thành Việt tường trình ~

N hư mọi năm, sau một tuần đón Tết Mậu Tý, bà con đồng
hương Phú yên chuẩn bị họp mặt mừng Xuân Hội Ngộ do Hội
Đồng Hương tổ chức vào ngày Chủ nhật 17 tháng 2 năm 2008 tức
ngày 11 tháng Giêng âm lịch. Seafood Palace II là địa điểm mà
hàng trăm Đồng Hương tụ tập về đây từ 10 gìơ sáng để đón xuân
Hội Ngộ.
Hơn một tháng trước, Ban Chấp Hành Hội Đồng hương Phú
Yên đã có những cuộc họp để bàn định công tác.

♦ Tết Trung Thu 13/9/08
- Thứ bảy ngày 13 tháng 9, từ 6g30 đến
10g tối.
- Tại Westminster Community Services
Center,
đ/c 8200 Westminster Blvd.,
Westminster CA 92683.

Xin xem thêm chi tiết trong Bản
Tin này và trên website của Hội

TRONG SOÁ NAØY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tường trình Ngày Hội Tết 2008 /1/
Thông báo /1, 12/
Tổng kết tài chánh – Sổ vàng /2,3/
Giải Khuyến Học 2006-2007 /7/
Tin Sinh Hoạt /7/
Phân Ưu /8,9/
Chúc mừng tốt Nghiệp /10/
Chúc Thọ Đồng Hương Cao Niên /10/
Thư Mời /11/

Tất cả mọi chuyện đâu vào đấy, từ 8 giờ sáng mỗi người một việc,
Ban Chấp Hành Hội đã có mặt tại địa điểm để trang trí. Mười một
giờ, một số đông bà con đã có mặt tay bắt mặt mừng hàn huyên
Tieáp theo trang 4, Tết 2008
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Khi quý vị cần thông báo
thay đổi địa chỉ, gởi ý kiến
xây dựng Hội, cũng như
mọi ủng hộ tài chánh.
Xin liên lạc về Hội theo
địa chỉ dưới đây:
HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ
YÊN
P.O. BOX 297
MIDWAY CITY, CA 92655
U.S.A.
Đ/t: 714-816-1744
E-mails:
info@phuyen.org
phuyen@phuyen.org
Website:
http://www.phuyen.org
~~~

Ban Chấp Hành
Hội Đồng Hương Phú
Yên xin chân thành cảm
ơn
quí mạnh thường quân
đã ủng hộ tài chánh,
để BCH có phương tiện
phục vụ đồng hương
chúng ta.
Xin quí đồng hương và
thân hữu tiếp tục tích cực
tham gia những sinh hoạt
Hội, để HĐHPY chúng ta
mỗi ngày một phát triển
mạnh mẽ nơi hải ngoại.

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Tieáp theo töø trang 1,

Tết 2008

tâm sự, đồng thời Ban Chấp Hành cũng đã hoàn tất trang
trí trong và ngoài, nhất là bàn thờ Tổ Tiên trông thật trang
nghiêm và mỹ thuật. Nhìn lên bàn thờ Tổ tiên, chúng ta
thấy hai con rồng châu mặt vào nhau ở giữa là lá đại kỳ cờ
vàng ba sọc đỏ uy nghi tượng trưng cho người Việt tị nạn.
Bàn thờ Tổ tiên có lư hương, đèn, ngũ quả, bông hoa và
những thứ cần thiết cho ngày lễ. Hai bên mỗi bên năm lá
quốc kỳ Việt Mỹ. Trên màn ảnh thật lớn để giữa sàn nhảy
chiếu video liên tục sinh hoạt Hội Tết 2007, tất cả kỷ thuật
do anh Đoàn đắc Khai là Uỷ viên Thể thao và Văn nghệ
phụ trách.

Hội Khánh-Hòa Nha-Trang. Bà Nguyễn trần Tấm cũng
đại diện cho ái nữ Luật sư Dina Nguyễn Nghị viên thành
phố Garden Grove cũng là đồng hương Phú yên, ông
Nguyễn tấn Lạc Cộng Đồng Việt Nam Nam California,
ông Trần trọng Đạt Chủ tịch Ban điều hành Đại Việt cũng
là đồng hương Phú yên, …
Như mọi năm, ông Nguyễn hoàng Công, Chủ Tịch
Hội Đồng Hương Phú Yên đọc diễn văn chúc mừng năm
mới, năm nay nội dung bài diễn văn đầy ý nghĩa có tính
cách kêu gọi tuổi trẻ dấn thân về mọi mặt nhất là về
phương diện học vấn. Ông cũng không quên cám ơn
những mạnh thường quân, bà con đồng hương cũng như
tất cả thành viên trong Ban Chấp Hành đã đóng góp công
sức để Hội có được sự vững mạnh như ngày hôm nay.

Ban tiếp tân đang chào đón Đồng

Mười hai giờ Quan khách và bà con đã tề tựu đông
đủ và giờ khai mạc cũng được bắt đầu. Anh Huỳnh công
Tịnh, Phó Chủ tịch Nội vụ mời anh cố vấn Nguyễn kiều
Phô điều khiển buổi lễ chào quốc kỳ và niệm hương trước
bàn thờ Tổ Tiên. Trước giờ phút thiêng liêng, mọi người
đã đứng dậy theo tiếng hô của người điều khiển, chị Thanh
Vân hát bài Quốc ca Hoa kỳ thật điêu luyện và sau đó là
Quốc ca Việt nam, mọi người cùng hát theo thật nhịp
nhàng và thật lớn đã vang vọng ra tận bên ngoài hùng khí
ngập trời, kế đến là phút mặc niệm rồi lễ niệm hương trước
bàn thờ Tổ quốc. Đọc văn tế và điều khiển chương trình
thật trang nghiêm đúng nghi lễ tưởng như người điều
khiển đã có nhiều năm kinh nghiệm, thật vậy anh ta đã là
học trò lễ của Hội Khổng Học Phú yên trong giai đọan
trước 1975.
Chị Hàn Aí Liên, Phó Chủ tịch Ngoại vụ là MC
chính ngày hôm nay giới thiệu quan khách. Ngoài một số
Đồng hương có chức phận trong tỉnh trước năm 75 như
tỉnh trưởng Nguyễn văn Tố, Dân biểu Trương văn Nguyên,
Phó tỉnh trưởng Nguyễn tiến Hoàng, tiểu khu phó Nguyễn
văn Kiểm, trưởng ty Lao Động Lê phú Vinh và nhiều bà
con quân cán chính tham dự, Hội Người Hoa Tuy Hòa mà

Chủ tịch chào mừng và quan khách

Sau bài diễn văn của ông Chủ tịch là múa lân.
Đoàn Lân năm nay không ai xa lạ, cây nhà lá vườn do anh
Trưởng ban Thể thao Huỳnh thanh Trúc huấn luyện và tập
dợt. Thật là một kỳ thú, các thành viên của đoàn Lân Phú
yên tuổi từ 5 đến 15, tuy mới tập nhưng múa không thua gì
những đoàn lân chuyên nghiệp, thật đáng khích lệ, cái vui
ở đây là sự ủng hộ nhiệt tình của bà con bằng cách lì xì
cho đoàn lân mầm non cây nhà lá vườn này, người viết
chúc cho đoàn lân trẻ học hỏi thêm, mạnh tiến trên con
đường phục vụ cộng đồng.

đại diện là anh Phan Hồng Quán lúc nào cũng thân
tình sát cánh với Hội Đồng Hương Phú Yên trong
nhiều năm qua và một số thành viên trong ban chấp
hành. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của Hội trưởng
Phan hùng Đốc và cựu Hội trưởng Nguyễn trần Tấm của
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Đoàn Lân Phú Yên

thật đẹp này không ai xa lạ là mạnh thường quân Ngô
khôn Chính chủ nhân Pacific Land Marble & Tile Corp.,
kế đến là bức tranh do vợ chồng ông Chủ tịch Nguyễn
hoàng Công tặng và người may mắn làm chủ là đồng
hương Đặng lâm Tạo. Sau đó anh Lương văn Sĩ kêu gọi
sự đóng góp của đồng hương, thật bất ngờ có rất nhiều
Mạnh thường quân đã bảo trợ cho giải khuyến học năm
tới, Hội Đồng Hương Phú Yên kêu gọi các em cố gắng học
hành xuất sắc để được có tên trong danh sách phát thưởng
năm tới, kêu gọi các phụ huynh hợp tác với Hội bằng cách
gởi phiếu học trình cuả các em cho Hội nếu thấy hội đủ
điều kiện. Đây là tương lai của các em, niềm hãnh diện
cuả các em, cho gia đình và thế hệ mai sau.

Mở đầu chương trình văn nghệ, ca sĩ Thi Nga
trình bày một bài hát nói về xuân thật nồng nàn được bà
con nhiệt liệt tán thưởng bằng những tràng pháo tay thật
dài, tiếp nối là ca sĩ Thanh Vân, kế đến là phần chúc thọ
Đồng hương, điểm mặt các cụ đã được Hội chúc thọ mấy
năm trước không thiếu vắng cụ nào trong năm nay được

Chúc thọ Đồng hương cao niên

Đấu giá cho giải Khuyến học

chúc thọ thêm tuổi, cụ ông Tái Sanh 88 tuổi trông thật
tráng kiện lên cảm ơn Hội và tuyên bố sẽ sống trêm trăm
tuổi, hứa sẽ tặng mỗi năm một con heo qay cho mỗi lần tổ
chức Hội Hè.
Đến đây là phần phát giải Khuyến học cho các em
có thành tích xuất sắc trong niên học vừa qua. Từ khi giải
khuyến học ra đời cho đến nay, nhận thấy rằng mỗi năm số
em học xuất sắc càng đông thêm, Hội cũng đã tăng gía trị
phần thưởng bằng hiện kim và đã bảo trợ thay vì ở bậc
trung học, hội đã bảo trợ 4 năm ở bậc đại học cho những
em xuất sắc. Khoản chi này thật không nhỏ đối với hội
thành ra Ban Chấp Hành Hội đã quyết định gây quỹ.
Trước khi phát thưởng cho các em, Hội đã đề cử anh
Lương văn Sĩ là Trưởng ban Tài chánh điều khiển chương
trình. Mở đầu anh cho đấu gía chậu hoa lan do vợ

Đấu giá cho giải Khuyến học

chồng ông tân Trưởng ban Giám sát Lê quý Nam tặng
cho Hội và người may nắm được làm chủ chậu lan
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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do nhóm bạn trẻ đồng hương Phú Yên thực hiện, để
khuyến khích ông Cố vấn Võ đình Sanh đã tặng quà
kỷ niệm cho hai cặp bạn trẻ.

Học sinh xuất sắc PY niên khóa 2006-2007

Em Nguyễn Uyển Nhã đại diện các em trúng
giải lên phát biểu cảm tưởng và cảm ơn quý mạnh
thường quân cũng như Hội đã bảo trợ cho giải
Khuyến học, hứa sẽ cố gắng để làm gương cho các
thế hệ sau, lời lẽ thật đáng khích lệ.
Hôm nay ảo thuật gia Ngọc Minh trình bày những
màng xiệc thật ngọan mục làm bà con quên cả ăn nhất
là các em nhỏ được những trận cười hả hê.

ĐH trẻ nhận hoa danh dự cho phần biểu diễn khiêu vũ

Ban nhạc nổi lên với sự góp mặt của các ca sĩ thượng
thặng như Thi Nga, Bảo Nam, Quỳnh Hoa cho buổi
dạ vũ kéo dài đến 5 giờ chiều, bà con lai rai ra về, ban
tổ chức cảm tạ sự tham dự của mọi người và tuyên bố
xin bế mạc buổi họp mặt đầu năm hôm nay, bà con ra
về thật vui vẻ trong ngày Hội Xuân.♦

ĐH trẻ đang thưởng thức ảo thuât

Phải nói hôn nay thực đơn toàn những món ăn
ngon và nhà hàng phục vụ thật chu đáo. Sau màn
xiệc anh Lương văn Sĩ không quên cảm ơn sự bảo trợ
cuả bà con và tiếp đó anh Sĩ điều khiển cuộc xổ số lấy
hên đằu năm, tất cả có 10 giải trúng đều vào tay
những đồng hương may mắn. Đến màn lì xì đầu năm
cho các em nhỏ, có 100 bao lì xì được treo lơ lửng
trên cây đào thật đẹp cho các em. Các em tuổi nhỏ
nhất từ một tuổi cho đến 15 tuổi đưọc gọi lên sắp
hàng để phát bao lì xì, mỗi em đều cầm một bao lì xì
trên tay, nhưng trên cành đào vẫn còn những bao lì xì
lơ lững; anh Sĩ gọi các em tuổi trên 16 và sau đó là
những đồng hương lớn lên để hái lộc hên đầu năm.
Sau cùng là màn biểu diễn khiêu vũ thật ngoạn mục
6
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GIẢI KHUYẾN HỌC 2008
Danh Sách Học Sinh Xuất Sắt
ΦβΨ
•

Nguyễn Kiều Anthony, lớp 6
Phụ huynh Ô.B Nguyễn Kiều Phô

•

Dana Trần, lớp 7
Phụ huynh Ô.B Trần Đại

•

Jenney Hàn, lớp 8
Phụ huynh Cháu Ô.B Tái Sanh

•

Nancy Anh Trần, lớp 8
Phụ huynh Ô.B Trần Tú Hòa

•

Nguyễn Xuân Trúc, lớp 8
Phụ huynh Ô.B Nguyễn Hoàng Công

•

Nguyễn Võ Ronnie, lớp 8
Phụ huynh Ô.B Nguyễn Dũng

•

Dason Trần, lớp 10
Phụ huynh Ô.B Trần Đại

•

Nguyễn Võ Ariana, lớp 10
Phụ huynh Ô.B Nguyễn Dũng

•

Nguyễn Xuân Mai, lớp 11
Phụ huynh Ô.B Nguyễn Hoàng Công

•

Nguyễn Kiều Tú-Thâm, lớp 11
Phụ huynh Ô.B Nguyễn Kiều Phầu

•

Nguyễn Kiều Anh Nhã, lớp 11
Phụ huynh Ô.B Nguyễn Kiều Nông

•

Đào Nguyên Huy, lớp 11
Phụ huynh B. Đào Lệ Dung

•

Katherine Lê, lớp 12. Học bỗng HĐHPY năm 2008
Phụ huynh Ô.B Lê Qúy Nam

•

Nguyễn Uyển-Nhã. Học bỗng HĐHPY năm 2007
Phụ huynh Ô.B Nguyễn Hùng

Hội Ðồng Hương Phú Yên chúc mừng quí phụ
huynh và các em học sinh.

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

 Hội Hè 13/7/08
Chủ Nhật ngày 13 tháng 7, từ 10g sáng đến 5g chiều.
Tại Mile Square Park, t/p Fountain Valley, Calfornia.
Nhà mát #17 trên đường Edinger (giữa Euclid và Ward).
Tham dự miễn phí.
 Trại Hè 15/8/08
Từ thứ sáu ngày 15 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 8. Tại
Malibu Creek camp site (25 miles về hướng Bắc của Los
Angeles, California). Tham dự: $30 cho mỗi lều (trại).
 Tết Trung Thu 13/9/08
Thứ bảy ngày 13 tháng 9, từ 6g30 chiều đến 10g tối. Tại
phòng East West (room) của Westminster Community
Services Center.
Đ/c 8200 Westminster Blvd.,
Westminster, CA 92683. Vào cữa miễn phí.
Để giúp các trẻ em duy trì truyền thống văn hóa cổ truyền
rằm tháng tám, HĐHPY tổ chức Tết Trung Thu cho các em
theo thời gian và địa điểm trên. Trong ngày lễ này, các em
sẽ được phát bánh Trung thu, thưởng thức múa Lân, tham
dự thi lồng đèn đẹp có thưởng và rước lồng đèn. Khộng có
thể lệ bắt buộc cho phần thi lồng đèn đẹp này. Lồng đèn có
thể được làm theo mọi sáng tạo cá nhân và được ban Giám
khảo Hội lựa chọn cho phần thưởng. Các em có thể mua
lồng đèn tại chỗ để tham dự rước lồng đèn, nếu không làm
được. Ngoài ra có nhiều tiết mục vui tươi khác cho các
em.
Xin quý ĐH cố gắng cho các em đến tham dự đông đủ để
hổ trợ tinh thần quê hương cho các em và giúp các em có
đuợc một ngày Tết Trung Thu có ý nghiã.
Kính mời quý Đồng hương và thân hữu tham dự đông đủ
các sinh hoạt trên. Xin cảm ơn đồng hương.
 Hình ảnh sinh hoạt trên Website của Hội
Website của Hội phuyen.org đang được tân trang với nhiều
hình ảnh sinh hoạt. Cảm ơn sự nhiệt tình và công sức của
hai bản trẻ Tony Nguyễn và Christina Trần của OCgeeks ♦
 Vài nét về OCgeeks
OCgeeks chuyên đảm trách mọi dịch vụ về máy điện toán
computers từ sửa chữa hardware đến thiết kế những trang
mạng websites cho cá nhân và công ty thương mại.
OCgeeks có thể giúp quí vị phát triển dịch vụ thương mại
cuả quí vị tùy theo nhu cầu. OCgeeks tận tâm trong công
việc và chắc chắn sẽ giúp quí vị thành công trong việc phát
triển. Xin liên lạc OCgeeks (Tony) ở số 714-873-2435,
hoặc email info@ocgeeks.com ♦
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PHÂN ƯU
Ðược tin buồn Dì của Ông Cố vấn HĐH Phú Yên HÀN TÀI NGUYÊN và cũng là chị của Ông cựu Hội trưởng Hội
Người Hoa Tuy Hòa DIỆP BẢO CHÁNH, là:
Bà Quả phụ NGUYỄN HỮU DZŨ
Nhủ danh DIỆP MỸ KIỀU
Pháp danh TỪ PHẨM
Đã mãn phần vào lúc 2 giờ 40 phút chiều ngày 5 tháng 6 năm 2008 (nhằm ngày mùng 2 tháng 5 năm Mậu Tý)
tại Mountain View Hospital, Sylmar, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 89 tuổi
Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà DIỆP MỸ KIỀU sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
///
Ðược tin buồn chị của Đồng hương PHAN NGỌC HƯƠNG, là:
Bà PHAN NGỌC CÚC
Pháp danh TẤN NGỌC
Đã mãn phần vào tháng 5 năm 2008, tại California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 69 tuổi
Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng
Đồng hương PHAN NGỌC HƯƠNG và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bà PHAN NGỌC CÚC sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
///
Ðược tin buồn thân mẫu của Ông Cố vấn HĐH Phú Yên HÀN TÀI NGUYÊN, là:
Bà Quả phụ HÀN LUÂN PHONG
Nhủ danh: DIỆP MỸ HOA
Sanh năm 1918 tại Xuân thọ, Sông cầu, Phú yên.
Đã mãn phần vào ngày 17 tháng 3 năm 2008
tại Vista Hospital San Gabriel Valley, Baldwin Park, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 91 tuổi
Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng
Ông Cố vấn HÀN TÀI NGUYÊN và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà DIỆP MỸ HOA sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
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PHÂN ƯU
Ðược tin buồn Đồng hương: Cụ Ông HÀN QUANG
Sanh năm 1921 tại La hai, Chí thạnh, Tuy hoà, Phú yên.
Đã mãn phần lúc 9 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 2 năm 2008 (nhằm ngày 20 tháng 1, Mậu Tý)
tại Liên trì, Bình kiến, Tuy hoà, Phú yên.
Hưởng thọ 88 tuổi
Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông HÀN QUANG sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
///
Ðược tin buồn em Dâu của Ông HUỲNH THANH TRÚC, T.B Thể Thao & Văn Nghệ HĐH Phú Yên, là:
Bà ĐẶNG THU THỦY
Sanh ngày 31 tháng 12 năm 1965 tại Việt Nam.
Tạ thế ngày 17 tháng 2 năm 2008, tại Garden Grove, California, Hoa kỳ.
Hưởng Dương 43 tuổi
Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng
Ông HUỲNH THANH TRÚC và tang quyến Ông HUỲNH KIM.
Nguyện cầu hương linh Bà ĐẶNG THU THỦY sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
///
Ðược tin buồn Đồng hương:
Cụ Ông PHAN CHU
Pháp danh PHỔ GIẢI
Sanh ngày 15 tháng 1 năm 1935 tại Việt nam.
Đã mãn phần vào ngày 29 tháng 10 năm 2007, tại Fountain Valley, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 73 tuổi
Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông PHAN CHU sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
///
Ðược tin buồn Đồng hương:
Ông TRẦN VĂN MINH
Sanh ngày 13 tháng 8 năm 1927 tại Vĩnh phú, Tuy hòa, Phú yên.
Đã mãn phần vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 16 tháng 10 năm 2007 (nhằm mùng 6 tháng 9 năm Đinh Hợi)
tại Nijmegen, Hòa Lan.
Hưởng thọ 81 tuổi
Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng
Bà quả phụ Trần văn Minh, nhủ danh ĐÀO THỊ SƯƠNG và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông TRẦN VĂN MINH sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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CHUÙC MÖØNG
TOÁT NGHIEÄP
► Ðược tin vui Ðồng hương LÊ TRUNG CHÁNH, con của Ông Lê cao Hạng và Bà Nguyễn thị Hà quê An Mỹ, Tuy
An, Phú Yên, đã tốt nghiệp đại học với văn bằng Bác Sĩ Y Khoa Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2008.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin chúc mừng thành quả tốt đẹp mà Ðồng hương LÊ TRUNG CHÁNH đã gặt hái được trên
đường học vấn ở hải ngoại. Cầu chúc B.S LÊ TRUNG CHÁNH được nhiều thắng lợi trên bước đường sự nghiệp.
► Ðược tin vui Ðồng hương LÊ TRẦN BỬU HIỆP, con của Ông Lê cao Hạnh và Bà Nguyễn thị Đào quê An Mỹ,
Tuy An, Phú Yên, đã tốt nghiệp đại học với văn bằng Dược Sĩ Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2008.
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin chúc mừng thành quả tốt đẹp mà Ðồng hương LÊ TRẦN BỬU HIỆP đã gặt hái được trên
đường học vấn ở hải ngoại. Cầu chúc D.S LÊ TRẦN BỬU HIỆP được nhiều thắng lợi trên bước đường sự nghiệp.
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên Chúc Mừng !!!

Chúc Thọ Đồng Hương Cao Niên
Tết Mậu Tý 2008
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Ô. Hàn lệ Nguyên
Ô. Hồng vĩnh Hòa
Ô. Nguyễn ngọc Châu
B. Hải Lan

88 tuổi
85 tuổi
84 tuổi
80 tuổi





B. Phan bích Đào
Ô. Diệp bảo Bình
Ô. Thái bảo Viên

80 tuổi
77 tuổi
75 tuổi
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THƯ MỜI
THAM DỰ HỘI HÈ và TRẠI HÈ PHÚ YÊN 2008
Kính thưa quý Đồng hương, thân hữu và các bạn trẻ:
Mùa hè với bao kỷ niệm đẹp, êm đềm của ngày nào nơi quê nhà năm xưa hãy còn vang vọng đâu đây. Để đồng hương và
các bạn trẻ có cơ hội chung vui sau một năm dài bận bương chải với công việc làm ăn hoặc vùi mài nơi ghế học đường như
con em chúng ta chẳng hạn. Hội Đồng Hương Phú Yên (H ĐHPY) có tổ chức những sinh hoạt Hè sau đây.

HỘI HÈ PHÚ YÊN 2008
Hội Hè 2008 năm nay của HĐHPY sẽ được tưng bừng tổ chức tại nhà mát số 17 trong công viên Mile Square Park trên
đường Edinger, nằm giữa hai đường Euclid và Brookhurst thuộc thành phố Fountain Valley, quận Cam, tiểu bang
California. Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ngày Chủ Nhật 13 tháng 7 năm 2008.
Ban tổ chức chuẩn bị sẵn hai con heo quay, thức ăn và nước uống. Tham dự viên có thể đem thêm những món ăn khác để
cùng chia xẻ với đồng hương trong ngày Hội Hè. Những sinh hoạt trong ngày Hội Hè gồm có những môn thể thao như
bóng chuyền, vũ cầu, nhảy bao, thảy bong bóng nước, đấu cờ tướng và âm nhạc vân vân, để đồng hương và các bạn trẻ có
cơ hội chung vui.

TRẠI HÈ PHÚ YÊN 2008
Trại Hè 2008 sẽ được tổ chức tại Malibu Creek, khoảng 25 dặm về hướng Bắc của thành phố Los Angeles, California.
Trại Hè sẽ bắt đầu lúc 2g chiều thứ sáu ngày 15 tháng 8 và kết thúc vào 12g trưa chủ nhật 17 tháng 8. Tham dự viên
có thể tham dự bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này theo sự thuận tiện cá nhân. Tất cả phương tiên di chuyển, trại,
đồ dùng cũng như ẩm thực đều tự túc theo nhu cầu riêng. Nếu đồng hương xác định ghi danh với Ban tổ chức trước ngày
20 tháng 7, Ban tổ chức sẽ đặt chỗ cắm trại cho đồng hương. Đồng hương có thể gởi chi phiếu về họp thư của Hội với giá
$30 cho mỗi lều (trại).
Trong những ngày cắm trại, sẽ có lửa trại ban đêm, đi bộ (hiking), đi xe đạp (biking), hát và kể chuyện cho nhau nghe
cùng những sinh hoạt lành mạnh ngoài trời khác.
Ban tổ chức, đang ráo riết chuẩn bị cho những ngày họp mặt đồng hương HỘI HÈ và TRẠI HÈ năm nay được chu đáo,
hầu tạo điều kiện thuận tiện và thích hợp để quý đồng hương có dịp trao đổi tâm tình với nhau và hòa mình với thiên nhiên
trong mùa hè nơi xứ người.
Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương và thân hữu bớt chút thời giờ đến tham dự HỘI HÈ và TRẠI HÈ năm
nay. Cùng chung vui và thắt chặt thâm tình với đồng hương.
Ban Tổ Chức kính mời.
Điện thoại liên lạc góp ý và hướng dẫn:
Nguyễn Hoàng Công (714-816-1744) x Lý Thanh Nhàn (714-543-6416) x Huỳnh Công Tịnh (818-291-3894) x Hàn Ái
Liên (626-287-3693) x Nguyễn Kiều Phô (714-383-0564) x Lê Quý Nam (714-604-7736)

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Hội Hè (pinic) 2008
Chủ Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2008
từ 10g sáng đến 5g chiều
tại MILE SQUARE PARK, t/p Fountain Valley, California.
nhà mát (shelter) #17, trên đường Edinger Ave.
(giữa Brookhurst và Euclid)
Chương trình gồm có:
- Nhiều trò chơi phù hợp mọi đồng hương.
- BTC cung cấp nước uống, heo quay, thịt nướng và món tráng
miệng.
- Đồng hương có thể đem theo những món ăn khác để cùng thưởng
thức.
●
●
●
●

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
Huỳnh công Tịnh (Trưởng BTC) 818-767-3207
Nguyễn hoàng Công 714-816-1744
Lê quý Nam 714-604-7736
Lý thanh Nhàn 714-337-1428.

Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời 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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