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♦♦♦
♦VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN XUÂN
KỶ SỬU 2009
Đặc san Xuân của Hội được phát
hành vào mỗi dịp Xuân về để làm
quà tặng đầu năm cho đồng
hương hải ngoại. Xin quý đồng
hương tích cực đóng góp bài vở
để Đặc san chúng ta thêm phần
giá trị.
Ngày cuối nhận bài: ngày 30 tháng
11 năm 2008.
♦GIẢI KHUYẾN HỌC 2009
Để khuyến khích các con em đồng
hương trên con đường học vấn.
Xin quý đồng hương tích cực
hưởng ứng giải Khuyến học bằng
cách giúp các em gởi phiếu điểm
về Hội.

T.B Giám sát LÊ QUÝ NAM
Số 27 - Tháng 10/2008

Trung Thu 2008
Một ngày vui
~ Hàn Ái-Liên ~

S áng nay, một buổi sáng cuối tuần tôi chợt tỉnh giấc nhưng

không thấy mệt mỏi như mọi lần khác. Có lẽ niềm vui
sắp đến trong ngày hôm nay đã đánh tan sự mệt nhọc đó trong tôi…
Hôm nay thứ bảy, HĐHPY lần đầu tiên tổ chức Lễ Hội Mừng
Trung Thu cho các em thiếu nhi, nên chúng tôi, tất cả các anh chị
em trong Ban tổ chức được sự hổ trợ của BCH và các mạnh thường
quân rất là vui và phấn khởi.

Dầu rằng HĐHPY đã có nhiều lần thông báo và nhắc nhở đồng
hương trong lần tổ chức ngày Hội Hè vừa qua, nhưng vẫn cứ lo âu,
không biết phụ huynh của các em có nhớ đưa các em đến đông đủ
hay không?

Thời hạn cuối nhận phiếu điểm:
ngày 30 tháng 11 năm 2008.
TRONG SOÁ NAØY
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•
•
•
•
•
•
•
•
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PCT-Ngoại vụ chào mừng ĐH và khai mạc chương trình Tết Trung Thu

Tieáp theo trang 3, Trung Thu

Từ ngày 25 tháng 8/2008
đến ngày 11 tháng 10/2008
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Tieáp theo töø trang 1,

Trung Thu

Rồi thời điểm đã đến, khi gia
đình chúng tôi đến hội trường
Westminter Community Center thì
hầu như các anh chị trong BCH đã có
mặt vào lúc 5 giờ chiều ngày 13
tháng 9 năm 2008 để chuẩn bị trang
trí và sắp xếp chương trình. Theo
thông báo, Lễ Hội được bắt đầu vào
lúc 6 giờ chiều và chấm dứt vào lúc
10 giờ tối.
Chương trình có những tiết mục
chính dành cho các em thiếu nhi bao
gồm: Thi thời trang đẹp cho các em
dưới 12 tuổi, thi lồng đèn đẹp, múa
Lân, phát lồng đèn và tặng bánh
Trung Thu. Phần cuối là phần văn
nghệ và dùng cơm tối. Trong tiết
mục thi thời trang đẹp và thi lồng đèn
đẹp, mỗi tiết mục đều có 3 giải
thưởng: nhất, nhì và ba để khích lệ
tinh thần các em.
Sân khấu và phần trang trí đã
hoàn tất nhanh chóng, chúng tôi mỗi
người một việc, nhưng mọi người đã
có cùng chung ý tưởng “Làm thế nào
chu tất ngày Lễ Hội được thành công
là vui rồi”. Cho nên đâu đó tiếng
cười nói rộn vang, đánh mất những
mệt nhọc, lo lắng, bao nhiêu lo âu
chúng tôi đã quên hẳn. Trong khuôn
viên hội trường, giờ phút vui vẻ đã
đến, các em và phụ huynh đã đến rất
đông, và chúng tôi cũng đã đến giờ
tuyên bố khai mạc.

Chủ tịch Hội đang phát biểu cảm tưởng

Có hơn 200 em thiếu nhi và phụ
huynh đã đến tham dự ngày Lễ Hội
Trung Thu, con số đông hơn chúng
tôi nghĩ. Bắt đầu, là phần giới thiệu
chương trình với lễ chào Quốc kỳ, và
phần phát biểu cảm tưởng của đương
kim Chủ Tịch HĐHPY Ông Nguyễn
hoàng Công, ông cũng kể qua nguồn
gốc và ý nghiã của ngày Tết Trung
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

Thu. Sau đó là phần múa Lân thật
hay đã làm huyên náo cả hội trường
và đã tăng phần thích thú cho các em.
Trong phần thi thời trang đẹp,
nhìn các con em của chúng ta trong
những sắc phục của nhiều quốc gia,
bao gồm áo dài Việt Nam đủ màu sắc
được các em trình diễn thật là dễ
thương. Có em còn rất bé, hân hoan
trong nụ cười rạng rỡ của tuổi thơ,
từng em bước ra sân khấu, và sau đó
ban giám khảo đã trang trọng, yêu
thương trao giải thưởng cho các em.
Những bài hát Tết Trung Thu
rước đèn đi chơi…được cất lên, sau
khi các em được BTC trao tặng đèn
và bánh Trung Thu. Theo sự hướng
dẫn và phụ trách của anh Đoàn đắc
Khai, các em được rước lồng đèn ở
vòng ngoài khuông viên của hội
trường, các em vừa đi vừa hát rất dễ
thương. Các em chỉ mới 2, 3 tuổi, xin
hãy yêu thương các em và giữ gìn
tuổi thơ Việt Nam.
Cùng với phần văn nghệ karaoke
cây nhà lá vườn do anh Đoàn đắc
Khai phụ trách, là buổi cơm tối thân
mật với đồng hương do chị Tổng Thư
Ký Lý Thanh Nhàn phụ trách phần
ẩm thực, thức ăn rất ngon ai cũng
khen, cảm ơn các anh chị đã góp
phần cho sự thành công của Tết
Trung Thu năm nay.
Ngày Rằm tháng tám hay Tết
Trung Thu là một Lễ Hội cho các em
thiếu nhi, ngày Rằm tháng tám vẫn
mang một ý nghĩa thật đặc biệt cho
chúng ta. Trong phần thi thời trang
đẹp và thi lồng đèn đẹp, tôi đã nhìn
thấy được những nét hân hoan và
hạnh phúc của cha mẹ và ông bà của
các em, hạnh phúc vì con em chúng
ta, những thế hệ thứ hai, thứ ba được
sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng được
hòa nhập, được sinh hoạt với những
Lễ Hội văn hóa của cha ông, đễ sau
này khi lớn lên các em vẫn còn nhớ
mình là người Việt Nam. Riêng cá
nhân tôi, Lễ Hội Trung Thu năm nay
thật là hạnh phúc và đầy yêu thương,
chúng tôi đã cố gắng để cho các em
có đuợc ngày vui như hôm nay. Nhìn
các em ra về trong niềm hân hoan,
với chiếc lồng đèn trong tay, tôi chợt
nhớ lại hình ảnh của mình thời thơ ấu

trong những đêm Trung Thu xa xưa
nơi quê nhà… Dù xưa hay nay, trăng
Rằm tháng tám vẫn sáng, ánh trăng
vẫn đẹp, vẫn đáng yêu và phảng phất
đâu đó bóng dáng chị Hằng, chú
Cuội. Một giấc mơ chợt thoáng qua
tôi, ước mong đó là ánh trăng của quê
nhà và niềm vui bên gia đình.
Xin cảm ơn thật nhiều đến các
bậc phụ huynh và đồng hương đã
không quên mang các em đến tham
dự buổi Lễ Hội Trung Thu. Đã góp
tay với Ban Chấp Hành nuôi dưỡng
và phát huy những truyền thống giá
trị văn hoá Việt Nam và đem đến sự
thành công tốt đẹp cho ngày Lễ Hội
Trung Thu năm nay của HĐHPY.■

Các thiếu nhi chuẩn bị thi trang phục đẹp

Thiếu nhi lãnh giải thưởng lồng đèn đẹp

ĐH nghiêm chỉnh chào Quốc kỳ
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Các thiếu nhi trong những trang phục đẹp đang chuẩn bị cho cuộc thi
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Sự tích
TẾT TRUNG THU
~ Nguyễn hoàng Công ghi chép ~

Viết bài cho
ĐẶC SAN
XUÂN PHÚ YÊN 2009
♫

Theo Nguyên Tử Quang trong “Điển Hay Tích
Lạ”. Nguyên cuối đời nhà Tây-Hán (206 TL), Vương
Mảng được cầm giữ chính quyền, luôn tiện phế lập và
cướp được ngôi vua, đặt quốc hiệu là Tần. Bấy giờ có
người của nhà Hán là Lưu Tú, nổi lên chống lại Vương
Mãng, chiếm được thành trì. Nhưng thế lực của Vương
Mãng còn mạnh, nên Lưu Tú bị bao vây, phải chờ binh
cứu viện.
Trong khi bị bao vây trong thành, thì lương thực đã
hết. Quân sĩ phải đào củ chuối mà ăn. Tốt cuộc củ
chuối, củ cỏ cũng không còn nữa và binh cứu viện cũng
chưa đến. Lưu Tú lấy làm lo lắng, mới đặt bàn hương án
cầu trời: “nếu có khôi phục được Hán Triều, dòng Hán
chưa tuyệt thì xin Thượng Đế ban phép mầu, cho mọc vật
chi để cầm cự đỡ lòng mà chờ viện binh đến.”
Lời của Lưu Tú động đến thiên đình.
Sáng hôm sau, quân sĩ đào được một thứ khoai
đem về ăn. Đó là khoai môn. Vì khoai môn ngon, ăn
nhiều quá nên bị sình bụng không tiêu được. Lưu Tú
đâm hốt hoảng, lại đặt hương án cầu trời. Ba hôm sau,
quân lính tìm được cây bưởi có trái. Vì bưởi ngon, ăn
nhiều quá; và cũng nhờ đó mà đi tiêu được, không còn
mắc phải chứng sình bụng nữa.
Lưu Tú cầm cự được và Vương Mãng bị giết sau
đó. Hai năm sau, Lưu Tú lên ngôi vua tức Quang Võ đế
nhà Hậu Hán. Nhân Quang Võ đóng đô ở Lạc Dương
thuộc miền đông nước Tàu, nên gọi là Đông Hán.
Truyền thuyết cho rằng, ngày mà Lưu Tú cầu Trời
nhằm Rằm tháng Tám.
Vì muốn kỷ niệm lại những vật nuôi sống trong
thời kỳ bị vây là khoai môn và bưởi, nên đến ngày Rằm
tháng 8, nhà vua làm lễ tạ Trời Đất, lại thưởng trăng bằng
hai vật là bưởi và khoai môn. Hai vật này là hai vật
chính mà người Trung hoa dùng để cúng trăng. Sau lần
lần người ta mới bày thêm bánh in, tổ chức thành một cái
lễ long trọng gọi là Tết Trung Thu.

Thời gian chỉ còn vỏn vẹn hơn một tháng nữa thôi.
Ban Đặc San Phú Yên sẽ rất bận rộn với công việc chọn
lọc, sắp xếp bài vở cho Đặc San Xuân 2009. Đặc San sẽ
đến với quý đồng hương và thân hữu trước Tết Kỷ Sửu
như món quà đầu năm.
Thưa qúy đồng hương và thân hữu. Bài vở được
ấn loát trong Đặc San là do chính quý vị đóng góp.
Chúng ta chưa thành lập ban biên tập, cũng là lý do chính
đáng lắm chứ! Để Đặc San có tính chất chân tình với
những dòng tâm tư vô cùng thật thà chất phác, những
sáng kiến, những văn từ được trình bày đều phát xuất từ
khả năng viết lách sẵn có của người Phú Yên. Người Phú
Yên với tính hiếu học, với năng khiếu và chữ nghĩa quá
dồi dào về phâm chất. Chính những ngòi bút tự nguyện
từ trong đại gia đình Phú Yên sẽ diễn đạt một cách trung
thực và mang nặng tính chất tình tự quê hương. Chúng ta
tiếp tục thực hiện cho bằng được Đặc San Xuân vào mỗi
độ Xuân về.
Một lần nữa chúng tôi kêu gọi quý đồng hương
mỗi người một tay để cùng nhau vun trồng vườn hoa
Xuân 2009 “Đặc San Xuân Phú Yên – 2009”!
Thời hạn chót nhận bài qua Bưu điện và email là
ngày 30 tháng 11 năm 2008. Kính mong quý đồng
hương cùng hợp tác.
Kính chúc quý quyến một năm mới Kỷ Sửu với
đầy thắng lợi.
Ban Đặc San 2009

HĐHPY

Thật ra Tết Trung Thu được đọc trại từ chữ Tiết
Trung Thu.
Vì theo luật âm dương tuần hoàn, một năm được
chia ra làm 4 thời kỳ: Xuân-phân, Hạ-chí, Thu-phân và
Đông-chí. Ngày rằm tháng 8 rơi đúng vào thời kỳ Thuphân (mùa Thu) lại giữa tháng 8 nên gọi là Tiết Trung
Thu. Dân gian đọc trại ra là Tết Trung Thu và từ đó
danh từ Tết Tung Thu được dùng rất phổ thong cho đến
ngày nay. ■
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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 Giải thưởng Tết Trung Thu 2008
Trong đêm Tết Trung Thu do HĐHPY tổ chức vào đêm
13 tháng 9 vừa qua, các con em đồng hương sau đây đã
được ban giám khảo trao tặng phần thhuởng.
Giải Trang Phục đẹp:
Giải nhất: Marcus Nguyễn Trần, con Trần Tú.
Giải nhì: Trevor Đặng, con Đặng Tuệ.
Giải ba:
Kailey Chan, con Lâm ngọc Thanh.
Giải Lồng Đèn đẹp
Giải nhất: Justin Khánh Nguyễn, con Nguyễn trọng Kha.
Giải nhì: Carter Khang Nguyễn, con Nguyễn trọng Kha.
Giải ba: Nguyễn Võ Corona, con Nguyễn văn Dũng.
 Nhận bài viết cho Đặc san Phú yên 2009
Ban Đặc san đang nhận bài viết cho Đặc san Xuân Kỷ
Sửu 2009. Cũng như thường lệ, xin quý vị gởi bài về Hội
trước ngày 1 tháng 12 hàng năm để kịp ấn loát và phát
hành vào dịp Tết Nguyên Đán. Nếu được, xin quí vị đánh
máy và gởi điện thư về Hội (email: info@phuyen.org).
Bài viết có thể dùng bút hiệu, nhưng xin cho biết tên thật,
địa chỉ và số điện thoại để Ban ĐS có thể liên lạc với quí
vị khi cần tham khảo. Mong đón nhận những đóng góp
giá trị của quí vị trong vườn hoa văn hóa của Hội nhà.

 Nhận phiếu điểm cho giải Khuyến Học 2009
Để khuyến khích con em đồng hương trên con đường học
vấn. Ban Khuyến Học đang nhận phiếu điểm cho các em
học sinh muốn tham gia vào Giải Khuyến học 2009.
Giải Khuyến Học được dành cho các em đã hoàn tất từ
lớp 6 đến lớp 12 trong niên khóa vừa qua. Xin quí phụ
huynh giúp các em gởi phiếu điểm và những bằng khen
nếu có về Hội trước ngày 1 tháng 12. Giải Khuyến học sẽ
được công bố và phần thưởng sẽ được phát ra trong ngày
Hội Xuân 2009. Mong các em tham dự đông đủ.

 Quảng cáo trên Bản tin, Đặc san và Website
của Hội
Xin quí đồng hương và thân hữu tích cực ủng hộ những
mạnh thường quân quảng cáo ủng hộ trên Bản tin, Đặc
san và website của Hội.
Quí vị nào muốn ủng hộ Hội nhà và muốn đem thương
vụ, dịch vụ của mình giới thiệu đến đồng hương, thân
hữu, xin lên lạc về Ban Thông Tin và Báo Chí của Hội
qua email info@phuyen.org hoặc đ/t (714) 816-1744.
Xin gởi quảng cáo cho Đặc San 2009 về Hội sớm để kịp
ấn loát.
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 Hội Xuân Kỷ Sửu 2009
Hội Xuân 2009 sẽ được tổ chức theo thời gian và địa
điểm như sau.
Thời gian:
Chủ nhật, ngày 8 tháng 2 năm 2009
(14 tháng Giêng Âm lịch). 10g sáng - 4g chiều
Điạ điểm (mới):
Seafood Kingdom Restaurant
9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804.
Đ/t (714) 636-0398
Giá vé:
$30/người lớn, $15/trẻ em từ 10 tuổi trở xuống.
Xin quí đồng hương và thân hữu dành ngày này để về
sum họp, hưởng Xuân với đại gia đình Phú yên trong
ngày đầu năm âm lịch.

 Hình ảnh sinh hoạt của Hội
ĐH có thể xem hình ảnh sinh hoạt trên Website của Hội
www.phuyen.org

 Bầu cử ở Hoa kỳ - ngày 4 tháng 11 năm 2008
Vào ngày này ở HK sẽ có nhiều phần bầu cử, trong đó có
phần tổng tuyển cử để chọn vị Tổng thống mới. Đa số
đồng hương ở Hoa kỳ có được cơ hội thực thi dân chủ
qua sức mạnh lá phiếu của mình. Chúng ta nên tích cực
tham gia bầu cử và xử dụng quyền tự do của cử tri một
cách đứng đắn.

 Đóng góp ý kiến & Ủng hộ Hội ĐH Phú Yên
Xin quí đồng hương và thân hữu tích cực ủng hộ mọi
sinh hoạt của Hội nhà. Thay đổi địa chỉ, mọi ý kiến xây
dựng và đóng góp, xin quí vị gởi về Hội theo điạ chỉ dưới
đây.
Hội Đồng Hương Phú Yên
P.O. Box 297
Midway City, CA 92655
U.S.A.

Email: Info@phuyen.org
Đ/T: (714) 816-1744
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PHÂN ƯU
Ðược tin buồn Đồng hương TRẦN VĂN NHÂN
Tức RAYMOND TRẦN
Pháp danh QUẢNG TRÍ TỪ
Đã vĩnh viễn an nghỉ vào lúc 11 giờ 20 phút đêm ngày 20 tháng 9 năm 2008
(nhằm ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tý)
tại bệnh viện Kindred Hospital, Santa Ana, California, Hoa kỳ.
Hưởng dương 35 tuổi
Đồng hương TRẦN VĂN NHÂN quê quán Tuy hòa, Phú yên, Việt nam,
là con Ô. TRẦN VĂN NGHĨA (Việt nam) và B. PHAN THỊ HẠNH (Việt nam)
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội Ðồng Hương Phú Yên Hải Ngoại xin thành kính phân ưu cùng Ô.B
TRẦN VĂN NGHĨA và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Đồng hương TRẦN VĂN NHÂN sớm được tiêu diêu
nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên

PHÂN ƯU
Ðược tin buồn Đồng hương Nhạc sĩ HUỲNH TẤN MINH
Pháp danh TRUNG THIÊN TUỆ
Sinh năm 1964 tại Phú yên, Việt nam. Đã từ trần lúc 2 giờ sáng ngày 7 tháng 10 năm 2008
(nhằm ngày 9 tháng 9 năm Mậu Tý)
tại Santa Ana, California, Hoa kỳ.
Hưởng dương 44 tuổi
Đồng hương HUỲNH TẤN MINH
là bào đệ của Đồng hương HUỲNH TẤN LỘC (California, Hoa kỳ)
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội Ðồng Hương Phú Yên Hải Ngoại xin thành kính phân ưu cùng Đồng
hương HUỲNH TẤN LỘC và tang quyến. Nguyện cầu hương linh Đồng hương HUỲNH TẤN MINH sớm được
tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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THỂ LỆ
GIẢI KHUYẾN HỌC

WEBSITE của HĐHPY
www.phuyen.org

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Nhằm mục đích chuyển tải những sinh hoạt của
đồng hương thuộc Hội Đồng Hương Phú Yên Hải
Ngoại đến quý đồng hương khắp đó đây trên thế giới.
Trong thời gian qua BCH/HĐHPY cải tiến một trang
web hoàn toàn mới mẻ với đầy đủ mọi tiết mục cần
thiết, hầu mang đến cho quý đồng hương đang sinh
sống cách xa trung tâm tập trung người Việt rộng lớn
nhất thế giới tại Thủ Phủ Tiểu Sài Gòn miền Nam
California.
Trang web bao gồm từ những tin sinh hoạt ở quá
khứ, đến hiện tại và ngay cả những sinh hoạt dự trù sẽ
diễn ra trong tương lai để quý đồng hương ở những nơi
xa xôi nếu có dự định về thăm viếng Tiểu bang
California, sẽ có dịp cùng sinh hoạt chung với đồng
hương tại đây. Ghé vào website: www.phuyen.org
để ghi nhận những tiết mục mà quý đồng hương đang
quan tâm. Trên website của Hội gồm có: Số điện thoại
thường trực của Hội, địa chỉ email, đồng thời có mục
diễn đàn. Quý đồng hương đang có 3 phương tiện hữu
hiệu để liên lạc với BCH/HĐHPY Hải Ngoại tại Nam
California.
Thêm vào đó, trong website chúng tôi đang cố
gắng gài đặt tất cả những hình ảnh sinh hoạt, những bài
vở đã được ấn loát trong hầu hết Đặc San Xuân Phú
Yên trước đây, những Bản tin đã được gởi đến đồng
hương v.v…
Đặc biệt hơn hết, ở cuối trang web có những bài
hát đã gài đặt sẵn, mời quý vị bấm vào ba mũi tên ngay
sau bài hát cuối cùng để thưởng thức lời nhạc của tất
những bài hát này, trong khi quý vị tìm đọc những tiết
mục quý vị ưa chuộng bên trong website. Quý đồng
hương gởi yêu cầu những bài hát quý vị cảm thấy thích
hợp cho những sinh hoạt của Hội về BCH/HĐHPY qua
email để chúng tôi sưu tầm, nghiên cứu và đưa đến
quyết định trước khi cho vào phần này.
Để website của Hội được phong phú và hoàn
hảo, quý đồng hương cùng tiếp sức với chúng tôi bằng
cách thường xuyên vào thăm trang web
www.phuyen.org. Đồng thời giới thiệu với bạn bè về
trang web của chúng ta.
Quý đồng hương có dịp giới thiệu thương vụ của
quý vị đến với khách hàng trên khắp thế giới trên mục
quảng cáo thương vụ của trang web. Liên lạc về Hội
qua 3 phương tiện đã được nêu trên.
BCH/HĐHPY đã và đang cố gắng không ngừng
trên mọi lãnh vực hầu phục vụ cho đồng hương mỗi
ngày một hữu hiệu hơn.

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 chọn.
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

Kính chúc quý đồng hương mạnh tiến mãi ở
bước đường tương lai. ■
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Với sự tiếp tay của hai bạn Tony và Christina ở OCgeeks, website của HĐHPY vừa được cập nhật với nhiều tin
tức và hình ảnh. Kính mời quý đồng hương thăm trang nhà của Hội ở địa chỉ www.phuyen@phuyen.org
Trang Nhà

Trang Hình Ảnh Sinh Hoạt của Hội

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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2424
Fax (714) 776-2618

Pacific Land
• Chuyên về mọi loại gạch cho trong nhà và ngoài sân
• Đầy đủ vật liệu tân trang nhà bếp như cabinet và granite
• Có giá whole sale và retail đặc biệt cho đồng hương và
thân hữu Hội Đồng Hương Phú Yên
Pacific Land
MARBLE & TILE CORPORATION

IMPORTER & DISTRIBUTOR
Tel (714) 776 () 776-2424
1300 S. State College Blvd., Anaheim, CA 92806
Fax (714) Tel
776-2618
(714) 776-2424 - Fax (714) 776-2618
10
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 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, or
email info@ocgeeks.com ♦

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

11

VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN
XUÂN KỶ SỬU 2009
Đặc san Xuân của Hội được phát hành vào mỗi dịp
Xuân về để làm quà tặng đầu năm cho đồng hương
và thân hữu Phú yên hải ngoại. Xin quý đồng
hương tích cực đóng góp bài vở để Đặc san chúng
ta thêm phần phong phú và giá trị.
Ngày cuối nhận bài: 30 tháng 11 năm 2008
۩۩۩

GIẢI KHUYẾN HỌC 2009
Để khuyến khích các con em đồng hương trên con
đường học vấn. Xin quý đồng hương tích cực
hưởng ứng giải Khuyến học bằng cách giúp các
em gởi phiếu điểm về Hội.
Ngày cuối nhận phiếu điểm: 30 tháng 11 năm 2008

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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