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Möøng Xuaân Kyû Söûu 2009
với Hội Đồng Hương Phú Yên
♦♦♦

“NGÀY ĐỒNG HƯƠNG
PHÚ YÊN"
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7/2009
Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Tại Nhà mát số 17,
trong Mile Square Park,
thành phố Fountain Valley,
California, USA.
(trên đường Edinger,
giữa Euclid & Brookhurst)
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

~ Bảo Trâm ~
Đồng hương PY
nổ đì đùng, hòa lẫn với tiếng trống đánh
N củahữngđoàntiếnglân,pháonhững
nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của các
em bé trong tay cùng với phong bì lì xì màu đỏ. Tiếng hát của một
ca sĩ từ radio với “đầu năm xin chúc quê hương an lành…” đó là
những gì còn lại trong tôi sau ngày Mừng Xuân Kỷ Sửu với Hội
Đông Hương Phú Yên tại Nhà Hàng Sea Food Kingdom, thành phố
Anaheim, Nam California, Hoa kỳ, vào ngày 8 tháng Hai năm 2009.
Đây không phải là lần đầu tiên HĐH/Phú Yên tồ chức ngày
mừng xuân với buổi tiệc gặp mặt cho đồng hương. Qua những lần
đầu tiên của những ngày đầu xa xứ, ngày họp mặt tân Xuân nào
cũng đã được coi như là một ngày họp đại gia đình của các đồng
hương Phú Yên mà không thể nào thiếu được. Nó đã trở thành một
truyền thống tốt đẹp mà cá nhân tôi, cùng qúi đồng hương đất Phú
và các anh chị trong Ban Chấp Hành đều cố gắng bảo trì và giữ gìn
cho đến ngày hôm nay.

Nguyễn H. Công (626) 664-0066
Nguyễn Kiều Phô (714) 705-3506
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Mừng Xuân 200 /1, 4, 5/
Thông báo /1, 12/
Tổng kết tài chánh – Sổ vàng /2, 3/
Chúc thọ ĐH cao niên /3/
Khuyến Học 2009 /5/
Tin Sinh Hoạt /6/ - Phân Ưu /6, 8, 9/
Thông báo Đại Hội HS Nguyễn Huệ /7/
• Quảng cáo thương mại /10, 11/

BCH chào mừng ĐH

Tieáp theo trang 4, Mừng Xuân

Từ ngày 12 tháng 10/2008
đến ngày 1 tháng 6/2009

ĐH ỦNG HỘ HỘI TẾT 2009
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Số Tiền

BCH ỦNG HỘ HỘI TẾT 2009

Số Tiền

ĐH ỦNG HỘ ĐẶC SAN

Số Tiền

Baûn tin soá 28

NHỮNG ỦNG HỘ KHÁC

Số Tiền

CHÚC THỌ ĐỒNG HƯƠNG CAO NIÊN - HỘI XUÂN 2009
☺☺☺
Hàn Lệ Nguyên (Ô . Tái Sanh), 89 tuổi
Bà Tái Sanh, 81 tuổi
Tôn Thất Quỳnh Nam, 78 tuổi
Trần thị Cúc, 77 tuổi

Nguyễn thị Lý, 86 tuổi
Hàn Ái Lan, 80 tuổi
Mai Thu Ngân, 77 tuổi
Huỳnh thị Cửu, 75 tuổi

Hội Ðồng Hương Phú Yên chúc mừng quí cụ được nhiều thêm tuổi thọ.
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Tieáp theo töø trang 1, Mừng Xuân

Năm nào cũng vậy, với tinh thần
đồng hương, bằng tấm lòng trách
nhiệm và sự đoàn kết, Ban Chấp
Hành của Hội và các anh em trong
Ban Tồ Chức đều họp mặt và chia
công tác, phân công để cho buổi tiệc
của ngày tân niên được hoàn hảo.

BTC đang tiếp đón ĐH

Theo thứ tự và thủ tục chương trình
khai mạc, trước tiên là phần nghi lễ,
bao gồm lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ và
Việt Nam, lễ tưởng niệm các anh
hùng tử sĩ và những đồng hương đã
bỏ mình trên biển Đông vì lý tưởng
tự do. Sau đó là phần dâng hương lên
bàn thờ Tổ Quốc do anh Chủ Tịch
Hội và các vị Cao Niên trong Ban
Chấp Hành thi lễ.

Chị Ái-Liên, Phó CT-Nội vụ
đã được BCH ủy nhiệm vai trò
điều hợp chương trình năm nay,
đã chu toàn trách nhiệm của mình
một cách tốt đẹp. Trong âm
hưởng ấm áp đặt thù của miền đất
Phú, chị đã gởi lời chào kính đến
tất cả đồng hương cùng quan
khách. Góp mặt trong ngày mừng
Xuân, có sự tham dự của nhiều
Hội đoàn bạn trong cộng đồng,
những cơ quan truyền thông như
SBTN-TV, Việt Hải Ngoại TV
(VHN), VAN-TV, KSCI-TV, các
nhật báo như Người Việt, Viễn
Đông, … Họ đua nhau phỏng vấn
ban tổ chức về quá trình sinh hoạt
của Hội, phỏng vấn những đồng
hương xa gần về cảm tưởng trong
ngày Xuân. Về phía đồng hương
và thân hữu, có nhiều quân cán
chính đã từng làm việc và phục vụ
tại Tỉnh Phú Yên, nhiều đồng
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hương từ những vùng lân cận,
những tiểu bang ở Hoa kỳ và các
quốc gia xa xôi cũng về tham dự
ngày Hội Xuân này. Có lẽ đồng
hương ở Đức quốc là người xa
nhất. Thật là một tấm lòng đồng
hương đáng mến.

SBTN-TV đang phỏng vấn
ĐH ớ Đức quốc về tham dự

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy có
những gia đình đồng hương khác, vừa
xa rời quê hương Phú yên yêu dấu,
vừa đến định cư ở miền đất tự do này.
Ngay sau lời phát biểu, chúc mừng
Xuân và chào mừng quan khách của
anh Chủ Tịch Nguyễn hoàng Công
đại điện Hội Động Hương là phần
múa lân thật vui nhộn và phần văn
nghệ thật đặc sắc.
Thêm vào phần văn nghệ, có phần ảo
thuật thật độc đáo của một ảo thuật
gia nhà nghề Việt nam, chẳng những
đã làm các em nhỏ say mê mà cũng
đã được nhiều táng thưởng của người
lớn. Năm nay lại có thêm phần biểu
diễn khiêu vũ của hai cặp đồng hương
trẻ, đưa đến một không khí thật vui
tươi hấp dẫn.
Một không khí tưng bừng của
ngày Xuân đã chớm nở, đầy vẽ vui
tươi, sinh động. Mọi người hòa vào
nhịp chung để nghe những bài hát
mừng Xuân của ngày xưa nào mà lời
nhạc vẫn thấm sâu vào lòng người.
Những mẫu chuyện vui để cười và
những tràng pháo tay cổ võ cho
những tiết mục văn nghệ đặc sắc do
những ca sĩ nổi tiếng trong cộng và
đồng hương góp vui.
Những hình ảnh rất là dễ thương
của các em thiếu nhi, từng nhóm lên
đón nhận những bao lì xì trong những
sắc phục quê hương đầy màu sắc qua
những tà áo dài nhỏ nhắn duyên dáng
của các cô bé, chú bé với chiếc áo dài

BTC đang cho Lân ăn

Chương trình ảo thuật

t

Thiếu nhi lãnh lì-xì

khăn đống kháu khỉnh đã thể hiện
được sinh khí của ngày hội mừng
Xuân.

Trong không khí tưng bừng
đó, Hội cũng đã làm lễ Chúc Thọ
và tặng hoa danh dự cho quí đồng
hương cao niên. Đây cũng là một
truyền thống mà BCH đã cố gắng
thực hiện, duy trì và phát huy với
mục đích tưởng nhớ công ơn của
các đấng sinh thành đã nuôi nấng
và dạy dỗ chúng ta nên người.
Tre già măng lại mọc, sau lễ
chúc thọ là phát phần thưởng cho
Baûn tin soá 28

Chúc Thọ các ĐH cao niên

các em học sinh xuất sắc từ lớp
sáu cho đến lớp mười hai cho niên
học 2007-2008 vừa qua. Trong
phần này, anh Lê quý Nam, TB
Giám Sát, đã tặng hai tác phẩm
tranh thật đẹp để đấu giá, ngõ hầu
phần nào đóng góp vào quỹ
Khuyến học cho các con em Đồng
hương.
Tranh đáu giá gây quỹ KH09

Mặc dầu đây chỉ là một phần
thưởng tượng trưng, nhưng BCH
muốn vinh danh những thành tích
học tập mà các em đã gặt hái, hầu
khích lệ các em trên con đường
học vấn, luôn cố gắng để hướng
về một tương lai tốt đẹp hơn, và sẽ
không bao giờ quên công lao
dưỡng dục của cha mẹ.
Ban Chấp Hành, cũng như Ban
Tổ Chức đã ngõ lời cảm ơn đến
mọi đồng hương và những vị
mạnh thường quân đã tích cực
đóng góp vào sự sinh hoạt của
Hội. Nhờ vậy mà Hội nhà mỗi

HS xuất sắc lãnh giải Khuyến học

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

ngày một lớn mạnh. Trong dịp
này, Ông Chủ tịch Nguyễn hoàng
Công có ba tấm plagues tuyên
dương những đồng hương đã tích
cực trong những sinh hoạt của
năm vừa qua: Ô.B Ngô khôn
Chính/chủ nhân Pacific Land
Marble & Tile Corporation đã
giúp đỡ giải Khuyến học, Tony &
Christina Nguyễn/OC Geeks đã
hoàn thành tốt đẹp website của
Hội, và B. Lý Thanh Nhàn/TTKHĐHPY đã hết lòng giúp đỡ Hội
trong mọi lãnh vực, tận tình giúp
đỡ đồng hương.
Ở cuối bữa tiệc là những lời chúc
Tết may mắn, thăm hỏi lẫn nhau
trong những ngày đầu năm từ những
đồng hương xa gần và hẹn gặp nhau
trong những lần họp mặt lần tới. Mùa
xuân nào rồi cũng qua đi, một ngày
mới lại đến với những bận rộn trong
cuộc sống, nhưng có lẽ không ai
muốn đánh mất những họp mặt như
vậy. Tham dự rất nhiều những ngày
Xuân họp mặt, nhưng tôi không bao
giờ quên những ngày họp mặt đầu
tiên tại nhà anh Võ Đình Sanh vào
những ngày mới đến xứ Mỹ này, nơi
mà những người xa xứ chúng ta hay
gọi là đất lạ quê người. Một lần họp
mặt là một ký ức thấm sâu vào lòng
tôi để cùng chia xẻ niềm vui của
những gì vẫn còn và nỗi đau của
những gì đã đánh mất.
Buổi tiệc đã chấm dứt vào buổi
chiều cùng ngày, tôi và các anh chị
trong ban tổ chức cùng nhau họp lại
dọn dẹp và tổng kết. Chúc mừng Hội
Đồng Hương đã thành công trong
công việc duy trì truyền thống tổ
chức ngày Xuân Tân Niên họp mặt.
Tôi hy vong rằng với sự hy sinh và
tinh thần trách nhiệm của các anh chị
em trong BCH và sự giúp đỡ đóng
góp của qui vị đồng hương khắp nơi,
Hội của chúng ta sẽ mỗi ngày thêm
vững mạnh hơn để cùng nhau đón
tiếp những mùa Xuân mới của thế hệ
hiện tại và vun đắp cho thế hệ tương
lai.
Kỷ niệm Ngày Xuân Kỷ Sửu
Năm 2009.
Bảo Tâm..■
BTC chụp hình lưu niệm

KHUYẾN HỌC
Học Sinh Xuất Sắt 2009
ΦβΨ
• Nguyễn Kiều Anthony, lớp 7
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn Kiều Phô
• Nguyễn K. Justin, lớp 7
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn Trọng Kha
• Nguyễn Coryna, lớp 7
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn Dũng
• Dana Trần, lớp 8
Phụ huynh: Ô.B Trần Đại
• Jenney Hàn, lớp 9
Phụ huynh: Cháu Ô.B Tái Sanh
• Nancy Anh Trần, lớp 9
Phụ huynh: Ô.B Trần Tú Hòa
• Nguyễn Xuân Trúc, lớp 9
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn H. Công
• Nguyễn Võ Ronnie, lớp 9
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn Dũng
• Nguyễn Hoàng Phúc, lớp 11
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn H. Công
• Dason Trần, lớp 11
Phụ huynh: Ô.B Trần Đại
• Nguyễn Võ Ariana, lớp 11
hụ huynh: Ô.B Nguyễn Dũng
• Nguyễn Xuân Mai, lớp 12
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn H.Công
• Nguyễn Kiều Tú-Thâm, lớp 12
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn Kiều Phầu
• Nguyễn Kiều Anh Nhã, lớp 12
Phụ huynh: Ô.B Nguyễn Kiều Nông
• Đào Nguyên Huy, lớp 12
Phụ huynh B. Đào Lệ Dung
Học bỗng HĐHPY năm 2009

Hội Ðồng Hương Phú Yên chúc
mừng quí phụ huynh và các em
học sinh.
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 Ngày Đồng Hương Phú Yên
Hội sẽ tưng bừng tổ chức:
"NGÀY ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN"
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2009. Thời gian: Từ 10
giờ sáng đến 5 giờ chiều. Địa điểm: Nhà mát số 17 trong
Mile Square Park, thành phố Fountain Valley (trên đường
Edinger, giữa Euclid và Brookhurst).
Ẩm thưc gồm có: 2 con heo quay và những món ăn đặc
sản Phú Yên do những nội trợ chính hiệu Phú Yên thực
hiện. Nhiều trò chơi giải trí có thưởng, sẽ do Ban Tổ
Chức trao tặng đến những tham dự viên trúng giải.
Đến với "NGÀY ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN" để
chứng tỏ và hảnh diện là người Phú Yên, hoặc đã từng
phục vụ, sinh sống, lập nghiệp tại Phú Yên, hay đã có lần
đến, đi ngang qua địa phận Phú Yên trước đây.
Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
Nguyễn Hoàng Công (626) 664-0066
Nguyễn Kiều Phô (714) 705-3506
Ban tổ chức trân trọng kính mời quý Đồng hương và thân
hữu tham dự đông đủ để nói lên tình Đồng hương thắm
thiết nơi hải ngoại.

 Trại Hè
Từ thứ sáu ngày 14, đến Chúa nhật ngày 16 tháng 8.
Xin liên lạc về Hội để biết thêm chi tiết.
Huỳnh công Tịnh (818) 291-3894

 Đặc san Xuân 2009
Kể từ năm nay, quí đồng hương nào muốn nhận Đặc san
Xuân Phú Yên, xin liên lạc về Hội qua hộp thư, email
hoặc điện thoại về Hội/Ban Thông Tin và Báo Chí.
Chúng tôi sẽ gởi đến quí vị theo nhu cầu trong thời gian
ngắn nhất.

 Hình ảnh sinh hoạt của Hội
ĐH có thể xem hình ảnh sinh hoạt trên Website của Hội
www.phuyen.org
 Đại Hội Cựu Học Sinh Nguyễn Huệ Phú Yên
HĐHPY có nhận được thư mời tham dự Đại Hội Cựu
Học Sinh Nguyễn Huệ Phú Yên. Xin xem thông báo
trong Bản tin này để biết thêm chi tiết.
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 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.

 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

PHÂN ƯU
Ðược tin buồn
ĐH Ông Louis TRẦN VĂN VINH,
là phu quân của Bà PHẠM THỊ HUỆ
Đã mãn phần vào ngày Thứ Bảy 25 tháng 4 năm
2009
(nhằm ngày 1 tháng 4 năm Kỷ Sửu)
tại thành phố Pittsburg, California, Hoa kỳ.
Hưởng dương 58 tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội
Ðồng Hương Phú Yên
xin thành kính phân ưu cùng Bà Quả phụ
PHẠM THỊ HUỆ và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Ông Louis TRẦN
VĂN VINH, sớm được về cõi phúc.
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng
Hương Phú Yên
Thành Kính Phân Ưu
Baûn tin soá 28

HỘI CỰU HỌC SINH NGUYỄN HUỆ PHÚ YÊN
cuuhocsinhphuyen@gmail.com

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH NGUYỄN HUỆ PHÚ YÊN 2009
Chiếu tinh thần buổi họp ngày 28-03-2009 tại Westminster, California USA về việc tổ chức ĐẠI HỘI CỰU
HỌC SINH NGUYỄN HUỆ PHÚ YÊN 2009 tại Miền Nam California, ban tổ chức xin trân trọng thông báo
những chi tiết tổng quát như sau:
- Tiền Đại Hội : -Thứ Sáu ngày 10-07-09, từ 6:00PM đến 10:00PM.
Tại: Nhà anh chị Trần Thị Tấm 6265 Cherokee Dr. Westminster, CA 92683 Điện thoại
(714) 897-3831.
-Ngày Đại Hội : -Thứ Bảy ngày 11-07-09:
-Sáng: từ 10:00AM đến 4:00PM: Họp Đại Hội.
Tại: (Sẽ công bố sau).
-Chiều: từ 6:30PM đến 11:00PM: Dạ Tiệc.
Tại EMERALD BAY Seafood Restaurant
5015-V West Edinger Ave , Santa Ana , CA 92704 , Phone (714) 775-5161
- Hậu Đại Hội : -Chủ Nhật ngày 12-07-09, từ 10:00AM đến 4:00PM:
-Tham dự Picnic Hè của Hội Đồng Hương Phú Yên.
Tại công viên Mile Square, thành phố Fountain Valley, California (xin liên lạc Trần Đình
Hiệp 310-793-1109).
-Du ngoạn thắng cảnh hoặc mua sắm đồ lưu niệm…
-Điều kiện tham dự: -Cựu giáo chức và học sinh Phú Yên, thân nhân hoặc thân hữu.
-Ghi danh tham dự (Phiếu tham dự đính kèm)
- Lệ Phí:
- Vé mời: Quý Thầy Cô và Quan khách
- Vé ủng hộ: 35 Mỹ Kim
Muốn tham gia vào công tác điều hành, hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
-Vé tham dự: Đặng Duy Nhượng, (408) 723-2912, Trần Thị Tấm (714)-897-3831.
-Khách sạn và địa điểm du lịch: Trần Thị Tấm (714) 897-3831.
-Phương tiện di chuyển và địa điểm hội họp Trần Đình Hiệp (310) 793-1109.
-Trật tự: Thái Vân (714) 897-3276.
-Khánh tiết: Đỗ Ngọc Huỳnh (310) 214-2687.
-Văn nghệ: Phạm Ngọc Đăng (714) 414-6392; Lê thị Hoài Niệm (832) 398-8860.
-Tài Chánh: Nguyễn Thị Hằng: (408) 272-1313.
-Tiếp Tân: Nguyễn Thị Nghiêm (714) 775-0967.
-Truyền Thông: Phạm Đức Hiền (408) 531-8187.
Trân trọng thông báo,
California ngày 13 tháng 4 năm 2009,
Trưởng Ban Tổ Chức
Đặng Duy Nhượng
Ghi chú: -Chương trình chi tiết sẽ được công bố sau.
-Thời gian và địa điểm có thể thay đổi.
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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PHÂN ƯU
Ðược tin buồn

Đồng Hương Cụ Ông HÀNG TRƯỜNG QUANG
Pháp danh Nhật Hiền
Đã mãn phần vào ngày 6 tháng 12 năm 2008
tại Los Angeles, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 92 tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng tang quyến
Cụ Ông HÀNG TRƯỜNG QUANG.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông HÀNG TRƯỜNG QUANG sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Ðược tin buồn
Thân phụ của Đồng hương TRẦN ĐẠI, là:

Cụ ông TRẦN XƯƠNG MINH
Đã mãn phần vào lúc 5 giờ 50 phút chiều ngày 29 tháng 12 năm 2008
(nhằm ngày mùng 3 tháng 12 năm Mậu Tý)
tại bệnh viện California Hospital Medical, Los Angeles, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 84 tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Đồng
hương TRẦN ĐẠI và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ ông TRẦN XƯƠNG MINH sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Ðược tin buồn

Đồng Hương Cụ Ông HÀN S ƠN TR Ù
(TÁI TÂN)
Đã mãn phần sáng ngày 1 tháng 2 năm 2009
(nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng năm Kỷ Sửu)
tại Rosemead, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 86 tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Bà quả phụ HÀN
SƠN TRÙ và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ ông HÀN SƠN TRÙ sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
Thành Kính Phân Ưu
Ban Chấp Hành và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên
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PHÂN ƯU
Ðược tin buồn

Đồng Hương Cụ Ông LÂM QUANG THỐNG
Đã mãn phần vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 2 năm 2009
(nhằm ngày 26 tháng 1 năm Kỷ Sửu)
tại Marietta, Georgia, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 72 tuổi

Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Bà quả
phụ LÂM QUANG THỐNG và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ ông LÂM QUANG THỐNG
sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Ðược tin buồn

Đồng Hương Ông TRẦN VĂN KHƯƠNG
(Bào huynh của bà Trần Thị Tấm)
Đã mãn phần vào ngày 30 tháng 3 năm 2009
Tại Bệnh Viện UCI Hopital, Westminster, California, Hoa kỳ
Hưởng thọ 69 tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Bà Trần Thị Tấm
và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ ông TRẦN VĂN KHƯƠNG sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Ðược tin buồn
Đồng hương Bà NGUYỄN THỊ PHI, là hiền thê của Đồng hương DƯƠNG VĂN MINH.
Cũng là Em Dâu của Ông DƯƠNG CHÍN, Cố vấn Hội Đồng Hương Phú Yên.
Đã mãn phần vào tối Thứ Sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2009
(nhằm ngày 15 tháng 3 năm Kỷ Sửu)
tại thành phố Fountain Valley, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 64 tuổi

Trước sự đau buồn mất mát to lớn này, Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Ông Cố
vấn Dương Chín, Đồng hương DƯƠNG VĂN MINH và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ bà NGUYỄN

THỊ PHI, 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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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
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"NGÀY ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN"
Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2009
HỘI ÐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN trân trọng thông báo
cùng toàn thể Ðồng hương và thân hữu.
Hội sẽ tưng bừng tổ chức:
"NGÀY ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN"

Thời gian: Chúa Nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2009
Từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều
Địa điểm: Nhà mát số 17 trong Mile Square Park,
thành phố Fountain Valley, California, USA.
(trên đường Edinger,
giữa Euclid & Brookhurst)
Liên lạc:

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc
Nguyễn Hoàng Công (626) 664-0066
Nguyễn Kiều Phô
(714) 705-3506

Ban tổ chức trân trọng kính mời quý Đồng hương và
thân hữu tham dự đông đủ để nói lên tình Đồng hương
thắm thiết nơi hải ngoại.

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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