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CẢM TẠ ĐỒNG HƯƠNG
v/v Cứu Trợ Bão Lụt Phú Yên
Kính thưa Quý Đồng Hương và Thân Hữu Phú Yên,
Trước hết, chúng tôi xin thân ái kính chào và cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của quí vị vào việc cứu trợ nạn nhân
bão lụt tại quê nhà.
Cũng như quí vị đã biết. Vào thượng tuần tháng 11 năm 2009, những cơn bão đã để lại nhiều cảnh thương tâm
và thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Trung nước Việt nam, trong đó đồng bào Phú yên chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề
nhất. Ban Chấp Hành HĐHPY đã có phiên họp khoáng đại khẩn cấp vào ngày 8 tháng 11 năm 2009 để thảo luận và đã
quyết định phát động chương trình cứu trợ nhân đạo này.
Nhờ vào sự huởng ứng mạnh mẽ của đồng hương và thân hữu Phú yên hải ngoại, mà Hội đã có được phương
tiện để giúp đỡ, an ủi cho đồng bào nạn nhân thiên tai tại quê nhà.
Công việc cứu trợ nay đã hoàn tất. Chúng tôi xin tường trình đến quí đồng hương diễn tiến của công tác cứu trợ
vừa qua như sau. Sau thời gian quyên góp và truy tìm danh sách nạn nhân, hồ sơ kế toán được kết thúc với số tiền nhận
được từ đồng hương và danh sách nạn nhân bão lụt được tổng kết. Hội đã dựa vào những dữ kiện trên để gởi những món
tiền này bằng những phương tiện hữu hiệu nhất mà Hội có thể làm được về Phú yên để giúp đỡ nạn nhân bão lụt.
Ban Chấp Hành Hội đã có phiên họp khoáng đại vào ngày 20 tháng 6 năm 2010 để Ban Xã Hội tường trình công
tác cứu trợ và cũng để tổng kết tài chánh. Những số tiền trong phần tổng kết tài chánh dưới đây được tính theo đơn vị
US dollars.
- Phần ủng hộ: $ 28,910.00 (tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2010)
- Phần cứu trợ: $ 25,588.00
- Phần còn lại: $ 3,322.00 (có một số đồng hương gởi về sau cũng nhập vào quỹ cứu trợ này)
Trong phần cứu trợ. Mặc dầu có rất nhiều khó khăn trong việc đi lại để tìm kiếm và kiểm chứng những nạn nhân
trong danh sách. Đã nhiều ngày dưới ánh mặt trời gay gắt khoảng 40 độ C (104 độ F), ban cứu trợ đã làm việc không
ngừng nghỉ đến 10 giờ tối. Cuối cùng Ban Xã Hội đã có cơ hội tiếp xúc, ủy lạo và an ủi những nạn nhân có thiệt hại
nặng nề về nhà cữa, nhân mạng và người nghèo ở 2 quận: Quận Đồng Xuân có 574 gia đình và Quận Tuy An có 72 gia
đình. Chiếu theo quyết định của phiên họp trên, phần tiền còn lại không nhập chung vào quỹ tổng quát, mà được giữ
riêng trong quỹ xã hội để xử dụng vào những công tác xã hội cần thiết trong tương lai.
Thay mặt cho những nạn nhân và ân nhân ở quê nhà, chúng tôi xin chân thành cảm tạ tấm lòng vàng của quí
đồng hương và thân hữu Phú yên hải ngoại đã yểm trợ cho công việc xã hội đầy ý nghĩa này.
Trân trọng,

NGUYỄN HOÀNG CÔNG / Chủ tịch Hội Đồng Hương Phú Yên

ỦNG HỘ CỨU TRỢ BÃO LỤT
Tên Đồng Hương
Ẩn Danh
Ava Diem Nguyen
B. Bùi Sơn Dzuân
B. Trần Thế Khang
Barona Valley Ranch
(San Diego, CA)
Cao Văn Diên
Chung Vien
Đặng Tâm-Phương
Đặng thanh Tao
Đặng T.Thanh Long
Đặng Trí /
The LA Customes
Brokers & Freight
Forwarders Assn, Inc.
Đặng văn Bảo
Đào thế Vượng
Đào Thuy
Diệp Hà
Diệp thị Hồng/
David Hoang
Đinh T. Yên
Đinh Thị Cúc
Dr. Nguyễn thanh Thùy
Dương Chín
Duong Hung/
Bui T. Ca
Duong Lien Ninh/
Duong Tu Hoa
Frank & Judy T.M.
Nghiem, D.M.D.
G/đ Hàng Sơn Trù (Tái
Tân)
Hàn Ái Liên
Hàn Hoài Nguyên
Henry Nguyễn
Hillcrest Auto Repair
Hồ T. Mỹ-Linh/
Tony Thái
Hồ T. Tố-Nga
Cares Dental
(Lodi, CA)
Hoàng cao Lộc
Hoàng Thanh Lily
Hòang X. Tòan
Hồng Phú San
Huỳnh Đơn
Hùynh đức Tòan
Hùynh K. Liên
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Số Tiền
100.00
100.00
100.00
50.00
2,500.00
20.00
20.00
50.00
100.00
100.00

500.00
50.00
100.00
20.00
20.00
50.00
50.00
40.00
100.00
100.00
50.00
20.00
500.00
600.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
50.00
200.00
50.00
100.00
50.00
100.00
50.00
120.00
50.00

Huỷnh minh Thập
Huỳnh tấn Lộc
Hùynh tấn Nhân
Huỳnh thị Cửu
Hùynh thị Nhiễu
Huỳnh văn Dung/
Huỳnh T. Vinh
Jimmy Lục Hàng/
Kim Thơ TônNữ
Lê hồng Luận
Lê N. An
Lê nguyên Tăng
Lê phú Vinh
Lê T. Mỹ-Á
Lê thành Phúc
Lê thị Mỹ-A
Lê văn Ba
Lê văn Khóa
Linda Han
& Tái Sanh
Lương văn Sĩ /
Vietnamese Assn of
San Fernando Valley
Lý trung Tài
Mã Tính
Mike Ngô
Mindy Hà
MVP Hosting Somnuk Manisap (San
Diego, CA)
Ngô thanh Liêm
Ngô văn Thân
Ngọc-Duyên & Hùng
Nguyễn Bích (Vicky)
Nguyễn hoàng Công
Nguyễn hữu Duy
Nguyễn hữu Luật
Nguyen huu Tuat
& Lưu trinh Mai
Nguyễn huỳnh Anh
Nguyễn kiều Đãi
Nguyễn kiều Nông
Nguyễn kiều Phô
Nguyễn kiều Phượng
Nguyễn Mão/
Nguyễn Huyền Nga
Nguyễn Mỹ
& Nguyễn văn Tuyên
Nguyễn ngọc Châu
Nguyễn phương Hoa
Nguyễn Q. Thân & Mai

30.00
100.00
50.00
20.00
100.00
50.00
100.00
100.00
20.00
50.00
100.00
50.00
20.00
50.00
100.00
300.00
50.00

1,500.00
50.00
40.00
50.00
40.00
5,000.00
50.00
50.00
100.00
20.00
100.00
100.00
25.00
50.00
20.00
50.00
50.00
50.00
50.00
30.00
100.00
100.00
50.00
20.00

Nguyễn Tammy
Nguyễn thị Chỉnh
Nguyễn thị Nghiêm
Nguyễn tiến Hoàng &
Nguyễn Phước-Anh
Nguyễn tiền Nghê
Nguyễn văn Hành
& Nguyễn T. Cúc
Nguyễn văn Tố
Nguyễn văn Trạng
Nguyễn xuân Tường
Nick Saifan
Nicolas Khoury
Ô.B Nguyễn Mạng
& Tô thị Thảo
Ô.B Mỹ Phát
Phạm thị Huệ
Phạm Trí
Phạm tuấn Thân
Phạm V. Cát
Phan ngọc Chấn
& Dương T. Mỹ-Liên
Phan ngọc Hà
Phan Phùng
Phan thị Ngọc Diên
Phùng Dũ Wa
Quality Auto Repair
Tăng Tỷ
Thái bửu Viên
Thái ngọc Hoà
Thu vân Đường
Tom Tran
Trần Câu
Trần đình Hiệp
Trần lưỡng Phát
Tran M. De
& Huynh N. Mai-Tram
Trần ngọc Anh/Vy
Trần quốc Hải
Trần tử Hoà
Trần văn Hóa
Trương T. Minh-Thư
Võ đình Sanh
Võ thị Hớn
Võ thị Yến
Vũ thị Liên
Vuong Van
Tổng cộng ủng hộ:

200.00
20.00
50.00
200.00
100.00
50.00
100.00
50.00
30.00
20.00
20.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
100.00
40.00
25.00
100.00
20.00
30.00
100.00
100.00
50.00
50.00
200.00
500.00
20.00
100.00
100.00
50.00
200.00
10,000.00
50.00
20.00
20.00
100.00
50.00
100.00
50.00
50.00
$ 28,910.00

Bản tin số 29

CỨU TRỢ BÃO LỤT

Quận

Số
gia
đình
được
cứu trợ

Số tiền

Tuy An

72

2,280.00

Đồng Xuân
(đợt 1)

135

5,280.00

Đồng Xuân
(đợt 2)

439

18,000.00

Phí tổn chuyển tiền
Tổng cộng cứu trợ:

CÒN LẠI:
(trong quỹ xã hội)

28.00
$ 25,588.00

$ 3,322.00

Thư cảm ơn
của Đồng hương Quận Đồng xuân
gởi cho đồng hương hải ngoại

Cảm ơn những tấm lòng nhân hậu
Đồng Xuân là một huyện miền núi của tỉnh Phú Yên, đa số người
dân sống bằng nông nghiệp, ngàn đời nay vẫn: “Bán mặt cho đất,
bán lưng cho trời” cây mía, cây lúa, củ sắn là những nông sản
chính, đất thì rộng nhưng đa số là đất đồi rừng chỉ có một ít đất thổ
và ruộng chạy dọc theo thung lũng sông Kỳ Lộ.
Mùa hè, dòng sông Kỳ Lộ hiền hoà, êm ả mang phù sa nuôi sống cư
dân ven sông, thế nhưng mùa mưa lũ năm 2009 trở nên cuồng nộ,
hung hãn… Con người đã làm gì để dòng sông hiền hoà, êm ả trở
nên hung dữ? Phải chăng chúng ta đã tàn phá hàng ngàn hécta
rừng, chúng ta xây đập thuỷ điện, xả lũ không theo một quy trình
khoa học, chúng ta nhẫn tâm huỷ hoại thiên nhiên để rồi những ngày
mưa lũ đến, thung lũng Đồng Xuân chìm sâu trong biển nước mênh
mông.
Trận bão lũ năm Kỷ Sửu chúng tôi không bao giờ quên được, bầu
trời xám xịt, gió giật, gió rít từng cơn, không biết nước từ đâu cuồn
cuộn đổ về, nước đỏ ngầu như thuỷ thần giận dữ, tiếng la khóc, tiếng
kêu cứu vang lên nhưng nước vẫn cứ dâng, dâng cho đến khi cả
thung lũng chìm trong biển nước. Các cụ già 80, 90 tuổi nhẩm tính
cơn bão, lũ lịch sử này giống như cơn Đại Hồng Thuỷ trong truyền
thuyết.
“…Miền Trung nghèo lắm ai ơi…!
Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn.
Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm.
À ơi, khiến đau thương thấm tràn…”
Cảm động trước nổi thống khổ của nhân dân Đồng Xuân, đồng bào
trong cả nước, các cơ quan, đoàn thể và nhất là đồng bào ở hải
ngoại, dù ở xa quê hương nhưng lòng lúc nào cũng hướng về đồng
bào ruột thịt thân yêu. Cầm bì thư cứu trợ trên tay với dòng
chữ:“HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN HẢI NGOẠI KÍNH TẶNG”
chúng tôi thầm biết ơn những tấm lòng vàng của anh Công, anh
Sanh, anh Sáu và tất cả những người trong hội.
Cho chúng tôi thay mặt bà con vùng bão lũ quê nhà, xin cảm ơn
những vị mạnh thường quân, những tấm lòng nhân ái, những người
con xa xứ nhưng lúc nào sẵn sàng xẻ áo,nhường cơm…
Con Dân Đồng Xuân, ngày 21 tháng 6 năm 2010

Phong bì & giấy mời cứu trợ bão lụt

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

Xin xem hình ảnh cứu trợ bão lụt trên website của Hội
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ĐỒNG XUÂN,
MỘT CHUYẾN ĐI
ĐẦY CẢM ĐỘNG
Lê thành Việt
Sáu giờ sáng, đoàn người khởi
hành từ thị xã Tuy hòa để đi La hai.
Muốn đi La hai, chúng ta bắt đầu từ
quốc lộ một con đường đi Sông cầu,
tới ngả ba Chí thạnh thì gặp tỉnh lộ 6,
quẹo trái, con đường độc nhất đến thị
trấn La hai. Đồng xuân phía bắc giáp
tỉnh Bình định, nam giáp Tuy an và
Sơn hòa, đông giáp Sông cầu và tây
giáp tỉnh Gia lai, có sông Kỳ lộ chảy
từ Phú mỡ tỉnh Gia lai chảy qua thị
trấn La hai, nhập sông Con từ Qui
nhơn tại cầu Sắt thuộc xã Long an,
phía đông sông Con là núi, cứ mỗi
năm khi đến mùa mưa đều có lụt, trận
lụt vừa rồi, nước sông Con dâng lên
cao mười thước, tất cả nhà cữa ven
sông đều bị cuốn trôi, thiệt hại về
nhân mạng cũng thật nhiều. Sông Kỳ
lộ có đập Phú xuân thuộc xã Xuân
phương nằm giữa ba xã Xuân quang
một, hai và ba. Mùa lụt năm nay,
nước sông từ nguồn tràn xuống, đập
Phú xuân quá tải nên bị vỡ, trong
vòng hai phút, nước sông dâng cao
năm thước cuốn trôi nhân mạng và
nhà cửa, xóm Trường nằm sát đập
Phú xuân nên chịu ảnh hưởng nặng
nhất, bao đời ông cha để lại, bà con
sống với thửa ruộng, rẫy sắn vườn
khoai, cái nghèo đeo đẳng, thiên tai
cũng không tha, thật ác nghiệt, xóm
Trường bây giờ chỉ còn là bãi đất
hoang bùn lầy, người chết không biết
chôn nơi đâu, có nhiều gia đình chết
hết, bà con còn sống, sống lang
thang, một số bà con tạm trú lều tiền
chế rộng ba thước, cao hai thước nằm
trên khoản đất trống không cây cỏ,
dưới cái nắng 103 độ F, nhìn thấy
cảnh này thật thương tâm.
Chúng tôi có mưòi người,
phương tiện bằng xe Honda, đã có
hẹn trước, chín giờ sáng đến thị trấn
La hai để gặp vợ chồng anh Khanh là
chủ nhân tiệm vàng Kim Khôi, cũng
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xin nói thêm, chúng tôi thành công
trong chuyến cứu lụt này cũng nhờ sự
giúp đỡ tận tình của vợ chồng anh
Khanh, anh Khanh người địa phương,
anh là nhà giáo trước 75, hiện tại đã
về hưu, nhà anh Khanh ngập đến lầu
ba, thiệt hại cũng khá nhiều. Đến cầu
sắt thì 7 giờ 30 sáng, còn quá sớm,
chúng tôi ghé quán bên đường để
điểm tâm thì tình cờ gặp anh Cư phó
trưởng ấp khu phố Long an. Anh Cư
đã cho chúng tôi biết rất nhiều về trận
lụt vừa qua và sinh hoạt bà con hiện
tại, nhà anh Cư cũng bị cuốn trôi và
mới dựng lên bằng bốn vách tôn để ở,
đa số sau trận lụt, nhà ở dọc sông Lô
đều dựng như vậy vì không biết thiên
tai sẽ đến khi nào và năm nào cũng
như năm nào, không lớn thì nhỏ bà
con ở đây đều chịu cảnh này!
Chúng tôi qua cầu Sắt gặp vợ
chồng anh Khanh. Sau một lúc bàn
bạc, chúng tôi quyết định đi xóm
Trường, nhìn cảnh hoang tàn sau trận
lụt, không còn gì hết, không còn gì để
nói, đố ai mà khỏi chạnh lòng, đã có
danh sách gạn lọc kỹ lưỡng, chúng tôi
tận tay gởi đến thân nhân bà con xấu
số món quà của những ân nhân từ hải
ngoại gởi về, có những gia đình cha
mẹ chết hết chỉ còn đứa con gái 12
tuổi ở với ông nội 85 tuổi mù lòa thì
thử hỏi rồi tương lai họ đi về đâu!.
Sau đó chúng tôi đi quận Long an,
cũng đi từng nhà để gởi qùa cho bà
con xấu số, những lời cám ơn tận đáy
lòng của bà con thật cảm động, lời
nói chân thành này hy vọng vượt
không gian và thời gian đến tất cả ân
nhân Đồng Hương Phú yên Hải
Ngoại.
Chúng tôi mất mấy ngày nhờ vợ
chồng anh Khanh và bà con địa
phương giúp đỡ gởi thư mời tận nhà
bà con tới địa điểm định sẵn, chúng
tôi chia ra ba đợt sáng, trưa và chiều
theo lịch trình nên công việc thật
hoàn hảo. Sau đó chúng tôi lập danh
sách bổ túc và cũng đã được gởi đến
tận tay bà con.

và ủy lạo bà con chúng tôi.
Nhưng chưa có một tổ chức nào
trao tặng quà cứu trợ to lớn
như Hội Đồng Hương Phú Yên
Hải Ngoại đang cấp phát đến
nhiều nạn nhân thiên tại trong
vùng (Đồng Xuân, .... )". Đây là
một việc làm đầy ý nghĩa mà tất cả
đồng hương Phú Yên hải ngoại
chúng ta đã kẻ ít người nhiều tự
động quyên góp để cứu giúp đồng
hương tại quê nhà phải gánh chịu
cảnh thiên tai thảm khốc thế này.
Một lần nữa BCH/HĐHPY Hải
Ngoại chân thành gởi lời cảm ơn
đến quí đồng hương ân nhân đã
cảm nhận câu châm ngôn "máu
chảy ruột mềm" rồi thì "lá
lành đùm lá rách" chỉ để chia sẻ
nỗi khổ đau của nhau.
California, ngày 26/5/2010.
Lê thành Việt ■
Đồng hương nhận cứu trợ

Đồng xuân hoang tàn sau cơn lụt

Tôi được nghe bà con ở Ðồng
xuân nói “… từ trước đến nay
cũng đã có nhiều cá nhân,
hội đoàn và đòan thể đến cứu trợ
Bản tin số 29

Vài hình ảnh cứu trợ bão lụt

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN
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Từ ngày 2 tháng 6/2009
đến ngày 10 tháng 9/2010

NGÀY ĐỒNG HƯƠNG
PHÚ YÊN 2009
(ngày 12/7/2009)
ĐH ỦNG HỘ HÈ 09
Bích Nga
Cái hùng Chi
Đặng duy Nhượng Hội Aí Hữu PY Bắc
Cali
Đăng hoàng Thanh
Đặng ngọc Sinh
Đinh thị Cúc
Dương Minh
GS Khanh GS TH Nguyễn Huệ
Hội Cựu HS Nguyễn
Huệ
Huỳnh minh Thập
Huỳnh ngọc Sơn
Huỳnh tấn Nhân
Huỳnh thị Nhiễu
Huỳnh thị Phiên
Jimmy Ngô
Lê Thu
Lê Triều
Lê văn Khóa
Mai thu Ngân
Ngô khôn Chính
Nguyễn Bôm
Nguyễn Chinh
Nguyễn công Huy
(MD)
Nguyễn đức Giang
(Denmark)
- HT TH Nguyễn Huệ
Nguyễn hoàng Dũng
Nguyễn Hoàng LiênChâu
Nguyễn Kiều Nông
Nguyễn Kiều Phầu
Nguyễn Kiều thị Hướng
Nguyễn Thị Chỉnh
Nguyễn Thị Sáu

6

SỐ TIỀN
50.00
20.00
200.00
50.00
40.00
20.00
20.00
20.00
200.00
50.00
20.00
60.00
20.00
20.00
10.00
20.00
40.00
50.00
20.00
400.00
20.00
20.00
150.00

50.00
50.00
100.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Nguyễn Thống
Nguyễn Trúc
Nguyễn Xuân
Nguyễn xuân Ngọc
Nguyệt Kiều
Phạm Phich (Texas)
Phạm thị Hồng Thu
Phan Phùng
Thái Bình (S. Carolina)
Trần An
Trần thị Bẩm
Trần Thung
Trần Tử Hòa
Trần văn Dương
Trương Mai-Hương
(Australia)
Võ Hồng Vân (Hoà
Lan)
Võ thành Ngân
Võ Trí
Vũ hoàng Mai

20.00
30.00
40.00
20.00
10.00
20.00
50.00
30.00
60.00
50.00
20.00
20.00
20.00
50.00

Phở Phước
Thành
Nhiều đồng
hương khác

TẶNG VẬT
1 con heo quay
1 thùng thức ăn
1 khay chả giò
nhiều thức ăn khác

50.00
100.00
30.00
10.00
50.00
$ 2,500.00

BCH ỦNG HỘ HÈ 09
Đòan đắc Khai
Hàn Ái-Liên
Hàn Tài Nguyên
Huỳnh công Tịnh
Huỳnh Đơn
Huỳnh thanh Trúc
Lâm ngọc Thanh (salad)
Lê phú Vinh
Lê quí Nam (nước
uống)
Lê thành Phúc
Lương văn Sĩ
Nguyễn kiều Phô
Nguyễn ngọc Sĩ

Chụp hình lưu niệm với BĐD Cựu HS Nguyễn Huệ

SỐ TIỀN
98.00
100.00
50.00
20.00
30.00
20.00
40.00

$
Tổng cộng THU:
ổng cộng CHI:
TỒN QUỸ (A)

NHỮNG
ỦNG HỘ
KHÁC
Ô.B Tái Sanh
Hội Cựu HS
TH Nguyễn
Huệ

Đài TV đang phỏng vấn ĐH về từ Úc châu

72.46
20.00
50.00
30.00
100.00
630.46

$ 3,130.46
$ 1,934.68
$ 1,195.78

ĐH chụp hình lưu niệm

Bản tin số 29

HỘI XUÂN CANH DẦN 2010
(Ngày 21/2/2010)

ĐH ỦNG HỘ TẾT 10
Ẩn Danh
Đăng Phát
Đặng Tân
Đào Thế Vượng
Đinh Yến
Đòan Đắc Khoa
Dr. Trương Quang
Phong
Hàn Ái Liên
Hồ Học
Hồ Thị Tân
Hội Đ H Người Hoa
Tuy-Hòa
Hùynh Sơn
Lê Khóa
Lê Phú Vinh
Lê Tấn Lạc
Lê Thành Phúc
Lương Sĩ
Mai Hanh (Võ Thị Yến)
Ngô Khôn Chính
Nguyễn Đình Hùng
Nguyễn Hùynh Phi
Nhạn
Nguyễn Kiều Nông
Nguyễn Kiều Phầu
Nguyễn Liên Châu
Nguyễn Minh Hào
Nguyễn Non
Nguyễn Quốc Khanh
Nguyễn Sáu
Nguyễn Thị Chỉnh
Nguyễn Thị Mỹ Hảo
Nguyễn Tiền Nghê
Nguyễn Xuân
Nguyễn Xuân Ngọc
Phạm Thị Hồng Thu
Phan Phùng
Sử Tuân
Tạ Xuân Bình
Trần Đại/Nga
Trần Thị Bích Diệu
Trần Tử Hòa
Trưong Lệ Ngọc

SỐ TIỀN
20.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00

Trương Thị Thỉnh
Võ Cang ( Võ Đăng)
Võ Yến 2/25/10
Tiền vé
Tổng cộng THU:
Tổng cộng CHI:
TỒN QUỸ (B):

100.00
45.00
20.00
5,265.00
$ 9,083.00
$ 7,971.00
$ 1,112.00

500.00
100.00
50.00
40.00
500.00
40.00
50.00
50.00
20.00
50.00
100.00
20.00
500.00
100.00
50.00
40.00
50.00
50.00
30.00
40.00
50.00
20.00
40.00
50.00
100.00
40.00
20.00
50.00
40.00
40.00
50.00
243.00
50.00
20.00
40.00

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

KHUYẾN HỌC 2010
ĐH ỦNG HỘ KH 10
Hàn Ái Liên
Hàn Lệ Nguyên (Tái
Sanh)
Hoàng Thanh Lily
Lê N. An
Lê Văn Sáu
Nguyễn Hòang Công
Trần Đại
Võ Hải Chi
Tổng cộng THU:
Tổng cộng CHI:
XUẤT QUỸ (C):

SỐ TIỀN
50.00
200.00
100.00
20.00
50.00
300.00
200.00
100.00
$ 1,020.00
$ 1,715.19
$ (695.19)

Giải Khuyến Học 2010

ĐẶC SAN XUÂN 2010

BTC chụp hình lưu niệm

Chúc thọ đồng hương

ĐH ỦNG HỘ ĐS 10
AT Axels
Bà Trần thế Khang
BS Phạm Gia Khánh
City Furniture
Cung Trầm Hạ
Đặng thị Hoa
Don Le CPA, Inc.
Henry Nguyen (MN)
Lê duy Trọng
Lê T. Xuân-Mai
Logan
Lê Thị Mỹ Á
Ngô thanh Liêm
Nguyễn Kiều Đãi
Nguyễn quang Thân
& Mai
Phạm kỳ Cơ
Phạm Mai
Tái Sanh
Temple City Square
Vuương việt Huê
Tổng cộng THU:
Tổng cộng CHI:
XUẤT QUỸ (D):

SỐ TIỀN
100.00
30.00
300.00
100.00
20.00
20.00
50.00
50.00
20.00
25.00
50.00
30.00
50.00
20.00
20.00
200.00
100.00
400.00
50.00
$ 1,635.00
$ 2,549.55
$ (914.55)
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NGÀY ĐỒNG HƯƠNG
PHÚ YÊN 2010
(ngày 11/7/2010)
ĐH ỦNG HỘ HÈ 10
Anh Chị Hòa
Bùi Hiệp
Cao Văn Diên
Dương Văn Minh
Hồ Học &
Nguyễn Thị Anh Thư
Hồ Thị Tân
Hùynh Ngọc Sơn
Lâm Xuân Thu
Lê Tấn Mỹ
& Diệp Kim Cúc
Nguyễn hoàng Liêm
Lý Thia
Nguyễn Bôm
Nguyễn Đình
Nguyễn H. Liên-Châu
& Nguyễn Hòang Tuấn
Nguyễn Hùynh Phi
Nhạn
Nguyễn Kiều Phầu
Nguyễn Quốc Khánh
Nguyễn Quý
Nguyễn Thị Chỉnh
Nguyễn Thị Hòai Hân
Nguyễn Tùng
Nguyễn Xuân
Ngô khôn Chính
Pacificland Tile &
Marble
Phạm Dưỡng
Tái Sanh (Hàn Kim)
Tôn Thất Văn
Trần Ngọc Lan
Trần Nguyễn Minh Thu
Trần Thị Bẩm
Trần Văn Tuyên
Trương Quang Phong
MD
Trương Thị Bạch Mai
Trương Thị Minh Thư
Võ Hiền
Võ Thị Hưng
Võ Trí

SỐ TIỀN
20.00
30.00
20.00
20.00
50.00
20.00
40.00
20.00
50.00
50.00
20.00
20.00
20.00

BCH ỦNG HỘ
Đặng Tân
Hàn Ái Liên
Huỳnh Đơn
Huỳnh Quang Xuân
Lê Phú Vinh
Lê Quý Nam
Lương văn Sĩ
Nguyễn Kiều Phô
Võ Đình Sanh

Tổng cộng THU:
Tổng cộng CHI:
TỒN QUỸ (E):

SỐ TIỀN
50.00
50.00
40.00
50.00
50.00
100.00
100.00
50.00
100.00
$ 590.00
$ 2,335.00
$ 2,119.38
$ 215.62

100.00

ĐH về từ Minesota

50.00
40.00
40.00
20.00
20.00
50.00
20.00
50.00
500.00
40.00
100.00
25.00
20.00
50.00
40.00
20.00
100.00
20.00
20.00
15.00
20.00
5.00
$ 1,745.00

Triển lãm hình ảnh cứu trợ bão lụt
Các em đang chơi trò chơi

ĐH đang mê coi đá banh
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Bản tin số 29

NHỮNG ỦNG HỘ KHÁC
ĐH ỦNG HỘ
Phan T. NgọcDiên
Võ Thị Hớn
Võ Thị Yến
Ngô thị Thanh
Hùynh Tấn Nhân
Hùynh Thị Nhiễu
Lee Jenny
Nguyễn Mỹ
Trần Trấn Thanh
Trần Văn
Đào Thủy
Lê Văn Thương
Nguyễn Phúc Cư
Nguyễn Thị Phương
Võ thị Mỹ-Dung
Vinnie Pham
Đào tấn Chúc
Ẩn danh 6/09
Ẩn danh 7/09
Ẩn danh 8/09
Ẩn danh 9/09
Ẩn danh 10/09
Ẩn danh 11/09
Ẩn danh 12/09
Ẩn danh 1/10
Ần danh 2/10
Ẩn danh 3/10
Ẩn danh 4/10
Ẩn danh 5/10
Ẩn danh 6/10
Ẩn danh 7/10
Ẩn danh 8/10

SỐ TIỀN
30.00
30.00
20.00
50.00
20.00
20.00
30.00
50.00
20.00
100.00
20.00
20.00
20.00
100.00
100.00
50.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
2,230.00

CHI TIÊU
Bản Tin 28
Stamps
Văn phòng phẩm
Documentation fee
Xã hội - Phân ưu
Hình cứu trợ bão lụt
Ngày ĐH PY 2010
Tết2010 - Hội Người
Hoa Tuy Hòa
Phần thưởng KH07
Tưởng niệm Quốc
Hận 30/4
Ủng hộ uỷ lạo thương
phế binh (8/10)
Summer Camp 2010

SỐ TIỀN
530.26
1,212.00
300.87
20.00
363.00
35.06
21.83

TỒN QUỸ (F):

500.00
150.00
80.00
200.00
70.00
3,483.00
$ (1,253.00)

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

TỔNG KẾT TÀI CHÁNH
từ ngày 2/6/09 đến ngày 10/9/10

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Số Tiền
1,195.78
1,112.00
(695.19)
(914.55)
215.62
(1,253.00)

Ngày ĐH Phú Yên 2009 (ngày 12/7/2009)
Hội Xuân Canh Dần 2010 (ngày 21/2/2010)
Khuyến học 2010
Đặc san Xuân Canh Dần 2010
Ngày ĐH Phú Yên 2010 (ngày 11/7/2010)
Quỹ tổng quát (General Fund)
$

Tổng Kết từ kỳ trước (BT28 Ngày 1/06/09)

TỔNG KẾT hiện tại (quỹ tổng quát):

(339.34)

$ 10,880.64

$ 10,541.30

 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
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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Ngày
Đồng Hương Phú Yên
7/11/2010
Trường trình: Lê thành Việt
Như thường lệ hằng năm cứ sau
ngày lễ Độc Lập Fourth of July một
tuần, Hội Đồng Hương Phú Yên tổ
chức ngày hội hè. Năm nay nhằm
vào ngày Chủ nhật và cũng là ngày
chung kết giải túc cầu thế giới đã
được tổ chức tại Nam Phi. Địa điểm
cũng là lều 17 Mile Square Regional
Park thuộc thành phố Fountain Valley
miền nam California nắng ấm.
Tám giờ sáng, anh trưởng ban tổ
chức và một số thành viên trong Ban
Chấp Hành đã có mặt đầy đủ. Trời
mùa hè miền nam California năm
nay không giống như mọi năm, mát
mẻ quá chừng, có cảm tưởng như
mùa thu. Mười giờ sáng, phần trang
hoàng đã hoàn tất, đồng hương cũng
lai rai đến, mấy chốc nhìn trên bàn
đầy ắp thức ăn của đồng hương mang
đến. Anh trưởng ban ẩm thực cũng
đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho ngày
Đồng Hương, lửa cũng đã sẵn sàng
để nướng thịt. Thực đơn ngày hôm
nay đặc biệt có hai con heo quay thật
lớn, một con mà năm nào cũng có do
đồng hương tiệm thuốc bắc Tái sanh
tặng và con thứ hai do nhã ý chị Tổng
thư ký và đồng hương Nguyễn Tuân
từ tiểu bang Minesota xa xôi về tặng
và nhiều món ăn đặc sản do đồng
hương mang đến, phải nói là quá
nhiều thức ăn cho năm nay, nước
uống do anh Ngô khôn Chính chủ
nhân Pacific Land cung cấp, gia đình
anh Ngô khôn Chính lúc nào cũng là
mạnh thường quân đặc biệt của hội.
Cái đặc biệt nhất của năm nay là
chiếc TV 60 inches do chủ nhân
Công ty điện tử Teletron cho mượn,
còn phải đem đến tận nơi tổ chức
Ngày Đồng Hương Phú Yên thiết kế
để bà con coi trận chung kết giải túc
cầu thế giới giữa hai đội Tây ban nha
và Hà lan.
Mười một giờ rưỡi, đồng hương
đã tề tựu rất đông, những khuôn mặt
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già, trẻ thật quen lúc nào cũng có mặt
khi hội tổ chức đình đám, cũng có
những đồng hương sau 35 năm lần
đầu tiên mới đến tham gia, những cái
bắt tay thật nồng ấm chan chứa tình
đồng hương, những nụ cười thân
thiện cho nhau, huyên thuyên đủ
chuyện, còn xổ nho nẫu này nẫu nọ
thật vui, nói chung năm nay hơn
những năm trước là bà con đến rất
đúng giờ và đông đảo, có hơn 300
đồng hương tham gia cho ngày đồng
hương kỳ này.
TV vừa mở, trận túc cầu cũng đã
khai mạc đúng giờ. Lều 17 thật rộng,
TV lớn có thể đứng xa cũng thấy rõ
nhưng cái tật cố hữu của bà con
không bỏ là đứng sát TV làm những
người đứng sau không xem được gì
cả, gía như lợi dụng bán vé hạng nhứt
chắc sẽ có lời. Năm nay giới truyền
thông đến cũng rất đông, tất cả sinh
hoạt của hội ngày hôm nay đã được 4
nhật báo và 3 đài truyền hình phỏng
vấn và thu hình dầy đủ. Mười hai giờ
rưỡi, hai đội túc cầu huề nhau với tỷ
số không không, anh trưởng ban tổ
chức xin bà con tắt TV và tuyên bố
khai mạc ngày hội hè, kế đến anh
Chủ tịch có vài lời cùng Đồng hương,
anh thủ quỷ đọc danh sách Mạnh
thường quân, danh sách Mạnh thường
quân năm nay bà con hưởng ứng quá
đông nên đọc hơi lâu làm bà con sốt
ruột vì đói bụng nên một số đã di
chuyển tới gần bàn thúc ăn, anh
trưởng ban báo chí thông báo ngày và
địa điểm cắm trại năm nay. Không
biết bà con có nghe Ban tổ chức nói
gì hay không nhưng chắc chắn tất cả
những anh chị ghiền bóng đá không
nghe gì hết chỉ dán mắt vô TV cho
hiệp nhì của trận cầu giữa Tây ban
nha và Hà lan với tỉ số bất phân thắng
bại. Ai ăn cứ ăn, ai coi cứ coi thạt
hào hứng.
Một ngày Chủ nhật nắng thật dịu
dàng, nướng thịt, ăn, coi bóng đá, hàn
huyên tâm sự cùng đồng hương xa
gần, các bạn trẻ có dịp gặp gỡ để trao
đổi kiến thức và vui đùa những trò
chơi lành mạnh thật cũng đáng một
ngày nghỉ cuối tuần, rất thư dãn.

Còn 3 phút cuối giờ phụ trội ở
hiệp nhì, một cú shoot thật đẹp do
tiền vệ Tây ban nha vào góc phải
khung thành Hà lan, đụng lưới, cầu
trường náo loạn, lều 17 vỡ tung vì
tiếng reo hò của bà con, hết giờ, thế
là Bạch tuột đóan đúng, hả hê cho ai
bắt cá độ Tây ban nha.
Bây giờ đến màn chụp hình lưu
niện, máy nháy lia chia, các em thì
tham gia những trò chơi như nhảy
bao bố hay chơi bóng chuyền vân vân
và vân vân… cho đến khi ra về.
Nhưng bên góc trái lều 17 cũng có
nhóm đang chơi thật hấp dẫn và ồn aò
không kém đó là những danh thủ cờ
tướng đang tranh tài với nhau. Mãi
coi cờ tướng, bà con về hết lúc nào
không hay, 6 giờ nắng thật diệu dàng,
đón gío chiều nhè nhẹ từ biển thổi về,
tâm hồn cảm thấy sản khoái vô cùng.
Lúc ra về, chỉ còn 4 người là cờ
vương Bùi Nhàn, Lân đạo Hòa cùng
Huỳnh thanh Trúc và một Đồng
hương đang chăm chú vào bàn cờ
không biết khi nào mãn cuộc chơi,
bye bye nhé. ■
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TRẠI HÈ PHÚ YÊN
2010
Tường thuật: Nguyễn Kiều Phô
Thắm thoát mà TRẠI HÈ PHÚ
YÊN vừa tròn 6 tuổi rồi nhỉ. Tôi còn
nhớ rất rõ, lần đầu trại hè đã được tổ
chức cũng trong tuần lễ thứ 3 của
tháng 8 năm 2005. Lúc đó có 5 gia
đình reserved vỏn vẹn 3 sites. Gồm
có: Gia đình Nguyễn Hoàng Công,
Trần Đại, Huỳnh Thanh Trúc, Huỳnh
Công Tịnh và Nguyễn Kiều Phô, tổng
số tham dự viên là 21 người. Địa
điểm Arrow Head Campground ở
trên độ cao 7,000 feet.
TRẠI HÈ PHÚ YÊN 2010, được
tổ chức tại O’neill Regional Park,
Hickey Creek Area, nằm cạnh phía
đông thành phố Irvine, California.
Cách bờ biển Pacific non 10 miles,
O’neill Park campground là một
trong những nơi cắm trại tương đối lý
tưởng nhất trong số sáu lần mà Trại
Hè Phú Yên đã thực hiện. Khi đến
cuối con lộ El Toro, bắt đầu rẽ qua
Live Oak Canyon Road để tiến đến
cổng vào trại. Đây là con lộ ngoằn
ngoèo uốn lượn theo từng gốc cây
oaks mọc sát hai bên đường trông rất
dễ thương, mặt lộ không rộng lớn
lắm, mỗi bên chỉ có mỗi một lane, ở
giữa là một lằn vàng đặc, hai bên vệ
đường là một láng rừng toàn cây
oaks, những cây oaks cổ thụ với tàng
cây dài sum suê lá, đan vào nhau từ
bên này sang bên kia vệ đường tạo
nên một đoạn đường hầm dưới những
cây oaks trải dọc dài suốt 3 miles.
Thời gian đang trong giữa mùa hè
2010, ánh nắng vàng chói chang tỏa
từ bên trên xuyên qua khoảng trống
giữa những chiếc lá in lên mặt lộ
tráng nhựa đen của Live Oak Canyon
Road hình dung như những chiếc xe
của đoàn tham dự viên Trại Hè Phú
Yên đang chuyển bánh trên mình con
trăng khổng lồ loan lổ giữa màu đen
của lớp nhựa đường và màu vàng
nhạt từ ánh nắng mặt trời chiếu
xuống. Xe đang lăn bánh trên mặt lộ
Live Oak Canyon Road tâm trạng
tham dự viên Trại Hè Phú Yên trở
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nên lâng lâng, nôn nao trong lòng với
bao hồi hộp như đang hình dung khu
vực cắm trại năm nay chắc là đẹp đẽ
và hấp dẫn lắm là phải. Mường
tượng, hình dung chưa dứt cổng trại
đang hiện ra trước mắt. Xe cộ dày
đặc đang get line để lần lược tiến vào
trạm xét entry pass trước khi lái vào
khu vực cắm trại. Nhân viên xét và
nhận entry pass lộ vẻ hiếu khách, vui
vẻ chào đón trại viên Phú Yên với
đầy cảm tình của một nhân viên
campground. Sau khi nhận entry
pass, một parking permit màu vàng
được trao cho driver đặt trên dash xe
để dễ trông thấy mỗi khi nhân viên
Ranger đi kiểm soát, trên tấm parking
permit màu vàng đậm ghi lớn ngày
rời trại của xe. Qua khỏi trạm vào
cổng, chúng tôi quẹo trái chạy dọc
đoạn đường bên phải gồm có 79
single sites, chạy thẳng đến khu vực
Hickey Creek Area dành riêng cho
đại gia đình Phú Yên tổ chức Trại Hè
2010.
Lái xe đến cuối khu cắm trại
single sites, một tấm bảng hướng dẫn
vào khu Hickey Creek với mũi tên
quẹo Phải, từ đây đồng hương tham
dự trại hè vừa quẹo phải rồi tiếp tục
chạy thẳng một đoạn đường ngắn và
nhỏ, vừa xuống một cái dốc tương
đối dễ thương tấm biểu ngữ nền xanh
da trời, nổi bật hàng chữ trắng “TRẠI
HÈ PHÚ YÊN 2010” căng ngay lối
vào khu vực cắm trại dành riêng cho
đồng hương Phú Yên.

Một khu vực riêng biệt, gồm 4
sites, mỗi site giới hạn 12 xe, nhưng
số bãi đậu vẫn có khả năng chứa 15
tới 20 chiếc. Chạy theo lối đi một
chiều giáp vòng cung, Site 1 và site 2
nằm bên trong vòng cung, site 3 và
site 4 đặt bên ngoài kế với site 2.

Mỗi site được xây một fire ring bằng
gạch và đá xanh đường kính rộng hơn
một mét, riêng site 1, fire ring có
đường kính rộng hơn 2 mét. Mỗi site
đều có 1 đến 2 vòi nước mát, bàn gỗ
picnic được sắp đặt từ 5 cho đến 10
bàn, có ghế ngồi hai bên, bàn sắp
theo hình chữ U có, vòng tròn có,
hoặc sắp theo kiểu bàn ghế trong lớp
học v.v… Đặc biệt, site 1 bàn ghế
sắp xếp có vẻ hoành tráng hơn, các
dãy bàn picnic được sắp thành vòng
tròn bao quanh fire ring cộng thêm 3
dãy bàn dài sắp theo hình chữ U, trên
những dãy bàn chứa đầy thức ăn và
nước uống đủ loại cho 3 ngày và 2
đêm. Ngay bên trái, phía sau biểu
ngữ “TRẠI HÈ PHÚ YÊN 2010” là
khu vực của site 1, bên phía phải của
con lộ, một nhà tắm gồm 3 phòng và
nhà vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ và
thoáng mát, một bên dành cho ladies
và một bên dành cho men, đèn bật
sáng 24/24, rất an toàn. Khu vực cắm
trại Hickey Creek bóng mát chiếm
đến 75% diện tích, nhờ nhiều cây
oaks cổ thụ mọc sẵn nơi đây, tất cả
các trại đều được dựng ngay dưới
tàng cây oaks nên trại viên tham dự
trại hè năm nay cảm thấy thoải mái và
hài lòng ngay. Hơn nữa mặt đất rất
phẳng và không bị sỏi đá lởm chởm
hoặc choài lở, nên trại viên càng thấy
thoải mái hơn nhiều. Mỗi khi sinh
hoạt tập thể xong, lúc trở về trại, sải
dài trong trại làm một giấc với đầy
mơ và mộng đẹp trong suốt hai đêm
liền tại O’neill Regional Park.
Hầu hết các trại viên đều đến
ngay vào ngày đầu, thứ sáu 20/8/10.
Lều trại dựng rất lẹ, cũng nhờ mặt đất
rất ư bằng phẳng và rộng rãi vô cùng
nên việc dựng trại cũng dễ dàng hơn.
Chiều đến, trại viên site nào tự dàn
trận cho bữa cơm tối đầu tiên trong
tình đồng hương thân thiện, cùng
nhau quay quần tại khu bàn ăn của
site mình. Dùng cơm tối tại khu vực
cắm trại tạm gọi “Dạ Lữ Quán” –
(quán ăn tối dành cho những khách
đang lỡ đường). Ăn uống xong, các
em bắt đầu đưa củi vào nồi lửa trại,
nổi lửa ngọn cháy tỏa sáng cả một
khu vực. Từ xa nhìn ngọn lửa trại
bùng bùng cháy giữa đêm đen bao
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phủ dày đặc, lòng mọi người như nao
nao không ít. Một số trại viên tiến về
site 1, nơi fire ring tương đối rộng lớn
hơn hết, bàn ghế đầy đủ hơn.

Dường như hầu hết trại viên quay
quần fire ring của site 1 đều có tinh
thần văn nghệ không nhiều thì ít.
Thoạt đầu ban “Lửa Trại Ca – Phú
Yên”, đồng ca bài “Nhà Việt Nam”,
nghệ sĩ với cây đàn gồm có: Lương
văn Sĩ, Lê văn Sáu, Huỳnh ngọc Sơn;
tiếng sáo Lâm đạo Hòa vẫn còn gây
nhiều chú ý cho các trại viên, Organ
anh Đào thế Vượng. Kế đến là ban tứ
ca, tam ca, song ca rồi tới đơn độc ca,
dành cho những ca sĩ cây nhà lá
vườn, quan niệm của ban “Lửa Trại
Ca - Phú Yên”, ca sĩ hay ca vẫn được
liệt vào hạng ca sĩ đoạt giải “can
đảm” từ ban giám khảo chấm điểm
trong dịp trại hè năm nay, hơn là
giọng ca hay của ca sĩ thuần thục với
nghệ thuật ca hát. Khi mà âm nhạc
hòa tấu pha lẫn giọng ca của ca sĩ, các
anh chị em không thể đo lường cường
độ âm thanh lớn nhỏ cỡ nào, nhạc trổi
lên, lời ca bắt theo. Đến nỗi nhân
viên rangers không dằn lòng nao nức
được, đành phải ghé vào và yêu cầu
anh em nghệ sĩ của ban “Lửa Trại Ca
– Phú Yên” dịu âm thanh xuống một
bực “please bring your sound down a
little softer” vì đêm đã gần về khuya.
Lúc bấy giờ đoàn nghệ sĩ gồm có cả
ca sĩ lẫn nhạc sĩ mới hay, vì quá hứng
thú, nên âm nhạc đã vượt hẳn trong
không gian giữa đêm khuya. Tuy vậy
các anh chị em trong ban “Lửa Trại
Ca” vẫn chưa chịu ngưng nghỉ, vẫn
tiếp tục với âm độ thấp hơn qua từng
bản nhạc như “Phố Đêm”, “Kiếp
Nghèo”, “Căn Nhà Màu Tím”, “Căn
Nhà Ngoại Ô”, “Mưa Rừng”, “Rừng
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Lá Thấp”, “Phá Tam Giang” v.v…
Để trả lại sự yên lặng giữa đêm
khuya, vì có nhiều tham dự viên trại
hè đã phải đi làm cả ngày thứ 6, vừa
mới đến trễ, họ cần sự yên lặng để
nghỉ ngơi. Chúng tôi tạm ngừng ca
hát nơi đây, hẹn gặp lại nơi này vào
tối mai, tối thứ bảy.
Mới 3 giờ 30 sáng tiếng gà gáy
đầu đâu đó bắt đầu cất lên từng hồi
dài rồi ngưng cho đến 5 giờ sáng,
tiếng gà gáy sáng dồn dập, vang dội
cả một khu rừng. Anh chị em tại site
3 chúng tôi thức dậy kéo nhau đến
khu ẩm thực, kẻ đun nước sôi, người
pha chế từng tách càfé, đen có, sữa
có, đường pha với cream có. Mỗi
người một ly càfé trong tay, bầu trời
hãy còn tối, chưa sáng hẳn, ngọn gió
nhè nhẹ thổi qua quyện với sương
mai mát dịu, đây là “Quán Càfé
Sương Mai” nơi chúng tôi tụ tập nhau
cùng hàn huyên tâm sự, trao đổi
nhiều mẫu chuyện vui cười đời trai
trải qua bao dặm đường trong vụ trại
hè 2010 năm nay. Nhìn xuyên dưới
những lùm cây già bóng mát, các anh
chị em tại các sites kia cũng không
chịu thua. Bếp lửa từ từ từng giây
khói bốc lên, ấm nước cũng đan sôi
òng ọc, người pha trà, kẻ càfé chuyện
trò inh ỏi, cười nói vang vang như
chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt
sang ngày kế tiếp tại khu vực Trại Hè
Phú Yên. Từng nhóm trại viên thả bộ
quanh doanh trại. Sau đó chúng tôi
bắt đầu cho bữa điểm tâm sáng nay.
Nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn như
bún bò Huế, cháo lòng, bánh xèo tôm
thịt, xôi vò v.v… Tất cả chỉ có tại
“Quán Mưa Rừng” mà thôi. Rất tiếc,
đang trong tiết giữa mùa hạ, nên
không có mưa, xin tạm đổi lại là
“Quán Chờ Mưa Rừng” nghe các
bạn!
Điểm tâm xong nhiều nhóm tham
dự viên trại hè, lớn có, thanh niên
thiếu nữ có, họ thả bộ dọc những
hiking trails xuyên qua những láng
rừng gần đó, những chú sóc nhỏ chạy
qua lại phía trước lối mòn, trên cành
cây chim chóc đua nhau cất tiếng hót
lảnh loi như vui mừng chào đón đoàn
hiking của nhóm Trại Hè Phú Yên

đến thăm chúng không bằng. Các em
có tinh thần thể thao chia làm hai đội
ra sân giao đấu bóng chuyền, vũ cầu,
đấu cờ tướng dành cho các lão tướng,
vừa nhâm nhi tách trà Thái Đức, ly cà
phê sữa nóng điềm nhiên tìm đường
điều binh trên bàn cờ để rồi tạo căng
thẳng bất ngờ cho đối phương rằng
tướng của họ đang bị chiếu bí! Từng
cơn gió biển thổi nhẹ qua dưới bóng
mát mỗi lúc một mạnh hơn, tạo nên
một khoản không gian mát mẻ lạ
thường. Lúc bấy giờ thời gian đi vào
đứng bóng, các chị chuyên phụ trách
nhà hàng lập tức quay trở lại ứng
chiến tại nhiệm sở hầu đối phó với
khói lửa giữa mùa hè đỏ lửa tại chiến
trường
Hickey
Creek,
Nam
California. Điểm nóng nhất là “Hội
Quán Mùa Hè”. Tất cả được dừng
chân tại đây để dùng cơm trưa, một
bữa cơm trưa tuy đơn giản nhưng
không kém phần thịnh soạn chút nào.
Sau hai tiếng đồng hồ dùng cơm trưa,
trời mùa hạ đang ngã về chiều, xế
bóng. Chúng tôi nới rộng vòng tay
trao đổi tâm tình tới những tham dự
viên trại hè, có một số lớn lần đầu
cùng tham dự cắm trại, nên chúng tôi
lại có cơ hội gặp gỡ, giao cảm và
được biết thêm nhiều đồng hương,
hầu tiếp nhận họ vào đại gia đình Phú
Yên nơi hải ngoại. Lời tục có câu
“nhận người dưng làm bà con” là
vậy. Đến 6 giờ chiều các cậu thanh
niên lại tiếp tục ra sân tranh nhau quả
bóng, chuyền từ tay cầu thủ này sang
tay cầu thủ nọ cho đến khi nào quả
bóng vụt khòi tầm tay, đội bên kia
thắng 1-0.
Gọi là môn “bóng
chuyền”. Các nữ hỏa đầu vụ vừa
khống chế được độ căng thẳng của
khói lửa cho bữa trưa, tới lượt các chị
thả bộ tiếp dọc theo lối mòn quanh
doanh trại dưới những tàng cây có
bóng mát.
Kinh nghiệm cho biết đêm hôm
qua, mới 10 giờ 30 đã bị mấy nhân
viên rangers yêu cầu giảm âm thanh
xuống, đã làm cho chưong trình bị
hụt hẫn không ít, nên anh chị em ca
nghệ sĩ gặp nhau sớm hơn để tranh
thủ thời gian vui trọn đêm nay và sẽ
chấm dứt phần văn nghệ của ban
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“Lửa Trại Ca – Phú Yên” trước 10
giờ tối nay. Là đêm thứ hai của vụ
trại hè nên số ca sĩ gia tăng đáng kể,
đồng thời nhạc sĩ cũng được tăng
cường như nhạc sĩ/music teacher
Trương Hainy, Bác sĩ Trương Quang
Phong. Tất cả trại viên từ các sites
đều đổ về sân khấu trình diễn văn
nghệ của site 1 bao quanh fire ring,
kẻ đứng người ngồi dày đặc cùng
thưởng thức tài ca hát của anh chị em

ca sĩ của ban “Lửa Trại Ca – Phú
Yên”, phải nói là hầu hết ca sĩ nào hát
cũng hay cả. Được biết, chị Nga phu
nhân anh Nguyễn văn Năng là thân
hữu Phú Yên đến từ San Diego trình
bày nhiều bài hát rất hay, hơn nữa chị
có một giọng ca thật vững vàng
không ai cho chị là ca sĩ bất đắc dĩ
được. Anh Hàn Lợi Nguyên hát rất
nhiều, hát rất dai và hát không ngừng
nghỉ so với các ca sĩ cùng tham dự
trong đêm. Trong ASIA DVD-66 có
giới thiệu Trung Chỉnh là một ca sĩ
vừa là Bác sĩ và cũng là một chiến sĩ.
Ban nhạc “Lửa Trại Ca – Phú Yên”
của chúng ta cũng có một nghệ sĩ đa
tài không thua gì trung tâm ASIA, xin
giới thiệu anh Trương Quang Phong
là một ca sĩ rất có hạng, vừa là một
nhạc sĩ với cây đàn Guitar thật sành
điệu, và cũng là một bác sĩ đầy lương
y nghề nghiệp nữa, thưa quí vị. Có
một điều hơi ngạc nhiên, đêm nay có
tới ba toán nhân viên rangers dạo
quanh khu vực cắm trại của chúng ta.
Hơn nữa anh chị em ca hát rân trời
đất, 5 cây đàn với 1 ống sáo cộng
thêm một Organ, tiếng hát hòa với âm
thanh của dàn nhạc hùng hậu đến thế
mà nhân viên rangers không hề than
phiền như đêm trước. Lợi dụng tình
huống thuận lợi, ban nhạc “Lửa Trại
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Ca – Phú Yên” làm một mạch từ 7
giờ 30 chiều mãi cho đến 12 giờ 30
sáng Chúa Nhật mới chấm dứt. Anh
chị em ca nhạc sĩ đã thõa mãn phần
trình diễn văn nghệ không biên giới
đến khi mệt nhoài người mới tự động
ra về, rời khỏi sân khấu cũng là lúc
ngọn lửa trại không còn sức bùng
sáng thêm nữa. Mỗi người về lại trại
của mình, chui vào ngủ một giấc thật
thoải mái. Mãi đến sáng hôm sau
Chúa Nhật, hôm nay là ngày sau cùng
và “TRẠI HÈ PHÚ YÊN 2010” sẽ
phải chấm dứt. Tuy vậy, theo đúng
chương trình trại hè đã vạch trước,
chúng tôi hẹn gặp nhau tại “Quán
càfé Bình Minh” để cùng nhâm nhi ly
càfé sót lại, trước khi chuẩn bị chia
tay trong niềm hân hoan khó quên
của trại hè năm nay. Mọi sinh hoạt
khác vẫn được thực hiện đúng theo
chương trình.
Rời “Quán Bình
Minh”, chúng tôi kéo nhau đến
“Sương Sương Quán” dùng điểm
tâm. Là điểm hẹn, mọi người tay bắt
mặt mừng bao lời thăm hỏi chia sẻ
niềm vui hợp đoàn của các tham dự
viên “Trại Hè Phú Yên 2010”. Hẹn
hò sẽ tái ngộ trong dịp “Trại Hè Phú
Yên 2011” tại một campground
khác, cũng vào trung tuần tháng 8 của
năm.
Đến 10 giờ sáng, bắt đầu gỡ trại
xếp gọn vào túi chờ đến 365 ngày sau
sẽ mở ra dùng lại. Mỗi người một
tay, gom nhặt giấy rác tại xung quanh
các sites trông thật sạch sẽ để giao lại
cho ban quản lý trại trước khi rời khu
vưc. Trại Hè Phú Yên 2010, chấm
dứt trong niềm hân hoan đầy thâm
tình với bao hứa hẹn chờ vụ hè năm
2011 sẽ tái ngộ. Chiếc xe sau cùng
của gia đình Ông Hàn Tài Nguyên
cũng đã phải lăn bánh để lại sau lưng
Hickey Creek Campground một trạng
thái yên tĩnh tự nhiên.
Tổng số xe hiện diện tại bãi đậu
của campground lên đến 45 xe, trại
viên tham dự là 231 người, trong đó
có đến 197 người reserved trước,
cộng thêm 34 khách đồng hương đến
tháp tùng chung vui trong ngày Chúa
Nhật. Trong số đồng hương khách,
có những đồng hương về từ miền Bắc
California như Pittsburgh, San Jose,

..., tiểu bang Texas. Có lẽ người về
đây xa nhất là gia đình của anh chị
Vinnie Phạm, về từ New York. Đây
là một camping group tương đối khá
đông người tham dự theo sự xác định
của nhân viên ranger Robert Miller.
Nguyễn Kiều Phô ■

Sân bóng chuyền

Khung cảnh trại

Chụp hình lưu niệm trước cổng trại
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♥

CHUÙC MÖØNG ÑAÙM CÖÔÙI

♥

Đồng hương Ông Bà LÊ VĂN NGHỊ, cử hành lễ vu quy cho Thứ Nữ LÊ TRÀ HOA NỮ,
đẹp duyên cùng Chú Rể HỒ QUANG TRỌNG, Trưởng Nam của Ông Bà HỒ XUÂN GIA
Hôn lễ được cử hành vào Thứ bảy, ngày 28 tháng 8 năm 2010
tại thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ.
♥
Đồng hương Ông Bà TRẦN TỬ HOÀ, cử hành lễ thành hôn cho Thứ Nam TRẦN THIÊN PHÚC,
đẹp duyên cùng Cô Dâu PHAN THỊ BẢO TRÂM, Trưởng Nữ của Ông Bà PHAN VĂN ĐIỀN
Hôn lễ được cử hành vào Thứ bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2010
tại Saint Theresa Church, thành phố Alhambra, California, Hoa Kỳ.
♥
Đồng hương Ông Bà NGÔ KHÔN CHÍNH, cử hành lễ thành hôn cho Trưởng Nam NGÔ ĐA TOÀN,
đẹp duyên cùng Cô Dâu LÊ T. HÀ MY, Trưởng Nữ của Ông Bà LÊ VĂN KHOÁT
Hôn lễ được cử hành vào Thứ bảy, ngày 22 tháng 5 năm 2010
tại thành phố Anaheim, California, Hoa Kỳ.
♥
Đồng hương Ông Bà LÊ KHOÁ, cử hành lễ vu quy cho Út Nữ LÊ BÙI HOÀI PHÚC,
đẹp duyên cùng Chú Rể VÕ PHƯỚC QUÍ TUẦN, Trưởng Nam của Ông Bà VÕ PHƯỚC TÂN
Hôn lễ được cử hành vào Thứ bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2010
tại thành phố Harden Grove, California, Hoa Kỳ.
♥
Đồng hương Ông Bà HUỲNH NGỌC SƠN, cử hành lễ thành hôn cho Thứ Nam HUỲNH QUỐC THUẦN,
đẹp duyên cùng Cô Dâu AMANDA CLARISE LEON, Thứ Nữ của Ông Bà Dr. CASTILLO LEON
Hôn lễ được cử hành vào Thứ bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2009
tại thành phố Laguna Beach, California, Hoa Kỳ.
♥
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin chúc mừng quí họ có Dâu hiền Rể thảo
và chúc những gia đình mới Trăm Năm Hạnh Phúc.
Ban Chấp Hành
và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên

14

Bản tin số 29

♥

CHUÙC MÖØNG ÑAÙM CÖÔÙI

♥

Đồng hương Ông Bà ĐOÀN HỒNG NGỌC, cử hành lễ thành hôn cho Út Nam ĐOÀN TRÍ NHÂN,
đẹp duyên cùng Cô Dâu NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, Trưởng Nữ của Ông Bà NGUYỄN NGỌC THUẬN
Hôn lễ được cử hành vào Thứ bảy, ngày 17 tháng 10 năm 2009
tại Thánh Đường Tam Biên (St. Callistus Church), thành phố Garden Grove, California, Hoa Kỳ.
♥
Đồng hương Ông Bà HÀN LỆ NGUYÊN, cử hành lễ vu quy cho Út Nữ LINDA HÀN,
đẹp duyên cùng Chú Rể NGÔ BIN, Em Trai của Ông Bà NGÔ KHÔN TUYÊN
Hôn lễ được cử hành vào Chúa nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2009
tại thành phố Fountain Valley, California, Hoa Kỳ.
♥
Đồng hương Ông Bà HÀN TÀI NGUYÊN, cử hành lễ thành hôn cho Thứ Nam HÀN ĐỨC QUANG,
đẹp duyên cùng Cô Dâu ĐỖ THỊ THÙY TRANG, Trưởng Nữ của Ông Bà ĐỖ TRUNG PHÁT
Hôn lễ được cử hành vào Thứ bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2009
tại thành phố Temple City, California, Hoa Kỳ.
♥
Đồng hương Ông Bà NGUYỄN TIẾN HOÀNG, cử hành lễ thành hôn cho Trưởng Nam NGUYỄN TIẾN HỶ,
đẹp duyên cùng Cô Dâu NGUYỄN NGỌC KIM CHI, Thứ Nữ của Ông Bà NGUYỄN VIỆT DŨNG
Hôn lễ được cử hành vào Thứ bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2009
tại thành phố Rosemead, California, Hoa Kỳ.
♥
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin chúc mừng quí họ có Dâu hiền Rể thảo
và chúc những gia đình mới Trăm Năm Hạnh Phúc.
Ban Chấp Hành
và Toàn Thể Hội Ðồng Hương Phú Yên

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN
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PHÂN ƯU
Đồng hương, Giáo sư, Cựu Đại úy TRẦN

TUẤN

Nguyên Hiệu trưởng Trung học Tuy an, Phú yên. Pháp danh QUẢNG TÚ
Đã mãn phần vào ngày 10 tháng 7 năm 2010, tại thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 73 tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này,
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Đồng hương Bà quả phụ TRẦN TUẤN và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Đồng hương Ông

TRẦN TUẤN, sớm được về cõi vĩnh hằng.

Thân mẫu của Đồng hương HÀN

NGÂN LAN là:

Cụ Bà PHAN NGỌC KIM, Nhủ danh NGỌC CẨM
Đã mãn phần vào ngày Thứ Ba, 23 tháng 3 năm 2010 (nhằm ngày 10 tháng 2 năm Canh Dần)
tại Bệnh viện San Gabriel Valley Medical Center
Hưởng thọ 82tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này,
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Đồng hương HÀN NGÂN LAN và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ

Bà PHAN NGỌC KIM sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Thứ nam của Đồng Hương Ô.

LƯU SĨ CÁCH là:

Ông LƯU VĨNH HẢI,
Đã qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2009 lúc 9:10 sáng tại Monterey Park, California, Hoa kỳ
Hưởng dương 55 tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này,
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Đồng hương LƯU
Nguyện cầu hương linh
Thân mẫu của Ô.

SĨ CÁCH và tang quyến.

Ông LƯU VĨNH HẢI, sớm được về cõi vĩnh hằng.

LÊ QUÝ NAM, Trưởng Ban Giám Sát Hội Đồng Hương Phú Yên là:
Bà Quả phụ LÊ CHÍ THẠNH,
Nhủ danh BÙI THỊ CƯU

Đã mãn phần lúc 0 giờ 10 phút sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 năm 2009 (nhằm ngày 15 tháng 5 năm Kỷ Sửu)
tại Nha trang, Việt nam.
Hưởng thọ 81 tuổi
Trước sự đau buồn mất mát to lớn này,
Hội Ðồng Hương Phú Yên xin thành kính phân ưu cùng Đồng hương LÊ
Nguyện cầu hương linh Cụ
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QUÝ NAM và tang quyến.

Bà BÙI THỊ CƯU, sớm được về cõi vĩnh hằng.
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Bác sĩ

Paul TRƯƠNG TIẾN NAM, M.D.
Chuyên Khoa Bệnh Tim
Southern Heart Clinic
11100 Warner Avenue, Suite 152
Fountain Valley, CA 92708
(Fountain Valley Hospital Professional Building)
(714) 432-1212





Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa và Nội Thương tại University of Texas Health Science Center – Houston.
Tốt nghiệp chuyên khoa về Tim (Fellowship in Cardiology) tại California Pacific Medical Center và Albany
Medical Center.
Tốt nghiệp chuyên về thông Tim và các phương pháp đặc biệt để điềi trị bệnh Tim (Interventional Cardiology) tại
Albany Medical Center – New York.

Trên 10 năm kinh nghiệm về nghành Tim Mạch tại Houston, Texas
Award: AMERICA’S TOP PHYSICIANS 2006 (Vinh danh là Bác Sĩ thượng thặng của nước Mỹ 2006)

CHUYÊN TRỊ






Các Chứng Bệnh Liên Quan Đến Tim:
Đau ngực, Tức ngực, Nặng ngực, Phù tay chân.
Khó thở, Hồi hộp, Chóng mặt, Ngất xỉu.
Yếu tim, Tim lớn, Hở và nghẹt van tim.
Tim đập Sai nhịp, Nhanh chậm không đều.
Hoặc do ảnh hưởng của những bệnh
Tiểu đường, Cao huyết áp, Mỡ cao trong máu (cholesterol) gây ra

ÁP DỤNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TỐI TÂN









Soi tim (Diagnostic Catheterization)
Thông tim (Angioplasty) và đặt ống chấn đỡ động mạch tim (Stent)
Đặt máy điều chỉnh nhịp tim (Pacemaker)
Siêu âm trong động mạch tim (Intravascular Ultrasound)
Siêu âm tim và van tim (Echocardiogram with Doppler)
Đo cường độ tim với máy chạy bộ (Treadmill Stress Test) và máy siêu âm (Stress Echo)
Đo nhịp tim trên 24 tiếng (Holter Monitor)
Chụp hình nguyên tử tim (Nuclear Stress Test)

Phòng mạch trang bị đầy đủ máy móc và dụng cụ y khoa tân tiến
Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am – 5pm. Thứ Bảy: 9am – 1pm

Xin vui lòng lấy hẹn trước
Nhận bảo hiểm, Medicare & Medi-Cal

Sức Khỏe Là Hạnh Phúc Gia Đình
HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN
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Tel (714) 776 () 776-2424
Fax (714) 776-2618
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

1300 S. State College Blvd., Anaheim, CA 92806
Tel (714) 776-2424 - Fax (714) 776-2618
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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 

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN

19


 GIẢI KHUYẾN HỌC 2011: Theo thông lệ, thời hạn cuối nhận phiếu điểm - ngày 30 tháng 11.
Để khuyến khích các con em đồng hương trên con đường học vấn. Xin quý đồng hương tích cực
bảo trợ giải Khuyến học và giúp các em gởi phiếu điểm về Hội.
 VIẾT BÀI CHO ĐẶC SAN XUÂN 2011: Theo thông lệ, ngày cuối nhận bài - ngày 30 tháng 11.
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.
 HỘI XUÂN TÂN MÃO 2011
Hội Xuân Tân Mão sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật, 13 tháng 2 năm 2011.
Đặc biệt trong ngày Hội Xuân sẽ có phần bầu cử Tân Chủ tịch và Tân T.B Giám sát cho nhiệm kỳ

2011-2015.
Kính mời quý đồng hương tham dự đông đủ để hưởng không khí Xuân với đồng hương và
bầu người đại diện xứng đáng cho quí vị.

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:

20

Bản tin số 29

