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Thi đố vui, đấu cờ tướng, ăn bún mắm
BB.LêThy/Người Việt
Ðồng hương Trà Vinh thuộc nhiều thế hệ trong buổi họp
mặt hè sáng Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy tại công viên Mile
Square, Fountain Valley, Nam California. (Hình:
BB.LêThy/Người Việt)

WESTMINSTER (NV) - Khoảng 400 đồng
hương thuộc nhiều thế hệ sống ở Trà Vinh và
thân hữu đã cùng nhau về họp mặt Hè tại
công viên Mile Square Park vào sáng ngày
Chủ Nhật, 12 tháng Bảy 2009 trong bầu không khí tưng bừng của một ngày Hè rực rỡ.
Nghi thức chào cờ Việt Mỹ được diễn ra trong bầu không khí trang trọng. Giáo Sư Văn Tường,
hội trưởng Hội Trà Vinh, đã ngỏ lời chào mừng các bậc trưởng thượng, đồng hương và các
bạn trẻ. Ông nói cứ mỗi độ Hè về, những giọt nắng ấm bắt đầu chan hòa trên vùng đất hứa
California, Hội Ái Hữu Trà Vinh đều tổ chức họp mặt Hè để các đồng hương có dịp hàn huyên,
tâm sự, chúc mừng sức khỏe cho nhau.
Trong dịp họp mặt năm nay, Hội Trà Vinh Nam California có nhiều tiết mục đặc biệt như:
vinh danh Thành Tích Học Ðường để khuyến khích con em Trà Vinh hiếu học ở cả hai trường
Mỹ và Việt và cấp bằng Khuyến Học đến các học sinh xuất sắc.
Thứ hai, nhằm nhắc nhở con em không quên quê hương xứ sở, ban tổ chức đã có một cuộc
thi ngay tại nơi cắm trại tiết mục Ðố Vui Ðịa Danh Có Thưởng.
Thứ ba, hội còn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao dành cho các bạn trẻ vui chơi.
Với những vị cao niên thì có các cuộc thi đấu cờ tướng để dành chức vô địch cờ tướng Trà
Vinh 2009.
Ðặc biệt trong buổi họp mặt Hè Trà Vinh năm nay là tiết mục “pot luck” để những đồng
hương Trà Vinh có thể biểu diễn những món ăn đặc sản của Trà Vinh gọi là Bếp Vàng Bên
Bàn Tay Ngọc. Có thể nói mỗi năm họp mặt Hè, đồng hương Trà Vinh biểu diễn nhiều món
ăn đặc biệt và sau đó chính đồng hương giơ tay chấm giải món ăn ngon nhất để ban tổ chức
có quà tặng.
Món ăn đặc sản Trà Vinh là nồi bún mắm. Hầu hết các đồng hương đều xếp hàng trước nồi
bún mắm và đặc biệt năm nay có tăng cường thêm món thịt quay thật là hấp dẫn. Bên cạnh
nồi bún mắm đặc biệt, còn có những món đặc biệt Trà Vinh là món bánh mặn trắng tinh với
tôm chấy tôm kho rắc trên mặt, với nước mắm được pha rất lạ là không mặn mà chỉ hơi cay
cay.
Ngoài ra còn còn món cà ri gà Ấn Ðộ ăn với bánh mì. Bên cạnh còn có những món xôi lạp
xưởng tôm khô, gỏi gà và nhiều món ăn hấp dẫn khác cùng với các món tráng miệng thật
mát. Vừa thưởng thức những món đặc sản vừa thưởng thức các tiết mục ca hát do đồng
hương Trà Vinh trình bày với các ngôn ngữ Việt Nam, Trung Hoa và Cam Bốt.
Theo lời ban tổ chức cho biết Họp Mặt Hè Trà Vinh năm nay còn có nhiều đồng hương Trà
Vinh từ những nơi xa cũng quây quần về đây vừa vui chơi vừa có dịp gặp lại những bạn bè
xưa từ lâu không gặp.
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