Picnic Hè
Orange County 7-18-2010
(Bài và hình Nguyễn Văn Nhựt)

Vào trung tuần tháng 7 dl hằng năm, Hội Ái Hữu Trà Vinh đều có tổ chức buổi Picnic HÈ cùng một địa điểm
tại góc đường Euclid và Warner trong khu Mile square Park, Fountain Valley, Nam California để các Ðồng
Hương có dịp gặp mặt hàn huyên tâm sự và cũng là dịp cho các con em làm quen với sinh hoạt cộng đồng,
sinh hoạt ngoài trời một cách thân thiện, đoàn kết, vui vẻ.
Năm nay khoản 400 đồng hương tham dự , đặc biệt gần 50 gia đình đồng hương đến từ Úc, Pháp, Canada, và
từ các Tiểu Bang khác . Mỗi gia đình ở xa lại kéo thêm 3, 4 gia đình thổ địa ở Quận Cam đến tham dự.
11 giờ trưa bắt đầu khai mạc, dù tổ chức ngoài trời nhưng Ban Tổ Chức không quên nghi thức Chào cờ Mỹ
Việt và Phút mặc niệm thật trang nghiêm.
Mở đầu là Ô. Hội Trưởng Văn Tường chào mừng và giới thiệu các đồng hương từ xa đến. Ða số là bạn học
cũ, cùng mái trường xưa, cùng ngồi mài rách đáy quần ở trường Trần Trung Tiên, trường Thánh Gioan,
trường Công Lập… Có những người là bạn nối khố từ khi còn ở cấp Tiểu Học đã hơn 50 năm giờ mới gặp
mặt lại. Nỗi vui mừng lẫn ngạc hiên thật không bút mực nào diễn tả cho hết được
Picnic Hè cũng là thời gian các con em vừa xong năm học, để khuyến khích Hội có phát GIẢI KHUYẾN
HỌC cho các em học giỏi trong năm tại trường Mỹ và Việt Ngữ. Hội cố duy trì công việc nầy để nói lên sự
ưu ái, quan tâm và khích lệ đến những nhân tài tương lai của xứ sở quê hương Trà Vinh. Ðiều hãnh diện là
năm nay con số các em được lãnh thưởng là 38 em. (Hơn các năm về trước). Có những em đã đạt điểm GA
là +5. toàn niên khóa. Có những em là super star toàn trường.
Picnic thì phải có ăn uống. Ðây cũng là dịp các bà nội trợ Trà Vinh trổ tài “Tay Ngọc Bên Bếp Hồng”. Các
món ăn được thưởng thức và bình chọn theo ý kiến của đồng hương. Món ăn vừa ngon miệng vừa có ý
nghĩa tình tự quê hương. Năm nay món Chả Giò Trà Vinh do chính bàn tay chị Thạch Tạo làm ra được đa
số đồng hương chấm hạng NHỨT. Ðược biết chị và anh Thạch Tạo hằng năm đều trỗ tài nấu bún nước lèo
kiểu Trà Vinh cho Hội. Hạng NHÌ là món Bánh Lọt của Chị Lan. Hạng BA thuộc về tay chị Hàng Châu
Trinh và Chị Thúy họp tác nhau làm món Ðùi Gà Chiên.
Ðể khuyến khích các em nhớ về địa danh Trà Vinh, quê hương của mình cũng là nơi chôn nhao cắt rún của
ông cha, nơi tiền nhân- tổ tiên đã nằm xuống. Các em được thi đua bằng trí nhớ, bằng sự thông minh và sự
hiểu biết về địa danh của tỉnh nhà. Các em rất vui vẻ, hăng say tham dự. Vì sự hiểu biết và sự nhanh nhẹn
khác nhau giữa các lứa tuổi, nên BTC phân ra 2 hạng. Một là dưới 12 tuổi và hai là trên 12 tuổi. Kết quả
dưới 12 tuổi, hạng nhứt là em Bùi Hải Yến, hạng Nhì là em Lê Phương Hồng Lan.
Trên 12 tuổi. Hạng Nhứt là Bùi Thanh Hương, hạng Nhì là em Thạch Phú Linh, hạng Ba là em Jennifer
Nguyễn.

Phần sôi nổi và hào hứng nhứt là các em thi đua nhảy bao. Ðược nhiều phụ huynh hổ trợ và tán thưởng.
Trong suốt cuộc đua những tràng pháo tay không ngớt của đồng hương của phụ huynh làm rộn rã cả buổi
trưa hè. Ban Tổ Chức phải phân ra làm 3 hạng lớn nhỏ cho phù họp với thể chất tương ứng. Kết quả Ðợt I ,
hạng Nhứt là Nikki Vu, hạng Nhì là em Hồng Lan Lê, hang Ba là em Johny Ðỗ. Ðợt II, hạng Nhứt là em Lê
Phương Anh Tuấn, hạng Nhì là em Vy Lan Nguyễn, hạng Ba là em Jany Mạch. Ðợt III, hạng Nhứt là em
Bùi Hải Yến, hạng Nhì là em Jenifer Nguyễn, hạng Ba là em Wefton Dương.
Trong một góc thầm lặng, dưới bóng mát của tàng cây cổ thụ lại diễn ra trận thư hùng tranh bá đồ vương của
Vua Cờ Tướng. Vô địch năm 2009 lại phải bị thách đấu để giử chức Bá Chủ Võ Lâm. Năm nay Vô Ðịch Cờ
Tướng thuộc về tay Sát Thủ Mạch Phước Danh về Nhì là Kiếm Sĩ Ðộc Cô Cầu Bại Ô Hữu Ðức. Thắng thua
trên đường tơ kẻ tóc và hẹn lại năm sau sẽ phân tài Cao Hạ.
3 giờ chiều, BTC tuyên bố bế mạc nhưng rất nhiều đồng hương vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời nhau. Nhứt
là nhóm bạn trẻ 60 còn hẹn nhau để chén thù chén tạc cho khỏi bỏ công ngàn dặm xa xôi tìm về. Ða số đồng
hương đã nằm lòng câu:
“Trà Vinh gặp mặt hai kỳ.
Hè thì tháng bảy, Tết thì tháng Hai.”
Tất cả đều hẹn gặp mặt nhau ngày Mừng Xuân Hội Ngộ được BTC dự trù tại nhà hàng Paracel Seafood
Restaurant vào ngày Lúc 11 giờ trưa Chủ Nhựt ngày 13 tháng 2 năm 2011 ( Nhằm ngày 11 tháng Giêng năm
Tân Mão).

Hình : Các em được mhận GIẢI KHUYẾN HỌC năm 2010

Hình: Các Ðồng Hương từ xa về tham dự Picnic HÈ 2010

