SAN DIEGO MỪNG TẾT TRUNG THU 2007.
Đồng hương San Diego đón mừng Tết Trung Thu trong sự chờ đợi thật hồi hộp, suốt 3
ngày cuối tuần mưa bão từng cơn, từng vùng, theo tin tức dự báo về thời tiết cho biết,
mưa bão sẽ chấm dứt vào trưa ngày thứ Bảy, nhưng mãi cho đến 2, 3 giờ chiều, trong khi
các toán phụ trách của Ban Tổ Chức về sân khấu, lều trại, âm thanh, ánh sáng đang cố
gắng ra sức làm việc thì trên bầu trời mây đen vẫn còn vần vũ, làm cho mọi người ai ai
cũng đều lo ngại phập phồng.
Để có được một đêm Trung Thu thật đầy đủ cho các em thiếu nhi vui chơi, các ban văn
nghệ của các đoàn thể, hội đoàn tham dự đã chuẩn bị tập dợt từ hơn cả tháng nay, không
những tại điạ phương San Diego mà có cả những cô gái xinh đẹp tại Santa Ana về tham
dự nữa, họ phối hợp với các Hoa Hậu, Á Hậu, sinh viên Liên Trường San Diego trong
tiết mục Biểu Diễn Thời Trang Trung Thu đầy hấp dẫn, dưới sự bảo trợ của Jacky Tai
Collection và một cuộc thi Vẽ Tranh về đề tài Trung Thu đã được hơn 20 em ghi danh
tranh tài vào sáng chủ nhật 16 tháng 9 trong tuần lễ vừa qua tại Trụ Sở Hiệp Hội Người
Việt San Diego.
Đúng như tin tức đài khí tượng loan báo, thời tiết chiều thứ Bảy đã trở lại khô ráo, sáng
sủa, tuy vẫn còn mang nhiều âm hưởng không khí lành lạnh của mấy ngày mưa bão vừa
qua, từ lúc 5:30 giờ chiều đông đảo đồng hương, phần lớn là các thiếu nhi và gia đình đã
tề tựu về Khuôn Viên Thư Viện Linda Vista để tham dự chương trình văn nghệ Mừng Tết
Trung Thu do Hiệp Hội Người Việt San Diego phối hợp với các đoàn thể trong cộng
đồng tổ chức.

Đây là một lễ hội hàng năm trong chương trình sinh hoạt của Hiệp Hội Người Việt từ
nhiều năm qua, không ngoài mục đích tạo cơ hội cho các cháu thiếu nhi có cơ hội vui
chơi giải trí và cũng để bảo tồn những mỹ tục trong nền văn hóa của dân tộc. Thật ra Tết
Trung Thu khởi nguồn chỉ là Tết Trông Trăng, Trung Thu theo luật tuần hoàn biến hóa
của Trời Đất, trong một năm được phân định thành 4 mùa: Xuân Hạ Thu Đông, tháng
Tám theo truyền thuyết là tháng đẹp nhất của mùa Thu, Trăng ngày rằm tháng Tám thật
to tròn, sáng và trong xanh như màu bạch ngọc, nên trong dịp này các văn nhân tài tử đã
mượn Trăng làm đề tài để trổ tài phun châu nhả ngọc. Tết Trung Thu đã có mặt với
người dân đông phương đã hơn ngàn năm và rất được trẻ em yêu thích qua những sự tích
truyền kỳ Hằng Nga Hậu Nghệ, Cây Đa và Chú Cuội, Thiềm Thừ và Ngọc Thố thần
thoại đầy hấp dẫn.
Và nói đến Trung Thu thì phải nói đến lồng đèn, bánh ngọt và múa lân, những thứ không
thể thiếu được trong ngày này đối với trẻ em Việt Nam nói riêng và trẻ em Á Châu nói
chung.
Trở lại chương trình Trung Thu tại khuôn viên Thư Viện Linda Vista, trước khi bắt đầu
vào chương trình văn nghệ, các em thiếu nhi đã có hơn 1 giờ với những trò chơi lành
mạnh, vui nhộn cùng anh Mai Quan Vinh, một huynh trưởng hướng đạo quen thuộc trong
Liên Đoàn Hướng Đạo Vạn Kiếp.

Trưởng Mai Quan Vinh
Sau nghi thức chào cờ Việt Mỹ do các hậu duệ trong Liên Hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng
Hoà đảm trách đưới sự điều khiển của MC Vũ Quốc Kỳ, anh Trần Hùng Tiết, chủ tịch
Hiệp Hội Người Việt San Diego trân trọng chào mừng đồng hương và khai mạc chương
trình đêm văn nghệ Tết Trung Thu 2007.

Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt San Diego Trần Hùng Tiết
Không khí rộn ràng hẵn lên khi đoàn Lân Bạch Vân của câu lạc bộ thể thao Hùng Vương
mở đầu chương trình với những màn biểu diển thật xuất sắc với tiếng trống, tiếng phèn
ăn ý, thúc giục 4 đầu Lân: Xanh, Đỏ, Đen, Trắng, tiến thoái thật nhịp nhàng gây sự
thích thú cho khán giả với hàng ngàn tiếng vỗ tay reo hò tán thưởng. Trong khi đội Lân
tung hoành trước sân thì trên sân khâu, các em thiếu nhi đã biểu diễn những bài quyền
cước công phu thật nhuần nhuyễn, điêu luyện.
Chương trình liên tục tiếp nối các màn vũ “ Em Đi Xem Hội Trăng Rằm”, “ Tình Lính”
của Gia Đình Phật Tử Hoa Nghiêm. “Hương Vị Việt Nam” của nhóm Gạch Nối UCSD. “
Rước Đèn Tháng Tám” của Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang. Những màn biểu diễn Võ
Thuật môn phái Wushu của sinh viên San Diego State University, Võ Đường Thần Phong
cùng những bài đơn ca, hợp ca của Ban Văn Nghệ La Thứ với Minh Tuấn, Thy Huệ, Thy
Tự, Minh Lương, được mọi người tán thưởng nhiệt liệt.

Ban văn nghệ Mây Trắng xuất sắc với Kim Hồng, Phước Đại qua các nhạc phẩm “ Hỏi
người Yêu”, “ Ngày Tạm Biệt”, “ Bên Nhau Ngày Vui” và những bản hợp ca của sinh
viên SDSU cũng được ngợi khen không kém.

Màn trình diễn Thời Trang Trung Thu do các Hoa Hậu, Á Hậu sinh viên Liên Trường
với sự bảo trợ của Jacky Tai Collection đã là cái đinh thu hút các thanh thiếu niên đến
tham dự Tết.

Phần chấm thi cho cuộc thi Vẽ, cho các đoàn Vũ, được một Ban Giám Khảo đầy kinh
nghiệm với: Tiến Sĩ Lê Phục Thủy, họa sĩ Văn Mộch, cô Nha Sĩ Phạm Anh Đào, cô
Theresa Lê, họa sĩ Vivi đã làm việc rất sốt sắng và công minh tuy rằng việc chấm thi cho
các đoàn Vũ cũng là một sự khó khăn cho Ban Giám Khảo, vì đối với mọi người, trong
đêm văn nghệ mừng Tết Trung Thu 2007, đoàn Vũ nào cũng đều thấy xuất sắc cả.
Kết quả cuối cùng thi Vũ:
Giải nhất thi Vũ: Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang.
Giải nhì thi Vũ : Sinh Viên UCSD Gạch Nối.
Giải ba thi Vũ : Gia Đình Phật Tử Hoa Nghiêm.
Kết quả cuộc thi Vẽ:
Lứa tuổi từ 4 đến 9 tuổi:
Hạng nhất
: Julliette Nguyễn.
Hạng nhì
: Eric Trần.
Khuyến khích : Dương Mai.
Khuyến khích : Mathew Nguyễn Sablan.
Khuyến khích : Ryan Trần.
Khuyến khích : Tiên Nguyễn.
Khuyến khích : Thu Nguyễn.
Khuyến khích : Nhân Trần.
Khuyế khích : Steven Trần.
Lứa tuổi từ 10 đến 14 tuổi:
Hạng nhất
: An Quốc Nguyễn.
Hạng nhì
: Mellisa Nguyễn.
Hạng ba
: Hạo Vương.
Khuyến khích : Tony Nguyễn.
Khuyến khích : Tommy Nguyễn.
Phần thưởng của các giải thi Vẽ đẹp do Trung Tâm Văn Hóa Lạc Việt bảo trợ và Cô
Jennifer Lê, Hoa Hậu Việt Nam Hoàn Vũ 2007 đến từ Washington State được vinh dự
trao giải thưởng thi Vẽ đẹp cho các em đoạt giải.
Rước đèn Trung Thu vòng quanh khuôn viên Thư Viện, dẫn đầu là đoàn Lân của Liên
Đoàn Hướng Đạo Vạn Kiếp đã chấm dứt chương trình Văn Nghệ Mừng Tết Trung Thu
2007 tại San Diego, sau khi một số đông các em thanh thiếu nhi chụp hình lưu niệm với
các Hoa Hậu, Á Hậu, sinh viên Liên Trường và Hoa Hậu Việt Nam Hoàn Vũ 2007. Có
thể nói tuy là thời tiết năm nay không được như ý, nhưng cả ngàn đồng hương đã không
ngại đưa con em về tham dự Tết Trung Thu là một niềm khích lệ cho Ban Tổ Chức và
cũng như để con em tìm hiểu thêm về văn hóa Việt.

Sự thành công của Đêm Văn Nghệ Trung Thu năm nay một phần cũng nhờ thời tiết thay
đổi đúng lúc, phần khác là do sự tận tâm làm việc của ban tổ chức, của các hội đoàn,
đoàn thể tham dự, cùng sự hưởng ứng tích cực của đồng hương. Với sự kết hợp chặc chẻ
của anh James Châu, Trưởng BTC và các MC xuất sắc nổi tiếng tại địa phương như:
Minh Tuấn, Nguyễn Hiệp, Becky Thái, Thảo Chi, đêm văn nghệ đã sôi nổi hào hứng
ngay từ phút đầu cho đến phút cuối.

Cám ơn sự góp sức của tất cả mọi người, mọi giới, nhờ những đóng góp vô giá đó mà các
cháu thiếu nhi trong cộng đồng người Việt San Diego đã có được một đêm vui Tết Trung
Thu thật trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa.
Nguyễn Phương

