
 

 

NGÀY VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG  

Trại Thẳng Tiến là trại Họp bạn lớn mang tầm vóc quốc tế không những của anh 
chị em HĐVN mà còn của cả cộng đồng người Việt hải ngoại trải rộng khắp các 
quốc gia các châu lục nơi có đông người Việt di tản trên thế giới.  Những Trại 
Thẳng Tiến luôn luôn mang đậm nét lịch sử, văn hoá Việt Nam như câu nói 
“chúng ta đi mang theo quê hương” và thể hiện rõ nét ngay trên danh hiệu hoặc 
tên của các đoàn, Liên đoàn HĐVN hải ngoại như:  Hồn Việt, Hướng Việt, Bách 
Việt, Lạc Việt… và hầu hết tên các địa danh, danh nhân lịch sử như Bạch Đằng, 
Chí Linh, Lam Sơn…, Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, 
Nguyễn Trãi… 

Thế nên lịch sử, văn hoá dân tộc là một chủ đề nhất quán qua nhiều kỳ trại 
Thẳng Tiến của HĐVN và luôn luôn được nhấn mạnh ngay từ ngày đầu tiên khai 
mạc:  Ngày Truyền Thống Trại Thẳng Tiến. 

Sau gần 30 năm kể từ trại Thẳng Tiến đầu tiên nơi hải ngoại, nhiều thế hệ thanh 
thiếu niên đã trưởng thành trên đường tạm dung và đã mau chóng hội nhập vào 
cuộc sống trên quê hương mới nhưng vẫn cố gắng giữ gìn căn tính Việt Nam. 

Trừ vài trại họp bạn Thẳng Tiến đầu tiên nơi quê người còn mang nặng tình hoài 
hương của những thể hệ đi trước, càng về sau tính truyền thống dân tộc càng 
sinh động phong phú và nhiều màu sắc tươi trẻ lạc quan hơn lên.  Ngày Văn 
Hoá Truyền Thống trại Thẳng Tiến 10 cũng không đi ra ngoài khuôn khổ cố hữu 
ấy, nhưng để thế hệ trẻ thích thú và dễ tiếp nhận hơn chúng tôi mời gọi và 
khuyến khích tất cả các Miền các Chi Nhánh, đơn vị Liên Đoàn ngoài việc trình 
bày các đặc trưng về văn hoá truyền thống dân tộc VN, HĐVN như y phục, hình 
ảnh, âm nhạc… các món đặc sản địa phương trong ngày Hội Làng còn có thể 
trưng bày, phô diễn những đặc trưng hay mặc y phục của miền hay quốc gia 
mình ngụ cư để Ngày Văn Hóa và

uốc tế HĐVN.  Chúng tôi sẽ 
có những phần thưởng bất ngờ và đặc biệt cho những cá nhân nào mặc trang, 
quốc phục, đẹp và ý nghĩa nhất, cũng như đơn vị nào có nhiều thành viên mặc 
trang, quốc phục nhiều nhất.  Ngoài ra cũng có tặng food coupons cho tất cả 
những người mặc trang, quốc phục trong ngày Văn Hoá & truyền thống Thẳng 
Tiến 10.  Những chi tiết cụ thể về ngày Truyền thống sẽ được cập nhật trong 
bản tin sau.  Rất mong các đơn vị và mọi người hăng hái tham dự để ngày Văn 
Hoá Truyền Thống khai mở trại Thẳng Tiến 10 sẽ là một ngày hội vui, ý nghĩa và 

đáng nhớ. 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Ngày Huấn Luyện t rại  họp bạn Thẳng T iến 10 & Buổi  Chào Cờ  
đầu năm 2014 của Hướng Đạo Việt -Nam Miền Trung Hoa Kỳ  

Theo chương trình dự trù của ban Tổ Chức THB Thẳng 
Tiến 10 (TTX), một Ngày Huấn Luyện và Triển Khai 
công tác trại TTX được tổ chức tại Hội Trường GX La 
Vang Houston TX vào ngày Chủ Nhật 2 tháng 3 năm 
2014 cho tất cả các thành viên t

. 

Chúng ta cũng đã biết Thẳng Tiến là một trại Họp bạn 
lớn của HĐVN với cả nghìn trại sinh về từ khắp nơi trên 
thế giới do đó công tác tổ chức và điều hành trại phải 
được chuẩn bị hết sức chu đáo về mọi mặt từ A đến Z 
từ rất nhiều năm tháng qua. 

Ngày Huấn Luyện và Khai Triển công tác Trại TTX do 
HĐTƯ / HĐVN và Ban Cố Vấn phối hợp với Miền Trung 
cũng nhằm mục đích hướng dẫn tu nghiệp cho hơn 30 
Trưởng TTX Staff và trên 130 phụ huynh thiện nguyện 
giúp việc điều hành trại với một chương trình dài kín từ 
9:00 sáng đến 9:00 tối ngày 2 tháng 3 vừa qua. 

Đến từ Washington D.C. có Trưởng Chủ Tịch Ban 
Thường Vụ HĐTƯ / HĐVN, Tr. Võ Thành Nhân đã hiện 
diện trong nhiều tiết mục để khích lệ tinh thần làm việc 
của các trưởng và tham dự viên và thân thiện nhắc nhở 
tất cả anh chị em một trong những mục tiêu cốt lõi của 
các trại họp bạn Thẳng Tiến cũng như hầu hết các sinh 
hoạt của HĐVN hải ngoại là kết hợp hài hoà văn hoá 
bản địa và truyền thống văn hóa dân tộc mà đặc trưng 
đó được thể hiện trong ngày truyền thống văn hoá và 
buổi khai mạc trại theo như Hiến chương Costa Mesa 
1983 đã ghi rõ: 

“Hướng Ðạo Việt Nam mang bản sắc dân tộc, đáp ứng 
với nhu cầu hiện tại là duy trì truyền thống tinh thần và 
văn hóa dân tộc.” (Hội nghị Trưởng – Costa Mesa, 
California, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 7, 1983) 

Một khuôn mặt hết sức quen thuộc với anh chị em 
HĐVN trong các trại HL WoodBadge trong rất nhiều năm 
qua là Tr. Nguyễn Tấn Đệ từ Văn Phòng Trung Ương 
BSA Irving (Dallas) đã chia sẻ những hiểu biết về đất 
trại, kinh nghiệm và luật lệ của Hội Nam HĐ Hoa Kỳ và 
giúp các tham dự viên hoàn tất khoá học (bắt buộc) 
Youth Protection Training 

phát chứng chỉ hoàn tất khoá Youth Protection Training 
cho hơn 130 tham dự viên hiện diện. 

Đến từ San Jose miền Tây Bắc là Tr. Trần Anh Kiệt, 
nguyên trại trưởng trại TT9 và cũng là một trưởng kỳ 
cựu trong Ban Cố Vấn trại TTX đã tận tình hướng dẫn 
và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ trại TT9 cách 
đây hơn 4 năm để giúp các trưởng TT10 Staff tổ chức 
và điều hành công việc trại Thẳng Tiến X hữu hiệu hơn 
nhất là các phần vụ có khối lượng công việc phức tạp 
như ban Hành Chánh & Ghi Danh, Sinh Hoạt, Tiếp Liệu 
& Ẩm Thực, An Ninh… 

Trưởng Nguyễn Lâm của LĐ Lạc Việt Sacramento, là 
trưởng phụ tá Tiểu Trại Thanh TTX đến từ California 
cũng giúp thêm những kinh nghiệm trong việc điều hành 
các tiểu trại. 

Điều căn bản mà các trưởng hướng dẫn nhắc nhở các 
tham dự viên trong khi hội luận là cần tuân thủ phương 
pháp hàng đội của HĐ trong mọi công tác và cố gắng 
duy trì tinh thần văn hoá và truyền thống dân tộc trong 
công cuộc đào tạo những thế hệ trẻ VN nơi hải ngoại và 
nuôi dưỡng ngọn lửa thiêng HĐVN luôn sáng mãi trong 
tâm hồn các thế hệ HĐS Việt Nam đang tha hương khắp 
nơi trên địa cầu có dịp nối lại vòng tay, nối tấm lòng 
chung qua những lần họp bạn nơi trại Thẳng Tiến. 

Cũng xin ghi nhận trong dịp này nhân có quý trưởng 
phương xa đến hướng dẫn và phối hợp làm việc cho 
ngày TTX Staff Development & Training – nên buổi 
Chào Cờ Đầu Năm 2014 của các liên đoàn Hướng Đạo 
Miền Trung Hoa Kỳ cũng đã được tổ chức lúc 11:00 
sáng cùng ngày tại Linh Đài La Vang với đông đảo quý 
trưởng, phụ huynh và đoàn sinh các Liên đoàn La Vang, 
Pháp Luân, Lạc Việt, Đất Việt và quý Trưởng niên Làng 
Bách Hợp Houston.  Đặc biệt có sự hiện diện của quý 
Trưởng Võ Thành Nhân, Nguyễn Tấn Đệ, Trần Anh Kiệt, 
Nguyễn Lâm từ phương xa đến cùng tham dự.  Sau 
nghi thức thượng kỳ, Linh mục Chánh xứ La Vang 
Nguyễn Đức Vượng có lời chúc mừng HĐVN trong dịp 
chào cờ đầu năm và câu chuyện dưới cờ của Trưởng 
Chủ Tịch BTV HĐTƯ/HĐVN Võ Thành Nhân.  Được biết 
LM Nguyễn Đức Vượng là người quen cũ của Tr. Võ 
Thành Nhân.  Trước đây khi ngài coi xứ Thánh Tử Đạo 
ở Virginia, LM Vượng đã sinh hoạt rất thân thiết với anh 
chị em HĐVN miền Đông.  Thế nên khi ngộ lại cố tri 
trong buổi này, hai đấng đã vui mừng nói chuyện thật là 
rôm rả và thân ái. 

Sau buổi Chào Cờ, đoàn sinh 4 liên đoàn sinh hoạt 
chung với nhau trong khi quý trưởng và phụ huynh tiếp 
tục trở lại hội trường dự khoá HL Youth Protection 
Training và các mục kế tiếp cho đến 9 giờ tối mới lưu 
luyến chia tay.  Thân ái cám ơn quý Trưởng

, lúc ấy Thẳng Tiến 10 đã 
gần sát bên rồi phải không quý Trưởng! 

Chào thân ái 

Cao Ngọc Cường 
Ghi từ GX La Vang – Houston, Texas 
Ngày 2 tháng 3 năm 2014 
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Kể từ ngày thành lập Tráng đoàn (4 tháng 7 – 2002) tại Camp 
Strake, Houston –Texas, ngoài các kỳ trại và họp mặt TĐ ở 
California hay Texas, đã có 2 lần họp mặt lớn diễn ra trong hai 
lần trại Thẳng Tiến 8 và Thẳng Tiến 9.  Lần thứ nhất tại đất 
trại Rancho Jurapa Park - thành phố Riverside, Nam California 
với 60 TS tham dự.  Buổi họp mặt kéo dài suốt từ trưa cho đến 
chiều cùng ngày để anh chị em TS tha hồ trò chuyện, trao đổi 
tin tức sinh họat và cùng nhau dùng một bữa ăn chung do các 
nữ TS toán Nhị Khê (Bakersfield, CA cung cấp).  Tráng sinh là 
Trưởng các đơn vị ở khắp nơi về họp mặt để đánh dấu 4 năm 
hoạt động của TĐ.  Đặc biệt trong lần họp mặt này có Trưởng 
Mai Liệu đến nói chuyện cùng anh chị em.  Cuộc họp lớn lần 
thứ hai diễn ra tại trại Thẳng Tiến 9 với khoảng 50 tráng sinh 
tham dự và một số các Trưởng của Miền và Chi nhánh cũng 
được mời tham dự để đánh dấu 7 năm hoạt động của Tráng 
Đoàn.  Trong những lần họp mặt như thế, anh chị em TS và 
Trưởng đều nhận được những món quà lưu niệm của Tráng 
Đoàn, đặc biệt là tờ Nội San do anh chị em TS thực hiện 

Trong kỳ trại Thẳng Tiến 10 năm 2014, Tráng Đoàn cũng đã 
lên chương trình sinh hoạt chung dành cho anh chị em TS ở 
các nơi về - như là một tập tục của Tráng Đoàn.  Buổi sinh 
họat sẽ được tổ chức tại Lều Báo Chí TT10, nơi cách nay 12 
năm cũng có những buổi sinh hoạt trong tinh thần TS mà kết 
quả là đưa đến việc thành lập Tráng Đoàn Nguyễn Trãi.  Quà 
và Nội San đã sẵn sàng để gửi đến anh chị em TS và các 
Trưởng đến dự buổi sinh hoạt.  Được biết Lều Báo Chí do 
TS. Cao Ngọc Cường phụ trách. 

 

Dù đang ở tản mác khắp nơi, nhưng đến mỗi kỳ trại họp bạn 
Thẳng Tiến, các cựu HĐS của Đạo Lâm Viên đều cố gắng về 
trại, tập họp dưới một mái lều chung để cùng quây quần bên 
nhau nhắc lại những ngày xưa “thân ái” đã cùng nhau sinh 
hoạt ở vùng cao nguyên trong lành Đà Lạt với đồi núi chập 
chùng, suối hồ trong xanh và khí hậu tuyệt vời hiền hòa. 

Đạo Lâm Viên với những đặc điểm như: là nơi cư ngụ của 
Trưởng sáng lập Phong Trào HĐVN Trần Văn Khắc từ năm 
1949, cũng là nơi cư ngụ và làm việc của Trưởng Tổng Ủy Viên 
HĐVN Phan Như Ngân.  Và hơn đâu hết, Đà Lạt là nơi có Trại 
Trường HĐVN Tùng Nguyên mà hầu hết các Trưởng HĐVN đều 
trải qua các khóa huấn luyện tại đây trước khi chính thức trở 
thành Trưởng của Phong Trào.  Được biết có khoảng 20 cựu 
HĐS Lâm Viên sẽ tham dự Ngày Hội Ngộ Lâm Viên.  Cựu thiếu 
trưởng thiếu đoàn Lê Lợi Hoàng Kim Châu và cựu nữ thiếu 
đoàn Châu Phong Nguyễn Thanh An chịu trách nhiệm tổ chức 
buổi họp mặt này.  Ghi danh tham dự:  Xin liên lạc với Trưởng 
Hoàng Kim Châu ở chaulangbian@yahoo.com. 

 

Costa  Mesa:   Điạ  danh Hướng Đạo 
Việt  Nam  

Đối với dân chúng và điạ dư cuả Hoa kỳ, thì Costa Mesa chỉ là 
tên cuả một thành phố cuả quận hạt Orange thuộc miền nam 
tiểu bang Califonia, phía tây nam Hoa kỳ, nhưng vào ngày 
mồng 6 tháng 7 năm 1983, Costa Mesa đã trở thành địa danh 
lịch sử cuả Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại. 

Cuối tuần từ mồng 3 đến mồng 5 tháng 7 năm 1983,tại trụ sở 
Nữ Hướng Đạo Hoa kỳ thuộc điạ hạt thành phố Costa Mesa, 
Hội nghị quốc tế trưởng HĐVN đầu tiên tại hải ngoại với sự 
hiện diện cuả các trưởng kỳ cựu và đoàn sinh thuộc hội HĐ 
VN trước đây, như sự có mặt cuả Trưởng Trần văn Khắc, 
sáng lập viên hội HĐVN, cựu hội trưởng Nguyễn văn Thơ và 
phu nhân là Trưởng Phan nguyệt Minh, cựu tổng uỷ viên Phan 
như Ngân, cùng các cựu uỷ viên trung ương Nguyễn đình 
Thư, Mai ngọc Liệu và Trần bạch Bích, cựu TTK Nguyễn 
quang Minh, rồi Nguyễn thị An, Đoàn văn Thiệp,Trần văn Bốt, 
Mai xuân Tý, Đinh xuân Phức,Tôn thất Hy, Trương trọng Trác, 
Nguyễn văn Mỹ, Lm Phạm văn Phương v.v… đã mở đầu cho 
11 cuộc hội nghị trưởng kế tiếp, trong các trại họp bạn quốc tế 
Thẳng Tiến 1 tại Jamville, Pháp quốc đến TT9 tại San 
Lorenzo, Hoa kỳ, và 2 trại kỷ niệm 70 năm thành lập HĐVN tại 
San Jose, California và 80 năm tại Montreál, Québec, Canada.  
Hội nghị HĐVN Costa Mesa đã gây dựng và hình thành Hội 
đồng trung ương HĐVN, một tổ chức chính thức và hợp lệ cuả 
Văn phòng HĐ Thế giới, với nội quy và ban thường vụ đầy đủ 
nhân sự và trách vụ, để phối hợp các đơn vị HĐVN khắp thế 
giới, ngoài Việt Nam, và hỗ trợ việc phát triển thành viên cho 
các hội HĐ quốc gia định cư, cùng phát huy và bảo tồn văn 
hoá Việt. 

Tự nơi điạ danh HĐVN Costa Mesa, Ban thường vụ HĐ Trung 
Ương, qua các đại diện đã liên kết và phát động nhiều trại họp 
bạn các miền và các quốc gia, hay trực tiếp tổ chức các trại 
họp bạn quốc tế Thẳng Tiến, hay các trại huấn luyện trưởng 
Tùng Nguyên và các trại học tập truyền thống HĐVN, các cuộc 
quyên góp cứu trợ điạ phương và quốc tế. 

Các văn phòng HĐ quốc gia điạ phương như Hoa kỳ, Úc, 
Pháp, Canada, Đức và Hoà Lan đều rất hân hoan ghi nhận sự 
phát triển tham gia và sinh hoạt mạnh mẽ cuả các đơn vị HĐ 
gốc Việt, nơi phát xuất nhiều trưởng và đoàn sinh giỏi, đạt 
nhiều thành tích tốt đẹp.  Điển hình như tại Hoa kỳ đã có nhiều 
đoàn sinh đạt đẳng cấp đại bàng, hay huy hiệu hoàng kim, và 
rất nhiều trưởng gốc Việt đã qua trại Huy hiệu Rừng hay đang 
đảm nhiệm chức vụ khoá trưởng và huấn luyện viên cho các 
khoá đào tạo trưởng các cấp từ căn bản, dự bị và Huy hiệu 
Rừng.  Đặc biệt, Ủy ban quốc gia HĐVN thuộc trung ương HĐ 
Hoa kỳ luôn hỗ tương cộng tác và sinh họat với Hội đồng 
TƯHĐVN, để cung ứng việc thành lập các đơn vị mới, và tiếp 
tục mở các khoá huấn luyện Huy hi ệu Rừng Tùng Nguyên, do 
các trưởng VN phụ trách cho các trưởng trạị sinh gốc Việt, 
cùng giúp liên lạc văn phòng HĐ điạ phương và trung ương tổ 
chức các trại họp bạn Thẳng Tiến tại Hoa kỳ. 

Qua 30 năm, những thành quả tổ chức phát triển hội viên, 
cũng như sinh hoạt HĐ của quý trưởng trong ban thường vụ 
HĐTƯ-HĐVN, và, đặc biệt, quý trưởng đơn vị HĐVN tại các 
hội HĐ quốc gia định cư cuả cộng đồng người Việt trên toàn 
cầu rất đáng ghi nhận và không thể ghi kể lại đầy đủ, đều do 
sự thành tựu và phát xuất cuả hội nghị trưởng quốc tế HĐVN t 
ại thành phố Costa Mesa vào dịp lễ độc lập Hoa kỳ năm 1983, 
mà chúng ta gọi chung l à Hội nghị Costa Mesa. 

Costa Mesa quả đã là một biến cố và điạ danh lịch sử Hướng 
Đạo Việt Nam 

Sói vui tính - Nguyễn mạnh Kym 

mailto:chaulangbian@yahoo.com
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2014 LEADERSHIP RECEPTION FOR EAGLE SCOUTS, 
GIRL SCOUTS GOLD AWARD RECIPIENTS, & VENTURING SILVER AWARD RECIPIENTS 

WHO:  EAGLE Scouts, BSA 
Gold Award, GSUSA and 
Silver Award, Venturing, BSA 

WHAT:  2014 Leadership Reception 

WHEN:  Saturday June 28, 2014  
3:30pm – 5:00pm 

WHERE: Thang Tien 10 - Camp Strake 
Houston, Texas U.S.A. 

HOW: Complete registration form and RSVP 
(Visit www.Huongdao.org) 

COST: $15.00 T-shirt or patch 

CONTACT: Lam Nguyen at 916-335-0357 or 
lnguye03@yahoo.com 

Hang Tiffany Ta at 714-376-3214 or 
tta714@gmail.com 

Nguyen Tan De at 214-505-1328 or 
DeTan.Nguyen@Scouting.org 

You are cordially invited to a special reception to be held at 
Thang Tien 10 on Saturday June 28, 2014, from 3:30 pm to 
5:00 pm. At this reception you will enjoy the fellowship of 

those who had received the highest recognition in the Boy 
Scouts of America and the Girl Scouts of the USA and this year 
we are welcoming the Silver Award Recipients of the Venturing 
program of the Boy Scouts of America. 

Please come to the reception and prepare for a brief 1 minute 
introduction and a written statement: “What this award meant 
to me” and “your message to young Scouts” that currently 
climbing the trail to the highest rank in their respective 
programs. 

We are publishing a directory of Vietnamese-American that 
attained the highest rank in Scouting as a youth that include 
Eagle, GSUSA Gold and Venturing Silver Award recipients.  If 
you know of others award recipients who are not attending 
Thang Tien 10.  Please provide that information to 
tta714@gmail.com. 

 

 

 

ĐỘI CỦA TÔI  

Ngày ấy, tuổi mười một, mười hai 
Huy hiệu đội Hổ gắn trên vai 
Là chú Tân sinh vừa tuyên hứa 
Vào cuộc chơi Hướng Đạo miệt mài 

Tám trự sàn sàn cùng trong đội 
Bốn đội gộp chung một Thiếu Đoàn 
Với tôi tất cả đều rất mới 
Trong đồng phục Hướng Đạo Việt Nam 

Mặc chiếc quần short xanh màu đậm 
Áo kaki vàng cắt ngắn tay 
Tua đội phất phơ bên vai trái 
Huy hiệu Đạo, Đoàn, Đội mới may 

Chân dận ba-ta thay cho dép 
Mũ nỉ bốn múi đội trên đầu 

Ba lô của lính thay cặp sách 
Tôi nhìn tôi thấy cũng rất “ngầu” 

Anh đội trường hơn tôi vài tuổi 
Sao mà “nó” giỏi đến thế kia 
Dạy lại cho tôi bao nhiêu thứ 
Nhận morse nhận cờ thật đến “suya” 

Học võ, tập bơi, đua xe đạp... 
Dựng lều, câu cá... nấu cơm canh 
Những thứ... với tôi, coi cũng hạp 
Thế nên tôi tiến bộ rất nhanh 

Nhưng quý nhất là tình đồng đội 
Đã cùng vui sống những ngày xanh 
Dẫu bao năm tháng đời thay đổi 
Từ tuổi thiếu niên đến trưởng thành 

Vẫn nhớ mãi thời đi hướng đạo 
Họp Đoàn, họp Đội, học mà chơi 

Nên tôi vẫn mãi yêu mầu áo 
Như là yêu mến đội của tôi 

Hôm nay nhìn lại đàn em trẻ 
Nhớ làm sao! Đêm lửa họp Đoàn 
Vẫn sáng như chòm Sao Hiệp Sĩ 
Vằng vặc muôn thu vẫn chửa tàn 

Cao Ngọc Cường 
4/14 

 

http://www.huongdao.org/
mailto:lnguye03@yahoo.com
mailto:tta714@gmail.com
mailto:DeTan.Nguyen@Scouting.org
mailto:tta714@gmail.com
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THƯ MỜI THAM DỰ  
BUỔI HỘI NGỘ HUY HIỆU RỪNG  

(WOOD BADGE REUNION) 

Kính mời quý Trưởng đang mang khăn quàng Gilwell cùng 
nhau về tham dự Buổi Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng (Wood Badge 
Reunion) sẽ thông báo sau tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 10. 

Mục đích chánh của buổi họp mặt là để siết chặt mối dây lien 
lạc giữa các Trưởng qua nhiều thế hệ khác nhau. 

Hội Ngộ Huy Hiệu Rừng còn là dịp để các Trưởng gặp nhau 
chia sẻ kinh nghiệm vui buồn, kinh nghiệm sống và kỹ năng 
lãnh đạo trong cuộc đời “Hướng Đạo”. 

Sự hiện diện của quý Trưởng kỳ cựu sẽ là niềm khích lệ cho 
các Trưởng trẻ đang trông coi đơn vị. 

Sự hiện diện đông đảo của các Trưởng Trẻ đang trông coi đơn 
vị sẽ niềm tin cho quý Trưởng kỳ cựu yêu mến phong trào và 
minh chứng được Phong Trào Hướng Đạo vẫn là một chương 
trình giáo dục tốt đẹp nhất cho giới trẻ. 

Rất mong được gặp các trưởng tại Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 
10. 

Thay Mặt Ban Tổ Chức 

Nguyễn Tấn Đệ, TN-4 
Nguyễn Nicholas Việt, TN-5 
Lý Nhật Hui, TN-6 
Trần văn Long, TN-7 
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ANH CHỊ EM ƠI  

Nhớ về dự Thẳng Tiến Mười; 
Trại trường Camp Strake, người người chờ mong. 

Hành trang một túi là xong, 
Sắp sẵn các thứ thong dong lên đường. 

Máy bay đáp xuống phi trường, 
Houston chào khách muôn phương bay về. 
Ngại gì cách trở sơn khê, 
Một tuần họp bạn đề huề bên nhau. 

Có xe đưa đón trước sau, 
Tiện nghi coi bộ có đâu hơn nào ?!! 
Ở thì: khách sạn nghìn sao,  
Đêm bên lửa ấm thú nào thú hơn. 

Ăn thì đã có Kim Sơn, 
Nhà hàng số 1 Houston ngon lành. 
Mời em, mời chị, mời anh, 
Thẳng Tiến 10 nhé! Nhanh nhanh cùng về. 

ĐĐSN 
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TẢN MẠN THẲNG TIẾN 10  

ĐƯỜNG TÀU MÙA XUÂN  

Như một chuyến tàu gần về đến ga cuối cùng sau một chặng 

đường dài… đến 5 năm, con tàu TT 10 tăng tốc kéo theo 
những toa rộn rịp chạy theo thời gian, toa nào toa nấy chất 
đầy dữ kiện và bộn bề công việc.  Hai bên đường tàu, trời đã 
vào xuân.  Cỏ cây hoa lá tưng bừng làm lòng người cũng rộn 
rã. 

Chẳng thế mà mùa đông năm ngoái, người lạc quan yêu đời 
nhất thế giới là Tr. Sói Vui Tính Nguyễn Mạnh Kym của làng 
Trưởng Niên Sacto đã phát một bài HẸN MÙA HÈ 2014 để 
chuyện trò cùng quý Trưởng niên, bài anh Sói viết dài lắm 
nhưng Gà Tồ nhà em mạn phép túm lược như vầy: 

Còn nhớ TT 9 năm nào 
Chia tay lòng luống những nghẹn ngào  
Hẹn nhau mãi đến 5 năm nữa 
Mà ngờ tuổi 1 "thấp" 4 "cao" 
Cũng dần dần đến mùa họp bạn 
Thẳng Tiến 10 ơi! dạ cồn cào 
Hẹn mùa hè 2014 
Bõ công chờ đợi đến nôn nao! 

Cái tuổi 1 "thấp" 4 "cao" hay là cái tuổi “4 cao 1 thấp” là cái 
tuổi gì đây? Cứ theo anh Sói cho biết là 4 cao là cao tuổi, cao 
máu, cao mỡ, cao đường và 1 thấp là thấp khớp! Ai da! Già thì 
phải có bịnh là lẽ thường, nghe qua cũng sợ nhưng anh Sói có 

cái đuôi rờ sờ (RS) đã lên đường thì cao đường có ngán chi 
nào.  Mỗi khi đường lên hay đường cao cứ lụi vào bụng một 
phát như Tr. Trần Anh Kiệt là êm.  Còn cao máu gì thì sợ chứ 
máu HĐ mà cao thì ngại chi.  Cứ sắp sẵn hẹn mùa hè 2014 là 
lên đường đến Camp Strake giúp ích anh em mình một tay. 

Đọc bài anh Kym xong, Gà Tồ nhà em cảm khái thấp cao nên 
viết tặng anh một bài thi: 

Chưa đến mùa Xuân đã hẹn Hè  
Về đây em sẽ kể anh nghe 
"Bốn cao, một thấp" ai nào ngán 
Có dịp là đi hổng có "care" 
"Sáu tấm"chờ kia đâu có sợ 
Nếu đi không nổi cứ ngồi xe (lăn) - như Bố Phức) 
Còn trời còn đất còn xum họp 
Thẳng Tiến mười chờ chín đợi nhe 

Thơ chưa ráo mực thì đã thấy chị Hải Âu bên TĐ Nguyễn Trãi 
véo von họa lại: 

Hẹn nhau Thẳng Tiến 
Hẹn nhau Thẳng Tiến giữa mùa hè 
Vẳng tiếng gọi đàn những lắng nghe 
Còn đất còn trời còn hội ngộ 
Dẫu qua trăm suối với ngàn khe 
Hẹn nhau Thẳng Tiến thêm mùa nữa 
Camp Strake dập dìu dấu ngựa xe 
Thẳng Tiến mùa vui chờ đợi bạn 
Đường xa chớ ngại!  Hãy về nhe! 

Thư qua tin lại rôm rả trên mạng TT 10 như thế này thì chắc 
chắn không chỉ có anh Sói mà sẽ còn rất nhiều Trưởng niên 
nữa cũng rất nôn nao đợi ngày về phó hội TT 10, có phải 
không nào?? 

Mà quả thật ngay từ TT 8 những kỹ thuật điện toán tân kỳ đã 
được áp dụng để hệ thống hoá công tác điều hành trại.  Từ 

việc ghi danh, phân phối quà lưu niệm, in bảng tên với bar 
code đã giúp quý trưởng trong ban Hành Chánh rất nhiều 
trong việc kiếm soát hồ sơ cũng như trong việc ẩm thực cho 
trại sinh.  Ngày ấy Facebook và I phone chưa quá thông dụng 
như bây giờ nhưng TT 8 đã rất hiện đại với kỹ thuật điện toán 
mà Tr. Nguyễn Trí Tuệ là một chuyên gia về ngành này đã 
phát một bài thật hay về những ứng dụng hiện đại của TT 8 
ngày ấy:  chẳng hạn quét (scan) một phát là có một bữa ăn 
ngon lành và mau chóng mà lại kiểm soát được tất tần tật mọi 
diễn biến của trại.  Hiện đại quá đi chứ!  Thế nên đàn em TT 
10 phải cố gắng chạy theo để có Mr. Bar Code giúp đỡ. 

Đất Texas mênh mông, ngựa chạy cong đuôi, mưa bên Tây thì 
nắng bên Đông cũng làm nhiều người hãi vì nghe chuyện ở 
Texas cái gì cũng to kể cả cái nóng, cứ phân vân không biết có 
nên đi (nghỉ hè) ở TT 10 hay không ?! Này nhé đọc trên TT X 

phây búc có nhiều cái "còm" hay lắm cơ.  Gà Tồ nhà em xin 
"cọp bi" lại để quý trưởng đọc cho vui nha: 

(trích TT X Facebook) 

Phạm Phú Bình 
Chau Le, hy vọng là vậy, biết đâu chừng thấy cảnh đẹp người 
thân, rồi...  chọn nơi này làm quê hương luôn, nhưng mà nghe 
nói nóng lắm (nghe nói thôi), để coi thử nóng cỡ nào mà thiên 
hạ chưa đi mà than quá xá, làm mình cũng chùn chân. 

Raymond Nhựt Nguyễn 
Em witness ko nong, ko nong chut nao.....mua này:)) 

Mai Cuong Cao 
Chưa đi, chưa biết Houston.  Đi rồi mới biết cũng không nóng 
gì.  Same same với nắng Cali.  Như TT 8 ở Riverside.  Tháng 6 
mới nóng sơ sơ, Tháng 7 nóng cũng như hơ thôi hà.  Cứ đi 
đừng ngại đường xa.  Đừng chùn chân nhé kẻo mà xuýt xoa… 
vì lỡ hẹn TT 10 nha! Tr Phạm Phú Bình ui! 

Kym Nguyen 
Tr Binh oi, phai chuyen bai tho cua tr Cuong toi anh chi em 
San Jose ngay de hieu ro thoi tiet va quyet dinh di du TT10 va 
Khoi hoi tiec… ca? doi. 

Phạm Phú Bình 
Tr. Cường ui, thiêt tình:  Chưa đi chưa biết Houston, chưa tin 
chưa thấy những gì mình nghe, nghe người ta nói nóng ơi là 
nóng, và cũng nghe người ta khen Houston phong cảnh hữu 
tình, ra đi thì nhớ chưa về thì mong, cũng may có TT10, 
Houston hội ngộ anh em một nhà, phen này thử gió nắng 
sương, hành trang đã sẵn chờ ngày viễn du.  Không có chùn 
chân nữa đâu, vì đã lỡ… mua vé rồi.  (ngưng trích) 

Đúng vậy! Chưa đi chưa biết Houston.  Đi rồi thấy nóng cũng 
không nhằm nhò… so với cái nóng Saigon.  Ngày trước ông thi 
sĩ Nguyên Sa du học từ bên Tây về vào thập niên 60 Saigon có 
hơn triệu dân nóng đổ lửa mà nhà thi sĩ vưỡn cứ ca ngợi:  
“Nắng Sai gon anh đi mà chợt mát.  Bởi vì em mặc áo lụa Hà 
Đông...” 

Bi giờ Saigon đông cả 9 triệu dân, mỗi người chỉ có 1 gang tay 
không khí để thở thế mà khối "người di tản buồn" hè nào cũng 

về hà rầm để được hưởng cái nóng Saigon thế thì cái nóng 
Houston có nhằm nhò chi mô.  Gà Tồ tui có đề nghị BTC sẽ 
mua thật nhiều áo lụa Hà Đông để trang trí Camp Strake để 
thấy…  Nắng Houston anh đi mà chợt mát nhá. 

Kỳ này tản mạn TT khá dông dài rồi đó.  Xin hẹn lần sau sẽ 
tiếp nhé! 

PV Gà Tồ 
3-2014 
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THẲNG TIẾN 10  

MÙA VUI HỌP BẠN  

Hướng Đạo Việt Nam 
từ khắp bốn phương trời, 
Ta về nối một vòng tay thân ái 
nơi đây: trại Thẳng Tiến Mười 
Vui họp bạn  
kết chặt thân tình huynh đệ 
Chung sức chung lòng 
vun bồi bao thế hệ 
Cho nhà Việt Nam  
mãi mãi thắm tươi 
Tráng đoàn bền gan  

Giúp Ích cho đời 
Quây quần bên lửa  
Rừng khuya thao thức 

Nào Chim Non Sói Con 
càng Gắng Sức  
Cùng bao Thiếu Sinh Sắp Sẵn luôn tươi 
cười  
Như đóa hoa Bách Hợp thắm hương đời 
Vai kề vai 
Thanh sinh hăng say 
ra tay Khai Phá  
Vui tươi bước đi trên con đường lạ 
Mở hướng đến tương lai 

Chung một đường lên 
Con đường hướng đạo còn dài 
Thẳng Tiến 10 hẹn chung vai góp phần 
Chỉ còn có độ mươi tuần 
Mùa vui họp bạn Houston đón chào 

TT10 
2014 
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THÔNG BÁO VÀ TIN NGẮN  

THÔNG BÁO CỦA BAN TRUYỀN THÔNG BÁO CHÍ 

Sau Bản Tin này Ban Báo Chí sẽ hoàn tất Bản Tin TT 10 số 
cuối cùng sẽ gửi đến quý Trưởng và quý Phụ Huynh vào giữa 
tháng 6 / 2014 bao gồm nhiều thông tin cần thiết trước khi 
quý trại sinh lên đường nhập trại.  Vì lý do khó khăn về ngân 
quỹ dùng để ấn hành nên các Bản Tin TT 10 không có bản in 
trên giấy.  Xin quý Trưởng vui lòng đọc qua hệ thống HĐ 
group email hay trên trang www.thangtien10.net. 

Ban Thông Tin và Báo Chí TT 10 cũng rất cần sự tiếp tay của 
quý Trưởng trong việc thực hiện và ấn hành Nhật Báo Thẳng 
Tiến 10 tại trại cũng như Kỷ Yếu lưu niệm Thẳng Tiến 10 hậu 
trại.  Xin quý Trưởng yêu thích công việc lấy tin, làm tin, săn 
ảnh viết bài và kỹ thuật lay out , ấn hành… và nhiều công 
việc liên quan đến thông tin báo chí xin email hoặc gọi cho 
chúng tôi. 

Thời gian rồi sẽ trôi qua, sẽ xoá mờ nhiều thứ.  Chỉ còn kỷ 
niệm qua hình ảnh, chữ viết trên trang giấy… để “ngày mai 
nhìn bóng dáng nơi này mà lòng thầm nhắc với nhau rằng 
Sắp Sẵn luôn.  Bền chặt tình thương yêu đồng lòng hứa với 
nhau luôn Giúp Ích cho đời…” luôn nhớ đến nhau hoài qua 
Bản Tin, Nhật Báo và Kỷ Yếu Thẳng Tiến . 

CUỐI CÙNG ĐỂ CHUẨN BỊ CHO KỶ YẾU TT 10.  Xin quý 
Trưởng các Miền các Chi Nhánh các Đơn Vị trưởng cấp Liên 
Đoàn, các Làng, Xóm, Gia Đình Hướng Đạo Trưởng Niên, và 
các đơn vị biệt lập… vui lòng gửi bài giới thiệu tóm lược lịch sử 
đơn vị kèm theo logo và vài hình ảnh tiêu biểu (gửi càng sớm 
càng tốt) để đăng trên Kỷ Yếu TT 10. 

Thư từ, hình ảnh, tin tức, bài vở xin gửi về: 
maingocuong@gmail.com. 

Trân trọng cám ơn quý Trưởng và quý Phụ Huynh 

Chào thân ái 
Ban Thông Tin và Báo Chí TT 10 

Cao Ngọc Cường, Hoàng Kim Châu, Nguyễn Mạnh Kym.  Hồ 
Đăng, Phạm Phong Nhã, Nguyễn Cửu Lâm, Liên Hương, Lý 
Nhật Hui, Raymond Nhựt Nguyễn, Jennifer Nguyễn, Thuận 
Nguyễn, Thiên Nguyễn, Nguyễn Cao Bình, Nguyễn Chí Hiếu, 
và các Thiện nguyện viên. 

TRẠI CA CHÍNH THỨC 

Bản Trại Ca Chính Thức của Thẳng Tiến 10 cũng đã được chọn 
và được đăng trong số này.  Bản hợp ca cũng được phổ biến 
trên hệ thống HĐ group email hay trên trang 
www.thangtien10.net. 

Xin quý Trưởng vui lòng tiếp tay phổ biến rộng rãi đến mọi 
thành viên trong đơn vị. 

THÔNG BÁO CỦA TIỂU TRẠI THANH 

Heads up for Thanh subcamp, aside from the basic dress 
code, the subcamp will have the following dress code during 
our program times: 

6/29: Morning:  Full Field Uniform 
Afternoon:  Unit Activity Uniform 
Evening:  Unit Activity Uniform 

6/30: Morning:  TTX Activity Shirt and Appropriate Shorts 
Afternoon:  TTX Activity Shirt and Appropriate Shorts 
Evening:  TTX Activity Shirt and Appropriate Shorts 

7/1: Morning:  Thanh Subcamp Shirt and Appropriate 
Shorts 
Afternoon:  Thanh Subcamp Shirt and Appropriate 
Shorts 

Evening:  Unit Activity Uniform/and Appropriate 
Casual Wear (as per the guidelines and approved by 
the crew advisor) 

Crews, for the big game on the first day, you will need to 
master the following skills, please pass the word to others 
who will be in the Thanh Sub-Camp: 

Code Breaking  Morse Code 
Survival Skills  First Aid 
Trail Signs  Poisonous Plants 
Orienteering  Emergency Rescue 
Pioneering  Semaphore 
Mật thư 

Thanh Subcamp - just some basic code to get your mind 
going! 

THỐNG KÊ CỦA BAN HÀNH CHÁNH 

Cập nhật ghi danh đến ngày 21 tháng 4 năm 2014 
(Registration as of 4/21/14). 

Ấu Sinh Nam/Cub Scout (Grade 1-5) ........................ 84 

Ấu Sinh Nữ/Brownie-Junior (Grade K-5) .................... 71 

Thiếu Nam/Boy Scout (Grade 6-12) ........................ 288 

Thiếu Nữ/Cadette Girl Scout (Grade 6-8) ................ 103 

Thanh Nam-Nữ/Venturer (Grade 8-12) ................... 227 

Thanh Nữ/Senior-Ambassador Girl Scout (9-12) ........ 72 

Tráng/Rover ........................................................... 66 

Trưởng Niên........................................................... 96 

Trưởng/Leader ..................................................... 271 

Gia Đình/Family Member ....................................... 299 

Trẻ Em/Under Age 5 ............................................... 13 

Other .................................................................... 11 

TOTAL: ............................................................ 1601 

 

TRONG NẮNG TRONG GIÓ  

Trong nắng trong gió Houston  
Đất trời vừa chuyển, cuối Xuân sang Hè 
Nhắc ta Thẳng Tiến gần kề 
Mùa vui họp bạn nhớ về bạn ơi! 

Trong nắng trong gió viễn khơi 
Bluebonnet nở khắp trời Texas 
Trải dài như tấm thảm hoa 
Tím xanh biêng biếc như là gấm thêu. 

Về đây trao gởi tin yêu 
Thẳng Tiến mười - hẹn bao nhiêu ân tình 

Như trong một đại gia đình 
Anh em hướng đạo chúng mình đừng quên. 

Nhớ lời “chung một đường lên” 
Tìm về “Nguồn Thật” - Đây Camp Strake chờ. 

ĐĐSN 
(Houston tháng Tư 
Mùa hoa Bluebonnet) 

http://www.thangtien10.net/
mailto:maingocuong@gmail.com
http://www.thangtien10.net/


Bản Tin Thẳng Tiến 10 – Số 4 

  Trang 12 

Thẳng Tiến X 
10518 Harwin Drive 
Houston, Texas 77036 

To: 

Thông Báo Vận Chuyển  
TT10 Airport Shuttle 

1. Ban Vận Chuyển (BVCTT10) TT10 sẽ đưa đón Trại Sinh từ 
Phi Trường về Trại Camp Strake.  Vì lý do bảo hiểm 
BVCTT10 không nhận chuyên chở những ai không phải là 
trại sinh TT10. 

TT10 Transportation Committee (BVCTT10) will pick up 
campers from airports and bring to Camp Strake.  Due to 
insurance reasons, BVCTT10 will ONLY transport 
registered campers. 

2. Thời gian đón từ phi trường về đất trại: 25, 26 và 27 
tháng 6 năm 2014.  Xin liên lạc với ban vận chuyển để 
arrange giờ đón.  Các Trại Sinh chờ BVCTT10 tại nơi nhận 
hành lý của “Terminal B” của phi trường George Bush 
International Airport (IAH).  Xin giữ số phone của 
Tr. Nhân để tiện việc liên lạc 301-257-8496. 

Shuttle will pick up campers on June 25, 26, and 27, 2014. 
Please call BVCTT10 to arrange pick up time.  If you travel 
to George Bush International Airport (IAH), please meet 
the TT10 Shuttle at Passenger Pickup of TERMINAL B!!!! 
Please keep Tr. Nhan’s number 301-257-8496 to 
communicate with shuttle. 

3. Thời gian đưa từ đất trại về lại phi trường: 3 tháng 7 năm 
2014. 

Transportation from Camp Strake back to airport will be 
offerred on July 3rd, 2014 ONLY.  Shuttle will not take 
anyone from camp early! 

4. Các liên đoàn có trên 20 trại sinh nếu tự túc mướn xe, 
BVCTT10 sẽ giúp "drop off" và "pick up" Quý Trưởng phụ 
trách mướn xe. 

If you have more than 20 campers, BVCTT10 can help you 
pick up your rental.  

5. Ngoại trừ phụ huynh, Trưởng và Hướng Đạo Sinh mặc 
đồng phục Hướng Đạo khi di chuyển bằng phương tiện 
của BVCTT10. 

Except for parents, all leaders and campers must be in 
Scout Uniform during rid in shuttle of BVCTT10. 

6. Thành viên BVCTT10 sẽ đón trại sinh dựa theo danh sách 
chánh thức từ Trưởng Alex Long Phạm. 

BVCTT10 will pick up campers based on shuttle ticket 
registration list from Truong Alex Long Pham. 

7. Các cá nhân di chuyển không theo nhóm và đại diện liên 
đoàn phải mang theo "cell phone" khi đến phi trường để 
thành viên của BVCTT10 liên lạc. 

All riders should bring a charged cell phone to 
communicate with BVCTT10. 

8. Tất cả các trại sinh sử dụng phương tiện di chuyển của 
BVCTT10 phải ghi danh và ký tên trong giấy miễn tố. 

All riders of shuttle must sign a waiver of liability form. 

9. Mọi thủ tục ghi danh để được đón đưa từ phi trường đến 

đất trại phải được hoàn tất trước ngày 15 tháng 6 năm 
2014. 

All tickets must be purchased and all arrangements must 
be completed before June 15, 2014. 

10. Lệ phí $15.00 cho mỗi chiều và $30.00 cho “round trip”. 
trại sinh "around trip".  Để mua vé, xin lên trang mạng 
www.thangtien10.net và bấm vào chữ Transportaion bên 
phía tay phải. 

Each ticket is $15 for one way and $30 for round trip from 
airport to camp and back.  To purchase TT10 Shuttle 
Ticket, please go on www.thangtien10.net.  Click on the 
word “Transportation” in big, red letters (above small 
calendar). 

11. Liên lạc với BVCTT10 Trưởng Võ Thành Nhân 301-257-
8496 hay vothanhnhan@sbtn.tv. 

To communicate with BVCTT10, Tr. Vo Thanh Nhan, 
please call 301-257-8496 or Email vothanhnhan@sbtn.tv. 

 

http://www.thangtien10.net/
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