
BẢNG ĐÍNH CHÍNH 
 
Trong khi đọc, sửa bài và trình bày báo Văn Lang Xuân Đinh Hợi, Ban Báo Chí không khỏi có những sơ suất.  
Sau đây là vài sai sót mà rất tiếc đã tìm thấy sau khi báo đã được in.  Thành thật xin lỗi tác giả các bài có trong 
danh sách này.   
 
Bảng Đính Chính này chỉ áp dụng cho tờ báo in.  Báo Xuân trên mạng đã được sửa lại. 
 

Trang Sai Đúng 

1 Một số các bài thơ thiếu ghi chú "(Thơ)" thêm “(Thơ)” [tr. 28 & 48] 
2 Lại một mùa Xuân xa xứ, ngoài  Lại một mùa Xuân xa xứ.  Ngoài  
5 Thần xin vội vội Thần xin mau vội 
6 thịt heo, heo quaỵ, heo sữa,  thịt heo, heo quay, heo sữa,  
6 bánh lỗ tay heo bánh lỗ tai heo 
7 [Lời mẹ ru - thơ Tâm Bình] [Lời Mẹ Ru - thơ Tâm Bình] 
9 Có phụ huynh đà giận  Có phụ huynh đã giận  

11  Hội Chợ Tết Đinh Hợi (hai chỗ) Hội Chợ Tết Bính Tuất    
12 Thi Bé Ngoan Bé Đẹp tại hội chợ Tết Đinh Hợi Thi Bé Ngoan Bé Đẹp tại hội chợ Tết Bính Tuất 

13 Thu Âm bài hát ... (04/23/2006) Thu Âm bài hát  ...  (23/04/2006) 
[tất cả ngày trong trang ghi: ngày/tháng/năm] 

20 Một mối tình xưa được kể rằng, Một mối tình xưa được kể rằng: 
20 Nguyện giữ lời thề, dạ sắc son Nguyện giữ lời thề, dạ sắt son 
30 Em Tập Viết Văn Em Tập Làm Thơ 
30 Henry Mai Harry Mai 
31 Do thầy Phan Đăng Lộc phụ trách Do thầy Phan Đặng Lộc phụ trách 
31 Lòng em vui sướng. Lòng em vui sướng 
31 Trung Hoa có khoảng 500 con heo.    Trung Hoa có khoảng 500 triệu con heo.    
35 Hỏi:   Hỏi:  [2 nơi] 
37 vương danh thầy Duy  vinh danh thầy Duy  
38 Suối chảy bên trời mây lãng đãng, Suối chảy bên trời mây lảng đảng, 
47 Trái bí đỏ nặng nhất trên thế giới là … Trái bí đỏ to nhất trên thế giới cân nặng … 
53 Nợ đàn con trẻ, nợ nầng Văn Lang Nợ đàn con trẻ, nợ nần Văn Lang 
54 Để anh con thở  Để anh còn thở  
56 Thứ Bảy ngày 12: PICNIC Xuân 2006 Thứ Bảy ngày 12: PICNIC Xuân 2007 
57 Mãnh tình riêng giữ cho tròn làm chi, Mảnh tình riêng giữ cho tròn làm chi, 
66 cập nhật trang Tri ân [sau khi báo đem đi in] thêm tên BS Nguyễn Thượng Trí ($250) 

70 Câu trả lời số 1 phù hợp với câu đố “đếm chân 
56, đếm đầu 23” 

Sửa lại câu trả lời số 1 để phù hợp 
với câu đố "đếm chân 34, đếm đầu 13", trang 35 

70 Câu trả lời số 3 thiếu lời giải thích Thêm giải thích câu trả lời số 3 
72 Tên "Kim Mỹ" bị mờ vì "scan" lại và màu đỏ Sửa lại "Kim-Mỹ" 

71-80 Các QC hình màu Đổi thành "grey-tone" cho phù hợp với báo in 
bìa 2 & 3 Do sơ suất của nhà in, hai bìa này được in đen 

trắng 
in màu [Văn Lang đã bồi hoàn một phần tiền cho 
thân chủ quảng cáo] 

bìa 4 Nhà in quên, in thiếu hình cành mai Tết hình cành mai Tết [Mai rụng trên đường đi in?] 
 


