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Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt
và
Matsu-O
Không khí mát mẻ của mùa thu đã thật sự dàn trải. Những lễ hội để đón chào mùa thu đã
được thực hiện đây đó nhiều nơi. Bầu trời mùa thu vào ngày nắng ráo thì trong xanh và
cao vút – vì năng kiến độ của mùa thu là cao nhất so với các mùa khác trong năm – và
cũng là mùa dể chịu nhất trong năm, đưa con người từ sự nóng bức đến mát dần. Nên có
rất nhiều sự kiện được tổ chức nên cố gắng tham dự để tận hưởng sự vui thú.

✼/- Mở đầu phần tin tức sự kiện hôm nay là nội dung lễ hội đồ gốm sánh sứ của toàn
ぜんこく と う き いち

quốc hay 「全国陶器市」
ぜんこく と う き いち

Lễ hội 「全国陶器市」,được khai mạc vào ngày thứ sáu – 1 tháng 11 và được kéo dài
trong 5 ngày – và mỗi ngày được bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Có hơn 30 cơ sở
làm đồ sành sứ trên toàn quốc tham dự. Các sản vật thông thường được giảm bớt từ 20 đến
ひ め じ じょう

ひかく

30 phần trăm. Cùng trong thời gian này có festival khác – đó là lễ hội「姫路 城 皮革フェ
ティバル２０１３」bày bán những sản vật làm bằng da như vật kỹ niệm hay các túi xách
có hình ảnh hay với hình dạng của cỗ thành Himeji. Thêm vào đó cũng cùng vào lúc này
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có một khai hội nửa – đó là「姫路 菓子まつり２０１３」nhân đây trưng bày trưng bày
những mẫu bánh nghệ thuật cùng lúc triển khai phòng làm bánh – nơi đây có bày bán
nhiều loại bánh. Dưới bầu trời thu mát mẻ - đến chiêm ngưỡng những sản phẩm đồ sành
sứ cùng nhiều sản phẩm nghệ thuật khác và dừng chân để thưởng thức những mẫu bánh
ngon là cơ hội tốt và hiếm nên cố mà đến tham dự.

✾/- Tiếp theo đây, chúng tôi giới thiệu đến qúi vị lễ hội – đi quan sát rừng thiên nhiên hay
し ぜ ん かんさつ

もり

「自然観察の森」vào mù thu
Rừng thiên nhiên là một khu đất rộng nằm ngay trung tâm của vùng đất mang tên gọi là

さくらやま

ちょすいち

桜 山 貯水池 - nằm ở vùng tây bắc của thành phố Himeji – với quảng đường rừng dài

đến 8 cây số. Trong bầu không khí gây lạnh, lần bước trong khu rừng phong vắng lặng
thay con nai vàng – đạp xào xạc lên lá vàng khô. Đã có cảm giác này lần nào chưa? Nếu
chưa thì cố thử 1 lần xem cảm giác thi vị này như thế nào!
Để đến nơi này – nếu dùng Shin-ki bus từ cạnh nhà ga JR đi ngang qua Tai-shi để đến
し ぜ ん かんさつ

もり

「自然観察の森」mất lối 25 phút. Và khi đến nơi này thì nên vào văn phòng trung ương
được goi Nature Center. Tại nơi này được cấp phát tài liệu hướng dẫn bao gồm ‘Map về
khu rừng’ hay nếu tham dự chương trình thăm viếng rừng cây thiên nhiên thì được nhận
thêm Guide book hướng dẫn chương trình tham dự.
Theo chương trình thì vào 2 ngày 3 và 4 tây tháng 11 có chương trình 秋さがし
Walk-rally、được khai diễn từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều – trên quảng đường đường có
nhiều trạm dừng để thi đố cũng như nhiều sự kiện vui thú xây cất đây đó – nếu thấy thích
thú có thể ghé tham dự bất cứ lúc nào.
Riêng ngày 10 tháng 11, từ 10 giờ đến 12 giờ trưa, có chương trình đi lang thang
trong rừng cây hay Ranger – nếu tham dự sẻ được giài thích qua Guide walk.
Tất cả mọi chương trình, việc tham dự đều miễn phí.
ひ め じ し し ぜ ん かんさつ

もり

姫路市自然観察の森, được mở cửa từ 9 sang đến 4 giờ 30 phút chiều. Nghỉ vào
ngày sau ngày lễ nghỉ - và thời gian từ cuối năm cũ đến đầu năm mới.
Muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc để hỏi ở Tel: 079 – 269 – 1260

✾/- Và sau cùng là thông báo tin tức về việc tuyển lựa trẻ em vào nhà trẻ hay vườn trẻ
cho năm 2014
Việc tuyển lựa trẻ em vào nhà trẻ hay vườn trẻ cần có một số điều kiện phải hội đủ để vào
– chính vì vậy cần chú ý để chuận bị tài liệu. Đơn xin, hiện tại đang có để sẵn tại ban nhà
trẻ ở lầu 2 của tòa hành chánh Himeji hay tại các nhà trẻ hay vườn trẻ khu vực –đến thẳng
các nơi này nhận đơn về điền chi cùng chuẩn bị các văn kiện cần thiết. Và nộp lại nơi nhân
đơn ở ban nhà trẻ thành phố hay các nhà trẻ - vườntrẻ khu vực. Đơn được nhận kể từ ngày
28 tháng 10 cho đến ngày 15 tháng 11. Mỗi ngày làm 2 lần: một từ 9 giờ sáng đến 12 giờ
trưa và lần 2 từ 1giờ trưa đến 1 giờ chiều .
Muốn biết thêm chi tiết liên lạc để hỏi ở ban nhà trẻ thành phố qua Tel: 079 – 221 - 2313
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

