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

Những tháng ngày giá lạnh vẫn còn đang tiếp tục trải dài. Tuy nhiên, theo niên lịch thì
mùa Xuân đang bắt đầu trở về. Một thành phố bên cạnh thành phố Himeji, là Tatsu-no
あ や べ べ

trên núi 綾部部

やまばいりん

うめ

山梅林, người ta đã thấy những nụ hoa mai hay 梅 hé nở để chào

đón mùa xuân đang trở về.

✽/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo về nội dung buổi
lễ hôi Spring Festival lần thứ 10 do Trung tâm giao lưu quốc tế tổ chức
Spring Festival lần thứ 10 được tổ chức tại cao ốc Egret – vào ngày chủ nhật 2 tháng 3,
từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều cùng ngày – từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4.
Thông thường là để các đoàn thể - cơ quan văn hóa tham dự để thực thi trao đỗi văn
hóa . Tại đây người ta có thể được chiêm ngưỡng những vũ đài được trưng bày tại あい
メッセ Hall – cùng nhiều hoạt động khác cũng được giới thiệu đến. Thêm vào đó con
có rất nhiều gian hàng - như gian hàng trà bánh của xứ Đại Hàn – gian hàng trưng bày
hình ảnh những buổi tiệc cưới trên thế giới – gian hàng trưng bày ハングル - cùng rất
nhiều gian hàng khác trưng bày những nét văn hóa đặc sắc khác nhau cùng tham dự
trưng bày.
Và đặc biệt tại đại thính đường ở lầu 3, từ 1 giờ trưa có tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng
Nhật hay Speech Contest – dành cho người ngoại quốc hiện đang sinh sống quanh thành
phố Himeji. Như người Việt Nam – người Phi luật Tân, người Trung quốc, cùng nhiều
người ngoại quốc đến và sống tại đây. Năm này chủ đề của buổi thi hùng biện này là :
こころ

こえ

‘ tiếng nói từ trong lòng của tôi – “わたしの 心 の中の声” được thể hiện cùng lúc với

khả năng thu thập tiếng Nhật sau một thời gian học tập.
Ban giám khảo lần nàycũng như lần trước do một số giáo sư – và ngoài ra khi vào hội
trường, mỗi người được phát 1 phiếu bình chọn cho giải thưởng – được gọi là giải
しょう

“ Audience 賞 ”. Trong thời gian chuyển tiếp giữa các tiết mục hay trong thời gian chờ
đợi bình chọn có nhiều màn trình diễn văn nghệ đặc biệt theo dự trù của đoàn thể quốc
gia hay đặc biệt như vũ điệu エイエサー, vũ điệu truyền thống dân gian của người
Okinawa cũng được performance. Khách tham dự được hoàn toàn miễn phí. Nhớ cố đến
tham dự - nhất là khi có bạn bè dự tranh.

✽/- Và tiếp theo đây là tin tức về việc cải tiến luật lệ giao thông đi trên
đường lộ. Đặc biệt cho việc sử dụng xe đạp với nhiều thay đổi.
Luât cải tiến giao thông được thực thi kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2013. Trong đó có
nhiều điều thay đổi cần chú ý – đặc biệt với xe đạp. Thứ nhất trên lề đường ở có phần
đường đi xe đạp và người đi bộ - thì xe đạp cấm không được chạy ngược – mà chỉ được
chạy dọc theo hướng xe hơi chạy.
Thêm vào đó còn có việc – nếu để xe không đúng chỗ thì có thể bị phạt tù đến 3 tháng
và tiền phạt lên đến 50.000yen – nên chú ý chỉ chạy trên lề đường theo chiều xe chạy.
Ngoài ra, nếu xe đạp không có thắng xe hay thắng không được – nếu khi cảnh sát bắt
dừng xe để kiểm soát thắng xe đạp – nếu từ chối bỏ chạy hay tỏ thái độ bất hợp tác thì
có thể bị phạt đến 50.000yen. Chính vì vậy chú ý tu bổ thắng xe cũng như đèn xe.
Trong thời gian gần đây việc lái xe đạp có gây nhiều điều phiền phức vì sự thiếu tôn
trọng luật lệ - như chạy xe đạp vào khu phố buôn bán hay chạy trên đường của người đi
bộ cùng nhiều việc khác như vừa lái xe vừa gọi điện thoại cầm tay – vừa nghe nhạc. Lái
xe ban đêm không có đèn.
Cơ quan công quyền khuyến cáo người dùng xe đạp nên tuân thủ luật lệ an toàn giao
thông vừa bảo đảm được sinh mạng cũng để khỏi bị hình phạt cũng như những khoản
tiền phạt không phải là.
Một lần nữa cơ quan kêu gọi mọi người nên tuân thủ luật lệ an toàn giao thông
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

