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

Cây lá đã chuyển màu – nhìn vào rừng núi một bức tranh thiên nhiên với những
nét chấm phá màu sắc tuyệt mỹ - thêm vào đó những chiếc lá phong vàng đỏ rơi lượn
cuốn theo chiều gió. Ngày càng lúc càng lạnh hơn có lúc trở thành gay gắt; nên chú ý
đừng để bị cảm lạnh.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu hương vị
いえじましょとう

mùa đông của đảo 家島諸島 ngoài khơi của thành phố Himeiji.
いえじましょとう

ぼ う ぜ じま

家島諸島 còn được mỹ danh là kho tàng thủy sản và đặc biệt là 坊勢島, nơi này
thương vụ về ngành cá rất là phồn thịnh.
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Từ cuối thu cho đến đầu xuân được chào đón bằng cua ワタニ. Cua ở đảo
ぼ う ぜ じま

坊勢島 theo lời phán đoán của chuyên viên hải sản trong tỉnh Hyoga được cho biết
ぼうぜ

là rất ngon. Chưa hết cá Saba tại đảo 坊勢 cũng được xem như là ngon đặc biệt ぼ う ぜ じま

hơn so với các vùng khác và được gọi là cá mòi 坊勢島. Và từ bây giờ các loài hải
sản này được xem như là mùa – thời điểm ngon nhất trong năm. Các loài hải sản này
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được mang vào cảng 妻鹿 thuộc khu phố 白浜 để bán trực tiếp cho khách hàng
thay vì phải ra đến hải đảo xa khơi để mua. Nơi mua bán trực tiêp này được gọi là
được gọi là chợ とれとれ. Giờ bày bán ngày thứ tư, ngọai trừ ngày thường; là từ 9
giờ sáng đến 5 giờ chiều. Dù ngày nào thì sau khi đánh bắt được ngư dân viết giá tiền
vào mang đi bán ngay.
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Đặc biệt, ngày chủ nhật 7 tháng 12, ở 妻鹿漁港 có một lễ hội là 家島坊勢とれ
さかな

ぼうぜ

ぼうぜ

とれ 魚 ・かき祭り。Ngoài cua 坊勢 hay cá Saba 坊勢 như đã được giới thiệu còn
rất nhiều hải sản tươi ngon khác cũng được bày bán. Khách hàng có thể được mời
thưởng thức món ăn tươi cũng như nấu chín.
Để đến nơi này, có dùng xe điện SanYo đến ga Shirahama no Mya – đoạn đi bộ
lối 15 phút về phía nam là đến nơi này. Muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc
với ban thủy sản thành phồ Himej qua số Tel : 079 – 221 – 2474

✾/ Tiếp theo đây là tin tức về cuộc tuyển lựa bốc thăm nhà của thành phố.
Ban kinh doanh nhà của thành phố Himeji thông báo cho biết có một nhà trống nên
mở cuộc tuyển lựa bốc thăm cho những ai muốn vào. Để tham dự cuộc bốc thăm cần
phải hội đủ một số điều kiện cần thiết như là :
➀ là người hiện nay sống và làm việc trong thành phố.
➁ là vợ chồng hay sống cùng con cháu – tức gia đình với 2 người trở lên. Tuy nhiên
chỉ 1 người đang làm việc cũng được cứu xét
➃ không phải là thành viên của bạo lực đoàn.
➄ tất cả thành viên sống trong gia đìanh nếu có thu nhập lợi tức phải khai báo vì tiền
nhà được ấn định vào số thu nhập lợi tức của toàn thể gia đình.
Đây là 5 điều kiện cần thiết cần có đủ để tham dự cuộc bố thăm.
Đơn xin, từ tháng 11 được để tại ban nhà ốc thành phố ở lầu 5 của tòa hành
chánh Himeji – ngoài ra còn có để tại các khu hành chánh khu vực hay địa phương và
tại các trung tâm phục vụ lợi ích công cộng.
Đơn bắt đầu nhận từ, thứ tư ngày 4 cho đến thứ sáu ngày 12 tháng 12.
Đơn xin cùng các văn kiện cần thiết có thể gửi đến nơi nhận bằng đường bưu điện.
Ban nhà đất thành phố đang chờ đón nhận các đơn xin.
Muốn biết thêm chi tiết có thể đến trực tiếp hay liên lạc với ban nhà đất thành phố
qua số Tel : 079 – 221 – 2639.
ぜ ん し いっせいせいそう

✾/ Và sau cùng là tin tức về dịch vụ cùng nhau làm sạch thành phố 全市一斉清掃
Năm này thành phố Himeji, phát động chiến dịch làm sạch đường phố - làm sạch
không chỉ trên đường phố mà đến mọi góc phố nhà – dọn sạch mọi vật vất bừa bải, từ
giấy, bao nhựa cho đến các lon chai trống. Chiến dịch dọn sạch bằng tay nên kêu gọi
mọi cư dân thành phố cùng nhau ra tay dọn dẹp.
Giờ bắt đầu và địa điểm do hội khu vực tự trị ấn định. Mọi người cùng nhau làm
sạch sẻ thành phố. Nếu có điều không rõ nhớ liên lạc với hội tự tri khu vực.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

