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Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh hằng tuần đươc thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt và

O - Nishi

Chúng ta bước vào tháng 5 với tuần lễ vàng – Golden-week, với nhiều ngày nghỉ
liên tục. Đây là cơ hội tốt để nghỉ ngơi trong điều kiện khí hậu mát mẻ vì vậy nên suy
nghỉ để làm một điều gì đó để refresh lại từ tinh thần đến thể xác !?
Tại Egret Himeji, từ trung tuần tháng 5 có khai giảng lớp Nhật ngữ cho người ngoại
quốc. Các khóa từ sơ cấp đến trung cấp. Khóa học kéo dài trong 10 lần với học phí
là 3.000 yen. Nếu có định theo học thì sớm đến ghi danh ở văn phòng trê lầu 3 của
cao ốc Egret

✫/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm này là thông tin về nội dung lễ hội của cỗ
thành Himeji.
ひめじ

しろ

姫路お城まつり tính đến lần này là lần thứ 67. Tuy nhiên kể từ năm vừa qua
cử hành trong tháng 5. Năm này lễ hội cử hành kéo dài từ ngày thứ sáu 20 cho đến
chủ nhật ngày 22. Cỗ thành Himeji ngoài việc mang tính cách lịch sử, còn là một
biểu tượng văn hóa và đã được cơ quan văn hóa quốc tế tôn vinh danh là biểu tượng
văn hóa của nhân loại. Thời đại lịch sử dần trôi qua nhưng biểu tượng cỗ thành vẫn
còn in sâu trong lòng mọi người mỗi khi nhắc lại. Chính vì vậy lễ hội là một sự kiện
quan trọng không chỉ với cư dân địa phương mà mang tính phổ quát.
Bắt đầu từ ngày 20 tháng 5, từ 5 giờ chiều, cỗ thành được thắp sáng lên từ đuốc
たきぎのう

lửa ‘ 薪 能’ , tạo thành hình ảnh mông lung huyền ảo, tuyệt đẹp, khó diễn tả để làm
bối cảnh cho khán đài nghệ thuật, truyền thống ở quảng trường tam cấp bên trong cỗ
thành . Nên cố dành thì giờ để đến xem - ngoài phần ghế dành riêng, khách thưởng
ngoạn vào xem không mất tiền.
Tiếp đến ngày 21 tháng 5, ở công viên O-te Mae, tiến hành thủ tục khai mạc
lễ hội với - Open-Ceremony, và sau đó từ 11 giờ 30 phút, đoàn parade, lần lượt diễn
hành trên đại lộ O-te-Mae. Đoàn diễn hành xuất phát từ nhiều đoàn thể, cơ quan
cũng như cư dân thành phố - thêm vào đó còn có hình ảnh ngày xưa với cỗ trang –
じょおう

như nữ vương cỗ thành ngày trước (女王 );

じょうしゅ

せんひめ

và còn có hình ảnh tướng quân của cỗ thành ngày xưa với áo bào ( 城 主 ) ; (千姫)
công chúa lộng lẫy với trang phục cô dâu theo đoàn diễn hành lần lượt tiến qua
đường phố kéo dài đến 6 giờ chiều.
Và từ 6 giờ chiều, lần lượt những đoàn thể văn nghệ sỉ hàng đầu trong vùng
ばんしゅう お ん ど

Banshu ( 播 州 音頭) trình diễn ; thêm vào đó còn có nhiều cuộc trình diễn khác trên
nhiều đường phố thành phố Himeji. Ngoài ra còn có thể có nhiều chương trình, đoàn
thể tham gia thực hiện vào giờ cuối
Sang đến ngày 22 tháng 5, nhiều chương trình được thực hiện cho trẻ em. Tại
quảng trường tam cấp. Trong thời gian qua cỗ thành được tu sửa với nhiêu kỹ thuật
truyền thống đặc biệt như : cách quét sơn , các nêm cây hay kết nối cây với nhau
đuợc trưng bày nơi đây để cho mọi người thể nghiệm thực tập. Và trò chơi với thanh
かっせん

kiếm bằng spoge –スポンジ合戦。
Chưa hết ở công viên O-te-mae khai diễn lễ hội Yo-sa-koi , một lễ hội vô cùng
tưng bừng náo nhiệt.
かんこうこうりゅうすいしんしつ

Muốn biết về lễ hội, liên lạc với 観光 交 流 推進室 của thành phố Hiimeji qua
số Tel: 079 – 287 – 3652 nếu ngày tạm dừng thì Tel vối số 079 – 282 – 2012.

✫/ Và tiếp theo đây là loạt thông tin về phương thức bỏ rác trong thành phố.
Lần này là lần thứ bảy – nói về cách bỏ các loại pin điện trì khô. Pin khô điện trì
có nhiều loại như bằng chất Manganese – Alkaline; về hình dạng có thêm loại tròn
dẹp như hình nút áo button; hay loại pin có thể nạp điện trở lại nhiều lần.
Với loại pin manganese hay alkaline rất thông dụng , dùng trong gia đình để vận
hành cho đồng hồ, các dụng cụ viễn khiển. Các loại này chỉ dùng được 1 lần rồi vất
そだい

đi. Sau khi hết điện năng thì mang đi bỏ vào ngày 粗大ごみ, mang đến nơi bỏ vào
かんでんち

hộp có đề cử 「乾電池.」
Với loại pin tròn dẹp như button – nút áo cũng pin có thể nạp điện trở lại nhiều
かねん

そだい

lần thì không phải là rác đốt cháy được 可燃ごみ và cũng không phải là rác 粗大ご
み. Đây là nguyên liệu quan trong nên không thể vất bỏ bứa bãi mà phải mang đến
tiệm bán đồ điện; các super; các home-center hay các nơi tái chế.
Thành phố một lần nữa kêu gọi sự hợp tác của mọi người để làm sạch sẻ và an
toàn cho thành phố.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

