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Bài phát thanh dành cho
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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

Những tia sáng nóng chói chan bắt đầu chiếu rọi – báo hiệu cho những ngày
nóng bức không còn xa lắm. Và cũng thờj điểm để những mầm trà non nhú lên báo
しんちゃ

hiệu cho mùa thu hoạch trà bắt đầu với ‘‘新茶’’. Việt Nam cũng có một lịch sử lâu
dài về trà và tên gọi thay đổi theo thời gian cũng như biến đổi theo tiếng nói từng miền
– trà hay chè.
あきたけん

おきなわ

Riêng tại Nhật Bản , từ tỉnh 秋田県 cho đến vùng hải đảo 沖縄, là vùng trồng
こうはんい

trà rộng lớn nhất với tên gọi là 広範囲. Trong 1 năm, mỗi nửa năm là một lần thu hoạch,
いちばんちゃ

nhưng đợt trà ngon nhất trong năm 一番茶, là đợt trà thâu hoạch từ trung tuần tháng 4
đến giữa tháng 5. Trà được sử dụng với lơi ích theo mùa, vào mùa đông tiêu thụ như
là chất dinh dưỡng và sang xuân, thưởng thực lộc trà non giúp cho tinh thần sảng khoái.
いちばんちゃ

Đang là mùa trà ngon 一番茶, mọi người nhớ đừng quên cùng nhau thưỡng thức nhé !

✫/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo từ cơ sở kinh doanh nhà
thị xã
し え い じゅうたく

Cơ sở kinh doanh nhà thị xã thành phố Himeji, 市営 住 宅 vừa thông báo cho
biết: có một số nhà trống nên mở cuộc thăm cho những ai muốn vào. Và người tham
dự cuộc bốc thăm cần phải hội đủ một điều kiện cần có như là:
➀- là người đang sinh sống hay đang làm việc tại thành phố Himeji.
➁- là 2 vợ chồng hay đang sống chung cùng con cháu; tức nhiên là từ 2 người trở lên
tuy nhiên, trường hợp 1 người vẫn được cứu xét.
➂- là người hiện đang gặp khó khăn trong vấn đề chỗ ở và cần có sự chứng minh.
➃- là người không phải là thành viên của bạo lực đoàn.
➄- Tất cả mọi người đang sống chung phải khai báo thu nhập lợi tức vì tiền nhà
được tính trên tổng số thu nhập.
Đơn xin bắt đầu từ cuối tháng được niêm yết tại lầu 5 của tòa hành chánh
Himeji tại – ban kinh doanh nhà thị xã, ngoài cũng được niêm yết tại các tòa hành

chánh khu vực địa phương hay cơ quan phục vụ lợi ích công cộng. Đơn cứu xét được
thu nhận kể từ ngày thứ năm, 6 tháng 9 cho đến ngày thứ sáu, 17 tháng 6.
Đơn xin cùng các văn kiện cần thiết có thể gửi đến nơi nhận bằng đường bưu
điện hay mang thẳn đến cơ quan nhà ốc thành phố ở lầu 5 của tòa hành chánh Himeji.
Cuộc bốc thăm tuyển lựa được tổ chức vào tháng 7 và người trúng thăm có thể vào ở
từ trung tuần tháng 8.
Muốn biết thêm có thể liên lạc để hỏi ở số Tel: 079 – 221 – 2633.

✫/Tiếp đây là thông tin sự kiện đặc biệt về lớp học tự làm đũa bằng gổ cao cấp theo
công nghệ truyền thống Nhât Bản.
しょしゃ

り

びじゅつこうげいかん

Viện 書写の理・美術工芸館 thông báo cho biết có mở lớp dạy làm đũa theo
したん

công nghệ truyền thống bằng loại gỗ qúi – cây 紫檀, theo tiếng Việt là gỗ đàn hưong
đỏ. Lớp học được tổ chức tại đây vào thứ bảy ngày 18 tháng 6. Lóp học được tổ chức
làm 3 lần trong ngày này: mỗi lần là 90 phút – lần thứ 1 từ 9:30 giờ đến 11:00 giờ;
lần thứ 2 từ 11:00 đến 12:30 và lần thứ 3 từ 15:00 đến 16:30 phút.
Với nguyên vật liệu là gỗ đàn hương đỏ, người tham dự tách đôi thanh đàn
hương rồi bào giũa đôi đũa thành đôi đũa kỹ niệm cho riêng mình. Công việc mới
nghe tưởng chừng như có vẻ khó – nhưng không khó lắm đâu! Cố 1 lần thử xem !
Người tham dự phải ghi với danh thiệp có hồi báo hay có thể vào trang Web để ghi
danh với chi tiết: tên họ, địa chỉ, tuổi, số bưu cục, ước muốn giờ tham dự và mất 1
khoản tiền là 700 yen cho vật liệu và thiết bị. Có thể có nhiều người tham dự cùng
giờ nên có thể phải làm cuộc bốc thăm.
Muốn biết thêm chi tiết, liên lạc với số Tel: 079 – 267 - 0301

✫/ Và sau cùng là thông báo về việc tuyển mộ thiện nguyện viên cho lễ hội ひめじ
こくさい

国際 Festival
こくさいこうりゅう

Lễ hội thường niên ひめじ国際 交 流 Festival năm này được tổ chức vào
chủ nhật ngày 30 tháng 10 tại công viên O-te mae, nên cần nhiều thiện nguyện viên
trợ giúp cho. Thiện nguyên phải là người từ học sinh cấp 3 trở lên; hiện đang sống
trong thành phố Himeji hay vùng lân cận, hay có thể là người đang làm việc nơi này
hay là người đang theo học nơi này. Về nội dung các công việc thiện nguyện như là
– giúp các gian hàng thức ăn quốc tế trong việc chuẩn bị hay bán hàng; tại khán đài
Stage performance trong việc giúp các diễn viên trình diễn; chuẩn bị khan đài;
‘Stamp rally’; trợ giúp việc măc các y phục truyền thống của nhiều quốc gia; cùng
こ く さ い こうりゅう
nhiều công việc trợ giúp cho lễ hội. Có thể vào trang Web của 国際交流 center để
tham khảo ghi danh hay bằng bưu thiếp, hạn cuối là ngày 31 tháng 5
Liên lạc với số Tel: 079 – 287 - 0820
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

