FM Genki
Bài phát thanh dành cho
ngày 22 và 29

tháng

1

năm 2017

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

Năm Dương lịch mới đã bắt đầu, sau ngày 1 tháng 1 năm 2017, hi vọng những
điều tốt đẹp sẻ đến với tất cả mọi người. Tuy nhiên, với người theo âm lịch, như Việt
Nam đón chờ Tết phải chờ một thời gian sau đó – như tất cả mọi người đã biết thì
năm này, Tết Đinh Dậu năm này rơi vào ngày 28 tháng giêng. Biết bao nhiêu điều tốt
đẹp cho ngày Tết, biết chúc gì đây? Thôi thì chúc tất mọi người đạt được điều mình
ước muốn.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung chương trình triển lãm
た ん ば やき

みりょく

しょしゃ

さと

び じゅつこうげいかん

‘‘丹波焼の魅力’’ở書写の里・美 術 工芸館
Đây là chương trình nhằm giới thiệu về kỹ thuật làm đồ gốm mang tính thời đại
trong tỉnh Hyogo của chúng ta. Và là sưu tập cá nhân gồm 110 tác phẩm của nhiều
むろまち じ だ い

え

ど じだい

nghệ nhân từ triều đại 室町時代 cho đến triều đại 江戸時代. Để hiểu rỏ ràng về kỹ
thuật làm đồ gốm của có buổi thuyết trình về lịch sử của những công trình nghệ thuật
này được thực hiện tại viện nghệ thuật này, vào ngày 11 tháng 2; từ 2 giờ trưa và kéo
dài trong 1 giờ 30 phút.
Vé vào cửa thông thường là: 300 yen; cấp 3 đến đại học là 200 yen; học trung và
tiểu học là: 50 yen – riêng học sinh trung và tiểu học có thẻ Hyogo Gokko Ko-ko-ron
card và người cao niên trên 65 tuổi sống trong thành phố Himeji được vào cửa miễn
phí. Viện mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều – chương trình triển lãm kéo dài
đến ngày 19 tháng 2.
は り ま のくにそうしゃ

☆/ Và tiếp theo đây là thông tin về lễ hội tiết phân ở đền Thần đao播磨 国 総社
Sự chuyển vận của thời tiết, phân chia thành 4 thời kỳ để lập thành : lập xuân
りっしゅん

りつか

りっしゅう

りっとう

立 春 ; lập hạ立夏; lập thu 立 秋 và lập đông立冬 và ngày trước đó gọi tiết phân.

りっしゅん

Ngày lập xuân 立 春 năm này là ngày 3 tháng 2 nhân ngày này, tại các đền thờ Thần
Đạo có lễ hội trừ tà ma. Một lễ hội mang tính truyền của tôn giáo nên các đền thờ
Thần đạo trong thành phố Himeji đều đông nghẹt người đến tham dự lễ trừ tà ma.
は り ま のくにそうしゃ

Đền thờ Thần Đạo nổi tiếng trong thành phố Himeji là đền 播磨 国 総社, tọa lạc
は り ま のくにそうしゃ

ở phía đông của cao ốc Egret. Lễ hội rải đậu tại đền thần 播磨 国 総社 vào ngày 3
tháng 2, từ 3 giờ 30 trưa – bắt đầu lễ hội lập xuân rồi tiếp theo sau đó là lễ hội trừ tà
はかますがた

ma cho người tham dự. Đoạn đến bên trong đền thờ những người măc 袴 姿 với
としおとこ

としおんな

ふくおとこ ふくおんな

người 年 男 và 年 女 , làm lễ chúc phúc cho người sinh năm Dậu; 福 男 福 女
ふくむすめ

福 娘 với lễ mang phúc lộc đến cho mọi người.
Muốn biết thêm chi tiết về lễ hội trong ngày này,
は り ま のくにそうしゃ

Liên lạc với 播磨 国 総社 qua số Tel: 079 - 224 - 1111
あぼし

まつり

☆/ Và sau cùng là lễ hội bên cạnh thành phố Himeji – đó là 網干かき祭り
Vào ngày này, nơi đây bày bán những con hào tươi vừa vớt lên. Hòa từ loại còn
nguyên trong vỏ cũng như loại được bóc khỏi vỏ ngâm trong nước, có thể ăn tươi hay
dung vật liệu nấu ăn. Đang là mùa hào nên được khuyến khích ăn hải sản theo mùa
vừa ngon lại vừa tươi. Vào ngày này tại nơi đây không chỉ bán hào không thôi mà
còn bày bán nhiều loại hải sản khác từ tươi đến loại đóng hộp, các loại đặc sản trong
vùng theo mùa; thêm vào đó khách thưởng ngoạn có thể nếm nhiều loại đặc sản từ
hào đến nhiều loại khác.
Lễ hội được điểm cử hành, từ lúc 10 giờ sáng đến 3 giờ trưa, tại địa điểm là
かんきょうがくしゅう

trước quảng trường 環 境 楽 習 của Eco-pack Aboshi.
Để đến nơi này ngoài phương tiện cá nhân có thể sử dụng phương tiện công cộng
bằng xe điện Sanyo đến ga Abo-shi, đoạn dùng shuttle-bus để chuyển vận đến đây.
Muốn biết thêm chi tiết về chương trình lễ hội liên lạc với
ひめじ

いち

あぼし

まつり

姫路とれとれ市‘‘網干かき祭り’’ với số Tel: 079 - 272 – 9166

Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

