FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 24 dành cho
ngày 19 và 26 tháng

3

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

Chúng đã bước vào hạ tuần tháng 3. Ngoài trời bắt đầu ấm dần, cái cảm giác của mùa
xuân đôi lúc được cảm nhận. Mùa hoa anh đào đang được chuẩn bị chào đón.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là những sự kiện quanh cỗ thành Himeji
vào đầu tháng tới này.

☞ Tháng 4 vào ngày 8, thứ bảy từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều , có khai diển lễ hội
かんおうかい

観桜会. Trong thời gian này trên vũ đài, với dàn đàn ko-to tráng lệ đến 100 chiếc cùng
với dàn trống Wa-dai-ko với những vũ công lực lưỡng, thay phiên nhau liên tục trình
diễn. Chung quanh vũ đài có nhiều gian hàng như; hàng ghế dài để thưởng thức trà đạo
– giàn hàng đặc sản Sake từng vùng – bánh ngọt thưởng hoa – hay ben-to và nhiều nửa.
Nếu không may mưa nhiều thì được dời sang ngày 9. Muốn biết chi tiết liên lạc với số
Tel: 079 - 287 – 3652.

☞ Tháng 3 ngày 25 cho đến tháng 4 ngày 9, vườn thú bên cạnh cỗ thành Himeji vào
cửa không mất tiền.
☞ Tháng 4 ngày 3 (t.hai) cho đến ngày 9 (c.nhật) mỗi ngày đều có khai diễn lễ hội
よざくらかい

ngắm hoa anh đào về đêm hay 夜桜会. Đặc biệt chỉ trong những ngày này, khách tha
まるていえん

dự vào đến 丸庭園 ở khu phía tây của cỗ thành Himeji lại không mất tiền. Và đây
せんひめ

え

ど

cũng là dịp để kỹ niệm về nơi sinh hoạt của 千姫 vào triều đại 江戸- nơi mà tháng ngày
hạnh phúccuối đời của quận chúa trong quá khứ được thắp sáng lên. Trong đêm tối, lâu
đài cỗ thành được thắp sáng trắng lên, trên đó trôi nổi bềnh bồng những đóa hoa anh
đào - tất cả tạo thành một cảnh tượng huyền ảo khác hẳn, thật khó diễn tả cho dù hàng
ngày đã vẫn đi qua nhìn thấy .

☞ Tháng 4 từ ngày 7 cho đến ngày 9, ở công viên O-te-mae mỗi ngày từ 10 giờ sáng
đến 5 giờ chiều, có thực hiện cuộc tập trung lại những món ăn ngon – món thèm ăn
trong vùng Harima. Có thể kể như là: kẹo bánh – ten-pura – Himeji Oden – mì nhiều
loại và đặc biệt có buger thịt nai – cùng nhiều gian hàng với nhiều món ăn lạ cùng xuất
hiện trong thời gian này.
Đi ngắm hoa anh đào cùng lúc thưởng thức những món ăn ngon trong mùa xuân là thời
gian tuyệt thú trong mùa xuân. Đừng quên tận hưởng nhé! Theo như thông lệ hằng
năm, khu vực ngắm hoa quanh cỗ thành luôn đông người trên đường phố và bải đậu xe
khó tìm – theo khuyến cáo nên đến những nơi này tốt nhất là bằng xe đạp hay đi bộ.

☆/ Và tiếp theo là thông cần chú ý về việc tiề n nước thải tăng giá
Việc quản lý nước thải một cách an toàn trong sinh hoạt đời sống cư dân là điều quan
trọng vô cùng và cần thiết. Cho đên nay thì hệ thống này đã bị lão hóa nên cần thay đổi
và để đáp ứng cho nhu cầu này nên giá tiền nước từ tháng 4 này có gia tăng vì ảnh
hưởng của việc này. Kể từ tháng 4 – 5 tới này tiền cơ bản giảm 180yen nhưng tiền sử
dụng tăng theo số lương và tiếp như thế từ tháng 6 -7.
ひめ

☆/ Tiếp theo là thông tin về thể thức thuê xe đạp 「姫ちゃり」tại các station
Kể từ tháng 7 vừa qua, thành phố Himeji đã thiết kế nhiều station để cho thuê 姫
ちゃり và cho đến hiện nay, trong thành phố đã có 16 vị trí. Thể thức sử dụng tiền
thuê 1 mỗi là 100 yen; trong thời gian là 60 phút; nếu qua 1 giờ, thì trong sau 60 phút
là 100 yen. 16 địa điểm đó là:
おおてまえ

⓵tây 姫路駅西⓶bắc 姫路駅⓷đông 姫路駅⓸nam 姫路駅⓹大手前どおり⓺
じょう

お お て ま え もん ちゅうしゃじょう

し りつ びじゅつかん

じょうない と し ょ か ん

tây 姫路 城 ⓻bãi đậu xe大手前門 駐 車 場 ⓼姫路市立美術館⓽ 城 内 図書館⓾姫
し やくしょ

か ろ う や し き あと

ひ め じ ぶんがくかん

しょうこう か い ぎ し ょ

路市役所⓫công viên家老屋敷跡⓬姫路文学館⓭姫路 商 工 会議所⓮イオンタ
ひょうごけん

そうごうちょうしゃ

えき

し やくしょ

のぶすえ

ウン姫路⓯兵庫県姫路総合 庁 舎 ⓰khoảng giửa 姫路駅 và市役所 phía tây 延末.
Để thuê xe cần có: Credit card hay tiền mặt – trường hợp trả tiền mặt thì cần phải có
điện thoại cầm tay cùng một thao tác cần thiết. Bắt đầu là giờ sử dụng tiếp theo từ từ
xác nhận một số chi tiết cần thiết khác.
こうつうけいかくしつ

Muốn biết thêm chi tiết 姫路市交通計画室 số Tel: 079 – 221 - 2465
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

