FM Genki
Bài phát thanh lần thứ 5 dành cho
ngày 4 và ngày 11 tháng 6

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 ta đang bước vào những tháng ngày mưa dầm. Theo dự đáo của cơ quan
つ

ゆ

khí tượng cho biết, mùa Tsu-yu 梅雨 năm này、sẻ bắt vào ngày mồng 7 tháng 6
kéo dài trong 2 tuần nên sẻ chấm dứt vào lối ngày 21 tháng 6.

☆/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông báo kêu gọi giữ gìn sức
khỏe trong thời tiết nóng ẩm.
Kể từ bây giờ thời tiết ngày càng nóng hơn và ẩm độ theo đó gia tăng – điều
này dể gây ra trạng thái thiếu máu. Chỉ cần vận động một ít là người đã đổ đầy mồ
hôi – để giải quyết tình trạng này – thường ngân chân vào nước nóng – mà người
あしゆ

Nhật gọi là: 足湯 - nên chú đến việc cung cấp nước khi người toát mồ hôi nhiều.
Và một điều cần chú ý là không nên ăn đồ nhiều đồ ngọt cũng như ăn uống nhiều
đồ lạnh.

☆/ Tiếp theo là chương trình thảo luận bằng tiếng Việt được bắt đầu
Kể từ tháng 5, có 4 địa điểm trong thành phố Himeji, có phòng thảo luận
bằng tiếng Việt – nội dung có thể là: khó khăn trong đời sống tại Nhật – công việc
làm – về vấn đề con em – hay vấn đề khó khăn nào đó?
Thảo luận mỗi tuần, tại từng địa điểm có khác nhau về ngày thứ như:
しろひがしそうごう

- Thứ ba tại、 城 東 総合センター
た か ぎ そうごう

- Thứ tư tai, 高木総合センター
み

の そうごう

- Thứ năm tại見野総合センター
かい じ む し ょ

Thứ sáu tại, tầng thứ cao ốc Egret ひめじ ３階事務所

Thời gian là từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Để chương trình thảo luận không
phải chờ đợi nên vui lòng lấy hẹn trước qua số Tel: 080 - 6158 - 4445 ; cũng như
trường hợp không thể thảo luận được vào ngày đến không lấy hẹn trước

☆/ Mùa hè cũng sắp đến và một phong tục biểu tượng không thể nào không nhắc
まつり

đến – đó là ゆかた祭り - từ ngày 22 đến 24 tháng 6.
まつり

おさかべじんじゃ

Nguyên lễ hội ゆかた 祭りlà lễ hội của đền Thần Đạo 長壁神社, đã tiến
hành cách nay lối 270 năm. Đây là hình ảnh sao chép lại hình ảnh của cư dân sống
おさかべじんじゃ

quanh đền Thần Đạo 長壁神社, vào lúc đó khi lễ hội sắp khai diển nhưng vì quá
bận rộn những người liên quan đến lễ hội không kịp mặc áo quần đẹp, sang trong
まつり

để đến dự lễ hội mà chỉ kịp vận ゆかた, và từ đó mang tên là ゆかた 祭り.
おさかべじんじゃ

Địa điểm chính để khai diễn lễ hội, đa phần ở 長壁神社 một góc phố của
ひ め じ し りつまち

姫路市立町, bên cạnh công viên phía nam cỗ thành. Lễ hội khai diễn đến 9 giờ 30
じょうなんこうえん

phút đêm. Một hán đài –stage, đượcc dựng ở 城 南 公園,trên kah1n đài này nhiều
đoàn thể lần lượt lên performance – quanh đó nhiều hàng quan lộ thiên bày bày
thức ăn thức uống xếp hàng ngang dọc.
Năm này cũng có lối 140 gian hàng bán thức ăn đêm theo nhứ dự trù. Nhiều hàng
quán chuyên nghiệp cùng cá nhân đều tham dự.
まつり

Vì là ゆかた 祭り.nên ngưới mặc yukata – được hưởng môt số lợi ích –ví du
như lên xe Shinnki-bus, được hưởng vé giảm, tiền vé chỉ còn phân nửa. Ngoài ra
như vào cỗ thành Himeji – công viên Koko-en – vườn bách thú và đặc biệt vào
tham dự khu có chỗ ngồi ở viện bảo tàng mỹ thuật cũng không mất tiền.
Cũng như giá vé tại các rạp chiếu phim chỉ cò 1.100 yen .
Nếu không có sẵn thì đi thuê để vui chơi cùng xóm làng. Nhớ nhé!
Muốn biết them chi tiết, liên lạc qua số Tel: 079 – 287 – 3652.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

