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Nguyễn Việt và Mae-Da
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 Mae-Da
Chúng ta bắt đầu thấy những chiếc áo ngắn tay được xuất hiện trên đường
phố. Dấu hiệu báo ho biết những ngày nắng nóng của mùa hè đang trở vể. Theo
dự báo thời tiết thì năm này mưa có thể sẻ ít hơn so với thông lệ hằng năm.

☆/Mở đầu chương trình phát thanh là phong tục của của người Nhật
ころもが

Đó là 衣替え, hay nói cách khác đi là y phục thay đổi theo mùa, ngoài y phục còn
có vật dụng trong nhà cũng được thay đổi. Phong tục này, nguyên thủy xuất phát tư
へいあん じ だ い

めいじじだい

triều đại 平安時代. Tiếp đến, triều đại 明治時代 , chính phủ chính thức ban hành
lệnh thay đổi sang y phục mùa hè là từ ngày 1 tháng 6 và thay đổi sang y phục mùa
đông từ ngày 1 tháng 10. Thời đại ngày càng thay đổi khiến cho cuộc sống ngày
cũng thay đổi đi và cách ăn mặc theo mùa cũng theo đó mà thay đổi thích theo mà
thay đổi. Như y phục tại các trường học, nhân viên lái xe bus, đồng phục cảnh sát
viên, tất cả đều ngắn đi và thoáng mát hơn.
ころもが

衣替え, không chỉ là việc thay đổi y phục mà thay đổi cả vật dung trong đời sống
hằng ngày. Vào thời đó những chiếc máy lạnh cũng như quạt máy đều không có
しょうじ

mà bằng những cánh cửa thông gió mát như 障子 cùng nhiều việc khác để cho nhà
thoáng mát. Ngoài ra nhiều người còn nghỉ đến việc thay đổi màu sắc các vật dụng
để có bầu không khí tươi mát như Futon hay màn chắn. Thôi mọi người cùng nhau
chuẩn bị mùa hè theo dự báo có thể nóng hơn.

☆/ Thông tin về cuộc tuyển mộ cho những ai muốn vào nhà thị xã.
し え い じゅうたく

Cơ quan quản lý nhà đất – 市営 住 宅 , thông báo cho biết có một số căn nhà
trống nên tuyển mô những ai muốn vào. Để tham dự cuộc bốc thăm vào nhà trống
cần hội đủ một số điều kiện cần thiết, như:
➀ phải là người đang sinh sống hay đang làm việc trong thành phố

➁ là vợ chồng đang sống cùng con cháu, tức là 2 người trở lên, tuy nhiên người
độc thân vẫn được cứu xét nếu có nộp đơp xin.
➂ là người đang gặp khó khăn về cư trú, cần có chứng minh.
➃ tất cả người chung sống, phải nộp chứng minh thu nhập vỉ tiền nhà ấn định
trên toàn thể thu nhập
➄ không là thành viên của bạo lực đoàn.
こうえい じゅうたく か

Từ cuối tháng 5, đơn xin có để tại 公営 住 宅 課 ở lầu 5 của tòa hành
chánh thị, tại các văn phòng trực thuộc địa phương và các cơ quan phục vụ lợi ích
công cộng. Đơn xin được tiếp nhận từ thứ tư, ngày 6 tháng 6 đến thứ sáu, ngày 14
ひ め じ し

tháng 6. Đơn xin có thể gửi đến bằng đường bưu điện hay mang tay đến 姫路市
やくしょ

役所 ở lầu 5. Cuộc bốc thăm dự trù khai diễn vào tháng 7.
し じゅうたく

Muốn biết thêm chi tiết liên lạc 市 住 宅 với số Tel: 079- 221- 2633.
ひめじ

まつ

☆/Thành phố 姫路 có lễ hội không thể không nhắc trong mùa hè là ゆかた祭り
Lễ hội mùa hè này đươc thực thi từ ngày 22 đến 23 tháng 6 này, tại đền thờ
おさかべじんじゃ

ひ め じ し たてまち

Thần Đạo長壁神社 trong khu phố và khu vực lân cận ở 姫路市立町 . Và một
điều cần chú ý là theo thông lệ hằng năm, trong 3 ngày lễ hội chỉ tiến hành từ sau 2
まつ

giờ trưa. Vì là ゆかた祭り , nên chỉ nhộn nhịp vào chiều tối kéo dài đến 9 giờ 30
tối, từng ngày với chương trình ca nhạc performance tiếp nối liên tục trên stage dàn
じょうなんこうえん

dựng ở 城 南 公園 cùng với những gian hàng buôn bán lộ thiên bao quanh khán
đài trung ương.
まつ

Vì là ゆかた祭り nên trong thời gian tiến hành lễ hội, giá vé cho người mặc
しんき

あ ぼ し えき

し か ま えき

ゆかた lên 神姫 bus; lên JR từ ga Himeji và 網干駅 hay xe Bus từ ga 飾磨駅 của
さんようでんしゃ

山陽電車; tất cả được bớt nửa giá vé. Ngoài ra vào thời gian này các cơ sở thị lập
ひ め じ じょう

こ う こ えん

như 姫路 城 ; công viên 好古園, vườn bách thú vào cửa không mất tiền.
Và cùng trong thời gian này, rất đông người mặc ゆかた đi dạo quanh khu vực
quanh nhà ga Himeji với nhiều hàng quán được dựng lên trong thời gian này. Đã
まつ

mặc ゆかた dự lễ hội ゆかた祭り lần nào chua? Nếu chưa thì thử một lần xem.
Có nhiều tiệm cho thuê ゆかた trong thời gian này
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

