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Toàn ban Việt Ngữ của đài FMGenki kính chào quí thính giả
Chương trình phát thanh tiếng Việt hàng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là
Nguyễn Việt
và
Matsu-O
Lần thứ 10

Thời tiết đang bắt đầu thay đổi – những tia nắng mặt trời có lúc gay gắt hơn – trên
đường phố đông người đi lại thấy đã có người mặc áo ngắn tay – trong xe đã có lúc phải
điều chỉnh lại nhiệt độ để phù hợp với sự thay đổi đột ngột bên ngoài. Chính vì vậy nên
chú ý đến việc điều hợp nhiệt độ của cơ thể để thích hợp với nhiệt độ bên ngoài.

✾/ Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là nội dung về viêc tuyển lựa vào nhà chung
cư thị xã Himeji
Thành phố Himeji vừa thông báo cho biết hiện tại có một số căn nhà trống nên mở
cuộc tuyển lựa cho những ai muốn vào.
Để tham gia cuộc tuyển lựa, thì người tham dự cuộc bốc thăm phải hội đủ một số
điều kiện cần thiết như là :
➀ - là người đang sinh sống và đang làm việc trong khu vực của thành phối Himeji
➁ - là 2 vợ chồng đang sống chung con cái – hay một gia đình độc lập tức 2 người trở lên.
Tuy nhiên chỉ có 1 người không thôi cũng được cứu xét.
➂ - là người đang gặp khó khăn trong vấn đề chỗ ổ - cần có sự chứng minh rỏ ràng.
➃ - không phải là thành viên của bạo lực đoàn.
➄ - những người cung chung sống phải nộp bản thu nhập của từng người vì tiền nhà được
ấn định trên tổng số thu nhập.
Trên đây là 5 điều kiện thiết yếu cần có đủ để làm đơn tham dự cuộc bốc thăm. Đơn
xin hiện đang có để tại ban nhà chung cư nhà thị xả tại lầu 5 của tòa hành chánh Himeji –
tại các văn phòng hành chánh trực thuộc – hay tại các văn phòng vục lợi ích công cộng.
Đơn được nhận bắt đầu từ thứ tư – ngày 6 tháng 6 cho đến - thứ sáu – ngày 14 tháng 6.

Đơn xin cùng các văn kiện cần thiết đính kèm có thể gửi bằng bưu điện đến nơi nhận
hay mang nộp thẳng đến văn phòng ở lầu 5 của tòa hành chánh Himeji.
Muốn biết thêm chi tiết hay có điều không rõ có thể đến thẳng hay liên bằng điện
thoại đến ban nhà chung cư thành phố Himeji qua số điện thoại 079 – 221 – 2632.

✾/- Và sau đây là tin tức về sự kiện trong thành phố - và sau đây là nội dung của lễ hội
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黒田官兵衛 Be-e và cuộc triển lãm đặc biệt 二十四騎の黒田武士
黒田官兵衛

đó là tên của một nhân vật, tên của một người lính được sinh ra ở Himeji

trong thời chiến quốc. Và là tên của một nhân vật chính trong chương trình phim truyện
phổ biến rộng lớn của đài truyền hình NHK được quyết định sẻ trình chiếu vào năm 2014.
Hiện nay, tại thành phố Himeji 黒田官兵衛 đang là đề tài được nhiều người bàn tán
Cho đến ngày 31 tháng 5 – ở quảng tường tròn của cỗ thành nối liền với hành lang
dài có trưng bày với tiêu đề :〝 triển lãm đặc biệt về người lính chiến cùng với 24 người
võ si của Kuro-Da〞.Nội dung cuộc triển lảm được thành phố Humeji cùng các cơ quan
liên hệ nhằm khôi phụ sáng tạo lại hình ảnh thật sống động của 黒田官兵衛 cùng vói con
ながまさ

trai 長政 và với nón trận của 24 người người chiến sỉ. Tuy nhiên để chiêm ngưỡng thì
phải vào cỗ thành Himeji nên phải mất tiền vào cửa. Người lớn là 400yen – trẻ em từ tiểu
đến trung học là 100yen. Muốn biết thêm chi tiết phòng Xúc tiến giao lưu du lịch của
thành phố Himeji qua số Tel : 079 -287 – 3652.
Thêm vào đó thì cho đến ngày 30 tháng 5 – mỗi tuần vào các ngày thứ ba – thứ năm
và thứ bảy – thành phố Himeji có thực thi chương trình giới thiệu làm sống lại lịch sự
かんさい れ き し

関西歴史. Đây là chương trình hướng dẫn giải thích đặc biệt những di tích khai quật từ
nhà ga Himeji kéo dài cho đến vào tận trong cỗ thành – là chương trình đặc biệt nên thời
gian có phần hạn chế chỉ vào ngày giờ nhất định mà thôi. Người tham dự phải mất tiền –
tiền vào cổng cỗ thành Himeji . Người lớn là 400yen – trẻ em học sinh trung tiểu học là
てんくう

しらさぎ

100yen. Ngoài ra nếu vào 天空の白鷺 thì mất thêm 1 khoản tiền nửa. người lớn là
200yen – học sinh trung tiểu học là 100yen. Lịch trình chương trình là tập trung quảng
sân rộng ở cổng chính nhà ga Himeji trước văn phòng giới thiệu du lịch của thành phố
H1imeji vào lúc 9 giờ 45 phút sáng và xuất phát vào lúc 10 giờ. Chương trình kéo dài lối
1 tiếng 30 phút – người tham dự được tặng 1 món quà –là 1 clear file vói hình ảnh qunh
cỗ thành Himeji – Thăm hỏi Văn phòng giới thiệu du lịch thành phố -Tel 079 – 287 -0003
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

