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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 11

Chúng ta đã bước vào tháng 6 – tháng ngày với nhiều ngày mưa kéo dài – mà người Nhật
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gọi là 梅雨 - mùa 梅雨 vùng thành phố Himeji, bắt đầu từ đầu tháng 6 kéo dài cho đến
lối 20 tháng 7. Trong thời gian này không khí nóng bức, ẫm độ cao khiến cho cơ thể dể
bị tổn hại – nên chú ý đến sức khỏe – đừng quá sức.

✾/- Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay – là tin tức liên quan đến việc cần chú ý
trong thời gian thay đổi thời tiết.
つ ゆ

Như chúng ta đã biết, khi mùa 梅雨 bắt đầu, nhiệt độ và ẩm độ bắt đàu tăng cao . Không
khí ẩm thấp với ẩm độ cao nên là điều kiện tốt thuận lợi cho các loài vi sinh - vi khuẩn
cũng như virus dể sinh sản và gia tăng. Chính vì vậy, thức chưa dùng đến hay đã dùng
xong phải chú ý giữ gìn cẩn thận vì nếu không sẽ bị vi khuẩn nảy sinh làm thức ăn bị hư
thối – khi dùng đến dể bị ngộ độc. Và để tránh bị ngộ độc có 3 điều cần chú ý và tuân
theo : 1- không để vi khuẩn bám vào. 2-Tiêu diệt ngay khi bị dính vào. 3- Không để chúng
gia tăng sinh sản. Chính vì vậy nên luôn giữ tay được sạch sẻ trước khi cầm bốc thức ăn –
nên phải rửa tay khi ăn hay sau khi ra khỏi nhà cầu.
Thức ăn, nếu cần nấu thì nên nấu chin cẩn thận. Thức ăn làm xong nên ăn ngày đừng để đó
chờ - nếu ăn xong muốn để dùng lại nên giữ gìn bao bọc cẫn thẩn.
Nếu người có những triệu chứng như : bị ói mửa - đi cầu hiều lần – và bị đau bụng thì nên
đi khám bác sỉ ngay. Nếu chỉ bị đi cầu nhiều lần không thôi thì yên nghỉ và chú ý đến việc
điều hành lượng nước cơ thể.
Loài vi khuẩn 0-157, được xem như là vi khuẩn đại biểu gây xuất huyết trong đường ruột
trong ruột già và lan truyền rất là nhanh nếu không sớm chửa trị có thể bị tử vong. Nếu đi
cầu thấy phân có dính máu và đau bụng nhiều thì nên sớm đi khám bệnh.

Ngoài ra trong ngày nghỉ hay về đêm, nếu cảm thấy bị bệnh nặng hay cần phải đi khám
ひ め じ し にしいまじゅく

bệnh ngay thì trung tâm ứng phó với trường hợp điều trị khẩn cấp ở 姫路市西 今 宿 . Có
thể liên lạc để hỏi qua số Tel: 079 – 298 -0119

✾/ Tiếp theo đây là tin tức sự kiện lễ hội trong mùa hè của thành phố Himeji không thể
không nhắc đến – đó là Yu-ka-ta Matsuri.
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おさかべじんじゃ

祭り này nguyên thủy là 祭り của 長壁神社, đã được thực thi lần đầu tiên cách nay lối
おさかべじんじゃ

hơn 260 năm. Đền thờ Thần Đạo 長壁神社, được thiết lập lối hơn 1500 năm để thờ vị
ひめやま

thần chủ trì trên núi 姫山.
Lễ hội năm này, được thực thi từ ngày 22 tháng cho đến ngày 24 tháng 6.

Vào ngày lễ

おさかべじんじゃ

hội năm này, quanh đền thờ Thần Đạo 長壁神社 và quanh khu vực con đường O-te-mae
– có lối 800 quán hàng cùng quan trên xe tham dự - với con số đông hàng quán nên được
にしにほんいち

gọi với danh xưng là 西日本一.
Ngày 22, từ 4 giờ 30 phút chiều, có cuộc diễn hàng của trẻ em – lễ hội chính được tổ
chức ở công viên phía nam của cỗ thành.
Trong thời gian tiến hành lễ hội, thì người mặc Yu-ka-ta đi xe bus
まつり
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神姫, tiền vé được
ひめじ

giảm một nửa. Thêm vào đó thì trong thời gian祭り vào thăm viếng cỗ thành 姫路、hay
てんぐ

しらさぎ

vào thăm viếng nơi đang tu sửa bên trong cỗ thành 天狗の白鷺 hay các nơi như công
viên 好古園, vườn bách thú, viện bảo tàng mỹ thuật, viện bảo tàng văn hóa, viện bảo tàng
lịch sử của tình Hyogo đều không mất tiền và cùng trong thời gian này các rạp chiếu phim
với vé vào cửa là 1.000yen. Mọi người đi tham dự và nhớ mặc Yu-ka-ta nhé.
Muốn biết thêm chi tiết về lễ hội có thể liên lạc để hỏi ở số điện thoại : 079 – 287 -3652.

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

