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

Chúng ta đã bước vào tháng 10, khí trời vào lúc rạng sáng hay vào đêm dịu mát hẳn.
Tháng 10 còn được gọi là tháng của lễ hội. Từng địa phương, người ta được nghe những
tiếng trống vang lên từng ngày, luyện tập cho ngày lễ cảm tạ được mùa ngũ cốc. Vào
やたい

し し ま い

ngày này, những kiệu hoa trang hoàng lộng lẫy 屋台 hay đoàn múa rồng 獅子舞
xuất phát từ địa phương, cùng với đoàn diễn hành đi khắp phố phường theo tiếng trống,
tiếng nhạc tiếng sáo rộn ràng và đặc biệt những tiếng reo hò đồng loạt vang lên khi đi
trên đường và cũng như khi đến các đền thờ Thần Đạo để làm lễ cảm tạ được mùa. Với
nhiều lễ hội khác trong tháng này nhớ cất bước đến tham dự cùng mọi người.

✬/ Mở đầu chương trình phát than hôm nay là thông tin về nội dung buổi Festiavl lần
thứ 19 do Trung tâm giao lưu quốc tế Himeji tổ chức ở công viên Ote-mae, vào ngày
chủ nhật 26 tháng 10 năm 2014.
Festival nhằm giao lưu trao đổi văn hóa trong điều vui tươi nên cần có sự hỗ trợ của văn
nghệ văn hóa cùng với ẫm thực.
せかい

りょうり

Mỗi năm tại khu gian hàng ẩm thực thế giới 「世界の料理コーナ」không thể thiếu món
chả giỏ của người Việt nam và món thịt nướng của người Úc. Tất cả có đến 17 món ăn
đến từ 15 quốc gia trên thế giới; mỗi ăn giá chỉ có 150 yen. Đặc biệt trong năm này có
cà-ri xanh hay green cari của Thái Lan, lần đẩu tiên được bày bán. Và nhiều món ăn lạ
đến từ nhiều quốc gia khác như là: từ Indonesia; Myanmar; Malaysia và nhiều nửa….do
chính tay của những đầu chuyên nghiệp đến từ trong bản xứ. Một điều cần chú ý ở đây
là – số lượng của từng món ăn có hạn định nên có nhiều món ăn nổi tiếng thường hết rất
sớm trước giờ bế mạc; nên nếu có ý định nếm thử hương vị - thì nên đến sớm nếu không
phải chờ đến năm sau vậy!!
Tại khán đài chính, lần lượt trình diễn văn hóa những màn văn nghệ - ca kịch hay nhảy
múa rất là hào hứng. Năm này có đoàn múa lân của các em học sinh tiểu họcViệt Nam
đang theo học tại trường tiểu học là –tiểu học Hanada –tiểu học Zoto và tiểu học
Higashi. Ngoài ra thì còn có những đoàn văn nghệ truyền thống khác như của Nhật bản
– hay đoàn văn nghệ truyền thống của Đại hàn – trình diễn KayaGuma – hay Beri
Dance với lối trình diễn vô cùng sống động và rất là hào hứng.

い ぶ ん か たいけん

Tại gian hàng văn hóa dị biệt 「異文化体験コーナ」có thể mặc thử y phục của nhiều
nước trên thế giới – như của người Aborgine ở Úc Châu – hay học những bài học ngắn
về ngôn ngữ của nhiều nước tại các lều nhỏ, người người có thể thử nghiệm một vài
kinh nghiệm. Hay cho con em chơi một vài trò chơi ngoại quốc như – Barun – A-to
せかい
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hoặc Ken-tama ở tại「世界の遊びコーナー」hay Work-shop để có thể cảm nhận được
た ぶ ん か きょうせい

những giá trị khác bịệt giữa các nền văn hóa ở gian hàng「多文化 共 生 ひろば」nhớ đến
tham dự để thu nhận một số kinh nghiệm cho cá nhân. Đến qua trưa thì, các em học sinh
đã đến những thành phố kết nghỉa chị-em ở ngoại quốc tường trình những kinh nghiệm
đã qua.
Đây là một lễ hội giao lưu quốc tế mà chỉ trong 1 ngày nên có rất nhiều sự kiện phải
trình bày – nên phải nhanh chân để đến tham dự để thưởng thức trọn vẹn.
Lễ hội kéo dài từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều và cho dù trơi có nưa.
Muốn biết thêm chi tiết có thể liên lạc để hỏi ở Tel : 079 – 287 – 0820.

✼/ Về việc sử dụng Perso- com hay Smart –phone để kết nối với Internet, cùng với lợi
hại của nó – đang là vấn đề đang được bàn cãi. Trong thời gian gần đây nhiều vấn đề
phiền phức liên quan đến Internet cần phải đặt biệt chú ý đến. Trong lần này chúng tôi
giới 2 vấn đề liên quan đến vấn đề này.
Thứ nhất: theo tiếng nói thường được dùng - là chỉ cần chỉ làm – ‘ 1 cái click trên
màn ảnh– là có thể nhờ làm được nhiều việc. Và cũng từ đó có lúc phải trả một giá rất
đắt cho chỉ 1 cái click trên side nào đó thấy trên Internet. Chính vì vậy cho dù là sở
thích muốn tìm tòi hay tìm hiểu thêm về một vấn đề nào đó thì, cũng không nên click
để access vào những Home page không biết rỏ xuất xứ, và cũng đừng hốt hoảng, khi có
người báo buộc phải trả một khoản tiền lớn nào đó.
Thứ hai: một vấn đề nửa cũng liên quan đến vấn đề Internet – là thường có nhiều cú
điện thoại hỏi thăm nhà có Persocom hay không và đã có vào Internet hay chưa và
khuyến dụ giới thiệu vào Provider mới rẻ hơn provider trước rất nhiều. Kế đến, gửi văn
kiện làm thủ tục rồi sau đó qua điện thoại hướng dẫn thủ tục để làm khế ước – khi xem
xong thì điều kiện không có gì thay đổi so với hiện tại và có nhiều điều khó hiểu và khi
từ chối làm thủ tục thì bị buộc phải trả tiền thiệt hại cho việc hủy khế ước vào phút
cuối .
Theo chuyên viên cho biết trước khi làm khế ước phải suy tính thật cẩn thận. Và đây là
vấn đề quan trong nên nếu thấy có điểm nào nghi ngờ thì yêu cầu phải giải thích và
chứng minh rỏ ràng nếu nghi ngờ thì dứt khoác từ chối không thương nhượng.
Cho dù bất cứ trường hợp nào – nếu cảm thấy bất an thì nên liên lạc báo ngay với
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西播磨 消費 生活センター Tel : 0791 -58 – 0993
せいかつ か が く

そうごう

hay

生活科学 総合センター Tel : 078 – 303 - 0999
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

