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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
Mùa thu đã trở về. Rằm trung thu năm này rơi vào ngày 23 tháng 9. Và kể từ ngày
này – ranh giới ngày và đêm thay đổi hẳn đi. Chúng ta bước vào tháng ngày đêm dài
hơn với bầu không khí dịu mát.
Thêm một điều nửa là - sau ngày Thu Phân 3 ngày, tiếp theo 7 ngày sau - theo
あき

ひがん

phong tục của người Nhật; gọi là ‘‘秋の彼岸 ’’ là thời gian để con cháu viếng mộ tổ
tiên hay thời gian ‘‘tảo mộ’’.

☆ /Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là thông tin nội dung 「わかもの
じ ょ
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た ー

ジョブセンター」
じ ょ

ぶ

せ ん

た ー

は ろ

ー

わ ー

く

「わかものジョブセンター 」là chương trình doハローワーク phát động nhằm
giúp cho người trẻ tìm việc làm – nên người tham dự không đượcc quá 44 tuổi.
Chương trình do một nhóm chuyên viên nhiều kinh nghiệm trợ giúp cho những người
trẻ phương thức tìm việc làm như: giúp sửa cách viết bản lý lịch; mô phỏng tổ chức
buổi buổi phỏng vấn - giúp phương thức trả lời những cuộc phỏng vấn nghề nghiệp,
và nhiều việc liên quan, . . . Mỗi tháng có 1 lần, có tổ chức lớp cơ bản Computer về
Word hay Excel, là những nhu liệu rất cần thiết trong công việc làm.
Thêm vào đó 1 năm có 4 lần tại thính đường có những chuyên viên của những
công ty xí nghiệp trong vùng đến thuyết trình. Là những người không may mắn hay
gặp khó khăn trong việc tìm việc, thì đây là cơ hội tố nên đến tham dự theo khuyến
cáo của các chuyên viên.
Muốn biết thêm chi tiết hay chương trình này – có thế đến
ひめ じ しえ きま え ちょ う

ひめじ

び

る

姫路市駅前町 256 trên tầng 3 姫路KTビル；hay qua số Tel: 079 - 284 – 7910
Trung tâm nghỉ ngày thứ bảy – chủ nhật - cùng ngày lễ nghỉ đầu và cuối năm.

☆/Và tiếp là câu chuyện mùa thu. Vào tháng 10, các đền thờ Thần Đạo địa phương
đều tổ chức lễ tạ ơn ngày mùa. Sau đây là lịch trình lễ hội tại các đền thờ.
まつばらはちまん

ひ め じ し しらはまちょう

Tháng 10 - ngày 14 và 15, tại đền thần 松原八幡 thuộc 姫路市 白 浜 町 ,vào
みこし

なだ

まつ

ngày những người ‘‘神輿’’ khiêng kiệu đến để tiến hành lễ hội 「灘のけんか祭り」.
Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất trên toàn quốc ..
しらはま

みや

Để đến nơi này, có thể dùng xe điện SanYo đến ga 白浜の宮 , đọan đi về
まつばらはちまんじんじゃ

phía nam lối 5 phút là đến 松原八幡神社
おおしおてんまんぐう

ひ め じ し おおしおちょう

Cùng vào tháng 10 - ngày 14 và 15, 大塩天満宮 thuộc 姫路市大塩 町 , nổi
し し ま い

tiếng với màn diễn dâng lễ do những đoàn múa lân Nhật 獅子舞 . Vào ngày này, từ
sang sớm, các đoàn múa lân từ các đền thần địa phương, theo tiếng trống - tiếng sáo,
tụ tập về đây. Có đến 8 con lân – đầu lân được những người đàn ông lực lưỡng múa
theo điệu nhạc rất là rộn ràng – kéo theo sau uốn éo những chiếc đuôi dài - nhiều màu,
có đuôi chỉ toàn1 màu đen. Mỗi con đều có một nét lộng lẫy, đặc thù riêng.
う す き はちまんじんじゃ

ひ め じ し あぼし く

Tháng 10 - ngày 21 và 22, tại 魚吹八幡神社 thuộc 姫路市 網干区. Vào ngày
21, có đến 20 chiếc kiệu hoa trang hoàng lộng lẫy từ nhiều vực trong vùng kéo về
ばんしゅう

tham dự. Đây cũng là lễ hội nổi tiếng trong vùng 播 州 . Từ ngày 21, người ta kết
ちょうちん ね り

ちょうちんまつ

những chiếc lồng đèn 提 灯 練り - nên được gọi là 「 提 灯 祭り」. Có đến 7 khu
vực với hàng trăm chiếc đèn lồng, được giăng kết không thành hàng lối quanh đền
thờ. Ngay từ cổng vào đền thờ, dọc theo hai bên đường từ thấp ngang mặt đất, lên
trên các cành cậy tre ; đến các cành cây cao – trong đêm thanh vắng, những ánh đèn
màu lung linh – cùng tiếng Kan! Kan! …phát lên tạo thành bầu không khí lung linh
huyền hoặc khó diễn tả nổi.!
Để đến nơi này, có thể dùng xe điện SanYo đến ga Aboshi - đoạn lần phía bắc
う す き はちまんじんじゃ

lối 15 phút là đến 魚吹八幡神社.
Đây là những lễ hội – là biểu tượng văn hóa vô hình quan trọng trong tỉnh
Hyogo, nếu chưa biết nên đến
tham dự 1 lần cho biết.
Chương trình phát thanh hằng tuần đến đây là chấm dứt.

