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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
Ngày tiếp nóng bức tuy nhiên trong mấy ngày qua có nhiều cơn mưa to đột nhiên kéo
にじゅうよん せ つ き

dài. Hiện tại Nhật Bản đang là 二十四節気、theo như tên gọi của một lịch của Nhật,
たいしょ

theo lịch này thì ngày 23 tháng được gôi là ‘大暑’― trong một năm từ hạ tuần tháng
7 được xem như là thời gian nóng. Sức nóng làm cho cơ thể suy yếu nên cần có năng
lượng bồi bổ và theo truyền thống thì ăn loài lương Nhật là Unagi để tang cường sinh
lực.

✾/Mở đầu chương trình phát thanh hôm nay là tin tức sự kiện. Một lễ hội trong đại
しろ

của thành phố Himeji – đó là お城まつり năm được tiến hành từ ngày thứ sáu - 2
tháng 8 cho đến ngày chủ nhật 4 tây theo như chương trình dư trù với rất tiết mục đã
được hoạch đinh cho chương trình.
Mở đầu là chương trình múa đuốc của kich nghệ No-, được khai diễn ở quảng
trường tam cấp của cỗ thành Himeji. Mọi người có thể thưởng thức màn trình diễn
kịch No- múa đuốc cùng âm nhạc trên khán đài – nghệ thuật mang tính văn nghệ
おおてまえど お り

truyền thống. Sang ngày 3, dọc theo đường 大手前通りcó buổi diễn hành của nhiều
đoàn thể thị dân thành phố phối hợp cùng nhiều đoàn diễn hành mang tính lịch sử
お お て ま え こうえん

khai diễn. Đồng thời tại cao ốc Egret hay ở công viên 大手前公園, có nhiều khán
đài của nhiều đoàn thể của thị dân trình diễn nhiều màn nghệ thuật. Ngoài ra, ở trước
viện bảo tàng mỹ thuật, chiều từ 6 giờ 15 có màn trình diễn hòa tấu ‘ Concert たそが
れ’、đó phần trình diễn dã ngoại – ngoài trời nổi tiếng rất là vui nhộn sống động đa
お お て ま え こうえん

phần dựa trên nhạc Jazz. Ngày cuối cùng, mồng 4, ở大手前公園, có màn trình diển

Himeji – Yosakoi. Thêm vào đó từ nhiều vùng đất trên toàn nước Nhật để múa vũ
điệu Eneru-Gisshyu để mang lại mạnh khỏe cho người xem
Ngoài ra trong thời gin từ ngày 3 đến ngày 4, ở quảng trường tam cấp của cỗ
ひ め じ なつ

thành Himeji có khai diễn ‘姫路夏あかり’。Những chiếc đèn lồng thấp trên xe đẩy
hay đèn được trang trí quang hội trường tạo thành bầu không khí lung linh huyền bí
nhưng đầy vui tươi.
ふう

✾/ Và tiếp theo đây là tin tức về việc chủng ngừa ban sởi trẻ em 風しん . Trong
năm này, báo cáo cho biết rằng bệnh ban sởi trẻ en đang lan truyền..
ふう

Bệnh ban sởi trẻ em 風しん được xem là quan trọng và nhất định không để lan
truyền cho dù 1 một thôi. Nếu người phụ nữ không được chích ngừa miễn nhiễm, khi
mang thai thi hài nhi dù chưa sinh đã bị bệnh bẫm sinh có thể như là bệnh về tim hay
tai bị lãng.
ふう

Thành phố Himeji đang tiến hành chích ngừa bệnh ban sởi trẻ em 風しん

.

Đối tượng chính là cho những người chưa từng đi chích ngừa – những người chưa
từng được chích ngừa ban sởi từ thành phố - người phu nữ có ý định mang thai nhưng
chưa chích ngừa lần nào.
Đây là loại bệnh có hiệu ứng lâu dài nhất là đối với phụ nữ - có ảnh hưởng di
hại có thể gây bệnh bẫm cho con nên phải thật chú ý – chủng ngừa cẩn thận đề phòng
tuyệt đối tráng đừng để mắc phải.
ひ め じ し

ほけんしょ

よ ぼ う か
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