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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

Matsu – O

Chúng ta đã bước vào hạ tuần tháng 3, với những ngày trời khá lạnh hiếm khi
gặp. Không bao lâu nửa là mùa xuân, lại thêm một lần nửa ngăm hoa đào trên đất
khách.

✫/ Mở đầu chương trình là thông tin về nội dung lễ hội quanh cỗ thành Himeji
Ngày thứ bảy 2 tháng 4, từ 10 giờ sang đến 4 giờ chiều – có khai diễn lễ hội ngắm
hoa anh đào. Trên một vũ đài lộng lẫy, liên tục trình diễn; khi thì trình diễn đàn
こと

koto (琴) vô cùng tráng lệ với 100 cây đàn; lúc thì những người đàn ộng lực lưỡng
わ だ い こ

trình diễn màn múa trống Wa-dai-ko (和太鼓) . Quanh hội trường có những gian
hàng ngồi thưởng thức trà bánh, gian hàng bày bán kẹo bánh địa phương, góc bán
ben-to cùng nhiều quày hàng lưu động khác. Nếu trời mưa thì dời sang chủ nhật,
ngày 3.
Vườn bách thú Himeji, liên kết tổ chức cùng ngày nên vào ngày này, vào cửa tự do,
không mất tiền.
Cùng trong thời gian này, từ thứ sáu, ngày 1 tháng 4 đến thứ năm ngày 7, mỗi
ひ め じ じょうかんおうかい

ngày từ 6 giờ chiều có tổ chức Hội ngắm hoa đào 「姫路 城 観桜会」, ở công
viên tròn phía tây của thành - là nơi đặc biệt không thể vào được vào khi trời tối và
đặc biệt hơn nửa là vào nơi đây không mất tiền. Trong thời gian này có chương
trình hòa tấu mini, thay đổi từng ngày. Vào thời gian này, cỗ thành được thắp
sáng lên nền trời tối đen nổi trôi trên rừng hoa anh đào tạo - nên khung cảnh lung
linh kỳ diệu khác hẳn so với ban ngày, theo như thông lệ hằng năm, thì đây là lúc
rất đông người đến chiêm ngưỡng.
Riêng ở công viên O-te-mae, thì từ ngày 1 đến ngày 3, mỗi ngày từ 10 giờ
sáng đến 5 giờ chiều, có thực hiện chương trình tập trung rộng rãi những món ăn
ngon trong vùng Harima 「 う ま い も ん 」 để thực hiện chương trình Himeji
Goumet land (ひめじぐるめらんど ) . Ngoài những món ăn ngon còn có bày
bán những sản vật đặc biệt của các vùng địa phương, thêm và đó còn có rau cải
tươi . Trên khán đài - stage chính theo chương trình dự trù có trình chiếu Yuru
kara hay Idol KRD 8.
Theo như hằng năm, thì đây là cơ hội để đi ra ngoài vui chơi ngắm hoa, ăn món
ngon nên rất đông người đi nên khu vực quanh cỗ thành ; vì vậy không nên đến đậy
bằng xe hơi – tốt nhất là dùng phương tiên công đến gần khu vực rồi đi bộ đến đây.

✫/ Tiếp theo đây là loạt bài thông báo hướng dẫn về việc bỏ rác trong thành phố.
Đây là lần thứ 6, nói về phương thức bỏ.: PET bottle và hộp pack giấy.
PET bottle là những bình nhựa dùng để chứa đựng; các thức uống, nước trái
cây theo mùa, bình đựng nước tương nghỉa là dùng để đưng các chất lỏng. Các
nhãn hiệu giải thích bọc ngoài có thể là làm bằng giấy được đánh dấu bằng ký hiệu
khác. Ký hiệu PET bottle được được đánh dấu bằng ký hiệu - với 3 mũi tên bao
vòng số 1 và chữ PET nằm phía dưới.
Ký hiệu PET bottle
Khi mang đi bỏ PET bottle, nhớ chú ý vài điều :
1 / bình đựng thức uống, nước trái cây theo mùa, bình nước tương khi dùng
xong có thể mang bình đi ra bỏ được.
2 / tuy nhiên chỉ là bình trống – hoàn toàn sạch và khô bên trong, bao nhãn
bên ngoài tháo ra, và nắp đậy tháo ra bỏ riêng theo loại đánh dấu của nó. Bỏ
vảo nơi đựng đồ tái biến chế với và PET bottle riêng biệt.
3 / nếu có thể được, vui lòng làm thể dung tích nhỏ - như đạp lam cho dẹp
xuống.
Còn về các Pack giấy, khi mang ra ngoài bỏ nhớ chú ý các điều:
1 / các loai pack, giấy hộp bên trong phải là màu trắng; có dung tích phải lớn hơn
500ml. Nếu như bên trong có màu khác hay có dán aluminium thì bỏ vào loại rác
かねん

đốt được 「可燃ごみ」.
2/ nước bên trong dể bị đọng lại nên mở miệng rộng ra để dể làm khô.
3/ các hộp đựng rượu thường hay có miệng hộp bằng plastic nhớ tháo ra.
そだい

Ngày bỏ rác 粗大ごみ , và nơi tùy theo khu vực tự trị ấn định. Nhớ mang đi đúng
ngày và chỉ bỏ vào nơi ấn định PET bottle và pack giấy để tái chế – và nhớ mang
bao đựng ngoài về.
Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt.

