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Đi bộ vì sức khỏe “Kenkou Uooku”  
1.  クイズラリー健康ウオーク 

 

Vừa đi bộ vì sức khỏe, vừa làm thử thách đố vui!  

Tham gia có thưởng. 
 

∙ Ngày giờ: Ngày 14 tháng 10(thứ hai * ngày lễ) từ 8 giờ sáng 

đến giữa trưa (hoãn khi trời mưa) 

∙ Địa điểm tập trung: Tả ngạn công viên Kasenryokuchi sông 

Hino (phía Horikawa-cho) 

∙ Đường đua: Llòng sông Hino 1 vòng 4km ( đi bộ tùy theo 

tốc độ của bản thân) 

∙ Lễ xuất phát: 8 giờ sáng (bắt đầu đón khách : 7 giờ 30 sáng) 

∙ Thời gian bắt đầu: 8 giờ 15 phút sáng 

∙ Phí tham gia: 300 yên (phí bảo hiểm)  

∙ Đăng kí: Vui lòng đăng kí tại 

chỗ vào hôm đấy 

∙ Đối tượng: Học sinh trung học 

cơ sở trở lên 

∙ Đồ vật cần chuẩn bị: Thẻ bảo 

hiểm, khăn, đồ uống… 

∙ Liên hệ: Phòng tăng cường sức 

khỏe (Kenkou Zoushin Ka), ☎0778‐24‐2221 

 
 

Thành phố Echizen lễ Mini Suporeku 
“Spootsufesuta 2019” 

2. 市ミニスポレク祭「スポーツフェスタ2019」 
 

Có thể trãi nghiệm nhiều môn thể thao khác nhau.  

Không cần đăng kí. Ai cũng có 

thể tham gia tự do. 
 

∙ Thời gian: 13 tháng 10 (chủ 

nhật) từ 10 giờ sáng đến 3 giờ 

chiều. 

∙ Địa điểm:  AW-I Sports Arena 

∙ Hạng mục: Đấu kiếm, quần vợt 

ngắn, kiếm đạo, đấu vật… 

※Vui lòng mang giày dùng trong nhà 

∙ Liên hệ:  Phòng thể thao (Supootsu Ka), ☎0778-22-7463  

Hiệp hội thể thao thành phố (Supootsu Kyoukai),  ☎0778-22

-6395 

Lớp học cứu sinh thông thường   
3.   普通救命講習会 

 

Đây là hội thảo để tìm hiểu cách vận hành AED.  

Để cứu sinh mạng quý giá của con người, bạn đã có 

kiến thức và kỹ năng phù hợp chưa? 

∙ Thời gian:  Ngày 13 tháng 10 ( chủ nhật) từ 9 giờ 

sáng đến giữa trưa 

∙ Địa điểm:  Hiệp hội chữa cháy Nan-Etsu Trạm cứu 

hỏa Naka (Senpuku-cho126) 

∙ Số lượng:  30 người 

※ Ngoài ngày đã nêu trên, vẫn sẽ có những buổi 

học khác diễn ra. Bạn có thể đăng kí theo nhóm. 

∙ Liên hệ:  Sở cứu hỏa Naka (Naka Shoubousho) , 

☎0778-21-8899 

 

Sổ xố  Jumbo Halloween 
4. ハロウィンジャンボ宝くじ  

 

Lợi nhuận thu được từ sổ số, sử dụng dùng để xây 

dựng thành phố tươi sáng dễ sống. Hãy mua ở những 

điểm bán có trong thành phố Echizen. 

∙ Thời gian bán: từ tháng 9 ngày 24(thứ 3) đến 

tháng 10 ngày 18 (thứ 6) 

∙ Halloween Jumbo giải nhất：tổng cộng là 

500.000.000 yên 

∙ Halloween Janbo mini giải 

nhất : tổng cộng 30.000.000 

yên 

∙ Trung hỏi đáp: Tỉnh – thành phố - phường Shin-

kou Kyoukai ☎0776-57-1633 
 

Cách vứt bỏ bình xịt có gas 
5.  スプレー缶の出し方  

 

Khi vứt bỏ bình xịt có gas, bỏ hết sạch chất trong 
bình ra, không đục lỗ, để nguyên như vậy vứt đi.  

※ trường hợp có gắn nắp tháo gas, dùng 

nắp đó tháo gas ra. 

∙ Thông tin liên hệ: Phòng Chính Sách 

Môi Trường (Kankyou Seisaku-Ka) , ☎

0778-22-5342. 
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Lễ hội Takefu Kikuningyou 2019 
 

 

Là sự kiện được tổ chức hàng năm khoảng 1 tháng vào mùa thu tại công viên trung tâm TAKEFU. Tại triển lãm 
có khoảng 2 vạn cây hoa cúc nở. Là lễ hội hình nhân hoa cúc lớn nhất nhật bản. Các buổi biểu diễn của các 
đoàn ca kịch nhạc, đồ chơi, có thể tận hưởng các sự kiện đặc biệt vào cuối tuần. 
 

◆ Thời gian mở／Tháng 10 ngày 4 (thứ 6)～tháng 11 ngày 4 (chủ 2, lễ )  

◆ Thời gian／ 9:00〜17:00   ※Trong thời gian không nghỉ 
 

◆ Nội dung lễ／ 

・Hình nhân hoa cúc:   
Chủ đề của năm nay : thế giới chuyện cổ tích hoa ~Story of 
the Princess~ Cô bé lọ lem, nàng tiên cá v.v..., các nhân vật 
trong chuyện cổ tích được thể hiện qua các hình nhân hoa 
cúc hấp dẫn. Từ năm nay được tham quan miễn phí. 

 

・OSK đoàn ca múa nhật bản(hát và các điệu nhảy)  

Nghệ sĩ đoàn ca nhạc toàn nữ nhưng đóng cả vai nam và nữ, là buổi biểu 
diễn ca nhạc và Dance lớn. Năm nay là chào đón 40 năm công diễn. 
Tên buổi biểu diễn : “Viva La vida!!”. Kết hợp âm nhạc của Latin, Tango, 
Samba và Jazz, với những điệu nhảy sôi nổi được trình diễn! 

Hội trường：hội trường trung tâm văn hóa thành phố ECHIZEN 

Thời gian công diễn（Khoảng 1 giờ） 

【thứ2-6】11:00／14:00 【thứ 7. CN. Lễ 】10:00／12:00／14:00 

※Tháng 10 ngày 23 (thứ 4) Nghỉ diễn 
 

・Vòng quay gỗ, bánh xe quay lớn, các trò chơi độ cao, chơi 

trong quảng trường DARUMA,tấm nhún lò xo cả trẻ em và người lớn đầu thích. 
Các công trình mới hấp dẫn tăng lên!  (1 lượt 100 yên ~ 500 yên) 
 

・Chợ Kikurin／Các đồ in hình nhân vật trong lễ hội Takefu Kikunin-

gyou, có bán bánh kẹo đặc sản của thành phố ECHIZEN. 

・Cửa hàng ăn／400 chỗ. Đem cơm hộp theo cũng được. Mì soba

（trong mì sẽ có củ cải mài và cá khô mài),mì hoa, và các món ăn 

của thành phố ECHIZEN. 
 

◆ Các loại vé ※Người bị tật được giảm giá 

 
                        

 

 

 

 

 

 
                 

◆ Thông tin lế hội Takefu Kikuningyou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ Trong thời gian khai hội triển lãm hình nhân hoa cúc, ngoài thời gian 

mở của thì cấm vào. (ngoại trừ khu Darumachan)  và thời gian chuẩn 

bị, thu dọn (ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, đầu tháng 11) ngoài 

những người liên qua thì cấm vào. 

Phiếu mua hàng 
900 yên ( Tại triển lãm lúc mua vé bán sẽ được phiếu mua hàng 1000 yên) 
trong Sipy, Familymart, Lawson, Al Plaza đến ngày 3/10） 

Vé xem diễn OSK 2,000 yen Học sinh trung học cơ sở và trẻ hơn được miễn phí 

Vé vui chơi 2,000 yen ※có vé vào nhà hình nộn 

Vé chơi nhiều lần  1,000 yen (11 vé） 

★ Ngày 6/10 (CN) “Brazil Festival”  Món ăn brazil và múa samba（13giờ, 15giờ 2 lần）  

★ Ngày 12/10 (thứ 7) đến 14 (thứ 2, lễ) Triển lãm châu á tại thành phố Echizen  

    Thưởng thước văn hóa và ẩm thực của các nước châu á trong 3 ngày.  

★ Ngày 20/10 (thứ 7) “Pan Fesu”trải nghiệm Bánh mì  Các quán bánh mì ngon trong Fukui sẽ đến  

★ Ngày 26/10 (thứ 7) , 27/10 (CN) HALLOWEEN DAY   Mở lễ hội HALLOWEEN  

★ Ngày 4/11(thứ 2, lễ) Câu lạc bộ nhạc học sinh cấp 3  

★ Ngày 2(thứ 7) ngày 3 (CN) ngày 4 (thứ 2 lễ) Hội trợ dọc tuyến tàu siêu tốc Hokuriku  

Các sự kiện khác   

★Nghệ thuật đường phố (thứ 7, CN, lễ）   

★Trà nhật (CN, lễ)／Chỗ ngồi trà đạo nhật ※mất phí  

Thắc mắc：Văn phòng lễ hội Takefu Kikunin-

gyou trong công viên  tel.0778-21-0175 

◆ Địa điểm／Công viên trung tâm Takefu 
Miễn phí vào!! 

※ Vào các ngày chủ nhật có các xe bus 
miễn phí từ ga Takefu, ga echizen takefu.   

※ Từ 9 giờ đến 14 giờ 40 cứ 20 phút sẽ có 
1 chuyến. 

Trong thời gian này chúng tôi cũng 
mở cuộc thi ảnh. Người đoạt giải 

sẽ có phần thưởng 
1. Chụp ảnh ở trong hội trường. 

2. Được đăng hình trên 「＃2019たけふ

菊人形」 

3. Đuuơch đăng trên＠takefu_kiku 

(twitter,instagram) 


