งานเทศกาล “มัทสึริ ทสึคุบะ 2013”
“มัทสึริ ทสึคบุ ะ” (Matsuri Tsukuba) เป็ นงานเทศกาลประจํา
ฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สดุ ของอําเภอทสึคบุ ะ โดยภายในงานมีกิจกรรม
มากมาย เช่น ขบวนพาเหรดแห่รถ “เนะบุตะ” และขบวนเกี ้ยวจาก
ศาลเจ้ า, เวทีแสดงการเต้ นรํ า, การแสดงของศิลปิ นใน “อาร์ ตทาวน์
ทสึคบุ ะ”, ลานพบปะพูดคุยซึง่ จัดโดยหน่วยงานด้ านสวัสดิการและ
อาสาสมัครใน “ฟุเระไอ ฮิโระบะ” เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรมเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 50 ปี ของการก่อตังเมื
้ องอุทยานการวิจยั ทสึคบุ ะอีกด้ วย
วันและเวลา วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคมนี ้ เวลา 12:00 - 21:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคมนี ้ เวลา 10:00 - 21:00 น.
※ จัดงานตามปกติในกรณีฝนตก แต่จะยกเลิกหากมีฝนฟ้าคะนอง
สถานที่ บริ เวณรอบสถานีรถไฟ “ทสึคบุ ะ” (Tsukuba), ลานทสึคบุ ะ เซ็นเตอร์
(Tsukuba Center Hiroba), สวนสาธารณะจูโอ (Chuuou Kouen)
※ ขบวนพาเหรดจะจัดระหว่างถนนสายฮิงะชิ โอโดริ (Higashi Oodoori) กับ
ถนนสายนิชิ โอโดริ (Nishi Oodoori)
วิธีการเดินทาง หากเดินทางโดยรถไฟสายทสึคบุ ะ เอ็กซ์เพรส (Tsukuba Express)
ให้ ลงที่สถานี “ทสึคบุ ะ” (Tsukuba) แล้ วเดินต่อประมาณ 1 นาที
ติดต่ อสอบถาม สํานักงานคณะกรรมการจัดงานเทศกาลมัทสึริ ทสึคบุ ะ
(Matsuri Tsukuba Jikkou Iinkai Jimukyoku)  029-883-1111

คณะละครสัตว์ “ป๊อป เซอร์คัส” เปิ ดแสดงแล้ว
เมื่อช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ปี 2011 คณะละครสัตว์ “ป๊ อป เซอร์ คสั ” (Pop Circus) ต้ อง
ระงับการเปิ ดแสดงไปอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหว
ครัง้ ใหญ่ทางฝั่ งตะวันออกของประเทศญี่ปนุ่ แต่พวกเขาได้ กลับมาอีกครัง้ ในรอบ 2 ปี
พร้ อมความสามารถที่มากกว่าเดิม... โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
ระยะเวลาเปิ ดการแสดง วันเสาร์ ที่ 25 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคมนี ้
สถานที่ ศูนย์การค้ า “อีอะสึ ทสึคบุ ะ” (Iias Tsukuba)
เว็บไซต์ http://www.pop-circus.co.jp
ติดต่ อสอบถาม สํานักงานจัดการเปิ ดแสดงป๊ อป เซอร์ คสั ทสึคบุ ะ
(Pop Circus Tsukuba Kouen Jimukyoku)  029-860-8800

เกร็ดความรู้ “ชวนชิม... อาหารญี่ป่ ุน”
ที่ประเทศญี่ปนมี
ุ่ ธรรมเนียมกินเนื ้อปลาไหลหรื อ “อุนะงิ” (Unagi) ในช่วงฤดูร้อน
มาตังแต่
้ สมัยโบราณ เพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้ ร่างกายเกิดอาการอ่อนเพลีย
อันเนื่องมาจากสภาพอากาศร้ อนจัด สําหรับประเภทอาหารที่พบเห็นได้ บ่อยคือ
ข้ าวหน้ าปลาไหล โดยนําเนื ้อปลาไหลมาย่างพร้ อมทาด้ วยซอสซึง่ มีโชยุ (ซีอิ๊วญี่ปน)
ุ่
และนํ ้าตาลเป็ นส่วนผสมหลัก จากนันจั
้ ดเรี ยงไว้ บนข้ าวสวย
แล้ วโรยหน้ าด้ วยซันโช (พริ กไทยญี่ปน)
ุ่ อนึ่ง ข้ าวหน้ าปลาไหล
ที่เสิร์ฟในกล่องข้ าวทรงสี่เหลี่ยมจะเรี ยกว่า “อุนะจู” (Una-juu)
แต่หากเสิร์ฟในชามทรงกลมจะเรี ยกว่า “อุนะด้ ง” (Una-don)

สาสน์จากหัวหน้าอําเภอทสึคบุ ะ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
ของการก่ อตัง้ เมืองอุทยานการวิจัยทสึคุบะ




โดย... นายเค็นอิจิ อิจิฮะระ (หัวหน้ าอําเภอทสึคบุ ะ)
ปี นี ้จะครบรอบ 50 ปี หลังจากที่การก่อตังเมื
้ องอุทยานการวิจยั ทสึคบุ ะได้ รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ทังนี
้ ้ เมื่อปี 1963 ได้ มีการกําหนดให้ ก่อตังเมื
้ องอุทยานการวิจยั ทสึคบุ ะ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างฐานที่มนั่ ของการวิจยั ระดับสูง รวมถึงการศึกษาขันสู
้ งอันเป็ น
พื ้นฐานของการพัฒนาในฐานะประเทศแห่งวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หลังจากนัน้
สถาบันวิจยั และสถาบันการศึกษาแห่งชาติกว่า 43 แห่งจึงย้ ายเข้ ามาก่อตังในทสึ
้
คบุ ะ
อีกทังนั
้ กวิจยั และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยจํานวนมากก็ย้ายเข้ ามาอยู่อาศัย
ณ ปั จจุบนั ในทสึคบุ ะมีสถาบันวิจยั ของภาครัฐ
และเอกชนกว่า 100 แห่ง ที่นี่จงึ กลายเป็ นฐานที่มนั่
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพียงไม่กี่แห่งในโลก
ที่มีสถาบันวิจยั ชันแนวหน้
้
าของโลกก่อตังอยู
้ ่
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้ ผนั แปรไป ประเทศญี่ปนซึ
ุ่ ง่ เคยมีพลังเศรษฐกิจมาก
เป็ นอันดับ 2 ของโลกกลับต้ องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างยาวนาน ทําให้
ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติลดลง ยิ่งไปกว่านัน้ ประเทศญี่ปนยั
ุ่ งมี
ประเด็นที่ต้องจัดการอีกมาก เช่น การรับมือกับจํานวนประชากรที่ลดลงและสังคม
ผู้สงู อายุ, การสร้ างความแข็งแกร่ งให้ กบั ความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็ นต้ น
ท่ามกลางสถานการณ์ดงั กล่าว ความคาดหวังต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จึงเพิ่มสูงขึ ้นในฐานะยุทธศาสตร์ ที่จะช่วยรับมือกับปั ญหาต่างๆ ของสังคมญี่ปนุ่
รวมถึงช่วยสร้ างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
บัดนี ้ ถึงเวลาแล้ วที่ประชาชน, ผู้ประกอบการ, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจยั และ
การบริ หารภาครัฐบาลในทสึคบุ ะต้ องรวมเป็ นหนึง่ แล้ วร่ วมกันส่งเสริ มนวัตกรรมใหม่
รวมถึงสร้ างกิจการและอุตสาหกรรมใหม่ขึ ้น เพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศญี่ปนต่
ุ่ อไป
นโยบายพืน้ ฐานในการบริหารอําเภอประจําปี 2013 
แนวคิดหลักประจําปี นี ้คือ “สานสายใยทสึคบุ ะ เชื่อมต่อสู่อนาคต” เพื่อมุ่งเน้ นสู่
การพัฒนาไปอีกขันใน
้ 50 ปี ข้ างหน้ า โดยจะดําเนินนโยบายต่างๆ จากมุมมองที่
คํานึงถึง “การสร้ างเมืองที่น่าอยู่ และอยู่ได้ อย่างยัง่ ยืน” รวมถึง “การสร้ างเมืองที่เปี่ ยม
ด้ วยชีวิตชีวา”
ทสึคบุ ะมีทรัพยากรและลักษณะพิเศษที่ยอดเยี่ยมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ นธรรมชาติ,
บุคลากร, วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี, วัฒนธรรม, อุตสาหกรรม เป็ นต้ น เมื่อนําสิ่ง
เหล่านี ้มาผสมผสานและประยุกต์ใช้ กบั การสร้ างบ้ านเมือง ก็จะเกิดประสิทธิภาพ
เป็ นทวีคณ
ู อีกทังช่
้ วยเพิ่มความน่าหลงใหลและมีชีวิตชีวาให้ กบั ทสึคบุ ะได้ มากยิ่งขึ ้น


อ่านข่าวกิจกรรม “รั บสมัครผู้เข้ าร่ วมการประกวดเต้ นรําบ้ ง โอะโดะริ”
และข่าวกิจกรรมอื่นๆ ได้ ที่หน้ า 4

“มะรุฟุคุ” ได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย....ไปจนถึงนักเรียนชั้น ม.3

“มะรุฟคุ ”ุ (Maru-fuku) หรื อ สวัสดิการการรักษา จะขยายกลุ่มเป้าหมาย
ไปจนถึงนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็ นต้นไป
 และจะยุติการให้ เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบางส่วนที่ให้ กบั สตรี มี

ครรภ์และเด็กก่อนวัยเรี ยน และเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีพ่อกับลูก หรื อ แม่กบั
ลูก ในวันที่ 30 กันยายน นี้ ได้ ยกเลิกการให้ เงินช่วยเหลือภายใต้ เงื่อนไข
วงเงินรายได้ โดยปรับเปลี่ยน ดังนี ้

1. เด็กเล็ก ตั้งแต่ 0 ปี - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 :
*ในวงเงินรายได้ พื ้นฐานที่กําหนด--รับเงินช่วยเหลือบางส่วนจากจังหวัดอิบารากิ
*มีรายรับเกินกว่ารายได้ พื ้นฐานที่กําหนด--รับเงินช่วยเหลือจากระบบเฉพาะ
ของอําเภอ
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4- มัธยมศึกษาปี ที่ 3 : รับเงินช่วยเหลือ
จากระบบเฉพาะของอําเภอ (ไม่กําหนดวงเงินรายได้ พื ้นฐาน)
 การสมัคร: ผู้รับเงินช่วยเหลือจากระบบสวัสดิการดังกล่าวอยู่แล้ วไม่
จําเป็ นต้ องสมัครใหม่ / นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 - มัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ
(นักเรี ยนที่เกิด 2 เมษายน ปี เฮเซ 10 - วันที่ 1 เมษายน ปี เฮเซ 16) และนักเรี ยน

กําหนดเขตชําระภาษี
หมดเขตชําระภาษี วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม นี้
ภาษีพลเมืองอําเภอ(Shimin Zei) ภาษีพลเมืองจังหวัด
(Kenmin Zei) ระยะที่ 1 หรื อทุกระยะ
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 ต่อ 2910 แผนกเก็บภาษี
แผนกภาษีพลเมืองประจําอําเภอทสึคบุ ะ (Shimin Zei-ka Nouzei-ka)

หมดเขตชําระภาษี วันพุ ธที่ 31 กรกฎาคม นี้
ภาษีทรัพย์ สินถาวร (Kotei Shisan Zei) ภาษีผังเมือง (Toshi
Keikaku Zei) ระยะที่ 2
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 ต่อ 2911 แผนกเก็บภาษี
แผนกภาษีทรัพย์สินประจําอําเภอทสึคบุ ะ (Shisan Zei-ka Nouzei-ka)
ภาษีประกันสุขภาพแห่ งชาติ (Kokumin Kenkou Hoken Zei)
ระยะที่ 1 หรือทุกระยะ
ติดต่ อสอบถาม  029-883-1111 ต่อ 1463 แผนกประกัน
สุขภาพและเงินบํานาญแห่งชาติ (Kokumin Kenkou Hoken Zei-ka)

การรับเงินสนับสนุนดูแลเด็ก ปี 2013

การขอรับ“เงินสนับสนุนดูแลเด็กเล็ก” (Jidou Teate) ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายนนี ้
เป็ นต้ นไป จําเป็ นต้ องส่ง “ใบแจ้ งสถานภาพปั จจุบนั ” (Genkyou Todoke) ณ
วันที่ 1 มิถนุ ายน เพื่อประกอบการพิจารณาว่าท่านยังคงอยู่ภายใต้ เงื่อนไขมีสิทธิ์
รับเงินสนับสนุนหรื อไม่
จะดําเนินการจัดส่งใบประกาศแจ้ งเตือนไปยังผู้ที่มีสิทธิ์ได้ รับเงินสนับสนุน
ดังกล่าวประมาณกลางเดือนมิถนุ ายน และขอความร่ วมมือทุกท่านโปรดส่ง
รายงานสถานภาพปั จจุบนั และดําเนินการแต่เนิ่นๆ หมดเขตยื่ นเอกสารภายใน
วันที่ 30 มิถนุ ายน นี้ สําหรับผู้ที่ยงั ไม่ได้ สง่ รายงานสถานะทางการเงิน
ประจําปี การเงินที่ 24 กรุณาจัดส่งโดยเร็ วที่สดุ

ติดต่อสอบถาม  029-883-1111 ต่อ 1552 แผนกเด็ก (Kodomo-ka)
หน้ า 2

นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1-3 (เด็กเกิดวันที่ 2 เมษายน ปี เฮเซ 16 - วันที่ 1
เมษายน ปี เฮเซ 19) ที่ไม่เคยได้ รับเงินช่วยเหลือดังกล่าว ต้ องยื่นคําร้ อง /
จะจัดส่งใบคําร้องไปภายในปลายเดือนมิถนุ ายน / ผู้ที่มีรายได้ เกินวงเงิน
รายได้ พื ้นฐานจะเข้ าสูร่ ะบบเงินช่วยเหลืออําเภออัตโนมัติ
 เอกสารที่จาํ เป็ น สําหรับกรณีนกั เรี ยนที่ย้ายมาจากอําเภออื่น ต้ องนํา
เอกสารแสดงรายได้ และการชําระภาษี (ที่ระบุยอดเงินรายได้ รวม จํานวนผู้อยู่
ในอุปการะเลี ้ยงดู วงเงินรายได้ ที่หกั ไว้ ) ที่ออกโดยเขตพื ้นที่ที่พกั อาศัยอยู่ก่อน
หน้ ามายื่นแสดงตอนสมัครด้ วย

 นักเรียนยังอยู่ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ที่เป็ นครอบครัวที่มีแต่พอ่
หรือ ครอบครัวที่มีแต่แม่ (เกิดวันที่ 2 เมษายน ปี เฮเซ 16- วันที่ 1 เมษายน
ปี เฮเซ 19) จะเข้ าสูร่ ะบบ “โคะจิ-มะรุคฟุ คุ ”ุ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม เป็ นต้ นไป
ไม่จําเป็ นต้ องยื่นคําร้ องแต่อย่างใด ทางอําเภอจะจัดส่งใบรับความช่วยเหลือ
ทางไปรษณีย์ประมาณปลายเดือนกันยายน ติดต่อสอบถาม

 029-

883-1111 ต่อ 1442 เจ้ าหน้ าที่สวัสดิการการรักษาที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ

ระบบเครือข่ายบัตรพลเมือง
ชาวต่างชาติก็สามารถใช้ ระบบเครื อข่ายบัญชี
พลเมืองได้ แล้ ว !! ตังแต่
้ วนั ที่ 8 กรกฎาคม ปี นี ้เป็ นต้ น
ไป จะเปิ ดใช้ งาน เครือข่ายพลเมือง “จูคิเน็ต” หรื อบัญชีพลเมืองผ่าน
ระบบเครื อข่ายให้ แก่ชาวต่างชาติแล้ ว โดยเมื่อถึงเดือนกรกฎาคมทางแผนก
พลเมืองจะจัดส่งรหัสพลเมืองของแต่ละครัวเรื อนผ่านทางไปรษณีย์ รหัส
บัตรพลเมืองนีจ้ ะเป็ นเลข 11 หลักที่ใช้ ในการยืนยันเจ้ าตัวที่สามารถใช้ ได้
ทัว่ ประเทศญี่ปนผ่
ุ่ านระบบเครื อข่าย โปรดเก็บรักษารหัสดังกล่าวด้ วยความ
ระมัดระวัง ระบบเครือข่ายพลเมือง “จูคิเน็ต” ทําอะไรได้บ้าง
1. สามารถรับทะเบียนบ้ าน (Juumin-hyou) นอกพื ้นที่อยู่อาศัยได้
2. สามารถทําบัตรพลเมือง “จูคิการ์ ด” (Juuki-card) หรื อ บัตรทะเบียนบัญชี
พลเมือง (Juumin Kihon Daichou card) ได้
การทําบัตรพลเมือง หรือ “จูคิการ์ด” ทําให้ สามารถดําเนินเรื่ อง
ชําระภาษี ผ่านอินเตอร์ เน็ตได้ ผ่านการยืนยันเจ้ าตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถรับทะเบียนบ้ านและเอกสารรับรองตราประทับอินคันที่ร้านสะดวก
ซื ้อได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบัญชีพลเมืองที่เกี่ยวข้ องกับ
ชาวต่างชาติได้ ที่ http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/cgyousei/zairyu.html ติดต่อสอบถาม  029-883-1111 ต่อ 1120
แผนกพลเมือง (Shimin-ka)

อาสาสมัครช่วยงานเกษตร ปี เฮเซ 25

เปิ ดรับอาสาสมัครช่วยงานเกษตร อาทิเช่น ช่วยเก็บ
เกี่ยวผลผลิต งานเพาะปลูก หว่านเมล็ดพืชผล ฯลฯ แก่
ชาวเกษตรที่กําลังเผชิญปั ญหาขาดแคลนแรงงานทํา
การเกษตร วิธีสมัคร กรอกใบสมัคร (ดาว์นโหลด
ได้ จากเว็บไซต์ของที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ หรื อ สามารถรับได้ แผนกงาน
เกษตร) ส่งใบสมัครผ่านโทรสาร หรื อ ผ่านทางไปรษณีย์ หรื อสมัครผ่านอีเมล
จากเว็บไซต์ของที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ สมัคร-ติดต่อสอบถาม 
029-883-1111 ต่อ 4410 เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานการเกษตร (Seisaku–
gakari) แผนกงานเกษตร (Nogyou-ka, Nougyou)

ทสึคุบะได้รับเลือกให้เป็ น เมืองต้นแบบสิ่งแวดล้อม “Kankyou Model Toshi” !!!
อําเภอทสึคบุ ะได้ นําเสนอแผนบูรณาการ “SMILe” รูปแบบการดําเนินการต่อสิ่งแวดล้ อมทสึคบุ ะ เมืองแห่งรอยยิ ้ม
จากภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของทุกคน โดยปี เฮเซ 24 ที่ผ่านมา อําเภอทสึคบุ ะได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นเมืองต้ นแบบ
สิ่งแวดล้ อม (Kankyou Model Toshi) หรื อ เมืองที่ร่วมพลักดันลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ช่วยลดภาวะโลกร้ อน ผมรู้สกึ
ดีใจเป็ นอย่างยิ่ง เนื่องจากการได้ รับคัดเลือกครัง้ นี ้ถือได้ วา่ เนื ้อหาการดําเนินการ ที่ All-Tsukuba ทุกคนในทสึคบุ ะได้
ร่ วมกันผลักดันสรรค์สร้ างขึ ้นภายใต้ สไตล์การดําเนินการต่อสิ่งแวดล้ อมทสึคบุ ะ (Tsukuba Kankyou Style) ในระยะ 5 ปี
ที่ผ่านมานันได้
้ รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากภาครัฐ โดยจากนี ้ไปเราจะดําเนินมาตรการเพื่อมุ่งสูค่ วามเป็ น “เมือง
ต้ นแบบสิ่งแวดล้ อม” ตามตารางเวลาดําเนินการของภาครัฐและแผนนําเสนอดังกล่าว และพยายามมุ่งกระจายต้ นแบบ
ในการสรรค์สร้ างสังคมที่ลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ภายใต้ เมืองต้ นแบบสิ่งแวดล้ อม “Kankyou Model Toshi” ไปยังทัง้
ในและนอกประเทศต่อไป
นายเค็นอิจิ อิจฮิ ะระ (หัวหน้ าอําเภอทสึคุบะ)

ทสึคุบะ มาราธอน ครั้งที่ 33

รับสมัครผู้เข้ าแข่งขันทสึคบุ ะมาราธอน ครัง้ ที่ 33 ซึง่ จะ
จัดขึ ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2013 คอร์ สวิ่ง ตังแต่
้
ถนนรอบมหาวิทยาลัยทสึคบุ ะ ไปถึง สนามแข่งกีฬาทางบกของ
มหาวิทยาลัยทสึคบุ ะ เปิ ดรับสมัคร วันที่ 30 มิถนุ ายน 2013 เวลา 08:00
น. ค่าสมัคร มาราธอน (42.195 กิโลเมตร) 6000 เยน
ระยะ 10 กิโลเมตร 4500 เยน
เปิ ดรับ มาราธอน 11000 คน/ระยะ 10 กิโลเมตร 2500 คน
วิธีสมัคร 1) ผ่านอินเตอร์ เน็ต http://runnet.jp/ หรื อ http://www.
sportsentry.ne.jp 2)ผ่านโทรศัพท์  0570-550-846
ติดต่อสอบถาม  029-883-1172 แผนกส่งเสริ มการกีฬา (Shimin-bu,
Sport Shinkou-ka)  03-5166-0287 สํานักงานจัดงาน
ทสึคบุ ะมาราธอน (Tsukuba Marathon Jimu-kyoku)

ตลาดบลูเบอร์รี่ ปี 2013

เพื่อเป็ นการโปรโมทสินค้ าบลูเบอร์ รี่จากป่ าทะคะสะคิ
ของทสึคบุ ะ ได้ มีการจัดตลาดยามเช้ าจําหน่าย “สินค้ าบลูเบอร์
รี่ ” โดยได้ จดั เตรี ยมผลิตภันฑ์จากบลูเบอร์ รี่ไว้ มากมายอาทิเช่น
ไอศกรี มบลูเบอร์ รี่ ขนมไดฟุคุ แยม และบลูเบอร์ รี่สดลูกโตๆ
ท่านยังสามารถลองเก็บผลบลูเบอร์ รี่ได้ อีกด้ วย
วันเวลา ทุกวันเสาร์ จนถึงเสาร์ ที่ 17 ส.ค
(ยกเว้ นวันที่ฝนตก) เวลา 9:30-12:00 น.
สถานที่ ลานกว้ าง โฮะโนะโบะโนะ ที่ ป่ าธรรมชาติทะคะสะคิ
(Takasakishizen No Mori, Honobono Hiroba)
รอบเวลาที่เปิ ดให้เข้าเก็บบลูเบอร์รี่ มี 3 รอบ คือ
①10:00-10:30 น.
②10:30 -11:00 น.
③11:00 -11:30 น.
จํานวนเปิ ดรับ รอบละ 30 คน
(ตามลําดับที่สมัคร) ค่าใช้จ่าย เข้ าเก็บบลูเบอร์ รี่ 200 เยน
(นักเรี ยนประถมขึ ้นไป) สมัครเก็บผลบลูเบอร์ร่ี ได้ ที่หน้ างาน
ติดต่อสอบถาม  029-883-1111 ต่อ 4430
เจ้ าหน้ าที่ป่าไม้ (Rinmu-gakari) แผนกการเกษตร (Nogyouka, )

มุง่ สูส่ ร้ างทสึคบุ ะเมืองแห่งรอยยิ ้ม

“SMILe”โดยบูรณาการ 4 แนวคิด
S, M, I, Le
→(Smart Community)
ชุมชนชาญฉลาดใส่ใจสิ่งแวดล้ อม
→(Mobility) การจราจรขนส่ง
→(Innovation &Technology)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ลํ ้าสมัย
→(Learning & Education) การเรี ยนรู้
และการศึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อม

ทสึคุบะ รีเลย์ คาร์นีวัล ครั้งที่ 1
เปิ ดรับสมัครผู้เข้ าแข่งขันทสึคบุ ะรี เลย์มาราธอนประเภททีม ครัง้ ที่ 1 ซึง่ จะจัดขึ ้น
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2013 เวลา 9:30 น. (ลงทะเบียน 7:30-9:00 น.)
สถานที่ สวนสาธารณะ “คุคิซะคิ อุนโค โคเอ็น” (Kukizaki Undou Kouen)
เปิ ดรับ ประเภท มาราธอน รับสมัคร 200 ทีม  ระยะ 10 กิโลเมตร รับสมัคร
200 ทีม ค่าสมัคร (ขึ ้นกับจํานวนสมาชิกในทีม) ประเภทมาราธอน 3500-5000
เยน /ระยะ 10 กิโลเมตร 2500-4500 เยน
*สําหรับผู้ไม่ประสงค์ขอรับของรางวัลเข้ าร่ วมงานจะได้ รับส่วนลด 500 เยน*
วิธีสมัคร สมัครผ่าน http://shinko-kanto.net/events/taikais/ หรื อ
http://runnet.jp/ หรื อ http://www.sportsentry.ne.jp
ปิ ดรับสมัคร 31 สิงหาคม นี ้ (ปิ ดรับสมัครเมื่อมีผ้ สู มัครเต็มจํานวน)

ติดต่อสอบถาม  0299-23-1251 คณะกรรมการรี เลย์คาร์ นีวลั
(Tsukuba Relay Carnival Jikkou Iin-kai)

พาครอบครัว...ไปขุดมันฝรั่งกันดีกว่า

วันเวลา วันเสาร์ ที่ 29 มิถนุ ายน ปี 2013 เวลา 10:00 น. เป็ นต้ นไป สถานที่ อาคาร “คอนจู
คัน” (Konchuukan) ที่ป่าโทะโยะสะโตะ ยูคาริ (Toyosato Yukari No Mori)
เปิ ดรับ ผู้ปกครองกับเด็ก จํานวน 40 คู่ 30 คน (ตามลําดับที่สมัคร)
ค่าใช้จ่าย มันฝรั่งกอละ 30 เยน (นํากลับได้ สงู สุด 20 กอ/ครอบครัว)
วิธีสมัคร ผ่านทางโทรศัพท์ ในวันที่ 4 มิถนุ ายน นี ้ ตังแต่
้ เวลา 8:30 น.
ติดต่อสอบถาม  029-847-5061 อาคาร คอนจูคนั ” (Konchuukan)
ที่ป่าโทะโยะสะโตะ ยูคาริ (Toyosato Yukari No Mori)

รับสมัครผูเ้ ข้างาน...เทศกาลเก็บเกี่ยวมันฝรั่ง...ฟรี
วันเวลา วันเสาร์ ที่ 29 มิถนุ ายน ปี 2013เวลา 10:00-14:00 น.
(หากฝนตกจะเลื่อนไปจัดงานวันอาทิตย์ที่ 30 มิถนุ ายน) สถานที่ ณ ไร่ อยู่ห่างจาก โคะมะกะ
ตะดันจิ ที่บริ หารงานโดยอําเภอ (ที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ ยะตะเบะของทสึคบุ ะ) ไปทางทิศตะวันตก 100
่
เมตร กิจกรรมทีจัด ขุดมันฝรั่ง เก็บดอกไม้ งานเทศกาลเก็บเกี่ยว เปิ ดรับ 500 คน
(ตามลําดับที่สมัคร) สิ่งที่ต้องนํามาด้วย ถุงมือผ้ า รองเท้ าบูท เสื ้อผ้ าสําหรับใส่ตอนขุดมัน
ฝรั่ง ถุงสําหรับใส่มนั ฝรั่งและดอกดาวกระจาย (ดอกคอสมอส) นํ ้าดื่ม ฯลฯ ลานจอดรถ มี
จํานวนจํากัด ดังนันโปรดใช้
้
รถยนต์ร่วมกันหรื อเดินเท้ าเข้ าร่ วมงาน วิธีสมัคร สมัครได้ ที่หน้ า
งานโดยตรง ติดต่อสอบถาม  029-883-1111 ต่อ 3930
แผนกบริ หารงานเกษตร สํานักงานคณะกรรมการงานเกษตร (Nogyou
Gyouzei-ka, Nogyou Iinkai-jimukyoku)
หน้ า 3

ใช้น้าํ อย่างรู้คุณค่ากันเถอะ
เราสามารถสร้ างเสริ มนิสยั ประหยัดนํ ้าได้ ด้วยวิธีตอ่ ไปนี ้
 ไม่เปิ ดนํ ้าทิ ้งไว้
 ปิ ดนํ ้าบ่อยๆ เมื่อสามารถทําได้
ทุกคนต้ องร่วมกันใส่ใจกับการประหยัดนํ ้า เพื่อไม่ให้ นํ ้า
ซึง่ เป็ นของมีค่าต้ องเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์
1. นํ ้าที่เหลือจากอ่างอาบนํ ้าสามารถนําไปใช้ ซกั ผ้ า, ทําความสะอาด, ราดพื ้น
เพื่อชําระล้ างฝุ่ นละอองได้
2. เวลากดนํ ้าชักโครก ควรเลือกว่าจะกดแบบใช้ นํ ้าปริ มาณน้ อยหรื อแบบใช้ นํ ้า
ปริ มาณมาก โดยขึ ้นอยู่กบั วัตถุประสงค์
3. เวลาล้ างจาน ควรใช้ วิธีกกั เก็บนํ ้าไว้ ในอ่างล้ างจานก่อน จากนันจึ
้ งลงมือล้ าง
4. เวลาแปรงฟั น ควรแปรงโดยใช้ แก้ วใส่นํ ้า
5. เวลาล้ างรถ ควรล้ างโดยใช้ ถงั ใส่นํ ้า
ติดต่ อสอบถาม ศูนย์บริ การลูกค้ าการประปาอําเภอทสึคบุ ะ
(Tsukuba-shi Suidou O-kyaku-sama Center)  029-851-2811
เวลาทําการ 8:30 - 17:15 น. (เปิ ดทําการวันเสาร์ - อาทิตย์ด้วย)
※ ปิ ดทําการวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม
ที่ตงั ้ ชัน้ 1 ที่วา่ การอําเภอทสึคบุ ะ

รับสมัครผูเ้ ข้าร่วมการประกวดเต้นรํา “บ้ง โอะโดะริ”
“เซะไค โนะ ทสึคบุ ะ เดะ บ้ ง โอะโดะริ ” (Sekai No Tsukuba De Bon-odori)
เป็ นกิจกรรมที่ชาวญี่ปนและชาวต่
ุ่
างชาติซงึ่ อาศัยอยู่ในอําเภอทสึคบุ ะจะได้ มารวมตัว
เพื่อสนุกสนานกับการเต้ นรํ า “บ้ ง โอะโดะริ ” (การเต้ นรํ าในช่วงเทศกาล “บ้ ง” ซึง่ เป็ น
เทศกาลไหว้ เคารพวิญญานบรรพบุรุษ) พร้ อมหวนระลึกถึงความรู้สกึ ที่มีตอ่ บ้ านเกิด
โดยกิจกรรมนี ้ได้ เริ่ มจัดขึ ้นตังแต่
้ ปี 2010 และจะจัดเป็ นครัง้ ที่ 4 ในปี นี ้
ยิ่งไปกว่านัน้ การประกวดเต้ นรํ า “บ้ ง โอะโดะริ ” เชิงสร้ างสรรค์ที่ต้องประชันกัน
ด้ วยการเต้ นรํ ารูปแบบเฉพาะตัวก็จะจัดขึ ้นเป็ นครัง้ ที่ 2 ในปี นี ้ หลังจากที่ได้ สร้ าง
ความครื น้ เครงเป็ นอย่างมากเมื่อปี ที่แล้ ว โดยเป็ นการประกวดแบบสบายๆ ที่ไม่ได้
พิจารณาว่าเต้ นเก่งหรื อไม่ แต่มงุ่ เน้ นที่ความสนุกสนานเฮฮา, ความคิดสร้ างสรรค์
และความสามัคคีภายในทีม งานนี ้มีของรางวัลมอบให้ กบั ทีมที่เข้ ารอบได้ ด้วย!
วันและเวลาจัดงาน วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคมนี ้ เวลา 16:00 น. เป็ นต้ นไป
※ ในวันจัดงาน โปรดมารวมตัวที่จด
ุ ลงทะเบียนเวลา 15:00 น.
สถานที่ เวทีจดั งานในลานจอดรถของศูนย์การค้ า “เดซ์ ทาวน์” (Dayz Town)
ที่ตงั ้ 1-9-2 ทะเคะโซะโนะ อําเภอทสึคบุ ะ (Tsukuba-shi, Takezono 1-9-2)
จํานวนรับสมัคร 15 ทีม ※ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย
เงื่อนไขในการเข้ าร่ วม ใน 1 ทีมต้ องมีตงแต่
ั ้ 1 คนขึ ้นไป, ไม่จํากัดอายุ,
สามารถเลือกเสื ้อผ้ าและท่าเต้ นได้ อย่างอิสระ
ค่ าใช้ จ่าย ไม่เสียค่าใช้ จ่าย
เพลงประกอบ เพลง “ทสึคบุ ะ อนโดะ” (Tsukuba Ondo)
※ สําหรับผู้ที่ไม่มีเพลงนี ้ จะจัดส่งให้ ในรู ปแบบแผ่นซีดี
กําหนดเวลาในการเต้ นรํา ท่อนคอรัสของเพลง “ทสึคบุ ะ อนโดะ” 3 รอบ
(ประมาณ 4 นาที)
สถานที่แจกใบสมัคร ศูนย์การค้ า “เดซ์ ทาวน์”
วิธีสมัคร กรอกรายละเอียดในใบสมัคร แล้ วส่งทางไปรษณีย์หรื อโทรสาร
(โปรดอ่านรายละเอียดในใบสมัคร)
※ หากมีผ้ ส
ู มัครจํานวนมาก จะใช้ วิธีจบั ฉลากคัดเลือกแล้ วแจ้ งให้ ทราบภายหลัง
หมดเขตรั บสมัคร วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคมนี ้
ติดต่ อสอบถาม คณะกรรมการจัดงานเซะไค โนะ ทสึคบุ ะ เดะ บ้ ง โอะโดะริ
(Sekai No Tsukuba De Bon-odori Jikkou Iinkai)  080-1061-8089
หน้ า 4

มาพบเพือ่ นต่างชาติใน “City Chat Café” กันไหม?
นักวิจยั และนักเรี ยนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในอําเภอทสึคบุ ะสามารถพบปะพูดคุยกัน
สบายๆ โดยใช้ ภาษาอังกฤษได้ ที่นี่ หากไม่สนั ทัดในการใช้ ภาษาอังกฤษก็ไม่เป็ นไร
เพราะมีนกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยทสึคบุ ะมาคอยช่วยสนับสนุนด้ านการสื่อสาร
วันและเวลา วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคมนี ้ เวลา 14:00 - 16:00 น.
สถานที่ ห้ องชุมชน “คอมมิวนิตี ้ รูม” ชัน้ 1 ศูนย์การค้ า “ลาลาการ์ เด้ น ทสึคบุ ะ”
(LALA Garden Tsukuba, 1 Kai, Community Room)
ค่ าใช้ จ่าย ไม่เสียค่าใช้ จ่าย
วิธีสมัคร ไม่จําเป็ นต้ องสมัคร
ติดต่ อสอบถาม คุณโอคิ (Ohki)
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอําเภอทสึคบุ ะ
(Tsukuba-shi Kokusai Kouryuu Kyoukai)
 029-869-7675
อีเมล ohki@inter.or.jp

ใครอยากลองขี่ “เซกเวย์”... อ่ านทางนี้
ตามรายการโทรทัศน์ที่แนะนําอําเภอทสึคบุ ะในฐานะ “เมืองแห่งหุ่นยนต์” นัน้
จะต้ องมียานพาหนะที่โดดเด่นอย่างรถยืนขี่ “เซกเวย์” (Segway) มาปรากฏอยู่เสมอ
มาสัมผัสกับเสน่ห์ของเซกเวย์ด้วยการลองขี่เป็ นระยะเวลาสันๆ
้ ดูไหม?
วันและเวลา วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคมนี ้ เวลา 10:00 - 12:00 น.
สถานที่ ห้ องประชุม 202 ชัน้ 2 ที่ว่าการอําเภอทสึคบุ ะ
(Tsukuba Shi-yakusho, 2 Kai, Kaigi-shitsu 202)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีนํ ้าหนักตังแต่
้ 45 กิโลกรัมขึ ้นไป แต่ไม่ถงึ 118 กิโลกรัม
และไม่ได้ กําลังตังครรภ์
้
จํานวนรับสมัคร 20 คน (สําหรับผู้ที่ต้องพาบุตรมาด้ วย รับเฉพาะ 5 คนแรก)
ค่ าใช้ จ่าย ไม่เสียค่าใช้ จ่าย
สิ่งที่ต้องนํามาด้ วย เครื่ องดื่ม, เสื ้อผ้ าที่ใส่แล้ วคล่องตัว
วิธีสมัคร กรอกชื่อโครงการ, ชื่อ - นามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ความประสงค์
ว่าจะให้ ดแู ลบุตรหรื อไม่ แล้ วส่งมาสมัครด้ วยไปรษณีย์บตั ร หรื อโทรสาร หรื อโทรศัพท์
ทางใดทางหนึง่ หรื อจะติดต่อด้ วยอีเมลในเว็บไซต์ของที่ว่าการอําเภอก็ได้ เช่นกัน
สมัคร - ติดต่ อสอบถาม สํานักงานโครงการสําหรับชายหญิงอําเภอทสึคบุ ะ
(Danjo Kyoudou Sankaku-shitsu)  029-883-1111 ต่อ 2411
ที่ตงั ้ 2530-2 คะริ มะ อําเภอทสึคบุ ะ (D32-2 เค็งคิวกะคุเอ็ง)
(Tsukuba-shi, Karima 2530-2 (Kenkyu-gakuen D32-2))
โทรสาร 029-868-7586
เว็บไซต์ http://www.tsukubainfo.jp/

มารยาทญี่ป่ ุน... ที่ควรรู้
ชาวญี่ปนขึ
ุ่ ้นชื่อว่าชื่นชอบการแช่นํ ้าร้ อน (“โอะฟุโระ” / O-furo) เป็ นอย่างมาก
โดยตามท้ องถิ่นต่างๆ ทัว่ ประเทศมีบ่อนํ ้าพุร้อน (“อนเซ็น” / Onsen) มากมาย
ส่วนภายในตัวเมืองก็มีโรงอาบนํ ้าสาธารณะ (“เซ็นโต” / Sentou) ให้ เลือกใช้ บริ การ
แต่ก่อนหน้ านัน้ เรามาเรี ยนรู้เกี่ยวกับวิธีและมารยาทของการแช่นํ ้าร้ อนกันดีกว่า
1. ตามครัวเรื อนในประเทศญี่ปนุ่ ทุกคนจะใช้ นํ ้าในอ่างนํ ้าร้ อนร่วมกัน
และจะไม่ระบายนํ ้าออกจนกว่าคนสุดท้ ายจะอาบนํ ้าเสร็จ
2. ต้ องชําระล้ างร่างกายบริ เวณนอกอ่างนํ ้าร้ อน เพื่อขจัดคราบสกปรกออกไปก่อน
จากนันค่
้ อยลงแช่นํ ้า นอกจากนี ้ ไม่ควรนําผ้ าขนหนูลงไปแช่ในอ่างนํ ้าร้ อน
เพื่อรักษาความสะอาดของนํ ้าที่ทกุ คนต้ องใช้ ร่วมกัน
3. สําหรับบ่อนํ ้าพุร้อนและโรงอาบนํ ้าสาธารณะ
ห้ ามนําผ้ าเข้ าไปซัก ยิ่งไปกว่านัน้ ห้ ามกระโดดลง
อ่างนํ ้าร้ อน เนื่องจากไม่ใช่สระว่ายนํ ้านัน่ เอง

