
Lễ hội bóng chày quy mô lớn nhất trong nước, “Đại hội bóng chày quốc tế Gijang”, sẽ 
được tổ chức tại Công viên Dreamball Gijang-Hyundai trong hai tuần từ ngày 18 tháng 
11 đến 1 tháng 12. Đại hội bóng chày được trang trí với một cuộc thi bóng chày quốc 
tế Gijang và nhiều sự kiện phụ. Cuộc thi bóng chày quốc tế Gijang là giải thi đấu quy 
mô quốc gia được tổ chức bởi những cầu thủ bóng chày ưu tú và cầu thủ bóng chày 
người xã hội, với phần thi đấu được chia thành: đội ngũ ưu tú, đội ngũ xã hội và đội ngũ 
sự kiện. Đội ngũ ưu tú sẽ có sự tham gia của 24 đội từ nhỏ đến cấp Một-Hai-Ba, 4 đội 
trường đại học và đội ngũ xã hội có 64 đội tham gia. Đội ngũ sự kiện được cấu thành 
bởi nhiều nhóm tuổi khác nhau như bóng chày nữ, đội bạc(người lớn tuổi) và đội xuất 

thân từ vận động viên. Khách tham dự lễ hội có thể trải nghiệm công viên bóng chày, 
trải nghiệm sơ bộ về Đại sảnh danh vọng bóng chày Hàn Quốc, trại kỹ năng bóng chày 
cho cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp tại ngũ và xe buýt tham quan bóng chày... Tại 
Công viên trải nghiệm bóng chày, khách tham quan có thể cùng gia đình thưởng thức 
Air bounce, trải nghiệm bóng chày VR, trải nghiệm bóng nhanh mạnh và làm quả bóng 
chày v.v. Ngoài ra còn có nhiều sự kiện đáng xem như: màn trình diễn của các ca sĩ 
nổi tiếng Ailee và Im Chang Jung, các cuộc thi người mẫu thể thao và các lễ hội cổ vũ. 
Thông tin về Lễ hội bóng chày quốc tế Gijang có thể được tìm thấy tại www.gibf.kr.
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Triển lãm hoa cúc lần thứ 3 của huyện Gijang-gun đã được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 
10 tháng 11 tại Jangan-sa, huyện Gijang-gun. Lễ hội này trưng bày các tác phẩm làm từ 
hoa cúc, đại diện cho mùa thu và tận dụng hoa cúc để làm trà, Sikhye(nước uống làm 

từ gạo) và bánh gạo hoa v.v. để bán. Tại triển lãm hoa cúc, đã trưng bày khoảng 200 tác 
phẩm của khoảng 50 người dân Gijang-gun, đã được nhận giáo dục tại Trung tâm Công 
nghệ Nông nghiệp.

Đoàn giảng viên dân di cư giúp quân nhân hiểu về đa văn hóa
Trung tâm hỗ trợ gia đình lành mạnh-gia đình đa văn hóa huyện Gijang-gun (Gijang-eup 
Chaseong-ro, 206) đang mở chương trình “đến tận nơi giáo dục hiểu biết về đa văn hóa”, để xã hội 
chúng ta có thể công nhận và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau. Chương trình này, giúp hiểu 
về nhiều nền văn hóa thế giới, bằng cách sử dụng các tài liệu PPT, được trực tiếp chế tác bởi đoàn 

giảng viên dân di cư, đã hoàn thành khóa đào tạo giảng viên đa văn hóa và cung cấp trải nghiệm 
về văn hóa khu vực của chính bản thân họ. Chương trình vốn dĩ tập trung vào trẻ em, sẽ được mở 
rộng cho giáo viên, phụ huynh và người cao tuổi vào năm nay. Các cơ quan và tổ chức muốn nhận 
giáo dục hiểu biết về đa văn hóa thì liên hệ số 051-792-4795.

Mùa thu của Jangansa, ngào ngạt hương hoa cúc

Thực hiện huấn luyện phòng chống 
thiên tai phóng xạ để bảo vệ cư dân 
Huyện Gijang-gun đã thực hiện một khóa huấn luyện về phòng chống thảm họa phóng xạ 
bảo vệ cư dân, vào ngày 29 tháng 10. Khóa huấn luyện này do huyện Gijang làm chủ quản 
với sự tham gia của 20 đơn vị: phòng cháy chữa cháy, cảnh sát và quân đội… với khoảng 
700 cư dân cùng tham gia. Cuộc diễn tập sơ tán đã được thực hiện tại 21 ngôi làng, thuộc 
khu vực cần được bảo vệ phòng ngừa (PAZ, bán kính 5 km), cho các vụ tai nạn phóng 
xạ hạt nhân Kori, với hơn 10.000 cư dân đã tham gia huấn luyện. Để di chuyển nhanh 
chóng đến căn cứ trú ẩn đã được thiết lập ở Haeundae BEXCO, cách nhà máy điện hạt 
nhân 22km, xe buýt đưa đón đã được chia thành 7 khu vực để vận hành và tuyến tàu hỏa 
Donghae cũng đã được tận dụng. Ngoài ra, còn vận hành một trại tư vấn tai nạn phóng xạ 
và gian hàng nếm thức ăn chiến đấu ở ga Ilgwang tuyến Donghae, dành cho những cư dân 
tham gia khóa huấn luyện.

Thành công, Liên hoan văn hóa học 
tập sinh thái sông ngòi Jeonggwan 
Liên hoan học tập đại diện của huyện Gijang-gun “Liên hoan văn hóa về học tập sinh thái 
sông ngòi Jeonggwan lần thứ 7” đã được tổ chức thành công vào ngày 26-27 tháng 10. Liên 
hoan lần này được tổ chức với chủ đề “sinh thái đô thị đẹp Jeonggwan”, được mở đầu với 
cuộc thi đi bộ, cùng nhiều sự kiện đa sắc màu đã được tổ chức như: hội trải nghiệm khoa học 
và ngoại ngữ, chợ tự do chia sẻ Jeonggwan, sân giao lưu thanh thiếu niên... Năm nay, “sân giao 
lưu thanh thiếu niên Halohalo 1318”, do chính thanh thiếu niên thiết kế, đã thu hút được 
nhiều sự chú ý của khách tham quan, ngoài ra còn có các chương trình đa dạng như: biểu 
diễn câu lạc bộ thanh thiếu niên và diễu hành Halloween cũng đã được chuẩn bị sẵn. được 
cấu thành bởi sân ánh sáng, sân nước, sân ước mơ với trải nghiệm học tập khoa học và “Phù 
thủy xứ Oz”, “nhà máy Charlie và Sôcôla” v.v. Được tạo thành với chủ để là những câu chuyện 
cổ tích đẳng cấp thế giới thì trại trải nghiệm khoa học, đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ 
các gia đình khách tham quan.


