
 
 Gifu Prefecture Public Relations 

   Balita mula sa  
Prepektura ng Gifu 

 
Highlights para sa Oktubre 2019 

 

Gifu Museum of Fine Arts Renewal 
Open, November 3 

  

    

     Ang prefectural art museum ay nag set-up ng 

parking space, silid ng paalagaan, atbp. upang maging 

isang "accessible museum" na madaling magamit ng 

lahat ng bumibisita dito.   

Sa araw ng pagbubukas, gaganapin ang 

paggunita ng anibersaryo ng museo at ang "Seiryu no 

Kuni Autumn Festival". Sa autumn festival, ang kalye 

sa pagitan ng prefectural art museum at prefectural 

library ay bukas sa mga pedestrian. 

 

◆Petsa: Nobyembre 3 (Linggo, Piyesta Opisyal) 

◆Lugar:  Gifu Museum of Fine Arts   

         (Gifu-shi, Usa 4-1-22) 

◆Bayad: Libre ang entrance fee   

◆Para sa Katanungan: Gifu Museum of Fine Arts  

  ☎058-271-1313 (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: 岐阜県美術館 

Autumn Event sa Sekigahara 

  

  

Ang tema ng autumn event ay ang labanan sa 

Sekigahara at paghaharap ng Silangan at Kanlurang Japan. 

Sa event na ito, magkakaroon ng stage show na 

nagpapakita ng digmaan sa Sekigahara, labanan sa pag-

aayos ng bulaklak (Hana Ike Battle) kung saan makikipag 

kumpitensya para sa kanilang kagandahan, at paghaharap 

ng mga sikat na gourmet shops ng silangang at kanluran. 

   

◆Petsa at Oras: Oktubre 19 (Sabado) at 20 (Linggo)  

                10:00~16:00 

◆ Lugar: Mt Sasao ground at paligid (Sekigahara-cho, 

Sekigahara 1167-1) 

◆Bayad: Libre ang entrance fee 

◆ Para sa Katanungan: Sekigahara Historic Battlefield 

Development and Promotion Division 

    ☎058-272-8396 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)  

◆Hanaping Salita: みる！しる！かわる！関ケ原  

 

 

 

タガログ語版／Tagalog Edition 

 Prefectural Government Public Relations TV Program 

「Gifu Prefecture Government Hotline」- Televise  

(Palabas)  Huwebes  18:53 ~ 18:57 

(Replay)  Martes     21:54 ~ 21:58 

 
Ang「Balita mula sa Prepektura ng Gifu」ay 

pinapalabas din sa Gifu Chan (Channel 8) ! 

 

 

 

●Populasyon sa Prepektura 

1,990,780 (nabawasan ng 610) 
 

※Hulyo 1, 2019 hanggang sa kasalukuyan. 

※Ang ( ) ay inihambing sa nakaraang buwan. 

 

Facebook「清流の国ぎふ」 
Kasalukuyang makikita sa Minamo Dayori!! 

   岐阜県 ミナモだより   hanapin 

 

Pindutin ang “d” button para 
makuha ang lokal na impormasyon! 

Sekigahara Battle stage show Hana Ike Battle  

Renewed South Gate 



Kahon ng Impormasyon 
  
 
 

          All GIFU Companies Job Fair 

       Event ng 400 Kumpanya sa prepektura ang magtitipon-tipon sa paghahanap ng trabaho ng mga 

mag-aaral at ng kanilang mga magulang.   

◆Petsa at Oras: Nobyembre 12 (Martes)     13:00~17:00 , at 

Nobyembre 13 (Miyerkoles)  10:00~17:00  

◆Lugar: Gifu Memorial Center  (Gifu-shi) 

◆Bayad: LIBRE  

◆Para sa Katanungan: Industry Human Resources Division 

 ☎058-272-8406 (tumutugon sa wikang Hapon lamang)  

◆Hanaping Salita: オール岐阜・企業フェス 

  

           Isang taon bago ang Event ng “Nenrinpic Gifu 2020”  

        Ang paggunita ng isang taon bago ang “Nenrinpic (Nationwide Health and Welfare Festival) Gifu 

2020” ay gaganapin. Mayroong activity classes kung saan maaaring makilahok ang sinuman, 

pampublikong pagrekord ng mga programa sa radio, atbp. 

◆Petsa at Oras: Nobyembre 2 (Sabado) at 3 (Linggo, Piyesta Opisyal)  10:00~15:00 

◆Lugar: Gifu Memorial Center (Gifu-shi) 

◆Bayad: Libreng entrance fee (kailangan ng aplikasyon para sa mga  activity classes)    

◆Para sa mga Katanungan:  Nenrinpic Promotion Secretariat 

  ☎058-272-8462 (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: ねんりんピック岐阜2020 

 

          Gifu Agricultural Festival 

         Pinakamalaking pang-agrikulturang kaganapan sa loob ng prepektura, kung saan nagsasama-

sama ang mga lokal na pang-agrikulturang industriya sa rehiyon upang magbenta ng kanilang sariwang 

gulay, prutas, mga hayop at processed goods. 

◆Petsa at Oras: Oktubre 26 (Sabado)  10:00~16:00, at  

Oktubre 27 (Linggo)    9:00~16:00  

◆Lugar: paligid ng Gifu Prefecture Office  (Gifu-shi) 

◆Para sa mga Katanungan: Agricultural Product Distribution Division 

 ☎058-272-8417  (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita: 農フェス 

 

          I-check ang Peligro sa Tabing-ilog 

          Posible na ngayong makita ang impormasyon tungkol sa mga mapanganib na lugar at sukat ng 

water level sa lahat ng ilog na pinamamahalaan ng prepektura. Maghanda para sa mga sakuna sa 

pamamagitan ng pagsuri sa mga mapanganib na lugar malapit sa inyong bahay at kung kailan dapat 

lumikas. 

 

I-check ang mga mapanganib na lugar  
◆Hanaping Salita: 水害危険情報図                     

 

                                     

 

 

 

Kwalipikasyon/ 
Pagsasanay 

Kaganapan 

 

Pangangalap Iba pa 

Paliwanag ng  

Icon 

I-check ang tiyempo ng 
paglisan 
◆Hanaping Salita: 川の水位情報 



Ito ang kasalukuyang impormasyon mula Agosto 29, 2019. 
 Para sa mga katanungan ukol sa pahinang ito, makipag-ugnayan sa Gifu Ken Public Relations Division  

 ☎058-272-1111 (Dir. Lin.) (tumutugon sa wikang Hapon lamang)  FAX 058-278-2506 

 Sa pakikipagtulungan ng Gifu International Center   http://www.gic.or.jp 

◆Para sa Katanungan:  River Management Division 

  ☎058-272-8585 (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

 

 

          Gifu Wood Festa 2019   

    Mayroong palaruan gamit ang mga laruang-kahoy, pagbebenta ng mga produktong gawa sa 

kahoy, at iba’t-ibang programa upang iparanas ang kahalagahan sa paggamit at maging pamilyar sa kahoy 

ng Gifu. 
◆Petsa at Oras: Nobyembre 2 (Sabado) at Nobyembre 3 (Linggo, Piyesta Opisyal)  10:00~16:00 

◆Lugar: Gifu Memorial Center (Gifu-shi) 

◆Bayad: Libre ang entrance fee 

◆Para sa mga Katanungan: Prefectural Lumber Industry Promotion Division 

  ☎058-272-8486 (tumutugon sa wikang Hapon lamang) 

◆Hanaping Salita:  ぎふの木フェスタ 

  

Sa 2019 Oktubre 1, ang Consumption Tax at 

Local Consumption Tax Rate ay magiging 10%*. 

*Ang 2.2% sa loob ng 10% ay para sa Local Consumption Tax. 

  Ang pagtaas ng rate ng buwis ay kinakailangan para sa Social Security System na maipasa sa 

susunod na henerasyon at upang makabuo ng lipunan na nagbibigay ng seguridad sa lahat. 

 Ang pagtaas ay gagamitin para sa seguridad sa lipunan para sa lahat ng henerasyon.  

 Ang panukalang ito ay ginawa na may pagsasaalang-alang sa ekonomiya ng bansa at badyet 

ng pamilya. 
 

Hanaping Salita: 政府広報 消費税 

Balita mula sa Gobyerno ng Japan 

http://www.gic.or.jp/

