Sáng ngày 8/2, nhm ngày 12 tháng Giêng âm lch, l hi ình làng Hòa
M phng Hòa Minh ln th 21 chính thc c khai mc. L hi din ra hàng nm vào
ngày 12/1 âm lch nhm phát huy truyn thng "Ung nc nh ngun", "Gi gìn bn
sc vn hóa dân tc", "Xây dng tt i sng vn hóa vn minh ô th" trong con cháu
các tc h. Nm nay, phn l vn gi nguyên nhng nghi thc truyn thng gm l vng, l
cu quc thái dân an, l Hi k chính,… Phn hi có nhiu hot ng phong phú: nh thi
cm hoa, chng qu, tem tru cau, th pháp, kéo co, nhy bao b, p om, á bóng
giao hu, m thc… thu hút ông o ngi dân và du khách tham gia. Có mt t rt
sm trong ngày khai mc, c ông Lê Thanh Liêm – 80 tui, ngi con ca quê hng
Hòa M hào hng chia s: Nm nay l hi rt hoành tráng, tin b, không khí vui ti,
tôi rt t hào v quê hng mình.

Khai trng l hi

L hi ình làng là dp các t dân ph, các gia tc, các oàn th cùng sinh hot
giao lu vn hoá, trao i nhng kinh nghim v np sng i thng ng thi cu mong mt
nm quc thái dân an, góp phn vào vic gìn gi, bo v và phát huy bn sc dân tc.
c bit, nm inh Du 2017 là nm k nim 21 nm xây dng l hi ình làng Hòa M, 4
nm xây dng Hi làng gia ph. Và trong nm tip theo – 2018, Trung Ngha s là
làng ng cai t chc l hi ình làng.
Mt s hình nh ti l hi ình làng Hòa M phng Hòa Minh ln th 21

Khai trng l hi

Nghi l c truyn

Thi cm hoa, chng qu,vit th pháp

Lãnh o qun dâng hng

i din lãnh o phng Hòa Minh trao c luân lu
cho i din làng Trung Ngha – n v s t chc l hi vào nm 2018.

i din làng Hòa M tng c K nim cho các làng bn.
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