
Cảm xúc mùa hè xanh

Trở về sau nhiều ngày cống hiến cùng Chiến dịch Tình nguyện hè – Mùa hè xanh 2015 do Chi
hội sinh viên Cà Mau tổ chức, tôi lại trở về cuộc sống thường ngày nhưng trong tôi giờ đây
dường như vẫn còn rất nhiều vấn vương, lưu luyến về chuyến hành trình ý nghĩa.

  

  

Sinh viên Đại học Võ Trường Toản tại lễ ra quân

  

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác bâng khuâng của những ngày đầu đăng ký tham gia chiến dịch,
chút tò mò, bỡ ngỡ của cô sinh viên năm nhất; chút e dè, lo lắng cho chuyến đi tình nguyện đầu
tiên. Nhưng tất cả như tan biến khi tôi bước chân lên chuyến xe mang tên tình nguyện. Bởi trên
chuyến xe ấy là những con người đến từ nhiều vùng miền với những tính cách khác nhau nhưng
trong tim luôn cùng chung một nhịp đập của sức trẻ, cùng chung một nhiệt huyết cống hiến cho
quê hương, đất nước và làm đẹp cho đời. Chúng tôi từ những con người từng xa lạ bỗng chốc lại
thành thân quen.

  

 1 / 3



Cảm xúc mùa hè xanh

  Hành trình trên con đường đất của các sinh viên tình nguyện  Chuyến xe đưa tôi – người chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đến với huyện Phú Tân tỉnh CàMau, nơi mà câu chuyện miếng cơm, manh áo đối với người dân vẫn còn nhiều khó khăn và cầnnhiều sự giúp đỡ. Đến nơi đây tôi mới cảm nhận hết được sự vất vả của người dân lao động, mớithấu hết nỗi lo toan cơm áo gạo tiền của những mảnh đời bất hạnh và hơn hết tôi mới thấy tìnhcảm yêu thương chia sẻ là thiêng liêng, cao quý đến nhường nào. Bằng những kiến thức vốn cóvà niềm hăng say của tuổi trẻ, chúng tôi – những chiến sĩ tình nguyện đã cùng nhau giúp đỡngười dân địa phương. Và cũng tại nơi đây tôi đã được làm những công việc mà trước đây tôichưa từng dám nghĩ tôi có thể làm được như không ngại nắng mưa đi xây và sửa chữa cầuđường, phát hoang, đắp lề đường… Bên cạnh đó là những ngày được đi đến từng gia đình lấysố liệu thống kê, tôi mới thấu hiểu hơn những tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân. Đối vớimỗi chiến sĩ chúng tôi luôn ghi khắc “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình!”, vậy nên dù khókhăn gian khổ, mỗi chiến sĩ tình nguyện như tôi luôn cố gắng để mỗi một công trình hoàn thànhsẽ góp phần giảm bớt những khó khăn, những nhọc nhằn cho bà con nơi đây. Trong khoảngthời gian ngắn của chiến dịch, mặc dù gặp phải không ít những khó khăn, trở ngại nhưng với sựđoàn kết và tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã hoàn thành tốt những công việc, mục tiêu đặt ratrước đó.  Ngoài những hình ảnh quen thuộc chiếc nón tai bèo, chiếc khăn rằn hay chiếc áo xanh tìnhnguyện, kỷ niệm về mùa hè xanh còn là tình cảm gắn kết, sẻ chia giữa những con người cùngchung nhiệt huyết với nhau. Những ngày tham gia chiến dịch tình nguyện là những ngày chúngtôi cùng làm việc, cùng ăn, cùng nghỉ, cùng sinh hoạt… giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn, lolắng và chăm sóc cho nhau mỗi khi trời trở gió, cùng vui chơi thoải mái sau những buổi làm việcmệt nhọc hay những buổi họp khuya rồi trò chuyện, cười đùa không chán…Chúng tôi xem nhaunhư anh em một nhà, như những người bạn cùng chung lý tưởng, nhiệt huyết. Đó là những giâyphút quý báu mà tôi và các thành viên luôn lưu giữ trong tâm trí của mình.  

  Hoạt động của các chiến sĩ  Rời chiến dịch tình nguyện bất cứ ai khi trở về đều cảm thấy bản thân trưởng thành hơn từ vẻngoài đến bên trong suy nghĩ. Những công việc vốn chỉ thông qua sách, báo, kênh truyền hìnhthì nay qua chuyến đi thực tế chúng tôi mới được dịp trải nghiệm. Từ những việc đơn giảnnhưng đó sẽ là hành trang kỹ năng quý báu theo chúng tôi đến mãi sau này. Không chỉ thế,trong mỗi chúng tôi suy nghĩ cũng lớn thêm theo từng ngày trải nghiệm. Mười ngày với nhữngcon người biết nhường nhịn, chia sẻ và yêu thương lẫn nhau. Chúng tôi biết bỏ qua ý kiến cánhân, “cái tôi” trong mỗi người mà đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Hơn thế nữa chúng tôi cũngtừng bước trưởng thành trong cách ứng xử, tác phong làm việc và lý tưởng sống. Đây có lẽ làmột trải nghiệm tuyệt vời mà những ai là sinh viên phải ít nhất trải qua một lần.  Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:  “Khi ta ở đất chỉ là nơi đất ở  Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”  Với 10 ngày gắn bó, chúng tôi như có sợi dây nghĩa tình vô hình gắn kết với mảnh đất Phú Tân -đầy sự yêu thương chất phác của những con người nơi đây. Kết thúc hành trình trở về đầy nỗilưu luyến, những kỉ niệm khó phai và cả sự chia tay tiếc nuối.  Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2015 đã khép lại với những điều được và chưa được,những niềm vui xen lẫn những nỗi buồn. Tôi xin cảm ơn BVĐ Chi hội Cà Mau đã tạo điều kiệncho tôi và những người bạn có được một chuyến đi đầy ý nghĩa cao đẹp, để tôi hiểu rõ hơn chođi là hạnh phúc. Mùa hè xanh – hành trang đã và sẽ tiếp thêm động lực cho chúng tôi học tậpvà làm việc, làm cho ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, khát khao cống hiến cháy mạnh hơn, mãnhliệt hơn trong tôi.  Sinh viên Nguyễn Thị Trúc Mai  Lớp Đại học Dược  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://istm.edu.vn, http://viettien.edu.vn, http://th-ongichkhiemdn.edu.vn, 
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http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-isuzu.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-hino.html
http://cobacbip.net
http://hethongseo.com
http://ptl.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://viettien.edu.vn
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
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http://icastec.edu.vn, http://istnu.edu.vn, http://tainangviet.edu.vn, http://visa.edu.vn, dich vu quan tri web, dich vu dang tin, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, ve may bay di hue, vé máy bay đi bangkok, ve may bay di singapore, ve may bay|xe tai veam vt200| xe tải veam 2t5| xe tai veam 3t5| xe tai veam 4t9 
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http://icastec.edu.vn
http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

