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Những kỉ niệm trong tôi về mái Trường Đại Học Nha Trang

Hình ảnh cổng Trường Đại Học Nha Trang
Ngày đầu tiên tôi bước chân đến mảnh đất Nha Trang mang theo bao mộng tưởng về một
tương lai tốt đẹp. Niềm tin đó được gửi vào Trường Đại Học Nha Trang. Bắt đầu từ việc chon
ngành học.Nuôi Trồng Thủy Sản là cái tên mà tôi gắn bó suốt cuộc đời, hành trang phía trước
khởi đầu từ chuyến thăm quan ngoại khóa về nghề nuôi.

Hình ảnh chi hội 53NTTS đi thăm Vũng Ngán
Xuất phát 08h15ph ngày …2011. Cuộc hành trình về với nghề NTTS, cảm giác lâng lâng và khó
tả. Lo lắng ư?, sung sướng ư? hay hồi hộp. vâng! có lẽ là sự hồi hộp thì đúng hơn. Thanh Niên
mà: “Đâu cần thành Niên có, đâu khó có thanh niên”. Và cảnh tượng đó đang hiện dần ra trước
mắt; Một khoảng không của nghề nghiệp, sao đẹp quá chừng, những chiếc bè nhỏ xinh xắn, đáng
yêu, xóm chài nhỏ cứ hiện dần và rõ nét một cuộc sống nghề NTTS lồng bè ở đây sao nhộn nhịp
thế, tiếng băm chạt thức ăn cho tôm cá, tiếng lóc cóc gõ tạo nên những âm thanh gọi cá lên ăn,
tiếng hô kéo lồng thả lưới, và những tiếng chó sủa râm ran. Ôi sao nhộn nhịp và gần gũi thế.
Cảm xúc của tôi cứ trào ra. Nghề của mình đây ư? Thật thụ vị làm sao.
Bên cạnh nhưng âm thanh của ngành nghề tại đây thì tiếng reo hò, cùng lời ca tiếng hát
của SV chúng tôi được cất lên làm cho sự lo âu, hồi hộp được xua tan, không còn nghi ngờ gì
nữa đây là tín hiệu nói lên với mọi người chuyến thăm quan sẽ thành công và bổ ích. Cảm giác
đầu tiên đặt chân lên bè thật là lạ lẫm làm sao, đã thể hiện lên khuôn mặt, đôi mắt tròn xoe ngơ
ngác của chúng tôi, không dám bước nhanh, sợ té ngã, Ủa! nhưng sao các cô chú, các bác ngư
dân lại đi thoắn thắt vậy được? Chú công nhân như “Cá” thoắt một cái đã nhảy ùm xuống lồng
và tóm ngay được con cá biển. Tôi bỗng chợt đo mình, làm sao mình có thể làm giỏi được như
như các Cô chú đây?
Cái gió của biển, cái đập nặng trĩu của sóng, cái mặn chát của biển khơi, cái nắng của ông mặt
trời đã nhuốm đen làn da của cô chú công nhân ở đây đã khơi dậy sự hoài nghi và tò mò của các
bạn. hoài nghi bởi lẽ ngành mà mình đang học sẽ vất vả, liệu mình đã lựa chọn sai con đường
tương lai không nhỉ???

Hình ảnh trên bè nuôi cá và tôm
Và tất cả mọi sự hoài nghi đều bị xua tan đi nhanh chóng.
Những con tôm, con cá trong lồng nuôi thật thú vị mang đặc thù khó lý giải. Thấy khách
đông cá ưỡn mình bơi liệng, đưa mắt nhìn như chào đón chúng tôi, dễ thương quá cá ơi. Kia chú
cá mú thẹn thùng, và đủng đỉnh lẩn trốn dưới sâu, nhưng trông “mày ngon” đấy. Chú tôm hùm
oai phong dương càng dọa nạt, nhưng lẩn tránh tận đấy lồng. Ôi không gian quá tuyệt đẹp. Nhìn
lồng cá, lồng tôm tựa như bức trang ai đã vẽ.
Và một biến thái lạ lùng : + Cá chẽm lúc nhỏ là cá đực, lớn lên lại thành cá cái?
+ Cá mú lúc nhỏ là cá cái, khi lớn lên lại là cá đực.
Và nữa bạn ơi! Ta có thể bắt cá, tôm đẻ được theo ý muốn??? Ủa vậy ư, ta phải làm như thế
nào???. Và còn cho trứng cá, tôm nở thành con??? Tôi lắc đầu không thể lý giải được??? tuyệt
quá bạn ơi!!! Vậy phải chinh phục sao đây???
Nếu có sự thú vị như vậy thì chúng ta hãy tự đi tìm câu trả lời, từ việc nghiên cứu và học tập mà
ta đang chọn lựa, không phải con đường nào khác.
Đây là hình ảnh thầy giáo hướng dẩn đang giới thiệu về lồng nuôi tôm, cá.

Thầy giáo trưởng đoàn đang giới thiệu về các loài cá, tôm được nuôi
Lúc này không khí thật trầm lắng làm sao, đó chỉ là sự chăm chú lắng nghe những điều thú vị
của các bạn sinh viên.
Những con cá, con tôm chính là thành quả lao động không biết mệt nhọc của những con người
thầm lặng cống hiến.
Họ yêu nghề, yêu sinh vật, họ làm việc bằng niềm đam mê
khép lại chuyến thăm quan kéo dài hơn 2 giờ nhưng để lại biết bao cảm xúc trong mỗi sinh viên.

Hình ảnh lớp 53NTTS đang chuẩn bị bể để nuôi tôm giống tại Cam Ranh
Tiếp tục cuộc hành trình đó là khoảng thời gian thực tập giaó trình 2 tháng ở Vịnh Cam Ranh.
Ở nơi đây điều kiện sinh hoạt rất khó khăn nước ngọt phải đi mua, sống biệt lập với khu dân cư.
Tuy nhiên chính vì những khó khăn đó đã đưa 64 sinh viên của tập thể 53NTTS chúng tôi xích
gần nhau lại cùng nhan san sẻ công việc thực tập và hỗ trợ nhau về ăn ở.Từ đây tinh thần tập thể
được gắn kết, tâm tư nguyện vọng của các bạn được giả bày chia sẻ thông qua lời ca tiếng hát
hay những cuộc chuyện trò trong ánh đèn hay ngọn lửa trại đêm khuya.
Tô thêm sắc màu về cuộc sống là tình cảm dạt dào mà thầy giáo cô giáo trong Viện Nuôi Trồng
Thủy Sản và các thầy cô trong trường đã quan tâm tôi và các bạn.Tình cảm này không phải ở đâu
cũng có Trường Đại Học Nha Trang ngoài đào tạo kiến thức cho sinh viên mà còn là nơi rèn
luyện nhân cách làm người .
Cô Hồng Mơ là nhà giáo điển hình cô vừa là giáo viên giảng dạy tôi cũng là CVHT chủ nhiệm
lớp tôi.

Hình ảnh cô Hồng Mơ cùng tập thể 53NTTS
Cô đã truyền lửa vào cho lớp tôi, cô luôn giữ được sự dịu dàng ân cần tận tình sát sao theo cùng
chúng tôi suốt 3 năm qua.Cô đã dạy cho chúng tôi thấy được những sắc màu của sống và cách
vượt qua khó khăn..
Các hoạt động của hội sinh viên và đoàn thanh niên cũng muôn màu làm cho tôi và các bạn tự tin
hơn trong giao tiếp.

Hình ảnh văn nghệ tại đại hội Đoàn Viện Nuôi Trồng Thủy sản
Với bề dày truyền thống đầy uy nghi mà Trường Đại Học Nha Trang đang có chính là niềm tự
hào đối với cá nhân tôi và các bạn sinh viên may mắn đang học tập nơi đây.Đã trải qua tuổi đời
55 năm Trường Đại Học Nha Trang đã đào tạo nguồn nhân lưc chất lượng cho đất nước góp
phần rất lơn vào chiến lược công nghiệp hóa hiện đại hóa để phát triền quốc gia. Để đáp lại thành
quả đó chúng ta hãy cùng nhau xây dựng Trường Đại Học Nha Trang ngày càng phát triển bên
vững.

