
Hội Xuân Hồng 2009 
tìnH yêu & ngHĩa cử nHân văn    

“Chúng tôi đã sống gần trọn cuộc đời vậy mà vẫn bị choáng ngợp bởi không khí của ngày hội Xuân hồng 
2009. Hội diễn ra đúng ngày lễ tình nhân (14/2), không chỉ vợ chồng tôi hạnh phúc vì là chủ nhân của Đám 
cười hồng mà đó là dịp để hàng nghìn đôi thanh niên nam nữ được ở bên nhau, cùng chia sớt tình yêu 
thương và lòng nhân hậu. Mọi người ca ngợi Xuân hồng 2009 là lễ hội có một không hai trong lịch sử phòng 
trào hiến máu nhân đạo Việt Nam, còn với gia đình tôi, đây sẽ là một kỷ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất về 
lòng nhân ái, nơi tình người được tỏa sáng và thăng hoa nhất...” - vợ chồng hai bác Lê Đình Luật - Lê Thị Kim 
Dinh ở Khu tập thể Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội bồi hồi kể...

v
ới một kịch bản khá công phu được xây 
dựng trong một không khí lãng mạn 
nhưng cũng không kém phần trang trọng, 
Ban tổ chức hội Xuân hồng đã đưa các bạn 
trẻ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

“nhịp cầu trái tim” đã thực sự trở thành nơi gặp gỡ 
của những người có mong muốn được kết bạn, là cầu 
nối để những ước mơ của họ trở thành hiện thực - gặp 
gỡ người mà mình mong muốn trong một không gian 
lãng mạn và tràn đầy tình nhân ái của sắc xuân Hà nội. 
với “Lâu đài tình yêu”, trong không gian huyền ảo của 
tình yêu được thiết kế phối hợp hài hoà giữa âm thanh, 
ánh sáng và trang trí hấp dẫn, trẻ trung giúp người 
tham dự có thể trao những tình cảm tuyệt vời nhất cho 
người mình yêu. Hà trang Linh (sinh viên Khoa tâm 
lý học, trường ĐHKHXH&nv) hào hứng nhớ lại: “Ban 
đầu mình và người yêu hơi lo lắng vì cả hai cùng đăng 
ký hiến máu một lúc nhưng sau khi được các bạn sinh 
viên tình nguyện tư vấn, các bác sĩ động viên, chúng 
mình rất yên tâm. Đến với hội Xuân hồng, chúng mình 
đã phát hiện thêm những “điều kỳ diệu của tình yêu” 
trong một không gian được thiết kế đẹp và lãng mạn 
bởi ai cũng nhận ra ý nghĩa thiêng liêng của công việc 
hiến máu cứu người - nhân lên sự sống và tình yêu cho 
nhiều người khác...”.

Bên cạnh tất cả các hoạt động, có lẽ nổi bật nhất, thu 
hút sự quan tâm của hàng nghìn cặp tình nhân trong 
lễ hội Xuân hồng 2009 đó là sự kiện “Đám cưới hồng”, 
kỷ niệm 34 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng được 
tôn vinh là gia đình hiến máu tiêu biểu đã và đang 
sống hạnh phúc bên nhau, một gia đình mà “lâu đài 
hạnh phúc” của họ được xây dựng dựa trên cơ sở của 
tình yêu, sự sẻ chia, tràn đầy tình nhân ái. trong suốt 9 
năm qua, gia đình bác Lê Đình Duật và Lê thị Kim Dinh 

đã tình nguyện hiến 33 đơn vị máu tốt, vận động được 
125 lượt người tham gia hiến máu nhân đạo đóng góp 
106 đơn vị máu. “Đám cưới hồng” của “bác Duật - 
bác Dinh” được tổ chức một cách trang trọng theo 
đúng nghi lễ của người Hà nội xưa trong không gian lễ 
hội của Xuân hồng với sự tham dự và chúc mừng nồng 
nhiệt của họ hàng, bạn bè và hàng nghìn học sinh, 
sinh viên Hà nội. Đám cưới như một thông điệp ngọt 
ngào tặng tới những người đang có trái tim yêu mãnh 
liệt tham dự lễ hội: “Hạnh phúc bền vững được dựa 
trên tình yêu chân thành, sự chia sẻ của những trái tim 
nhân ái”. “chúng tôi mong muốn lễ hội Xuân hồng 
những năm tới sẽ có thêm nhiều hơn nữa những đám 
cưới hồng để phong trào hiến máu cứu người thực sự 
đi sâu vào lòng giới trẻ và xã hội...” - bác Lê Đình Luật 
gửi gắm.
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