Шановні працівники, студенти, ветерани коледжу!
Ці теплі травневі дні
наближають нас до важливих
дат в історії нашої країни –
Дня пам’яті
та примирення і Дня
Перемоги.
Люди, які так відважно
наближали перемогу над нацизмом у Другій світовій, є
прикладом мужності та самовідданості для тих захисників
цілісності та державності, котрі стоять на захисті рубежів
України сьогодні, для кожного із нас.
Тож особлива шана – ветеранам війни, усім учасникам
національно-визвольної боротьби – за героїзм, патріотизм та
безкорисну любов до своєї землі.
Низько схиляю голову перед пам’яттю усіх, хто поліг на
фронтах війни, перед воїнами-визволителями, які принесли мир
та щасливе майбутнє. Молюся за тих, хто бореться за свободу і
незалежність нашої держави. Закликаю усіх нас завжди
пам’ятати про ратний подвиг всіх, хто віддав своє життя заради
інших.
Нехай над нашою країною небо знову стане мирним та
ясним. Нехай у серцях кожного із нас
панують вдячність та глибока повага до тих,
хто такою дорогою ціною дарував
можливість майбуття вже не одному
поколінню.
Бажаю міцного здоров'я, оптимізму та
довголіття! Нехай у Вашій родині панує
злагода, оселя повниться достатком, а всі
теплі слова і побажання, які Ви почуєте у ці дні, додають сил і
душевного спокою. Мирного неба, світлих надій, впевненості у
завтрашньому дні!
Директор коледжу О. М. Альльонов

Шановні викладачі, працівники, студенти,
ветерани війни та праці!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди важливих історичних дат –

Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги.

Війна не має строку давності, а переможці завжди заслуговують шани,
поваги, любові. День Великої Перемоги назавжди увійшов в наші
серця, як хвилююче свято живих героїв, як день Пам'яті і скорботи за
тими, хто віддав своє життя в ім'я миру на Землі, для свободи, щастя,
заради нинішньої незалежної України, її розвитку.
Нелегке сьогодення не може заступити радості приходу весни, а
разом із нею – приходу радісного Дня Перемоги. Не можна забути, як
весь світ захоплювався героїзмом і понині дивується тим зразкам
мужності, що виявили в боротьбі з фашистськими загарбниками наші
солдати війни, партизани, учасники національно-визвольних змагань,
мирні жителі, які надавали визволителям всебічну допомогу.
Їх життєвий подвиг назавжди залишиться прикладом того, як треба
любити землю, свій народ, будувати державу.
Для нас, нащадків, найвищою життєвою істиною є довічна
синівська шана і повага.
Щиро бажаємо Вам міцного здоров’я, довгих років життя,
родинного затишку та злагоди, мирного неба над головою.
З повагою профспілковий комітет коледжу

