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Absolvenții...
„cu ei se petrece ceva: o viață de om”
Marin Sorescu
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Stimați profesori, elevi și părinți!
Sărbătoarea „Ultimul sunet” în
Colegiul ,,Mihai Eminescu” din Soroca este
un eveniment ce tanscende unicității prin
excelenta rememorare a unor evenimente
remarcabile într-o perioadă de timp a
promoției 2020.
O constantă calitativă în activitatea
colegiului este dată de prezența acestor
grupe de elevi la aceste specialități în
promoția 2020, elevi care au obținut
rezultate bune și foarte bune pe parcursul
anilor de studii.
Această perioadă nu este numai o
trecere în revistă a activităților pedagogice
desfășurate, ci devine o nefastă viață reală a
tuturor care, zi de zi, au dat o adevărată
trăire formării și dezvoltării unor
personalități capabile să formeze OAMENI.
Aici a fost generată, sădită și a rămas
ca o permanență, o enormă bogăție de trăiri
individuale și colective. Colegiul „Mihai

Eminescu” din Soroca este asemeni unui
izvor de apă vie, care a adunat profesori și
elevi într-o comunitate mică, dar puternic
racordată la valorile umane, determinând,
treptat, progresia geometrică prin care
instituția și-a multiplicat forțele. Fiecare
dintre absolvenții săi poartă în inimă cu
ambiție și nostalgie amintiri, emoții,
sentimente, gânduri provocate de anii de
formare.
Munca profesorilor a fost tenace și
susținută,
experiența
pedagogică
și
psihologică și-a pus cuvântul, extraordinar
de mult, în rezultatele pe care le-au obținut
cu acești elevi. Asemenea unor sculptori, au
dăltuit cu migală și pricepere personalități
puternice, au altoit în fiecare elev ramuri
viguroase de ambiție, curaj, bucuria reușitei
în pași mici și siguri, s-au aplecat asupra
fiecărui absolvent cu mult respect și cu
multă încredere și au reuşit.
Acești absolvenți frumoși să ne
poarte numele și faima și de totdeauna să
dea preț pe calitățile obținute în această
instituție: disciplina și obișnuința muncii,
corectitudinea, cinstea și omenia.
Fie ca această Zi de Sărbătoare să vă
înalțe sufletele, aducând recunoștința și
dragostea, dovada că ați însușit Lecția de
Viață, Lecția de Cultură, Lecția de Omenie.
Cu considerație, directorul CMES,
Tatiana VIȘNIOVAIA
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Absolventi...
„Cu ei se petrece ceva: O Viata de Om”
Marin Sorescu

Grupa 43A, specialitatea Asistență socială, calificarea Pedagog social
Diriginte: Aliona TAȘNIC
Sunt pentru prima dată diriginte de absolvenţi, ceea ce vă face să rămâneţi mereu
speciali în cariera mea de dascăl. Există momente pe care omul nu le uită – iată, acesta este un
astfel de moment.
Am spus mereu că suntem o familie și, aşa cum se întâmplă în viaţa fiecărei familii, am
avut atât momente deosebit de frumoase, peste care, chiar de se va aşterne nisipul timpului
fugar, vântul uitării nu va fi destul de puternic ca să le şteargă, cât şi momente mai triste, însă am
trecut peste ele împreună.
Azi vă spun doar atât: găsiţi-vă steaua, fiţi voi înşivă mereu şi încercaţi să fiţi fericiţi… Da,
eu vă doresc doar atât: fericire – e cel mai important lucru de pe pământ, fie că o veţi găsi în
profesia voastră, fie în ochii copiilor voştri.
Dragii mei, vă doresc din suflet ca acest drum al vostru să fie presărat de cele mai
frumoase flori, cel mai frumos soare să vă lumineze fiecare episod important al vieţii şi niciun nor
să nu vă umbrească fericirea.
Las o uşă deschisă spre inima mea pentru fiecare dintre voi.
Cu drag, diriginta voastră!

MERIDIAN TRANSORIZONTIC
№ 18, mai 2020
Ediție semestrială
Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
Cei 4 ani de studenție, dintr-un copil innocent,
m-au transformat întru-un om matur cu
perspective și viziuni noi asupra vieții personale și
profesionale.
Toate acestea le datorez scumpilor și iubiților
mei profesori, care au depus efort la superlativ
pentru a ne lumina calea vieții noastre.
Vă mulțumesc că am avut de unde prelua
modelul unui om responsabil și rezonabil în fapte,
că am avut onoarea de a prelua inteligența și
harul Vostru Dumnezeiesc.
Stratuța Valentina

Anul II de studii (2017 - 2018)
Azi, încă o amintire se adună în buchetul ce-l
vom răscoli mereu...
Colegiul a fost a doua casă, locul unde am fost
învățați ce înseamnă respectul și o bună educație,
unde dascălii ne-au motivat să devenim mai buni,
unde, alături de colegi, am descoperit un univers
enigmatic, plin de emoții și realizări.
Goncearov Andreea

Anul III de studii (2018 - 2019)

Au plecat rapid din viața noastră încă patru
ani de zile, au zburat ca niște păsări călătoare.
Ne leagă amintiri frumoase ale unor
momente care vor rămâne unice în viaţa noastră.
Împreună am trecut prin bine și rău.
Vă
mulțumim
pentru
afecțiunea
necondiționată. Vă mulțumim pentru faptul că ați
fost adevărați părinți pentru noi, ați educat și
implantat în inimile noastre (prin propriul
exemplu) valori morale sacre, ați încurajat mereu
comportamentul responsabil, tolerant şi de
respect faţă de sine şi de alţii.
Prisăcari Mihaela

Anul IV de studii (2019 - 2020)
Am un profund sentiment de mulţumire
interioară când mă gândesc la scumpii profesori,
pe care i-am avut de-a lungul celor 4 ani de
colegiu… Îmi îndrept către Voi toate mulţumirile,
fiindcă, fără dumneavoastră, noi n-am fi fost cei
de acum!
Vă mulţumim, dragii noştri, pentru că ne-aţi
permis să învăţăm de la Voi! Vă mulţumim, pentru
că aţi crezut în noi! Aţi fost martorii cei mai veridici
ai creşterii şi maturizării noastre. Am ajuns să fim
NOI, doar prin VOI!
Nu în ultimul rând, vă mulţumesc, scumpii mei
colegi, pentru momentele petrecute împreună,
pentru toate glumele și lacrimile de fericire. Acum,
că am ajuns la sfârşit, simt o puternica mândrie și
onoare că am avut așa colegi ca voi!
Volnițchi Cristina
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Grupa 43B,
specialitatea Asistența socială
Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca este o
unitate viguroasă, ca rezultat al căutărilor,
descoperirilor şi certitudinilor multor generaţii
dinaintea noastră. Tendinţa spre dezvoltare şi
eficientizare, accentuată în condiţiile dificile ale
procesului de integrare europeană, impune, în
primul rând, conştientizarea capacităţilor pe care
le avem.
Scumpii noștri profesori, pentru că doar datorită
personalităţilor Voastre măreţe ajungem să
înţelegem multe lucruri în drumul pe care ni-l
croim, doar datorită Vouă, ne putem mândri că
suntem oameni, că avem ceva sfânt în noi şi că
acest sfânt cineva, mai târziu, îl observă, respectă
şi slăveşte, doar datorită răbdării Voastre
nemărginite, iubirii împărţite egal, cunoştiinţelor
predate şi întipărite pentru timp îndelungat,
cuvintelor care ceartă, dar învaţă, cuvintelor care
laudă, dar şi îndeamnă la perfecţionare continuă ...
datorită tuturor acestor virtuţi, dăruite ani în şir cu
dragoste, noi ajungem CINEVA în această viaţă.
Noi ajungem cel mai important - OM!
Vă mulţumim, apreciem, respectăm, slăvim şi
iubim pentru toată munca şi dăruirea fără
precedent, ce o semănaţi ani de-a rândul fiecărei
generaţii.
Subscriem, cu respect, grupa 43 „B”,
specialitatea Asistența socială

„Student la şcoala vieţii,
Până astăzi absolvent,
Ajuns la anii bătrâneţii,
Vreau să rămân
„repetent”.”

Se spune ca studenția este cea mai
frumoasă și importantă etapă din viața unui om,
fiind plină de diverse evenimente, care își pun
amprenta asupra personalității noului adult.
Viața haotică, dar, totodată, ținută sub
control, distracțiile și activitățile didactice
organizate în cămin, socializarea, toate sunt
momente cu care un student se întâlnește o
singură dată în viață. Nimic nu poate fi
comparat cu perioada studenției, în care
momentele frumoase și pline de neprevăzut fac
ca toate clipele grele și drumurile anevoioase să
fie depășite cu ajutorul prieteniilor construite în
timpul vieții de cămin, prietenii legate, de cele
mai multe ori, pe viață.
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Grupa 45A,
specialitatea Sevicii administrative și de secretariat
Anii de colegiu trecut-au ca un gând, dar
vor rămâne în sufletul meu veșnic.
Ce aș putea spune?! Au fost ani frumoși
plini de experiență și de la care mi-am luat o
lecție bună de viață. Am avut ocazia să
întâlnesc dascăli pe care i-am îndrăgit și, cu
siguranță, pe care nu-i voi uita niciodată. Am
avut parte de o dirigintă-model, pe care pot
să o numesc „mama noastră”, o ființă
gingașă, blândă și, mai ales, grijulie. Le
mulțumesc colegilor mei care mi-au oferit, în
acești ani, care au trecut ca vântul, amintiri
și emoții de nedescris. Faptul că am ales
specialitatea „Servicii administrative și de
secretariat” m-a făcut să-mi dau seama că
nu am greșit. Am conștientizat că sunt pe
drumul corect și că, acum, gustând din
succes, pot călca mai departe pe treptele
dezvoltării
personale.
Aduc
sincere
mulțumiri oamenilor care au crezut în mine,
care m-au acceptat așa cum sunt și
întotdeauna au fost un imbold pentru mine.
Cu dor, eleva Colegiului „Mihai Eminescu”,
Capbătut Roxana
Dragi profesori,
Îmi pare bine că în acești 4 ani am fost înconjurată de persoane deosebite, pline de viață și experiență. Ați
contribuit nu doar la formarea noastră profesională, ci și la formarea personalităților noastre. Mulțumită Dvs,. am
devenit mai responsabili, inteligenți și hotărâți pentru atingerea a noi orizonturi și scopuri planificate.
Personal, vreau să vă mulțumesc pentru schimbarea pe care am avut-o pe parcursul acestor ani, de la un
copil venit de pe băncile școlii, până la un tânăr specialist, plin de aspirații și vise care urmează a fi realizate. Pe
parcursul anilor, ați dat dovadă de inteligență și răbdare, fiind un exemplu măreț pentru fiecare din noi.
Cel mai mult, vreau să-i mulțumesc dirigintei, care, prin bunătate și uneori prin strictețe, ne-a disciplinat și a
format în noi niște persoane responsabile. Ea a fost, este și va fi pentru noi ca o mamă, care ne inspiră și ne
ghidează spre lucruri frumoase.
Sunt mulțumită de alegerea pe care am făcut-o în urmă cu 4 ani, deoarece nu am avut parte doar de o instruire
calitativă din partea unor adevărați profesioniști, dar și de niște colegi prietenoși care mi-au devenid o adevărată
familie. Alături , am trăit cele mai frumoase momente care vor deveni cele mai frumoase amintiri. Vă mulțumesc
mult!
Cu respect, Cerchez Adela
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Stimați dascăli, colegi!
Timpul este efemer. Ajunși în pragul realizărilor, suntem înveliți în gând de ducă, dar
umezi pe suflet de nostalgia anilor frumoși. Începuturile le aveam cu-n fel de teamă și cuvântul
tremura sub privirile străine care încercau să ne încălzească în încurajări și laude de merit.
Ajunși în acest templu, am uitat de griji. Cea mai mare grijă ne-au purtat-o dascălii, iar nouă nu
ne-a rămas decât să le mulțumim prin respect, responsabilitate, dăruire și sârguință.
Timpul este efemer. Făcând bilanțul, astăzi, realizez că, tot ceea ce sunt acum, voi fi
totdeauna. Într-o instituție ce cultivă valori precum: bunătate, toleranță, amabilitate și suport
reciproc, cresc oameni-istorie, oameni ce ajung să cunoască înălțimi.
Simt cum timpul nu mai are răbdare cu noi și conștientizez că munca noastră va lua
sfârșit în câteva momente. Din acest motiv, trebuie să reușim. Trebuie să aducem plecăciuni
până la pămât, mulțumiri lungi și aplauze grandioase pentru cea mai frumoasă și grea muncă
din lume: munca asiduă a dascălilor noștri scumpi. Ei ne sunt eroii vii care ne-au transformat
viziunile într-un adevărat film de viață, în care am jucat cele mai importante roluri: rolul de elev
și rolul de om cultivat în timp.
Astăzi, cerul ochilor noștri aduce ploi nostalgice peste anii buni cultivați în această
instituție. Astăzi, multe cuvinte rămân blocate de emoții puternice și neliniști de despărțire.
Suntem ceea ce iubim, învățăm, preluăm și purtăm în suflet. Astăzi, suntem oameni de valoare,
suntem roadele unui câmp regenerabil și fertil.
Sincere mulțumiri, calde îmbrățișări și dragoste infinită pentru tot ce înseamnă Colegiul
,,Mihai Eminescu”.
Cu profund respect, Braguța Vlada
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Grupa 45B,
specialitatea Sevicii administrative și de secretariat

Viața este o carte, iar eu sunt mândră că
anume Colegiul „Mihai Eminescu” este un capitol
întreg, cu pagini alese. În acești 4 ani, pot spune
sigur că am devenit Oameni, datorită mult-stimaților
dascăli, îndeosebi dirigintei - Rusu Valentina.
Vreau să vă spun un sincer „Mulțumesc!”, deoarece,
datorită Vouă, am înțeles multe lucruri în drumul pe
care îl urmăm.
Datorită
înțelepciunii
dumneavoastră,
cuvintelor de laudă, dar și de ceartă, precum și
cunoștințelor predate, astăzi, pășim sigur, cu piciorul
drept, în viață.
Profesorii, asemeni unor sculptori, au dat formă și
frumusețe personalităților noastre.
Vă mulțumim pentru tot efortul depus!
Mîțu Daniela

Mîțu Daniela

Iată că a venit și timpul când
păsările își părăsesc cuiburile...
Vreau
să
aduc
sincere
mulțumiri, din partea grupei 45 B,
scumpilor profesori pentru tot efortul
depus pe parcursul a 4 ani de zile!
Aici, am învățat să iubim și să
cinstim familia, prietenii, viața și,
desigur, CARTEA! Dumneavoastră ați
devenit un exemplu pentru fiecare din
noi și sper, la rândul nostru, să nu vă
dezamăgim.
Vă mulțumim că ați fost alături de noi!
Samoil Ion
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RUSU VALENTINA

Stimați profesori!
Plecăm cu tristețe în inimi din acest Colegiu... Pe parcursul a 4 ani de zile,
am cules multe roade bogate în cunoștințe, dar și calități, cu care astăzi
putem să ne mândrim!
Vă mulțumim pentru înțelegere, susținere, cuvinte de încurajare, precum și
sfaturi prietenești! Aici am învățat că orice primejdie poate fi soluționată
rapid, când ai alături oameni adevărați.
Să știți că prețuim orice cuvânt șoptit de dvoastră, iar chipurile dascălilor
sfinți vor rămâne mereu în sufletele noastre.
Cu mulțumiri, Bulat Cătălina.
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Grupa 48, specialitatea Turism

Scumpii și dragii noștri profesori,
V-aţi gândit vreodată cât de mult îi ajutaţi
pe ceilalţi? Prin simplul fapt că le oferiţi un
zâmbet, prin cuvintele Voastre spuse la
momentul potrivit sau, pur şi simplu, prin
starea Dumnevoastră de spirit atunci când
sunteţi veseli.
Recunoștința
și
respectul
se
demonstrează printr-o privire în ochi,
printr-o strângere de mâna, printr-o
îmbrăţişare şi un zâmbet, dar situaţia din
lume ne-a pus numeroase impedimente
pentru a vă putea îmbraţişa şi a petrece
ultimele clipe ale studenţiei în Colegiul
„Mihai Eminscu”, alături de Voi. Noi Vă
îmbrăţişăm pe toți „virtual” şi ferm declarăm
că Vă suntem recunoscători pentru toată
truda Dumneavoastră.
Vă mulţumim pentru că nu aţi lăsat nici o
întrebare fără răspuns, pentru răspunsurile
oneste şi sfaturile oferite.
Au plecat rapid din viața noastră încă
patru ani de zile, au zburat ca niște păsări
călătoare. Ne leagă amintiri frumoase ale
unor momente care vor rămâne unice în
viaţa noastră.
Vă dorim din suflet cele mai sincere şi
frumoase urări de bine şi ne exprimăm
profunda recunoştinţă pentru talentul şi
răbdarea nemărginită, devotamentul şi
sacrificiul pe care le manifestaţi zi de zi,
roadele căreia sunt generaţii de oameni

instruiţi, integri, capabili să promoveze
Moldova înainte!
Vă mulțumim!
Cu profund respect,
avsolvenții grupei 48, specialitatea Turism

Stimați absolvenți,
Am ajuns la finalul studiilor în Colegiul
,,Mihai Eminescu”. Sunteti absolvenții care
ați trăit clipe frumoase de-a lungul celor
patru ani și iată-vă ajunși la despărțire, cu
emoția și nostalgia sa firească. Anii din
colegiu sunt caracterizați prin înflăcărarea
cunoștințelor și realizarea unor vise de ale
voastre. Ore de curs, răspunsuri, chipuri de
dascăli vor rămâne în amintirea voastră.
Pășiți spre lumea celor patru puncte
cardinale, purtând în inimă și priviri
mireasma dulce a anilor de studenție,
imaginea unor clase mici și fantezia voastră
tinerească. Viitorul vă asteaptă! Nu uitați să
păstrați visul tinereții, cu el și prin el veți fi
mereu voi înșivă.
Vă felicit cu finalizarea studiilor și vă urez
multe vise realizate, succese mari în viață!
Au fost bune, au fost rele, dar iată s-a mai
scris o pagină din istoria Colegiului „Mihai
Eminescu” din Soroca. Sunt convinsă că veți
reprezenta colegiul cu mândrie, oriunde
alegeți să vă continuați studiile. Mult
success!!!
Cu multă stimă,
diriginta, Nosov Victoria
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Diriginte Nosov Victoria
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Grupa 47
Specialitatea Interpretare instrumentală
Fiecare dintre voi are un potențial
enorm, care trebuie valorificat. Sunt ferm
convins că ați muncit cu dăruire, că v-ați
dezvoltat competențele și ați devenit mai
pregătiți pentru provocările vieții, contribuind
astfel la schimbarea în bine a societății noastre.

Farmagiu Adrian
Diriginte

Vă doresc, cu mare drag, să rămâneți
mereu curioși, fermi în luarea deciziilor, insistenți
în fața provocărilor și cu deplină încredere în
forțele proprii.

Colegiul „Mihai Eminescu" din Soroca, aici şi-au făcut studiile şi părinții mei,
iar eu le-am urmat paşii. Nu pot să cred că în aceste clipe răsfoiesc ultimele
pagini ale acestei cărţi, numită „Primele trepte ale studenţiei". Am început să
o citesc acum patru ani, când am păşit pragul acestei instituţii. Era o nouă
etapă în viaţa mea, necunoscută şi, în acelaşi timp, emoţionantă. Iubesc
acestă instituţie nu pentru pereţii săi, ograda sau geamurile mari, o iubesc
datorită profesorilor - oameni care o fac atât de specială. Ei nu numai că m-au învăţat lucruri
noi, ci şi mi-au dat lecţii de viaţă pe care nu o să le uit niciodată. Profesorii mei sunt cei de care
nu vreau să mă despart, deoarece au avut un rol important în formarea mea ca specialist. Chiar
dacă despărţirea noastră este inevitabilă, sfaturile şi poveţele lor vor fi mereu cu mine şi îmi vor
lumina calea, oriunde nu m-aş duce.
Spatari Cătălina
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Iată că au trecut patru ani de studii. Dacă m-aş întoarce în timp, nu aş
face o altă alegere. Am îndrăgit muzica, fapt care m-a determinat să aleg
specialitatea Interpretare instrumentală. Cei mai buni profesori mi-au fost
alături şi aş vrea să le spun un mare ,,Mulţumesc” pentru munca depusă. Ştiu
că nu am fost cel mai bun şi ascultător student, dar mereu am ţinut cont de
sfaturile lor. Îmi voi aminti cu plăcere de clipele petrecute în Colegiul meu
drag!
Cerchez Alexandru
Stimați profesori!
Aveți una din cele mai nobile și responsabile meserii, pentru că de
modul în care îi educați pe elevi și le formați deprinderile de viață depinde,
într-o mare măsură, viitorul acestora. Sunteți asemeni giuvaiergiilor care
șlefuiesc diamante, de aceea, aveți o misiune extrem de importantă. În acest
moment, Vă aduc sincere mulțumiri pentru dedicația și contribuția Dvs. la
dezvoltarea personalităţii mele și la promovarea valorilor naționale și
general-umane. Aţi fost şi rămâneţi promotorii bunătăţii, demnităţii şi
înțelepciunii.
Robu Igor
Sunteți și rămâneți a fi promotorii dragostei de oameni, ai schimbării spre
bine și ai frumosului. Chiar și atunci când abia pâlpâie flacăra ce arde mai puțin
pentru sine și mai mult pentru alții, Dumneavoastră găsiți scânteia să aprindeți
torțe. Sunteți cartea ce se dăruiește și se lasă citită de toți, iar din ea poate afla
lucruri uimitoare despre miracolele lumii în care trăiește doar cel care vrea, cu
adevărat, să cunoască și să înțeleagă ce însemnă să fii bun, să atingi scopuri, să
prosperi, să iubești și cum, dăruind, să primești.
Alexei Daniel
Să aveți parte de un viitor frumos şi energie suficientă pentru realizările,
provocările, dar și oportunitățile care Vă așteaptă.
Vă dorim multă putere, succese în activitate, împliniri și satisfacții pentru
efortul depus, să Vă bucuraţi din plin de clipe frumoase, alături de cei dragi.
Buzdugan Alexandru
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