
Минають роки, плине час

З у о п р іг  $в(Ь/сиЯ<хо. 6 - 3 0  £мс£&...
Студентські роки -  це, мабуть, 

найкращій час в житті кожної люди
ни. Вони завжди насичені яскравими 
і незабутніми моментами... І з цим не 
посперечаешся! Хто ще. крім студен
тів, здатний не спати ночами, цілими 
днями гуляти, при цьому не забуваючи 
вчитися, заводити безліч нових зна
йомств та бути в курсі останніх новин 
у світі кіно, музики та книжок. Однак ці 
роки дуже швидкоплинні і в пам'яті за
лишаються лише приємні спогади про 
цей безтурботний час.

У червні цього року відбулася 
зустріч довжиною в ЗО років... Зібрали
ся колишні студенти 1986 року випуску 
факультету «Електрифікації» колиш
нього Харківського інституту механіза
ції та електрифікації сільського госпо
дарства (ХІМЕСГ). Це була дуже тепла 
і душевна зустріч, яка пройшла у стінах 
рідного університету (вул. Енгельса,
19). Усі присутні виказали велику вдяч
ність організатору - Ользі Кузьміновій

ми та дівчатами...
А наприкінці зустрічі присутніх 

чекав неймовірний сюрприз. Співро
бітникам кафедри вдалося зв'язатися з 
колишнім випускником ХІМЕСГу - Васи
лем Крівцовим, який нині живе і пра
цює у Сполучених Штатах Америки У 
своєму відео-привітанні він побажав 
кожному особистого щастя , миру і 
благополуччя , а також висловив ба
жання зустрітися з усіма особисто.

Далі випускники роз’їхалися на 
частування, щоб продовжити спілку
вання у святковій атмосфері кафе

КІРЮХІНА Маргорита, 
художній керівник.

(Скідановій), яка зібрала в цей день 
понад 40 випускників.

Близько двох годин учасники 
заходу ділилися один з одним яскра
вими спогадами про студентські роки, 
а також розповідали, як склалося їхнє 
життя після останньої зустрічі. Серед 
присутніх були і такі «студенти», що 
вперше приїхали після закінчення уні
верситету.

Спеціально для цієї зустрічі ка
федрою культурних універсалі був 
створений відеофільм «Выпуск ХИ- 
МЕСХ 1986», який складався з великої 
кількості фотокарток із років студент
ського життя.

Це було щось неймовірне! Тре
ба було бачити ці щирі, задоволені 
обличчя, які щойно потрапили під дію 
фантастичної «машини часу« і хоча б

на хвилинку стали колишніми хлопця-


