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„No, konečne,“ iste ste si mnohí povedali, keď ste
po vianočných prázdninách zbadali vo svojich
triedach nové číslo nášho Fonendoskop-u.
Čas je neúprosný, ubieha akosi prirýchlo a náš
život obohacuje o rôzne udalosti, veselé i menej
veselé. Všetci prežívame svoje radosti i starosti a
s niektorými z nich sa chceme s Vami podeliť.
Nový školský rok sa niesol v znamení nejakých
zmien. Opäť medzi sebou vítame nových prvákov
a snáď aj budúcich zdravotníkov. Do stredoškolského života na našej zdravotke sme ich zasvätili
na neodmysliteľnej imatrikulácii. Štvrtáci zas
ďakovali rodičom i učiteľom na stužkových slávnostiach a celému svetu svojou zelenou stužkou
oznamujú, že sú dospelí. Aspoň sa tak tvária.
Najväčšia zmena však postihla našu redakčnú
radu. Miesto šéfredaktora Mareka, ktorý v máji
úspešne zmaturoval a v súčasnosti ho nájdeme na Centrálnom príjme Nemocnice Poprad,
obsadilo „nežnejšie pohlavie“. Aj touto cestou by
som preto chcela osloviť každého, kto má nejaký
dobrý nápad či nie je ľahostajný k svojmu okoliu,
aby sa pridal k nám.

Starý rok sa stretol s novým. Možno to krátke
spomalenie často hektického života v podobe
prázdnin a akejsi sviatočnej nálady pod vianočným stromčekom nás prinútil zamyslieť sa a sumarizovať – aký bol tento rok, čo sme urobili a čo
sme ešte mohli urobiť... Nech by to už bolo akokoľvek, Vianoce, aspoň pre mňa najkrajšie sviatky roka, nás mnohých naplnia takým zvláštnym
pokojom a túžbou prežiť nasledujúci rok lepšie.
Kiežby nám ten pokoj, túžba a viera v lepší rok
vydržali. Želajme si preto navzájom, aby rok 2017
bol pre nás všetkých rokom lepším, pokojnejším
i úspešnejším, aby bol rokom splnených prianí,
aby sme si takto o rok mohli povedať – každý deň
v roku 2017 som bola šťastná.
A teraz, milí naši čitatelia, začnite listovať náš
Fonendoskop!
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