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Сердечно вітаємо працівників
Львівського медичного інституту,
медичного коледжу «Монада» та
медичного училища «Медик» з
наступаючим Новим 2012 роком
та Різдвом Христовим!
Новий рік – нові надії
На нове велике щастя!
Усім, хто вірить і хто мріє –
Усе хай збудеться і вдасться!

Шановні колеги! Дорогі друзіавтори і читачі газети „Ескулап”! Ось і
закінчився ще один рік, ще один етап
нашого життя! У цю мить підводять
підсумки, схиляються до роздумів над
досягненнями і наробками, створюють
плани на майбутнє.
Засновник газети - ректор ЛМІ
академік М.С. Регеда і колектив редакції
щиро дякує авторам – досвідченим
викладачам, чуйним, відповідальним, які
знайшли час та приклали зусилля для того,
щоб
поділитися
своїм
досвідом,
знаннями
та
враженнями
на
шпальтах нашої газети.
В
стінах
ЛМІ
працюють
кваліфіковані викладачі, відомі науковці,
знані
медики-практики,
які
фахово
проводять підготовку молодих медичних
кадрів на медичному, стоматологічному та
фармацевтичному факультетах. Багато
кропіткої роботи виконують працівники
деканатів та усіх підрозділів інституту.
Бажаємо в Новому 2012 році
здоров’я,
оптимізму,
сповнення
найсміливіших задумів, творчих перемог
співпрацівникам
та
студентам
Львівського медичного інституту!
Ректор, д. мед. н., проф., академік
АНВШ України, УАН –
Регеда Михайло Степанович
Редколегія газети „Ескулап”
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------За східним календарем з 23 січня 2012 повноправним власником року можна
вважати Чорного водяного Дракона, або ж як прийнято фахівцями в цій галузі,
роком Синього Дракона. Основні кольори в яких радять зустрічати рік Дракона –
чорний, блакитний, золотий. Оскільки стихія року – вода, цей рік принесе динамізм
і напористість значні зміни, а також оскільки це рік Дракона – вогненну пристрасть.
Деякі говорять, що в рік Дракона, немовля з’являється на світ зі срібною ложкою у
роті. Люди народжені в рік Дракона володіють фізичною витривалістю, природне
везіння дає можливість легко добитися успіху і зайняти високе положення в
суспільстві. Дракон із старовини – символ китайських імператорів.
Дракон, серед знаків східного гороскопу, один з тих з ким асоціюється сила,
перемога і щастя. Полум’яність, напористість, бажання завжди бути першим
роблять Дракона неперевершеним опонентів у дискусії. У суперечці, якщо зачепити
впертого і дратівливого Дракона, він може використовувати образливі слівця, зате
потім легко відходить.
Його незвичайний розум та інші природні таланти допоможуть стати успішним в кар’єрі і творчих починаннях. Наріжним каменем сильної
особистості Дракона є прагнення бути переможцем у всіх сферах його діяльності.
Дракон обов’язково здоровий, відкритий і життєлюбний, він настільки відкритий і чистий як вода, що ніколи не буде лицемірити
або злословити. З Драконів виходять погані дипломати. Гордість і впливовість дозволяють досягнути багато чого в житті в незалежності
від обрання професії, він завжди буде лідирувати.
Дракони частіше улюблені, ніж люблять. Вони чутливі і схвильовані. Романтичність, влюбливість, безрозсудність, роблять
дракона незабутнім для свого обранця. Дракони-чоловіки легко підкорюють жіночі серця, вони винахідливі і видумливі підносять
обраницю до небес. Можуть довго не ставати розсудливими, так вони навіть почувають себе краще.
Дракони-жінки – це фатальні жінки, історії їхнього кохання увіковічняться. Вони часто будуть отримувати пропозиції про
заміжжя, але не так просто їх приручити. Жінка-Дракон – відповідальна, інтелектуальна, вольова й енергійна. У неї скрізь порядок вдома і
на роботі. Вона ефективно розподіляє свій час і з цього все встигає. Жінки-Дракони пристрасні, швидко спалахують і швидко перегорають.
Вони володіють серцем багатьох чоловіків, але самі рідко віддають своє. Вони в основному кар’єристки, мають гарний смак в одязі і в
чоловіках.
Різдво ристове — велике християнське свято, день Народження Ісуса Христа,
Спасителя світу і Відкупителя людей з полону гріха. Дідух, сіно, кутя… Українські народні
Різдвяні традиції мають позитивний заряд енергії, дають відчуття таємничості і свята.
Переддень Різдва, Святвечір, починався з появою на небі першої зірки. Тоді господар вносив
до хати сіно, а господиня стелила його на столі під обрусом - бо Христос народився в яслах
на сіні, як співається в колядках. Господар курив ладаном у хаті й читав молитву, щоб
відвернути злі сили. У Святвечір у гості, як правило не ходять, бо Святвечір свято суто
родинне.
Перед самою вечерею запалювали воскову свічку і всі разом голосно молилися, у
молитвах згадували також близьких померлих. Після молитви ділилися один з одним
принесеною з церкви просфорою, поділеною на частинки за кількістю осіб, які зібралися за
святковим столом.
Традиція вимагала готувати чітко визначену кількість страв - дванадцять, пісних,
приготовлених на олії. Найважливіша страва на столі - кутя, неодмінний символ всіх
різдвяних свят. Крім куті, зазвичай подавали рибу, борщ з вушками, начиненими грибами,
голубці з грибною підливкою, пироги з капустою, гречкою… Якщо когось із родини немає
вдома, для нього ставлять миску і кладуть ложку.
Вранці йшли до церкви, щоб віддати шану новонародженому Христові. А потім починалася велика різдвяна гостина. Споконвіку
існував у нашому народі гарний звичай бажати один одному і господарям щастя - здоров'я, многих літ і всяких статків у хаті і родині.
Обходячи оселі, колядники піснями та відтворенням побутових сценок поздоровляли господарів та їхніх дітей, бажали всім щастя й
здоров'я на многії літа. Особливо радісним було Різдво для дітей. колядки, вертепи. Діти готувалися до цього заздалегідь - виготовляли
колядницькі обладунки: восьмикутну зірку, маски Кози, Ведмедика.
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