Sporočilo za javnost
Datum: 12. december 2020
V Splošni bolnišnici Murska Sobota Rdeči noski in kvintet Aeternum
V Splošni bolnišnici Murska Sobota so danes pod okni bolnikom in zaposlenim zapeli pevci
kvinteta Aeternum, v četrtek pa so bili na obisku tudi Rdeči noski. Oboji so razveselili tako
bolnike kot zaposlene, ki se borijo predvsem s koronavirusno boleznijo 19, prvim so krepili
pogum, drugim pa se zahvalili za požrtvovalno delo v težkih razmerah.
Pevci so ob nastopu povedali, da so počaščeni, da so prišli med bolnike in zdravstvene delavce, ki
skrbijo zanje ter da jim tako vsaj malo olajšajo breme in trpljenje.
Nastopajoče sta pozdravila pomočnica direktorja za zdravstveno nego Metka Lipič Baligač in
pomočnik direktorja za poslovne zadeve Marjan Maček ter dejala, da nastop Aeternuma zelo
veliko pomeni tako za bolnišnico kot za bolnike v njej, saj lahko tako začutijo božični utrip in
tudi mir, ki ga ta čas prinaša.
Kot sta poudarila, je to letos ob epidemiji še posebno pomembno, nastopajočim pa so prisluhnili
bolniki in zaposleni. Pevcem in Rdečim noskom sta se v imenu zaposlenih v bolnišnici zahvalila
za nastop.
Na sam božič bodo v bolnišnici tudi letos zapeli bratonski pevci in zaigrali mladi glasbeniki.
Kvintet Aeternum iz Črenšovcev v isti zasedbi poje že 16 let, preskušajo se v številnih žanrih in
nastopajo tako na lokalnih prireditvah v Pomurju kot na državni ravni, udeležujejo se tekmovanj
pevskih zborov in skupin, nastopajo pa tudi na zasebnih zabavah. Njihov repertoar obsega
ljudske, slovenske umetne, renesančne, dalmatinske, črnske duhovne, ruske skladbe ter slovenske
in tuje popevke.
Društvo Rdeči noski se tudi v času epidemije koronavirusne bolezni 19 ni ustavilo. Kot pravi
ambasadorka društva Eva Š. Maurer, so se prilagodili razmeram in zasnovali nove poti, da lahko
bolnišnični klovni še naprej opravljajo svoje poslanstvo, saj je v teh okoliščinah pomembno
ohranjati humor in dobro voljo ter krepiti pogum.
Otroke in najstnike v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah, stanovalce domov za starejše
obiskujejo v parkih, pod balkoni in okni, pa tudi na daljavo – prek zaslonov.
Rdeči noski bodo na letošnji drugi turneji obiskali 24 bolnišnic in zdravstvenih ustanov po vsej
Sloveniji, na oktobrski so jih obiskali 13, s klovnsko podoknico »vasovali« okrog zdravstvenih
ustanov in bili, kot pravi Maurerjeva, povsod deležni toplega sprejema.
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