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 » FORRAI SZERÉNKE

Harmónia. Sok év barátság után a 
mindent elsöprő szerelem. A har-

minc évvel ezelőtti első közös, furcsa 
karácsony. Egy kis piros csizma tör-
ténete és a meghalástól megmentő 
ismeretlen. Angyalokról és földönfu-
tókról, ünnepekről és hétköznapokról 
meg a világ legjobb helyéről beszélge-
tünk a kolozsvári színész házaspárral, 
Csutak Rékával és Bogdán Zsolttal. 

Angyal, a hófehér kutya vár minket 
a lépcsőházban, vidáman üdvözöl, 
majd boldogan pózol a fotózáson. A 
beszélgetés alatt érkezik meg Farkas, 
majd Gyopár, Réka és Zsolt gyerekei. 
Szerencsénk van, mert elhalasztották 
a színházi próbát, így több óránk is 
van a beszélgetésre. Kell is annyi.

– Tudom, hogy ha tehetitek, segíte-
tek. Nem nyilvánosan, nem a Faceboo-
kon, de akik ismernek, tudnak a karita-
tív tevékenységeitekről...

– Bogdán Zsolt: Böjte atyát úgy-
sem lehet utolérni, ami a karitatív te-
vékenységet illeti. De meg lehet, sőt 
meg kell próbálni. Nem lehet behunyt 
szemmel elmenni a nincstelenek mel-
lett. Volt, van egy roma család két 
gyerekkel. Rájuk omlott a ház, semmi 
papír nem maradt meg. Utcára ke-
rültek. Ott állnak mai napig is fagy-
ban-hőségben az úton. Próbálkoztam 

többedmagammal segíteni rajtuk. A 
polgármesteri hivatalnál valami átme-
neti szállást próbáltam kieszközölni, 
meg is ígérték, aztán az utolsó percben 
kihátrált a család. Azt hitték, kelepce. 
Féltek, hogy a gyerekeiket akarják el-
venni. Elvittem őket Marosvásárhely-
re, mert azt mondták, él ott valakijük, 
ki tudják húzni a telet. Kidobták őket 
abból a lakásból is, pénzt küldtünk 
nekik, gyűjtést szerveztünk. Sok min-
denki melléjük állt. Valamit rosszul 
csinálhattam, mert a végén ugyanott 
voltak, vannak, ahonnan indultak: az 
utcán. Az az igazság, hogy nem tudsz 
valakin segíteni, ha ő ezt nem akarja. 
Két gyönyörű tekintetű gyerek... Ennyi.

– December vége nektek nemcsak a 
karácsonyi ünnepkör, hanem mindket-
tőtök születésnapja is. Rékáé december 
21., Zsolté december 23. Mit kértek idén 
az angyaltól?

(Hosszú csend.)
– B. Zs.: Magamnak nem kérnék 

semmit. Mindenünk megvan. Ennek a 
hajléktalan családnak kívánnék vala-
mi jobbulást a helyzetében... Hogy tető 
kerüljön a fejük fölé. Ez egy csoda len-
ne. S ha még kérhetnék egyet, hogy a 
gyermekeim találják meg azt az utat, 
ahol ki tudnak teljesedni.

Az interjú folytatása a Nőileg magazin 
decemberi lapszámában olvasható.

Harmónia – több felvonásban

Csutak Réka és Bogdán Zsolt az ünnepekről, hétköznapokról 
beszélt a Nőileg magazin decemberi lapszámában

FO
TÓ

: 
AN

GY
AL

O
SI

 B
EÁ

TA

Közösséggé szeretnék kovácsol-
ni a vándorbölcső-mozgalomba 
bekapcsolódott családokat, töb-
bek között ezzel a céllal szervez-
nek vasárnap első alkalommal 
tematikus találkozót Marosvá-
sárhelyen.

 » SIMON VIRÁG

E lső alkalommal szerveznek ta-
lálkozót a vándorbölcső-moz-
galomban részt vevő családok 

számára. Vasárnap délután a maros-
vásárhelyi Kistemplom gyülekezeti 
házába húsz-huszonöt házaspárt 
várnak gyerekekkel. A szervezők sok 
meglepetéssel készülnek, lehetőség 
nyílik az ismerkedésre, a bölcsővel 
kapcsolatos információk megosztá-
sára, illetve a kicsik szüleikkel együtt 
énekelhetnek, mondókázhatnak. A 
kezdeményezők azt szeretnék, hogy 
a vándorbölcső-mozgalomba bekap-
csolódott családokat közösséggé ko-
vácsolják.

A projekt egyik mottója: a legna-
gyobb és legszebb magyar ellenállás 
a bőséges gyermekáldás. Célja, hogy 
minél több faluban, gyülekezetben, 
városi közösségben ringassanak ma-
gyar gyermeket a bölcsőben. A 2009-
ben Kopp Mária pszichológus által 
alapított Három királyfi , három ki-
rálylány mozgalom gyermekvállalás-
ra buzdító felhívását olvasva Czotter 
András magyarországi asztalosmes-
ternek eszébe jutott saját bölcsője, 
amelyet édesapja készített vörösfe-

nyőből. A Gyálban élő és dolgozó asz-
talosmester megtervezte, majd erős 
tölgyfából elkészítette a fekhelyet, 
amelyet felajánlott a mozgalomhoz 
kötődő családoknak, hogy a kiságy 
vándoroljon, hirdesse az új élet tisz-
teletét.

Azóta több bölcső településről tele-
pülésre kerül a mozgalom keretében, 
amelyet 2015-ben a Kárpát-medence 
területére is kiterjesztettek: így érke-
zett az első bölcső Marosvásárhelyre.

A bölcső használatát a szakorvosok 
is ajánlják, hiszen a ringatás segíti a 
kisgyermek idegrendszerének fejlő-

dését, az egyensúlyérzék kialakulá-
sát, és a ringató mozgás a születés 
előtti időszakot idézi fel a csecsemő-
ben, ettől könnyebben megnyugszik.

Szövérffi   Melinda, a vándorbölcső 
mozgalom Maros megyei koordiná-
tora elmondta, Sepsiszéki-Nagy Ba-
lázs barátjuk hívta fel a fi gyelmet a 
kezdeményezésre, így kapcsolódtak 
be ők is, vásárolva egy bölcsőt, majd 
útjára indították. Azóta Maros megyé-
ben huszonhat bölcső vándorol, egy 
részüket adományozó családok vásá-
rolták meg, más részüket Magyaror-
szágról kapták.

A KÁRPÁT-MEDENCE TERÜLETÉRE KITERJESZTETT MOZGALOM EZÚTTAL LEHETŐSÉGET NYÚJT A TALÁLKOZÁSRA, ISMERKEDÉSRE 

A bölcső kapocs a gyermekvállaló családok között

Évről évre több bölcső vándorol a települések között a mozgalom keretében, amelyet 2015-ben a teljes Kárpát-medence területére kiterjesztettek
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Egy család fél évig használja a 
bölcsőt, majd továbbadja, addig 
egyébként a kisgyermek is annyira 
megnő, hogy kezd szűkös lenni szá-
mára. A bölcsőre felkerül az adomá-
nyozó neve, valamint a benne rin-
gatott kicsik neve, illetve születési 
időpontja. Így köti össze a bölcső a 
közösségeket, baráti társaságokat, 
így lesz összekötő kapocs a gyerme-
keket vállaló családok között.

A mozgalomnak van közösségi 
oldala is, ahol igényelhető a bölcső, 
és az érdeklődők bekapcsolódhat-
nak a tevékenységekbe.

 » Maros 
megyében hu-
szonhat bölcső 
vándorol, egy 
részüket adomá-
nyozó családok 
vásárolták meg, 
más részüket 
Magyarországról 
kapták.

Pénzsztárok az 
udvarhelyi gimisek

Negyedik helyen végzett a szé-
kelyudvarhelyi Tamási Áron 

Gimnázium GiMilliomosok csapata 
a PénzSztár verseny döntőjén, 
amelyet kedden tartottak a buda-
pesti Magyar Nemzeti Múzeumban. 
A Kiss Péter, Gagyi Levente Lóránt, 
Ilkei Árpád és Krizbai Kázmér 
alkotta csapat harmadik éve nevez 
be a többfordulós megmérettetés-
re: az előző években is az erdélyi 
csapatok között mindig megáll-
ták a helyüket, de idén egyetlen 
határon túli csapatként a döntőig 
küzdötték magukat – tájékoz-
tatta tegnap szerkesztőségünket 
Dimén-Varga László, a diákok fel-
készítő tanára. A versenyfeladatok 
kapcsán elmondta, az egyik házi 
feladatban egy induló befektetési 
alap portfólióját kellett összeállíta-
nia a csapatnak. 

A másik itthonról vitt feladat 
egy riport volt: az Európai Bizott-
ság egyik tagjával kellett képzelt 
televíziós interjút készíteni, illetve 
idén sem hiányzott a döntőből a 
szópárbaj. „A munkaerőpiacon 
később lehet, hogy nem a dobo-
gós helyezés fog nyomni a latba, 
hanem a mögötte rejlő tudás és 
az a kapcsolati tőke, amit egy-egy 
ilyen tréningen tovább bővíthet-
nek” – summázott Dimén-Varga 
László. (Krónika)




