
Kutasi Judit a Trend FM főszerkesztő-helyettese, műsorvezetője, szívéhez a Hétfő – Egy nő című műsor áll 
a legközelebb. Végzettsége szerint bölcsész, de a Corvinus Egyetemen szerzett külpolitikai szakértői diplomát is. 
Húsz éve rádiózik, mellette dolgozott hírügynökségeknél, televízióknál, valamint az írott sajtóban is tevékenykedett. 
A HVG egyik éves kiadványának ma is felelős szerkesztője.

A gyerekek napközbeni ellátása, a problémával küszködő családok átsegítése a nehézségeken kihívásokkal 
teli, ugyanakkor nagyon fontos feladat. Ezt segíti a Szülők Háza, amelynek vezetőjéről, Regős Judit 
szociálpolitikusról, családi tanácsadóról készített riportot a Trend FM (94,2 Mhz). A Hétfő – Egy nő című 
műsor ezen adása a Családbarát Médiáért-díj novemberi jelöltje lett.

NEM SZÜLETÜNK ANYÁNAK

Tíz éve követi Regős Judit munkásságát Kutasi Judit műsor-
vezető. Mint mondja, a szociálpolitikussal akkortájt találko-
zott először, amikor ezt az álmát még csak elkezdte meg-
valósítani. „Nekem már akkor felkeltette az érdeklődésemet 
az, hogy milyen úton indult el, mit tart fontosnak az életében. 
Mindez nagyon összecsengett azokkal a dolgokkal, amelyek szá-
momra is fontosak. Ráadásul műsorunk mottója az, hogy olyan 
sikeres nőket szólaltatunk meg, akik a munkát és a magánéle-
tüket is össze tudják egyeztetni, akik tevékenységükkel a társa-
dalomnak is tudnak valamit adni, mutatni, akiktől lehet tanulni 
valamit. Emiatt gondoltam jó választásnak az ő személyét” – 
mondja a műsorvezető. Kutasi Judit kiemeli, hogy a Szülők 
Háza vezetőjének – aki négygyerekes családanya – példája 
rámutat arra: család mellett is vállalható egy ennyire fontos 
hivatás. Életútja emiatt is figyelemreméltó.

„Nekem két fiam van, de tapasztalatból tudom, már az is 
nehéz út, hogy egyáltalán gyereke lehessen egy nőnek. 
Másrészt sokan azt sem látják előre, hogy egy családban 
folyamatosan helyt kell állni, nem elég létrehozni. Regős Judit 
is azt mondja: nem születünk anyának, hanem azzá kell vál-
nunk. Hiába tűnik tehát habkönnyűnek a családi lét, időnként 
akár tonnás súlyokat is cipelhetünk. De így is megéri mind-
ezt felvállalni. Emiatt fontos mindaz, amit Judit és a Szülők 
Háza képvisel és kommunikál” – emeli ki a riporter. Fejében 
az a gondolat különösen megmaradt, amely így hangzik: 
„A családdá alakulás nem olyan, mint az instant kávé. Nem elég 
felönteni forró vízzel, hanem hibázni, tanulni is kell belőle, el kell 
néha bukni, és utána fel kell állni.”  

Regős Judit

NOVEMBERI JELÖLT 

SZÖVEG —
SZABÓ EMESE

A Családbarát Médiáért-díj határon túli jelöltje novemberben Tomojka Tünde, 
Tomojka Vojtko Béla hirek.sk oldalon megjelent videója lett. Címe: Évtizedes helyi 
hagyományban állt be változás – magyar gyerekek magyar iskolában tanulnak




