
Winter Diána- Az év mentora 2022 

Mi, a székesfehérvári Táska Rádió diákszerkesztősége a következő okok miatt szeretnénk Winter 

Diánát az év mentorának 2022-ben: 

Diána a szakmában, azaz a rádiózáson belül nagy profizmussal dolgozik, és remekül át tudja adni a 

tudását nekünk is. Megtanít minket kezelni a stúdiók keverőpultjait, elindítani a felvételt, de segít 

fogalmazni is, ha valahol elbizonytalanodnánk. . A felvételek közben megtanít minket konfolni, ha 

pedig a témában elakadunk, Ő továbbviszi. Adások után segít nekünk az utómunkában, azaz  a 

vágásban és a  bedelésben.  

Most pedig nézzük meg pár diák stábtagunk véleményét róla: 

Naár Barbara: „Diána, mindannyiunk számára csak Dia és néha „anyu” is. Azért ragadt rá az utóbbi 

elnevezés, mivel nemcsak a rádiózás terén kapunk tőle segítséget, hanem a magánéletünket is 

megoszthatjuk vele. Bármikor fordulhatunk hozzá, ha rossz történik az életünkben vagy csak rossz 

kedvünk van, és ő mindig tud valamit mondani, amivel azonnal helyreráz minket. Például volt olyan 

amikor én egy magánéleti probléma miatt nem tudtam odafigyelni a konfolásra. Dia pedig azt 

mondta, hogy ha itt vagyok bent a stúdióban, akkor szedjem magam össze, mert munka folyik,de ha 

úgy érzem ez most nem megy, nyugodtan menjek ki, viszont a többiek munkáját ne hátráltassam. És 

ez csak egy volt a sok közül amikor azonnal helyreállította a gondolataimat.” 

Dombi Judit: „Diával nagyon jól lehet dolgozni és könnyen lehet együttműködni. Egyszerre tud 

komoly és felszabadult is lenni, ezért ha egy felvétel előtt idegesebbek is vagyunk, mindig le tudja 

venni a terhet vállunkról. „ 

Ványi Viktória: „Azért szeretem Diát, mert egy hihetetlen energikus személyiség, ami a rádióban 

mindig jól jön, de a közösségünk életében is nagy szerepet játszik. Mindemellett bármibe is fog bele, 

hihetetlen profizmussal és könnyedséggel csinálja végig.” 

Kassai András: „Többször volt olyan, hogy nem volt túl sok kedvem megcsinálni egy rádióadást, de 

Dia mindig tudott kedvet adni hozzá. Adódott olyan alkalom is, amikor picit le voltunk maradva egy 

adás elkészítésére szánt időnkkel, de Dia egyszerre tudta sürgetni a csapatot, és hozni a jó kedvet is, 

hiszen mindannyian élveztük azt, még picit sietve is. És még nem is beszéltem arról, hogy szinte 

mindig nagyjából második anyaként volt ott mellettünk és segített mindenben.” 

Takács Hanna: „Amikor először bementem a rádióba, borzasztóan izgultam, de Dia az első pillanattól 

kezdve olyan anyai kedvességgel beszélt velem, hogy rögtön megnyugodtam. A rádiót olyan 

otthonossá teszi a kisugárzásával, hogy azt szavakban leírni képtelenség.” 

A rádiónkban a diákokon kívül Dia mellett két felnőtt dolgozik még, egyikőjük el is mondta,milyen 

Diával dolgozni. : 

Arany-Szabó Irén: „Dia, egy jelenség. Az energia, a vidámság, a segítőkészség, a kreativitás, 
sorolhatnám még, hogy mi minden is Ő. Egy nagyszerű ember és mentor, aki minden elismerést és jó 
szót megérdemel. Fiatal lányként, az iskolába indulásom előtt, az Ő hangjára készülődtem… Imádtam 
és imádom Őt hallgatni, figyelni. Megtiszteltetés vele dolgozni.” 
 
 


