
                                                       

 

                                                          Önéletrajz 

 

A nevem Nagy- Korsa Judit, Miskolcon születtem, 1956.05.12-én, és a mai napig itt élek. 

1985-ben végeztem az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szakán. Tizenkét évig tanítottam, javarészt 

gimnáziumban, ahol ifjúságvédelemmel is foglalkoztam.  1996-tól a Magyar Rádió regionális 

stúdiójának munkatársa lettem. Hírszerkesztő-bemondóként kezdtem, majd szerkesztő-riporter 

lettem. Az MTVA-tól  2012. június 30-án váltam meg.  2011-ben az első tisztogatásnál felmondtak, de 

kirúgni nem tudtak, mert szakszervezeti vezető voltam. Végül én nem bírtam gyomorral és idegekkel 

a kézi vezérlést, a cenzúrát, így közös megegyezéssel eljöttem. 

Rádiósként elsősorban oknyomozó, tényfeltáró riportokat készítettem, emellett természetesen 

portrékat, eseményriportokat is. Évekig szerkesztettem és vezettem a Kossuth Rádió Éjszaka 

műsorát, a Magyarországról jövök című magazint, a 180 perc reggeli, vidékről szóló negyedóráit  - a 

helyi stúdió hír-és magazinműsorai mellett.  

Az utóbbi esztendőkben a regionális rádiók országos sugárzású, hálózatos műsorának oktatással és 

tudománnyal foglalkozó szerkesztő-műsorvezetője (is) voltam. 

Szakmai elismeréseim: 

A Magyar Rádió Nívódíja 

Elnöki dicséret 

Az Év Riportere  

Regionális Innovációs-díj 

MSZOSZ-díj 

Jelenleg szabadúszó vagyok, de időm javarészét a politikai tevékenység tölti ki. 

A Szolidaritáshoz  2012. október 23-án csatlakoztam. 

Pártnak eddig sohasem voltam tagja, de a közélet - már csak szakmai okok miatt is – kifejezetten 

érdekelt, nem csak azért, mert tájékozottnak kellett lennem.  

Meggyőződésem, hogy a szakértelemre és szolidaritásra épülő politika lehet az egyetlen mérvadó, 

demokratikus kiútja ennek a megnyomorított országnak. 

2013-tól az Együtt- A Korszakváltók Pártja tagja vagyok. A 2014-es országgyűlési választáson Borsod-

Abaúj-Zemplén megye  1-es választókerületében a demokratikus ellenzék közös jelöltje voltam. 

Csaknem 30%-os eredményt értünk el a maroknyi, de nagyon lelkes  kampánycsapattal.  A győzelem 

azonban - a Jobbik előretörése miatt - meghiúsult. 



Az októberi helyhatósági választásokon a demokratikus ellenzék listájáról bejutottam a miskolci 

önkormányzat képviselőtestületébe.  

Míg élek, nem teszek le arról, hogy ebben az országban (és a városomban) azok az elvek 

érvényesüljenek, amelyekhez mindig is tartottam magam: szabadság, igazságosság, egyenlőség, 

szolidaritás, demokrácia. A pártérdekek és ezen értékek ütközésénél mindig ez utóbbiak határozzák 

meg a döntéseimet.   

 

 

 

 

                                                                                               

  

 


