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Az MR1-Kossuth Rádió adásai között a rendszerváltás utáni időktől több 

értékközvetítő, sok hallgató érdeklődését felébresztő adás található.  Ezek sorából emelkedik 

ki A Vendég a háznál, mely műsor hétfőtől-péntekig  11.30-12.00 óráig hallható. A műsor 

gr. Széchenyi István szóhasználatával élve valóban a közjót szolgálja a közértelmesség 

jegyében. A középpontban a családok és a gyermeknevelés vitathatatlanul az egész 

társadalmat érintő kérdései állnak. 
A filozofikus címet az alapító szerkesztő, Horváth Ida találta ki. Azóta sokaknak okozott 

töprengést, de aki belegondol, rájön, hogy mennyire igaz. A kisbaba már akkor sem a tulajdonunk, amikor 
az édesanya hordozza. Nem az anya testének része, hanem csak kilenc hónapig „vendégeskedik” odabent. 
Azután elvágják a köldökzsinórt, és ő önállóan kezd élni. Teljes életének csak az első negyedét, kb. 20 évet 
tölt a szülői házban, azután elmegy, és a saját útját járja.  

Úgy érkezik, hogy először nem is tudunk róla. Mire az anya a várandósság első jeleit tapasztalja, 
már hatalmas utat tett meg a gyermek odabent, és akkora fejlődésen és növekedésen ment keresztül, 
amilyen soha nem lesz már az életében. Mire jelentkezik, szinte készen van. Dobog a szíve, megkezdődött 
az agyának fejlődése, gyönyörű a gerince és a végtagjai is növekedésnek indultak - vallotta Keresztes 
Ilona, aki hosszú évek óta szerkeszti a  műsort, folytatva az értékes hagyományokat. 

A Vendég a háznál segíteni akart és akar ma is a családoknak, teret adva a rádión 

keresztül a gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekben. Együtt gondolkodásra hívja a 

hallgatókat. A műsor főszereplői azonban a gyerekek, ők állnak a gondolkodás 

középpontjában, mivel a család az az erőtér, ahol az alapvető szokásokat elsajátítják, 

megtanulhatják a konfliktuskezelést, mintát vehetnek, és a szeretetkapcsolatokat megélhetik. 

A Vendég a háznál 25 éves fennállása alatt több mint 6000 adás készült el. 

Az adások témája rendkívül változatos: várandósság, születés, apa-, anya-, testvér- és 

nagyszülő szerepek, egészségügyi kérdések, táplálkozás, fegyelmezés, kultúra, oktatás, 

házasság, családi kapcsolatok, pályaválasztás, szerelem, fogyatékosság, másság, szabadságra 

nevelés és felelősség stb. 

A műsor 1992-ben indult. Akkor a rádiózás hangvétele feszesebb, fegyelmezettebb 

volt, mint manapság. A Vendég a háznál a kezdetektől új hangot szólaltat meg ebben a rádiós 

térben. Természetes és őszinte beszélgetések készülnek hétköznapi emberekkel, és 

rendszeresen megszólalnak a gyerekek. Nem egyszer felnőtteket megszégyenítően pontos 

fogalmazással, kendőzetlen őszinteséggel, egyéniségük egyediségével, korosztályos és 

gyakran azon túl mutató érettséggel.  Nem azért, mert valami miatt különlegesek, hanem 

azért, mert gyerekek, el tudják mondani, hogyan látják a világot, a családjukat, hogy élik meg 

a körülöttük és velük alakuló történéseket, mitől félnek, minek örülnek, miről gondolkoznak. 

Tökéletesen bizonyítják azt a pedagógiai tételt, miszerint a gyermek nem tökéletlen felnőtt, 

hanem tökéletes gyermek. A megnyilvánulásokat a műsor készítői nem kommentálják, 

magyarázzák, értékelik, tehát nem manipulálják, így tartva tiszteletben egyszerre a 

megszólaló gyermekek és felnőttek gondolatait és a hallgatókat. A megszólalásokat 

őszinteség, sőt gyakran meghittség, közvetlenség jellemzi. A jó kérdésekre, jó válaszok 

érkeznek, mert belülről fakadnak, mert hitelesek, tanulságosak, és túlzás nélkül létfontosságú 

ismereteket tesznek közkinccsé. A hallgatók is kérdezhetnek és megszólalhatnak. 

A Vendég a háznál történetének legutóbbi hat évében tovább szélesedtek a családokkal 

kapcsolatos témakörök. Előtérbe kerültek a kapcsolati kérdések családon belül, a 25 év alatt 

nagyot változott a világ, átértékelődött a nevelésről és fegyelmezésről alkotott kép. A 

gyerekek a fogantatás pillanatától az érdeklődés középpontjában vannak.  



Merész újítást jelentett a műsor-sorozatban a tizenévesek péntekenként elhangzó 

műsora, a Válasz-utak. Rólunk szól című rovata, ahol maguk lehetnek, és arról 

beszélgethetnek, ami őket érdekli - felnőttek nélkül. Persze gyakran érkezik vendég hozzájuk, 

ha kérik.  

 Ilyenkor övék a stúdió. Épülnek a fiatalok is, akik készítik a műsort, hiszen 

megtanulják kifejezni a gondolataikat, odafigyelni egymás véleményére, érvelni, meggyőzni 

és elfogadni azt is, ha ez nem sikerül. Meglepően sokat segít a műsor a szülőknek és a 

tanároknak is, akik hasonló beszélgetéseket, egyenes megnyilatkozásokat a hétköznapokban 

soha vagy csak nagyon ritkán hallhatnak. 

  Ha az óvodás és a kisiskolás gyermekek őszinteségét kiemeltük, a fiatal „szerkesztők” 

bátorsága, igazmondása még inkább elgondolkodtató és valljuk be: gyakran megszégyenítő. 

A kötelességekről és jogokról, a felelősségről és a felelőtlenségről, az erkölcsről, hibákról és 

mulasztásokról, egyáltalán az alapvető emberi értékekről, természetesen és egészséges 

arányérzékkel és erkölcsiséggel nyilatkoznak. 

A műsor lépett a határainkon túl élő magyarok irányába is. Készülnek műsorok a 

külhoni családokkal mindenfelé a világon. 

A Vendég a háznál teret biztosít a transzcendens gondolkodásnak is, hiszen a hit 

sokféle iránya és megvalósulása jelen van az emberek életében, ez is része a történetüknek, 

amiről szívesen beszélnek. 

A műsort naponta közel félmillió ember hallgatja a Kossuth adón, és az interneten 

keresztül. A szerkesztők reményei szerint a napi adások valódi segítséget jelentenek a 

családok hétköznapjaiban, és beviszik a családok mozgalmas és örömteli mindennapjait azok 

otthonába is, akik éppen nem gyerekekkel élnek. 

A Vendég a háznál 2017. május 6-án 25 éves születésnapján egész napos programmal várta az 

érdeklődőket a rádió Pagodájában. 

Folytatjuk a munkát, ahogy eddig tettük 25 éve- mondta Keresztes Ilona, főszerkesztő, 

aki négy felnőtt gyermek édesanyja. Nagyon jó a csapat. Többen vagyunk „régiek”: Mohácsi 

Edit, Szendrei Edit, Cataluccuo Andi, Juhász Timi, de fiatal szerkesztőink is vannak, Belényi 

Barbara, Diós Judit és Hegyesi Gabriella, akik most kisgyerekesek, és pontosan tudják, hogy 

mikor miről érdemes beszélni. 

Gratulálunk a Vendég a háznál és a Válasz-Utak szerkesztőinek a Széchenyi Társaság 

emlékérmének elnyeréséhez. Erőt és a szeretet leleményességét kívánjuk Önöknek/Nektek és 

kérjük, hogy az éter hullámain keresztül a jövőben is töretlenül vendégeskedjenek a magyar 

családok otthonaiban. 
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