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A Tisza-parti töltésen sétálók és a környéken élők 1997-ben arra lettek fi gyelmesek, hogy a Bosznia utca végén hirtelenjében egy 
hatalmas torony nőtt ki a semmiből. A szerkezet a Janjatović család udvarából meredezett az ég felé. Rádióállomás épül, lesz helyi 
rádiónk, rebesgették sokan, de valójában csak akkor hitték el, amikor 1997. szeptember 11-én megszólalt a Panda Rádió első adása. 

Húsz év telt el azóta. Sok minden változott, a feltételek, a körülmények, az igények, de maga a műsor és persze a munkatársak 
is. Egyedül a tulajdonos a régi, Vladimir Janjatović, aki minden nehézséget leküzdve a mai napig üzemelteti az első magánrádiót, 
amely augusztus 25-én színvonalas műsorral ünnepli meg fennállásának két évtizedét.

– Rádióamatőrként mindig is vonzott a rádiózás, ezért annak idején gondolkodni kezdtem egy magánrádió létrehozásában. Már 
1990-ben nekiláttam, de öt évbe tellett, mire minden engedélyt sikerült beszereznem, csak ekkor tudtam létrehozni, hivatalossá 
tenni a vállalkozást. Mivel abban az időben nem sok magánrádió működött az országban, nem volt egyszerű elintézni a dolgokat. 
Újabb két év telt el, mire műszakilag is elkészült a rádió. Nem kevesebb, mint 15 volontőrrel kezdtünk dolgozni. Mindenkinek 
újdonság volt ez, sokan érdeklődtek a rádiózás iránt. Eleinte nem is volt bevételünk, szinte szórakozásból csináltuk a műsorokat. 
Aztán fogyatkozni kezdtünk, végül öten illetve hatan maradtunk, hogy a kétnyelvű, fele-fele arányban szerb és magyar műsorhoz 
minden területen, tehát a bemondó, a technikus és a műsorvezető vonatkozásában is eleget tudjunk tenni az elvárásoknak. Az arány 
nagyjából 2009 körül módosult, ekkor 70 százalékban magyar, 30 százalékban pedig szerb nyelvű műsort kezdtünk sugározni. Az 
elmúlt 20 év alatt elértünk mindent, amire számítottunk. A legerősebb, legnagyobb kapacitással működő rádió vagyunk Vajdaságban 
és komoly munkaerővel bírunk. Száz kilométeres körzetben hallgathatnak bennünket, tehát a magyarlakta terültek zömét lefedjük. 
Nemrégiben együttműködésre léptünk egy magyarországi rádióval, amihez úgy a magyar, mint a szerb állam nagyon pozitívan állt 
hozzá. Hallgatóságunk tábora igen nagy, és mivel az újabb zenék mellett elsősorban a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es évek zenéit adjuk, 
a fi atalok és az idősebbek is megtalálják a nekik legmegfelelőbb zenei kínálatot. Természetesen vannak hírműsoraink, amelyekben 
igyekezünk a legfrissebb információkkal szolgálni a hallgatóknak. Szoros együttműködést alakítottunk ki a községi önkormány-
zattal, ami a tájékoztatás szempontjából nem elhanyagolható körülmény. Eljutottunk odáig, hogy a második leghallgatottabb rádió 
lettünk Vajdaságban – nyilatkozta Vladimir Janjatović az Info Televíziónak adott interjúban. 

Az ünnepi műsorról Kiss Zenóbia, a Panda Rádió marketing menedzsere tájékoztatott bennünket. 
– Az augusztus 25-i jubileumi műsor délután 5 órakor kezdődik a városi strandon. A színpadon elsőként a horgosi néptáncosok 

mutatkoznak be, 18 órától pedig Magyarkanizsa kedvenc együttese, a Tika and the Band szórakoztatja az egybegyűlteket. Őket az 
ugyancsak ismert és nagyon kedvelt Csaba-duó, majd pedig Dér Zsolt csantavéri hegedűművész követi. Az addigra már remélhe-
tőleg nagyszerű hangulatot a šidi fúvósok igyekeznek fokozni, 22 órától pedig a fi atalok egyik kedvenc együttese, a magyarországi 
Dirty Slippers játszik majd, remélhetőleg egészen addig, amíg a fi atalok kitartanak, függetlenül attól, hogy éjfélkor egy tűzijáték is 
a programban szerepel. Nem kis örömünkre, utólag kiderült, hogy meghívásunknak eleget tud tenni egy chilei etno táncsoport is, 
amely pezsgő ritmusú dél-amerikai dallamokkal és táncokkal kápráztatja majd el a közönséget.

A Panda Rádió a magyarkanizsai és környékbeli, de a vajdasági, sőt magyarországi  rádióhallgatókat is nagy-nagy szeretettel 
várja a jubileumi eseményre!
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Két évtized a 103,5 MHz-en
– Augusztus 25-én a Tisza-parti strandon gazdag jubileumi műsor várja a rádióhallgatókat –


