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Könnyed, szórakoztató és felettébb hangulatos programmal kedveskedett hallgatóinak pénteken a 20. születésnapját ünneplő 
Panda Rádió. Vidékünk első magánrádiója 1995-ben létesült ugyan, de a sugárzást csak két évvel később kezdte meg. A városi 
strandon megtartott ünnepségen felszólalt Körmöci Károly – Köce, a „keresztapa” is, aki annak idején, mint a Községi Végrehajtó 
Tanács elnöke megnyomta azt a bizonyos gombot és 1997. szeptember 11-én megszólalt az első magyarkanizsai rádió, a Panda. 
Azóta is szól megszakítás nélkül, még az 1999-es NATO-légitámadások idején sem hallgatott el. 

A Panda Rádió tulajdonosa, Vladimir Janjatović és marketing-menedzsere, Kiss Zenóbia valamint az általuk vezényelt szer-
vezőgárda hatalmas lendülettel és lelkesedéssel készült augusztus 25-re, hogy a rádió hallgatóinak, a rádió szimpatizánsainak és 
segítőinek minél szebb, minél emlékezetesebb programot állítson össze. 

Noha a bejelentett chilei néptánccsoport és a magyarországi Dirty Slippers együttes végül nem lépett színpadra (előbbi állítólag 
a megfelelő öltözőt hiányolta, utóbbi pedig beragadt a magyar-szerb határon kialakult dugóban), hiányuk nem befolyásolta a kiváló 
hangulatot, aki ott volt, maradéktalanul jól szórakozott, még talán a rádió arcának számító panda maci is ünnepelt egy kicsit. A hi-
ányzókat teljes mértékben pótolta a horgosi néptáncosok fergeteges bemutatója, a Tika and the Band együttes ismert sikerszámokat 
felvonultató fellépése, a Csaba Duó hangulatos dalai, a šidi fúvósok vidékünkön csak ritkán látható és hallható bemutatkozása va-
lamint Dér Zsolt csantavéri hegedűművész virtuóz játéka, akit dekoratív koreográfi ával táncoslányok csoportja kísért a színpadon.

Sokan voltunk a városi strandon. Alkalom volt ez arra is, hogy az egymást rég nem látott rádiós és nem rádiós ismerősök újra 
találkozzanak, hogy ismeretlenek barátkozzanak meg egymással, olyanok, akik talán már hallottak a másikról, de kezet rázni eddig 
még nem volt alkalmuk. 

Ahogyan az egy születésnaphoz illik, a műsor alatt előkerült a születésnapi torta is, amiből – mivel nagyon sokan voltunk, így ha 
nem is mindenki – de sokan megkóstolhattak egy-egy szeletet.     

A születésnapi rendezvény tűzijátékkal zárult. 
A Panda Rádió huszadik születésnapi buliját ismert közéleti személyek is megtisztelték jelenlétükkel. Ha rövid időre is, de az 

ünnepségen megjelent Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, ott volt ez eseményen Nyilas Mihály, tartományi kor-
mányalelnök, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke, a községi önkormányzat vezetői, élükön Nebojša Rakić 
polgármester-helyettessel, Miloš Kravić képviselő testületi elnökkel és Lackó Róbert helyi közösségi elnökkel. 

Kiss Zenóbia a közösségi portálokon mondott köszönetet a vendégeknek és a műsorban résztvevőknek a megjelenésükért és 
közreműködésükért, és nem feledkezett meg kifejezni a Panda Rádió háláját a támogatóknak, közöttük a magyarkanizsai községi 
önkormányzatnak, az MNT-nek, a község vállalkozóinak valamint a hazai és magyarországi cégeknek. Külön köszönettel adózott 
a szegedi Civil Hangstúdió munkatársainak a rendezvény előtt és alatt kifejtett munkájukért, az Alarm Systems alkalmazottainak, 
hogy a születésnapi buli idején felügyeltek a rendre és biztonságra, továbbá a pirotechnikusnak a szép tűzijátékért, végül, de nem 
utolsósorban pedig a két műsorvezetőnek, Németh Ernőnek és Budai Attilának is. 

Summa, summárum a Panda Rádió születésnapi rendezvénye jó kis buli volt, aki ott volt, biztosan nem bánta meg és továbbra is 
a 103,5 MHz-en szerb és magyar nyelven sugárzó magyarkanizsai rádióállomás hallgatója marad.
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