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Családias, meghitt hangulatú ünnepséget tartottak Márk 
Tivadar, az Operaház Kossuth-díjas, mesterművész, veze-
tő jelmeztervezője emlékszobájának megnyitása alkalmá-
ból. A felújítást kétéves munka előzte meg. A barátok és 
munkatársak láthatták személyes tárgyait, rajzait és kitün-
tetéseit. A gazdagon és ízlésesen kialakított emlékszoba 
Márk Tivadar rokona, Kerekes András és Tordai Hajnal 

jelmeztervező művésznő segédletével valósult meg. Az 
ünnepségen az Operaház képviselői és a legendás néhai 
Fülöp Zoltán (az Operaház Kossuth-díjas díszlettervezője) 
családtagjai is részt vettek. Jelen volt Harkányi Endre szín-
művész, Papp Endre televíziós szerkesztő és Piros Sándor 
jelmeztervező, egykori tanítvány is.

Márk Tivadar nevelőapja, keresztapja és nagybátyja 
volt Kerekes Andrásnak. Már életében tudatosult And-
rásban, hogy mekkora embert és művészt tisztelhet a 
nagybátyjában. Hatalmas életművének a feldolgozása 
mai napig is folyik, ezért Kerekes András kapcsolatban 
áll a Széchényi Könyvtárral, a Magyar Állami Opera-
házzal és a Színháztörténeti Intézettel és Tordai Hajnal 
jelmeztervezővel, aki Márk Tivadar növendéke, később 
kollégája volt.

Márk Tivadar 2003-as halálát követően az utódban 
megfogalmazódott, hogy egy emlékszobát alakít ki a Bem 
rakparti lakásban, amelynek bútorait Örkényi József 
rákosligeti asztalosmesterrel restauráltatta. Tordai Hajnal 
pedig a munkásság feldolgozását végezte közösen Kerekes 
Andrással. 

 Horváth Tibor 

A Rákosmenti Rádiós Kör 
2009. őszén alakult meg 
amatőr rádiózásban elhiva-
tott személyekből, akiknek 
célkitűzései között szerepel 
a rádiózás, a kerületünk tör-
ténelmének, kulturális és 
természeti értékeinek nép-
szerűsítése a rádiózás által, 
a rádiós konstruktőri tevé-
kenység iránt érdeklődők 
szakmai segítése fiataloknak 
és idősebbeknek egyaránt.

Ez a tevékenység hiány-
pótló a maga nemében, 
ugyanis anno az MHSZ 
megszűnésével elfogyott a 
lehetőség a további rádi-
ózásra. E társaság hivatott 
eme lehetőségek újra fel-
élesztésére természetesen a 
mai kornak megfelelő kere-
tek között.

Egyre többen vannak, 
akik a szabadidős elfoglalt-
sághoz, illetve hobbiból 
vásárolnak maguknak vagy 
gyermeküknek ma már 
viszonylag elérhető áron 

PMR adó/vevő rádiót, ame-
lyek engedély nélkül szaba-
don használhatók. Akiknek 
már ettől több kell, szeret-
nék megismerni annak mű-
ködését, vagy kedvet kap-
tak az effajta rádiózáshoz, 
azokat várja a Rákosmenti 
Rádiós Kör. 

Akik inkább a természet-
járást, a helytörténeti isme-
retek elsajátítását részesítik 
előnyben, egyfajta tartal-
mas fűszerezéssel, azok szá-
mára is megoldást kínálhat 
a Rákosmenti Rádiós Kör 
Geocaching-szakosztálya 

Fiatalok, idősebbek egy-
aránt csatlakozhatnak. Itt 
mindenki kipróbálhatja 
ügyességét, tájékozódó ké-
pességét, logikai készségét 
és tudását. Érdemes figye-
lemmel kísérni a www.
qso.hu honlapon található 

Tervezett programjaink 
rovatot, itt informálódhat 
mindenki a jövőbeli prog-
ramokról.

Riz Levente polgármester 
ajánlásával a Rákosmenti 
Rádiós Kör felvette a kap-

csolatot a rákoskerti Kos-
suth Lajos Általános Iskola 
vezetésével, hogy heti egy 
alkalommal rádiós szakkört 
indítson az iskola érdeklődő 
tanulói számára.

További információk 
a rakosmentiek@qso.hu 
e-mail-címen, illetve a 
www.qso.hu weboldalon.

Munkatársunktól 

Rákosmenti amatőr rádiósok

Felavatták márk tivadar emlékszobáját




