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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy: Javaslat a Cédrus Művészeti Alapítvány támogatására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Szondi György, a Cédrus Művészeti Alapítvány vezetője azzal kereste meg Önkormányzatun-

kat, hogy lehetőség szerint támogassuk Bertalan Tivadar Rebellisek című legújabb kötetének 

megjelenését. 

Az Újpesthez rengeteg szálon kötődő Bertalan Tivadar (Budapest, 1930. október 2. –) Kossuth-

díjas magyar festő, grafikus, író és látványtervező, Újpest díszpolgára jelenleg is Újpesten él és 

alkot. Táblaképek és mintegy 200 film látványtervezése alkotja fő műveit, de szépirodalmi mun-

kássága is kiemelkedő. 

Fehér György a tavalyi Kossuth díj átadás kapcsán a következőket írta róla: 

„Bertalan Tivadart, Újpest közéletének aktív résztvevőjét és formálóját Magyarország egyetlen 

„öt az egyben” művészének tartják. Több mint száz magyar és külföldi játékfilm látványmestere, 

díszlettervezője, art direktora, továbbá táblaképek, grafikák, könyvművészeti munkák, kiállítások, 

„egyszemélyes” könyvek, borítók, kötéstervek, tipográfiák, szövegek és illusztrációk alkotója, aki 

számos magyar rendező mellett együtt dolgozhatott Woody Allennel is. De ez számára csupán 

háttér, bevezetés, hiszen ő elsősorban képzőművész, festő, grafikus, miközben kötetei jelzik, az 

írást sem mellékes elfoglaltságnak tartja.” 

Képeit több egyéni és az Újpesti Művészek Társaságával közös csoportos kiállításon mutatta be 

az elmúlt években többek között az Újpesti Polgár Centrumban. Nyomtatásban megjelenő re-

gényeit, elbeszéléseit, novelláit sajátmaga illusztrálja, így válik teljességgel egyszemélyes szerző-

vé. Legújabb kötete esetében sem lesz ez másképp, amelyet a Szerző a Cédrus Művészeti Ala-

pítvány gondozásában az idei Ünnepi Könyvhéten szeretne bemutatni. 

Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek a Cédrus Művészeti Alapítvány 

950.000,- Ft-tal történő támogatását. 

 

Újpest, 2018. március 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Molnár Szabolcs 

 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglal-

takat megtárgyalta és úgy dönt, hogy 950.000 Ft-tal támogatja a Cédrus Művészeti Alapítványt 

Bertalan Tivadar Rebellisek című kötetének nyomdai kivitelezése és megjelentetése érdekében. 
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Határidő: folyamatos 


