
Önéletrajz 
 
Név: Szilagyi: Szabolcs  
Született: Budapest 1978. május 23. 
Lakcím: 1081 Budapest Kun u. 12 
E-mail cím: gyapjasjak@freemail.hu
Mobil telefonszám: 36 30 465 1385 
 
Végzettség: építésztervező művész (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 2004.), vizuális és 
környezetkultúra nevelő tanár (MOME 2005.)(www.mome.hu) valamint épület és bútorasztalos (Kaesz 
Gyula Sz.k.i.1996.). 
 
Nyelvtudás: angol középfokú állami nyelvvizsga (780772) 
 
Számítógép ismeret: ArchiCAD 9.0, Vectorworks 11.5, PhotoshopCS2 Microsoft Power Point, 
 Microsoft Word 
 
Szakmai gyakorlatok: számos asztalosműhelyben, Balatonfüredi Hajógyárban 
Egyetemi képzés keretében: Szentegyházasfalu 2003.(Erdély) gyaloghídépítés, 
Művészetek völgye, Taliándörögd 2003. kilátó. 
O. Ecker Judit belsőépítész irodájában 2006. 6. - 2006. 9.  
Dóm Építészműteremben 2006. 11. - 2007. 06. (jelenleg szellemi szabadfoglalkozású tervező) 
 
Csoportos kiállítások: 
Egyetemi kiállítások 1999-2004  
Millenáris Park Kent: Újító gondolatok, formabontó ötletek 2001 („Létra”) 
Művészetek völgye 2003 (székátírások, telepíthető hegymászótábor ( jobbra sárga)) 
Magyar Építész Kamara és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2004 (Diploma 2004) 
MIE: Lakótelepi református templom terve MÉSZ-MÉK Diplomadíj (-----> 
FISE 25 (2007. október) a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület megalakulásának huszonötéves 
évfordulóján rendezett kiállítás (fasori református templom gyülekezeti termének belsőépítészeti terve, 
kertikamra Zebegényben) 
 
Díjak: 
Újító gondolatok, formabontó ötletek 2001 (Kent díja) 
Elnöki különdíj a „Lakótelepi református templom” diplomatervéért 2004 
A MÉK Belsőépítész Tagozatának díja a „Lakótelepi református templom” belsőépítészeti kialakításáért 
2004  
 
A munkámról 
Mindennemű tervezési és vizuális jellegű problémával szívesen foglalkozom, de az építészet, az épített tér 
(épület-, beltér-, és bútor) tervezése érdekel a legjobban. Szeretem a természetes építőanyagokat, követ, 
téglát, fát de nyers beton, üveg és fémszerkezetek tervezésével szívesen foglalkozom. 
  
Érdeklődési kör: 
Szeretek rajzolni, fotózni, olvasni, túrázni világot járni barátokkal (gyalog, vagy kerékpárral, többnyire 
Erdélyben, Balatonfelvidéken, Káli-medencében vagy mindenhol, ahol kedves emberek, rejtett építészeti 
és kulturális értékek, tüskés bozótos, magas hegyek, szép falvak, vannak) éneklek a Psalterium 
Hungaricum református kórusban, szívesen végzek asztalos munkát, szeretem a fát, az élő anyagot. 
Szeretek a szomszéd bácsi vitorlásával viharban száguldozni a Balatonon. Ezeket a dolgokat szeretem 
kombinálni is. Pl.: a tüskés bozótot a rajzolással, vagy a szomszéd bácsi vitorlását az asztalosmunkával. 
 
További információ:  
http://epiteszforum.hu/node/1777
http://epiteszforum.hu/node/1777?q=node/1787 
http://designterminal.hu/pw/designer-index/palyakezdok/2004/magyar-iparmuveszeti-egyetem/szilagyi-
szabolcs/
http://www.pirospont.org 
 
 
Budapest 2008. január 26. 
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