
Tisztelt Baranyi Krisztina Polgármester Asszony és Tisztelt Szakértő Bizottság! 

Segítségüket szeretném kérni, kérelmet szeretnék benyújtani. 

A Public Art pályázat keretén belül a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium 12. osztályos 
keramikus tanulóival készítünk 6db "Ülőkövet" a Ferenc térre. 
A szerződésben vállalt kiállításunk április 21.- május 4. közötti időszakban valósulna meg. 
 
Sajnos azonban a januári és a februári hónapokban több diákom is lebetegedett, nem tudtak 
mindig részt venni a munkában, így nem haladtunk az eredeti terveknek megfelelően.  
Az "Ülőkövek" elnevezésű kerámia plasztikáknak az elkészítéséhez technológiai szempontból 
kb. három hónapra van szükség (agyagból építés, szárítás, mázazás, 2x égetés). A bevállalt 
munkánk jelentős részét ezeknek a nagy plasztikáknak a felépítése és kiégetése jelenti.  
 
Eddig bíztam abban, hogy mindenki el fog készülni. 
Igyekszünk jól haladni, már munkaszüneti napokon is dolgozunk, de félek, hogy nem tudjuk 
mindenkinek befejezni az ülőkövét.  
Ráadásul jelenleg én is beteg vagyok. 
 
Szeretném kérni Önöket, hogy az eredeti megállapodás helyett május 11.- május 24-ig 
tartó időszakban állíthassuk ki a diákok munkáit. Ha lehetséges, akkor a Markusovszky 
téren. 
 
A tanulók is és én is igen motiváltak vagyunk abban, hogy bemutathassuk azokat a kerámia 
plasztikákat, amiken már hónapok óta dolgozunk. Önök hozzájárultak ahhoz, hogy az 
érettségiző tanulóim teljesíteni tudják az éves szakmai feladatukat. (Ebben a tanévben, a 
közbeszerzés bonyolultságának köszönhetően, eddig még semmilyen alapanyagot nem 
kapott egyik szakosztály sem.) 
 
Előre is köszönöm a segítségüket és a megértésüket! 
 
Üdvözlettel: 
Haber Szilvia 
Ferenczy Noémi-díjas 
Kerámia és porcelánipari formatervező 
A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium  
Kerámia szakosztályának a vezetője 
06209321974 

 

 
  



Összeállítottam egy rövid fotódokumentációt, ami jól illusztrálja az elmúlt időszak szakmai 
munkáját, a Public Art pályázatra való készülésünket. 
 

 
 

 
 
Az ülőkövek kicsinyített másait készíthetik majd el az érdeklődők gipszformába préseléssel. 
 
 



  
 

 
 
  Agyaghurkák egymásra dolgozásával építik fel a tanulók a bemutatásra szánt plasztikáikat. 
 
 
 



 

 
 
Jelenleg is azon dolgozunk, hogy elkészüljenek a terveink. Az épített elemeket nedves 
újságpapírba és műanyag zsákokba csomagolva tároljuk, hogy hétről hétre folytatható 
legyen az építkezés. 
 
Budapest, 2022-03-28 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum HABER
SZILVIA ADÉL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.04.11. 12.43.17


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: HABER SZILVIA ADÉL
Születési hely: BUDAPEST                 09
Születési dátum: 1971.03.15.
Anyja neve: LONKAY ALIZ SZILVIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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