
SzeretettelSzeretettelSzeretettelSzeretettel    üdvözöllek a weblapomon. üdvözöllek a weblapomon. üdvözöllek a weblapomon. üdvözöllek a weblapomon. 
ÖrüÖrüÖrüÖrülök, hogy megtaláltál. A lök, hogy megtaláltál. A lök, hogy megtaláltál. A lök, hogy megtaláltál. A kkkkövetövetövetövetkező kező kező kező 
percekben egy varázslatos világba percekben egy varázslatos világba percekben egy varázslatos világba percekben egy varázslatos világba 
pillanthatsz be. pillanthatsz be. pillanthatsz be. pillanthatsz be.     
Ha Ha Ha Ha hallgattad hallgattad hallgattad hallgattad a Tűzvigyázó c. Bikini a Tűzvigyázó c. Bikini a Tűzvigyázó c. Bikini a Tűzvigyázó c. Bikini 
dalt, dalt, dalt, dalt, hallhattad hallhattad hallhattad hallhattad a következő sorokaa következő sorokaa következő sorokaa következő sorokat:t:t:t:    

    
                „„„„Rám bízták az Istenek,Rám bízták az Istenek,Rám bízták az Istenek,Rám bízták az Istenek,    

Az égben lángoló tüzet.Az égben lángoló tüzet.Az égben lángoló tüzet.Az égben lángoló tüzet.    
Nekem kell rá vigyázni,Nekem kell rá vigyázni,Nekem kell rá vigyázni,Nekem kell rá vigyázni,    

                        Nem hagyhatom kihunyni.Nem hagyhatom kihunyni.Nem hagyhatom kihunyni.Nem hagyhatom kihunyni.””””    
    

Számomra ez fontos üzenet. Számomra ez fontos üzenet. Számomra ez fontos üzenet. Számomra ez fontos üzenet. „Az „Az „Az „Az 
égben lángoló tűz”égben lángoló tűz”égben lángoló tűz”égben lángoló tűz”, az a , az a , az a , az a közkincs, közkincs, közkincs, közkincs, 
melyet őseinktől örököltmelyet őseinktől örököltmelyet őseinktől örököltmelyet őseinktől örököltünk,ünk,ünk,ünk, „nem  „nem  „nem  „nem 
hagyhatom kihunyni”. hagyhatom kihunyni”. hagyhatom kihunyni”. hagyhatom kihunyni”.     
Ismerkedj Ismerkedj Ismerkedj Ismerkedj megmegmegmeg alkotásaimmal, melyek  alkotásaimmal, melyek  alkotásaimmal, melyek  alkotásaimmal, melyek 
egy természetes alapúegy természetes alapúegy természetes alapúegy természetes alapú, szerves , szerves , szerves , szerves 
műveltségre épülő alkotói folyamat műveltségre épülő alkotói folyamat műveltségre épülő alkotói folyamat műveltségre épülő alkotói folyamat 
„„„„vajúdvajúdvajúdvajúdásának ásának ásának ásának „„„„ gyönyörű gyermekei.  gyönyörű gyermekei.  gyönyörű gyermekei.  gyönyörű gyermekei.     
Ha kedvet érzel, hogy megtanuld a Ha kedvet érzel, hogy megtanuld a Ha kedvet érzel, hogy megtanuld a Ha kedvet érzel, hogy megtanuld a 
textextextextilfestési eljárásokat, kiemeltentilfestési eljárásokat, kiemeltentilfestési eljárásokat, kiemeltentilfestési eljárásokat, kiemelten a  a  a  a 
batikolásbatikolásbatikolásbatikolás alapjait, vagy mélyíteni  alapjait, vagy mélyíteni  alapjait, vagy mélyíteni  alapjait, vagy mélyíteni 
szeretnéd szeretnéd szeretnéd szeretnéd eddieddieddieddigi tudásodat, hívgi tudásodat, hívgi tudásodat, hívgi tudásodat, hívj, írj j, írj j, írj j, írj 
bátran, én készen állok. Jó tbátran, én készen állok. Jó tbátran, én készen állok. Jó tbátran, én készen állok. Jó tudni!udni!udni!udni!    
    

„A „A „A „A batikbatikbatikbatik a forró távol a forró távol a forró távol a forró távol----keleti nap termékeny keleti nap termékeny keleti nap termékeny keleti nap termékeny 
talaján létrejött talaján létrejött talaján létrejött talaján létrejött igazi népművészetigazi népművészetigazi népművészetigazi népművészet.”.”.”.” /Lengyel 

Györgyi/ 
 

Álmodjunk együttÁlmodjunk együttÁlmodjunk együttÁlmodjunk együtt, és valósítsuk is , és valósítsuk is , és valósítsuk is , és valósítsuk is 
meg, ahogyan Emese is tette ezt annak meg, ahogyan Emese is tette ezt annak meg, ahogyan Emese is tette ezt annak meg, ahogyan Emese is tette ezt annak 
idején Szkítiában.idején Szkítiában.idején Szkítiában.idején Szkítiában.    

Tartalmas, örömteli Tartalmas, örömteli Tartalmas, örömteli Tartalmas, örömteli 
barangolást kívánok:barangolást kívánok:barangolást kívánok:barangolást kívánok:    

Kozmáné Bődi IKozmáné Bődi IKozmáné Bődi IKozmáné Bődi Ildikóldikóldikóldikó    
    


