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ÉLETÚÉLETÚÉLETÚÉLETÚTTTT                                                                                                                                                                                                                                                                      „A mindenséggel mérd magad!” 
                                                                                                                                              József Attila 

Kozmáné Bődi Ildikó 
textiles iparművész – művésztanár 
 

Tel.: 06/20-525-38-83 
E-mail: kozmane.bildiko@gmail.com 
Web: www.kbodiildiko.atw.hu 
Lakcím: 4274 Hosszúpályi, Földvár u. 36. sz. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                     /1960.03.16. 

                                                                                                                                                      Hosszúpályi/                                   
 
Alkotásaim forrása az a tiszta forrás, mely a magyarság ősi kultúrájából, rege- monda- és 
hitvilágából, a magyar szerves népi műveltségből fakad, de nyomon követhető a természeti 
népek művészetében és a magas művészetek JELes képviselőinek /Csontváry!/ alkotásain is.  

 
Szakmai végzettségek 

� Magyar Iparm űvészeti Egyetem rajz-környezetkultúra szakos 
középiskolai tanár, textil szakirány /Bp. 1998/. 

� Debreceni Tanítóképző Főiskola tanító szak, népművelés-rajz 
szakkollégiumok /1981/. 

Más jellegű tanulmányok 
� ECDL 7 modul nemzetközi bizonyítvány  /2010/. 
� Könyvtáros asszisztens szakképesítés /2009/. 
� Uniós pályázatíró /2008/. 
� Felnőttképzési konzulens /2008/. 
� Közművelődési szakember I. Művelődési szolgáltatásszervező, /szakvizsga, 2005/. 
� Számítógép-és internethasználó /2004/. 
� Újságíró I. felsőfokú szakképesítés /2002/. 
� Falusi vendégfogadó /1999/. 
� Tanári eredményesség tanulása/Gordon/ /1993/. 

Munkaterületek  
�  Tanító, rajztanár  Irinyi József Ált. Isk. Hosszúpályi/ /1981-1998/. 
�  Művésztanár textil tanszak, Debreceni Kézműves Szakiskola/1999-2001/. 
�  Újságíró, külső munkatárs „Hajdú-bihari Napló”, „Debrecen” /2001-2003/. 
�  Intézményvezető Bem József Művelődési Ház, Községi Könyvtár és Tájház 

/2003-2008/. 
�  Művelődési szolgáltatásszervező  u.ott /2009/. 
 
 

Szakmai kompetenciák 
� Tanítványaim több évtizedes sikerei megyei, országos, nemzetközi 

pályázatokon.  
�  Országos oktatási-nevelési kísérleti programokban részvétel: rajztagozat 

bevezetése kísérleti jelleggel, A roma gyermekek beilleszkedési nehézségei c. 
komplex kísérleti program  /1980-as évek/. 

� „Kiváló munkáért” megyei  pedagógiai elismerés /1985/. 
� 1993 óta folyamatos önálló- és csoportos kiállítások az ország több pontján. 

/2010-ben: Téglás-Városi Könyvtár, MEZON- Ifjúsági iroda Debrecen, Mű-
Terem Galéria Debrecen/. 

� „Képes beszédek - beszédes képek” c. kézikönyv megírása a természetes alapú 
gyermeki vizualitásról /kézirat, 1990/. Tanulmány megjelenése a Főnix c. 
folyóiratban /1997. 3-4 sz./. 
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� Nagyméretű batikpannók festése közintézmények és magánszemélyek 
részére /1994-2000/. 

� Nívódíj két batikmunkáért: Idvezültek közössége, Krisztus megjelenése 
/1994/. 

� Nemzetközi Csontváry Felnőtt Alkotótábor alapítása, szervezése, vezetése, 
gyermektáborok szervezése, vezetése /1999-2009/. 

� Textil tanszak beindítása a Debreceni Kézműves Szakiskolában /1999/. 
� Irinyi-díj   kulturális tevékenységért, Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 

/2001/. 
� „Hosszúpályi Kisbíró”c. helyi közéleti lap alapítása és szerkesztése /2003-

2007/. 
� Kiadványok szerkesztése /alkotótábori katalógusok, turisztikai kiadványok 

/2003-2008/. 
� Sikeres hazai és uniós pályázatok írása, lebonyolítása /2003-2008/. 
� A hosszúpályi tájház kialakításának 20 éves évfordulójára, édesapám, 

helytörténeti kutató, gyűjtő munkásságának tiszteletére és emlékére felvette a 
Bődi István Falumúzeum nevet /2006/.  

� Részvétel, előadások, prezentációk tartása országos, nemzetközi 
konferenciákon, oktatási-kulturális intézményekben az organikus rajztanítási 
módszerről, szemléletről /Utóbbiak: 2008. okt. 8-9. Pécs, Platthy György 
Emlékkonferencia, 2010. május 10-16. Keszthely, Család Iskola, 2010. július 
13-25. Abod, Országos Nemeztábor és Továbbképzés/. 

� Verseskötetek, mesék illusztrálása, megyei, országos irodalmi- és képző-
iparművészeti pályázatokon való részvétel, megjelenés antológiákban, 
kiadványokban, kiállítások megnyitása. 

 
DÍJAK /kiemelten 2009-2010/ 
 

                     Országos Radnóti versillusztrációs pályázatok: 
☺  Tiszalúc /6.h./. 
☺  Pilisvörösvár -  kiállítás, megjelenés a Művészeti Antalógiában /2009/.  

                     Irodalmi pályázatok: 
☺  „Tanulni érdemes!..”. országos írópályázat, díjazott, Budapest Magyar 

Művelődési Intézet /2009/. Megjelent a Valóság c. folyóirat 
különszámában /2010. 1.sz./.  

☺ „Karácsonyi történetek”c. megyei novellaíró pályázat, díjazott. 
Megjelent  Hajdú-bihari  Naplóban /2009. 12.07.sz./. 

☺ „Az én tantóm” megyei pályázat, M.S. mester és tanítványa címmel  
megjelent a  Hajdú-bihari Naplóban /2010.08.02.sz./.  

                     Irodalmi és grafikai pályázat: 
☺ „Aranykapu alkotóműhely” karácsonyi irodalmi és grafikai pályázata, 

grafikák, novella megjelenése az alkotóműhely antológiájában /2010/. 
 

Mestereim, tanítóim ☼Makoldi Sándor festőművész, főiskolai tanár, ☼Pap Gábor                                  
                                        művészettörténész, ☼Molnár V. József népi műveltségkutató 
 
Civil tevékenység 

� Elnök: Csontváry Egyesület, Hosszúpályi Kultúrájáért Alapítvány  
� Tagság: Magyar Művészetterápiás Társaság /MMT /, Magyar Újságírók 

Szövetsége /MÚOSZ/, Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete /MROE/.  
 

 


