
 

 

1. Édesanyám cseh, Prágában születtem, így beszélek csehül. 
Eredeti végzettségem könyvkötő. 
Horváthné Bartók Lucia 

 

 

2. Egy sportegyesületben versenyeztem a Salgótarjánban 
született Papanitz Zoltán sportlövővel, aki sorozatban három 
olimpián is szerepelt. Általános és középiskolás koromban 
versenyszerűen kosárlabdáztam, rövid ideig tagja voltam az 
NB II-es salgótarjáni STC csapatának. Kezdetben 
gyógypedagógusnak készültem, nem könyvtárosnak. 
Szalainé Bodor Edit 

 

 

3. Sportszerűen teniszeztem 1974-1978 között, az akkori 
Szombathelyi Sportegyesület OB III-as csapatában 
versenyeztem. Az 1980-as, 1990-es években az MMIK 
Kreatív Fotó Stúdiójának tagja voltam, több kiállításon 
szerepeltek képeim.Az első autómat 
nyereménybetétkönyvvel nyertem 1991-ben, egy Dacia TLX 
gépkocsit. 
Zleovszki András 

  

4. Tízéves koromban határoztam el, hogy könyvtáros leszek. 
Rendszeresen részt veszek budapesti tematikus városnéző 
sétákon, túrákon. Kedvelt programom a Budapest100 
építészeti-kulturális fesztivál, amelynek során a főváros 
értékes, régi épületeit lehet bejárni. 
Horváthné Kupi Ildikó 

 

 

5. Sokat beszélek, amit örökölt gyermekem is. Imádok 
vártúrázni, Magyarországon már mindet megkerestem. 
Rollerezéssel tartom fitten magam. Másfél évet énekeltem a 
szombathelyi Erkel Kórusban, amit szeretnék folytatni a 
későbbiekben. 
Dobrovics Tímea 

 

 



6. Havonta legalább 15 könyvet olvasok el és ezekről blogomon 
osztom meg a véleményemet. Egyik hobbim a fotózás. 
Waldinger Dóra 

 

 

7. Fiatalabb koromban nagyon szerettem rajzolni, 
rendszeresen vettem részt rajzversenyeken, Győrben, ahol 
éltem. Rendkívüli rajztanáraim voltak, emberileg is kiválóak! 
Így aztán majdnem rajztanár lettem. A rajz ma már csak 
hobbi, de megmaradt a képzőművészetek szeretete (főképp 
a régieké)… 
Vörösné Adler Erika 

 

 

8. Hatodik osztályos koromban a Bod Péter könyvtárhasználati 
verseny megyei fordulójának 3. helyezettje voltam. A 
könyvtári hivatás előtt több éven keresztül a szombathelyi 
Szent-Györgyi Albert Középiskolában tanítottam, a Nyugat 
Rádióban vezetettem műsort, valamint újságíróként is 
tevékenykedtem. Szabadidőmben dokumentum- és 
ismeretterjesztő filmeket készítek. 
Boros Ferenc 

 

 

9. Hobbim a kutyázás: több mint 20 évig foglalkoztam ír 
farkasagarakkal, tenyésztés szintjén is. Jelenleg egy magyar 
agaram van. Nagyon szeretek kutyakiállításokra járni. 
Nemcsak a versenyzés izgalma miatt, hanem sok baráttal és 
jó ismerőssel lehet ott találkozni.  Emellett kirándulásnak 
sem utolsó, mert rengeteg szép helyen jártam már 
kutyakiállítás „ürügyén”. 
Szabó Csilla 

  

10. Eredeti szakmám könyvelő és statisztikus. Mindenféle 
kreatív hobbijaim vannak, időnként váltogatom őket. Nagy 
biciklis vagyok, és mindig van nálam csavarhúzó. 
Palkó Andrea 

 

 



11. A természetben tudok a legjobban kikapcsolódni, gyakran 
túrázom. A kéktúra kilométereiből közel 900 van a 
bakancsomban. Mielőtt a könyvtárosi hivatást választottam, 
évekig újságíróként dolgoztam. 
Bozzai Judit 

 

 

12. Középiskolai tanulmányaim során az érettségi mellett festő 
képesítést szereztem. Két csincsilla boldog gazdája vagyok. 
Kedvenc zenei műfajom a heavy metal, szabadidőmben 
szívesen veszek részt koncerteken. 
Molnár Andrea 

 

 

13. Az 1980-as évek elején a szombathelyi legendás Savaria 
Táncegyüttesben, az ugyancsak legendás Anikó néninél 
(Rimányiné Kiss Anikó) sajátítottam el a társastánc alapjait, 
és néhány „E” kategóriás táncversenyen is részt vettem. 
Hobbim a képszerkesztés. 
Brückler Zsuzsanna 

 

 

14. 13+1 Mondhatni zenei mindenevő vagyok, de például a 
kihívásokkal telített időszakokban a hardcore rock zene tud 
igazán felrázni.A stílus egyik szombathelyi képviselője, a 
Social Free Face együttes számos koncertjén voltam és még 
tervezem is hogy megyek. Az analóg technika kedvelőjeként 
szeretem a régi hanglemezeket. 
Spiegler-Kutasi Nikoletta 

 

 

15. 13+2 Általában pozitív beállítású vagyok. Nem szeretem a 
depressziós, haragos embereket. Vidám, örökmozgó ember 
vagyok, szeretek mosolyogni. Fiatal koromban sokat 
sportoltam, diszkoszvető voltam Németh Pali bácsinál. Egyik 
kedvenc időtöltésem a kertészkedés. 
Óráné Berics Mária 

  



16. 13+3 Tizenéves koromtól fogva érdeklődöm a csillagászat 
iránt, így most már amatőr csillagásznak mondhatom 
magam. Kedvenc hobbim a kanzashi, kokeshi baba, valamint 
az origami készítés. 
Németh Henrietta 

 

 

 


