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Fájó veszteség érte a Veszprém megyei könyvtárosokat: 2017. augusztus 25-

én, 58 éves korában hosszú betegség után elhunyt Sárköziné Sárovits 

Hajnalka, a balatonfüredi Lipták Gábor Városi Könyvtár igazgatója.  

 

Hajni két cikluson keresztül, 2007-től 2015-ig volt a Magyar Könyvtárosok 

Egyesülete Veszprém Megyei Szervezetének elnöke, majd haláláig a helyi 

szervezet vezetőségi tagja. Ez alatt az időszak alatt számtalan érdekes és 

értékes program valósult meg: szakmai napok, melyeken a résztvevők sok 

információt kaphattak a legfrissebb, és a könyvtárosokat leginkább érdeklő 

témákról. Nemzetközi találkozók, szakmai utak sok-sok 

könyvtárlátogatással. A megyei könyvtárral együttműködve informatikai 

továbbképzés az egyesület tagjai számára. Szabadidős programok, közös 

részvétel a Veszprém megyei rendezvényeken. A megye nyugdíjas 

könyvtárosai számára megszervezett találkozók a bizonyítékai annak a 

törekvésnek, hogy ne szakadjanak el a szálak a már nem aktív könyvtárosok 

és az utódok között – és mindannyiunk közös fájdalma, hogy ő 

nyugdíjasként, meghívottként soha nem vehet már részt ezeken a 

találkozókon. Elnöksége alatt az egyesület komoly összeget gyűjtött össze a 

nemzetközi kapcsolatokat is kihasználva a Devecseri Városi Könyvtárnak a 

vörösiszap-katasztrófában tönkrement, de a kistelepülési ellátásban 

nélkülözhetetlen gépkocsi pótlására.  

 

Egyetlen munkahelye a balatonfüredi Városi Könyvtár volt. Részt vett az 

önálló gyermekkönyvtári részleg kialakításában, évekig volt annak vezetője. 

1998-ban lett az intézmény igazgatója. Igazgatóként egyaránt figyelt a változó 

olvasói igényekre és munkatársaira. A szervezeti átalakulásokból az 

intézmény mindig megerősödve került ki. Nemcsak egyesületi elnökként 

fogta össze a megye könyvtárosait, hanem igazgatóként is fontosnak tartotta 

a könyvtárak közötti együttműködést.  

 



A balatonfürediek nemcsak könyvtárosként, könyvtárigazgatóként ismerték: 

ezer szállal kötődött a városhoz. A város kulturális életének szervezésében 

megkerülhetetlen volt, legyen az Ünnepi Könyvhét, színjátszó-fesztivál, 

irodalmi est, könyvbemutató, kiállítás-megnyitó, vers- és prózamondó 

verseny, író-olvasótalálkozó, vagy bármilyen könyvet, olvasást érintő 

rendezvény. Kreatív volt, sok jó kezdeményezés indult tőle, így pl. a Füredi 

Kis Könyvfesztivál, amelyből már ötöt szervezett, nagy sikerrel. Nemcsak a 

könyvtárhoz és könyvekhez kötődő eseményekből vette ki a részét, hanem 

tagja és motorja volt több civil szervezetnek, melyek így személyén keresztül 

méltó helyszínt találtak a könyvtárban a rendezvényeik és összejöveteleik 

számára. Kiemelten támogatta a helyismereti, helytörténeti kutatást, a helyi 

értékek, tárgyak, emlékek megőrzését, azok bemutatását. Meghatározó 

szerepe volt a Helyismereti Gyűjtemény és a Városi Múzeum létrejöttében is.  

 

Szót kell ejtenünk Hajniról, az emberről is: közvetlensége, vidámsága, 

udvarias határozottsága meghatározója volt minden egyesületi 

rendezvényünknek. Kapocs volt a különböző generációk között: a fiatalokat 

nyitottan, pártfogóan fogadta, a jónak tartott ötleteiket segítően egyengette. 

Az idősebb generációkra gondoskodóan figyelt, nem hagyta, hogy a 

nyugdíjba vonulás egyúttal az egyesülettől történő elszakadást is jelentse 

számukra. A szakmai kirándulásokon megismerhettük a felszabadult, 

játékos, jókedvű oldalát is.  

 

Valószínűleg még sokáig fogjuk várni, hogy a mikrofon elé lépjen egy-egy 

rendezvényen, halljuk a hangját a busz mikrofonjából egy-egy kirándulás 

kezdetén és egy-egy jó ötlettel továbblendítse a megakadt gondolkodást. 

Halála nagy veszteség mindannyiunk számára, szívünkben örökre ott marad.  

 

Sárköziné Sárovits Hajnalkától 2017. szeptember 2-án 13.00 órakor veszünk 

búcsút a balatonfüredi köztemetőben (Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky utca). 

 

 

 


