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2007. október 1-je emlékeze- 
tes dátum volt Kehidakustány 
könyvtárosának életében. Errő l  
tanúskodik az intézmény legrégebbi 
könyvtári berendezésén, az első 
könyves szekrényen elhelyezett felirat 
is, mely a település könyvtárosainak 
névsorát jegyzi.  

Kehidán és környékén a 
mindenki által csak Miklós bácsinak 
vagy tanító bácsinak ismert kedves 
munkatársunk 1954-től 1997-ig a helyi 
iskolában tanított, jelenleg pedig 
nyugdíj mellett látja el a könyvtári feladatokat.  

A községben a már említett régi szekrényben elhelyezett 150 db kötettel indult 
meg 1951-ben a szolgáltatás. A könyvtár vezetését Miklós bácsi 1957. október 1-jétől 
végzi. A kerek évforduló kapcsán nála tett látogatásunk alkalmával szívesen emlékezett 
vissza a könyvtár életének legfontosabb állomásaira. Mesélt a kezdetekről, amikor 
tanítói végzettségét megszerezve visszakerült a szülőfalujába, s tele friss energiákkal, 
lendülettel kezdett hozzá pedagógusi munkájához. Emellett hamarosan már mint a 
művelődési  ház vezetője is szervezte a község kulturális életét.   

Számunkra ma már érdekesnek tűnik, hogy Kehidán 1959-ben kísérletképpen 
vezették be a könyvtári késedelmi díjat. Ez szolgált a később bevezetett rendszeres 
támogatások előtt a beszerzések forrásául is. Később az állomány bővülése, ill. a 
forgalom növekedése szükségessé tette a könyvtár áthelyezését. 1965 augusztusában 
kapott a könyvtár egy önálló helyiséget, ettől kezdődően már szabadpolcokon kerültek a 
könyvek az olvasók elé. Több költözést követően, 1989-ben készült el a jelenlegi 
könyvtárnak helyet adó épületrész, ahol 110 m2-en, külön könyvkiválasztó, ill. 
olvasóterem szolgálja a látogatókat.    

Miklós bácsi folyamatosan szervezett a községben író-olvasó találkozókat és más 
rendezvényeket. Különösen szívesen emlékszik vissza a Sánta Ferenccel, Tüskés 
Tiborral, Rónaszegi Miklóssal való találkozásokra. A könyves rendezvények mellett 
természetesen helyet ad a könyvtár szakkörök számára, ill. vetélkedők megrendezéséhez 
is. 1981-től kezdődően a kehidakustányi könyvtár a keszthelyi városi könyvtár által 
működtetett ellátórendszer tagja. Kettős funkciójú könyvtárként természetesen a 14 év 
alatti korosztályhoz tartozik az olvasók többsége, de a felnőtt lakosok is folyamatosan 
kérik Miklós bácsi segítségét a könyvek kiválasztásában. 

Kehidakustány Község Önkormányzata az 50 éves évforduló alkalmából Kovács 
Miklóst elismerésben részesítette, s számunkra is nagy öröm, hogy a tavalyi Könyves 
Vasárnapon a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban személyesen is 
köszönthettük őt ez alkalomból. Munkájához a továbbiakban is nagyon jó egészséget 
kívánunk! 
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