
Kitüntetés annak a személynek, aki tevékenységével hosszú időn át és magas 
színvonalon szolgálta városunk közművelődésének ügyét, munkájával 

előmozdítva Dunaharaszti kulturális életének gazdagságát. 
 
Lelkesedés és odaadás! 
Fáradhatatlan türelem és bizakodás! 
Szeretet és szakmaiság! 
Ezek a szavak egy olyan mély érzésű szakember elkötelezettségét és egyéniségét tükrözik, aki  - 
szívvel-lélekkel, felelőséggel -, szeretett szakmájának szentelte életét. Tette ezt önzetlenül és 
tisztességgel. Tette a közösségért, hogy szolgálatával színessé, élettel telivé és korszerűvé varázsolja 
ezt a sokszor szürkének tűnő világot. Hosszú évek néha rögös útján is imponálóan vezette és 
támogatta mindhárom intézményét. 
Ő maga volt a példa! Hittel élni és szolgálni. Karizmája, szakmai tudása, maximalizmusa és 
pontossága elismerésre és megbecsülésre méltó személlyé tette őt. És nemcsak megbecsülésre, 
hanem szeretetre méltóvá! 
Hitte, hogy a kitartó munka és jóakarat formálja az embert értékessé és igazi jellemmé. 
 
Táborosi Zoltánné Purczeld Ágota – bátran mondhatom, ahogyan munkatársai, barátai nevezzük 
a mi „Tábi Ági”-nk - munkaviszonyának minden percét településünk szolgálatában töltötte el. 
 
Gyermekkorától a betű, az olvasás rabságában él! Mindig kitűnő tanuló volt. 1976-ban lett a 
Dunaharaszti Nagyközségi Tanács közművelődési előadója. Munka mellett, 1982-ben szerzett 
népművelő, magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát az egri – akkori - Ho Si Minh 
Tanárképző Főiskolán – ma Eszterházy Károly Egyetem.  
1983-tól öt éven át a Dunaharaszti Nagyközségi Könyvtár vezetőjeként dolgozott, majd 1989-től 
– a könyvtárvezetői feladatok ellátása mellett – a József Attila Művelődési Ház igazgatója lett. 
2016-ban, több cikluson, a rendszerváltozás és a várossá válás történelmi évein át, Dunaharaszti 
szolgálatában letöltött negyven év után vonult nyugállományba. 
 
Munkássága alatt a könyvtár vezetése mellett a nyolcvanas évek végén levezényelte a József Attila 
Művelődési Ház első nagy felújítását, mellyel az intézmény nem csak új arculatot kapott, hanem 
működésében is megújult. Ebben az időben szinte minden kulturális esemény szervezése, 
rendezése a Művelődési Ház feladata volt, a civil szféra még csak csíráiban létezett. A 
rendszerváltozás után a helyi önszerveződő mozgalmak a közösségnek új impulzust adtak, így 
megújultak a közművelődési feladatok is, egyre több szervezettel történt együttműködés, klubok, 
alkotókörök alakultak, sokan részt vettek ebben a közös stúdiumban. 
 
Az egyre nagyobb olvasóközönséggel rendelkező nagyközségi könyvtár több fiókkönyvtárral 
végezte feladatát, amikor egy célpályázat lehetőséget kínált új, modern intézmény létrehozására. 
Táborosi Zoltánné minden erejét, kapcsolatát és ügyességét kamatoztatva elérte, hogy 
felépülhessen az új könyvtárépületet, melynek berendezése, a megújult könyvtári szolgáltatások, 
fejlesztések mind az igazgató munkáját és az ezzel elnyert önkormányzati támogatást dicsérik.  
A könyvtár gyűjteményének integrációját követően Táborosi Zoltánné Dunaharaszti Nagyközség 
könyvtári ellátásáért igazgatókén felelt, a gyűjteményszervezéstől a szolgáltatásokig. A könyvtár 
teljes állományának honosítása, a 100 ezres példányszám retrospektív katalóguskonverziója 2008-
ban fejeződött be. Ezzel egyidőben kiépült az internethálózat is, így az információszolgáltatás 
korlátlanná vált. Az évezred elejére, a már városi könyvtár Pest megye egyik sikerkönyvtára lett.  
  



A felszabaduló fiókkönyvtár helyén a Művelődési Házban Táborosi Zoltánné megálmodta és 
létrehozta Dunaharaszti első kiállítótermét, ahol haraszti és környékbeli alkotók, művészek 
alkotásait mutatták be. 2006-ban újabb átfogó felújítás zajlott le a Művelődési Házban a 
huszonegyedik század új feladatainak és kihívásainak megfelelően, amit a megújított színpad, a 
hang- és fénytechnika, programok szintjén az integrált rendezvényszervezés, mint a Luca napi és 
húsvéti játszóházak, a városi napokat nyitó ünnepi és protokolláris rendezvények fémjeleztek. 
Munkája során mindig fontosnak tartotta a folyamatos belső képzést. 
 
Igazi lokálpatriótaként a Helytörténeti Emléktár vezetését is ellátta. Oroszlánrészt vállalt 
helytörténeti kiadványok létrehozásában és megjelentetésében, a nyomtatott és írt helyi emlékek 
felkutatásában, gyűjtésében, gondozásában: igazi közösségépítő ő.  
 
A rendszerváltozást követően 17 éven át volt az Önkormányzat Művelődési Bizottságának 
szakmáját képviselő tagja. 
 
Köszönjük a hosszú éveket és köszönjük a soha vissza nem térő, örök perceket! 
 
Táborosi Zoltánné életműve: Dunaharaszti szolgálata, a könyvtár, a helyi közművelődés több 
évtizedes szakmai irányítása és a helytörténetben végzett lokálpatrióta tevékenysége 
elismeréseként méltán kiérdemelte Dunaharaszti Város kitüntetését „Tábiági”, ő, aki mindig 
nagybetűs kulturális szakember marad.  
 
 

2019. június 7.                                                                  Gáll Sándor és Tóth Marianna 
intézményvezetők 

és a József Attila Művelődési Ház és a Dunaharaszti Városi Könyvtár munkatársai 


