Tábori László a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium szabadidő-szervező pedagógusa.
Az Újszászi Gimnázium után Jászberényben szerzett tanító-művelődésszervező diplomát, majd - már munka
mellett - elvégezte a Debreceni Egyetemet, mint néprajzkutató. A népi kultúra szeretetét jászladányi
származásúként a családjából hozta.
Ceglédre 1996-ban költözött. Először a Ceglédi Kék Újságban jelentek meg cikkei, majd külső munkatársként
a Ceglédi Városi Televíziónál, a Cegléd Rádiónál és a Ceglédi Panorámánál is dolgozott. Megismerkedett
Cegléddel és a ceglédi emberekkel. Személyes jó kapcsolatot ápol a ceglédi és kistérségi oktatási és kulturális
intézmények vezetőivel, polgármesterekkel, önkormányzati képviselőkkel.
Első munkahelyén, 1997-től a Református Iskolában tanított egy tanévet, és ez a rövid időszak alapvető
hatással volt elkövetkező ceglédi pályafutására.
Tábori László 1998-tól a Tiszti Klubban dolgozott, mint művelődésszervező. Számos kiállítást rendezett
ceglédi és magyar művészek részére. A korabeli táncházak üde színfoltjai voltak városunk kulturális életének,
melyek érdekessége, hogy a talpalávalót a mára már befutott Csík Zenekar húzta. Az általa vezetett egyesület
keretében elsőként szervezett városunkban előadásokat, vetélkedőket a NATO-val és az Európai Unióval
kapcsolatosan, ahova országosan elismert szakembereket hívott meg. A tíz éven keresztül évente
megrendezett országos középiskolai NATO vetélkedők révén pedig több tucat magyarországi középiskola
diákja fordult meg városunkban.
2001-ben részt vett a Ceglédi Alkotók Egyesületének létrehívásában, melynek több évig elnöke volt. Az
alapítás követő években az egyesület kezdeti 13 fős taglétszámát tagtársai hathatós segítségével több
tucatnyira bővítette. A művészet minden területén működő ceglédi és ceglédi környéki alkotók is az egyesület
tagjaivá váltak.
2004-től két évig Budapesten élt, ahol a Magyar Teleház Szövetség munkatársaként több száz kistelepülés
aktív, kulturális munkát végző szakemberével ismerkedett meg. Nekik az volt a céljuk, hogy a megszűnő
művelődési házak, könyvtárak szerepét az akkor létesülő teleházak vegyék át.
2005-ben költözött vissza Ceglédre, azóta az Újvároson él szintén pedagógus feleségével, és három
gyermekükkel. Miután visszakerült Ceglédre újra bekapcsolódott a város kulturális életébe, főként már az új
munkahelye keretei között.
Jelenleg feladatai közé tartozik a gimnáziumban zajló rendezvények szervezése. Részt vesz az iskolai és városi
ünnepségek megszervezésében és lebonyolításában. A gimnáziumban folyó munkájában is fontosnak tartja a
megújulást, a már meglévő, akár évtizedes hagyománnyal rendelkező kulturális programok mellett számos új
kezdeményezés
ötletgazdája,
vagy
lelkes
támogatója.
Szakmai munkájában több mint 20 éve nagy szerepe van a különféle pályázatoknak. Felismerte, hogy a
legtöbb kulturális program megvalósításához külső forrás megszerzése is elengedhetetlen. Részt vett
pályázatíró képzésen a Tempus Közalapítványnál. Pályázati szakértőként több alkalommal dolgozott az
Oktatási Minisztériumnál, és alapítója volt a GERJE-sztők LEADER akciócsoportnak is.
A magyar kultúra megismerését fontosnak tartja szabadidejében is. Az immár több évtizede szervezett túrák
keretében különleges, sokak által nem is ismert kulturális értékekkel ismertette meg szerte a Kárpátmedencében a vele túrázó ceglédieket.
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város kulturális életében végzett kiemelkedő és
sokoldalú, hagyományápoló és hagyományteremtő szakmai tevékenysége elismeréseként ítélte oda
Tábori Lászlónak 2019-ben a Cegléd Város Kultúrájáért kitüntetést.

