Fábián Tanár Úr munkáját mindig úgy végezte, mint az egykori haragöntő mester:
„Aki jól tudta, hogy harangot önteni csak egyféleképpen szabad! Tudta, hogy a harangöntést
nem szabad elsietni, hogy vannak kritikus pillanatok az öntés folyamatában. Tisztában volt
vele, hogy a harangöntést csak az vezetheti, aki felkészült, nagyon ért hozzá. Tudta, hogy
harangot csak komolyan, hittel szabad önteni. Mert a harang: nem közönséges használatra
szolgál, hanem az lesz a dolga, hogy közös tevékenységre szólítsa az embereket! Tudta a
legfontosabb igazságot is: harangot önteni nem lehet apáink tapasztalata nélkül, de azt is
tudta, hogy az öröklött tudást tovább kell adni.
Hogy harangot önteni: türelmes szenvedéllyel kell, még ha tudja is az ember, hogy
kondulását soha nem fogja meghallani. Hiszen úgysem saját használatra önti.”

Fábián József Tanár Úr! (rubint diplomás, 70 év)
92 év tapasztalatával, bölcsességével nagyon sok mindenre meg tudna még tanítani diákot
és felnőttet egyaránt!
Matematika, fizika szakos tanárként 1947-ben kezdte pedagógusi pályáját.1986-tól Vác város
iskoláinak szakfelügyelője lett, majd 1993-tól a Váci Járás intézményei is hozzá tartoztak.
Munkáját nagy szakmai felkészültséggel, odafigyeléssel végezte az évtizedek során. Számos
elismerést kapott, tanítványai imádták, derűs mosolygós személyiségét, élményszámba
menő kísérletező óráit. Volt kollégái is szeretettel emlékeznek rá. Szinte ma is látják, ahogy
mosolyogva végigballag a folyosón, és közben valami szép régi dalt dudorászik. Azt sugallva,
hogy minden gond ellenére az élet szép, és sok örömet tartogat még. Emberségével,
jóságával, következetességével és nagy szakmai tudásával sokakat lenyűgözött, és fordította
figyelmét a matematika és a fizika tudománya felé. Több tanítványa lett matematikus,
fizikus, pedagógus. Az Árpád Fejdelem Általános Iskolából 1986-ban vonult nyugdíjba (31
éve). Ennek ellenére, volt tanítványai, kollégái a mai napig szállóigéként emlegetik egy-egy
bölcs mondását. Például: „Csak úgy lehet erős várat építeni, ha egy tégla sem hiányzik a
falból”.
Tanár Úr! Igyekszünk iskolánkban ma is megvalósítani ezt az iránymutatást, erre törekszünk
mi is és erre tanítjuk tanítványainkat. Mert csak így lehet és érdemes, biztos alapokon állva
élni és dolgozni, ha kell 92 éven át is, mindenkinek.
Ezek alapján is biztosan jelenthetem ki, hogy Fábián Tanár Úr nagyon fontos alapköve volt és
lesz is mindig az Árpád Fejedelem Általános Iskola közösségének.
Az Árpádos nagy közösség nevében is köszöntöm rubint diplomája átvétele alkalmából!
Köszönöm több évtizedes munkáját! Nagyon jó erőt és egészséget kívánok!
És kívánom, hogy a 75 éves gránit diploma átadóján is én köszönthessem Önt!
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