SZABÓ BENJAMIN ISTVÁN,
AZ ETE SZENIOR KLUB ELNÖKE
80 ÉVES
Az ATOM-KOR-KÉP című könyvének elolvasása után már azt hittük, hogy mindent tudunk
Béniről, mert ebben részletesen beszámolt életművéről. De a szerző tovább dolgozik, már a
fúziós reaktor megvalósítása felé tekint, és még sok minden más is érdekli…
Köszönettel tartozunk SZABÓ BÉNI-nek, hogy négy éve elfogadta felkérésünket az ETE
Szenior Energetikusok Klub elnöki székére, mert azóta szinte minden alkalommal a Magyar
Elektrotechnikai Múzeum emeleti előadótermében a csütörtökön 10 órakor kezdődő
előadások, programok előtt egy órával megjelenik. Ellenőrzi a klubfoglalkozás feltételeit, a
technikai berendezések készenlétét, és mindannyiunk örömére a kávéfőző hadra foghatóságát
is. Szeretettel fogadja, a vidékről érkező és helyi tagokat, valamint a „külső” érdeklődőket,
miközben mindenkit türelemmel meghallgat, tanácsokat ad, szolidan oktat a legkülönfélébb
témákban. Személye határozott, érdeklődő, kiegyensúlyozott, nyugalmat és biztonságot
áraszt, szereti az embereket, és Őt is szeretjük. Köszönti a meghívott, - hazai közéletben
ismert kiemelkedő szaktekintélyeket - előadókat, és tájékoztatja őket a hallgatóság
érdeklődési körét, felkészültségét illetően. Az előadások elhangzása után a kávészünetet
lezárva, szinte már bensőséges családi hangulatot kell megtörnie, hogy a hallott és látott
témákkal kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket fogalmazhassanak meg az érdeklődők,
melyekre ott helyben az előadótól választ is kapjanak.
A foglalkozások vagy programok végén barátokként, a jövő heti találkozás reményében
köszönünk el egymástól.
Az érdekfeszítő klubelőadásokon túl, az elméleti ismeretek bővítése, frissítése mellett
üzemlátogatásokat, szakmai kirándulásokat is szervez, mert fontosnak tartja a technikai
fejlődés mielőbbi gyakorlatba történő átültetésének, alkalmazásának ismeretét is.
Most a klub nyári szünetet tart, az előadások majd szeptemberben indulnak, de Béni már a
2013 évi előadásokat, programokat, üzemlátogatásokat szervezi mérnöki precizitással,
telefonál, internetezik, időpontokat egyeztet, minden „pörgés nélkül”, miközben a legfrissebb
energetikai és technikai eredményekről is rendszeresen tájékoztatja - elektronikus posta útján
- tagságát. (Azért időnként keserűen megjegyzi: „Én időmben ez a technikai felszereltség még
hiányzott!”). Neki köszönhetjük e honlap indítását is!
A klubéleten kívül középiskolák, szakmai szervezetek meghívásainak is eleget tesz, mert
felkérik és igénylik megismerni tapasztalatait, szakmai tudását.
Közben cikket ír az „Energiagazdálkodás” c. szakmai kiadványnak „Egy választott szakma
fejlődéséről naprakész ismeretekkel rendelkezni nem korfüggő!” címmel, amiben rá
jellemző szerénységgel magyarázza az új ismeretek iránti vágyat, annak szükségét
fontosságát, de gyengéden figyelmeztet is az „idősödő” társadalomban jelentkező igényre.

Állandó kapcsolatot tart honi és külföldi, régi és új barátaival, energetikai- és villamos
szaktekintélyekkel, volt munkatársaival, elsősorban „műszaki alkotásával” Pakssal, a paksi
Atomerőművel.
Béninek nem csak Paksról, hanem Ajkáról, és az OVIT- vezérigazgatóként töltött évekből is
kellemes és szép emlékei vannak.
Nem felejtette el és rendszeresen látogatja szeretett szülővárosát, Mezőberényt, ahonnan
származik. Egyik foglalkozáson örömmel mesélte, hogy Zsuzsi unokája szakdolgozatát
Mezőberény gazdasági, társadalmi fejlődéséről írta.
Tudjuk, hogy a fentiek mellett még van ideje családjára is, mert büszke Magdikára,
középiskolai matematika tanárnő lányára, és az iparágban „kis Béni”-ként ismert mérnök
fiára, na és a három unokára.
Lehet, hogy elfoglaltságai miatt nem marad ideje ünnepelni, de mi megállítjuk egy pillanatra,
és figyelmeztetjük, hogy „Béni 80 lettél!”.
Isten éltessen sokáig, jó egészségben, mindannyiunk örömére.
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