Szabó Benjamin nyugalmazott villamosmérnök Mezőberényben született. Itt járt óvodába és
általános iskolába, majd villamos szerelő inasként Veres Endrénél tanult és dolgozott.
Szabó Benjamin - vagy, ahogy sokan ismerik Béni bácsi - Debrecenben tette le
szakérettségijét, majd Budapesten egy szovjet ösztöndíjas iskolában tanult, ezt követően a
műszaki egyetem hallgatójaként szovjet ösztöndíjjal szerzett villamosmérnök diplomát. Az
egyetem elvégzése után az Ajkai Erőmű mérnöke, majd 1961-ben igazgatója lett. Hosszú,
szerteágazó munkássága alatt dolgozott a Nehézipari Minisztériumban az atomerőműberuházás miniszteri biztosaként, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatójaként, majd az
Atomerőmű Beruházás kormánybiztosaként. 1992-ben az Országos Villamos Távvezeték
Vállalat vezérigazgatójaként ment nyugdíjba. Kiemelkedő munkásságát több
kormánykitüntetés, Segner János András-díj, Alkotók díja, Népek Barátsága Érdemrend, 1985
Állami Díj és 2016-ban Paks városa Díszpolgári címe fémjelzi.
Nyugdíjba vonulása után is aktívan dolgozott, személyes élményeiről az erőmű építéséről, az
akkori gazdasági-társadalmi életről hiteles képet adott ATOMkorkép című könyvében.
Nem felejtette el és rendszeresen látogatja szeretett szülővárosát, Mezőberényt. Több szálon
kötődik Mezőberényhez, itt ismerkedett meg feleségével és elköltözése óta rokonaival,
barátaival is tartja a kapcsolatot. A város fejlődését figyelemmel kísérve írta meg
visszaemlékezéseit a korabeli Mezőberény életéről, tartott könyvbemutatót, adományozott
könyveket, hogy a mezőberényiek hozzáférhessenek, tanuljanak a korabeli történésekből.
Példamutató életéhez, életútjához hozzátartozik, hogy büszke családjára, gyermekeire, a
középiskolai matematika tanárnő lányára, Magdolnára és az iparágban „kis Béni”-ként ismert
gépészmérnök fiára és a három unokájára. Büszke arra, hogy Zsuzsi unokája szakdolgozatát
Mezőberény gazdasági, társadalmi fejlődéséről írta.
Elmondása alapján nincs olyan nap, amikor ne gondolna az atomerőműre. Az atomerőmű
létrehozásában betöltött szerepéről szerényen így vallott:
“A paksi atomerőmű létrehozását a magyar szakemberek kiemelkedő és összehangolt
alkotásának tartom. A saját szerepem csak ennek a megállapításnak a keretében
értelmezhető.”
És azt, hogy mit jelent a paksi atomerőmű számára, egy szóban összefoglalta: Mindent.
Kiemelkedően jelentős munkájával, eredményeivel mind Magyarországon, mind nemzetközi
viszonylatban elnyerte a szakma tiszteletét, megbecsülését.
Mezőberény jó hírnevének öregbítése és a városhoz való kötődése alapján Mezőberény Város
Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése
kifejezéseként, erkölcsi elismerésként 2017. évben „Mezőberény Város Díszpolgára”
kitüntető címet adományoz Szabó Benjaminnak.

