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Szabó László hosszú évek óta ismert vállalkozóként tevékenykedik a városban. Munkája mellett
néhány évvel ezelőtt kezdett el futni, versenyezni. Kitartása, elkötelezettsége és a sport iránti szeretete,
életmódja példát mutat nemcsak a helyi közösségnek, hanem a város határain túl élőknek is.
Egyedülállóak a nagy kitartást és hatalmas lelkierőt igénylő, az ország hosszútávfutó sportjában elért
teljesítményei, valamint a családi, a hivatásbeli és a sportolói helytállás egységén alapuló életpéldája is
kiemelendő.
Nem volt mindig az élete része a futás, de azzá lett, azzá tette. Nem a győzni akarás vezette, amikor
elkezdte a mozgás ezen formáját, hanem a sport szeretete. Megtalálta a sportban, a futásban a
szépséget, abban keresi a határait, mindig készül a versenyeire, fut, edz. Eredményeit szorgalmának és
kitartásának köszönheti:
Ötszörös Ironman. Legjobb eredménye egy korosztályos harmadik helyezés. De egy évvel térdműtéte
után sikerrel teljesítette az Ironman megszakítás nélküli 3,86 km úszás, 180,25 km kerékpározás és a
marathon lefutásából álló feladatát!
Többszörös marathonista. Legjobb eredményei: Kétszer korosztályos első helyezett a Nagyerdei
Senior Marathonon. Balatonfüreden összetettben, harmadik helyet ért el. 2009-ben Duatlon Európa
Bajnokságon indult, majd: 2011-ben a szövetség meghívására a magyar csapat tagjaként részt vett a
Triatlon Világbajnokságon.
Nemcsak egyénileg, csapatban is többszörösen eredményes volt:
A Békéscsaba – Arad szupermaratonon korosztályukban első helyezést értek el. A Budapest
Marathonon párban korosztályos 3. hely. Szuper Balatonon, csapatban első és harmadik helyezések
mutatják kiemelkedő teljesítményét.
2015-ben az Ultra Balaton versenyen korosztályában első helyezést ért el. Emellett számtalan egyéb
nemzetközi és országos rendezvényen öregbíti, öregbítette Mezőberény hírnevét.
Sporttevékenysége mellett segítő, szervező tevékenysége is kiemelendő. Évek óta segíti a helyi civil
kezdeményezéseket, rendezvényeket, a városi események aktív támogatója. Sport-közösségépítő
tevékenysége meghatározó jelentőségű a városban. Saját ötlete alapján indította el az első években
egyedül, gyakorlatilag segítség nélkül, majd az Alföld TE-vel közösen - és támogatja már kilencedik
éve, az egyre népszerűbb Szilveszteri futógálát. A szilveszter délelőtt rendezett családi futás és
gyaloglás során 2,8 és 3,7 km távok közül válogathatnak az érdeklődők és a résztvevők száma minden
évben nő. 2016-ban már 333 fő vett részt az eseményen és egyre népszerűbb a környező településeken
is, sokan a Mezőberényi rendezvényt választják, Békéscsabáról, Gyomaendrődről, Békésről,
Köröstarcsáról, sőt messzebbről is érkeznek. Néhány évvel ezelőtt az Ő kezdeményezésére indult a
Szentivánéji futás, melyen az év legrövidebb éjszakáját közös mozgással ünneplik meg a túrázók,
futók.
Az egészségmegőrző, szabadidős sport területén tett törekvései, a mozgás öröméért végzett
sporttevékenység népszerűsítése érdekében végzett munkájáért Mezőberény Város Önkormányzati
Képviselő-testülete Szabó Lászlónak 2016. évben a „Mezőberény Sportjáért” elismerést
adományozza.

