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N e m a nagy terveket kell szőni, 
h a n e m a mai napot megoldani" 

- Az eddigi tapasztalatai alapján mi a szünk közös stratégiát létrehozni, egy-
véleménye az Universitas ügyeinek ala- előre nem olyan szintű és minőségű 
kulásárólf még ez a kapcsolat, amilyennek sze-

retném, de remélem, hogy jobb lesz. 
- A feladatom a város és az egyetem Ez a dolog egyik része. Mint magán-
kapcsolatának ápolása. Korábban a személy a Szegedi Tudományegye-
város és az egyetem kapcsolata gya- tem belső működésében látok egy kis 
korlatilag egy pezsgőkoccintásban zűrzavart. Ennek a zűrzavarnak a le-
merült ki. Mint két külön vár műkő- küzdésére egy év állt az intézmény 
dött a két intézmény. Most igyek- rendelkezésére, de ebből már csak hat 

hónap maradt. Ez az un. in-
kubációs időszak, ami alatt 
a közös apparátust meg kell 
teremteni. Némi aggodal-
mat okoz, hogy mindenki 
félti a maga intézményét. 
Nem tudom sikerül-e túl-
jutni azon a sokkon, hogy 
néhányan veszítenek ebből 
az egyetemi integrációból. 
Fel kell ismerni azt, hogy 
ha közös célokat valósítunk 
meg, abból a perifériák is 
nyernek. Ezért fájdalmas 
döntéseket is kell hozni. 
A hallgatók kezelésére az 
egységes kredi t rendszer t 
kell kialakítani, az előadá-
sok és a vizsgák minőség-
biztosítása még nem megol-
dott kérdés. Hallani lehet a 
hallgatók között, hogy bizo-
nyos professzorok diktatóri-
kus módszerekkel biztosítják 
a hallgatóikat maguknak, 
máshol pedig meg kell küz-

Dr. Benyik Györgyöt nagyon so-
kan ismerik, még akkor is, ha kö-
zülük többen nem is tudnak róla. 
A Szegedi Hittudományi Főisko-
la professzorának intelligenciájá-
ról, műveltségéről, kreativitásá-
ról, emberségéről nem csak több 
száz tanítványa, növendéke tud, 
hanem több ezer televíziónéző, 
rádióhallgató és újságol-
vasó is, akiknek szép 
képekkel, szép szavak-
kal, vagy éppen tudomá-
nyos értekezésekkel ad 
át hatalmas tudásából, 
annyit, amennyit csak 
lehetséges. De az egyik 
legfontosabb tanítását, 
mégpedig azt, hogyan él-
het egy földi halandó 
igazán teljes életet, a sa-
ját életével képes bemu-
tatni. 

- Ha jól tudom, Ön volt a vá-
ros és a leendő Szegedi Egye-
tem között a kontaktszemély. 

- Ez még most is így van. 
Két területet kaptam az 
önkormányzattól, az egyik 
az Universitas, a másik pe-
dig az egyházi kapcsolatok 
ápolása. 
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Az idei Gólyatábor 2000. augusztus 
18-től 25-ig lesz a SZTE Károlyi 
Kollégiumban. 
Programtervezet: 
augusztus 18. 
- beérkezés, regisztráció 
- ünnepélyes tábornyitás, gólya-

avatás 
- nyitóbuli a kollégium nagytermében 
augusztus 19. 
- Piramis (műveltségi vetélkedő) 
-éjszakai akadályverseny a belvá-

rosban 
- koncert a JATE-Klubban 
augusztus 20. 
- Sex '66 - önismereti játék 
- számháború a Kárász utcán és 

környékén 
- részvétel a városi programokon 
augusztus 21. 
- Szpartakiád-sportnap 
- Ördög Ottó humorista műsora 
- Egyetemista zenekarok bemutat-

kozó koncertje 
augusztus 22. 
- tájékoztatók (HÖK, szponzorok, 

munkalehetőségek, diáktanács-
adás) 

- vetélkedő a Sportuszodában 
- Hevesi Imre és a JazzMine kon-

certje 
augusztus 23. 
- ismerkedés az egyetem szerveivel 
- nagyvetélkedő (estétől reggelig) 
augusztus 24. 
- főgólyavetélkedő 
- a Főgólya Énekkar hangversenye 

a Dugonics téri zenélő szökőkút-
ban (meglepetésprogram) 

- búcsúbuli a kollégium nagyter-
mében 

augusztus 25. 
- hazautazás 

deni azért, hogy a hallgató feliratkoz-
hasson a kurzus listára. Nyílván a mi-
nőségbiztosítást, az előadások, a vizs-
gáztatások, a hallgatói jogoknak az 
érvényesülését akkor lehet igazán 
megkezdeni, ha ez az év lejár és egy-
séges elvek szerint irányítják az 
egyetemet. 

- A Szegedi Extrában olvastam Öntő! 
egy cikket József Attiláról és az egye-
temről. 

- Igen, nagyon sajnálom, hogy József 
Attila neve eltűnt, pedig az én véle-
ményem szerint a bölcsészcentrum-
nál megmaradhatott volna. A Szegedi 
Egyetem neve akár Klebelsberg Kunó 
Egyetem is lehetne, hiszen ő a szege-
di Egyetem létrehozója. Mások azt 
mondják, legyen Szent-Györgyi Al-
bert. Nagyon tisztelem Szent- Györ-
gyi professzor urat, de őt Klebelsberg 
Kunó győzte meg Cambridge-ben, 
hogy jöjjön ide, és csinál neki egy re-

E H Ö K s t ú d i ó b e s z é l g e t é s a T Á K - b a n 

letett azonban abban, hogy a külön-
böző nézőpontok ütköztetése, vagy 
közelítése szempontjából a lényeg 
az egységes ifjúsági érdek- és érték-
artikuláció, a kommunikáció. 

A műhelybeszélgetés vendégei 
Ádám Péter (Hökkentő), Antal János 
(Tű), Domonkos Tamás (Makró), Döbör 

András ( E g y e t e m ) , 
Egész Tamás (Tű), Fo-
dor Balázs (Bölcső), 
Forró Lajos, (Hökken-
tő) , Jancsák Csaba 
(EHÖK), Kiss Gábor 
Ferenc (Belvedere Mé-
ridionale), Márok Atti-
la (Tű), Márton Imre 
(EHÖK), Modor Me-
linda (Hökkentő), Pál 
Imre (Hökkentő), Sza-
kács László (Szegedi 
Egyetem) voltak. 

2000. május 16-án, 
kedden, 19 órai kez-
dettel került megren-
dezésre a TÁK-ban 
„A Szegedi fiatalok, 
civil szervezetek, ér-
dekképviselet" című 
E H Ö K p r o g r a m 
második műhelybe-
szélgetése, melynek 
témája az i f júsági 
sajtó szerepe és fele-
lőssége a dél-alföldi 
civil érdekképvise-
letben volt. 

A nyílt stúdióbeszélgetés alkal-
mával a fenti témával kapcsolatos 
kérdésekre keresték a választ - le-
hetőleg minél több szempontból, de 
természetesen aktuális szakmai kér-
dések is felmerültek. Egyezség szü-
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mek intézetet. Úgy várom már, hogy 
legyen még egy ilyen kulturális mi-
niszterünk, aki elmegy külföldre, és 
hazacsábít embereket azzal, hogy itt a 
Szegedi Tudományegyetemen csinál 
nekik intézetet. 

- Ön nagyon sok mindennel foglalkozik: 
lelkipásztor, professzor, újságíró, kicsit 
politikus, és néha még a CNN-t is megné-
zi. Hogyan tudja, beosztani az idejét? 

- Egyszerre csak egy dolgot tudok 
csinálni, illetve sok olyan emberrel, 
növendékkel, volt növendékkel dol-
gozom együtt, aki segíti a munká-
mat, és a részleteket megcsinálják. 
Nekem nincs családom, nyílván ez is 
hozzájárul ahhoz, hogy napi 24 órá-
ban tudok ilyenekkel foglalkozni. 
A munkám közben az embereket a 
családom tagjainak tekintem. Tudja 
az úgy van, hogy egy családot bor-
zasztó nehéz szervezni az első há-
romnegyed gyerekig. Az ötödik után 
már könnyű, mert az idősebb gyere-
kek besegítenek. 

- Miért választotta a papi hivatástP 

- Ezt a választást mindenki olyan 
misztikusan képzeli el. A papi hivatá-
som köszönhető azoknak a nagyon 
egyszerű és soha nyilvánosság előtt 
meg nem jelent papoknak, akik tár-
sadalmi elismerés nélkül is dolgoztak 
egy jobb, emberibb közösségért. Na-
gyon nagy áldozatot kellett hoznom a 
papságért, mert nincs családom. De a 
nagy dolgok sosem születnek meg ál-
dozatok nélkül. Ez az én áldozatom 
azokért, akiket szeretek. De azt is 
megtapasztaltam az elmúlt 25 évben, 
hogy munkám közben sok nővért, 
testvért és anyát kaptam az Istentől. 
Bár nekem nincs gyerekem, de egy 
közösség formálódik köröttem, mint 
minden aktív ember mellett, sokan 
vannak akik nem is mernek segíteni, 
de drukkolnak értem, imádkoznak 
értem, hogy sikerüljenek a terveim. 

- Az újságírással hogyan kezdett el fog-
lakozniP 

- Nem akartam újságíró lenni, de itt 
a teológián egy csomó növendékem 
dolgozott a különböző médiumok-
ban, ké r tek tő lem segí t séget , és 
egyszercsak azt vettem észre, hogy 
tévéadást szerkesztek, újságot írok. 
Ezután már úgy voltam vele, hogy ha 
már csinálom, akkor próbáljam jól 
csinálni. Még most is meghat, hogy 
egy megkereszteletlen kameraman-
nal izgultunk azért, hogy egy húsvé-
ti műsor nagyon jó legyen. Azt hi-
szem nyugtalan ember vagyok, de 
ezt a nyugtalanságomat igyekeztem 
hasznossá tenni. Összesen ennyi tör-
tént. 

- Ön egy teljes életet élő ember? 

- Igen, ez így van. 

- Van egyáltalán bármilyen olyan dolog, 
ami hiányzik az életéből? 

- Elég sok dolgom van ahhoz, hogy 
távlatokban ne gondolkozzam. Úgy 
gondolom, nem a nagy terveket kell 
szőni, hanem a mai napot megoldani. 
Tehát nem szeretek sem a múltban, 
sem a jövőben, hanem csak a jelen-
ben élni, hiszen ott lehet az embere-
kért valamit tenni. A jelenben sze-
retnék jól tevékenykedni. Amikor 
pappá szenteltek, az első beszédem 
az volt, hogy szeretnék elsősorban 
ember lenni, jó ember lenni, és szent 
lenni. Talán embernek sikerült len-
nem, talán nem vagyok rossz ember 
sem, a szentséggel még próbálkoz-
nom kell. Volt egy kollegám, hetven 
évesen halt meg, azt mondta: „há-
romszor megpróbáltam az életszent-
séggel, de feladtam". Én még pró-
bálkozom. 

- Sok sikert kívánok hozzá! 

Arvai Mara 

H Í R E K 

I K O N É I 

Május 7-től az iskola vasárnapon-
ként is nyitva van 9-13-ig, ezzel se-
gítve a felkészülést a diplomakon-
certekre és a vizsgákra. 

Az uszodát továbbra is diákigazol-
vány felmutatásával látogathatjátok 
június 30-ig. 

JIUGYU 
A Záróvizsgák június 5-16. között 
lesznek. 

A Diplomaátadó ünnepsége június 
24-én, szombaton 9.30-kor, 11-kor 
és 12.30-kor, valamint június 25-én, 
vasárnap 9.30-kor és 11-kor lesz a 
Belvárosi moziban. Jegyek a HÖK-
ön kaphatók Németh Áginál. 

A Köztársasági Ösztöndíj pályáza-
tok leadási határideje június 26-a, 
hétfő. 

A nyárra maradt vizsgáitokat au-
gusztus 28-a és szeptember 1-je kö-
zött tehetitek le. 

A következő tanévre való beiratko-
zás a II-IV. évfolyamosoknak szep-
tember 11-én lesz. 

A vizsgaidőszakon kívül engedé-
lyezett vizsgák letételének utolsó 
napja szeptember 22. 


