
59

Egy év – egy kép: Országos Szakköri 
Vetélkedő (1987)

A hetvenes évek volt a szakköri mozga-
lom aranykora (nem csupán a csillagászati 
szakköröké, hanem számtalan más szabad-
idős tevékenységé is), és még a nyolcvanas 
években is pezsgett a mozgalmi élet. A páros 
években a Csillagászat Baráti Köre tartotta 
találkozóit, a páratlanokban pedig szakköri 
vetélkedőt és szakkörvezetői tanácskozást 
szerveztek. Így volt ez egészen 1987-ig, az 
utolsó ilyen jellegű szakköri vetélkedőig.

A Föld és Ég 1988/6. számában megjelent 
tudósítás szerint kilenc ifjúsági és hat úttörő 
korú csapat mérkőzött meg az augusztus 
20–24. között Győrött megrendezett vetélke-
dőn. Szembeszökő a budapesti Uránia szak-
köreinek dominanciája. Az úttörő kategóriát 
a budapesti Uránia Trió nyerte, második a 
debreceni Perseida Klub lett, míg a harmadik 
helyezett az Uránia II. csapat. Az ifjúsági ver-
senyt az Uránia I. csapat nyerte, a második a 
győri Révai Gimnázium, míg a harmadik a 
debreceni Magnitúdó Klub lett.

1987-ben már a különböző csillagászati 
szabadidős tevékenységek állami finanszíro-
zásának radikális csökkenését is észlelhették  

a rendezvény résztvevői. Így ír erről Papp 
János, a cikk szerzője: „A versennyel párhu-
zamosan zajlott csillagászati szakkörvezetői 
tanácskozás érdekes beszámolóknak, elő-
adásoknak és parázs vitáknak egyaránt szín-
tere volt. A Csillagászat Baráti Köre jövőjéről 
vagy a szakköri mozgalom anyagi lehető-
ségeinek fokozatos, de egyre nyilvánvalóbb 
beszűküléséről éppúgy szó esett, mint – a 
jogszabályok adta lehetőségeket kihasználó 
– újonnan alakuló csillagászati társaságok 
általános ismeretterjesztői szerepéről, vagy 
az érdeklődés mindenhol tapasztalható csök-
kenő tendenciájának okairól és ennek meg-
fordíthatóságáról.” Ezek a gondolatok ma is 
aktuálisak, hiszen a csillagászati civilszféra 
finanszírozása ma is probléma, akárcsak a 
tudományág iránti érdeklődés „csökkenő 
tendenciájának megfordítása”.

A csoportkép, melyet Papp János készí-
tett, a győri szakmunkásképző intézet előtt 
készült. A ZC 26-64 forgalmi rendszámú Tra-
bant pedig egy letűnt korszakot idéz meg.

Az ifjúság számára szervezett vetélkedők 
ugyan nem szakadtak meg 1987-tel, azonban 
a következő szakkörvezetői találkozóra egé-
szen 2007 áprilisáig kellett várnunk.
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