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„Vigyázz! Kész! Start! 2009. április 9-én, 
szeretettel várunk mindenkit az első magyar-
országi űrbulira, a külföldön már évek óta 
igen népszerű „Yuri’s night”-ra, azaz Jurij 
éjszakájára. A nemzetközi kezdeményezés 
6 kontinensen, 35 országban, 118 helyszínen 
nyújt lehetőséget az ünneplésre. Itthon a 
Kuplungban (Budapest VII. kerület, Király u. 
46.) ünnepelhetsz velünk.” Ezzel invitálták 
az első hazai Jurij-éjszaka szervezői (Boros-
Oláh Mónika és Budai Edina) az űrhajózás 
iránt fogékony fiatalságot, elsősorban az 
egyetemista korosztályt a népszerű Király 
utcai szórakozóhelyre.

Jurij Gagarin neve mintegy 40–50 résztve-
vőt vonzott a Kuplungba, ami első nekifu-
tásra nem tűnik rossz eredménynek, bár a 
világban már nagyon komoly hagyományai 
és eredményei vannak a Jurij-éjszakáknak. 
Nem ritkák a több száz, több ezer fős Jurij- 
bulik sem. A szomszédos Romániában pél-
dául tíz különböző helyszínen ünnepelték 
Jurij Gagarint, az első űrhajóst. Van tehát mit 
bepótolnunk.

A világpartit az április 4. és 12. közötti idő-
szakra hirdették meg a szervezők. A pontos 
évforduló, mint tudjuk, április 12-re esett, 
azonban ugyanekkor volt húsvét vasárnap-
ja is, ami nem a legszerencsésebb időpont 
az űrbulizásra, ezért választották a magyar 
szervezők 9-ét (helyesen).

A Jurij éjszakája partisorozat 2001-ben kez-
dődött, életrehívói Loretta Hidalgo, George 
T. Whitesides és Trish Garner voltak. Mára 
a szó szoros értelemben kinőtte magát ez az 
alulról szerveződött „vállalkozás”, amit jól 
mutat a helyszínek nagy száma.

Jurij éjszakája

A Jurij-éjszaka a Csillagászat Éve egyik különleges eseménye volt

Az elsõ magyar Jurij-éjszaka plakát Szabó Ágnes mûve
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Ne gondolja senki, hogy a kuplungbeli 
Jurij-éjszaka kontrollálatlan tivornyázás lett 
volna. Az este nagyon is kontrollálva volt, 
hiszen pódiumbeszélgetésekkel kezdődött. 
Az első vendég Magyari Béla űrhajós volt, 
aki felelevenítette régi, a kiképzés során szer-
zett élményeit, számos érdekes, nem egyszer 
mulatságos részletet is elmesélve – a hely 
szellemének megfelelően. Beszélgetőtársa 
Horvai Ferenc csillagász, a Magyar Űrku-
tatási Iroda munkatársa (a Polaris szakkör-
vezetője) volt. Ferenc vezette le a beszélge-
tést a MASAT-os fiúkkal is, vagyis az első 
magyar műhold egyetemista tervezőivel. A 
beszélgetésbe bekapcsolódott Horváth Márk, 
aki igazi súlytalan személyiség, ugyanis 
egy korábbi űrtábor során volt szerencséje 
megtapasztalni a súlytalanság élményét egy 
parabolikus pályán zuhanó repülőn – tanár-

társaival együtt. A Jurij-éjszakára eljöttek 
az Orion Alapítvány képviselői is. (Az ala-
pítvány célja a jövőre harminc éves magyar 
emberes űrutazás méltó megünneplése.)

A Kuplung házigazdái gondoskodtak az 
űrös környezetről, folyamatosan vetítettek 
a falakra űrhajózási témájú filmeket és a 
hatvanas évekből származó űrdiákat a ma 
oly’ divatos retró-szellemben. Az MCSE szer-
vezői pedig gondoskodtak a Jurij éjszakáján 
ajánlatos viseletről, a Jurij-pólóról (Magyari 
Bélát pl. ebben láthattuk.)

Az est egészen pontosan 22:00-kor fordult 
át éjszakába. A fekete Trabant limuzinból 
kialakított diszkós pult mögül Boros-Oláh 
Mónika konferálta fel, hogy elérkezett a Party 
Time. Egy űrrepülő startolásával elstartolt a 
éjszaka talpalávaló része. A 20 és 20 ezer kHz 
tartományba eső hangfüggönyt közismert 
DJ-k állították elő (Vida L. és Marka). E sorok 
írója mindenestre rokkantközeli állapotba 
táncolta magát, és az egybegyűlt űrfiatalság 
is kétségkívül kulturáltan szórakozott.

Az április 9-i első Jurij-éjszaka a Csilla-
gászat Nemzetközi Évének egyik érdekes, 
folytatásra méltó eseménye volt. Köszönjük 
a szervezést Edinának és Mónikának!

Bokor Katalin 
  
A Jurij éjszakája központi honlapja (ahon-

nan Jurij-zenék is letölthetők): http://yuris-
night.net/

A patch-ekkel kidekorált Horváth Márk, aki megjárta a 
súlytalanságot is

Az éjszaka ûrhajós vendége: Magyari Béla

Nincs ûrbuli lányok nélkül
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