
15 éves az YRONS – rendhagyó riport az alapítóval 

Egy napfényes délutánon találkoztunk Sándor István tanár úrral kedvenc diófája árnyékában. Kezében egy díszes 

emlékkönyvvel kezdtünk el beszélgetni a természetről, tudományos gondolkodásról, régebbi és mai diákságról, 

partnerségről, egyszóval az YRONS-ról.  

Hamar megértettem, hogy miért ’Youth-Science-Partnership’ 

az YRONS emblematikus, hármas kulcsszava. 

● Mikor és hogyan kezdődött az YRONS sikertörténete, Tanár 

úr? 

○ A természettudományok oktatása nagyon sikeres lett az 

Eötvösben az ezredfordulón, ezt erősítendő új lehetőséget 

kerestem diákjaimnak a ’még tovább’ lépésre. 2004-ben tudományos szimpóziumot szerveztem nekik előbb Preysz-

díj, majd egy évre rá KEDV néven - hagyományápolásként iskolánk tudós tanára, Preysz Móric emlékére, majd a frissen 

alapított Kutató Eötvös Diákok Vándordíja elnyeréséért. 

2006-ban egy spanyolországi Erasmus-találkozón gondoltam először arra, hogy hasznos és különleges lenne 

egy nemzetközi természettudományos diákkonferenciát (Young Researchers of Natural Sciences) megszervezni a 

számukra. 2007-ben így született meg az YRONS. 

● Hol volt az első találkozó, és hol a többi tizennégy? 

○  Az első Balatonfenyvesen, az Eötvös táborban, és később még kétszer voltunk házigazdák az Eötvös gimnáziumban. 

A többi partneriskola csatlakozásával a konferencia helyszíne évente változott, az európai országok mellett 

(Németország, Franciaország, Hollandia, Szlovénia, Ciprus, Oroszország) Indiában és az Egyesült Arab Emirátusokban 

is jártunk. A legutóbbi három találkozó a pandémia miatt online zajlott. 

● Értem. És milyen iskolák a tagjai ennek a partnerségnek? 

○ Az YRONS-közösségnek jelenleg nyolc ország mintegy tíz iskolája a tagja; a német, a francia, a két-két holland és 

szlovén iskola az Eötvöshöz hasonlóan állami fenntartású. A magnyitogorszki British Club tandíjas magán középiskola 

a ciprusihoz hasonlóan. Partnerünk még India második legnagyobb magánegyetemének, az Amity University-nek nyolc 

iskolából álló nemzetközi közössége. Az előző ’mintegy’ kitétel ezt takarja. 

● Hogyan foglalná össze, mi az YRONS valójában? Kiknek szól? 

○ Vannak, akik szerint egy tematikus nemzetközi kapcsolat, egy egyedi, tudományos platform a természet - leginkább 

a biológia és kémia - iránt érdeklődő Eötvös-diákoknak, de én ennél sokkal többnek gondolom.  

A kutatás iránti érdeklődés felkeltése, a gyermekkor után sokaknál megkopó kíváncsiság erősítése, a motiváció 

a 21. századi oktatás fontos része; az YRONS ehhez értelmes célt, elmélyülési lehetőséget és nemzetközi pódiumot is 

igyekszik biztosítani a kimagasló, és a rejtett tehetségek kibontakoztatásához itthon és külföldön egyaránt. Az YRONS 

egy unikális keretlehetőség, ami nyitott minden 9-12. évfolyamos, érdeklődő diákunk felé. Ezért is örülök, hogy 

pedagógiai programunkban szerepel a kutatási kompetencia kötelező fejlesztésének igénye mindenki számára.  

● Mit ad és mit nyer az az E5vös-diák, aki jelentkezik az YRONS-ra? 

○ Adja a kreativitását és szabadideje egy részét, amit saját ötleten alapuló kutatással, szakirodalmazással tölt, majd 

szakmai zsűri előtt beszámol munkája eredményéről; siker esetén fizeti a konferencia költségeit (utazás, programok), 

amihez támogatást kaphat. Mivel nem cserekapcsolat, nem kell ’visszafogadni’. Alapszintű angol nyelvtudására is 

szüksége van az érdemi részvételhez (a prezentációhoz, a fogadó családoknál stb.). 

Cserébe tehetségét fel- és elismerik, hazai pódiumot és befogadó nemzetközi diákközeget kap annak 

kibontakoztatásához. Fejlődik a szakmai tudása, az önismerete, bátrabbá, hatékonyabbá válik az idegennyelv-

használata, fejlődik magyarságtudata is. Megismerheti a partnerországok kultúráját, egyes hagyományait, nemzetközi 

szakmai és baráti kapcsolatokra lelhet. Az YRONS-on mindenki nyertes, ezért aranyérmet kap. 

● És mit ad az YRONS a Tanár úrnak?  

○ Rengeteg örömteli munkát, egész éven át tartó szervezést, levelezést, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatokat, 

barátságokat, inspirációt, EQ-t, IQ-t és még sorolhatnám. De legfőképpen kiváló Eötvös-diákokat, akikre büszke 

lehetek. Az angol nyelvvizsgámat és a mesterpedagógusi végzettségemet is az YRONS-nak köszönhetem. 



● Mik a Tanár úr tervei az YRONS kapcsán a jövőben? 

○ Szeretnék bevonni még több hazai és külföldi diákot az YRONS közösségbe, továbbvinni ezt a kapcsolatot még 

jónéhány évig; megszervezni egy 4. itthoni konferenciát és alapítani egy új nemzetközi csoportot az Alumni diákok 

számára. Zajlik már a hivatalos website előkészítése is, ahol minden lényeges információ megtalálható lesz, szóval van 

még bőven tennivalóm. 

● Gratulálok az eddigi eredményekhez, további sok kutató Eötvös-diákot kívánok, és köszönöm szépen a riportot! 

○ Én köszönöm Nektek az elmúlt tizenöt évet! 

(Mario) 


