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Mi lett belőled ifjú vegyész? – Répási József, Soneas
Kutató Kft, igazgató és résztulajdonos
Mikor nyertél vagy értél el helyezést
kémiai versenyeken?
Az OKTV-n és az Irinyin még nem értem
el igazán jó helyezéseket. A kémia csak
a gimnázium harmadik éve után kezdett
el érdekelni.
Az 1981-es burgaszi diákolimpián
aranyérmet, az 1982-es stockholmin
pedig ezüstérmet szereztem.
Ki volt a felkészítő tanárod? Hogyan
gondolsz vissza rá?

Dr. Jalsovszky István az ELTE-ről, a
diákolimpiai előkészítő táborban. István nem csak a tudást, hanem a
kémia iránti lelkesedést is átadta, ezzel meghatározva szakmai
pályámat. A kémia azóta nem csak a szakmám és a hobbim. Egy olyan
tudomány, amit élvezettel művelek azóta is.
Milyen indíttatásból kezdtél el a kémiával komolyabban foglalkozni?

Szerelem volt majdnem az első látásra. A középiskolában (a miskolci
Földes Ferenc Gimnáziumban) megadták a lehetőséget, hogy szabadon
dolgozzak az iskolai laboratóriumban, illetve előadásokat tartsak a
vizsgálataimról.
Hozzásegítettek-e a pályaválasztásodhoz a versenyeken elért eredmények?

Igen is meg nem is. Amikor elkezdtem a gimnáziumot, még nem
vegyésznek készültem, de hála a diákolimpiai felkészítő táboroknak,
megszerettem a kémiát, és ezek után döntöttem úgy, hogy vegyész
leszek. Így a táboroknak sokkal inkább volt a pályaválasztásban
szerepe, mint a versenyeknek.
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Mi a végzettséged és a pillanatnyi foglalkozásod? (Maradtál-e a kémiai
pályán? Ha nem, miért?)
Az ELTE-n gyógyszerkutató vegyészként diplomáztam. Jelenleg egy
gyógyszeripari fejlesztéssel és gyógyszerek kísérleti célokra történő
előállításával foglalkozó céget vezetek, de az igazi örömet az jelenti
nekem, ha kémiával foglalkozhatok. Mivel a cégen belül én felelek a
kutatás-fejlesztésért, szerencsére erre mindennap van lehetőségem.

Nyertél-e más versenyt vagy ösztöndíjat?

Igen, az analitikai kémiát is nagyon szerettem, 1985-ben és 1986-ban
első helyezést értem el a Nemzetközi Analitikai Versenyen.
Van-e kémikus példaképed (akár kortárs is)? Miért pont ő?

Nem kémikus a példaképem, de azt nem szeretném elárulni, hogy ki és
miért. Ez szerintem olyan, mint az igazi vallásosság. Nem a külvilágnak
szól, hanem magunknak, és meghatározza az életünket, de nem kell
feltétlenül másoknak is tudni róla.
Mit üzensz a ma kémia iránt érdeklődő diákoknak?

Nagyon remélem, hogy minél többen felismerik azt, hogy milyen jó
olvasni és tanulni, de nem azért mert mások elvárják tőlünk, hanem
azért az örömért, amit az okoz, hogy valamit értünk és tudunk. A kémia
világa szerencsére kimeríthetetlen és bármeddig találhatunk benne
felfedeznivaló ismereteket.
Mi az, amit mindenképp szeretnéd, ha megtudnának rólad a KÖKÉL
olvasói? Mi a hobbid – a kémián kívül? Van-e kedvenc anyagod?

Szeretem az elemeket és most éppen a nagyobbik fiammal ismertetem
meg őket. Ő most kezdett kémiát tanulni. Öröm látni, hogy mennyire
élvezi ezt az ismerkedést. Nagyon szeretem a természetet és a
növényeket. Ha valamiért nem folytathatnám a vegyészetet, akkor
valószínűleg kertész lennék. Sajnos jelenleg a munkám mellett kevés
idő jut arra, hogy a növényeimmel foglalkozzam, de az a kevés, ami
most körülöttem él, szemmel láthatóan jól érzi magát a társaságomban
.

