
Global Women’s Breakfast
Női kutatók lehetőségei 
Magyarországon
2023. február 14.

a „Global Women’s Breakfast” elneve-
zésű nemzetközi rendezvénysorozatot
a kémikusok világszervezete, az IUpaC
(International Union of pure and ap-

plied Chemistry) megalakulásának 100. évfordulója alkalmával,
2019-ben indította útjára. a program fő célja a nők tudomány-
ban elért eredményeinek megismerése, a női kémikusok kap-
csolatihálózat-bővítésének elősegítse helyi és nemzetközi szinten
egyaránt – természetesen nem kizárva a férfi kollégákat –, vala-
mint a fiatal nők inspirálása a sTEm-karrier választására (ezek
a természettudományi, technológiai, mérnöki és matematikai is-
mereteket igénylő szakmák), nem utolsósorban a pályakezdő tu-
dósok szakmai fejlődésének támogatása. 

a világ minden részén egy meghatározott februári napon tart-
ják a „Global Women’s Breakfast” női reggeli világrendezvényt, az
idei időpontja február 14., az idei nemzetközi mottó pedig Break-
ing Barriers in science – a tudomány akadályainak áttörése volt.

a központi nemzetközi weboldalon (https://iupac.org/gwb/
2023/) követni lehet az egyes rendezvényeket, és a beszámolókat
is elolvashatjuk. a magyar rendezvény oldala az alábbi címen ér-
hető el: https://iupac.org/gwb/2023/breaking-barriers-in-science-
noi-kutatok-lehetosegei-magyarorszag.

a magyar Kémikusok Egyesülete konferenciatermében tar-
totta a rendezvényt, személyes jelenléttel. a „Női kutatók lehe-
tőségei magyarországon” témakört jártuk körül két kiváló előadó
segítségével. Dr. Balázsi Katalin, az ELKH EK kutatója, egyben a
Nők a Tudományban Egyesület elnöke a „mentorprogramok a
női hallgatók, oktatók és kutatók számának növelése érdekében
a sTEm területein” című előadásában számolt be arról a sokrétű

programkínálatról, amivel az általános iskolás kortól a már dip-
lomás kutatókig segítik a lányok/nők műszaki érdeklődésének
felkeltését és a kutatói pályán való maradását. a másik előadást
Dr. Bálint Erika, a BmE fiatal oktatója, a „Nők a Tudományban
Kiválósági Díj 2018” kémiai tudományok kategóriájának nyer-
tese tartotta, aki megismertette a hallgatóságot azzal, hogy hogyan
lehet az egyensúlyt fenntartani az anyaság és a tudományos kar-
rier között.

a rendkívül tartalmas előadásokat nagyon jó hangulatú be-
szélgetés követte, ahol az előadók készséggel válaszoltak a részt-
vevőkben felmerülő kérdésekre. 

Köszönjük az előadóknak és a résztvevőknek a közreműködést!
reméljük, hogy jövőre, 2024 februárjában ismét találkozhatunk!

Simonné Dr. Sarkadi Livia
az mKE elnöke

Karikó Katalin elismerései fotókon
A Szegedi Tudományegyetem vándorkiállításaa SZAB-
székházban 2023. február 10. és 2023. március 10. között

a „Karikó Katalin elismerései a tanulmányi versenyektől a Las-
ker-díjig” című fotó- és dokumentumtárlat az szTE Nemzetközi
és Közkapcsolati Igazgatóság, valamint az szTE Klebelsberg
Könyvtár közös projektje. az szTE díszdoktora, az akadémikus,

a száznál is több elismeréssel kitüntetett tudós nő, Karikó Kata-
lin elismeréseit 2022. december 8. és 2023. január 8. között föl-
vonultató kiállítás vándorútra indult az szTE József attila Tanul-
mányi Központból. az mTa szegedi akadémiai Bizottság (szaB)
székházába kerülő fotóanyag ki is egészült.

a szaB-székházban a „Nők és lányok a tudományban” világ-
naphoz kötődő első szegedi rendezvényként nyitották meg a tár-
latot február 10-én. az ENsz közgyűlése 2015-ben döntött arról,
hogy február 11. legyen az „International Day of Women and Girls
in science” (IDWGIs). 

a szintetikus mrNs-alapú orvosi technológiát felfedezéseivel
megalapozó kutató, Karikó Katalin, a szegedi Tudományegyetem
alumnája és kutatóprofesszora, akadémikus száznál is több elis-
merése közül a tudományhoz kötődő kitüntetéseket mutatta be
a szaB-székház kiállítási terében a falra került közel hatvan saj-
tó- és műtárgyfotó. a műtárgyként tekinthető díjakat és okleve-
leket fölvonultató kiállításon Sahin-Tóth István fotóihoz Újszászi
Ilona szövegei adnak hátteret. 

LXXVIII. éVfoLyam 4. szám l 2023. áprILIs l DoI: 10.24364/mKL.2023.04 129

EGYESÜLETI ÉLET

Krisztin Tibor köszöntője



130 maGyar KémIKUsoK LapJa

A Solvay-díj (fotó: Sahin-Tóth István) 

A HÓNAP HÍREI

a szaB-székház földszinti előtérben a szegedi egyetemhez és
a városhoz kötődő fényképeket állították ki; a Karikó Katalin-
portrét Bobkó Anna készítette. az első terembe a magyarorszá-
gi és európai, a másodikba az amerikai és az ázsiai díjakról és
ceremóniákról készült felvételek kerültek. 

az szTE vándorkiállítása március második felében Kisújszál-
lásra költözött. az itteni tárlat kiegészült – többek között – olyan
archív dokumentumokkal, amelyek azt is bemutatják, hogyan
nyerte el 50 éve első kitüntetését, a Jermy Gusztáv-díjat az érett-
ségi előtt álló Karikó Katalin, aki tavaly megkapta iskolavárosa
civiljeitől a „szeretünk, Kati!”-díjat.

Újszászi Ilona

A TargetEx Kft. innovatív vírus-
diagnosztikai reagenseket fejleszt

a TargetEx Kft. bejelentette, hogy a Nem-
zeti Kutatási, fejlesztési és Innovációs
Hivatal által meghirdetett EUrosTars –

az Innovatív KKV-k partnerségi programban való magyar rész-
vétel támogatása (kódszám: 2022-1.2.7-EUrosTars) pályázati
program keretében elnyert támogatással új kutatás-fejlesztési pro-
jektet indít „Vírusdiagnosztikai reagensek fejlesztése nukleinsav
izolációs lépés kihagyásával” címmel. a projekt összköltsége vár-
hatóan több, mint 164 millió forint lesz, melyhez 121 millió forint
vissza nem térítendő támogatást kap a vállalkozás.

„a projekt keretében olyan qpCr és Lamp reagenst fejlesz-
tünk ki, amelyek rezisztensek a nyálban levő bizonyos kompo-
nensek gátló hatására. az ilyen reagensek alkalmazásával a kli-
nikai vírusdiagnosztika költsége és ideje csökkenthető” – mond-
ta Dr. Lőrincz zsolt, a magyar biotechnológiai kisvállalat ügyve-
zetője és tudományos igazgatója. 

„a betegmintákból történő víruskimutatásának standard pro-
tokollja a nukleinsav extrakció, amelyet kvantitatív polimeráz
láncreakcióval (qpCr) vagy izotermikus amplifikációval (Lamp)
történő amplifikáció követ. az rNs-vírusok esetében a reverz
transzkripciós lépés megelőzi a qpCr reakciót (rT-qpCr) és a
Lamp reakciót (rT-Lamp). a nukleinsav-kivonási lépés kritikus
fontosságú a vírustartalmú minta (VTm) és a nyál/mintavevő vat-
tapálca azon komponenseinek eltávolításához, amelyek gátolják
a qpCr/rT-qpCr és Lamp/rT-Lamp reakciók megfelelő műkö-
dését” – magyarázta Dr. Krajcsi péter, a TargetEx üzletfejlesztési
vezetője. – „a sars-CoV-2 és más légúti vírusok kimutatására
szolgáló kitek fejlesztése során kiderült, hogy szükség van az
rT-qpCr és rT-Lamp alapú protokollok egyszerűsítésére, a költ-
ségek és az átfutási idők csökkentésére.” 

„a pályázati támogatás nélkül projektünk nem valósulhatna
meg. a projektben felmerülő költségek ~74%-át a Nemzeti Ku-
tatási, fejlesztési és Innovációs alap forrásából finanszírozza a
magyar Kormány. Büszkék vagyunk, hogy projektünk támoga-
tást nyert el (szerződésszám: 2022-1.2.7-EUrosTars-2022-00001)”
– tájékoztatott Dr. Lőrincz zsolt. 

a TargetEx Kft. (www.targetex.com, info@targetex.com) 2002-
ben alakult, 100%-os magyar tulajdonban levő, független, bio-
technológiai kisvállalkozás. szolgáltatásait és termékeit a gyógy-
szerkutatás és fejlesztés korai, preklinikai fázisában szükséges bio-
lógiai tevékenységek piaci szegmensén kínálja mind Európában,

mind pedig az Egyesült államokban. a TargetEx Kft. szolgálta-
tások nyújtása mellett nemzetközi és magyar tudományos kuta-
tás-fejlesztési együttműködésekben is részt vesz. a társaság ver-
senyelőnyét a képzett kutatógárda, és az általuk végzett munka
elismert szakmai színvonala jelenti.

Magyarországi (fizika)történet 
a Typotex Kiadónál megjelent
sólyom Jenő Fizika Magyaror-
szágon 1945 és 1959 között. A fi-
zikai kutatás és egyetemi okta-
tás újjászervezése című könyve.
mihály György akadémikus véle-
ménye szerint „sólyom Jenő köny-
ve olyan időszakot tekint át, ami-
kor a fizika tudományterületén
bekövetkezett változások korhű
lenyomatát adják a társadalmi
folyamatoknak is”, ezért a könyv
az intézmények, valamint az ak-
kori tudományos eredmények
mellett annak a viharos kornak

a fizikára gyakorolt, sokszor ellentmondásos hatását is igyekszik
bemutatni.

a könyv nyomtatott formában és e-könyvként is megjelent. az
akadémiai támogatásnak köszönhetően az e-könyv ingyenes re-
gisztráció után 0 ft-ért letölthető a Typotex kiadó honlapjáról.
Elérhetőség: https://interkonyv.hu/konyvek/solyom_jeno_fizika-
magyarorszagon-1945-es-1959-kozott/

Vegyipari mozaik
A MOL-csoport 2022-es eredményei: a viharos év ellenére
is erős EBITDA. a moL-csoport közzétette a 2022-es év és a 4.
negyedév pénzügyi eredményeit. a moL-csoport 438,8 milliárd
forintot termelt 2022 utolsó negyedévében, így az egész éves
EBITDa-ja (pénzügyi mutatószám, az angol nyelvű kifejezés,
earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
rövidítése) elérte a 1773,9 milliárd forintot. az Upstream és Down-
stream együttesen az eredmény 95%-át adta fele-fele arány-
ban.


