
                                                                                       1 

SARASOTAI MAGYAR HÍRMONDÓ  
A Kossuth Klub Hírei                                      

Szerkesztő: Pataky Magdi 

2021. 27. évf., 2. Szám, Február 

 

 

Dovember 

 

 

 

április 

 

  

prilis, 20. évf. 3. szám 

, 19. Évf. 1. Szám 

 

. Szám  

 
 

 

 

 

 

Február hónapban csak az ökomenikus Istentiszteleten és a római katolikus Szentmisén 

találkozunk újra. A Kossuth Klubi összejövetelt még egy kicsit szüneteltetni kell, mert az 

előadók nem vállalják a fellépést a jelenlegi helyzetben.                                             

Szeretném bejelenteni, hogy a Washingtoni Magyar Követségnek új Nagykövete van. 

Takács Szabolcs tapasztalt karrierdiplomata lett kiválasztva a nagyköveti posztra. 

Takács Szabolcs volt Külügyi Államtitkár és a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési 

Szövetség Elnöke is. Sok szeretettel köszöntjük a Nagykövet Urat. 

Sajnos egy nagyon szomorú hírt is kell közölnöm. Január 19.-én Mr. Kim Miller 

hegedűművész egy véletlen balesetben váratlanul elhunyt. Az Ő hegedű koncertjét 

Székelyné Kovács Dóra kíséretével, láthattuk  2020. november 21-én a Beneva templom 

előadótermében, mely felejthetetlen élmény volt legtöbbünk számára ebben a felfordult 

világban. A nagy sikerre való tekintettel szerettünk volna tartani több koncertet a 

jövőben. Mr. Kim Miller mindössze 66 éves volt. Nyugodjon békében. 

Egyházi Hírek. Február 7.-én, vasárnap  délután 2 órakor lesz a következő 

ökumenikus Istentisztelet a Beneva templomban (4835 Beneva Road, Sarasota).   Igét 

hírdet Nt. Bodor Péter. Az Istentisztelet után mindenkit szeretettel várunk a szokásos 

uzsonnára. 

Február 14.-én délután 1 óra 30-kor lesz a következő  római katolikus Szentmise 

Fülöp Atyával (Dr. Philippe Schweda, JCL)  az Incarnation templomban (2909 Bee 

Ridge Road, Sarasota).   

Február első vasárnapján lesz a Sarasotai Vasárnapi Magyar Iskola első éves 

évfordulója. Ebből az alkalomból szeretnék köszönetet mondani Nt.Bodor Péternek és a 

Kossuth Klub vezetőségének, hogy anyagilag lehetővé teszik működésünket.  Igy a 

szülők anyagi hozzájárulása az iskola működéséhez minimális. Jelenleg 28 gyerek van 

beiratkozva az iskolába. 

Remélem, hogy egyre többen részesülnek olvasóink közül a Pfizer vagy Moderna Covid-

19 védőoltásban, akik igénylik. Több cikket elolvastam, így egy kis összefoglalót teszek 

közé. Ez a védőoltás nem a megszokott módon készül. A hagyományos influenza 

védőoltás legyengített, vagy megölt influenzavírust tartalmaz, amely problémás 

immunrendszer esetén komoly mellékhatással járhat. A Moderna és a Pfizer védőoltása a 

vírus rövid hírvivő azaz messenger-mRNS-ét tartalmazza, mely a sejtmagból szállít 

információt a sejtplazmába. Itt arról tájékoztatja a sejtet, hogy milyen fehérje 

elkészítésére van éppen szükség. A fehérjék játszanak ugyanis szerepet egy vírustámadás 

elleni védekezésben is. 
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Az mRNS-en alapuló vakcina előnye, hogy gyorsan előállítható, nem okoz fertőzést, mert 

nincs benne a vírus teljes génállománya.  A hatóanyag működésének lényege, hogy a 

koronavírusban megtalálható fehérjét, majd az arra válaszul képződő ellenanyagot is a 

beoltott emberek sejtjei készítik el. Ezek az ellenanyagok megvédenek a fertőzés okozta 

betegségtől. Ha később vírus jutna be a szervezetbe, a vakcina által létrejövő, 

úgynevezett emlékezősejtek védelmet nyújtanak még akkor is, ha eltűnik az ellenanyag a 

szervezetből, vagyis ha egy évvel a vakcina beadása után a vírus bejutna a szervezetbe, az 

emlékezősejtek automatikusan termelik majd az ellenanyagot.  

Futótűzként terjedt az örömhír, az interneten, hogy a Pfizer és a Moderna védőoltások 

elvi alapja egy magyar tudósnő, Karikó Katalin Nobel-díjra érdemes munkásságának az 

eredménye. Életútja nagyon sok, Amerikában élő magyar ember életútjához hasonló.  

1982-ben doktorált Magyarországon. Az antivirális rövid RNS-molekulák szintézise és 

alkalmazása volt doktori disszertációjának a témája. 1985-ben  létszámcsökkentés volt  a 

Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, így elvesztette az állását. Éppen a harmincadik 

születésnapján (jan.17.) kapta meg az értesítést, mely még fájóbbá tette az elbocsátását. 

Mindenképpen  az antivirális rövid RNS-molekulával  akarta folytatni pályafutását, mert 

meg volt győződve, hogy ezzel a módszerrel nagyot lép majd a gyógyítás módja előre. 

Magyarországon sajnos nem sikerült az álláskeresése. Európában pedig nem tudott 

elhelyezkedni, mivel nem volt kutatási ösztöndíja. Miután Európa nem jött össze, így a 

Temple Egyetemen, Philadelphiában sikerült állást szereznie, ugyanis ott folytatni tudta 

azt amiben nagyon hitt, a rövid  RNS-molekula kutatását. Ekkor döntöttek úgy, hogy a 

férjével és 2,5 éves kislányával az Egyesült Államokban folytatja pályáját. A Temple 

Egyetem után  1989-ben a Pennsylvaniai Egyetemre (UPenn) került, ahol huszonnégy 

évig kutattott. Ott tanulta meg igazán a molekuláris biológiát. Mostani sikerét sok sok 

kudarc előzte meg Amerikában is. 1990-ben visszautasították az első mRNS-pályázatát, 

de nem csüggedt el, mert őszintén hitt tudásában és eredményeiben. Igy minden évben, 

jobban mondva havonta pályázott, és bár egyre jobbak lettek az eredmények, a várva várt 

sikert akkor még nem tudta elérni.  

Fordulat következett be amikor 1997-ban Drew Weissman immunológus állást kapott a 

UPenn-en, aki HIV elleni vakcinát akart készíteni. DNS-sel próbálkozott, de az nem 

működött. Ezért Karikó Katalin elmesélte Drew Weissmannak az mRNS-tudományát,  

majd elkezdtek együtt dolgozni. A szintetizált mRNS-ek meglepetésükre aktiválták az 

immunsejteket. Igy 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a 

módosított nukleozidokat tartalmazó mRNS terápiás alkalmazások szabadalmát, amely 

lehetővé tette azt, hogy az mRNS terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakciók 

kiváltása nélkül. Meglepetésükre vakcinának  jobb volt az ilyen „csendes” mRNS. Az 

egyetem szabadalmaztatta a módszert, amelyet Karikó–Weissman-technikának 

neveztek el. Ez ma számos Covid-19 vakcina fejlesztésének az alapja. Az egyetem egy 

befektetőnek eladta $400 000-ért a találmányt. Majd a befektető rövid idő múlva 150 

millio dollárért továbbadta a szabadalmi jogot a világ két vezető biotechnológiai cégének, 

a BioNTech-nek és a Moderna-nak.  

A mainzi BioNTech cég, Európa legnagyobb magántulajdonban levő biotechnológiai 

vállalata 2013-ban elnökhelyettesi állást ajánlott Karikó Katalinnak, hogy az mRNS-

terápiával dolgozzon a rákgyógyászat és neurodegenerációs problémák megoldásában.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nukleozid
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
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A BioNtech mottója  Karikó Katalin megrendíthetetlen hitének és munkájának az 

eredményeként valósulhatott meg: ”We are  a next generation immunotherapy 

powerhouse pioneering individualized immunotherapies.” ”We have combined ground-

breaking research with cutting-edge technologies to develop pioneering therapeutics for 

cancer and beyond. we are driven to become the leading global biotechnology company 

for individualized cancer medicine.” Mivel minden  rákbeteg személy betegsége egyedi, 

így minden beteg gyógyítása kell, hogy személyre szabott legyen. Meg vagyok győződve, 

hogy Karikó Katalinról és módszeréről még nagyon sokat fogunk hallani a jövőben. A 

módosított mRNS-en alapuló immuntherápia már több területen eljutott a klinikai 

kipróbálás szakaszába, sőt néhány azon túl van. Betegeket is kezelnek már vele. Karikó 

Katalin megrendíthetetlen hite és kitartása jutatta el az egész világot oda, hogy már nem 

sokáig kell egymástól elzárva élnünk a covid-19 miatt. 

Feltétlenül meg kell említenünk, hogy a Covid-19 vírus védőoltásának létrehozásában 

van egy másik nagyon fontos feladatot ellátó Magyar kutatónő  is akiről beszélnünk kell. 

Eddig csak a Reuter tudósitott erről a szenzációs magyar eredményről.  A magyar sajtó 

szinte alig említi a tudósnő munkásságát. Szomorú de így van. A Reuters hirügynökség 

cikke: ” In Covid-19 vaccine race, Hungarian village firm takes global role”. Az Ő 

munkája nélkül a mRNS vírus oltóanyag nem lehetne megfelelő tisztaságú. Enélkül nem 

lehetne forgalomba hozni az oltóanyagot.  

Szirákon,  Lukács Noémi laboratóriumában előállitott antitestekről van szó, amelyekért a 

világ gyógyszeriparának nagyjai, többek között az amerikai Pfizer és a németországi 

BioNtech is sorban áll. A biológus egyetemi tanár, Lukács Noémi nyugdijas éveiben 

hazaköltözött szülőfalujába Szirákra.  A szülőházának egy részében világszintű 

laboratóriumot alakított ki. Itt működik cége, az English & Scientific Consulting Kft., 

más néven SCICONS, amely egyetlen gyártója és világméretű forgalmazója a kettős 

szálú RNS (dsRNS) jelenlétét kimutató anyagnak, azaz a bizonyos monoklonális 

antitesteknek. 

A dsRNS a szaporodó vírusok mellékterméke. Ugyancsak mellékterméke a dsRNS a 

készülő koronavírus-elleni oltóanyagoknak. Életbevágóan fontos, hogy a forgalomba 

kerülő oltóanyag mentes legyen bármilyen genetikai mellékterméktől. 

Ennek a mellékterméknek a kimutatását végzi  Lukács Noémi cége által előállított 

antitest. 

A Szirákon előállított antitestekből pár gramm elég a világ összes gyógyszergyártója 

szükségleteinek kielégítésére. Az innen postázott adagokat mikrogrammban mérik és 

küldik a felhasználóknak. 

Karikó Katalinnak is és Lukács Noéminek is hálásan köszönjük, hogy rövidesen 

folytathatjuk életünket a megszokott módon. Mindkettőjükre elmondhatatlanul büszkék 

vagyunk.  

 

Tagdíjak.  Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a 2020-as tagdíjak december 31.-ig 

érvényesek.  Kérjük, rendezzék tagságukat mindazok, akik még nem fizettek 2021-ra 

tagdíjat.  A tagdíj egyének számára 20, családoknak 30 dollár. A most befizetett tagdíjak 

2021. december 31.-ig érvényesítik tagságukat.  Felülfizetéseket mindig köszönettel 

fogadunk.  A Hírmondót csak azoknak küldjük el postai úton, akik nem rendelkeznek 

Internetes szolgáltatással!  Címünk P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276.       
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Sarasota and Vicinity Hungarian Language school  will start the new year January 24, 

and the Beneva Christian Church hall and grounds. (4835 Beneva Road, Sarasota Fl.) 

Currently 28 students are registered and we thank Reverend Bodor and the Kossuth Club 

for their financial support of the school thereby easing the burden on the families. 

In the race against the Covid-19 pandemic, two Hungarian women scientists have 

taken a leading role. It has been said that we would not be at this stage of the vaccines at 

Pfizer or Moderna without their research findings. Kariko Katalin biologist, discovered 

the foundation for the Pfizer and the Moderna vaccines by synthesizing the antiviral 

RNS-molecule which activates the bodies immune cells. She started her research in 

Hungary but was unable to find a company to take her on as a researcher. She decided to 

go overseas and after several setbacks in the US, she finally met up with Drew 

Weissmanan immunologist, who saw the importance of her findings and decided to 

work with her to further her research. The university they worked for sold the rights to 

Moderna and BioNTech, who developed it into the vaccine we now have.  

Another breaktherough came from Lukacs Noemi, a biologist who developed a double-

stranded RNA (DsRNA) genetic sensor which is necessary for the development of the 

vaccines being developed by the big pharmas by showing if there are harmful DsRNA 

present in the vaccine. We are truly proud of these two Hungarian scientists. 

 

News from our Churches.  The next Hungarian ecumenical services will be on Sunday, 

February 7th, at 2:00 p.m.  in the  Beneva Christian Church (4835 Beneva Road 

Sarasota) led by Nt. Peter Bodor.  There will be a reception afterward. 

 

The next Roman Catholic mass will be celebrated by Father Fülöp (Dr. Philippe 

Schweda, JCL) in the Incarnation Roman Catholic Church (2901 Bee Ridge Road, 

Sarasota) will be on February 14th, at 1:30 p.m.  

 

The Kossuth Club, P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276 

A Hírmondó korábbi számai 1994-ig visszamenően az Országos Széchényi Könyvtár 

Elektronikus Archívumában olvashatók http://epa.oszk.hu/sarasota címen. 

http://epa.oszk.hu/darasota

