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A hírlevél az MTI előző napi környezetvédelmi vonatkozású híreiből szoftveresen 
leválogatva készül. A hírek csak az elõfizetõk személyes tájékozódására 
szolgálnak. Továbbításuk, média

OTS - A Mary Kay Inc. a 2022. évi Föld napja alkalmából szót emel az óceánok védelméért és megerősíti 
elkötelezettségét a The Nature Conservancy szervezettel való együttműködés iránt (1. rész)

Dallas, 2022. április 25., hétfő (Business Wire / OTS) 
napja óta. A Mary Kay Inc. csatlakozik azokhoz, Akik a természetet és a szerte a világon a bolygóba Való befektetésekért ÉS AZ 
egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 17 fenntartható fejlődési cé
együttműködve Dolgozó szervezeteket ünneplik.

Ez a sajtóközlemény multimédia elemeket is tartalmaz.
https://www.businesswire.com/news/home

Az éghajlatváltozás megállításának és a fenntartható fejlődési célok elérésének egyik kulcsfontosságú eleme az óceánok 
védelme. Az óceánok a Föld felszínének 70 százalékát takarják, a legnagyobb bioszférájának számítanak, és a földi éle
mintegy 80 százalékának adnak otthont. 
szén-dioxid-kibocsátás 25 százalékát és elnyelik az ebből az emisszióból származó plusz hő 90 százalékát.(1)

A The Nature Conservancy (TNC) arra törekszik, hogy megvédje az óceánjainkat, és teljes erővel támogatja a Mary Kay
vállalati fenntarthatósági stratégiában a víz központi szerepet játszik: "Az ez évi Föld napján óceánjainknak mindannyiunk 
támogatására szükség van" - mondta Jef
igazgatója. "Vállalati partnereink támogatásával a TNC nap mint nap azon dolgozik, hogy szerte a világon megóvja a bolygó 
élőlényeit és az embereknek is életet adó korall
hogy egészségesek maradjanak. Együtt munkálkodva minden napot a Föld napjává tehetünk. "

A különféle partnerekkel való együttműködés keretében a Mary Kay számos olyan projektet támog
megőrzését és védelmét szolgáló fenntartható eredményeket hoz:

- Az óceánok globális védelme az óceánok egészségének fenntartása érdekében, mely révén biztosítható a természet és az 
emberek egészsége is; 

- A klímaváltozásra rugalmasan reagálni képes korallzátonyok (az ún. "szuperkorallokból" álló zátonyok) védelme a Korall
háromszögben; 

- Az ázsiai-csendes-óceáni térségben az Ausztrália, Hongkong és Kína közelében lévő kagylózátonyok helyreállítása;

- A női vezetők támogatása a csendes-óceáni térségben (Pápua Új
nők és piacok] kezdeményezés keretében a Salamon
rugalmasság) ] kezdeményezés keretében);

- A partvidék megőrzése és helyreállítása a Mexikói
partvidéke vizes élőhelyeinek védelme] elnevezésű projekt keretében);

- A halgazdaságok fejlesztése Mexikóban (Az "Improving Fisheries and E
keretében. 

Portugáliában, Lisszabonban, az ENSZ 2022. évi Óceán konferenciáján a The Nature Conservancy elindítja egy új, globális 
együttműködést azoknak a korallzátonyoknak az azonosítása és megóvása érdekében, a
éghajlatváltozást (az ún. "szuperkorallokból" álló zátonyok).
portugál kormány lesz, a résztvevők arra keresnek majd választ, hogyan lehetne megóvni az óceánok egészségét 
egyensúlyát, megszüntetni a gazdasági kizsákmányolásukat és bevezetni egy védelmüket, illetve hogy a tudományos alapokon 
nyugvó, innovatív megoldásoknak az alkalmazást, amelyekre rendkívül nagy szükség van ahhoz,
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Továbbításuk, média-felhasználásuk egyedi megállapodáshoz kötött.

A Mary Kay Inc. a 2022. évi Föld napja alkalmából szót emel az óceánok védelméért és megerősíti 
elkötelezettségét a The Nature Conservancy szervezettel való együttműködés iránt (1. rész)

Dallas, 2022. április 25., hétfő (Business Wire / OTS) - Az idei Föld Napja Már AZ 52. AZ először 1970
A Mary Kay Inc. csatlakozik azokhoz, Akik a természetet és a szerte a világon a bolygóba Való befektetésekért ÉS AZ 

egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) 17 fenntartható fejlődési céljának (fenntartható fejlesztési célok [SDG]) eléréséért 
együttműködve Dolgozó szervezeteket ünneplik. 

Ez a sajtóközlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen szerint meg: 
https://www.businesswire.com/news/home/20220422005430/en/ 

Az éghajlatváltozás megállításának és a fenntartható fejlődési célok elérésének egyik kulcsfontosságú eleme az óceánok 
Az óceánok a Föld felszínének 70 százalékát takarják, a legnagyobb bioszférájának számítanak, és a földi éle

 Az élethez szükséges oxigén 50 százalékos az óceánok termelik, ezért megkötik a 
kibocsátás 25 százalékát és elnyelik az ebből az emisszióból származó plusz hő 90 százalékát.(1)

TNC) arra törekszik, hogy megvédje az óceánjainkat, és teljes erővel támogatja a Mary Kay
vállalati fenntarthatósági stratégiában a víz központi szerepet játszik: "Az ez évi Föld napján óceánjainknak mindannyiunk 

mondta Jeffrey Parrish, a The Nature Conservancy természetvédelemért felelős globális ügyvezető 
"Vállalati partnereink támogatásával a TNC nap mint nap azon dolgozik, hogy szerte a világon megóvja a bolygó 

élőlényeit és az embereknek is életet adó korallzátonyokat, partvidékeket és halgazdaságokat, és hozzásegítse őket ahhoz, 
hogy egészségesek maradjanak. Együtt munkálkodva minden napot a Föld napjává tehetünk. " 

A különféle partnerekkel való együttműködés keretében a Mary Kay számos olyan projektet támogat, amely óceánjaink 
megőrzését és védelmét szolgáló fenntartható eredményeket hoz: 

Az óceánok globális védelme az óceánok egészségének fenntartása érdekében, mely révén biztosítható a természet és az 

reagálni képes korallzátonyok (az ún. "szuperkorallokból" álló zátonyok) védelme a Korall

óceáni térségben az Ausztrália, Hongkong és Kína közelében lévő kagylózátonyok helyreállítása;

óceáni térségben (Pápua Új-Guineán a "Mangroves, Women, and Markets" [Mangrovék, 
nők és piacok] kezdeményezés keretében a Salamon-szigeteken a "Community Health and Resilience" [Közösségi egészség és 
rugalmasság) ] kezdeményezés keretében); 

egőrzése és helyreállítása a Mexikói-öbölben (A "Protecting the Gulf Coast Coastal Wetlands" [Mexikói
partvidéke vizes élőhelyeinek védelme] elnevezésű projekt keretében); valamint 

A halgazdaságok fejlesztése Mexikóban (Az "Improving Fisheries and Empowering Communities") elnevezésű projekt 

Portugáliában, Lisszabonban, az ENSZ 2022. évi Óceán konferenciáján a The Nature Conservancy elindítja egy új, globális 
együttműködést azoknak a korallzátonyoknak az azonosítása és megóvása érdekében, amelyek képesek túlélni az 
éghajlatváltozást (az ún. "szuperkorallokból" álló zátonyok). Az ENSZ Óceán konferenciáján, társházigazdái a kenyai és a 
portugál kormány lesz, a résztvevők arra keresnek majd választ, hogyan lehetne megóvni az óceánok egészségét 
egyensúlyát, megszüntetni a gazdasági kizsákmányolásukat és bevezetni egy védelmüket, illetve hogy a tudományos alapokon 
nyugvó, innovatív megoldásoknak az alkalmazást, amelyekre rendkívül nagy szükség van ahhoz, 

A hírlevél az MTI előző napi környezetvédelmi vonatkozású híreiből szoftveresen 
A hírek csak az elõfizetõk személyes tájékozódására 

felhasználásuk egyedi megállapodáshoz kötött. 

A Mary Kay Inc. a 2022. évi Föld napja alkalmából szót emel az óceánok védelméért és megerősíti 
elkötelezettségét a The Nature Conservancy szervezettel való együttműködés iránt (1. rész) 

idei Föld Napja Már AZ 52. AZ először 1970-ben megünnepelt Föld 
A Mary Kay Inc. csatlakozik azokhoz, Akik a természetet és a szerte a világon a bolygóba Való befektetésekért ÉS AZ 

ljának (fenntartható fejlesztési célok [SDG]) eléréséért 

A teljes közlemény a következő internetes címen szerint meg: 

Az éghajlatváltozás megállításának és a fenntartható fejlődési célok elérésének egyik kulcsfontosságú eleme az óceánok 
Az óceánok a Föld felszínének 70 százalékát takarják, a legnagyobb bioszférájának számítanak, és a földi élet 

Az élethez szükséges oxigén 50 százalékos az óceánok termelik, ezért megkötik a 
kibocsátás 25 százalékát és elnyelik az ebből az emisszióból származó plusz hő 90 százalékát.(1) 

TNC) arra törekszik, hogy megvédje az óceánjainkat, és teljes erővel támogatja a Mary Kay-t, a 
vállalati fenntarthatósági stratégiában a víz központi szerepet játszik: "Az ez évi Föld napján óceánjainknak mindannyiunk 

frey Parrish, a The Nature Conservancy természetvédelemért felelős globális ügyvezető 
"Vállalati partnereink támogatásával a TNC nap mint nap azon dolgozik, hogy szerte a világon megóvja a bolygó 

zátonyokat, partvidékeket és halgazdaságokat, és hozzásegítse őket ahhoz, 

at, amely óceánjaink 

Az óceánok globális védelme az óceánok egészségének fenntartása érdekében, mely révén biztosítható a természet és az 

reagálni képes korallzátonyok (az ún. "szuperkorallokból" álló zátonyok) védelme a Korall-

óceáni térségben az Ausztrália, Hongkong és Kína közelében lévő kagylózátonyok helyreállítása; 

Guineán a "Mangroves, Women, and Markets" [Mangrovék, 
szigeteken a "Community Health and Resilience" [Közösségi egészség és 

öbölben (A "Protecting the Gulf Coast Coastal Wetlands" [Mexikói-öböl 

mpowering Communities") elnevezésű projekt 

Portugáliában, Lisszabonban, az ENSZ 2022. évi Óceán konferenciáján a The Nature Conservancy elindítja egy új, globális 
melyek képesek túlélni az 

Az ENSZ Óceán konferenciáján, társházigazdái a kenyai és a 
portugál kormány lesz, a résztvevők arra keresnek majd választ, hogyan lehetne megóvni az óceánok egészségét és ökológiai 
egyensúlyát, megszüntetni a gazdasági kizsákmányolásukat és bevezetni egy védelmüket, illetve hogy a tudományos alapokon 



"A többi napon a Mary Kay elismeréssel csak adózik azoknak, akik befektetésekkel igyekeznek segíteni bolygónk és a nap mint 
minden hárommilliárd ember óceánok védelmét. partnereire és együttműködésünkre, amelynek célja a fenntartható és hosszú 
eredmények elérése a közösségekben szerte a világon. Ezek az együttműködések valóban bolygónk jövőjét szolgálják" - 
mondta Deborah Gibbins, a Mary Kay operatív vezetője. 

"Tudatában vagyunk annak, hogy rendkívül sok a tenivaló, de azt is tudjuk, hogy a mostani erőinknél többet tudunk tenni. A 
miről van szó, hogy gondoskodás igen a Mary Kay számára, és a Föld napja lehetőség kínálkozik Föld fontos arra, hogy 
megerősítsük a fenntartható cselekvés iránti elkötelezettségünket" - tette hozzá Gibbins. 

További információkért a Mary Kay fenntarthatóság iránti elkötelezettségéről látogasson el a marykayglobal.com/sustainability 
internetes címre, és töltse le a Mary Kay "Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow" címet viselő globális, 
fenntarthatósági stratégiáját ! (folyt.) 

OTS - A Mary Kay Inc. a 2022. évi Föld napja alkalmából szót emel az óceánok védelméért és megerősíti elkötelezettségét a 
The Nature Conservancy szervezettel való együttműködés iránt (2. rész) 

Dallas, 2022. április 25., hétfő (Business Wire/OTS) - 

Amit a The Nature Conservancy-ről tudni kell . 

A The Nature Conservancy globális természetvédelmi szervezet küldetése a minden életnek otthont adó földek és vizek 
megóvása. Tudományos eszközöket használva innovatív, pragmatikus megoldásokat dolgozunk ki a világ legnagyobb 
kihívásainak leküzdésére annak érdekében, hogy a természet és az emberek együtt élhessenek. Rendkívül széles körű 
tevékenységünk kiterjed az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, a talaj, a vizek és az óceánok védelmére, élelmiszer és víz 
fenntartható módon való biztosítására és a városok fenntarthatóbbá tételének támogatására. 79 országban és területen 
munkálkodva olyan kollaboratív megközelítést alkalmazunk, amely segítségével tevékenységünkbe bevonjuk a helyi 
közösségeket, kormányokat, a magánszektort és más partnereket. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra 
(www.nature. 

Amit a Mary Kay-ről tudni kell . 

Mary Kay Ash, egyikeként azoknak a nőknek, akiknek sikerült áttörni a nők vezető pozícióját, elkerülve az akadályozókat, 
sokszor "látható" korlátokat, cég egyetlen célját tűzte ki az általa megálmodott és 1963-ban különleges szépségápolási elé: 
tegye gazdagabbá a nők életét. Ez az álom szolgált annak a ma már több millió dolláros bevételt elérő vállalatnak a 
felépítéséhez, amely mintegy 40 országban több millió független szépségápolási tanácsadó közreműködésével értékesíti 
termékeit. Vállalkozásfejlesztő szervezetként a Mary Kay elkötelezett aziránt, hogy képzés, mentorálás, érdekképviselet, 
hálózatépítés és innováció révén támogassa a nők szerepvállalását azon az úton, amely a gazdasági függetlenséghez vezet. A 
Mary Kay elkötelezett a szépségápolási termékek tudományos alapjait biztosító kutatások és innovatív bőrápolási, és 
dekorkozmetikai termékek, táplálékkiegészítők, illetve illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay hisz abban, hogy életünk 
gazdagításával egy fenntartható jövőt biztosíthatunk, és szerte a világon együttműködő különféle szervezetekkel az üzleti 
kiválóság elérése érdekében, a rákkutatások támogatása, a nemek közti egyenlőség előrevitele, a családon belüli erőszak 
áldozatainak védelme és a közösségi életterek szépítése érdekében, és arra törekszik, hogy támogatásával megvalósíthassák 
álmaikat. További információ az Instagram-on, a LinkedIn-en vagy a Twitter-en! illetve illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay 
hisz abban, hogy életünk gazdagításával egy fenntartható jövőt biztosíthatunk, és szerte a világon együttműködő különféle 
szervezetekkel az üzleti kiválóság elérése érdekében, a rákkutatások támogatása, a nemek közti egyenlőség előrevitele, a 
családon belüli erőszak áldozatainak védelme és a közösségi életterek szépítése érdekében, és arra törekszik, hogy 
támogatásával megvalósíthassák álmaikat. További információ az Instagram-on, a LinkedIn-en vagy a Twitter-en! illetve 
illatszerek előállítása iránt. A Mary Kay hisz abban, hogy életünk gazdagításával egy fenntartható jövőt biztosíthatunk, és szerte 
a világon együttműködő különféle szervezetekkel az üzleti kiválóság elérése érdekében, a rákkutatások támogatása, a nemek 
közti egyenlőség előrevitele, a családon belüli erőszak áldozatainak védelme és a közösségi életterek szépítése érdekében, és 
arra törekszik, hogy támogatásával megvalósíthassák álmaikat. További információ az Instagram-on, a LinkedIn-en vagy a 
Twitter-en! a rákkutatások támogatása, a nemek közti egyenlőség előrevitele, a családon i erőszakos áldozatainak védelme és 
a közösségi életterek szépítése érdekében, és arra törekszik, hogy támogatásával a gyermekek megvalósíthassák 
álmaikat. További információ az Instagram-on, a LinkedIn-en vagy a Twitter-en! a rákkutatások támogatása, a nemek közti 
egyenlőség előrevitele, a családon i erőszakos áldozatainak védelme és a közösségi életterek szépítése érdekében, és arra 
törekszik, hogy támogatásával a gyermekek megvalósíthassák álmaikat. További információ az Instagram-on, a LinkedIn-en 
vagy a Twitter-en! 

  

(1) Az ENSZ 2022-es óceánkonferenciájáról, az ENSZ óceáni konferenciájáról Lisszabon, Portugália, 
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022/about 

Tekintse meg az eredeti sajtóközleményt a következő internetes címen: businesswire.com: 
https://www.businesswire.com/news/home/20220422005430/en/ 

Kapcsolat: 

Mary Kay Inc. Vállalati kommunikáció 

marykay.com/newsroom 



972.687.5332 vagy media@mkcorp.com 

  

Forrás: Mary Kay Inc. 

  

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét 
szolgálja, és összevetendő a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat. 

--------------------------------------------------- ------------------ 

Az OTS internetes oldalán található hírek, közlemények, fotók a forrásmegjelöléssel (OTS) szabadon és korlátozás nélkül 
felhasználhatók. Továbbközlés esetén a közzétett köteles az átvett anyag tartalmának torzítása nélkül, félreérthetőséget, 
rosszindulatú következtetéseket kizáróan, az eredeti szövegkörnyezet megfelelő módon feldolgozni és megjelentetni. 

Az OTS hírek nem képezik az MTI hírkiadás részét, az MTI által szó szerint továbbított tartalomért minden esetben a beadó a 
felelős. 

C Copyright MTI Zrt. 

Az OTS szolgáltatással kapcsolatban további információkat a (06-1) 441-9050 telefonszámon vagy az ots@mti.hu elektronikus 
levelező címen kaphat. 

OTS - A Milliken & Company negyedik éves Fenntarthatósági jelentésében beszámolt a fenntarthatóság terén 
eddig elért eredményekről (1. rész) 

Spartanburg, Dél-Karolina, USA, 2022. április 25., hétfő (Business Wire/OTS) - A globális, diverzifikált gyártóipari vállalat, a 
Milliken & Company kiadta a negyedik éves Fenntarthatósági jelentését, amely képet ad a vállalatról 2025-re elérhető 
fenntarthatósági céljai teljesítése terén tett előrehaladásáról. 2019-ben a Milliken 12, a cég alkalmazottaival és termékeivel, 
valamint a bolygóval kapcsolatos fenntarthatósági célt tűzött ki annak érdekében, hogy egészségesebb jövőt biztosítson a 
következő generációk számára. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének fenntarthatósági céljain alapuló 12 cél hűen tükrözi a 
vállalat fenntarthatóságát iránti, minden területre kiterjedő elkötelezettségét. 

Ez a sajtóközlemény multimédia elemeket is tartalmaz. A teljes közlemény a következő internetes címen szerint meg: 
https://www.businesswire.com/news/home/20220422005043/en/ 

2021-ben a Milliken 25 millió USA dolláros beruházással egy kapcsolt energiatermelésre (azaz gőz és elektromos energia 
egyidejű előállítására) alkalmas erőművet, amelynek elsődleges energiaforrásai közül sikerült kiiktatnia a szenet. A Milliken 
éppen amerikai egyesült államokbeli vezetőségében 8%-kal növelte a sokszínűséget, és bejelentette, hogy immár teljes 
aljzatburkolási termékportfóliója karbonsemleges. 

"A szervezetünkbe tartozókat összekovácsoló, közös céljaink és az anyagtudomány terén birtokolt szakértelmünk az, ami 
egyedülállóvá teszi a Millikent" - magyarázta Halsey Cook a Milliken & Company elnöke és vezérigazgatója. "Ki kell használni 
azt a képességünket, hogy pozitív hatást tudunk gyakorolni a környezetünkre, felelősek vagyunk azért, hogy egy 
egészségesebb jövőt építsünk a mai generációk és a jövő generációi számára." 

A Milliken által a Globális jelentéskészítési kezdeményezés (Global Reporting Initiative) keretrendszer alapvető alapvető (Core) 
opciójának megfelelően elkészített negyedik jelentés részletes tájékoztatót ad a holisztikus fenntarthatóság terén 2021-ben 
elért előrehaladásról. Az ehhez nyújtott támogatások közé tartoznak a következők: 

- Nulla elveszett idő a COVID-19 miatti, biztonságot érintő események következtében; 

- 2700 önkéntes munkaóra a vállalat történetében az eddigi szám; 

- Együttműködés szakértőként különféle csoportokkal, ideértve az Accelerating Circularity-t, a Polypropylene Coalitiont, a 
PureCycle Technologies-t és az Alliance to End Plastic Waste-et a termék hasznos élettartam végén felmerülő kihívások 
megoldásában; 

- A világítás LED izzókkal megoldása 13 gyártó létesítményben, ami az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 3000 metrikus tonnával 
csökkenti (és ezzel a világítással a célnak a teljesítése terén, hogy 2023 végére az összes gyártó létesítményünkben LED 
izzókkal biztosítsuk a világítást); valamint 

- A megújulóenergia-felhasználás növelése évi 97608 MWh-ra, ami a 2025-re elérendő évi 100000 MWh több mint 97%-ának 
felel meg. 



"Az idei jelentés fedőlapján egy kép látható az "Everest" című dokumentumfilmből, amely a csúcsot meghódító négy hegymászó 
igaz történetét meséli el" - mondta Kasel Knight, rangidős alelnök és jogtanácsadó. "A film megjelenésének 25. évfordulója 
alkalmából való újbóli kiadását a Milliken és a Polartec szponzorálja. Úgy gondoljuk, az ebből a csapatmunkáról, reményről és 
kitartásról szóló történetből származó kép tökéletesen illik 2021. évi jelentésünkhöz. Bár a céljaink nagyratörőek, tudjuk, hogy 
működni fog a fényesebb. és egészségesebb holnapot tehetünk lehetőséget." 

A jelentést a Milliken Fenntarthatósági központjában (Fenntarthatósági központ) tekintheti meg a teljes idejét 
(https://www.milliken.com/en-us/sustainability/reporting). 

Indul az országos szúnyoggyérítési program 

Budapest, 2022. április 25., hétfő (MTI) - Megkezdte az idei országos szúnyoggyérítési program végrehajtását a program 
koordinálásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Elsőként a Tisza-tónál és Szolnok térségében irtják a 
szakemberek a vérszívókat - tájékoztatják az OKF-ről az MTI-t hétfőn. 

Idén befejeződik a hároméves program keretében a csípőszúnyogok legfontosabb élőhelyeit térképezik fel. 

A katasztrófavédelem által megrendelt felmérés azokra a régiókra, folyók menti térségekre és a nagyobb tavak környezetére 
terjed ki, ahol rendszeresen jelentős szúnyogártalom alakul ki - tették hozzá. 

Azt írták: a katasztrófavédelemnek és a kivitelezést végzőknek is az a célja, hogy a gyérítési technikák növeljék a 
környezetbarát biológiai módszer részarányát. A felnek, vagyis a tenyészőhelyek ismeretének ismerettérképének pontosan és 
hatékonyan használható az eljárás, amellyel természetes úton csökkenthető a szúnárvák. 

A biológiai szúnyoggyérítés során - folytatják - a szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét 
tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez a fehérje a kijuttatott adagban csak a csípőszúnyogok pusztítja el, minden más 
élőlényre, így az árvaszúnyogokra is teljesen ártalmatlan. 

Elsőként 2020-ban alkalmaztak Magyarországon olyan granulált biológiai készítményt a lárvák gyérítésére, Amely a fák 
lombozatán jelentése Képes áthatolni. Ezzel Pedig AZ Ártéri erdőkben jelentése lehetővé VÁLT a Hatékony biológiai 
szúnyoggyérítés a levegőből. 

Az elmúlt évben csaknem négyezer hektáron alkalmazták ezt a technológiát, továbbá tizenhatezer hektárnyi vízfelületen 
hagyományos, folyékony biológiai készítményt használtak a szúnyoglárvák ellen - ismertették. 

A tájékoztatás szerint a katasztrófavédelem által megbízott rovarbiológusok március eleje óta nyomon követik a lárvák 
megjelenését és fejlődését, ez alapján tervezik meg a kezelések menetét. 

Ugyan a száraz tavasz miatt eddig nem volt szükség beavatkozásra, az elmúlt napokban a Tiszán levonult kisebb árhullám után 
már kialakultak tenyészőhelyek. Ezért ezeken a területeken indul hétfőn a biológiai szúnyoggyérítés légi biológiai módszerrel, 
összesen kétezer hektárnyi vízfelületen. 

A nyíltre vonatkozó folyadék formájában permetezik a készítményt, míg a növényzettel erősebben fedett területeken 
granulátumot szórnak ki - tartalmazza a közlemény. 

A szúnyoglárvák kifejlődésének javítása érdekében érdemes a ház körüli virágokat kiüríteni, illetve a vizet folyamatosan 
cserélni, ugyanis egy-egy cserépben, gumiabroncsban, eldugult ereszben százával, akár ezrével fejlődő szúnyogok - hívták fel a 
figyelmet. 

Kék bolygó - A Fertő tavi beruházás volt Áder János podcastjának e heti témája 

Budapest, 2022. április 25., hétfő (MTI) - A Fertő tavi beruházásról beszélgetett Áder János köztársasági elnök a Kék bolygó 
című podcastjának hétfőn megjelent adásában Kárpáti Bélával, a Sopron-Fer Turisztikai Fejlesztő Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatójával. 

Áder János a beszélgetés elején annak tisztázását vendégétől, hogy a projekt megvalósítása valóban a környezeti, 
természetvédelmi érdekek súlyos sérelmével jár-e. 

A vezérigazgató bemutatta: a beruházás helyszíne mindig turisztikai célokat szolgált. Mesterségesen feltöltött és kialakított 
területről van szó, itt építették ki az 1960-as évektől a fertőrákosi strandot, ami idővel leromlott az állapota, tönkrement a 
közműrendszere - mondta. 

Hozzátette, a területen jelentős mennyiségű illegális hulladékot is találtak, amelyet el kellett távolítani. 

A vezérigazgató a beruházást bemutatva ismertette: új strand lesz a régi helyén, épül egy ifjúsági vitorláskikötő, illetve a 
horgászokat kiszolgáló közösségi sportkikötő a terület déli oldalán, az északi oldalon pedig egy magasabb színvonalú 
vitorláskikötő. A mintegy 60 hektáros beruházás része egy több mint 12 hektáros ökocentrum, amihez kapcsolódik egy 
ökológiai bemutató, illetve természetvédelmi oktató- és képzőépület. 



Kiemelte, hogy az ökocentrum és a kapcsolódó létesítmények hiánypótlók, nincs ilyen az osztrák oldalon, a csak turisztikai 
célokat szolgáló kiszolgáló üdülőhelyeken. 

Kárpáti Béla jelezte: a projekt keretében kiépítenek kempinget, sportközpontot közösségi sportpályákkal, és a tervek között 
szerepelnek apartmanok, valamint egy csaknem 2500 négyzetméter alapterületű, 100 szobásnál kisebb szálloda. 

A vezérigazgató úgy fogalmazott: a beruházásnak ez az elem nagy figyelmet kap, ha az állami területen létrejövő közösségi 
létesítményeket kell tartani, az iszapot például rendszeresen kotorni kell, és ehhez bevételre van szükség. 

A beszélgetés során Áder János jelezte, hogy a tervezett beruházás a magyar tórész 0,7 százalékát érinti. Kiemelte azt is, hogy 
a vizes élőhelyek védelmét szolgáló ramsari egyezménynek megfelel a projekt, ez derül ki az egyezmény végrehajtását 
felügyelő bizottság elemzéséből. 

A köztársasági elnök kitért arra, hogy a tó mintegy hárome van osztrák oldalon, ahol kilenc nagy üdülőövezet található, és most 
is folynak építkezések közvetlenül a vízparton. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy az arányokat tekintve a magyar oldalon sokkal kiterjedtebb a védett terület. 

Hozzátette azt is, hogy a Fertő tó turisztikai kínálatában a magyar beruházási verseny jelent majd az osztrák területen található 
létesítményeknek. 

Pollenhelyzet - NNK: erősödhetnek az allergiás tünetek 

Budapest, 2022. április 25., hétfő (MTI) - Az idei pollenszezon tavaszi csúcsa már tetőzött, de az allergiások továbbra is 
jelentős terhelésnek vannak kitéve, hiszen egyszerre több mint húsz allergén növény pollenje található meg a levegőben, és 
legalább a felük országosan jelzett okoz - írta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hétfői közleményében. 

Jelenleg a legdominánsabb a platán, virágpora közepes-magas mennyiségben van jelen a levegőben. E növény pollenszórása a 
korábbi évek tapasztalata alapján intenzív, de nagyon rövid, egy hétig tart - írták. 

Az ország számos területén megjelentek a pázsitfűfélék pollenjei is. Pollenszórásuk a felmelegedés hatására gyorsan erősödhet 
és pollenkoncentrációjuk hamar elérheti a tüneteket okozó szintet. Allergiás tüneteket okozhat még a ny, a tölgy, a juhar, a 
fűz, a ciprus- és tiszafafélék, valamint a legkevésbé jelentős allergének közül az ostorfa, a dió, a gyertyán és a bükk pollenjei 
is. 

Alacsony koncentrációban jelen van még a kőris, a nyár, az éger és a szil virágpora is. Ezeken kívül megjelent a levegőben a 
fenyőfélék, továbbá a jelentősebb allergénnek számító eperfafélék pollenje is. 

A kültéri allergén gombák spóraszáma jelenleg alacsony. 

Az NNK arra hívja fel a figyelmet, hogy a virágporra érzékenyek figyeljenek a megelőzés és a tünetek enyhítésére, és időben 
kezdjék meg a szakorvos által javasolt gyógyszeres kezelést. 

A fogyasztók harmada a környezeti hatások alapján választ élelmiszert egy felmérés szerint 

Budapest, 2022. április 25., hétfő (MTI) - Magyarországon a fogyasztók már nemcsak az árak alapján választanak élelmiszert, 
36 százalékuk a környezeti hatásokat is figyelembe veszi - közölte a Danone Magyarország Kft.-vel. reprezentatív felmérése 
alapján az MTI-vel hétfőn. 

A felmérés szerint a fiatalabbak különösen figyelnek a fenntarthatóságra, amit a 35 év alatt majdnem felemelt a vásárlási 
szempontként. A környezet mellett az egészség védelme és az etikai szempontok is befolyásolhatják a fogyasztási szokásokat, 
a megkérdezettek több mint ötödét például ilyen okokból hajlandó volna kevesebb húst enni. A válasz 94 százaléka nem követ 
olyan étrendet, amely korlátozza a húsfogyasztást, 88 százalékban hetente legalább egyszer-kétszer eszik húst, vagy növényi 
alapú terméket csak 29 százalékuk. Alkalmi fogyasztóként, vagyis heti rendszerességnél ritkábban is csak 28 százalék vesz 
ilyen élelmiszereket. A Danone Magyarország Kft. megbízásából készült felmérésben 18 és 65 év közötti vásárlókat kérdeztek 
meg. Az 500 fős minta korra, nemre, régióra reprezentatív - olvasható a közleményben. 

Ukrajnai háború - Ukrán vasút: öt ukrajnai vasútállomást lőttek az orosz erők 

Budapest/Kijev, 2022. április 25., hétfő (MTI) - Az orosz erők folytatják az ukrajnai vasúti infrastruktúra módszeres 
lerombolását, hétfő reggel egy óra alatt öt vasútállomás ért támadást az ország középső és nyugati részében - közölte 
Olekszandr Kamisin, az ukrán állami vasúttársaság igazgatótanácsának elnöke a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. 

A tisztségviselő szavai szerint a támadásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, a számukat azonban még 
ellenőrzik. Hozzátette, hogy legalább 16 személyvonat késik az orosz csapások miatt. 

Makszim Kozickij, a nyugat-ukrajnai Lviv megyei katonai adminisztráció vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz 
támadások következtében robbanás történt, majd tűzütötte ki a megyeszékhelytől keletre fekvő krasznei pályaudvar vontatási 
alállomásán. 



Szerhij Borzov, a szintén nyugat-ukrajnai Vinnicja megye katonai adminisztrációjának vezetője megerősítette, hogy a régióban 
két városra, Zsmerinkára és Kozjatinra mértek az oroszok rakétacsapását. "Az ellenség a létfontosságú infrastrukturális 
létesítményekre próbál csapást mérni. Sajnos vannak halottak és sebesültek" - írta a Telegramon. 

Az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat pedig azt állítja, hogy az orosz erők ismételten veszélyeztették a nukleáris 
biztonságot: két szárnyasrakétajuk repült el a hmelnickiji atomerőmű fölött. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői videoüzenetében kijelentette, hogy "az orosz megszállók, akik a legnagyobb ortodox 
ünnepen ontják az ukránok vérét, bebizonyították, hogy a humanizmus és a keresztény erkölcs nem róluk 
szól". "Oroszországnak húsvéti tűzszünetet ajánlottunk fel. Az ortodox világ azonban láthatta, hogy a húsvét semmit sem jelent 
az orosz megszállóknak. Számukra ez csak egy pirosbetűs dátum a naptárban, amihez külön szavak, különleges viselkedés kell, 
de nem az, amit hitnek hívnak, és nem az, amit keresztény jóságnak neveznek. Az orosz hadsereg ezt a húsvétot nemcsak a 
naptárban tette pirossá, hanem vérvörösre festette. A keresztények nem tennék ezt, ha lehetőségük lenne békét teremteni. 
Gyertyát tartani a kezünkben a templomban még nem jelenti azt, hogy keresztények vagyunk. 

Irina Venegyiktova ukrán főügyész az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a hivatal adatai szerint 
eddig 3818 civil vesztette életét és több mint négyezren sérült meg az Oroszország által Ukrajna ellen indított 
háborúban. Megjegyezte, hogy az ügyészség hiányzó adatok éppúgy vannak, mint az ENSZ statisztikájában lévők, mivel nem 
szerepelnek azok, akik a körbezárt Mariupolban estek áldozatul, illetve Kijev megye azon helyein, ahová hivatalának 
munkatársai még nem tudtak eljutni. 

Szerhij Hajdaj, a Donyec-medencei Luhanszk megye kormányzója ismételten felhívta a régió lakóit: mielőbb meneküljenek 
biztonságos ukrán területre, nehogy erőszakkal vigyék őket Oroszországba. 

Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnök az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott interjújában kijelentette, hogy a parlamenti 
apparátusnak három olyan képviselőről van tudomása, akik ellen merényletet terveztek orosz szabotőrcsoportok. Neveket nem 
árult el, sem egyéb részleteket, de hozzátette, hogy a rendfenntartók gondoskodtak az érintett képviselők személyi védelméről. 

A kijevi vezérkar legfrissebb, hétfői összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 21 900 orosz katona esett el, mintegy ezer 
került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 181 orosz repülőgépet, 154 helikoptert, nyolc hadihajót, 884 harckocsit, 
2258 páncélozott harcjárművet, 411 tüzérségi és 69 légvédelmi rendszert, valamint 149 rakéta-sorozatvetőt. 

Az ukrán légierő keleti parancsnoksága közölte, hogy az előzetes információk szerint Harkiv megye fölött lelőttek hétfőn egy 
Szu-34-es orosz vadászrepülőgépet. 

RMDSZ-frakcióvezető: a Jobbik éket verne a közösségek és az országok közé 

Kolozsvár, 2022. április 25., hétfő (MTI) - A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője 
szerint a Jobbik éket verne a magyar közösségek és a szomszédos országok közé. 

Csoma Botond hétfői facebook-bejegyzésében arra reagál, hogy a magyarországi ellenzéki párt három politikusa pénteken 
Románia budapesti nagykövetsége előtt tiltakozott a folyókon Romániából Magyarországra úszó hulladék miatt. Kijelentette: a 
környezetvédelem nem lehet olcsó politikai csatározások témája. 

Megjegyezte: Tánczos Barna, a román kormány környezetvédelmi minisztere már hivatalba lépése óta megoldásokat keres, és 
ültet gyakorlatba a probléma megoldására. Ennek eredményeként Románia első alkalommal kínál integrált megoldást az ország 
nyugati részében az úszóhulladék kiszűrésére. Romániában, Bihar, Beszterce-Naszód, Kolozs, Szatmár és Máramaros 
megyében összesen 12 úszóhulladék-gyűjtő és -lerakó lesz, ebből kettő már működik Tulkán és Nagyváradon. 

Az RMDSZ-es politikus úgy vélte: a Jobbik - miután elveszítette a magyarországi választásokat - most "félretájékoztatás által 
verne éket" a két ország közé. 

"Folytatja a már évekkel korábban megkezdett politikáját: éket ver a magyar közösségek közé, és most éket verne két 
szomszédos ország közé" - részletezte. Hozzátette: az RMDSZ továbbra is azon dolgozik, hogy megtisztítsa a romániai folyókat 
az úszóhulladéktól, de a polgárok is felelősek a szennyezés megszüntetéséért. 

A K&H kibocsátotta első zöld jelzáloglevelét 

Budapest, 2022. április 25., hétfő (MTI) - Sikeres aukciót tartott a K&H a Budapesti Értéktőzsdén hétfőn, a hitelintézet első, 
2032-ben lejáró zöld jelzáloglevelét bocsátotta ki 15 milliárd forint névértékben. 

A bank MTI-hez elküldött közleménye szerint a kibocsátást összehangolták a Magyar Nemzeti Bank (MNB) zöld jelzáloglevél-
vásárlási programjával, megfelelő nemzetközileg széles körben elfogadott elvárásoknak is. 

A K&H a kibocsátott jelzáloglevélből befolyt olyan lakossági jelzáloghitelek refinanszírozására fordítja, amelyhez tartozó 
lakóingatlanok megfelelnek az MNB-nek, valamint a nemzetközi sztenderdek által elvárt forrás szigorú energiahatékonysági 
elvárásoknak. 

Mint közölték, a K&H célja, hogy a továbbra is folyamatosan bocsásson ki zöld jelzálogleveleket, igazodva a jegybank által 
támasztott szigorúbb követelményekhez is. 



A zöld jelzáloglevél kibocsátása is elérhető, hogy a magyarországi lakás energiahatékonyabb, fenntarthatóbb legyen. A K&H 
Csoport elkötelezett a klímasemlegesség, a fenntarthatóság iránt; arra törekszik, hogy működésének környezetre gyakorolt 
káros hatásait korlátozza, a társadalomra gyakorolt pozitív hatást növeli, és kiemelt szerepet játszik a magatartás 
ösztönzésében - idézi a közlemény Suba Leventét, a K&H fenntarthatósági vezetőjét. 

Ismertették azt is, hogy a zöld jelzáloglevél kibocsátása mellett a K&H kifejezetten a fenntarthatóságot szem előtt tartó 
lakossági befektetéseket is kínál. A fenntartható fejlődés befektetési alapok célja, hogy a társadalmilag felelős befektetéseket 
tegyen elérhetővé. Ezek az alapok többek között a megújuló energiaforrásokkal foglalkozó vagy a fenntarthatóságot más 
támogató cégek részvényeibe és országok államkötvényeibe fektetnek, amelyek megfelelnek a környezetre, a társadalomra és 
a vállalatirányítási rendszerekre vonatkozó szigorú kiválasztási kritériumoknak. 

A pénzintézetnél a társadalmilag felelős befektetések értéke 2021-ben megnégyszereződött és elérte a 60 milliárd 
forintot. Nemrég bővült a paletta, és elindult el a K&H fenntartható fejlődés iram befektetési alap folyamatos forgalmazása is - 
közölték.  

Ukrajnai háború - Ukrán vasút: öt ukrajnai vasútállomást lőttek az orosz erők - FRISSÍTETT (új: áldozatok) 

Budapest/Kijev, 2022. április 25., hétfő (MTI) - Az orosz erők folytatják az ukrajnai vasúti infrastruktúra módszeres 
lerombolását, hétfő reggel egy óra alatt öt vasútállomás ért támadást az ország középső és nyugati részében, a csapásoknak 
halálos áldozatai vannak - közölte - Olekszandr Kamisin, az ukrán állami vasúttársaság igazgatótanácsának elnöke a Telegram 
üzenetküldő alkalmazáson 

A tisztségviselő szavai szerint a támadásoknak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, a számukat azonban még 
ellenőrzik. Hozzátette, hogy legalább 16 személyvonat késik az orosz csapások miatt. 

Makszim Kozickij, a nyugat-ukrajnai Lviv megyei katonai adminisztráció vezetője a Telegramon arról számolt be, hogy az orosz 
támadások következtében robbanás történt, majd tűzütötte ki a megyeszékhelytől keletre fekvő krasznei pályaudvar vontatási 
alállomásán. 

Szerhij Borzov, a szintén nyugat-ukrajnai Vinnicja megye katonai adminisztrációjának vezetője megerősítette, hogy a régióban 
két városra, Zsmerinkára és Kozjatinra mértek az oroszok rakétacsapását. "Az ellenség a létfontosságú infrastrukturális 
létesítményekre próbál csapást mérni. Sajnos vannak halottak és sebesültek" - írta a Telegramon. Később a megyei ügyészi 
hivatal közölte a Facebookon, hogy a két település közelében lévő vasúti infrastruktúra elleni rakétatámadásokban öten tették 
életüket és tizennyolcan sérültek meg. 

A keleti országrészben lévő Harkiv megyében lévő Derhacsi melletti Bezruki faluban hárman haltak meg az orosz csapatok 
hétfői tűzérségi támadása következtében - közölte a kistérség önkormányzatának vezetőjét. 

Az Enerhoatom ukrán állami atomipari vállalat pedig azt állítja, hogy az orosz erők ismételten veszélyeztették a nukleáris 
biztonságot: két szárnyasrakétajuk repült el a hmelnickiji atomerőmű fölött. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői videoüzenetében kijelentette, hogy "az orosz megszállók, akik a legnagyobb ortodox 
ünnepen ontják az ukránok vérét, bebizonyították, hogy a humanizmus és a keresztény erkölcs nem róluk 
szól". "Oroszországnak húsvéti tűzszünetet ajánlottunk fel. Az ortodox világ azonban láthatta, hogy a húsvét semmit sem jelent 
az orosz megszállóknak. Számukra ez csak egy pirosbetűs dátum a naptárban, amihez külön szavak, különleges viselkedés kell, 
de nem az, amit hitnek hívnak, és nem az, amit keresztény jóságnak neveznek. Az orosz hadsereg ezt a húsvétot nemcsak a 
naptárban tette pirossá, hanem vérvörösre festette. A keresztények nem tennék ezt, ha lehetőségük lenne békét teremteni. 
Gyertyát tartani a kezünkben a templomban még nem jelenti azt, hogy keresztények vagyunk. 

Irina Venegyiktova ukrán főügyész az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a hivatal adatai szerint 
eddig 3818 civil vesztette életét és több mint négyezren sérült meg az Oroszország által Ukrajna ellen indított 
háborúban. Megjegyezte, hogy az ügyészség hiányzó adatok éppúgy vannak, mint az ENSZ statisztikájában lévők, mivel nem 
szerepelnek azok, akik a körbezárt Mariupolban estek áldozatul, illetve Kijev megye azon helyein, ahová hivatalának 
munkatársai még nem tudtak eljutni. 

Szerhij Hajdaj, a Donyec-medencei Luhanszk megye kormányzója ismételten felhívta a régió lakóit: mielőbb meneküljenek 
biztonságos ukrán területre, nehogy erőszakkal vigyék őket Oroszországba. 

Ruszlan Sztefancsuk ukrán házelnök az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott interjújában kijelentette, hogy a parlamenti 
apparátusnak három olyan képviselőről van tudomása, akik ellen merényletet terveztek orosz szabotőrcsoportok. Neveket nem 
árult el, sem egyéb részleteket, de hozzátette, hogy a rendfenntartók gondoskodtak az érintett képviselők személyi védelméről. 

A kijevi vezérkar legfrissebb, hétfői összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen 21 900 orosz katona esett el, mintegy ezer 
került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 181 orosz repülőgépet, 154 helikoptert, nyolc hadihajót, 884 harckocsit, 
2258 páncélozott harcjárművet, 411 tüzérségi és 69 légvédelmi rendszert, valamint 149 rakéta-sorozatvetőt. 

Az ukrán légierő keleti parancsnoksága közölte, hogy az előzetes információk szerint Harkiv megye fölött lelőttek hétfőn egy 
Szu-34-es orosz vadászrepülőgépet. 

Áder János: hosszú távon nem fenntartható a jelenlegi fogyasztási kultúra  



Budapest, 2022. április 25., hétfő (MTI) - A világ minden pontján a "dobd el" kultúra jellemző, ami nem fenntartható - mondta 
Áder János köztársasági elnök a fenntarthatósági témakör megnyitó tanórán hétfőn Budapesten. 

Megfogalmazása szerint a "dobd el" kultúra magában foglalja azt, hogy a nyersanyagokból származó termékeket gyártanak, 
amit aztán rövid ideig használnak, majd eldobják, és mivel a rendszerben nincs helye az újrahasznosításnak, a hulladék 
mennyisége egyre csak nő. 

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a budapesti Piarista Gimnázium diákjainak tartott, A vízválságtól a fenntartható 
fejlődésig című előadásában Áder János kifejtette: ha továbbra is "felesleg vásárolunk, akkor a lakosság ellátásához szükséges 
víznek is előbb, utóbb híján leszünk". 

Hozzátette, a lakosság ellátása mellett a mezőgazdasági műveléshez, az állattartáshoz és az ipari termeléshez is jó minőségű 
vízre van szükség. A mostani túlfogyasztás miatt azonban a világ TÖBB pontján jelentése hamarosan Fel Kell Tenni a kérdést, 
Hogy egy Lakosság, a mezőgazdaság vagy Az ipar vízellátását biztosítsák, Mert mindháromra Nem köd jutni. 

A köztársasági elnök szerint magánszemélyként is van mód és lehetőség a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére. Ilyen 
terület szerint például az ételpazarlás, melynek következtében főként a fejlett országokban a megtermelt élelmiszer 
egyharmada a szemétben végzett. Ezzel az emberek a pénz mellett energiát és vizet is pocsékolnak. 

Áder János arról kérdezte a fiatalokat, kit milyen pálya érdekel. A mérnöki pályára készülőknek azt mondta, rájuk várjuk 
például a fenntarthatóság szempontjából fontos problémák megoldását, mint a nap- és a szélenergiát hosszú távon, 
környezetbarát módon és olcsón tárolni képes rendszerek kidolgozása, vagy annak kitalálása, hogyan lehet energiát szállítani 
nagy távolságra veszteség nélkül. 

Az informatikai pálya iránt érdeklődők figyelmébe pedig egy olyan rendszer kidolgozását ajánlotta, amely adatok segítségével 
pontos képet tud adni a környezet és azon belül a talaj nedvességtartalmának változásáról, az invazív fajok (állatok, növények) 
megjelenéséről. 

Az idén hetedik alakalommal rendezik meg a fenntarthatósági témát, amely az évi kiemelt témái a víz, az egészségvédelem és 
a felelős fogyasztás. 
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