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A Tisza pillepalackoktól való mentesítésére 
tett vállalást 5 évvel ezelőtt a PET Kupát 
szervező Természetfilm.hu Egyesület. 
Kezdeményezésük rövid idő alatt az ország egyik 
legnagyobb szemétszedési akciójává vált. Idén 
szerkesztőségünk több tagja is felvette a harcot – 
250 társával egyetemben – a palackáradat ellen. 
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2017-ben minden előző rekordját megdöntötte a PET Kupa: az eddigi legtöbb 

résztvevővel, 16 hajóból álló PET-armadával és 20 önkéntessel szálltak vízre. Az 

évek során egyre nagyobb hangsúlyt kapó szemétszedés mostanra a legfőbb 

célja lett a minden évben július első hetében megrendezésre kerülő kihívásnak. 

A csapat idén a Tisza Dombrád és Tiszalök közötti szakaszát tisztította meg: 

közel 8 tonnányi (pontosan 7829 kg) PET-palackot és egyéb hulladékot sikerült 

bezsákolnia. 

Ennek a mennyiségnek több mint a fele, 4500 kilogramm leválogatott és 

hasznosításra alkalmas hulladék. A PET Kupa idén kibővült egy a Bodrogon 

érkező kenuscsapattal is, a két „szál” Tokajnál futott össze. A bodrogiak 4 nap 

alatt 679 kilogrammal járultak hozzá a sikerhez. 
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Cél a nemzetközi együttműködés
A PET Kupa a Tisza folyamatos – főként Ukrajnából, de 

Romániából és hazánkból is a vízbe kerülő – szennye-

zettségére kívánja felhívni a figyelmet. A távlati cél 

egy nemzetközi együttműködés létrehozása az 

ismétlődő PET-palack-áradat megállítására és a Tisza 

mellékfolyóinak kitisztítására. A határokon átívelő 

együttműködés egyik biztató jele, hogy a kárpátaljai 

Papilio Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 

immár második alkalommal vett részt a versenyen. 

Elhivatottságukat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 

a második helyezést érték el a hajók versenyében. A 

20–21 éves fiatalokból álló legénység az eredményhir-

detéskor hangsúlyozta lakóhelyük, Kárpátalja felelős-

ségét, ami cselekvésre sarkallta őket.

Az idei kiemelkedő teljesítmény mögött – a résztve-

vők magas száma mellett – az előzetes 

hulladékmonitoringok, valamint a PETényi Szemétsze-

dő Szeméthajó hathatós közreműködése áll. A PETényi 

– amely közösségi finanszírozásból épült meg – egész 

évben a Tiszán marad, és Zsurk településnél fogja 

segíteni a folyón úszó hulladék feltartóztatását.

Az átválogatott és összetaposott hulladék elszállítá-

sában és hasznosításában a Nemzeti Hulladékgazdál-

kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., a Térségi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. és az Észak-alföl-

di Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. volt a 

kalózok segítségére. Az esemény fő támogatója a 

Földművelésügyi Minisztérium.
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EREDMÉNYEK 
ÁLLOMÁSOK 
SZERINT 
» Dombrádon 1630 kg, 

» Balsán 1100 kg, 

» Ibrányban 1590 kg, 

» Tokaj-Rakamazon 460 kg, 

» Tiszalökön 2370 kg, 

» míg a Bodrogon 679 kg sze-

 metet tettek partra a kaló-

 zok, amit önkéntesek válo-

 gattak szét, tömörítettek, és

 adtak át a hulladékgazdálko-

 dóknak elszállításra.


